
Építőművészeti Doktori Iskola Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács  
A habilitáció minimumkövetelményei építőművészeti területen 
 
1. Bevezetés  
 
Ez a követelmény rendszer a jelöltek, az előterjesztők és a bírálók számára készült. Célja az, hogy 
kontroll-lehetőséget nyújtson kérelmet benyújtók számára és ennek alapján ellenőrizni lehessen, hogy 
az alkotói és publikációs tevékenység formálisan megfelel-e a BME minimumkövetelményeinek. Célja 
továbbá, hogy útmutatást adjon az előterjesztők számára a minimumkövetelmények teljesítésének 
ellenőrzéséhez, továbbá, hogy szempontokat szolgáltasson a bírálók számára.  
Nyilvánvaló, hogy az építőművészeti területen az alkotó és publikációs tevékenység nem értékelhető 
csupán mennyiségi mutatókkal, ezért a számszerűleg megadott minimumkövetelmények teljesítése a 
beadás szükséges feltétele, de önmagában nem elégséges sem az eljárás megindításához, sem a 
fokozat odaítéléséhez. Az értékelő döntésekben a minőségi szempontokat is figyelembe kell venni, 
vizsgálni kell az alkotói munkásságot reprezentáló portfóliót és a BME-PA (vagy MTMT) szerinti teljes 
publikációs jegyzéket.  
 
2. A habilitációs eljárásról  
 
A habilitáció általános szabályairól a BME Doktori és Habilitációs Szabályzata rendelkezik. A 
habilitációs eljárással kapcsolatos részletes eljárási szabályokat az Egyetemi Habilitációs Bizottság és 
Doktori Tanács honlapjáról elérhető Habilitációs Ügyrend tartalmazza. 
 
2.1. A habilitáció és a habilitáció iránti kérelem  
 
A habilitáció az Egyetemre benyújtott kérelem alapján lefolytatott habilitációs eljárás eredményeként 
nyerhető el. (DHSZ 4.§ (1)) 
A habilitáció iránti kérelemről a DHSZ 4.§ (2) intézkedik: 
 

(2)  Habilitáció iránti kérelmet az nyújthat be, aki  

a) doktori fokozattal rendelkezik és a fokozat megszerzése óta, legalább 5 éven át magas szintű, 
önálló, tudományos, illetve alkotó tevékenységet folytat. Hazai vagy külföldi egyetemen legalább 8 
féléven keresztül oktatott. Ezen túlmenően témavezetői feladatokat látott el (TDK, diplomamunka, 
PhD vagy DLA), vagy a szakmailag illetékes doktori iskola keretében oktatott. 

b) Tudományos alkotással történő habilitáció esetén rendszeres, magas szintű szakirodalmi 
tevékenységet folytat, amelyet rangos nemzetközi, lektorált, a szakterület lehetőségei szerint impakt 
faktorral rendelkező folyóiratokban megjelent cikkek és ugyanilyen helyeken megjelenő hivatkozások 
igazolnak. Emellett előadásokkal, eredményei ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi 
és hazai tudományos/művészeti rendezvényeken. 
   Műszaki alkotással történő pályázat esetén rendszeres, magas szintű alkotó tevékenységet 
folytat, amelyet megvalósult szabadalmak, tervek, valamint nemzetközi, lektorált folyóiratcikkek és 
ugyanilyen helyeken megjelenő hivatkozások igazolnak. Emellett előadásokkal, eredményei 
ismertetésével rendszeresen részt vesz nemzetközi és hazai tudományos rendezvényeken. 
Nemzetközileg is kiemelkedő gyakorlati eredményeinek pozitív hazai és nemzetközi szakmai 
visszhangja nyomtatott formában is megjelent. 
   Művészeti alkotással történő habilitáció esetén alkotásai országosan és nemzetközileg 
ismertek és elismertek, és ezt mértékadó, nemzetközi művészeti fórumok pozitív, 
nyomtatásban megjelent visszhangja igazolja. 

c) A hazai és nemzetközi tudományos/művészeti szakmai közéletben tevékenyen részt vesz. 

d) Korszerű szakmai ismereteit áttekinthető, elsajátítható rendszerbe tudja foglalni, azaz 
tananyagformáló készséggel rendelkezik. 

e) Rendszerbe foglalt ismereteit szóban és írásban is át tudja adni (előadás, kollokvium, tankönyv, 
jegyzet stb.), azaz ismeretátadó képességgel rendelkezik. 

f) Idegen nyelven is képes tantermi előadást tartani és tananyagot formálni. 
 
2.2. A habilitációs pályázat tartalma  
 
A habilitációs pályázat tartalmáról a DHSZ 25. §-a részletesen intézkedik: 
   



(1) A habilitációs eljárás indítása iránti kérelmet a tudományág/művészeti ág szerint illetékes HBDT 
elnökének címezve kell benyújtani az illetékes dékáni hivatalba. A kérelemben meg kell jelölni a 
tudományterületet és a tudományágat/művészeti ágat, amelyben a pályázó a habilitációt kéri. 
Amennyiben ez nem esik egybe a kérelmező doktori fokozatának területével, az eltérés indokát 
részletezni kell. Az eljárás során alkalmazott nyomtatványokat az EHBDT honlapjáról elérhető 
Habilitációs Ügyrend tartalmazza. 

 
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az alábbi szakmai anyagokat: 

a) A doktori fokozat (PhD, illetve DLA) megszerzése óta végzett tudományos, alkotó tevékenység 
eredményeinek tézisekben történő összefoglalása.  

Tudományos jellegű habilitáció esetén a tézisek a pályázó válogatott (legfeljebb 10) publikációira 
épülnek. A válogatott munkák eredményeit egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, 
az új megállapításokat tételesen, a tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a 
válogatott publikációkat tézispontokhoz rendelve. 

Műszaki alkotással történő pályázat esetén a tézisek a pályázó válogatott (legfeljebb 5) publikációira 
és/vagy válogatott (legfeljebb 10) műszaki alkotására épülnek. A válogatott munkák eredményeit 
egységes, önmagában érthető rendszerben kell bemutatni, az új megállapításokat tételesen, a 
tudományos téziseknél megszokott formában kell rögzíteni, a válogatott publikációkat és alkotásokat 
tézispontokhoz rendelve. 

Művészeti habilitáció esetén a tézisek a pályázó válogatott (legfeljebb 10), a tézispontokhoz 
rendelt alkotására és publikációira épülnek. 

b) Részletes tudományos/alkotói életrajz a 4. § (2) c pont szerinti közéleti tevékenység ismertetésével 
(ez kiegészíthető igazoló okiratokkal, illetve a közéleti tevékenységért kapott elismerések igazolásával). 

c) A kérelmező szakirodalmi munkásságának és a műveire történt független hivatkozásoknak a listája, 
kiemelve az “Web of Science” szerinti hivatkozásokat.      A publikációs követelmények teljesítésének 
elbírálása a BME Publikációs Adatbázisba (vagy az MTMT-be) bevitt adatok alapján történik. Művészeti 
pályázat esetén hivatkozásnak minősül a pályázó alkotásáról rangos szakmai fórumon megjelent 
ismertetés.  

d) A pályázó által hazai vagy külföldi egyetemen oktatott tárgyak adatainak megadása, a 
témavezetésével készült értekezések (TDK, diplomamunka, PhD, DLA) listája.   

e) A tananyagformáló készség bizonyítására a pályázó által írt tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet, 
illetve szakkönyv. Ezek hiányában egy később meghirdetendő tantárgy programjának, tanmenetének 
és jegyzete egy fejezetének részletes kidolgozása. 

f) Három javaslat a habilitációs előadás témájára és nyilatkozat arról, hogy milyen nyelven kívánja az 
előadás idegen nyelvű összefoglalóját megtartani. A témák között szerepelhet az Egyetem nappali 
tagozatos tantárgyának megnevezése (a tanmenet és a habilitációs eljárás ütemezése alapján később 
kijelölendő előadással). 

 
(3) A kérelemhez csatolni kell az alábbi mellékleteket (hitelesített másolat formájában): 

a) egyetemi oklevél; 

b) doktori (PhD vagy DLA) oklevél, vagy kandidátusi oklevél (külföldön szerzett tudományos fokozat 
esetén az egyenértékűséget bizonyító okiratot is mellékelni kell.); 

c) három hónapnál nem régebbi hatósági, erkölcsi bizonyítvány. (külföldi állampolgár esetén ezt a 
lakóhely szerinti hatósági bizonyítvány pótolhatja.); 

d) nyilatkozat, hogy a pályázónak nincs folyamatban ugyanezen tudományágban habilitációs eljárása, 
illetve ilyet két éven belül nem utasítottak el; 

e) az eljárási díj befizetését igazoló szelvény. Az eljárási díj megegyezik a kérelem benyújtásakor 
érvényes államilag finanszírozott doktorandusz ösztöndíj 1 havi összegével.  

 
Hiteles másolatnak minősül a kibocsátó által az eredeti okiratról készített és pecséttel és aláírással 
hitelesített másolat. Az Egyetem által kiadott dokumentumok esetén az eredeti bemutatása mellett a 
dékáni hivatal ügyintézője is hitelesítheti a másolatot. Az Egyetem részére korábban hiteles formában 
leadott dokumentumok esetén a hitelesítést a dokumentumot őrző egység végzi. 

 
(4) Amennyiben a pályázó a benyújtást megelőző 5 éven belül szerzett MTA doktora tudományos címet, 

illetve folyamatban lévő MTA doktori eljárása a habitusvizsgálati szakaszon támogatást nyert, akkor a 
25. § (2) bek. a) pontban megnevezett tézisszerű összefoglalóként az MTA doktori tézisfüzet is 
benyújtható. Ebben az esetben a pályázathoz csatolni kell az MTA doktora cím elnyerését, illetve a 
habitusvizsgálat eredményét igazoló bizottsági döntés igazolását. 



 
3. Pályázat habilitációra  
 
Építőművészeti területen habilitációra pályázni alapvetően építészeti alkotómunkával lehet. Építészeti 
alkotáson általában egy épületet, épületegyüttest kell érteni, amelynek tervezésében a pályázó részt 
vett. Az alkotást a pályázatban tervei, fényképei (esetleg műszaki leírások) mutatják be. A pályázat 
szerves része az életművet bemutató teljes portfolió, a publikációs jegyzék, valamint az alkotásokról 
és a pályázóról készült publikációk jegyzéke, külön kiemelve a DLA fokozat benyújtása után készült 
munkákat.  
Pályázni lehet:  
(a) életművel és  
(b) a DLA fokozat benyújtása után tervezett, magas művészi színvonalú épülettel, épületegyüttessel.  
Életmű esetében feltétel, hogy a pályázó legalább 20 éven át folytatott tervezői, alkotó tevékenységet, 
és legalább 15 alkotás létrehozásában vett részt. A pályázatban ismertetni kell ezeket az épületeket, 
megjelölve, hogy a pályázónak milyen szerepe volt az alkotás létrehozásában.  
A habilitációra pályázóknak teljesíteni kell a vonatkozó minimumkövetelményeket. 
 
4. Minimumkövetelmények  
 
4.1. A minimumkövetelmények célja és ellenőrzésük rendje  
 
A minimumkövetelmények célja kettős: egyrészt a jelöltek számára támpontot nyújtanak arra, hogy mi 
az a legkisebb mértékű alkotói-publikációs tevékenység, amelynek elérése előtt általában nem 
érdemes habilitációs eljárást kezdeményezni; másrészt tájékoztató küszöbszintet ad előterjesztők 
számára, mely alatt nem javasolhatják habilitációs eljárás megindítását. A habilitáció megindítására és 
odaítélésére vonatkozó döntésben az alkotó és publikációs tevékenység mértéke (mennyisége) 
mellett ennek minősége is döntő szerepet játszik.  
A minimumkövetelmények teljesítését az előterjesztő és az előterjesztés alapján a HBDT a beadott 
anyagok alapján ellenőrzi. Ha a minimumkövetelmények nem teljesülnek, a benyújtott kérelmet a 
HBDT elutasítja. A minimumkövetelmények nem teljesítése miatt elutasított kérelem esetén a 
befizetett teljes habilitációs eljárási díjnak és a kezelési díjnak a különbözetét az egyetem visszafizeti. 
Teljesített minimumkövetelmények esetén a vizsgálat az eljárás része, és külön díja nincs. 
 
Építőművészeti területen a habilitáció szükséges alapfeltétele az Ybl Miklós díj, vagy az egyetem 
általános elvárásainak megfelelően az MTA doktora címhez szükséges pontérték fele.1 (Lásd 1. sz. 
melléklet.) Az MTA doktora, Tudomány Doktora címmel, illetve építészeti alkotó tevékenységért kapott 
Kossuth-, Széchenyi-díjjal rendelkező pályázók esetében az alkotótevékenységet és szakismeretet 
bizonyítottnak kell tekinteni. Ez esetekben a kérelemhez a díjak, illetve fokozatok meglétét igazoló 
okiratot mellékelni kell.  
 
A habilitációra pályázónak négyes követelményrendszernek kell eleget tennie, ezek az: 
- oktatási, 
- építészeti alkotási, 
- publikációs,  
- közéleti tevékenység 
területeket jelentik.  
 
Az oktatásra vonatkozó követelményeknek (4.2. pont) tételesen eleget kell tenni. Az építészeti alkotási 
(4.3. pont) és publikációs (4.4. pont) területeken összesen min. 70 pontot kell elérni úgy, hogy ebből 
legalább 50 pont legyen az építészeti alkotótevékenységgel szerzett pont, a publikációs területen 
pedig legalább 10, legfeljebb 20 pont szerezhető. Az építészeti alkotótevékenység pontozására 
megadott öt kategória közül egyikben sem lehet az össz-pontszám felénél többet beszámítani. A 
közéleti tevékenység (4.5. pont) tekintetében a felsorolt területek közül legalább 4-ben kell aktív 
szerepvállalást felmutatni. A habilitációra vonatkozó egységes egyetemi irányelvek szerint a minimum 
követelményeket legalább egy területen lényegesen (legalább 50%-kal) túl kell teljesíteni. 
 
 
                                                        
1 Az építőművészet területén az MTA VI. Műszaki Tudományok Osztálya doktori követelményrendszere, ezen belül az „Ép” 
kategória a mérvadó. http://mta.hu/data/cikk/12/14/31/cikk_121431/DT_kiadvany_VI_osztaly.pdf  
Az 1. sz. mellékletben ennek a követelményrendszerek a kivonata tartalmazza a pontértékeket és a pontszámítás módját.  



4.2. Az oktatásra vonatkozó minimumkövetelmények: 
 
- a pályázó által oktatott egyetemi tárgyak, valamint a témavezetésével készült tervek és 

dolgozatok (TDK, diplomamunka, DLA értekezés) listája.  (DHSZ 25.§ (2) d)) 
- a tananyagformáló készség bizonyítása a pályázó által írt tankönyv, jegyzet, oktatási segédlet, 

illetve szakkönyv formájában. Ezek hiányában egy később meghirdetendő tantárgy programjának, 
tematikájának és tanmenetének (ütemtervének) leírása, egy fejezet részletes kidolgozásával. 
(DHSZ 25.§ (2) e)) 

- min. 1 végzett DLA hallgató témavezetése. Különösen indokolt esetben e követelmény alól a kari 
HBDT javaslatára az EHBDT felmentést adhat. 

 
4.3. Az építészeti alkotások pontozása  
 
a) A pályázó megépült alkotásáról megjelent recenzió  
 
külföldi könyvben 8 
külföldi szaklapban 6 
külföldi szakportálon 3 
magyar könyvben 4 
magyar szaklapban 2 
magyar szakportálon 1 
 
b) Pályázatokon elért eredmények  
 
Nemzetközi pályázaton nyert díj 6 
Nemzetközi pályázaton nyert megvétel 5 
Hazai, országos pályázaton nyert díj 4 
Hazai, országos pályázaton nyert megvétel 3 
Hazai, egyéb pályázaton díj vagy megvétel 2 
 
c) Kiállítások  
 
Külföldi kiállításon nyert díj 6 
Külföldi egyéni kiállítás 4 
külföldi csoportos kiállításon való részvétel 3 
Hazai egyéni kiállítás 3 
Hazai csoportos kiállításon való részvétel 2 
 
d) Az építészről megjelent publikációk  
 
Külföldi könyvben 6 
Külföldi folyóiratcikkben 3 
Külföldi szakportálon 2 
Hazai könyvben 4 
Hazai folyóiratcikkben 1 
Hazai szakportálon 1 
 
e) Szakmai díjak  
 
Külföldi szakmai díj 10  
Pro Architectura-díj 2 
Kós Károly-díj 2 
Budapest Építészeti Nívódíja 1 
Megyei jogú város építészeti nívódíja 1 
Év Háza fődíja 1 
 
4.4. A publikációk pontozása  
 



A publikációs követelmények elbírálása a BME Publikációs Adatbázisba (vagy az MTMT-be) bevitt 
adatok alapján történik. A kinyomtatott listára a jelölt rávezeti az alábbi táblázat és a %-os 
módosítások alapján járó pontokat, és a végén feltünteti a teljes pontszámot. 
A szakterülettel kapcsolatos egyes publikációkra adandó pontszámok a következők:  
 
a) tudományos könyv  
 
Külföldön/Mo-on megjelent teljes könyv, publikálatlan anyagból 20/10 
Külföldön/Mo-on megjelent teljes könyv, publikált anyagból 12/6 
Külföldön/Mo-on megjelent könyvrész, könyvfejezet 8/4 
Külföldön/Mo-on megjelent, szerkesztett könyvben cikk 5/3 
Külföldön/Mo-on megjelent könyv szerkesztése 3/2 
 
b) nyomtatott (vagy elektronikus formában közzétett) egyetemi jegyzet 
 
Idegen/magyar nyelven, elektronikus formában 3/2 
Idegen/magyar nyelven, nyomtatásban 2/1 
 
c) folyóiratcikkek (nyomtatott vagy elektronikus)  
 
külföldön/Mo-on megjelent idegen nyelvű lektorált 6/4 
magyar nyelvű lektorált 2 
külföldön/Mo-on megjelent idegen nyelvű nem lektorált 3/2 
magyar nyelvű nem lektorált 1 
 
d) konferencia kiadványban cikk nyomtatásban vagy CD-n (legalább 4 oldalas) 
 
nemzetközi részvételű, idegen nyelvű, lektorált/nem lektorált előadás 4/2 
helyi részvételű, idegen nyelvű, lektorált/nem lektorált előadás 2/1 
magyar nyelvű előadás  1 
 
e) recenzió  
 
 más szerző művének a pályázó által írt kinyomtatott értékelése 1 
 
A belföldi társszerzők külön levélben nyilatkozhatnak a közös cikkekre vonatkozóan arról, hogy az 
egyes publikációk hány %-a tekinthető saját munkájuknak. A jelölt szempontjából az egyes 
pontszámok a rá eső %-kal szorzandók. Ha a társszerzők bármilyen okból nem nyilatkoznak, vagy ha 
a társszerzők megadott össz-százaléka túllépi a 100%-ot, a megfelelő pontszámok a szerzők 
számával osztandók.  
 
4.5. Közéleti tevékenység 
 
Az építészeti tudományos/művészeti közéletben való részvétel többféle tevékenységből áll. Közéleti 
tevékenységként az alábbi területeken végzett tevékenységet lehet megjelölni, ahol lehet, számszerű 
adatokkal:  
 
1. Részvétel a hazai/nemzetközi egyetemi/főiskolai graduális képzésben 
2. Funkciók doktori iskolákban, doktorképzésben 
3. Doktori képzés (témavezetés, fokozatszerzések, programkidolgozás, előadások tartása) 
4. TDK-témavezetés (dolgozatok, díjak) 
5. Tanszék/építésziroda vezetése 
6. Kiemelkedő tanítványok nevelése (közös tervezési munkák) 
7. Funkciók hazai/nemzetközi szakmai szervezetekben  
8. Részvétel területi építészeti zsűrikben  
9. Részvétel tervpályázati zsűrikben, tervpályázatok bírálatában 
10. Elnyert hazai/nemzetközi építészeti pályázatok 
11. Hosszabb külföldi tanulmányutak 
12. Funkciók hazai/nemzetközi kongresszusok, konferenciák szervezésében 
 



A közéleti szerepvállalás pozitív megítéléséhez a fenti 12 terület közül legalább 4-ben kell 
tevékenységet felmutatni.  
 
5. Záró rendelkezés  
 
A habilitációs követelményeket az Építőművészeti Doktori Iskola Habilitációs Bizottság és Doktori 
Tanácsa 2014. április 16.-án fogadta el, az EHBDT 2014. június 26.-án hagyta jóvá. A Szabályzat 
2014. szeptember 1.-én lép hatályba.  
 
 
 
………………………………………  
(Dr. Mihály György)  
Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke  
 
 
……………………………………… 
(Cságoly Ferenc)  
Építőművészeti Doktori Iskola Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke 



1. sz. melléklet 
 
Az MTA doktora címhez szükséges minimumkövetelmények műszaki területen 
(Kivonat az MTA Műszaki Tudományok Osztályának doktori követelményrendszeréből) 
 
A habitusvizsgálati minimumkövetelmények három részből állnak. A kérelmezőnek el kell érnie 
1. a publikációs és alkotási tevékenységét jellemző Q értékszám minimumát (Qmin), 
2. az idézettségét jellemző, hivatkozásaival mért I értékszám minimumát (Imin), 
és teljesítenie kell a 
3. tételes publikációs elvárásokat. 
 
A minimumkövetelmények teljesülésének ellenőrzésekor csak azok a publikációk és hivatkozások vehetők 
figyelembe, melyek az eljárás megindítása előtt az előírt határidőig az MTMT-be kerültek, az MTMT pedig 
ellenőrizte, illetve jóváhagyta őket. 
 
A publikációs és alkotási tevékenység Q értékszámának minimuma 
 
A Műszaki Tudományok Osztálya a Qmin küszöbértékre 4 kategóriát ad meg: 
 
 A B C Ép 
Qmin 9 pont 12 pont 15 pont 9 pont 
 
Az Ép kategória az építészekre, míg az A, B és C kategória a Műszaki Tudományok Osztályához tartozó többi 
tudományterületre vonatkozik.  
 
Az idézettség I értékszámának minimuma 
 
A Qmin kategóriák szerinti értékeihez egyértelműen tartoznak az Imin A, B, C, illetve Ép kategóriákhoz 
tartozó alábbi küszöbértékei. 
 
 A B C Ép 
Imin 40 hivatkozás 60 hivatkozás 100 hivatkozás 30 hivatkozás 
 
A pontszámok a hivatkozások számával egyeznek meg. 
 
A tételes publikációs elvárások 
 
A Műszaki Tudományok Osztálya a fenti Q és I értékszámokra vonatkozóan az alábbi tételes publikációs 
elvárásokat írja elő. 
 
Tételes publikációs elvárások az Ép kategóriában 
 
1. A kérelmező a fenti mérőszámok közül (cikk, könyv, alkotás, idézettség) legalább egyben érjen el a 

fent megadott értéknél szignifikánsan (legalább 50%-kal) nagyobb értéket. 
2. A magyar állampolgároknak legyen magyar nyelvű tudományos közleményük is. 
3. Az egyszerzős IF-os cikkei darabszáma legyen legalább 2. (Ez a követelmény kiváltható 

munkájukat sikeresen megvédő PhD (DLA) hallgatókkal.*) 
4. A külföldi folyóiratcikkeinek darabszáma (a szerzők számával nem kell osztani) legyen legalább 0,4 

Qmin. 
5. A külföldi szerzők hivatkozásainak száma legyen legalább 0,2 Imin. 
* Egy PhD-t (DLA-t) szerzett doktorandusz egy egyszerzős cikket vált ki. A végzett doktoranduszok hivatalos 
létszámát a doktori.hu adatbázis tartalmazza. 
 
A Q és I értékszámok kiszámításának módja 
 
A publikációs és alkotási tevékenység Q értékszáma 
 
A tudományos teljesítmény Q értékszámának pontjai három területről gyűjthetők össze: tudományos cikkekből, 
könyvekből és alkotásokból. Az alábbi táblázat az egyes kategóriákra nézve a minimálisan megkövetelt és a 
maximálisan beszámítható pontszámokat mutatja. 
 
A Q értékszám összetevői  A B C Ép 
Tudományos cikk min 5 pont 6 pont 8 pont 4 pont 
Tudományos könyv max 2 pont 3 pont 3 pont 5 pont 
Kiemelkedő alkotás max 3 pont 4 pont 5 pont 6 pont 



A „min” azt mutatja, hogy a kérelmezőnek a cikkekből legalább ennyi ponttal kell rendelkeznie, a „max” pedig azt 
jelenti, hogy a kérelmezőnek akár több pontja is lehet e két területen, de legfeljebb ennyi pont számítható be a Q 
értékszámba. 
 
Q kiszámítása tudományos cikk esetén 
 
A pontszám a szerzők számával osztandó. 
 
Lektorált folyóiratcikk* IF-ral 0,6 és a cikk IF-a** közül a nagyobbik 

IF nélkül, külföldön megjelent 0,4 
IF nélkül, itthon megjelent 0,3 

Konferenciacikk*** Idegen nyelven 0,2 
Magyarul 0,1 

* A folyóiratok reguláris számában megjelent konferenciaanyagok folyóiratcikknek számíthatók. (De nem lehet 
ugyanezt a konferenciaanyagot – vagy annak rövidebb változatát – konferenciacikknek is elszámolni.) 
** Ha még nem ismert a kérdéses évben érvényes IF, akkor a folyóirat legutolsó IF-a. 
*** Min. 4 oldal; CD-n megjelent cikk is elfogadható, ha a CD-nek van ISBN-száma. 
 
Q kiszámítása tudományos könyv esetén 
 
A pontszám a szerzők számával osztandó. 
 
Könyv vagy könyvrészlet, 100 oldal felett Idegen nyelven 2 

Magyarul 1 
Könyv vagy könyvrészlet, 100 oldal alatt Idegen nyelven  10 oldalanként 0,2 

Magyarul  10 oldalanként 0,1 
 
Q kiszámítása műszaki alkotásnál 
 
Az Ép kategóriában az építészeti tervezés három értékelhető eleme: 
– megvalósult épület, 
– kiemelkedő, de valamely okból nem megvalósult terv, 
– kiemelkedő értékű és ekként elismert tervpályázat. 
 
Pontozás: 
 
Megvalósult épület,  
– amelyről legalább 3 hazai vagy 1 külföldi folyóiratban értékelés jelent meg, vagy 
– amely rangos (hazai vagy nemzetközi) díjban részesült 

1,0 pont 

Jelentős épületterv, amelyről legalább 3 hazai vagy 1 külföldi folyóiratban értékelés jelent 
meg 

0,5 pont 

Országos, titkos és nyilvános tervpályázaton 1., 2. vagy 3. díj 0,3 pont 
Eredményes külföldi tervpályázat* 0,6 pont 
*Eredményes: díjazott, megvett, honourable mention vagy mention kategória 
 
Urbanisztikai tervek, illetve műemlék-rekonstrukciók esetén is a fenti értékelés követendő. Egy épület, terv vagy 
díj nem kaphat több szempontból is pontot. 
 
Az idézettség I értékszáma 
 
Az Ép kategóriában a hazai és nemzetközi folyóiratok kritikái, elemzései és bemutatásai is elfogadhatók 
idézetnek. 
 


