
 

 

Kedves Kollégák ! 

 

Az MTA IX. osztályától lehetőséget kaptunk arra, hogy bővítsük az MTA doktora cím 

elnyerésére beadott pályázatoknál is használatos hazai, szociológiai folyóirat listát.  

A jelenlegi lista innen tölthető le: 

 http://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-kovetelmenyrendszere-105380  

 

Kérem a kollégákat, hogy a listán még nem szereplő, magyar nyelvű, szociológiai, 

szociálpolitikai tudományos lapok listára vételi kérelmét 2016 december 5. határidővel a 

következő lapon szereplő szempontok szerint elkészítve küldjék el a szerkesztők erre az email 

címre: kovach.imre@tk.mta.hu 

Az elmúlt két évben benyújtott kérvényeket nem szükséges megismételni.  

 

A listára vételi javaslatokról az MTA IX. osztály szociológiai bizottsága egy ad hoc lapminősító 

bizottság véleménye alapján dönt, majd a IX. osztály hoz végleges határozatot előreláthatóan 

2017 januárjában.  

Budapest, 2016-11-21 

 

Kovách Imre 

elnök  

 MTA IX. Osztály, Szociológiai Tudományos Bizottság 
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Szempontok a  magyar kiadású folyóiratok kategorizálásához - 

 

 

 
- a folyóirat nyomtatott és online változatának ISSN száma 

Szerkesztési elvek 

- van-e szakmai bírálat (peer review), az anonim-e  

- van-e írásos szerkesztői vélemény 

- a szerkesztőbizottság és a tanácsadó testület szakmailag és 

Földrajzilag mennyire széles kört fed le 

- a szerzők összetétele mennyire széleskörű 

A megjelenés 

rendszeressége 

- rendszeresen, időben megjelenik-e, vannak-e késések 

- vannak-e rendszertelenül megjelenő összevont számok 

Formai szempontok 

- van-e a cikkeknek absztraktja, DOI-száma, vannak-e 

kulcsszavaik, 

- megjelenik-e az absztrakt és a tartalomjegyzék angolul is 

- van-e a szerzők számára formai követelményrendszer 

- van-e rendszeresített bírálati lap  

- közli-e a folyóirat a szerzők elérhetőségét 

- feltünteti-e, hogy milyen folyóirat-nyilvántartási rendszerekben 

szerepel 

- feltünteti-e a kiadót és a kiadás financiális forrásait 

Tartalmi szempontok 

- a folyóirat mennyire felel meg deklarált céljainak és 

tudományterületi kompetenciájának 

- a folyóirat neve, a cikkek címei és az absztraktok mennyire 

tartalmasok, pontosak 

- a cikkek szakmailag mennyire alaposak 

- a cikkek hivatkozásai mennyire teljes körűek és pontosak 

- van-e a folyóiratnak nyilvánosan elérhető publikációs etikai 

nyilatkozata, az mennyire tartalmas 

Szakmai reputáció 

- milyen a folyóirat hivatkozottsága 

- szerepel-e a Thomson-Reuters JCR-ben és/vagy a Scopus 

SCImago-ban 

- szerepel-e a predátor folyóiratok listáján 

- van-e impakt faktora 

- mekkora a H-indexe 

- milyen a felelős szerkesztő szakmai reputációja 

Internetes elérhetőség 

- elérhető-e a tartalom az interneten  

- van-e a folyóiratnak honlapja, milyen annak minősége 

 


