












mentorálás hallgatók száma:

A témavezett hallgatók kivételével (őket az 5. kategóriánál kell 

figyelembe venni). 1. kategóriában jellemzően tanulmányi 

versenyre vagy doktori iskola felvételire felkészítés vehető 

figyelembe. Csak az a hallgató vehető figyelembe, akit az oktató 

min. egy teljes szorgalmi időszakban mentorált heti szintű 

kapcsolattartással. 2 pont/hallgató
1. helyezett vagy különdíjat elnyerő hallgatók 

száma:

amennyiben adott hallgató helyezést és különdíjat is elért, 

kétszeresen vehető figyelembe 8 pont/hallgató

2. helyezett hallgatók száma: 7 pont/hallgató

3. helyezett hallgatók száma: 6 pont/hallgató
országos versenyen részt vett, helyezést nem elérő 

hallgatók száma: 4 pont/hallgató

Pro Scientia aranyérmes hallgató igen/nem

az aranyérem elnyerésének évében és az azt követő 10 tanév 

során figyelembe veendő 10 pont/hallgató

kurzuskidolgozások száma: 5 pont/kurzus

kurzusfeljesztések száma: 2 pont/kurzus

szemináriumok száma (ahányszor 45perc): 1 pont / heti 45 perc

előadások száma (ahányszor 45perc): 1,5 pont / heti 45 perc

1-15 fős vizsga: 1 pont, minden

újabb megkezdett 15 fő +1 pont
1-30 fős vizsga: 1 pont, minden

újabb megkezdett 30 fő +1 pont
1-10 fős vizsga: 1 pont, minden

megkezdett 10 fő +1 pont
1-10 fős vizsga: 1 pont, minden

megkezdett 10 fő +1 pont
1-15 fős vizsga: 1 pont, minden

újabb megkezdett 15 fő +1 pont

évfolyamdolgozat konzultáción résztvett hallgatók száma:

1-10 fő által beadott dolgozat: 1

pont, minden megkezdett 10 fő +1

pont

1 pont/hallgató (BTK, ÁJK, HTK 

esetében); 1,5 pont/hallgató (PK, 

GESZK esetében)

1,5 pont / hallgató 

2 pont / hallgató

1. tevékenységcsoportra a vertikális és horizontális pontszám 

is maximalizált (max. 50 összpontszám kapható)

sorszám:
2. tevékenységcsoport: Tudományos területen végzett 

tevékenységek
válasz vertikális pontszám

horizontális 

pontszám
A 2. tevékenységcsoportnál a mért időszak: 2022 naptári év

MTMT import alapján

Beosztás: (tanársegéd, adjunktus, docens, stb. legördülő listáról)

1.

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (10 pontnál megáll, nem számol tovább)

2.

Tehetséggondozás pontösszesítője:

Egyetemi jegyzetek, tankönyvek, oktatási segédanyagok írásának pontösszesítője:

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (10 pontnál megáll, nem számol tovább)

Hallgatói értékelések (OMHV) OMHV átlag szerint kapott pontszámmal megegyező pontérték:

Összpontszám 1. tevékenységcsoportban:

szóbeli vizsgán résztvett hallgatók száma:

írásbeli vizsgán résztvett hallgatók száma:

tudományos közleményekre kapott pontok:

művészeti alkotásokra kapott pontok

oktatók számára megjelenített információk:

záróvizsgán résztvett hallgatók száma:

3.

 vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (5 pontnál megáll, nem számol tovább); 3 pontos 

OMHV összátlag alatt nem adható pont

MTMT import alapján, 2022. megjelenési évben

kiszámított     vertikális 

pontszám

vizsgabizottság esetén a vizsgáztatott hallgatók számát el kell

osztani a vizsgáztató oktatók számával, kapott értéket egész

számra x.5-től felfelé kell kerekíteni

a kötelező óraterhelés teljesítése és a kötelező óraterhelésen 

felüli kontaktórák száma vonatkozásában kérjük a kitöltést 

megelőzően az intézetvezetővel és/vagy az intézeti/tanszéki 

ügyintézőkkel egyeztetni

2021/22 tanév vonatkozásában, két félév átlagát kérjük

megadni egy tizedes kerekítésre pl. 4,3. 

BA hallgatók száma:

MA hallgatók száma:

külföldi óratartás, vendégoktatás (külföldi utak 

száma):

kötelező óraterhelésen felüli kontaktórák száma az 

elmúlt 2 félév átlagában

MTMT-n nem megjelenített oktatási segédanyagok 

száma

szigorlaton résztvett hallgatók száma:

alkalmassági vizsgán/ felvételin vizsgáztatott hallgatók száma:

MTMT-n rögzített tevékenység

Vizsgáztatás, részvétel vizsgabizottságban

Témavezetések (szakdolgozat, portfólió)

kapható pontszámok: információ a vertikális és horizontális pontok értelmezéséhez:

Kötelező, valamint kötelező óraterhelésen felüli kontaktórák számának összesítője:

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (10 pontnál megáll, nem számol tovább)

teljesítette: 5 pont                         nem  

teljesítette: 0 pont

5 pont / út 

Szervezeti egység:

sorszám:
1. tevékenységcsoport: Felsőoktatási és tehetséggondozási 

területeken végzett tevékenység
értékelési egység válasz

kiszámított   

horizontális 

pontszám

Egyetemi jegyzetek, tankönyvek, oktatási segédanyagok írása

kötelező óraterhelés teljesítése 2021/22 tanév 

vonatkozásában, két félév átlagában
igen/nem

Kötelező, valamint kötelező óraterhelésen felüli kontaktórák száma

témavezetője OTDK (2021-es országos versenyen) részt 

vett hallgató(k)nak

Tehetséggondozás

Név:

Kar:

Foglalkoztatottság: (teljes, heti 36 óra, heti 20 óra, stb. legördülő listáról)

Az 1. tevékenységcsoportnál a mért időszak 2021 őszi és 2022

tavaszi félév, kivéve a 2. pont publikációs adatai (2022-ben

megjelent oktatási művekre kapott pontok), valamint az OTDK

témavezetés, mely 2021 tavaszán került megrendezésre

MTMT import alapján

(44-47 sorok) A mellékletben szereplő publikációs tevékenység 

alapján automatikusan átvezetődik. Adott publikáció csak akkor 

vehető figyelembe, ha 2022-ben jelent meg és a 

teljesítményértékelés készítésének időpontjában az MTMT 

adatbázisában megtalálható, intézményi hozzárendeléssel, 

egyetemi affiliációval rendelkezik. Minimumkövetelmény 

legalább 10 pont összegyűjtése a publikációs táblázat alapján, 

aki a minimális publikációs követelményt nem teljesíti, 0 pontot 

1. 

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (30 pontnál megáll, nem számol tovább)

Adott hallgató akkor vehető figyelembe, ha az oktató már

legalább egy teljes szorgalmi időszakban témavezetője volt;

PhD/DLA hallgatók számánál a nem KRE doktori iskola

hallgatója is beszámítható

4. 

Vizsgáztatás, részvétel vizsgabizottságban pontösszesítője:

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (5 pontnál megáll, nem számol tovább)

5.

Témavezetések (szakdolgozat, portfólió) pontösszesítője:

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (10 pontnál megáll, nem számol tovább)

6. 

értékelési egység

PhD/DLA hallgatók száma:

MTMT-n megjelenített oktatási művekre kapott pontok



KRE belső kutatási projektek száma: 2 pont / pályázat

egyéb hazai kutatási projektek száma: 5 pont / pályázat

nemzetközi kutatási projektek száma: 6 pont / pályázat

KRE belső kutatási projektek száma: 4 pont / pályázat

egyéb hazai kutatási projektek száma: 7 pont / vezetői tisztség

nemzetközi kutatási projektek száma: 8 pont / vezetői tisztség

magyar nyelvű műben idéző művek száma: 1 pont / idéző mű

idegen nyelvű műben idéző művek száma: 2 pont / idéző mű

fő szervező 6 pont / konferencia

szervezőbizottság tagja 2 pont / konferencia 

fő szervező 8 pont / konferencia

szervezőbizottság tagja 3 pont / konferencia 

2. tevékenységcsoportra a vertikális és horizontális pontszám

is maximalizált (max. 50 összpontszám kapható)

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (5 pontnál megáll, nem számol tovább)

1 pont / konferencia ill. esemény

2 pont / konferencia ill. esemény

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (5 pontnál megáll, nem számol tovább)

4 pont / konferencia

6 pont / konferencia

3. 

Független idézések összpontszáma:

Részvétel hazai és nemzetközi tudományos pályázatban / 

projektben (folyamatban lévő, aktív pályázati projektek)

résztvevő kutató

vezető kutató

Konferenciaszervezés

Független idézések (az idézés MTMT-ben rögzítésének évében)

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (5 pontnál megáll, nem számol tovább)

aktívnak tekinthető minden olyan kutatási projekt, mely 

résztvevő kutatónként évi legalább 2 publikációt eredményez

Csak akkor vehető figyelembe, ha a konferenciarészvételhez 

tudományos előadás, művészi előadói tevékenység, 

kiállítás/tárlat vezetése stb. is kapcsolódik. Önmagában a 

részvételre nem adható pont.

Összpontszám 2. tevékenységcsoportban:

társszervező/tudományos bizottság tagja

Aktív tevékenység konferenciához kapcsolódóan (tudományos 

előadás, művészi előadói tevékenység, kiállítás/tárlat vezetése 

stb.)

hazai rendezésű

külföldi rendezésű

konferenciák/események száma:

konferenciák/események száma:

társszervező/tudományos bizottság tagjahazai rendezésű konferenciák száma

nemzetközi részvételt eredményező konferenciák 

száma

4.

Aktív tevékenység konferenciához kapcsolódóan pontösszesítője:

5.

Konferenciaszervezés pontösszesítője:

1. 

MTMT-n rögzített tevékenység pontösszesítője:

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (30 pontnál megáll, nem számol tovább)

2.

Részvétel hazai és nemzetközi tudományos pályázatban / projektben pontösszesítője:

vertikális pontszám felülről nyitott (tevékenységcsoport 

maximumáig számol), horizontális pontszám felülről 

maximalizált (5 pontnál megáll, nem számol tovább)


