
Az	 MTA	 BTK	 Filozófiai	 Intézetében	 státuszban	 lévő	 kutató	 tudományos	
főmunkatársi	minősítésének	és	a	tudományos	munkatársi	státuszban	lévő	kutató	
véglegesítésének	tudományos	feltételei	

	

1. Publikációs	tevékenységgel	kapcsolatos	követelmények:	

A	jelölt	rendelkezzen	legalább	20	tanulmánnyal,	melyek	közül	legyen	

- legalább	 5	 idegen	 nyelvű,	 külföldön	 megjelent	 rangos	 publikáció	
(folyóiratban	 vagy	 kötetben	 megjelent	 tanulmány),	 kivéve	 ha	 a	 jelölt	
rendelkezik	 egy	 vezető	 külföldi	 kiadónál	 megjelent	 idegen	 nyelvű	
monográfiával;	

- ezen	 ötből	 legalább	 3,	 a	 fennmaradó	 tanulmányok	 legalább	 a	 fele	 	 legyen	
egyszerzős	tanulmány.	

	
A	 jelölt	 rendelkezzen	 továbbá	 legalább	 1	 monográfiával,	 vagy	 kommentált	
forráskiadással,	 kritikai	 kiadással	 (amely	 kiváltható	 további	 5	 tanulmánnyal	 a	 fenti	
kritériumokban	foglaltakon	túl).	
	
A	 fenti	 kritériumokban	 foglaltakon	 túlmenő	 további	 1	 monográfia,	 vagy	 kommentált	
forráskiadás,	kritikai	kiadás	megléte	esetén	elég,	ha	a	jelölt	legalább	20	helyett	legalább	
15	tanulmánnyal	rendelkezik.	
	

Az	első	öt	idegen	nyelvű,	külföldön	megjelent	rangos	tanulmányon	túlmenő	 	avagy	az	
előbbiek	 fent	 meghatározott	 kiváltása	 esetén	 az	 összes	 	 rangos	 tanulmány	 (melyek	
közül	 legfeljebb	 3	 lehet	 magyar	 nyelvű	 és/vagy	 magyar	 megjelenésű	 is)	 kétszeresen	
számít	a	tanulmányok	számának	meghatározásakor.	

A	rangosság	elégséges,	de	nem	szükséges	feltételei:	

- A	 folyóirat	 vagy	 könyvsorozat	 a	 Scimago	 Journal	 Rank	 (SJR)	 szerint	 a	
megjelenés	évében,	illetve	az	azelőtti	vagy	azutáni	5	évben	elérte	legalább	a	
Q2	besorolást	bármely	szakterületen.	

- A	folyóirat	ESF	European	Reference	Index	for	the	Humanities	(ERIH)	2011-es	
listáján	 (revised	 list)	 INT1	 vagy	 INT2	 minősítést	 ért	 el	 a	 filozófiában	 vagy	
kapcsolódó	területen.	

- A	kötet	vezető	külföldi	kiadónál	 jelent	meg	 (pl.	Bloomsbury,	Brill,	 Springer,	
Oxford	UP,	Cambridge	UP,	De	Gruyter,	Presses	Universitaires	de	France)	

A	 fenti	 feltételek	hiánya	esetén	a	 jelölt	 írásos	 indoklást	 ad	a	publikáció	 rangosságának	
alátámasztására,	amely	indoklás	az	eljárás	során	diszkutálható	

	
2. A	tudományos	hatással	kapcsolatos	követelmények	

Rendelkezzen	 legalább	 20	 független	 hivatkozással,	 amelyek	 közül	 legalább	 5	 olyan	
idegen	 nyelvű,	 külföldi	 megjelenésű	 műben	 található	 független	 hivatkozás,	 amely	
szerepel	a	Web	of	Science	(WoS)	vagy	Google	Scholar	(GS)	adatbázisok	egyikében.		
A	 monográfiájáról	 megjelent	 (idegen	 nyelvű	 vagy	 magyar)	 recenzió	 3	 független	 (a	
recenzió	 nyelvének	 megfelelően	 idegen	 nyelvű	 vagy	 magyar)	 hivatkozással	
egyenértékű.	



	
3. Szakmai	 közéletben	 való	 részvétellel	 kapcsolatos	 követelmények	 az	 eljárás	

megindításától	visszafelé	számított	utóbbi	hat	év	alatt.	Az	alábbiak	közül	elegendő	5	
szempontnak	megfelelni:	
a. Vegyen	 részt	 átlagosan	 kétévente	 legalább	 egy	 idegen	 nyelvű	 konferencián,	

workshopon	előadással.	
b. Vegyen	 részt	 átlagosan	 évente	 legalább	 egy	 magyar	 nyelvű	 konferencián,	

workshopon	előadással.	
c. Szervezzen	legalább	3	konferenciát,	workshopot	vagy	meghívott	előadást		
d. Vállaljon	 legalább	 egy	 alkalommal	 szerepet	 a	 doktoranduszképzésben	 vagy	

munkahelyén	 belül	 a	 tudományos	 utánpótlás-nevelés	 egyéb	 intézményesült	
formájában	 (témakiíró,	 vagy	 kurzus	 tartása	 doktori	 iskolában,	 doktorandusz	
témavezetése,	fiatal	kutató	vezetése	patronálása).	
- A	követelmény	kiváltható	legalább	3	doktori,	habilitációs,	vagy	MTA-doktori	

eljárásban	történő	részvétellel.		
e. Vegyen	 részt	 legalább	 két	 különböző	 alkalommal	 kötetek,	 könyvsorozatok	 vagy	

folyóiratok	szerkesztésében	szerkesztőként	vagy	szerkesztőbizottsági	tagként.	
f. Lásson	el	legalább	3	alkalommal	bírálói	feladatokat	tudományos	közlemények	és	

pályázatok	bírálójaként.	
g. Legyen	 legalább	 egy	 pályázat	 vezető	 kutatója,	 illetve	 kutatási	 ösztöndíj	

kedvezményezettje.	
- A	 kritérium	 kiváltható	 legalább	 2	 pályázatban	 történő	 társult	 kutatói	

részvétellel	 vagy	 legalább	 2	 beadott	 projekt-	 vagy	 ösztöndíjpályázattal	
(elbírálástól	függetlenül).	

h. Vállaljon	tisztséget	vagy	egyéb	körülhatárolt	kollektív	feladatot	munkahelyén.	
i. Vállaljon	tisztséget	egy	szakmai	szervezetben	vagy	tudományos	bizottságban.	
j. Fejtsen	 ki	 filozófiát	 népszerűsítő	 tevékenységet	 nem-tudományos	 besorolású	

(közéleti	vagy	ismeretterjesztő)	publikációk	megjelentetésével	vagy	ilyen	jellegű	
előadások	tartásával.		


