Intézeti szabályzat a tudományos kutatói munkakörökbe való
kinevezés, illetve átsorolás feltételeiről és a kutatók tevékenységének
értékeléséről
Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet Nonprofit Kft
hatályos: 2015. január 1.-től
1 Bevezetés
1.1 A szabályozás célja
A szabályzat azzal a céllal készült, hogy:
 minden kutató ismerje a vele szemben támasztott elvárásokat és a jogait,
 a különböző tudományos kutatói munkakörökbe történő besorolás egységes rendszerben,
átlátható módon történjen,
 a kutatók tisztában legyenek azzal, hogy a magasabb munkakörbe történő átsorolásukhoz
milyen feltételeket kell teljesíteniük,
 a teljesítmény évenkénti értékelésével az Intézet vezetése képet kapjon az egyes kutatók
teljesítményéről, ugyanakkor a kutatók is visszajelzést kapjanak a saját munkájukról.
Az értékelés és a kinevezés (besorolás, átsorolás) módja
Az igazgató az éves jelentések elkészítésekor értékeli minden tudományos kutatói
munkakörben dolgozó munkatárs tudományos munkahelyi, publikációs és egyéb
tevékenységét (1.-3.számú mellékletek). Az értékelés alapján az igazgató javaslatot tesz a
kutatók előresorolására. A kutatóval történő egyeztetés után az igazgató dönt a
kinevezésekről. Az adott munkakörben eltölthető maximális időtartam tekintetében a
szabályzás csak iránymutató, attól egyedei esetekben az igazgató eltérhet.
1.2

1.3 A szabályzat hatálya
A módosított szabályzat2015. január 1-én lép életbe:

2 Az egyes munkakörökbe történő kinevezés feltételei, az azzal járó
jogok és kötelességek
Kutatói beosztásban dolgozók esetében a magasabb beosztásban dolgozókra mindazok a
jogok és kötelességek vonatkoznak, amelyek az alacsonyabb beosztásban dolgozókra.
Amennyiben valaki az adott beosztásban eltölthető maximális időtartam alatt nem teljesíti
a magasabb beosztásba sorolás feltételeit, az a kutatói munkára alkalmatlannak bizonyult, de
ha az Intézetnek szüksége van a munkájára, átsorolható nem kutatói munkakörbe.

2.1

Kutató asszisztens

2.1.1 Kinevezés feltételei
 Főiskolai szintű diploma (BSc)
2.1.2 A munkakörben eltölthető maximális időtartam:
A kinevezés maximum 3 évre szól, az esetleges hosszabbításokkal összesen maximum 6
év lehet. Az anyasági szabadságon töltött időszak nem számít bele a 6 évbe. A 3, illetve
6 év a teljes munkaidejű alkalmazásra vonatkozik.

2.1.3 Kötelességei
 kutatómunka végzése
 részvétel az intézeti feladatokban
 C típusú nyelvvizsga megszerzése valamely világnyelvből 3 éven belül
 részvétel az Intézet pályázataiban
 MSC tanulmányok megkezdése
 minimum heti négy teljes munkanap letöltése az Intézetben
 összes megjelent publikációból 3 év alatt 15 pont elérése
2.1.4 Jogai
 joga van a kutatómunka Intézet által biztosított feltételeihez
 egyedi szabályozás alapján a nem kutató beosztású alkalmazottak munkájának
irányítása
 meghatalmazás alapján képviselheti az Intézetet
 részt vehet külföldi tanulmányúton, szakmai továbbképzésen
 tudományos rendezvényeken szerepelhet

Tudományos segédmunkatárs

2.2

2.2.1 Kinevezés feltételei
 egyetemi diploma (MSc)
 legalább egy világnyelvből C típusú középfokú nyelvvizsga
2.2.2 A munkakörben eltölthető maximális időtartam:
A kinevezés maximum 3 évre szól, az esetleges hosszabbításokkal összesen maximum 6
év lehet. Az anyasági szabadságon töltött időszak nem számít bele a 6 évbe. A 3, illetve
6 év a teljes munkaidejű alkalmazásra vonatkozik.
2.2.3 Kötelességei
 kutatómunka végzése
 részvétel az intézeti feladatokban
 második (legalább alapfokú C típusú) nyelvvizsga megszerzése 4 éven belül
 részvétel az Intézet pályázataiban
 PhD munkaterv elkészítése és megvalósításának megkezdése
 minimum heti négy teljes munkanap letöltése az Intézetben
 nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratokban, vagy nemzetközi
szerkesztőbizottságú peer-reviewed kiadványokban megjelent publikációkból 3 év
alatt 15 pont elérése
 összes megjelent publikációból 3 év alatt 40 pont elérése
2.2.4




Jogai
joga van a kutatómunka Intézet által biztosított feltételeihez
szakdolgozati témavezetés
egyedi szabályozás alapján a nem kutató beosztású alkalmazottak munkájának
irányítása
 meghatalmazás alapján képviselheti az Intézetet
 graduális képzésben oktathat
 részt vehet külföldi tanulmányúton, szakmai továbbképzésen

 tudományos rendezvényeken szerepelhet

Tudományos munkatárs

2.3

2.3.1 Kinevezés, illetve átsorolás feltételei:
 egyetemi diploma (MSc)
 három, nemzetközi szerkesztőbizottságú lapban megjelent cikk, amelyből legalább
kettő elsőszerzős
 legalább egy, impakt faktoros folyóiratban megjelent cikk
 két C típusú nyelvvizsga, amiből az egyik legalább középfokú
2.3.2 A munkakörben eltölthető maximális időtartam:
A besorolás maximum 5 évre szól, az esetleges hosszabbításokkal összesen maximum
8 év lehet. Az anyasági szabadságon töltött időszak nem számít bele a 8 évbe.
Kötelességei
 önálló kutatómunka
 részvétel az intézeti feladatokban
 részvétel az Intézet pályázataiban
 minimum heti három teljes munkanap letöltése az Intézetben
 nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratokban, vagy nemzetközi
szerkesztőbizottságú peer-reviewed kiadványokban megjelent publikációkból 3 év
alatt30 pont elérése
 egy impakt faktoros folyóiratban megjelent cikk publikálása 3 év alatt
 összes megjelent publikációból 3 év alatt 80 pont elérése
 PhD fokozat megszerzése 3 éven belül
2.3.3









Jogai
joga van a kutatómunka Intézet által biztosított feltételeihez
pályázati témavezetés
szakdolgozati témavezetés
egyedi szabályozás alapján a nem kutató beosztású alkalmazottak munkájának
irányítása
meghatalmazás alapján képviselheti az Intézetet
graduális képzésben oktathat
részt vehet külföldi tanulmányúton, szakmai továbbképzésen
tudományos rendezvényeken szerepelhet
Tudományos főmunkatárs

2.4

Kinevezés, illetve átsorolás feltételei:
erkölcsi bizonyítvány
PhD fokozat
nyolc nemzetközi szerkesztőbizottságú lapban megjelent cikk, amelyből legalább négy
elsőszerzős
 három, impakt faktoros folyóiratban megjelent publikáció
 az Intézet belső minősítő eljárása (1.2. fejezet) során alkalmasnak bizonyult

2.4.1




2.4.2 Kötelességei
 önálló kutatómunka végzése
 részvétel az intézeti feladatokban
 részvétel az Intézet pályázataiban témavezetőként
 egyetemi kurzus, vagy szakdolgozati/PhD téma meghirdetése
 minimum heti három teljes munkanap letöltése az Intézetben
 nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratokban vagy nemzetközi
szerkesztőbizottságú peer-reviewed kiadványokban megjelent publikációkból 3 év
alatt 50 pont elérése
 két, impakt faktoros folyóiratban megjelent cikk publikálása 3 év alatt, amelyikből
legalább az egyik elsőszerzős
 összes megjelent publikációból 3 év alatt 120 pont elérése
Ajánlás:
 az MTA Doktora fokozat megszerzése 15 éven belül
 az Intézet keretein kívüli tudománypolitikai szerepvállalás (pl. részvétel tudományos
bizottságokban)
2.4.3 Jogai
 joga van a kutatómunka Intézet által biztosított feltételeihez
 pályázati témavezetés
 szakdolgozati témavezetés
 PhD témavezetés
 a nem kutató beosztású alkalmazottak munkájának irányítása
 meghatalmazás alapján képviselheti az Intézetet
 PhD és graduális képzésben oktathat
 részt vehet külföldi tanulmányúton, szakmai továbbképzésen
 tudományos rendezvényeken szerepelhet
 az osztály ITT képviselőinek megválasztásakor választhat és választható

2.5

Tudományos tanácsadó

2.5.1 Kinevezés, illetve átsorolás feltételei:
Tudományos tanácsadóvá kell kinevezni az MTA Doktora vagy tudományok doktora
fokozattal rendelkező személyeket.
Kinevezhető tudományos tanácsadóvá az, aki:
 rendelkezik egyetemi habilitációval, továbbá
 alkalmas kutatócsoport vezetésére
2.5.2 Kötelességei
 önálló kutatómunka végzése
 részvétel az intézeti feladatokban
 részvétel az Intézet pályázataiban (rész)témavezetőként
 egyetemi kurzus, vagy szakdolgozati/PhD téma meghirdetése
 minimum heti három teljes munkanap letöltése az Intézetben

 nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratokban vagy nemzetközi
szerkesztőbizottságú, peer-reviewed kiadványokban megjelent publikációkból 3 év
alatt 70 pont elérése
 két, impakt faktoros folyóiratban megjelent cikk publikálása 3 év alatt, amelyikből
legalább az egyik elsőszerzős
 összes megjelent publikációból 3 év alatt 200 pont elérése
Ajánlás:
 Akadémia Doktora fokozat megszerzése 10 éven belül
 az Intézet keretein kívüli tudománypolitikai szerepvállalás (pl. részvétel
tudományos bizottságokban)
2.5.3










2.6

Jogai
joga van a kutatómunka Intézet által biztosított feltételeihez
pályázati témavezetés
szakdolgozati és diplomamunka témavezetés
PhD témavezetés
a nem kutató beosztású alkalmazottak munkájának irányítása
meghatalmazás alapján képviselheti az Intézetet
PhD és graduális képzésben oktathat
részt vehet külföldi tanulmányúton, szakmai továbbképzésen
tudományos rendezvényeken szerepelhet
az Intézeti Tudományos Tanácsnak automatikusan tagja, az osztály ITT képviselőinek
megválasztásakor szavazati joga van
Kutatóprofesszor

2.6.1 Kinevezés, illetve átsorolás feltételei:
Kutatóprofesszorrá kell kinevezni az MTA rendes és levelező tagjait.
2.6.2 Kötelességei
 önálló kutatómunka végzése
 részvétel az intézeti feladatokban
 részvétel az Intézet pályázataiban (rész)témavezetőként
 egyetemi kurzus, vagy szakdolgozati/PhD téma meghirdetése
 nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratokban vagy nemzetközi
szerkesztőbizottságú, peer-reviewed kiadványokban megjelent publikációkból 3 év
alatt 90 pont elérése
 két, impakt faktoros folyóiratban megjelent cikk publikálása 3 év alatt
 összes megjelent publikációból 3 év alatt 300 pont elérése
Ajánlás:
 az Intézet keretein kívüli tudománypolitikai szerepvállalás (pl. részvétel
tudományos bizottságokban)
2.6.3 Jogai
 joga van a kutatómunka Intézet által biztosított feltételeihez
 pályázati témavezetés
 szakdolgozati és diplomamunka témavezetés
 PhD témavezetés
 a nem kutató beosztású alkalmazottak munkájának irányítása
 meghatalmazás alapján képviselheti az Intézetet






PhD és graduális képzésben oktathat
részt vehet külföldi tanulmányúton, szakmai továbbképzésen
tudományos rendezvényeken szerepelhet
az Intézeti Tudományos Tanácsnak automatikusan tagja, az osztály ITT
képviselőinek megválasztásakor szavazati joga van

3 Publikációs teljesítmény évenkénti értékelése
3.1 Alapelvek
 A publikációs és egyéb teljesítményekre vonatkozó követelményrendszer célja, hogy (1) a
kutatók tisztában legyenek a velük szemben támasztott elvárásokkal, (2) motiválja a
kutatókat a minél jobb teljesítményre.
 Az éves teljesítmények értékelésekor mindig az utolsó három év teljesítményét kell
értékelni.
 A különböző típusú teljesítmények közül kiemelten kell kezelni a tudományos publikálást,
amely nem váltható ki teljes egészében más tevékenységekkel. A publikáláson belül is
kiemelten kezelendő a nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratokba történő publikálás,
amely nem váltható ki más publikációs formákkal.
 A publikációs teljesítménynél nem csak a publikációk számát, hanem azok minőségét is
értékelni kell. A szöveges értékelés elsősorban az egyének fejlődését szolgálja, ezért nem
kerül nyilvános kihirdetésre, de mindenki megkapja a saját teljesítményét.
3.2

A publikációs pontszám kiszámítása

3.2.1 Publikáció nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratokban vagy esetleg ilyen jellegű,
peer-reviewed alkalmi kiadványokban (például cikkgyűjtemény típusú könyvben
megjelent könyvfejezet)
Megnevezés
Pontszám
Nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratban megjelent cikk
12
Vezető világfolyóiratban megjelent cikk
18
Idegen nyelvű szakkönyv fejezet külföldi kiadónál
12
Idegen nyelvű szakkönyv írása külföldi kiadónál
70
3.2.2 Egyéb publikációk
Megnevezés
Magyar nyelvű cikk
Idegen nyelvű cikk hazai folyóiratban vagy más kiadványban
Magyar nyelvű szakkönyv fejezete
Magyar nyelvű szakkönyv írása
Magyar nyelvű szakkönyv szerkesztése
Idegen nyelvű szakkönyv fejezet hazai kiadónál
Idegen nyelvű szakkönyv írása hazai kiadónál
Idegen nyelvű szakkönyv szerkesztése hazai kiadónál
Idegen nyelvű szakkönyv szerkesztése külföldi kiadónál
Előadás, poszter magyar nyelvű rendezvényen
Előadás, poszter idegen nyelvű rendezvényen

Pontszám
4
6
4
25
4
6
35
6
12
1 (az előadás
megtartójának +1 pont)
2 (az előadás
megtartójának +2 pont)

Plenáris vagy meghívott előadás hazai konferencián
Plenáris vagy meghívott előadás nemzetközi konferencián
Plenáris vagy meghívott előadás világkonferencián
Magyar nyelvű cikk nem peer-reviewed konferencia
kiadványban
Idegen nyelvű cikk nem peer-reviewed konferencia
kiadványban
Ismeretterjesztő cikk

+2
+4
+6
1
2
1

Megjegyzések:
1. A tankönyveket és az egyetemi jegyzeteket is szakkönyvnek kell tekinteni.
2. A lexikon címek és más kis terjedelmű könyvrészletek értékelését egyedileg kell elvégezni.
3. Az előadás/poszter mellett annak absztraktja nem kap külön pontot, de a konferenciakiadványban megjelent hosszabb cikk igen.
3.2.3 Társzerzős publikációk
Írott publikációknál az első szerző megkapja a táblázatban szereplő teljes pontszámot, a többi
szerző viszont kevesebbet, méghozzá fordítottan arányosan azzal, hogy hány szerző van: 2-4
szerző esetén minden szerző (kivéve az elsőt, aki teljes pontszámot kap) megkapja a teljes
pontszám felét, 5-8 szerző esetén a harmadát, annál több szerző esetén pedig a negyedét.

1. melléklet
Adatlap az egyéb teljesítmények értékeléséhez
Név:
Év:
1. Oktatás
Egyetem,
szak

Tárgy címe

Graduális vagy PhD
képzés

Heti óraszám

2. Diplomadolgozók és PhD hallgatók
 szakdolgozó/PhD hallgató neve
 egyetem, szak, nappali vagy levelező
 kezdés és befejezés éve
3. Tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagság
4. Bírálat készítése tudományos folyóirat számára
5. Tudományos pályázat bírálata (pl. OTKA)
5. Szakdolgozat, TDK dolgozat, PhD vagy DSc értekezés bírálata
6. Bizottsági tagság PhD vagy DSc védésen
7. Hazai tudományos bizottsági tagság (pl. MTA bizottságai, OTKA zsüri stb.)
8. Nemzetközi tudományos társaságban, bizottságban tagság
9. Tagság hazai tudományos társaságban
10. Pályázatok
 Pályázat címe, feladata a pályázatban
11. Citációk
 önidézetek nélkül
 SCI citációk, önidézetek nélkül
12. Konferencia szervezés (beleértve a szekcióvezetést is)
13. Intézeti rendezvények szervezése
14. Egyéb rendezvények szervezése
15. Kiadványok technikai szerkesztése
16. Tudományos ismeretterjesztés
17. Részvétel hazai vagy nemzetközi szakmai továbbképzésen (tanfolyam, külföldi
tanulmányút)
18. Egyéb

2. melléklet
Adatlap a publikációs teljesítmény értékeléséhez
Név:
Év:
I. Nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratban megjelent cikk
Adható pontszám:
Első szerzőnek:
 Impakt faktoros folyóiratban megjelent cikk
 Egyéb nemzetközi szerkesztőbizottságú folyóiratban megjelent cikk
Társszerzőknek:
 2-4 szerző esetén a fenti pontszám fele
 5-8 szerző esetén a fenti pontszám harmada
 8-nál több szerző esetén a fenti pontszám negyede
Bibliográfiai adatok

18 pont
12 pont

pont

I./1
I./2
I./3
II. Nemzetközi kiadónál megjelent könyv (könyv szerkesztése nem ide tartozik, lásd VIII.)
Adható pontszám:
Első szerzőnek:
70 pont
Társszerzőknek:
 2-4 szerző esetén
35 pont
 5-8 szerző esetén
23 pont
 8-nál több szerző esetén
18 pont
Bibliográfiai adatok

pont

II./1
II./2
II./3
III. Idegen nyelvű szakkönyv fejezet külföldi kiadónál
Adható pontszám:
Első szerzőnek:
Társszerzőknek:
 2-4 szerző esetén
 5-8 szerző esetén
 8-nál több szerző esetén
Bibliográfiai adatok
III./1
III./2
III./3

12 pont
6 pont
4 pont
3 pont
pont

IV. Nemzetközi szerkesztőbizottságú, peer-reviewed konferencia kiadványban megjelent cikk
Adható pontszám:
Első szerzőnek:
12 pont
Társszerzőknek:
 2-4 szerző esetén
6 pont
 5-8 szerző esetén
4 pont
 8-nál több szerző esetén
3 pont
Bibliográfiai adatok

pont

IV./1
IV./2
IV./3
V. Tudományos cikk magyar szerkesztőbizottságú folyóiratban
Adható pontszám:
Első szerzőnek:
 Idegen nyelvű cikk
 Magyar nyelvű cikk
Társszerzőknek:
 2-4 szerző esetén a fenti pontszám fele
 5-8 szerző esetén a fenti pontszám harmada
 8-nál több szerző esetén a fenti pontszám negyede
Bibliográfiai adatok

6 pont
4 pont

pont

V./1
V./2
V./3
VI. Szakkönyv (tankönyv) írása hazai kiadónál
Adható pontszám:
Első szerzőnek:
 Idegen nyelvű könyv
 Magyar nyelvű könyv
Társszerzőknek:
 2-4 szerző esetén a fenti pontszám fele
 5-8 szerző esetén a fenti pontszám harmada
 8-nál több szerző esetén a fenti pontszám negyede
Bibliográfiai adatok

35 pont
25 pont

pont

VI./1
VI./2
VI./3
VII. Szakkönyv (tankönyv) fejezet írása hazai kiadónál megjelenő műben
Adható pontszám:
Első szerzőnek:
 Idegen nyelvű könyvfejezet

6 pont

 Magyar nyelvű könyvfejezet
Társszerzőknek:
 2-4 szerző esetén a fenti pontszám fele
 5-8 szerző esetén a fenti pontszám harmada
 8-nál több szerző esetén a fenti pontszám negyede
Bibliográfiai adatok

4 pont

pont

VII./1
VII./2
VII./3
VIII. Szakkönyv szerkesztése
Adható pontszám:
Első szerkesztőnek:
 Külföldi kiadónál megjelenő könyv
 Hazai kiadónál megjelenő, idegen nyelvű könyv
 Magyar nyelvű könyv
Társszerkesztőknek:
 2-4 szerző esetén a fenti pontszám fele
 5-8 szerző esetén a fenti pontszám harmada
 8-nál több szerző esetén a fenti pontszám negyede
Bibliográfiai adatok

12 pont
6 pont
4 pont

pont

VIII./1
VIII./2
VIII./3
IX. Nem peer-reviewed konferencia kiadványban megjelent cikk
Adható pontszám:
Első szerzőnek:
 Idegen nyelvű cikk
 Magyar nyelvű cikk
Társszerzőknek:
 2-4 szerző esetén a fenti pontszám fele
 5-8 szerző esetén a fenti pontszám harmada
 8-nál több szerző esetén a fenti pontszám negyede
Bibliográfiai adatok

2 pont
1 pont

pont

IX./1
IX./2
IX./3
X. Konferencia előadások, poszterek
Adható pontszám:
Minden szerző:
 Előadás, poszter magyar nyelvű rendezvényen
 Előadás, poszter idegen nyelvű rendezvényen
Az előadást megtartó szerző:
 Plenáris vagy meghívott előadás világkonferencián

1 pont
2 pont
+6 pont






Plenáris vagy meghívott előadás nemzetközi konferencián
Egyéb idegen nyelvű előadás
Plenáris vagy meghívott előadás hazai konferencián
Egyéb magyar nyelvű előadás
Bibliográfiai adatok

+ 4 pont
+2 pont
+2 pont
+1 pont
pont

X./1
X./2
X./3
XI. Ismeretterjesztő cikk

1 pont

XII. Ismeretterjesztő könyv

6 pont

XIII. Ismeretterjesztő könyv fejezet

3 pont

XIV. Ismeretterjesztő könyv szerkesztése

6 pont

Pontszám összesítő táblázat
Kategória
Pont
I. Nemzetközi szerkesztőbizottságú
folyóiratban megjelent cikk
II. Nemzetközi kiadónál megjelent könyv
III. Idegen nyelvű szakkönyv fejezet külföldi
kiadónál
IV. Nemzetközi szerkesztőbizottságú, peerreviewed konferencia kiadványban megjelent
cikk
V. Tudományos cikk nem nemzetközi
szerkesztőbizottságú folyóiratban
VI. Szakkönyv (tankönyv) írása hazai
kiadónál
VII. Szakkönyv (tankönyv) fejezet írása hazai
kiadónál megjelenő műben
VIII. Szakkönyv szerkesztése
IX. Nem peer-reviewed konferencia
kiadványban megjelent cikk
X. Konferencia előadások, poszterek
XI. Ismeretterjesztő cikkek
XII. Egyéb teljesítmények
összesen:

A megjelent cikkek, abstract-ok PDF file formájában a honlapra feltöltendőek!

