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Előzmények 

Kertészmérnök BSc képzés Zentán 
 
Intézményes együttműködések 
 
Együttműködési megállapodás az Újvidéki 
Egyetem Mezőgazdasági Karával 



Szükségesség 

Publikációs lehetőség biztosítása 
Azonos mércék szerinti kutatómunka és 
publikálás 
Tudományos együttműködés és 
kapcsolatépítés serkentése 
Projekt alapú kutatások publikálásának 
lehetősége 
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Central European Journal of 
Applied Life Sciences 



Együttműködő felek 

Budapesti Corvinus Egyetem, 
Kertészettudományi Kar 
 

Újvidéki Egyetem,  
Mezőgazdaságtudományi Kar 
 

Nyitrai Egyetem,  
Mezőgazdaságtudományi Kar 

 

              

              

              



A tudománnyal foglalkozók  
teljesítmény mérése 

Új eredmények publikálása.  
Tudománymetriai mérési eljárások:  

– a publikációk mennyisége,  
– minősége, 
– visszhangja 
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Darabszám 
Idézettség 

– független idézetek 

Thomson Institute for Scientific 
Information (korábbi nevén: Institute 
for Scientific Information, ISI) 
Journal Citation Reports indexei (JCR). 
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Forma 

On line 

Impact Factor 

Angol nyelv 

Évi 4 szám 

Lebonyolító kft 

              

              

              

              

              



 



 



Feltételrendszer 

 Kettős titkos lektorálási rendszer, amit szerkesztőbizottság 
és főszerkesztő felügyel. – nyilvános lektorálási szempontok 
(űrlap)  
 Nemzetközi szerkesztőbizottság (legalább 5 különböző 
országból legyenek felkért tagok, mindegyik tag PhD) 
 A szerkesztőbizottsági tagok között legyen néhány (persze 
minél több) az ISI számára már máshonnan jól ismert név is.  
 Szerzők nemzetközi diverzitása. Egyik ország (pl. 
magyar) se legyen túlsúlyos és minden kontinensről rendszeresen 
publikáljanak benne. 
 Elvileg lehet bármely nyelvű angol abstracttal, de újabban 
inkább csak olyan esélyes ami teljesen angol nyelvű, legfeljebb 
magyar összefoglalókkal. 
 Minél több (lehetőleg rangos) referáló folyóirat referálja. 

 

              

              

              

              

              

              



 A folyóirat profilja  a nemzetközi tudományos közösség 
számára releváns kell, hogy legyen, tehát nem lehet hungarikum, 
vagy főként magyar vonatkozású. 
 A cikkösszetétel nem utalhat szűk szakmai csoport 
„munkásságára". (pl. nem ismétlődhet mindig ugyanaz a 10-15 
szerzői  név rendszeresen). És nem utalhat intézményi vagy 
konzorciális összefonódásra. 
 A kötetek számainak megjelenésében nem lehet 
évcsúszás. (Adott évfolyam kötetébe tartozó szám nem jöhet ki a 
következő évben.) 
 Legalább évi 4 szám kell, de ha több az jó. 
 Csak elsőfajú tudományos közlemények és review-k 
jelenhetnek meg, nem fordulhat elő "reklámízű" vagy termék 
iránt elfogult, vagy cég által befolyásolt cikk. 
 A cikkek szerkezeti felépítésének minden esetben meg kell 
felelni a tudományos közlemény kritériumainak, és minden 
elemnek azonosíthatónak kell lennie. 

 

              

              

              

              

              

              

Feltételrendszer 



 Az idézett irodalom nem tartalmazhat nem idézhető 
irodalmat. (kézirat, szerzőnélküli dokumentum, honlap...) és 
formátuma standard legyen, minden bibliográfiai adattal. 
 Lehetőleg Harvad-rendszerű legyen a hivatkozás. 
 
Legfontosabb követelmény:  
  Az utolsó két évben megjelent cikkeket nagy számban 
idézzék az SCI adatbázisban már indexelt cikkek, mert 
különben nem lesz induló impact factor. 
  
  A megfelelőségről szubjektív bizottsági döntés születik. 

 

Feltételrendszer 
              

              

              

              



Köszönöm a figyelmet! 
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