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A felmeres szempontjai, tudomanymetriai mutatok (naukometrija. sciento-

metrics) a tudomanyt olyan onszervezo rendszerkent vizsgaljak, amelyeket sajat
informacioinak aramlasai iranyitanak, es fejlodeset informaci6aramlasainak
ellenorzesevel tanulmanyozza. A tudomanymetria m6dszerei es eredmenyei
irant erdeklodonek tobb foly6irat es szamos konyv all rendelkezesere.

A tudomanymetriaval foglalkoz6, magyar nyelven olvashato miivek nagy
szama mutatja azt a tudatos tore~vest, bogy e fiatal tudomanyag eredmenyeit
a magyarorszagi kutat6k szeles tabora megismerje es alkalmazza.

A tudomanyegyetemek publikacios tevekenyseget a tudomanymetria m6d-
szereivel meg nem vizsgaltak. 1982 okt6bereben felmertiik a Termeszettudoma-
nyi Kar diplomas dolgozoit (oktatokat es kutatokat), bogy egy-egy kerdoiv
onkentes kitoltesevel jaruljanak hOzz3 a TTK kutat6 munkajanak tudomany-
metriai elemzesehez. 314 kerdoivet kiildtiink ki, es 126 (40%) kitoltott adatlapot
kaptunk vissza.

Ugy tiinik, bogy az eredmenyek megismertetesenek j6 szandekti torekvese
ellenere, meg mindig jelentos azoknak a tabora, akik eleve elvetik az ilyen jellegii
vizsgalatok sziiksegesseget. Ezt peluazzak az olyan, indulatot gem nelkiilozo
kijelentesek, bogy: "A tudomanyt oem lehet merni", "A tudomanyt oem merni
kell, hanem muvelni.".

Derek de Sofia Price megallapitasa meg ma is ervenyes: ".. .Az egeszet meg
bonyolultabba teszi az a korulmeny, hogy ezekben a vizsgalatokban a kutato valik
sajat es termeszetesen masok!! kisbleti allatava, s hevesen (majdhogynem pszi-
chotikusan) reagalminden olyanprobalkozasra, amely ot magat es tevekenyseget
kivalljafelmerni pontosan "gy, ahogy 0 az univerzumot vizsga/ja..." (i. m. 160.

oldal).
E heves reakciok reszben abbol is szarmaznak, bogy alapvetOen felreertik a

tudomanymetria celkitlizeseit, es oem ismcrik m6dszereit. A tudomanymetria
modszere "a termodinamikanak arra az e/jarasara emlekeztet, amellyel a gazok
viselkedeset vizsga/jak... Nem arra vagyunk kivancsiak, hogy egy bizonyo'\',
mondjuk, Pistanak nevezett gazmolekula adott idopillanatban hol tartozkodik, s
mekkora a sebessege. A te/jes halmaznak csak egy atlagolt leirasara torek-
szunk.. ." (Price: i. m. 17. oldal).

Sokan azert aggodnak jogosan, mert nagy a veszely, bogy a tudomanyos
teljesitmeny elbirala3at leszukitik a tudomanyrnetri?i vizsgalatok eredmenyeire.
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Egyertelmiien Ie kell szogezni, bogy a barmilyen alapos es koriiltekinto tudo-
manymetriai elemzes eredmenye csak az egyik, bar aligvitathato, bogy jelentos
eleme lehet a tudomanyos teljesitmeny ertekelesenek. Ez a meres azonban nem
olyan jellegii, mint, mondjuk, a hosszusag vagy a homerseklet merese. A tudo-
manyos teljesitmeny igazi erteket csak azok tudjak megitelni, akik maguk is
foglalkoznak tudomanyos kutatassal.

Eddig csaknern mindeD tudornanyos ertekeles alapmegallapitasa az volt,
bogy a szerzonek, intezmenynek, orszagnak hany kozlernenye jelent meg. Egy-
egy ilyen adat sernrnitmondo volta nyilvanvalo. Az idezetek elernzese a publika-
cios szam mennyisegi szemleletet minosegi elemekkel egesziti ki. Az idezetelem-
zes a dolgozat erteket az irodalomban fellelheto hivatkozasok szamaval rneri.
Ezt a munkat ketsegkiviil megkonnyiti, bogy az Institute for Scientific Informa-
tion (ISI, Philadelphia, USA) Science Citation Index (SCI) kotetei szeles korben
hozzaferhetoek konyv alakban vagy magnesszalagokon, de sok szerzore kiterje-
do vizsgalat eseten a modszer alkalmazasa nehezkes.

A KL TE Termeszettudomanyi Karan vegzett felmeres soran vizsgalatainkat
nem terjesztettiik ki az osszes tudomanymetriai mutatora. Az altalunk alkalma-
zott, az idezetelemzesnel lenyegesen egyszeriibb, de lenyegeben egyenerteku
ertekelest a,do eljaras - amelyet reszben a MT A Konyvtaranak Informatikai
es Tudomanyelemzesi Foosztalyan dolgoztak ki, es az idezett munkakban
alkalmaztak - abbol indul ki, bogy a dolgozat rangjat atlagosan egyertelmiien

megadja a kozles helyenek rangja. (A folyoiratok rangsorolasat egyebkent is
miDden kutato tudatosan vagy oem tudatosan elvegzi es figyelembe veszi.)

A folyoirat rangjat a folyoirat egy cikkere juto atlagos idezettsegenek jellemzo
meroszamaval, az ugynevezett hatastenyezovel (impact factor) fejezhetjiik ki.
A hatastenyezo fogalmat az ISI elnoke, Garfield alkotta meg, s intezete even-
kent nyilvanossagra hozza az SCI adatbazisaban szereplo mintegy 4000 folyoi-
rat "impact factorat" a Journal Citation Reports kotetekben.

A hatastenyezo kiszamitasahoz az elozo ket ev alatt az adott folyoiratban
rnegjelent cikkekre a vizsgalt evben kapott idezetek szarnat osztjuk a ket ev alatt
megjelent cikkek szamaval. (Gondos elemzesekkel igazoltak, bogy a keteves
idoszak vizsgalata realis alapot ad a foly6irat idezettsegenek jellemzesere.)

A hatastenyezo alkalmazasaval vegzett tudomanymetriai elemzes alapjan, az
egyenek, intezetek, orszagok osszehasonlithatosaga lehetove valik, de a kovet-
keztetesek levonasaval kiilonos ovatossaggal kell eljarni. U gyanis a hatastenye-
zo, objektivitasa ellenere, tartalmazza a kiilonbozo tudomanyteriiletek kozlesi
es idezesi szokasaiban rneglevo igen nagy eltereseket, valamint a kiszamitas
alapjat ado SCI adatbazis hianyossagait is.

Az SCI adatbazist, tobbek kozott, az jellernzi, bogy
- a virag folyoirataina!< csak rnintegy 2 - 3%-at tartalmazza, de valogatasa

a legtobb orszagra es szakteriiletre reprezentativnak tekintheto;
- hianyossagai a nagy orszagok koziil elsosorban a Szovjetuniot sujtjak,

kiilonosen a biologia teruleten;
- mindeD szakteriileten elonyben reszesiti az angol nyelvterulet orszagait,

kiilonosen az Egyesult Allamokat, es ezzel parhuzamosan hatranyosan kiilon-
bozteti meg a nero latin betiis irasmodu (szovjet es japan) publikaci6kat;

- a kis orszagok folyoiratait egeszen esetlegesen tartalmazza;
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- rninden szakteriileten tartalrnazza a legjelentosebb foly6iratokat, de szak-

teriiletenkent kiilonbozo rnelysegben vonja rneg a hatart;
- olyan teriileteken, ahol a szakirodalom kis, esetleg csak helyi erdeklodesre

szarnot tart6 foly6iratokban szor6dik szet, a torzitas veszelye nagyobb (peldaul
a foldtudornanyok, a biol6gia bizonyos teriiletei).

Mindebbol kovetkezik, bogy az adatbazis azokon a tudomanyteriileteken a
legalkalrnasabb osszehasonlitasok celjara, ahol a szakirodalorn legnagyobb
resze nagy nernzetkozi foly6iratokban koncentral6dik, peldaul a fizika es kernia
eseten.

A kovetkezo tablazatban az SCI Journal Citation Reports 1979. evi koteteben
talalhat6 hatastenyezo ertekek koziil bemutatunk nehanyat, tudornanyagan-
kent csoportositva, bogy az egyes tudornanyagak eltero kozlesi es idezesi szoka-
sait erzekeltessiik.
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. A Nature oem kifejezetteo biologiai folyoirat, de az utobbi idobeo
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Foly6irat Hatastenyezo

Acta Bot Hung
Acta BioI Hung
Ann Bot Fenn
Ann Bot-London
J ZooI- London
Am J Bot
J Exp Bioi
Nature-

0,019
0,305
0,697
1,029
1,038
1,083
1,866
5,852

Acta Phys Hung
Yad Fiz
Ann Phys-Leipzig
Zh Eksp Teor Fiz
J Phys G Nucl Phys
J Phys C Solid State
J Chern Phys
Ann Phys-New York

0,099
0,173
0,462
1,035
1,340
2,566
2,810
3,012

Meteorol Rundsch
J Geol Soc Ind
J Met
Georg J
Can J Plant Sci
Ann Geophys-Paris
J Geol
Geol Soc Am Bull

0,173
0,208
0,309
0,311
0,555
0,892
2,367
2,606

tulnyomo reszt biologiai,
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Kernia Zh Fiz Khirn 0,311
Acta Chirn Hung 0,415
Collect Czech Chern Cornm . 0,700
Zh Org Khim 0,763
Acta Chern Scand B 1,083
J Phys Chern 1,976
J Chern Sac Dalton 2,439
J Am Chern Soc 5,118

Maternatika Usp Mat Nauk 0,134
Acta Math Hung 0,140
Math Scand 0,240
Am Math Mon 0,250
J Mat Anal Appl 0,368
Am J Math 0,651
Ann Math 1,356
P Roy Soc London A Mat 1,766

'~cii l

A hatastenyezo-ertekekbollathat6, bogy a MT A idegen nyelvu foly6iratai-
nak, az "Actaknak", szinte mindcn tudomanyagban meglehetosen kicsi a hatas-
tenyezoje, azaz egy cikkere jut6 atlagos idezettsege. A Szovjetuni6ban es a kis
orszagokban kiadott foly6iratok hatranyosabb helyzete j61 erzekelheto. A bio-
16giai foly6iratok kozott Szovjetuni6ban kiadottat, peldaul, az SCI adatbazis
nero is tartalmaz. A matematikai foly6iratok kisebb hatastenyezoiben j61 meg-
nyilvanul az eltero kozlesi es hivatkozasi szokas.

Vizsgalataink soran nero vettiik figyelembe, bogy egy-egy foly6irat hataste-
nyezoje evenkent valtozik. Osszehasonlitva nehany ev Journal Citation Reports
koteteit, a valtozas lenyegtelennek tuno. 19y, a kozles idejetol [Uggetleniil,
minden kozlemeny ertekelesekor az 1979-ben kozzetett szamokat alkalmaztuk.
Megszunt, vagy tobb reszre szetval6 foly6irat eseten jogut6djanak, vagy jog-
ut6djai hatastenyezoi atlaganak megfelelo erteket hasznaltunk.

A tudomanyos munkassag teljes ertekelesere nero vallalkoztunk. Az erteke-
leskor megkiilonboztettiik a magyarul es idegen nyelven publikalt kozlemenye-
ket, de ez ut6bbiak eseteben egyiitt kezeltiik a hazai es a kiilfoldi kiadasu
foly6iratokban megjelent dolgozatokat.

A magyarul es idegen nyelven k5zolt cikkek hata.\'a (Hm, illetve Hi) az egyes
foly6iratokban (j) kozolt cikkek szama (Nmj' illetve Njj) es a foly6irat hataste-
nyezoje (Hfj) szorzatainak osszegekent ad6dik:

Hm = }:: NmJ HfJ' illetve Hi = }:: Nij Hfj'

A teljes hatas: Ht = Hm + Hi,

Mivel a dolgozatok tulnyom6 reszenek tobb szerzoje van, ezert onkenyes es
felrevezeto a hatasnak egy szemelyhez val6 rendelese. Kiszamitottuk az egyes
szerzore jut6 hatast is oly m6don, bogy minden egyes folyoirat eseteben kiszami-
tottuk a szerzo dolgozataira jellemzo atlagos szerzoszamot (Ij)' es a megfelelo
foly6iMtra vonatkoz6 hatast ezzel osztottuk. Az igy nyert ertekek osszegezese-
vel kaptuk az Rm' Ri es Rt ertekeket.
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A kiilonfelekeppen definialt hatasokat osztva a megfelelo cikkek szamaval,
kiilonbozo atlagos hatastenyezok ad6dnak. Figyelembe vettiik azonban, bogy
egyes foly6iratok oem szerepelnek a kiadott listaban, illetve egyesek hatastenye-
zoje zeros. A veges hatastenyezojii foly6iratokban kozolt cikkek szamat rendre
N~, N; es N,-veljelolve a kovetkezo atlagos hatastenyezo ertekeket szamitottok:

Atlagos hatastenyezo Keplet

veges hatastenyezoju folyoiratban megjelent

idegen nyelven megjelent cikkekre

idegen nyelven megjelent, veges hatastenyezoju folyo-
kozolt cikkekre

megjelent cikkekre
nyelven megjelent, veges hatastenyezojii fo-

lyoiratokban kozolt cikkekre

Minel nagyobbak ezek az ertekek, annal rangosabb jellemzik a
vizsgalt szerzot, csoportot, intezmenyt, orszagot,

A tudomanyos tevekenyseget jellemzi az egy ev a/att e/ert hatas (Ft - amely
tulajdonkeppen halmozott produktivitas atlag), Kiszamitasahoz a szerzo osszes
kozlemenyevel elert hatast osztjuk a szerzo eJso kozlemenyenek megjelenesetol
eltelt idovel (publikacios ido - ev), Ha pedig az egy szerzorejuto hatast osztjuk
a pubJikacios idovel, akkor az egy szerzorejuto, egy ev alatt elert hatast (F; -
az egyenre jellemzo produktivitas atlag) szamithatjuk ki.

Ezek a mennyisegek sokkal jobban jellemzik a tudomanyos teljesitmenyt,
mint a durva, csak mennyisegi szemleletet tiikrozo koz/emenyek szama/ev ha-
nyados. A kiilonbozo tudomanyagak kozlesi es idezesi szokasaiban levo eltere-
sek, es a hatastenyezokkel kapcsolatos korabbi okfejtesben reszletezett okok
miatt e hanyados melyebb, osszehasonlito elemzese gem nelkiilozheto,

Az adatlapok ertekelesekor a fenti mutatokat a KL TE Tenneszettudomanyi
Karan szerzokkent kiszamoltuk es osszesitettiik. Dolgozatunk II. reszeben
ismertetjiik az igy nyert eredmenyeket es osszehasonlitjuk nehany akademiai
kutatoheJy megfeleJo mutatoival.

Bar az altalunk alkalmazott modszer szamos eleme nyilvan vitathato, es az
I.:IJi.1ras 1111\11111111..llu, a modszer alkalmat adott a KL TE TTK publikacios teve-
kenysegenek objektiv, bar csak hozzavetoleges ertekelesere, Erre pedig feltetle-
nul szukseg van, mint ahogy azt Eotvos Lorand a Magyar Tudomanyos Akade-
mia 1895, evi kozulesen elnoki beszedeben orokervenyu gondolataban megfo-
galmazta: "Szebbitheti la/an, de tettre kepesebbe nem teszi magat az, aki tiikreben
muldig csak a maga kepet nezi,

Annak, aki kiizde/emre sa kiizde/emben diada/ra keszii/, meg ke// ismerkednie
verseny'tarsaulak minden fegyvereive/, s torekednie ke// arra, hogy biztos a/last

I.

I

Rr,t

a~,t

Rr,i

R~.i

flr,m

fl~,m

dolgozatok

-
-Nt
HI
N' t
HI

Ni
Hi
N:I
Hm

Nm

Hm
N' m

-

-

-

-

t

I
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foglaljon el a kiizdelem teren. A tudomanyok vilagaban ez a kiizdoter nem egy,
hanem valamennyi nemzetnek kozosfoldje, amelyen annak szive doni, aki alkota-
sai val szebbe tu(lja' {elmi."

Dolgozatunk I. reszeben ismertettiik a KL TE TTK tudomanyos, illetve
publikacios tevekenysege elernzesenek szempontjait es a kiilonbozo mutat6kat.
Felmeresiink csak a folyoiratokban kozolt cikkekre terjedt ki, s abbot a gondo-
latbol indult ki, bogy a do/gozat rangjat at/agosan es egyerte/muen megadja a
koz/es he/yenek rangja. Ezt, az Institute for Scientific Information (ISI) altaI
kiadott impact faktor (hatastenyezo) gyiijtemeny alapjan lehet figyelembe ven-
ni. A hatastenyezovel kapcsolatos problemakat az I. reszben reszletesen elemez-
tiik. U gyancsak ebben a reszben definialtuk a szerzore, illetve cikkekre szamit-
hato kiilonbozo hatas, illetve hatastenyezo ertekeket. Az adatlapok feldolgoza-
sakor ezeket osszegeztiik es ertekeltiik.

A KL TE Termeszettudomanyi Karan vegzett tudomanymetriai elemzes ered-
menyeinek ismertetese elott nehany szamadattal jellemezzuk Karunk osszetete-
let: a Kar 314 diplomas dolgozojanak megoszlasa az alaptudomanyok szerint
a kovetkezo:

Biologia: 53
Fizika: 62
Foldrajz: 25
Kemia: 96
Matematika: 78
Az eletkor szerinti eloszlast az 1. abran lathatjuk. A legnepesebb csoport a

34- 38 ev kozottieke. Ez az a korosztaly, amelynek tagjai koziil tobben mar
tudomanyos fokozatot szereztek. Jelentos resziik rangjuk, tehetsegiik es ered-

6-10
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menyeik alapjan mar onal16 kutat6 csoport vezetesere is alkalmasak lennenek,
de ezt a feladatot, reszben eppen a letszamgondok miatt, csak kevesen kapjak.
Az "eloregedes" veszelye igen nagy, ami visszahat az egyeteni tudomanyos
tevekenysegere. Feltiinoen keves a fiatalok, a palyakezdok reszaranya.

Nalimov es Mulcsenko idezett konyviikben kimutattak: ha peldaul egy 35
eves atlageletkoru kutat6 csoport atlageletkorat a kutat6i letszam alland6
novelesevel kivanjuk megorizni ugy, bogy kozben senki sem tavozik el a cso-
portb61, akkor a letszam evi novekedesi iiteme 10% keillegyen. Ez a csoport
letszamanak hetevenkenti duplaz6dasat jelenti.

A kovetelmeny irrealis volta korillmenyeink kozott nyilvanval6. Az egye~len
megoldas az oktat6k es kutat6k folytonos csereje, a nagyfoku mobilitas. U gy
tiinik, hogy a KL TE TTK-n ezt reszben sikeriilt elerni, amit az I. abran lathat6
egyetemi munkaviszony szerinti eloszlas tamaszt ala. A felgyorsu16 cserenek az
lenne az eredmenye, bogy viszonylag nagy lenne a kozlemennyel nem rendelke-
zok, vagy csak nehany kozlemenyt produkal6k szama. E jelenseg, amely mar
a Kar tudomanyos tevekenyse~enek eredmenyesseget is veszelyeztetne, optima-
lis hatart szab a mobilitasnak. U gy veljiik, bogy Karunkon a mobilitas optimalis
szintjet meg nem ertiik el, s ennek erdekeben tudatos, tervszeru munkat kell
vegezni.

A munkaviszony es a publikaci6s ido kozotti kapcsolat erthetoen szorosabb,
mint az eletkorral va16 osszefiigges. A vizsgalatban onkent reszt vett 126 fo :

publikaci6s ido szerinti eloszlasat szinten az 1. abran lathatjuk. Az elso oszlop :

ketszeresen vonalazott resze a kozlemennyel nero rendelkezoket jelenti (6,4%). i
Reszaranyuk majdnem azonos a 23 - 28 eves korosztaly reszaranyaval, ami azt
jelzi, bogy atlagban a palyakezdok elso kozlemenye eleg keson, 3 - 4 ev utan

jelenik meg.
A 40% koriili visszajelzesi arany alapjan elso pillantasra jogosan kerdojelez-

heto meg a felmeres credmenyeinek altalanositasa. A 118 publikaci6val rendel-
kezo oktat6, illetve kutat6 az egyetem tudomanyos tevekenysegeben azonban
sokkal nagyobb sulyt kepvisel, mint azt szamaranyuk kifejezi. Ezt a megallapi-
tast a kovetkezo adatok tamasztjak ala.

Az 1975/76-1980/81. tanevekbcn kiadott "KLTE Evkonyve" koteteinek
bibliografiajat attanulmanyozva megallapitottuk, hogy a TrK diplomasainak
kozel egyharmada (100 Co) ezen idoszakban nempublikalt egyetlen kozlemenyt
sem, vagy tudomanyos tevekenysegenek eredmenyet nem tartotta fontosnak a :bibliografiaban feltiintetni. (Ha meg mindegyikiik is irt egy kozlemenyt ez alatt '

az ido alatt, akkor e 100 k'ozlemeny hozzajarulasa a felmeresbcn reszt vclt osszcs
(2626) kozlemenyhez kevesebb mint 4% lenne. Az adat onmagaban elszomorit6,
es figyelmezteto is egyben.) A diplomasok szama helyett a bibliografiaban szerep-
15 diplomasok (vagyis ilyen ertelemben publikal6 diplomasok) szamat tekintve a
visszajelzesi arany 60%-os. A felmeresben reszt vett 126 fo 90%-a a bibliografia-
ban szerepel, 11 fo volt, aki az 1980/81. tanev utan kozolt eloszor. A bibliogra-
fiaban szereplo diplomasok koziil valaszt nem kiildo 88 Co, a kemiai tudoma-
nyokkal foglalkoz6k kivetelevel, az egyes csoportok letszamanak megfeleloen,
egyenletesen oszlik meg. A kemikusok eseten a visszajelzesi arany kiemelkedoen
j6 (82%) volt. ;

Tekintve, bogy a bibliografiaban szereplo, de a felmeresben reszt nero vevo
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oktatok es kutatok is tanszekeinken dolgoznak, es eredmenyeik, valamint publi-
kacios szokasaik is hasonloak, a 126 fo altaI kozolt adatok feldolgozcisa at/ago-
san egyertelmu es jellemzo tudomanymetriai mutatoszamokat eredmenyez.
Az adatlapok ertekelesevel a kovetkezo eredmenyeket kaptuk:

Osszes kozlemeny
SCI adatbazisban
meny

Osszes idegen nyelvu kozlemeny
SCI adatbazisban szereplo idegen nyelvii folyoiratban kozolt
kozlemeny

Osszes magyar nyelvii kozlemeny
SCI adatbilzisban szereplo magyar nyelvu foly6iratban kozolt
kozlemeny

Teljes hatas
Idegen nyelvu kozlemenyek hatasa
Magyar nyelvu kozlemenyek hatasa

Egy szerzore jut6 teljes hatasok osszege
Az egy szerzoce jut6, idegen nyelvu kozlemenyekkel elect hata-
sok osszege
Az egy szerzore jut6, magyar nyelvii kozlemenyekkel elect
qatasok osszege

. Az egy kozlemenyre jut6 atlagos hatastenyezo
Az egy, SCI adatbazisban szereplo foly6iratban kozolt kozle-
menyre jut6 atlagos hatastenyezo
Az egy idegen nyelvti kozlemenyre jut6 atlagos hatastenyezo
Az egy, SCI adatbazisban szereplo idegen nyelvii foly6iratban
kozolt kozlemenyre jut6 atlagos hatastenyezo
Az egy magyar nyelvii kozlemenyre jut6 atlagos hatastenyezo
Az egy, SCI adatbazisban szereplo magyar nyelvii foly6iratban
kozolt kozlemenyre jut6 atlagos hatastenyezo

Atlagos szerzoszam

. Kozlemenyek szama/ev hanyados atlaga
Az egy ev alatt elert hatas atlaga
Az egy szerzore jut6, egy ev alatt elert hatas atlaga

A *.gal jelzett ertekek atlagok. Sokkal kifejez8bb ezen ertekek eloszlasanak
vizsgalata. Az eredmenyekre kesobb teriink vissza.

Az "SCI adatbcizisban szereplo" kifejezes azt isjelenti, bogy veges hatastenye.
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zojii folyoirat, mert igen keves az adatbazisban a zeros hatastenyezojii folyoirat.
Az altalunk vizsgalt folyoiratok kozott ilyen nem volt.

Az adatokbol kiolvashato, bogy a teljes hatas, es eppugy azegyszerzore juto
teljes hatasok osszegenek 90%-a a cikkek 60%-at kitevo idegen nyelvii kozleme-
nyektol szarmazik. Val6jaban ezt a hatast a TTK az idegen nyelvii cikkek
ketharrnadaval erte el, mert az idegen nyelven kozolt cikkek 35%-at az SCI
adatbazisban nem szereplo foly6iratban publikaltak.

Osszessegeben tehilt a hatas 90%-a a kozlemenyek 40%-ilbol adodik.
Az SCI adatbazisban szerepIo, illetve nem szereplo folyoiratokban megjelen-

tetett kozlemenyek szazalekos megoszlasa (55 illetve 45%) szinten azt jelzi, bogy
a tudomanyos kozvelemeny szamara minden masodik, a KL TE TTK-n sziiletett
cikk ilyen ertelemben hatas nelkiili. Valamivel jobb ez az arany az idegen nyelvu
kozlemenyek eseteben, mert ekkor atlagosan csak minden harmadikra igaz ez
a megailapitas. Magyar nyelvii kozlemenyek eseten pedig sokkal rosszabb a
kep, mert ket es fel publikaci6nak keII atlagban megjelenni, bogy egy, az SCI
adatbazisban szereplo foly6iratban megjelenot kozoljenek.

A kozlernenyek szama/ev hanyados atlagot figyelernbe veve, atlagosan egy
szerzo egy ev alatt 0,75 olyan cikket publikal, amely gyakorlatilag nullat61 eltero
hatastenyezojii, SCI adatbazisban szereplo foly6iratban jelenik meg.

E sommazott, kedvezotlennek tiino adatok mogott szamos ok huz6dik rneg.
Ezek egy resze vaItoztathatatlan, masik resze pedig siirgos valtoztatasra szorul.

Az eredmenyek magyar nyelven valo kozlese minden kutato szarnara alapve-
to kotelesseg. Ezzel viszonylag gyorsan tajekoztatjuk a magyar tudomanyos es
rnuszaki kozvelemenyt, es sokat tehetiink a rnagyar tudomanyos nyelv apolasa-
eft es fejleszteseert. Semmikeppen nem marasztalhato el tehat az, bogy a kozle-
menyek 40%-at magyar nyelven irtak. Vannak azutan olyan tudomanyteriiletek
- ahogy ezt a hatastenyezokkel kapcsolatosan mar ernlitettiik -, amelyek
eredmenyei elsosorban a tudomanyterillet sajatossagab61 ad6d6an, de nem
kizar61ago~'an, a inagyar kozvelemeny szamara fontosak. Ilyenek a foldrajz, az
asvanytan es a biol6gia bizonyos reszteriiletei. Ez nero egyetemi sajatossag;
peldaul az MT A Foldrajztudomanyi Kutat6 Intezetenek ilyen ertelmii hatasa
nulla.

Nyilvanval6 az is, bogy a rnagyar nyelvii cikkek nernzetkozi olvasottsaga
kisebb, igy termeszetes, bogy ezen foly6iratok hatastenyezoje, es az e foly6ira-
tokban kozolt cikkekkel elert hatas kicsi.

A reszvetel a nernzetkozi tudomanyos eletben koveteloen fenntartja a kettos
kozlest. Az idegen nyelvii kozlemenyeknek azonban csak 65%-a jelenik meg
nullatol eltero hatastenyezojii, SCI adatbazisban szereplo folyoiratokban.
E rneglehetosen altalanos, de - sajnos - egyaltalan nem kedvezo gyakorlat
elsosorban egyetemiink matematikusait es biol6gusait jellemzi. akik idegen
nyelvii kozlemenyeik jelentos reszet az egyetem sajat kiadasu idegen nyelvii
foly6irataiban publikaljak, s e kozlemenyek nemzetkozi hatasa m6dszeriinkkel
nem mutathat6 ki. Korabban hasonl6 publikaci6s strategia jellemezte a kemi-
kusokat es fizikusokat is. Ez csak az ut6bbi evtizedben valtozott meg. igy, a
teljes munkassagot felolelo felmeres eredrnenyeben a regi kozlesi szokas is
megnyilvanul.

A matematikusokkal kapcsolatosan meg kell jegyezni, bogy e tudomanyag-
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ban a kozlemenyek mellett a tobbiekhez kepest fontosabb szerepet jatszanak a
kiilonfele konferencia kiadvanyok es konyvek. Sajnos,. 'az idezetelemzes e sta-
tisztikai modszere ezekre oem alkalmazhato. Amint az ahatastenyezok repre-
zentativ gyiijtemenyeben is lathato volt, a matematikai folyoiratok hatastenye-
zoi, az eltero kozlesi es hivatkozasi szokasok miatt atlagban kisebbek a tobbi
tudomanyag folyoiratainak hatastenyezoinel. A oem latin betiis irasmodli koz-
lemenyek hatranyosabb helyzete a matematikusoknal igen jellemzoen mutatko-
zik meg. A matematika Szovjetuniobeli magas szinvonala ellenere a szovjet
matematikai lapok atlagos hatastenyezoje kicsi. Az egyetemrol kikeriilo, vi-
szonylag sok orosz nyelven irt matematikai kozlemeny ilyen ertelemben vett
hatasa ennek megfeleloen viszonylag csekely. Altalanosnak, de a hatas szem-
POlllj,ll)lll "'~'\.I\ ~'/lllll..'lllll.'k nevezheto az a gyakorlat is, bogy a matematikai
kozlemenyek egy resze szovjet egyetemi lapokban jelenik meg. Ezek hatasa, az
idegen nyelven kiadott KL TE folyoiratokhoz hasonloan, nero mutathato ki.

Az idegen nyelven valo kozles minosegenek emelese - a rangosabb folyoira-
tok tudatos kivalasztasaval -, siirgeto feladat. Gyakran hangoztatott ellenerv,
bogy a legrangosabb folyoiratokban valo kozleskor a kozlemeny szerzojenek
fizetnie kell, legtobbszor devizaban, es nehezedo gazdasagi koriilmenyeink ko-
zott ez egyre problematikusabba teszi a kozlest az ilyen helyen.

Az adatok szerint a tanszekcsoportokban sziiletett kozlemenyek minosege
at/agosan azonos az akademiai kutatohelyeken szerzett kozlemenyekkel.

Az egy szerzore juto egy ev alatt elert hatas atlaga az egyeni teljesitmenye'"
atlaganak osszehasonlitasara ad alkalmat. A kovetkezo tablazat a MT A kutato-
helyeinek es a TTK tanszekcsoportjainak egy szerzore juto egy ev alatt elert
hatas atlagait mutatja be. Szerzokent ebbeD az esetben az osszes diplomas
szamat kell erteni.

A szamitasokat a kovetkezok alapjan vegeztiik:
MT A kutatohe/y: az Informatika es Tudomanyelemzes Sorozat 2. koteteben

kozolt adatok alapjan:
5 ev alatt elert hatas
5 x atlagos letszam
TTK tanszekcsoport: mivel a felmeresben nem vett reszt miDden dolgozo, igy

csak becsiilt ertekeket tudunk szamolni. Egy also es felso b~siilt erteket alkal-
mazunk. Avalos ertek e ketto koze esik.

Az A m6dszer abbol a feltetelezesbol indul ki, bogy akik nem vettek reszt a
felmeresben, azok nero is publikaltak, igy a tanszekcsoport altai egy ev alatt
elert hatas a felmeresben reszt vettek egy ev alatt elert egy szerzore jut6 hatas
atlagainak (F;) osszegekent adodik. A szamitas modszere tehat:
tanszekcsoporti diplomasok szama,
ahol k = a tanszekcsoportbol felmeresben reszt vetteket jelenti. E teves szemle-
letet tiikrozo allitas abbol indul ki, bogy csak az a fangos folyoirat, amelyben
fizetni kell a kozlesert. A fizetesi kotelezettseg azonban sokkal kevesbe altala-
nos, mint azt a kozvelemeny veli, es elsosorban a nem hivatasos kiad6k altai
kiadott, foleg az amerikai tudomanyos tarsasagok foly6iratait jellemzi. Arra is
van nem egy pelda, bogy szinvonalas munka eseten meg ezek is eltekintenek a
fizetesi kotelezettsegtol. Ilyenkor a kozlemeny csak nehany h6napos kesessel
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jelenik meg, de atfutasi ideje meg sokszor igy is rovidebb, mint nemelyik magyar
folyoirat eseteben.

A tudomanyos tevekenyseg eredmenyekeppen cikkeinknek mindenfelekep-
pen be keII keriilni a vilag osszes folyoiratainak az SrI altaI nyilvantartott
2 - 3%-aba, fieri ebbol az adatbazisbol a vilagon megjelent cikkek mintegy

50%-at lehet feltarni. (Az adat Nalimov es Mulcsenko konyveben olvashato a
118. oldalon.)

Osszevetve a MT A termeszettudomanyi kutatohelyeinek es a TTK tanszek-
csoportjai egy folyoiratcikkre eso atlagos hatastenyezo ertekeit. jelentos elterest
nem tapasztalhatunk:

Eg)' fol)'oiratcikkre juto atlagos hatastenyezo
TTK Tanszekcsoport MT A Kutato lntezet
Biologia * 0,654 Biologiai 0,46

0,275 Botanikai 0,03
Fizika 0,428 A TOMKI 0,68

KFKI Alornenergia 0,40
Foldrajz 0,010 Foldrajztudomanyi -
Kemia 0,629 KKKI 0,66
Matematika 0,065 Matematikai 0,12

SZT AKI 0,06
A B m6dszer feltetelezi, hogy a felmeresben reszt nero vevo, de a bibliografia-

ban szereplo kutatok tevekenysege es publikacios szokasa atlagosan megfelel a
felmeresben resztvevokre jellemzo atlaggal.

Egy szerzore juto egy ev a/att e/ert halos at/aga
TTK tanszekcsoport MT A Kutato lntezet

A modszer B modszer
Biologia* 0,014 .0,058 Biologiai 0,294

0,128 0,257 Botanikai 0,026
Fizika 0,052 0,142 ATOMKI 0,289

KFKI Atomenergia 0,064
Foldrajz 0,002 0,002 Foldrajztudomany 0,000
Kemia 0,258 0,313 KKKI 0,460
Matematika 0,008 0,025 Matematikai 0,123

SZT AKI 0,011
Az adatok alapjan - figyelembe veve, hogy az egyetemi dolgozok a kutato

munka mellett igen nagy oraszamban oktatnak is, munkaidejiiknek koriilbeliil
csak felet-harmadat tolthetik kutatassal, s. igy a t,anszekcsoportok altai elert
adatoknak tulajdonkeppen 2 - 3-szorosat kellene szamitasba venni - az ado-
dik, bogy a fizikusoknal es kemikusoknal - meg az alabecsiilt ertekekkel is
szamolva - atlagosan lenyegesen jobb az egyeni teljesitmeny, mig a tobbi
tanszekcsoport eseten atlagosan azonos a kutato intezet tagjainak egyeni telje-
sitmeny atlagaval.

. Megjeg}'zes:A biologiai
keretekben a Biokemia Tanszek is ide tartozik, amely kutatasi tevekenysegeben inkcibb a kemia
teriiletcbe Jenne scroJando. A

.

tanszekcsoport eseteben tornt,az adat mert az egyetemiszervezeti

*-gal jelzett ertek a Biokemia Tanszek nelkiil szamitott ertek.
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Az atlagertekek mogott eltero egyeni teljesitmenyek hilz6dnak meg. Barmely
atlagertek csak akkor jellemzo egy csoportra, ha a kiilonbozo mennyisegek
eloszlasab61 hason16 adat ad6dik. Ezert megvizsgaltuk a korabbi tablilzatban
+ jellel jelolt ertekek, mutat6k eloszlasat is.

A 2. abra bal oldali grafikonja a kozlemenyek szama/ev hanyados eloszlasat
mutatja a 118, felmeresben reszt Yeti, kozlemennyel rendelkezo diplomas szaza-
lekaban.
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Az abran talalhato jelolesek ertelmezese a kovetkezo:
B - 5 ev alatt kevesebb mint egy kozlemenye jelent meg atlagosan
C - 2 ev alatt kevesebb mint egy kozlemenye jelent meg atlagosan
D - 1 ev alatt kevesebb mint egy kozlemenye jelent meg atlagosan
E - 1 ev alatt egy, vagy kettonel kevesebb kozlemeny jelent meg atlagosan
F - 1 ev alatt ketto, vagy annal tobb kozlemenye jelent meg citlagosan.

A kozlemenyek szama/ev hanyados atlaga 1,5. Az eloszlas gorbe maximuma
is ezt az erteket mutatja. A legproduktivabb F csoport jelentos reszt kepvisel.
Megfigyelheto volt, bogy ebbe a csoportba keriiltek a tanszekvezetok, munka-
csoport-vezetok mellett azok a fiatalok is, akik egy-egy jol mukodo csoport
tagjai.

A kozlesi szokasok egyes nem szerencses vonasaira utal a 2. cibra jobb oldali
grafikonja, ahol a betuk jelentese azonos az elobbiekkel, de ebbeD az esetben
SCI adatbazisban szereplo folyoiratban megjelent kozlemenyre vonatkoznak.
Az A oszlop azok szazalekat mutatja, akik SCI adatbazisban szereplo folyoirat-
ban meg nem publikciltak. A legkisebb produktivitcisu B csoport szazalekos
arcinya a bal oldali grafikonhoz kepest 15-szoros. Az eloszlcis a tobbi csoportban
egyenletes, ami azt mutatja, bogy a 0,75 SCI adatbcizisban szereplo folyoiratban
kozolt kOzlemeny/ev hanyados nem fejezi ki a valos kepet.
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Az egy magyar nyelvii, az egy idegen nyelvii atlagos hatastenyezo ertekek
szerzok szerinti szazalekos eloszlasat mutatja rendre a 3. es 4. abra, mig az 5.
abra az osszesitett erteket tiikrozi. A bal oldali grafikonok az osszes kozlemeny
figyelembevetelevel szamitott atlagos hatastenyezokre, a jobb oldaliak az SCI
adatbazisban szereplo foly6iratokban megjelentetett cikkekre szamitott atlagos
hatastenyezokre vonatkomak.

3. ABRA

~ r!A~
A 0 oa QJ.Q2 Q2 -Q4

Az A oszlop jelentese mindegyik esetben az, bogy ilyen kozlemenye a szerzok
bany szazalekanak nincs, az 0 oszlop azt jelzi, bogy ilyen kozlemenye van, de
hatasa m6dszerunkkel nem mutathat6 ki.
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Az egy magyar nyelvii kozlemenyre juto atlagos hatastenyezo eloszlasara
jellemzo, bogy ennek erteket megszabja a kemikusQk nagy sulya a felmeresben.
A Magyar Kemiai Folyoirat szerepel az SCI adatbazisaban, hatastenyezoje
0,332. Ezert ad6dik, bogy az SCI adatbilzisban szereplo, magyar nyelvii folyo-
iratban kozolt egy kozlemenyre juto atlagos hatastenyezo erteke a szerzok
4O%-anal 0,3 - 0,4 koze esik.
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Az egy idegen nyelvii kozlemenyre jut6 atlagos hatastenyezonek a szerzok
szazalekaban kifejezett eloszlasa kiegyensulyozott kepet mutat. Meglepoen
nagy, 13,5%, az idegen nyelvii kozlemenyt nem publikal6k reszaranya. A ma-
gyar nyelvii kozlemenyekhez kepest kisebb az SCI adatbazisban nem szereplo
foly6iratban kozlok reszaranya, de a jovoben ezt az erteket is csokkenteni kell.
A 4. abra jobb oldali grafikonja azt jelzi, bogy ha csak az SCI adatbazisban
szereplo foly6iratokban kozolt cikkeket vessziik figyelembe az atlagos hataste-
nyezo szamitasanal, akkor annak eloszlasa az A es 0 oszlopokt61 eltekintve
normalis. A 0,9 - 1,5 atlagos hatastenyezoju szerzok nagy reszaranya kedvezo.
Ez az ertek azt jelenti, bogy egy vizsgalt evben az SCI adatbazisban szereplo
foly6iratokban atlagosan legalabb egy hivatkoziis tortent az adott evben, vagy
az elozo evben kozolt ide~en nyelvu cikkre. Ez igen j6 eredmeny. .

Az osszes cikkel elert hatastenyezo lltlag eloszlasara az idegen nyelvii cikkek
atlagos hatastenyezoinek eloszlasa nyomja ra belyeget. Az egy kozlemenyre jut6
atlagos hatastenyezo erteke (0,496) kisebb, mint a legnepesebb csoport cikkei-
nek 0,6 - 0,9 atlagos hatastenyezoje. Ezt a nulla hatastenyezojuek nagy szama
eredmenyezi. Az egy ev alatt elert hatasatlag szerzok szerinti eloszlasa (6. abra
bal oldali resz) azt jelzi, bogy a cikkekkel elert kedvezo hatast a szerzok kozel
30%-a hosszabb tavon, evrol eyre eleri. Kedvezo, bogy tobb mint 10% azok
reszaranya, akik cikkei hatasanak egy evi atlaga nagyobb mint ketto.
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Az egy szerzore jut6, egy ev alatt elert hatas atlaganak szerzok szerinti
eloszlasa (6. abra jobb oldali resz) azt mutatja, bogy a O,263/ev kari atlag nem
kifejezo, melt a legnepesebb csoport F~ erteke 0 es 0,2 koze esik. Alkalmasabb
publikaci6s strategia kidolgozasaval ez az ertek rovid idon bellil megvaltoztat-
hat6nak tunik.

A felmeres ercdmenyei alapjan a KL TE TrK-val kapcsolatosan a kovetkezo
megallapitasokat tehetjlik, amelyek talan mas egyetemek termeszettudomanyi
karara is ervenyesek lehetnek:

- A Kar diplomasai atlageletkoranak megorzese csak az optimalis mobili-
tassal erheto el.

- A palyakezdok reszaranyat novelni kell.
- Az oktat6 munka szinvonalanak emelese erdekeben is novelni kell a

kutat6 munka vegzesevel kapcsolatos igenyeket, bogy csokkenjen a nem
publikal6 diplomasok szama.

- Az alacsony hatastenyezo ellenere a magyar nyelven val6 kozles reszara-
nyat meg kell orizni. .

- Az egyetemiidegen nyelvii foly6iratokban val6 kozles sziiksegesseget meg
kell vi~galni, de reszaranyat mindenkeppen csokkenteni kellene.

- Az idegen nyelvu kozlemenyek megjelentetesenel arra kell torekedni,
bogy minel tobb kozlemeny jelenjen meg fangos, nemzetkozi szerkeszto-
bizottsagu, az SCI adatbazisban is szereplo foly6iratokban.

- Fokozni kell aj61 szervezett csoportmunka reszaranyat, esetleg a kutatott
temak szamanak csokkentese aran is.

E tudatos tevekenyseggel a Kar meretenek es az orszagos atlagnak megfelelo

,
6.ABRA

~ ~~~~
A 0 O.D- ~ Ot..- 0.6- as- 1.0<

-0,2 -0.4 -o.6-~ -to
<

409



If
tJ

hatast es produktivitast mutato kutatotevekenysegiink nyitottsaga es ezaltal
nernzetkozi hatasa jelentosen novekedne. E leginkabb csak nagyobb figyelmet,
es a r~gi szokasok megvaltoztatasat igenylo munka eredmenye, a kutams es
oktatas kozotti szoros kapcsolat alapjan, szerencsesen hatna vissza oktatomun-
kank szinvonalanak novelesere.

A KL TE TTK-n torteno szervezeti valtozasok, intezetek letrehozasa, jo
alkalmat adhatnak e publikacios tevekenyseg atgondolasara, es optimalis inre-zeti publikaci6s strategia kialakitasara. .

Remeljiik, hogy e felmeressel sikeriil hozzajarulnunk a kutat6k sajat erdekeit
is szolgalo valtoztatasokhoz.
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