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LAKATOS ARTUR 

A tudományos publikáció menedzsmentjének 

alapjai 

A tudományos publikáció meghatározása, jelentősége és főbb jellemzői 

A tudományos publikáció manapság meghatározó fogalom az akadémiai életben. 

Minőségei, száma a szerző szempontjából meghatározza ennek szakmai értékét, 

munkájának mennyiségét és minőségét, valamint az intézmény szempontjából, 

melyhez az illető kutató tartozik, nemcsak saját humán erőforrása értékének 

mutatója, hanem az intézmény presztízsének is növelője egyben. A továbbiakban 

a tudományos publikáció fogalmát kívánjuk meghatározni, valamint rámutatni 

több sajátos jellemzőjére is. 

Tudományos publikációnak számít, vagy annak elfogadható bármely olyan 

írott, nyomtatott vagy elektronikus formában közölt kutatási eredmény, mely 

megfelel az illető szakmai előírásainak, kritériumainak. A leggyakoribb kritéri-

umok, melyek tiszteletben tartása elősegíti az illető munka elismertségét:  

A szerző saját munkájának, kutatási eredményeinek gyümölcsét mutatja be. 

Nagyon sok szakfolyóirat azt is kiköti, hogy az illető munka nemcsak, hogy ne 

jelent volna meg, de ne is álljon megjelentetés alatt máshol, illetve azt is, hogy a 

szóban forgó folyóirat legyen az első megkeresett. 

Kritikai apparátussal rendelkezik, vagyis pontos jegyzetrendszert, szakiro-

dalmi hivatkozásokat tartalmaz, amennyiben bárki az információ eredeti forrásá-

nak igény és szükség esetén utána tud keresni. 

Lehetőleg elsődleges forrásokra épít, a szerző által felfedezett elsődleges for-

rásokat vagy saját maga által elvégzett kutatási eredményeket tartalmaz (példák: 

első esetben kiadatlan levéltári források, kiadatlan kéziratok, a második esetre 

pedig kérdőívek, interjúk stb.). Másodlagos forrásokból, azaz mások által már 

felfedezett, megírt, publikált művekből is származhat azonban értékes munka, 

amennyiben a szerző kritikai hozzáállása, forrásértelmezése, a más által már 

előzőleg bemutatott tények újraelemzése új és értékelhető gondolatokat, eredmé-

nyeket mutat fel. 

A publikáció (vagy az azt tartalmazó nagyobb kiadvány) ISBN vagy ISSN 

számmal van ellátva. Az ISBN és az ISSN számok a könyvek, illetve a folyóiratok 

értékelhetőségét jelzik. Az ISBN vagy International Standard Book Number a 

könyvek nemzetközi standardizálásának a száma. Ugyanez az ISSN szám a folyó-

iratok esetében. Úgy az ISBN, mind az ISSN a kiadvány eredetiségét illetve egye-

dülállóságát jelzi az ISO rendszerben, nem létezik a világon két egyforma ISBN 

vagy ISSN szám. 
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Lektorált, vagyis megjelenését megelőzően független szakemberek (lekto-

rok) véleményezték. A lektor személye lehet ismert a szerző számára, sőt, mun-

káját végezheti a szerző egyéni felkérésére is, manapság azonban a peer review 

elvét alkalmazzák inkább. 

Referált, vagyis közismert adatbázisban fellelhető. 

A tudomány, illetve a művészeti ág területén impakt faktorral rendelkezik.  

Olyan szakmai kiadványban jelent meg, melynek kiadója nemzetközileg 

vagy országosan jegyzett, jelentős könyvtárakban fellelhető. 

Publikációként elfogadható a szabadalom is, valamint egyéb műszaki vagy 

művészi alkotás is, valamint audiovizuális alkotások (dokumentumfilmek) is.  

Ugyanakkor létezik egy sor olyan kitétel is, mely lehetőséget ad az elbíráló-

nak, hogy egy munkát ne minősítsen a tudományos publikációk sorába. Ezeket 

be lehet írni a publikációs listába, amennyiben a kiírás nem rendelkezik más-

képp, de értékelésükre, figyelembe vételükre ritkán van reális esély. Ilyen, az 

elfogadást kizárhatóvá tevő tényezők: 

A munka napilapban vagy nem szakmai hetilapban, folyóiratban történő 

megjelentetése, még akkor is, ha szakmai eredményeket közöl és kritikai appará-

tussal el van látva. 

Saját, házi kiadásban megjelentetett mű (melynek talán még ISBN száma 

sincs), vagy nem elismert kiadónál megjelentetett könyv.  

A fordításokat, még ha műfordítások is, ritkán számítják be tudományos 

publikációs tevékenységnek. Általános kivételt képeznek ez alól az eredetileg 

ókori, holt nyelveken írott munkák fordítása és megjelentetése, szöveggondozás-

sal. Szinte soha nem számítható publikációknak a szakfolyóiratok szerkesztősé-

gén belül elvégzett kisebb, idegen nyelvet igénylő munkák (más tanulmányához 

írott kivonat/absztrakt, tartalomjegyzék lefordítása stb.) 

Az elbíráló intézménynek jogában áll nem besorolni az elfogadott tudomá-

nyos publikációk listájába bizonyos műfajokat, mint például a recenzió, jegyze-

tek nélkül megjelentetett (általában tudománynépszerűsítő jellegű) tanulmány, 

egyetemi jegyzet, példatár, középiskolai tankönyv, szintézis jellegű, tudománynép-

szerűsítő könyv stb. 

Egy intézmény keretén belül megírt, saját egyéni fejlődés/elismertetés érde-

kében írt munkák (szemináriumi referátum, félévi dolgozat, államvizsga, mesteri 

szakdolgozat, doktori disszertáció) nem számítanak tudományos publikációnak. 

Kivételt képez a már megvédett és elfogadott doktori dolgozat, melyet legtöbb-

ször a szerző könyv formájában is megjelentet. 

A listából kizárható a meg nem jelentetett vagy elfogadási folyamat alatt álló  

írás is. Általános jelenség azonban, hogy a kutatók listájukba beírják a megjelen-

tetés alatt álló munkákat is, a megjelenés alatt megjegyzés kíséretében. Ilyen 

esetekben ajánlott beszerezni a szóban forgó kiadó vagy szakfolyóirat igazolását, 

melyben egy felelős aláírásával vállalja a megjelentetési szándékot. Ez amellett, 

hogy egy plusz garancia a munka létezését és megjelentetési folyamat alatti 

helyzetét, az esetleges meg nem jelenés esetére leveszi az erkölcsi felelősséget a 

szerző válláról, átruházva azt az igazolást kiállító vállaira. Ugyanakkor megtör-
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ténhetik az is, hogy hiába adott igazolást a szóban forgó folyóirat, mégsem jele-

nik meg utólag a tanulmány. Ez esetben illik a publikációs listáról is eltüntetni, 

hiszen komolytalanságot sugallhat egy 2011-re aktualizált publikációs listában 

egy 2007-re datált, de még „ megjelenés alatt” levő publikáció. 

A tudományos publikáció műfajai 

A tudományos publikáció sok műfajjal rendelkezik, szinte tudományáganként 

változó, mint ahogy az egyes műfajok értéke, vagy impakt faktoros besorolása 

is. Az alábbiakban ezek közül mutatunk be néhányat. 

A recenzió a tudományos publikáció legegyszerűbb műfaja. Egy már megje-

lent könyv vagy tanulmány bemutatását, illetve konstruktív elbírálását tartal-

mazza, és általában rövid terjedelmű, habár létezhetnek több tíz oldalt kitevő 

recenziók is. Egy recenzió akkor van jól megírva, amennyiben világos és átfogó 

képet ad az ismertetett műről, valamint az olvasó érdeklődését is felkelti iránta.  

A legtöbb szakfolyóirat közöl a szakterületében megjelent könyvekről recen-

ziókat, ezek helye a folyóirat legutolsó szekciójában található, de vannak ki-

mondottan erre a műfajra specializált szakfolyóiratok is. Figyelmet kell fordítani 

arra is, hogy a megrecenzeált munka megjelenését tekintve viszonylag új legyen, 

nemrég publikált. Régebbi könyvek recenzióit csak nagyon ritka, kivételes ese-

tekben szokás közölni. 

A tanulmány a legelismertebb, legelterjedtebb tudományos publikációs mű-

faj. Egy adott témára koncentráló, több forrást felhasználó írás, melynek terje-

delme, témájától és a formai követelményektől függően, rendkívül változatos. 

Megjelenhet szakfolyóiratban vagy tanulmánykötetben, szinte minden esetben 

szigorú formai követelményeket kell, hogy teljesítsen (szerkesztési stílus, terje-

delem, jegyzetrendszer, tematika stb.). A legtöbb szakmai kiadvány saját formai 

követelményrendszerrel rendelkezik, melyet előzetesen a szerzők tudomására 

hoz, tiszteletben nem tartása pedig a mű formai okokból történő elutasítását 

vonhatja maga után. A tanulmányt tartalmán kívül minősíti még megjelenési 

helye, valamint akadémiai pontszáma/impakt faktora is. A tanulmány egyik alfa-

ja az elemzés, mely nagymértékben mások által már ismertetett eredmények, 

álláspontok kritikai bemutatása, újraértelmezése. 

Fordításokat nagyon ritkán fogadnak el szakmai publikációnak, de minden-

képpen ez a fajta munka is tiszteletet érdemel. Nem szabad elfelejtkezni azonban 

egy pillanatig sem arról, hogy a szerző az marad, aki az eredeti nyelven megírta 

az illető művet. Hasonló a helyzet a szöveggondozással és a forrásközléssel is. 

A források eredeti, tartalmilag romlatlan közlése a tudományos fejlődés 

egyik elősegítője. Napjainkban is szokás közölni emlékiratokat (könyv formájá-

ban, előszóval és/vagy bevezető tanulmánnyal ellátva), naplókat. Ez esetben az 

illető forrás szerzője az, aki még életében megírta, ugyanakkor elismerés illeti 

meg a felfedezőt, szöveggondozót, megjelentetőt is. 

A dokumentumkötet eredeti, még publikálatlan – legtöbbször levéltárban fel-

lelhető – egy bizonyos tematika köré rendezett dokumentumok gyűjteménye. Ezt 

legtöbbször a publikált dokumentumok összegyűjtője bevezető tanulmánnyal 
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látja el, melyben tisztázza a kor szellemét és uralkodó viszonyait, a dokumentu-

mok létrejöttének körülményeit, a kutatás során általa tapasztalt  nehézségeket 

stb. Egy vagy néhány dokumentumot szakfolyóirat hasábjain is lehet közölni, ez 

forrásközlésnek minősül. Ilyen esetekben is szokás rövid bevezető tanulmányt írni. 

A segédkönyvek (bibliográfiák, kronológiák, statisztikák, példatárak, reper-

tóriumok, katalógusok) inkább meglevő adatokat közölnek, mint alkotói munka 

révén keletkezett új információkkal szolgálnak, ugyanakkor azonban összeállítá-

suk jelentős munkát igényel, úgyhogy szerkesztőik/szerzőik nyugodtan besorol-

hatják ezeket is publikációs listájukba. 

Sajátos segédkönyv az eredetileg a földrajztudomány jellegzetes publikáció-

ja, az atlasz, manapság azonban beszélhetünk történelmi, biológiai, demográfiai 

stb. atlaszokról is. Az atlasz egy legtöbbször színes térképgyűjtemény, mely 

illusztrációként szolgál, és a látvány elemei jóval fontosabbak, mint az ezekhez 

tartozó szöveg. Ugyanakkor lehet a szöveg is magas színvonalú, önmagában is 

idézhető alkotás. 

Az album jellemzőit illetően annyiban hasonlít az atlaszhoz, hogy ebben az 

esetben képek (festmények, fényképek stb.) gyűjteményét jelenti, lehet önálló 

munka vagy szakmai segédkönyv, és a vizuális hatás ebben az esetben is általá-

ban fontosabb az ismertető szövegnél. Ugyanakkor azonban egy-egy album, 

főleg olyan szakterületeken, melyekben a vizuális hatás jelentősége kihangsú-

lyozott (Néprajz, képzőművészetek, művészettörténet, régészet, biológia stb.) 

hatalmas jelentőségű, önálló kutatási eredmény, nagyon értékelhető megvalósí-

tásnak számíthat. 

A szakkönyvek műfajai, megközelítés szempontjából nézve, az összefogla-

lás, szintézis, monográfia és tanulmánykötet. 

Az összefoglalás és a szintézis bizonyos tudományágak esetében azonos, 

másokéban nem. A fő metodológiai különbség abban rejlik, hogy míg a szintézis 

egy átfogó, ok-okozati összefüggésben, a nagy, általános folyamatokba beil-

lesztve ábrázolja a részfolyamatokat, ezáltal keretében nagy szerepet kap az 

indukció-dedukció, illetve az eredeti feltevés és a végkövetkeztetés, az egyszerű 

összefoglalás bemutatási módja lineáris, esemény- vagy tematikai sorrendben 

tárgyalja a problémákat, az okozati összefüggés, átfedés pedig nem létező vagy 

minimális. Ugyanakkor azonban legtöbbször nem ejtünk hibát azzal, ha egy-egy 

művel kapcsolatban mindkét kifejezést használjuk. 

A monográfia egy témát átfogó, annak kimerítésére törekvő, elemeit részle-

tező, általában primer forrásokkal dolgozó, újat közlő, terjedelmét illetően könyv 

formátumú tanulmány. 

A tanulmánykötet annyiban különbözik a fentebb ismertetett három műfajtól, 

hogy több szerző önálló munkáját foglalja magába, ezeknek rendezéséért a kötet 

szerkesztője felel. A tanulmánykötet lehet egy tematika köré koncentráló, azaz 

tematikus, emlékkönyv (a szakma egy kiemelkedő művelőjének tiszteletére 

szerkesztett könyv, melyben saját kutatási eredményeiket közlik a hozzájárulók) 

vagy más kritériumok szerint összeállított kötet. A jelentősebb konferenciák 

előadásait szintén tanulmánykötetekbe szokás összefoglalni.  
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Sajátos műfaj a biográfia vagy életrajz, mely egy-egy személyiség életútját 

mutatja be. A legtöbb biográfia történelmi jellegű, de ma élő közéleti személyi-

ségekről is lehet írni, különböző célokkal. 

A különböző szintű tankönyvek közül az egyetemi jegyzet szerepét kell ki-

emelnünk. Az egyetemi jegyzet diákok számára íródott tankönyv, mely egy-egy 

előadássorozat tananyagát foglalja magába. Mivel célja nem új, eddig még nem 

közölt információk megjelentetése, hanem egy tantárgy vagy kutatási terület 

alapinformációinak megismertetése a szakmai fejlődésük kezdetén levő, a szak-

ma iránt érdeklődést tanúsító diákokkal, ritkán rendelkezik lábjegyzetekkel. 

A szakfolyóirat. A lektorálás és referálás elve 

A folyóirat egy rendszeresen, évente legalább kétszer, reguláris módon megjele-

nő kiadványt jelöl. Ahhoz hogy valaki intellektuális szakmájának fejlődésével, 

főbb eseményeivel, újításaival napirenden legyen, szükséges az érdeklődési terü-

letére vonatkozó szakfolyóiratok ismerete is. Egy szakfolyóirat értékelését, elis-

mertségét a következő tényezők határozzák meg: 

Ismertsége, melyhez hozzátartozik régisége is. Azonban a legtöbb elbíráló 

adatbázis manapság, a versenyképesség szellemében, igyekszik minimálisra 

csökkenteni a kiértékelésnél ennek jelentőségét. 

ISSN számmal el kell, legyen látva, valamint kötetszámmal is. Az egy évben 

megjelenő számok függetlenül attól, hogy havi, negyedéves, harmadéves vagy 

féléves gyakorisággal jelenik meg az illető kiadvány, a folyó év kötetszámát 

kapja. 

Nagy figyelmet fordítanak mostanában a megjelenés pontosságára is. A fo-

lyóirat komolyságát, illetve menedzsmentjének kompetenciáját is jelzi, hogy egy 

folyóirat szerződés által hivatalosan meghatározott időpontra meg tud-e jelenni. 

A szerkesztő bizottság és a tanácsadó testületben szereplő elismert nevek na-

gyon tudják emelni egy folyóirat elismertségét. 

A megjelenés szabályai különösen fontos kitételek. Ezek jól látható helyen, 

általában a belső borítóoldalon találhatók, és pontos információt tartalmaznak 

azt illető folyóiratban megjelentetni szándékozott írásokkal szemben támasztott 

formai követelményekre vonatkozóan. Ezek közé tartozik az elküldés helyének 

és módjának leírása (történhet postán vagy e-mailen keresztül), a tanulmánnyal 

szemben támasztott formai követelmények (terjedelem, szerkesztési stílus, 

nyelv, jegyzetrendszerre vonatkozó kitételek,), az elküldés határideje stb.  

A legtöbb, önmagával szemben igényes folyóirat alkalmazza a lektorálás el-

vét, mégpedig annak is a peer review vagy blind review módszerét. Ebben az 

esetben, miután a szerkesztők formai szempontból elfogadták a beküldött írást, 

ezt általuk válaszolt független szakértőnek adják oda elbírálásra. Amennyiben a 

peer review elve tiszteletben van tartva, az elbíráló nem ismeri a szerző szemé-

lyét, sem a szerző az elbírálóét. Sok esetben a dupla- vagy akár a tripla referen-

cia elvét is alkalmazzák, vagyis két vagy három szakértőnek adják oda, ak ik az 

átolvasást követően a szerkesztőség által meghatározott kritériumrendszer alap-

ján bírálják el a szöveget. A referens döntése lehet változás nélküli elfogadás, 
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elfogadás bizonyos változtatások végrehajtásával, vagy elutasíthatja a megjelen-

tetést. Amennyiben a megjelentetést a referens ítélete bizonyos változtatások 

elvégzéséhez köti, a szerző a szerkesztőség kérésére, a javasolt változtatások 

ismeretével és tudomásul vételével kell, ezt végrehajtsa. Amennyiben a szerző a 

változtatásokat nem tudja, vagy különböző okokból kifolyólag nem akarja vég-

rehajtani, a tanulmány nem jelenik meg. 

Sok folyóirat megköveteli, hogy a tanulmány elküldése időpontjában a fölött 

kizárólagos jogot élvezzen, vagyis a szerző máshova ne küldje el elbírálásra. 

Elég gyakran megtörténik azonban, hogy az elbírálási folyamat elhúzódik, a 

szerző nem kap időben választ munkája sorsát illetően, és ennek következtében 

más folyóirathoz is leadja közlés céljából. Az ilyen esetek nagyon kínosakká is 

tudnak válni, de a megfelelő kommunikációval sikeresen kezelhetők. 

Fontos mérce még a referálás, vagyis a folyóirat és a benne megjelent tanul-

mányok jegyzettsége, idézési indexe, illetve fellelhetősége nemzetközi adatbázi-

sokban (BDI). Ehhez nagy előnyt jelent, ha legalább a tanulmányok kivonatai 

nemzetközi nyelven íródnak. 

A folyóirat és a benne megjelenő tanulmányok legnagyobb elismertségét a 

magas impakt faktor jelzi. Ennek kiszámítási módszeréről a következőekben 

fogunk néhány szót ejteni. 

Amint láttuk, a szakfolyóiratok értékelését sok állami vagy nemzetközi non-

profit szervezet is végezheti, ezek adatbázisokat hozhatnak létre és minősítéseket 

adhatnak. A következőkben két ilyen konkrét esetet fogunk megvizsgálni, orszá-

gos (romániai), illetve nemzetközi viszonylatban. 

A Thomson-Reuters (ISI) adatbázisa 

A tudományos világban a legnagyobb presztízsnek a Thomson-Reuters amerikai 

társaság által működtetett Web of Science (www.thomsonreuters.com), népsze-

rűbb nevén az ún. ISI-adatbázis, mely jelen pillanatban több mint 16000 szakfo-

lyóiratot tartalmaz. Ahhoz, hogy egy folyóirat az ISI-adatbázisba bekerüljön, 

igen szigorúszelekciós folyamaton kell átmenjen, melynek legfőbb elvei a kö-

vetkezők: 

Alapvető feltétel a pontos megjelenés, vagyis az illető folyóirat saját maga 

által elvállalt megjelenési intervallumok szigorú tiszteletben tartását jelenti. Ez 

nemcsak a menedzsment kompetenciáját, versenyképességét, komolyságát jelen-

ti, hanem azt is, hogy a szóban forgó folyóirat rendelkezik olyan mennyiségű, 

értékes tanulmányanyaggal, mely ezt számára lehetővé is teszi. 

A csak elektronikus formátumban megjelenő folyóiratok esetében is fontos 

kritérium a megjelenés pontossága. Amennyiben a folyóirat politikája nem az, 

hogy időközönként teljes elérhető állományát lecseréli, hanem rendszertelenül 

frissíti, az új, releváns anyagok beérkezésének függvényében, akkor az elbírálók 

pár hónapon keresztül követik figyelemmel a frissítés gyakoriságát.  

Fontos kitétel a nemzetközi tudományos szövegszerkesztés alapelveinek tisz-

teletben tartása is: egy ISI-jegyzettségre pályázó folyóirat feltétlenül kell rendel-

kezzen saját, pontos jegyzetrendszerrel, tartalomjegyzékkel, kivonatokkal és 

http://www.thomsonreuters.com/
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pontos adatokkal a szerzők szakmaiságát illetően. Legtöbb esetben ezek a folyó-

iratok saját követelményeiket rendszerben tárják az érdeklődők elé. 

Az ISI működtetői szerint „jelenleg a tudomány nyelve az angol” (sic!) és 

ennek megfelelően szemükben előnyt élveznek azok a folyóiratok, melyek teljes 

mértékben angolul publikálnak. Ugyanakkor elfogadják azt is, hogy más nyelven 

is születhetnek értékek, és ezért minimális követelményük az, hogy a bibliográ-

fiai információ (tartalomjegyzék, kivonatok, kulcsszavak) angolul is legyenek.  

Fontos szempont még a szerkesztőbizottság nemzetközi jellegű összetétele is. 

Regionális folyóiratok előnyt élveznek, ha szerepük hiánypótló, vagyis ha 

lehetőleg olyan szakterületet fednek le, melyre van igény, de nincs más speciali-

zált folyóirat e téren az ISI rendszerében. 

Tudományos szempontból hatalmas előny, ha az elbírálás pillanatában ren-

delkezik az illető folyóirat idézettséggel, illetve impakt faktorral. Ugyanakkor 

nem minden ISI-jegyzett folyóirat impakt faktoros is egyben. 

Az elbírálási folyamat önkéntes, online jelentkezési folyamat eredménye-

képpen indul be, és kedvező elbírálás esetén a szóban forgó folyóirat megjelenik 

az adatbázisban. Az adatbázis szerkesztői fenntartják maguknak a jogot, hogy 

töröljék a nyilvántartásból, ha a szóban forgó folyóirat a jegyzettség megszerzé-

sét követően nem tartja be a szabályokat. Ugyanakkor egy elutasított folyóirat 

leghamarabb elutasítását követően két naptári évre kerülhet újra elbírálási fo-

lyamat alá. Az elbírálási folyamat beindításához három már megjelent szám 

szükséges. 

A Thomson-Reutersen kívül még számos magánvállalat, könyvtár, akadémia 

és felsőoktatási intézmény működtet adatbázist, amelyek saját szabályzatokkal 

rendelkeznek. Ezek között kell megemlítenünk a Scopus, EBSCO, CEEOL, JSTOR, 

SpringerLink, European Science Foundation stb. adatbázisait. 

Nagyon sok esetben, főleg amikor több versenyző is pályázik egy állásra 

vagy támogatásra, nemcsak a publikációk mennyisége, hanem azok elismertsége 

is számít. Éppen ezért ajánlott, hogy a kutató, szakember számon tartsa saját 

publikációinak elismertségét, jegyzettségét, munkáinak idézését, mivel léteznek 

olyan pályázati adatlapok, melyek kimondottan kérik ezek feltüntetését, és 

amennyiben a pályázó ezt nem teszi meg, pályázata fontos pontszámokat is ve-

szíthet. 

Az impakt faktor 

Az impakt faktor a legtöbb akadémiai intézmény és nemzetközi adatbázis publi-

kációs menedzsmentjének, politikájának alapvető mértékegysége, ugyanakkor 

más adatbázisok, illetve a tudományos akadémiák is az impakt faktorhoz kötik a 

különböző tanulmányok és folyóiratok elbírálását. Az If-ként is rövidített impakt 

faktor (hatástényező) a tudományos folyóiratok átlagos idézettsége alapján létre-

hozott mutatószám. Az impakt faktor egy bizonyos tanulmány idézettségétől 

függ, ugyanakkor impakt faktoros tanulmánynak minősül az írás is, mely megje-

lenése pillanatában nem rendelkezik – nem is rendelkezhetik – idézettséggel, 

ugyanakkor viszont impakt faktorral rendelkező folyóiratban kerül megjelenésre. 
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Az impakt faktort általában háromévente számítják ki újra, az elmúlt években 

publikált tanulmányok és idézésszámok függvényében. 

Az impakt faktor erősen diszciplína-függő. Például könnyebbnek tartják, mi-

vel gyakoribb, orvosi- és természettudományok területén impakt faktoros tanul-

mányt publikálni, mint a társadalomtudományok terén, hiszen míg az első eset-

ben bármilyen aprónak tűnő felfedezés jelentős következményekkel járhat, addig 

a társadalomtudományos elméletek és új ismeretek csak nagyon ritkán járnak 

azonnali hatással, és ugyanakkor habár első ránézésre igencsak objektív kritéri-

umnak tűnik, gyakran visszaélésekre ad módot-okot. 

Egy folyóirat szerkesztősége ugyanis különböző tudományos és menedzseri 

eszközökkel törekedhet impakt faktorának növelésére, ezen módszerek egy része 

etikus, mások pedig nem. Az etikus, elfogadott módszerek közé tartozik a sike-

res marketingpolitika, a hatékony nemzetközi forgalmazás, az új szerzők figyel-

mének a lap által már publikált tanulmányokra irányítása stb. Az önidézés abban 

az esetben, amennyiben ez szükséges, megengedett, sőt, értékelt (például: egy 

orvos kutató kísérleteinek eredményeit publikálja,  majd rá két évre ugyanazon 

kísérleteket kis módosításokkal végzi el, és más eredményre jut. Az ezeket az 

eredményeket ismertető tanulmányában pedig megemlíti a régebbi kutatások 

eredményeit is, összehasonlítva a jelenlegiekkel). Abban az esetben viszont, ha 

egy nemzetközi adatbázis referensei vizsgálataik eredményeképp úgy értékelik, 

hogy egy szerző vagy egy folyóirat tudatosan visszaélt az önidézés módszerei-

vel, a szóban forgó folyóiratot törölheti listájáról. 

Tanácsok fiatal kutatók számára 

Az intellektuális tevékenységek iránt érdeklődő személyek szakmai értékének 

igencsak fontos indikátora a publikációs lista. Hogy ez elismerést biztosítson 

tulajdonosa számára, tartalmas kell legyen, színvonalas, közölt írásokat foglal-

ván magába. A következőkben néhány tippet szeretnénk adni pályakezdő fiata-

lok számára. 

Minden írásnak, legyen szó sajtó- irodalmi- vagy tudományos írásról, alap-

vető eleme az ötlet, és az ehhez kacsolódó téma. Az írás témája legalább két 

kritériumnak kell megfeleljen: érdekes és élvezetes legyen a szerző számára, 

hogy ez megvalósítása során rendelkezzen a szükséges motivációval, illetve 

egyúttal életképes kell legyen a célközönség számára is. Az írás struktúrája lehet 

szabad is, de tanácsos legalább az érv- bizonyíték -következtetés technikáját 

szem előtt tartani, az esetleges negatív kritikák elkerülése végett. Mindenképpen 

célszerű ugyanakkor olyan témát választani, melyet legalább két szemszögből, 

két különböző álláspontból lehet megközelíteni, ugyanakkor kerülni kell az alá-

támaszthatatlan kinyilatkoztatásokat. 

Az álláspontok ütköztetése mindenképpen érdekes, figyelemfelkeltő mozza-

nat tud lenni az alkotásban, a szerző állást is foglalhat, vagy rábízhatja az olva-

sóra, döntse el mindenki a saját maga hozzáállását, a felvonultatott érvek és bi-

zonyítékok tükrében. Sok utólagos, felesleges és rossz hangulatot eredményező 

vitát-eszmecserét lehet elkerülni azzal, ha a szerző akár írásában felkészül az 
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esetleges ellenérvekre, illetve rámutat saját írásának bizonyos hiányosságaira, 

melyekre megfelelő magyarázatot is mellékel. 

Az írás kell, hogy rendelkezzen egy bizonyos szintű szubjektív töltettel, ez 

különbözteti meg az egyszerű adatgyűjteménytől. Ez a szubjektivitás azonban 

finoman, mérsékelten, szélsőséges megnyilvánulásoktól mentesen kell kifejezés-

re kerüljön, és minden esetben szolid érvrendszer és információhalmaz kell áll-

jon mögötte. A tény szent, a vélemény szabad elv alapján minden esetben a té-

nyekre kell építeni az egyéni véleményt-kiértékelést, és lehetőleg tanácsos elke-

rülni- habár sokak számára vonzó perspektíva a meghökkentés- a túl radikális, és 

sok esetben a forradalmian újszerű értelmezéseket. A figyelemfelkeltés nem 

mindig jár pozitív következményekkel. Amennyiben természettudományos téren, 

kézzelfogható eredményt ismertetünk, mindenképpen jó a végkövetkeztetésben 

felvázolni a továbbfejlesztésben, gyakorlati megvalósításban rejlő lehetőségeket is. 

Tanácsos minden esetben előzőleg kiértékelni a célközönséget, megsaccolni 

a várható érdeklődés mértékét és a hozzáállás kérdését. Amennyiben tematikus 

lapszám számára dolgozunk, netán expresszív megrendelésre, mely meghatároz-

za a megírandó munka témáját, ezen feladatunk jelentős mértékben leegyszerű-

södik. Amellett viszont, hogy célközönségünk számára érthetően kell fogalmaz-

zunk, ajánlott elkerülni azokat a témákat, illetve az általános témáknak azon 

alegységeit, melyeket a szerző maga sem értett meg. Minden esetben a hozzá 

nem értés kínos, de még sokkal kínosabb az, ha erre a tényre saját kezünkkel 

szolgáltatunk bizonyítékot. 

Minden esetben tanácsos, ha a szerző saját gondolatait, elképzeléseit pon-

tokba fogalmazva vázlatba szedi, még ha a megírás során az előzetesen átgon-

dolt struktúra módosításokat is szenved. 

Kezdők esetében általános hiba a források nyelvezetének átvétele, valamint a 

források tartalmához való nem megfelelő, kritikamentes hozzáállás. Ez az isme-

retek elmélyülésével általában változni szokott. Mindesetben ajánlott azonban 

lehetőleg eltávolodni a források nyelvezetétől, ezeket objektív kritikával kell 

felhasználni. Nagyon sok esetben jó megoldás a forrás szó szerinti idézése, ter-

mészetesen a megfelelő jegyzet megjelölésével. 

A struktúrát mindegyik szerző maga dönti el: elején felállít egy tézist, amire 

érveket és bizonyítékokat mutat be az írás során, vagy először vázolja fel bizo-

nyítékait, ennek alapján megfogalmazva állításait és végkövetkeztetéseit. A jól 

felépített, világos struktúra előny, habár hiánya nem feltétlenül jelent tragédiát.  

Nem minden felmerülő kérdést kell megválaszolni, illetve nem minden prob-

lémára kell néhány oldalban megtalálni a megoldást. Nagyon sok esetben akár 

nyitva is lehet hagyni a kérdés megválaszolását. 

Nem minden esetben kötelező a bizonyíték megléte, vaktában is lehet bizo-

nyos esetekben feltételezni, egyéni ösztön és kultúra alapján. Ez esetben viszont 

kulcsszavak, alapvető megfogalmazási formák a véleményem/véleményünk sze-

rint, feltételezhetően, nagy valószínűség szerint stb. 
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A plágium problémája 

A plagizálás igen súlyos, és egyben igencsak elterjedt negatív jelenség a tudo-

mányos és kulturális életben. Azt a nem kívánatos folyamatot jelöli, melynek 

során valaki más szerzők munkáját, gondolatait, kutatási eredményeit az eredeti 

forrás megjelölése nélkül veszi át és saját megvalósításként szerepelteti, sértvén 

ezzel az eredeti szerző jogait, valamint a plagizálót olyan eredménnyel ruházza 

fel, amelyre nem méltó. 

A plagizálás lehet szándékos vagy származhat tudatlanságból, a szabályok 

nem ismeretéből is. Igen gyakran bonyolult helyzetek is állhatnak elő, például a 

gondolatok átvétele egy már megjelentetett írásműből, még ha a szöveg átfogal-

mazásra került is, plágiumnak minősül, ugyanakkor a köztudatban meghonoso-

dott, közismert ismeret forrásidézés nélküli hangoztatása (például: a Dózsa 

György által vezetett parasztháború 1514-ben zajlott le, vagy 2001 szeptember 

11-én a World Trade Center ikertornyait terrortámadás érte) nem az, még ha az 

nem is a szerző saját egyéni felfedezése az illető tény, gondolat.  

Ugyanakkor az értelmezhető kategóriába esik például az, ha valaki egy már 

megjelent tanulmány információira alapoz, de a forrást nem jelöli meg, ugyan-

akkor nem veszi át annak gondolatait, hanem a tényekre alapozva másképpen 

fogalmazza meg saját egyéni végkövetkeztetéseit, melyek azonosak is lehetnek 

az eredeti szerzőével. A felesleges viták és vádaskodások elkerülése érdekében 

minden esetben tanácsos akár jegyzetben, vagy ha erre nincs lehetőség, a szö-

vegben feltüntetni, megjelölni az információ vagy gondolat eredeti forrását, vagy 

legalábbis a bibliográfiában feltüntetni, ha a szöveg szerkesztési módjai nem 

nyújtanak erre lehetőséget. Ez utóbbi esetben nagyon gyakran elnézőbb a kör-

nyezet is, hiszen nem lehet ugyanolyan mértékben megjelölni, stilisztikai okok-

ból kifolyólag, az eredeti forrásokat atlaszokban, szintézisekben, újságcikkek-

ben, lábjegyzetekkel nem rendelkező beszámolókban stb., mint specifikus témá-

jú tanulmányokban. Éppen ezért a legtöbb kutatási és oktatási intézmény saját, 

egyébként hasonló irányelveket fogad el arra vonatkozóan, mit lehet és mit nem 

megengedni ilyen esetekben, mi az, amit még meg lehet engedni és mi az, amit 

nem, illetve hogy mi minősül plágiumnak és mi nem. Nagyon sok esetben a plá-

gium bizonyított ténye igen súlyos következményekkel jár a szóban forgó egyén 

karrierjét illetően. 
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