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TUDOMÁNY ÉS ETIKA



„Hagyatékom gondnokai által biztos értékpapírokban

elhelyezett tőkém alapot képvisel majd, amelynek évi

kamatai azok számára osztassanak fel, akik az elmúlt

esztendőkben az emberiségnek a legnagyobb hasznot

hajtották…”

Nobel-emlékérem felirata

Inventas vitam iuvat excoluisse per artes

(Szép dolog az életet találékony művészetekkel nemesíteni)

Alfred Nobel testamentuma (1895. november 27.)



A tudományos kutatás „szakszerűen űzött”,

„megismerés hivatás”, az igazság keresése: 

„engedik, hogy a tények önmagukért beszéljenek”.

… „minden tudományos beteljesülés új  

kérdéseket jelent, és azt akarja, hogy felülmúlják 

és elavuljon.”

A tudományos kutatás „szenvedély”, „sugallat”, 

„platoni mania”, „élményhajsza”, „intellektuális 

teljesítmény”, melyhez „erkölcsi teljesítmény” is 

szükséges.

„Személyisége a tudomány terén csak annak van, 

aki kizárólag az ügyet szolgálja.”

Max Weber (1919)

Emil Maximilian Weber: közgazdász és szociológus



„Látni, amit mindenki lát, és gondolni, amit még senki sem gondolt.”
(Szent-Györgyi Albert)

Mekkora a tudomány?

Isaac Elsevier (könyvkiadó) véste ki 1620-ban: 

A szőlőindával sűrűn körbeölelt szilfa mellett magányos férfi áll, kezében egy tábla:

'Non Solus' – nem egyedül

Az ismertséghez vezető út, hogy tudjanak róla…

publikálni kell.

Az eredményeket, felfedezéseket közölni kell

„publish or perish”.

A tudományos kutatás az ismeretek meglévő

rendszeréhez kapcsolódó tevékenység.

A kutatás célja mindig valamely új ismeret,

összefüggés megállapítása.



Mit jelent a tudomány?

Ha nincsenek távlatai az etikus magatartásnak, nincs távlata az adott 

területen piacon maradni sem.

Tudomány = világszemlélet + intézmény + módszertan + etika 



Az ICSU etikai alapelvei és felelősség a tudományban

Az egyénre vonatkozó lényeges jellemvonások és erélyek

Becsületesség Nyíltság Pártatlanság

Igazmondás Pontosság Tudatosság

Tisztelet Együttműködés Állhatatosság

A tudományos közösségre vonatkozó lényeges jellegzetességek 

és értékek

Társadalmi felelősség Felelősség a környezetért

Fenntartható fejlődés   Társadalmi-gazdasági fejlődés

Társadalmi jólét Társadalmi-gazdasági igazságosság

Béke Tudomány szabadsága

Emberi jogok Demokratikus fejlődés

Forrás: ICSU: International Council for Science: Nemzetközi Tudományos Tanács (UNESCO) 



1) Az eredmények kitalálása

2) Az eredmények meghamisítása

3) Plágium (eredmények, ötletek, következtetések eltulajdonítása)

4) Ugyanazon adatok többszöri közlése

5) Érdekellentét figyelmen kívül hagyása

6) Etikátlan szerzőség   (kihagyott szerző: „ghost author”,

bevett szerző: „honorary author”)

7) Emberi jogok megsértése (biomedicinális etika)

8) Állatvédelmi előírások megsértése

9) Genetikailag módosított szervezetek etikai előírásainak megsértése

10) Részrehajló bírálati tevékenység

11) Részrehajló hivatkozási gyakorlat

} Tudományos csalás

Tudományos kutatás etikájába ütköző cselekedetek



A tudományos közlemény szerzőjeként feltüntetett

személyeknek lényeges mértékben kell hozzájárulniuk a

közlemény koncepcionalitásához, tervezéséhez, kivitelezéséhez

és/vagy interpretációjához.

Az első szerzőnek kell koordinálnia a közlemény elkészítését, a

kézirat elküldését, és ő felelős a bírálókkal és az újsággal

kapcsolatos levelezésért.

Többszerzős művek szerzőinek sorrendjét a tudományos

közlemény megvalósításában végzett intellektuális teljesítmény

mértéke határozza meg. Az első szerzőtől kell elvárni, hogy a

kézirat első verzióját írja meg, míg a munkáért felelős szenior

kutató az utolsó szerző.

Forrás: National Institutes of Health Committee on Scientific Conduct and Ethics. Guidelines for the conduct of research in the intramural research

programs at NIH (3rd ed) for ref. Benos D.J. etc. Ethics and scientific publication Advan. Physiol. Educ. 29:59-74 (2005), L. D. Claxton. Scientific

authorship. Part Z. History, recurring issues, practices, and guidelines: Reviews in Mutation Research 589: 31-45 (2005)

Tudományos közlemények szerzőire vonatkozó etikai 

követelmények



1. Az ötletadót („originator of ideas”) mindig el kell ismerni.

2. Szöveges idézeteket mások művéből mindig idézőjelben kell
feltüntetni.

3. Átfogalmazásnál mindig ugyanazt fejezzük ki, amit az eredeti
mű szerzője (csúsztatás elkerülése).

4. Fel kell tüntetni a hivatkozást, ha a kutató nem biztos abban,
hogy a tény vagy ötlet általánosan ismert (lényeges művekre
hivatkozni kell).

Forrás: S. M. Roig. Avoiding plagiarism, self plagiarism and other questionable writing practices: a guide to ethical writing (Revised 2002)

http://www.ahrp.org/infomail/0402/22.php, Benos D. J. és mtsai: Ethics and scientific publication Advan. Physiol. Educ. 29:59-74 (2005)

Hivatkozási etika vezérfonala („guidelines”)

http://www.ahrp.org/infomail/0402/22.php


„Ha valaki szándékosan magának tulajdonítja mások ötletét, 

módszerét vagy adatát, akkor bibliográfiai plágiumot követ el.”

„Releváns anyagokra történő hivatkozás vétlen vagy szándékos 

elmulasztása a többi kutatót fosztja meg azoktól az 

információktól, ami ezekben a forrásokban fellelhető.”

Forrás: E. Garfield: From citation amnesia to bibliographic plagiarism (Current Comments. 1980/23 pp. 5-9.)

A hivatkozási amnéziától a bibliográfiai plágiumig



TUDOMÁNYOS SZAKTERÜLETEK 



Tudományos szakterületi osztályozás

 50 éve az OECD keretében alkották meg az ún. Frascati-kézikönyvet (ilyen nevű Róma

melletti falucskában) és széles körben elterjedt.

 A magyar tudományban – történeti, intézményfelügyeleti okok miatt – nincs egységes

rendszer.

 A felsőoktatás, az akadémia és az OTKA tudományrendszere él egymás mellett.

 A felsőoktatásban a törvény 8 tudományterületet határoz meg: természet-, műszaki, orvos-

agrár-, társadalom-, bölcsész-, hittudományok és művészetek.

 A 8 tudományterület – döntően a doktori iskolák és a PhD/DLA fokozatok besorolása

érdekében – 55 tudomány(művészeti) ágakra tagolódik.

 A MAB dönt tudományágak elismeréséről a doktori fokozatszerzés rendszerében, de a

doktori iskolák és törzstagjaik is ebben rendszerben kaphatnak tudományági akkreditációt.

 A Magyar Tudományos Akadémiának ma 11 osztálya, 91 homogén diszciplináris

tudományos bizottsága és továbbá 15 osztályközi interdiszciplináris bizottsága van.

 Az MTMT az ESI (Essential Science Indicators) alkalmazásával nyilvánosan és legálisan

hozzáférhető, értékelői az MTMT publikációs adatbázisban megjelenő – és ESI szerint

kategorizált – publikációs és tudománymetriai adatokat használják.



Frascati

kézikönyv
ESI MAB

MTA 

osztály

MTA 

bizotts.

MTA DSc

követelm

.

MTA 

DSc

címek

OTKA 

zsűrik

Természettudomány 7 8 6 5 30 11 16 9

Műszaki tudományok 11 4 10 1 15 4 8 2

Orvostudományok 5 4 5 1 6 3 1 4

Agrártudományok 5 2 5 1 10 7 5 3

Társadalomtudományok 9 3 10 1 10 8 8 3

Bölcsész/humántud. 5 1 9 2 13 16 14 8

Hittudomány - - 1 - - - - -

Művészetek - - 9 - - - - -

ÖSSZESEN 42 22
45 

+10
11 91+5 49 52 29

Forrás: Bazsa Gy. (2013): A tudományos szakterületi osztályozás indokai, céljai és alkalmazásai 

Tudományos szakterületi osztályozás



• Az MTA Titkárság elektronikus választási rendszerében szavaznak a

köztestületi tagok a szakterületükhöz tartozó tudományos bizottságok

tagjaira (következő 3 évre).

• A választás titkos, a szavazókulcs segítségével minden köztestületi tag

egy alkalommal adhatja le voksát (10 főre).

• A szavazás akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint 30%-a

részt vett benne, továbbá az érvényesen megválasztottak létszáma

megfelel az adott bizottság tagjai számára előírt kvótának (25 + 6-10 fő).

• A tudományos bizottságok kizárólagos hatásköre a bizottsági tisztviselők

megválasztása és felmentése, az adott szakterületet érintő elemzések

jóváhagyása, a Tudományos Osztály számára készülő javaslatok

megvitatása és elfogadása.

• A tudományos bizottság részt vesz az MTA doktora cím eljárásban,

véleményezési jogkörével segíti a tudományos osztályt javaslatának

kidolgozásában.

MTA tudományos bizottságainak választása



Tudományterületi bizottságok

• Agrártudományi Bizottság

• Bölcsészettudományi Bizottság

• Hittudományi Bizottság

• Műszaki Tudományi Bizottság

• Művészeti Bizottság

• Orvostudományi Bizottság

• Sporttudományi Bizottság 

• Társadalomtudományi Bizottság

(Tudományág: gazdálkodás- és szervezéstud.)

• Természettudományi Bizottság 

Egyéb bizottságok

• Egyetemi Tanári és Doktori Kollégium

• Jogi Bizottság

• Minőségbiztosítási és Fejlesztési Bizottság 

• Pedagógusképzési Bizottság

• Stratégiai Bizottság 

MAB (Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság)



Magyarország

• Akadémikus: 365 fő

• MTA doktor: 2 766 fő

• Egyetemi tanár: 1 726, ebből

- Akadémikus 87 fő (a 365 fő akadémikus 24%-a dolgozik az oktatásban)

- MTA doktor 812 fő (a 2 766 fő MTA doktor 29%-a dolgozik az oktatásban)

- min. MTA doktor: 899 fő/1766 = 52%

• Egyetemi tanárok 52%-a MTA doktor/akadémikus országos szinten (nyugdíjasokkal együtt)

Debreceni Egyetem

• Akadémikus: 25 fő,

• MTA doktor: 134 fő

• Egyetemi tanár: 192 fő

- min. MTA doktor: 159 fő/192 = 83%

• Egyetemi tanárok 83%-a MTA doktor/akadémikus a Debreceni Egyetemen

Gazdaságtudományi Kar

• Egyetemi tanár: 10 fő (ebből MTA doktor 2 fő)

• Egyetemi tanárok 20%-a MTA doktor, egyetemi oktatók 1,8%-a MTA doktor (MÉK: 9,8%)

Forrás: MTA, Oktatási Hivatal  (2018),  

Bazsa Gy. (2014):  Professzori kinevezések metszetei a Debreceni Egyetem(ek)en. Debreceni Szemle, 2014/3, 254-264

Egyetemi tanárok tudományos besorolása



• Kiemelkedő tudományos kutatói munkásság

- Ismérvei: magyar és idegen nyelvű szakpublikációs tevékenység (könyv, cikk) az MTA  

érintett Osztálya MTA doktora pályázat bírálata speciális szempontjainak megfelelően: 

- Hivatkozási /tudománymetriai adatok: az MTA doktora cím vagy azzal azonos értékű 

bizonyított teljesítmény.

• A kinevezett egyetemi tanárok mintegy fele nem felel meg az MTA doktora 

cím követelményeinek.

• Az egyetemi tanári bírálat jelentős hányadát CSc, PhD egyetemi tanárok

végzik, akik maguk sem tettek eleget az MTA doktori cím követelményeinek.

• Ennek következménye, hogy szerényebb tudományos teljesítménnyel

rendelkező pályázókat is egyetemi tanári címhez segítik.

Minőségbiztosítás a felsőoktatásban???

Egyetemi tanári pályázatok MAB bírálati szempontjai



• Ha a MAB bírálat” értékelés „nemtámogató”, akkor a miniszter indoklás

nélkül változtathatja támogatónak.

• Csak az az oktató lehet egyetemi tanár, akinek a pályázatát az illetékes

Kar kiírja: számos hazai Kar MTA doktori követelményhez köti a kiírást!

• A kiírás alapja lehet a tudománymetriai és/vagy szubjektív szempont.

• Promóciós bizottságok hiányában a kiírás szubjektív döntés kérdése.

• Az egyetemi tanári cím nem jelent feltétlenül rangsort a tudományos

teljesítményben az adott Kar oktatói között, ha nem a tudománymetria a

pályázat kiírásának szempontja.

• Az egyetemi tanárok számának növekedése nem jelenti azt, hogy az adott

Kar nemzetközi hírneve vagy az MTA testületi tagjainak száma nő:

- kivétel a legalább MTA doktora címmel rendelkező egyetemi tanárok.

• Az egyetemi tanárok tudományos teljesítménye nagy szórást mutat:

legalább 1-10-hez!

Egyetemi tanári pályázatok MAB bírálati szempontjai



MTA  Agrártudományok Osztálya:

10 bizottság+2 osztályközi bizottság

• Agrár-közgazdasági Tudományos Bizottság (AKB)

• Agrár- és Bioműszaki Tudományos Bizottság

• Állatnemesítési, -tenyésztési, Takarmányozási és Gyepgazdálkodási 

Tudományos Bizottság

• Állatorvos-tudományi Bizottság

• Erdészeti Tudományos Bizottság

• Kertészet- és Élelmiszertudományi Bizottság

• Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság

• Növénynemesítési Tudományos Bizottság

• Növényvédelmi Tudományos Bizottság

• Talajtani, Vízgazdálkodási és Növénytermesztési Tudományos Bizottság

• Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság

• Körforgásos Gazdaság Osztályközi Állandó Bizottság



MTA Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya:

2 doktori + 10 tudományos bizottság

• Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság 

• Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Doktori Bizottság

• Állam- és Jogtudományi Bizottság

• Emberi Erőforrások Gazdaságtana Tudományos Bizottság

• Gazdálkodástudományi Bizottság

• Hadtudományi Bizottság

• Közgazdaság-tudományi Bizottság

• Nemzetközi és Fejlődéstanulmányok Tudományos Bizottság

• Politikatudományi Bizottság

• Regionális Tudományok Bizottsága

• Statisztikai és Jövőkutatási Tudományos Bizottság

• Szociológiai Tudományos Bizottság



MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya (GJO) 

Forrás: Sasvári és Nemeslaki, 2017 

12 ezer folyóirat

32 ezer folyóirat, 

könyvsorozat és 

konferenciaközlemény

5,2 ezer folyóirat

Hazai gyakorlat



FOLYÓIRATOK TUDOMÁNYOS 

MÉRÉSE 



• Három elterjedt felfogás:

– A tudománymetria publikációs statisztikák előállítása (adminisztratív felfogás)

– A tudománymetria a tudományos teljesítmény mérése (kutatói felfogás)

– A tudománymetria kutatásértékelés (döntéshozói felfogás)

Tudománymetria a tudományos köztudatban



Alapfogalmak

• Idézetek: későbbi cikkek szerzői a hivatkozás-jegyzékeikben
közlik korábban publikált közlemények bibliográfiai adatait.

• Összidézet szám: mindazon alkalmak száma, ahányszor az
idézés előfordult.

• Független idézet: az önmagára történő vagy függő idézés
kimarad.

• Cikkek száma: adott folyóiratokban publikált cikkek száma
(általában a meeting abstract, editorial letter nem tartozik ide).

• IF: hatástényező, amely annak a mértéke, hogy milyen
gyakran idézik a tárgyévben a folyóiratnak a megelőző 2
évében megjelent „átlagos cikkét”.



Folyóirat-metria

Mérőszám:

- Journal Impact Factor (JIF)

- 5-year JIF

- Eigenfactor

Cikk-metria

Mérőszám

- Citation counts

- Field Weighted Citation

- Impact (Scopus)

- Eigenfactor Article 

Influence Score

Szerző-metria

Mérőszám

- h-index

- i-10 index 

(Google Scholar)

Tudománymetriai szintek



Web of Science (Clarivate):

• Journal Impact Factor (JIF)

Scopus (Elsevier):

• Scimago Journal Rank (SJR)
MTMT -

Journal Impact Factor >> 

„Presztizsfaktor” (SJR)

Google Scholar
H-index

32 ezer folyóirat, 

könyvsorozat és 

konferenciaközlemény

12 ezer folyóirat

Forrás: Journal Citation Reports, JCR, Scimago Journal Rank – SJR

15 millió közlemény

Folyóirat tudománymetria



Clarivate Analytics: Journal Citation Report (JCR)

Számláló

2013/2014-ben megjelent 

cikkekre adott

citáció száma 2015-ben 

Nevező

cikkek száma 

2013/2014-ben

IF érték: milyen gyakran idézik a tárgyévben a folyóirat 

megelőző 2 évében megjelent „átlagos cikkét”. 



JCR: folyóirat kategóriák



Immediacy index a JCR oldalán

• Immediacy index, azaz frissességi index

- azt mutatja, hogy a folyóiratok adott cikkeit milyen gyorsan kezdi idézni a szakirodalom.

- a New England Journal of Medicine 2008-as Immediacy Indexének számítása:

2008-as cikkek 2008-ban jött idézetei = 4352

2008-ban publikált cikkek száma = 356

Számítás:

adott év cikkeinek adott évi idézetei
adott év cikkeinek száma



Elterjedt a szakterületen belüli kvartilisek alkalmazása (Q1-Q4)

- publikációs stratégia mérőszámai: a Q1-Q4-hez tartozó közlemények száma/részaránya (%Q1)

- %Q1-Q4 tudományterületek között összemérhető (nem aggregált JIF)

Kvartilisek alkalmazása



Szakterületen belüli kvartilisek alkalmazása



 A mutatószám forrása az Elsevier Scopus adatbázisa.

 A SJR a súlyozott idézetek átlagértékét mutatja adott évre vonatkozóan:

- az elmúlt 3 évre visszamenőleg vizsgálja a publikációk számát és az

idézettséget is.

 Adott kategóriában rangsorolja a kategória folyóiratait:

- Q1: 0-25% az impaktfaktorok csökkenő sorrendjében (kíváló)

- Q2 : 25-50% az impaktfaktorok csökkenő sorrendjében (jó)

- Q3: 50-75% az impaktfaktorok csökkenő sorrendjében (közepes)

- Q4: 75-100% a legalsó kvartilis (gyenge)

SCImago Journal Rank (SJR)



A kiválasztott folyóirat helye a kategóriájában „Quartile”





A multidiszciplinaritás kezelése: egy folyóirat többféle besorolása

Többszörös besorolások (vagy relatív értékszámok) a WoS és a Scopus (ASJC) 

rendszerében (Wang-Waltman, 2015)

A folyóirat többféle besorolást (relatív értékszámot) kaphat

- a besorolás (Q1-Q4) kategórián belül zajlik



A hivatkozások mérőszámai mutatják az egyéni tudományos 

kutatás befolyását.

Web of Science és Scopus hivatkozások:

• Web of Science és Scopus által indexált folyóiratokra korlátozódik.

• A folyóiratok kiválasztásának módszerét azonban részletesen leírják.

Google Tudós hivatkozás

• Szinte minden online elérhető referált közleményben keres.

• A kereső számos, papíralapú hagyományos szakirodalmat nem figyel.

Cikk tudománymetria



• A Google Tudós a Google tudományos keresője, különféle témájú és

formájú tudományos publikációk között keres.

• Szinte minden online elérhető referált folyóiratban keres.

• Egy-egy publikáció fontosságának meghatározása az alapján történik,

hogy más cikkek milyen gyakran hivatkoznak rá.

• A keresések a publikációk teljes szövegében történnek, szűkíthetők

szerző, év vagy megjelenési hely alapján

• A találatoknál a kereső megjeleníti a cím és az esetleges online

elérhetőség mellett azt is, hogy milyen más tudományos munkák

hivatkoznak rá.

• A kereső számos, papíralapú hagyományos szakirodalmat nem figyel.

Google Tudós



Google Tudós hivatkozások





Forrás: https://www.scopus.com/hirsch/author.uri?stateKey=CTOF_1014075673&accessor=CTO&origin=cto&display= 

hIndex&documentCount=58&txGid=e76dba4ade81b99b89f4f2a84ce385bf

586

50-100 Scopus/WoS hivatkozás szükséges az MTA doktori cím elnyeréséhez.

Scopus hivatkozások (2009-2018)





Közlemény sorszáma
Közlemény idézeteinek 

száma

1 325

2 264

3 263

4 260

5 145

6 116

7 85

8 84

9 84

10 45

11 32

12 18

13 16

14 14

15 14

16 7

17 3

18 3

19 2

20 1

Közlemény sorszáma
Közlemény idézeteinek 

száma

1 64

2 58

3 58

4 58

5 42

6 41

7 33

8 33

9 32

10 30

11 30

12 25

13 25

14 18

15 12

16 7

17 3

18 3

19 2

20 1

Jorge E. Hirsch, a San Diego Egyetem fizikusa szerint a h-index az egyén olyan 

publikációinak h-száma, amelyek legalább h-számú idézetet kaptak a szakirodalomban.

Szerzői tudománymetria: Hirsch-index



Ellenérvek – H-index

• Nem árul el semmit az idézettség eloszlásáról a teljes

publikációs tevékenységre nézve.

• Nem számol az eltérő területi idézettségi szokásokkal.

• Hirsch-index soha nem lehet nagyobb a teljes cikkszámnál.

• Amikor egy cikk bekerül a h-indexet definiáló publikációk

közé, onnantól az idézettségének változása nem módosítja

a h értékét.

• A Hirsch-index értéke nem csökken.



• Leo Egghe 2006-ban a h index továbbfejlesztéseként hozta

létre

• A g-index csak abban különbözik a h indextől, hogy az

idézetek összegét nézi, vagyis g publikációnak összesen

legalább g2 idézete van.

• g index „örökölte” a h index minden jó tulajdonságát, de

jobban figyelembe veszi a top közlemények idézet számait.

• Jobban súlyozza a nagy idézettségű cikkek szerepét

G-index



A g index és a h index: g≥h

h index

g index

Közlemény idézeteinek száma Közlemény sorszáma Közlemény sorszámának négyzete Σ idézet száma

47 1 1 47

42 2 4 89

37 3 9 126

36 4 16 162

21 5 25 183

18 6 36 201

17 7 49 218

16 8 64 234

16 9 81 250

16 10 100 266

15 11 121 281

13 12 144 294

13 13 169 307

13 14 196 320

13 15 225 333

12 16 256 345

12 17 289 357

12 18 324 369

12 19 361 381

11 20 400 392



San Francisco Declaration on Research Assessment 

(2012)
• A folyóiratokban megjelenő közleményeknek a folyóirat metrika alapján történő

megítélése szakmai hiba, különösen az impakt faktor (IF) összeg tekintetében.

– egy 12 IF-s cikk szakmai értéke nem azonos 12 darab 1 IF-os cikk együttes szakmai értékével.

• Az IF-t a folyóiratok idézettségének értékelésére definiálták, de a legtöbb szakmai

hibával terhelt metrika.

• Az idő múlásával az IF érték csak arra használható, hogy egy tudományos

közlemény valós idézettsége hogyan viszonyul a megjelenése évében várható

értékhez (a folyóiratnak van impakt faktora, nem az egyes cikkeknek, szerzőknek).

• A magas presztízsű tudományos folyóiratok igényes szakmai értékelés alapján

választják ki a megjelent közleményeket, ezért erősen szelektálnak.

– így az igényes és magas presztízsű folyóiratban megjelent tudományos közleményt várhatóan

jobbnak értékeljük, mint az alacsonyabb presztízsű helyen megjelent közleményeket

Forrás: San Francisco Declaration on Research Assessment, Annual Meeting of The American Society for Cell Biology (ASCB), San 

Francisco, CA, December 16, 2012).

Az egyéni tudományos munkásság értékeléséhez a legjobb összehasonlítási alap 

(referencia érték) a hasonló munkásságok nemzetközi halmazának értéke!
(pl. nem hasonlíthatjuk össze az orvostudományt és társadalomtudománnyal)



• 9 atléta (akik mind mentálisan, vagy fizikailag sérültek) felállt a 100 méteres futás startvonalához. 

• A pisztolylövés felhangzásakor elkezdődött a verseny a beérkezés és a győzelem reményében. 

• A nagy igyekezetben egyszer csak az egyik fiú elesett az aszfalton és néhányat bukfencezett, 

majd elkezdett sírni.

• A többi 8 versenyző hallotta a sírást, lelassított és hátranézett. 

• Majd mindenki megállt és visszafordult… mindegyikük. 

• Aztán mind a kilencen összekapaszkodtak és együtt sétáltak be a célvonalon. 

• A stadionban pedig a nézők felálltak, és percekig tapsoltak. 

• Azok, akik ott voltak, a mai napig emlegetik a történteket.

1992: Paraolimpia Seattle-ben

Miért? 
Mert valahol legbelül tudjuk: a legfontosabb dolog nem az egymás fölött aratott győzelem!
Az életben sokkal fontosabb másokat győzelemhez segíteni, akkor is, ha ez azzal jár, hogy 

nekünk le kell lassítanunk.
Gyakran túlságosan elmerülünk abban, amit csinálunk és közben elfelejtjük, miért is csináljuk!



PHD KÉPZÉS 



NATURE

21 APRIL 2011

A PHD-GYÁR

ORIGO 2011. május 2. 
„Dunát lehet rekeszteni a tudományos 

doktorokkal”



A www.doktori.hu lap a doktori képzés és fokozatszerzés

adatainak forrása. Az ODT a doktori iskolák mutatóit tartalmazó

adatbázison futtatott algoritmus segítségével határozza meg az

államilag támogatott ösztöndíjak intézményi kereteit, és ez az

adatbázis teszi lehetővé, hogy a MAB elektronikus úton

végezze a doktori iskolák értékelését.

Az adatbázison alapuló statisztikai analízisek jól jelzik a

trendeket, oktatás- és tudománypolitikai döntéseket

alapozhatnak meg. A rendszer könnyen továbbfejleszthető a

végzett hallgatók pályájának országos szintű

nyomonkövetésére is.

PhD fokozatok nyomában

http://www.doktori.hu/


Magyar Tudományos Művek Tára (www.mtmt.hu) 

A kutató feltölti publikációit az MTMT-be a következők érdekében:

1. A PhD fokozat elnyerése (Értékel: felsőoktatási intézmény = FOI)

2. Az MTA doktora cím elérése (Értékel: MTA)

3. Jelölések MTA levelező, illetve rendes tagságra (Értékel: MTA)

4. A doktori iskolai törzstagok és a doktori iskolák akkreditációja (Értékel: MAB)

5. Egyetemi tanár pályázatok (Értékel: MAB) 

6. Számos intézményben belső előléptetési pályázatok (Értékel: FOI)

7. Számos kutatástámogatási, finanszírozási pályázat (OTKA, ösztöndíj stb.) (Értékel: kiíró)

8. Az intézmény/egység/kutató tudományos teljesítményének dokumentálása, publicitása

Az MTMT az ESI (Essential Science Indicators) 

alkalmazásával közleményalapú, a Thomson Reuters 

információ szolgáltatására épül





Tudományos és oktatási

tevékenység

Közlemények

fokozat után

Hivatkozások

fokozat után

Közlemények

összesen

Hivatkozások

összesen

Folyóiratcikk, lektorált

szakfolyóiratban, teljes
206 999 214 999

ebből első vagy utolsó szerző 160 823 168 823

Szakkönyv 32 151 35 155

Könyvfejezet 35 20 35 20

Felsőoktatási tankönyv, 

jegyzet
6 - 6 -

Összes tudományos és

oktatási közleményeinek

száma

344 1170 356 1 174

Tudománymetrai adatok
A tudományos fokozat után Összesen

Független hivatkozások száma 1 173 1 177

idegen nyelvű 838 838

hivatkozások nemzetközi adatbázisokban

(WoS és vagy Scopus)
477 477

Popp József szakirodalmi munkásságnak összefoglalása 
(2018.11.05)   Kumulált IF: 104, Q1/Q2 cikkek száma: 41



A www.doktori.hu lap a doktori képzés és fokozatszerzés

adatainak forrása.

Az ODT a doktori iskolák mutatóit tartalmazó adatbázison

futtatott algoritmus segítségével határozza meg az államilag

támogatott ösztöndíjak intézményi kereteit.

Ez az adatbázis teszi lehetővé, hogy a MAB elektronikus úton

végezze a doktori iskolák, professzori pályázatok értékelését.

Országos Doktori Tanács (ODT)

http://www.doktori.hu/


Hazai gyakorlat

• A természettudományi képzés a különböző egyetemi

pályázatok értékeléséhez vagy egyéb tudományos

kimutatásokhoz általában az impakt faktort és/vagy

Q1-Q4 rangsorolást alkalmazza.

• A PhD adatlapoknál a társadalomtudományok és a

sporttudományok területén gyakran ún. publikációs

pontokat határoznak meg.

• A gyakorlatban egyre több szerző tünteti fel a h-index értéket

is, különösen a MTMT megjelenésével.



 Nincs értelme energiát vesztegetni arra, amit nem kontrolálunk.

 Ha a kollégák irigyek, akkor valamit jól csinálsz!

 Ha nincs ellenséged, akkor nem csinálsz semmit!

 Az irigység és ellenség a siker ára!

 Meg kell tanulnod élni vele!

Forrás: Nima Dehmamy, Soodabeh Milanlouei & Albert-László Barabási, 2018: A structural transition in physical 

networks. Nature Volume 563, pages 676–680 (2018)

Sikeres kutatóknak szóló üzenet

https://www.nature.com/articles/s41586-018-0726-6#auth-1
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0726-6#auth-2
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0726-6#auth-3


 A változtatás első három fázisa a kimondás, az elfogadás és a befogadás.

 Mindenki azt kapja vissza az élettől, amilyen előjelű energiát belefektetett.

 Ha döntően negatívat, fösvénységet, irigységet, haragot – akkor ennek

megfelelő lesz a vég is.

Csernus Imre bölcs gondolatai



Thank you for your attention!
LÉGY SPECIÁLIS                                

NE ÁLTALÁNOS!

KÉRDÉSEK?
popp.jozsef@econ.unideb.hu


