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KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 

 

Ezúton szeretném megköszönni a TÁMOP 4.2.2. B-10/1-2010-0018 

számú projekt támogatását, amely lehetővé tette e kiadvány megjelenését. 

Hálás vagyok továbbá: 

 Dr. Láng Elemér professzor úrnak, korábbi doktori témavezetőmnek, 

Dr. Winkler András professzor úrnak, a Faipar volt 

főszerkesztőjének, valamint Mátyás Csaba professzor úrnak, az Acta 

Silvatica et Lignaria Hungarica folyóirat főszerkesztőjének, akiktől 

sokat tanultam a tudományos publikációk készítésének szabályairól 

 A NymE központi Könyvtár munkatársának, Tompa Zsoltnénak, a 

tudománymetriáról és az irodalomkutatásról szóló fejezetek 

elkészítésében nyújtott felbecsülhetetlen segítségéért 

 Prof. Dr. Tolvaj Lászlónak, Kiss Danutának és Tompa Zsoltnénak a 

kiadvány lektorálásában végzett munkájáért 

 Koloszár Katalinnak és Prof. Dr. Hargitai Lászlónak, akik 

megengedték, hogy az általuk készített illusztrációkat felhasználjam a 

kiadványban, és végül, de nem utolsó sorban 

 Feleségemnek és gyermekeimnek kedvességükért és türelmükért, 

amit a kiadvány elkészítése során tanúsítottak. 
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BEVEZETÉS 

 

A tudományos publikációk készítésének a tudományát kevés egyetemen 

oktatják. A doktoranduszoktól, fiatal kutatóktól elvárják, hogy saját 

tanulmányaik, az irodalomkutatás folyamán, a tudományos publikációk 

olvasása során mintegy „ozmózissal”, saját maguk sajátítsák el a 

publikációk készítésének a szabályait. Van, akinek ez jól sikerül, aki 

könnyen ráérez arra, hogyan kell egy publikációt szépen, logikusan 

felépíteni, aki jó fogalmazási készséggel rendelkezik, és akár már 

egyetemi hallgató korában elkészíti az első, magas színvonalú cikket. Ez 

azonban sajnos inkább ritka kivétel. Legtöbben több-kevesebb segítségre 

szorulnak ezen a téren, és sajnos vannak szép kort megért, tiszteletre 

méltó és komoly munkássággal rendelkező professzorok is, akik 

képtelenek az eredményeiket megfelelő formában publikálni. 

Ennek a kiadványnak a célja, hogy bevezesse a fiatal kutatókat a 

tudományos publikációk készítésének a rejtelmeibe. Az eredmények 

publikálásának számos formája van, a konferencia előadásoktól és 

poszterektől kezdve a folyóirat cikkeken, egyetemi jegyzeteken és 

könyveken keresztül, egészen a disszertációig. A jegyzetben ezek mind 

tárgyalásra kerülnek, de elsősorban a folyóiratcikkek készítésének 

szabályairól olvashat többet az érdeklődő. 

Kutatási területtől, és azon belül a konkrét kutatási témától függően a 

publikáció fajtája különböző lehet. Bizonyos területeken elterjedtebbek 

az elemző, filozófiai jellegű közlemények, más esetekben a korábbi 

eredményeket összegző, értékelő, kritikai irodalomfeldolgozások látnak 

napvilágot. E kiadványban elsősorban a saját mérési adatokon, vagy 

felméréseken (ún. primer eredményeken) alapuló kísérleti-tudományos, 

publikációk jellegzetességeiről esik szó. A leírtak természetesen jól 

használhatók más típusú (elsősorban az irodalomfeldolgozás-jellegű) 

publikációk készítésénél is, de az ismertetett séma, valamint a szabályok 

és tanácsok jó része csak akkor értelmezhető, ha ilyen jellegű publikációt 

készítünk. 

A publikációkészítés természetesen nem egzakt tudomány. Ugyanazt a 

publikációt többféleképpen lehet „jól” elkészíteni. A publikáció 

felépítése, gondolatmenetének a felvezetése függhet a tudományterülettől 

és a tárgyalt témától, de nagy mértékben egyéni ízlés függvénye is. Az itt 

ismertetett felépítési sémát igen gyakran alkalmazzák kísérleti-

tudományos cikkek és publikációk készítésekor. Ennek nagy előnye, 

hogy ha ezt a szerkezetet, valamint a hozzá tartozó szabályokat, 

tanácsokat következetesen alkalmazzuk, akkor a dolgozatunk garantáltan 
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logikus felépítésű és jól követhető lesz. Ezért fiatal, pályakezdő 

kutatóknak, doktoranduszoknak mindenképpen sokat segíthet, ha ezekhez 

tartják magukat. A későbbiekben, amikor már rutint szereztek a 

publikációk készítésében, eltérhetnek az itt leírtaktól, de mindenkor szem 

előtt kell tartani a logikus felépítés kívánalmait. 

Két fontos megjegyzés:  

1. A tudományos publikációk felépítéséről szóló fejezetben számos 

illusztráció található, amelyek többnyire a szerzők által gyakran 

elkövetett hibákról szólnak. Ide eredetileg valós példák kerültek 

volna, de az eredeti szerzők érthető módon nem vették volna jó néven 

munkájuk negatív példaként történő felhasználását. Emiatt itt 

többnyire fiktív példák szerepelnek, amelyek mindazonáltal olyan 

problémákat mutatnak be, amelyekkel egy tudományos folyóirat 

szerkesztője gyakran találkozik. 

2. Ez a kiadvány, bár a tudományos publikációk készítésének 

szabályairól szól, nem tudományos publikáció. Ennek megfelelően, 

bár többnyire a tudományos kiadványok készítésének szabályainak 

megfelelően készült, nem mindenben igazodik ezekhez az 

előírásokhoz… 

 

A szerzőről 

 

Dr. Bejó László 1973-ban született Buda-

pesten. 1998-ban szerzett okleveles faipari 

mérnöki diplomát a Soproni Egyetem (a mai 

Nyugat-Magyarországi Egyetem) Faipari 

Mérnöki Karán. Ugyanebben az évben szerezte 

meg az MS Forest Products Technology 

végzettséget a brit Brunnel University-hez 

tartozó Buckinghamshire College-ban, ahol az 

1996/97-es tanévet töltötte.  

1998 és 2001 között az USA-ban, a West Virginia University-n végezte 

doktori tanulmányait, és itt szerzett doktori fokozatot 2001-ben, Forest 

Resource Science területen. 2001 óta dolgozik a Nyugat-Magyarországi 

Egyetem Faipari Mérnöki Karán, először tudományos munkatársként, 

majd 2005 óta egyetemi docensként.  

Első publikációi, melyekben társszerzőként szerepelt, még egyetemi évei 

alatt megjelentek. Doktori tanulmányai folyamán több nemzetközi, 

impakt faktoros folyóiratban publikált témavezetőjével és más 

társszerzőkkel, amelyek közül az egyiket a „George Marra Award of 
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Excellence” díjjal jutalmazta az amerikai Faanyagtudományi Társaság 

(Society of Wood Science and Technology). Ezt követően is jelentek meg 

impakt faktoros cikkei, számos egyéb hazai és nemzetközi lektorált 

folyóiratcikk, és konferencia-kiadványban megjelent publikáció mellett. 

Több szakkönyv és egyetemi jegyzet társszerzője. 

Dr. Bejó László 2002-2008 között a Faipar c. műszaki tudományos 

folyóirat szerkesztője, 2008 óta pedig főszerkesztője. Az Acta Silvatica et 

Lignaria Hungarica c. nemzetközi tudományos folyóiratnak 2005, azaz a 

folyóirat indulása óta szerkesztőbizottsági tagja. 2012 óta részt vesz a 

Drvna Industrija nemzetközi tudományos folyóirat szerkesztőbizottságá-

nak a munkájában is. Tudományos pályafutása során több konferenciát is 

szervezett, és három (két nemzetközi és egy hazai) konferencia kiadványt 

is szerkesztett. Szerkesztői munkája során közvetve vagy közvetlenül 

rengeteg publikáció lektorálásában vett részt, így jelentős tapasztalatra 

tett szert. 

A szerző 2006 óta oktatja a NymE soproni székhelyű doktori iskoláinak a 

hallgatóit. A tudományos munka formai és tartalmi követelményei c. 

tantárgy keretében több, mint 100 hallgatónak nyújtott segítséget a 

tudományos publikációk készítésével kapcsolatos ismeretek 

elsajátításához. 

Jelentős publikációs munkájáért és szerkesztői tevékenységéért 2007-ben 

Pannon Régió Faépítészeti Díj – Publikációs Díj elismerést kapott, 2009-

ben pedig a Faipari Tudományos Egyesület elnöksége Lugosi Armand 

Díj kitüntetésben részesítette. 
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A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓKRÓL ÁLTALÁBAN 

 

Mi számít tudományos publikációnak? 

Az MTA tudományetikai kódexe szerint „tudományos közleménynek 

csak az tekinthető, amely elismert, nyomtatásban vagy elektronikusan 

megjelenő, független szerkesztőbizottsággal rendelkező tudományos 

folyóiratban vagy könyvben jelenik meg.”  

A fenti, egyértelmű definició ellenére sokszor nem könnyű egy mű 

tudományos értékét megítélni. A fenti kérdésre adott választ nagyban 

befolyásolják a szakterületi sajátosságok is. Van, ahol csak a komoly, 

lektorált, impakt faktoros periodikákban megjelent cikkeket tekintik valós 

tudományos közleményeknek. Más területen (pl. építészet, művészet) sok 

esetben a napi sajtóban megjelent írásokat is feltüntetik. A művészek pl. 

sokszor nem csak a saját tollukból származó, de a róluk megjelent 

írásokat is a publikációik közé sorolják. (Ez a szó tágabb értelmét 

tekintve nem is teljesen indokolatlan, hiszen a művészről megjelent cikk 

nyilvánvalóan az illető publicitását növeli). Ugyanakkor fontos tudatában 

lennünk, hogy „etikai vétséget követ el az, aki tudományos 

közleményként tüntet fel nem tudományos művet (ismeretterjesztő 

cikket, nem szakmai kiadványban megjelent közleményt, oktatási 

segédanyagot stb.)” (MTA tudományetikai kódex, 4.1. fejezet). 

Természetesen nem csak a folyóiratcikkek számítanak publikációnak. Ide 

tartoznak többek között a könyvek, könyvrészletek, és a konferencia 

kiadványokban megjelent publikációk is. Mint már említettük, ez 

tudományterülettől is függ, de valamennyire számítanak emellett az 

egyéb megjelenések (pl. szóbeli előadások, poszterek, nem tudományos 

folyóiratban megjelent cikkek) is. 

Az alábbiakban áttekintjük a legfontosabb publikáció fajtákat, azok 

jellegzetességeit és jelentőségét. Az itt alkalmazott sorrend egyben 

nagyjából megfelel annak a fontossági sorrendnek is, amit műszaki 

területen a tudománymetriában alkalmaznak, tehát egy kutató 

munkásságának a megítélésekor az első helyen szereplő publikációk 

érnek a legtöbbet, míg a lista végén találhatók keveset nyomnak a latban. 
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1. Könyvek, könyvrészletek 

A tudományos és szakkönyvek megjelentetése jelenti a legmagasabb 

szintű publikációs munkát a MTA értékelési szempontrendszere szerint. 

Ez általában akkor igaz, ha a könyv ISBN
1
 számmal rendelkezik, és 

lektorált, azaz legalább a tudományterület két független szakértője 

elolvasta és véleményezte a könyvet (bővebbet ld. a Lektorálás c. 

fejezetben). Természetesen a külföldön, idegen nyelven megjelent 

könyveket értékelik a legtöbbre, és – bár a pontszámítás nem tartalmaz 

erre vonatkozó kitételt – általában a nagyobb, nevesebb kiadónál 

megjelent könyvek többet érnek (tehát pl. egy, a Springer kiadónál 

megjelent, idegen nyelvű könyv biztosan többet ér, mint egy magyar 

nyelvű, a szerző saját kiadásában megjelent könyv.) A szerzői 

teljesítményt egyébként ezen a területen ún. szerzői ívben mérik (egy 

szerzői ív 40.000 karakter, ez a kiadvány pl. 4 szerzői ív terjedelmű.) 

 

2. Könyvfejezetek 

A szerkesztett könyvek esetén a könyvet egy vagy két szerkesztő jegyzi, 

tehát a szerzők címe nem jelenik meg a könyv borítóján. Ilyen esetben a 

fejezetek a szerzők önálló munkái, amelyeket a szerkesztők állítanak 

össze egy közös kiadványban.  

A szerkesztett könyvben megjelent fejezetek és cikkek általában kisebb 

terjedelműek, de értékükben hasonlóak a saját könyv vagy könyvrész 

jelentőségéhez (természetesen ebben az esetben is csak akkor, ha a könyb 

ISBN számmal rendelkezik). Amennyiben a munkát más szerzők 

forrásként felhasználják, a hivatkozás is a fejezetre történik, nem a 

könyvre, amelyben a fejezet megjelent (legalábbis elméletileg – sajnos 

ezzel a szabállyal sokan nincsenek tisztában.) 

 

3. Folyóiratcikkek 

Egy kutató publikációs tevékenységének az oroszlánrészét általában a 

folyóiratokban megjelent cikkek teszik ki. A publikáció rangját ilyenkor 

elsősorban a folyóirat rangja adja meg. 

                                                      

1
 ISBN (International Standard Book Number): 13 jegyű azonosítószám, a 

könyvek és egyéb monografikus jellegű művek nyilvántartására szolgáló 

nemzetközi szabványos számrendszerhez tartozó kód (Szabó 2006) 
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A különböző típusú folyóiratok az alábbiak szerint rangsorolhatók: 

1. Impakt faktoros
2
, referált nemzetközi (idegen nyelvű) folyóirat 

2. Referált nemzetközi (idegen nyelvű) folyóirat 

3. Lektorált idegen nyelvű folyóirat 

4. Lektorált magyar nyelvű folyóirat 

5. Nem lektorált idegen nyelvű folyóirat 

6. Nem lektorált magyar nyelvű folyóirat 

Annak ellenére, hogy esetenként a nem lektorált szakfolyóiratokban is 

jelennek meg tudományos értékkel is bíró munkák, ha azt akarjuk, hogy a 

munkánk tudományos értékét valóban elismerjék, akkor mindenképpen 

érdemes azt lektorált folyóiratban megjelentetni.  

Természetesen minél rangosabb folyóiratban szeretnénk megjelentetni a 

cikkünket, annál szigorúbb feltételekre, annál rigorózusabb lektorálásra 

számíthatunk. Némi gyakorlatot igényel annak a felmérése, hogy az adott 

eredmények, és a belőlük készült publikáció milyen szintű megjelenésre 

érdemes, hol van esélyünk azt elhelyezni. Az elvárásokról az egyes 

folyóiratok szerkesztői oldala vagy honlapja ad információt. 

 

4. Konferencia kiadványok 

Komolyabb konferenciákon az elhangzott előadásokból és poszterekből 

kiadvány is készül. Ma már egyre általánosabb, hogy a konferenciának is 

van egy tudományos bizottsága, akik előzetesen, a beküldött kivonatok 

alapján minősítik az előadásokat és posztereket, illetve később az 

elkészült cikkeket is lektorálják, és csak akkor engedik azokat 

megjelentetni a kiadványban, ha kellően magas színvonalúak.  

A konferencia kiadványban megjelent cikkek általában alacsonyabb 

rangúak, mint a folyóirat cikkek. Itt is léteznek idegen és magyar nyelvű, 

lektorált és nem lektorált kiadványok, sőt, még a referált kiadvány 

szintjét is elérhetik. Ennek megfelelően a konferencia kiadványban 

megjelent cikkek értéke is változó – a rangosabb nemzetközi 

konferenciák esetében akár a kevésbé rangos folyóiratok értékét is 

meghaladhatja (itt is fontos az ISBN szám). 

 

                                                      

2
 Az impakt faktor fogalmáról és szerepéről bővebb információt ld. a 

tudománymetriáról szóló alfejezetben. 
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5. Értekezés, disszertáció 

A különböző doktori értekezések speciális helyet foglalnak el a 

publikációs tevékenységen belül. Ezek a munkák általában egy nagyobb, 

átfogó kutatási projektet, esetleg egy kutató teljes munkásságát foglalják 

össze, ilyen értelemben tehát a legkomolyabb publikációnak tekinthetők. 

Ugyanakkor egy akadémiai eljárásban külön értékük nincsen, hiszen az 

elkészítésük az adott fokozat megszerzésének a feltétele, nem jelent extra 

publikációs teljesítményt. A doktori értekezés elkészítésével külön fejezet 

foglalkozik. 

 

6. Elektronikusan megjelent kiadványok 

Az elektronikus publikációk egészen a közelmúltig általánosságban nem 

minősültek komoly publikációs munkának, hiszen a Neten bárki bármit 

megjelentethet. Ez természetesen továbbra is igaz, és pusztán az, hogy 

valaki elkészít egy honlapot, vagy szerkeszt egy szócikket a Wikipedián 

nyilvánvalóan nem minősül tudományos publikációnak. 

Ugyanakkor újabban egyre jellemzőbb, hogy a komoly folyóiratok is 

elektronikus formában jelennek meg, vagy ún. online first kiadásban 

jelentetik meg a cikkeket. Az online first olyan esetben hasznos, amikor a 

cikkek megjelenésére nagyon sokat kellene várni (pl. amikor sok 

publikáció van várólistán, akkor a cikkeket először a Neten teszik 

hozzáférhetővé, hogy a nagy átfutási időt lerövidítsék, és csak később 

jelennek meg nyomtatásban). Amikor teljesen átállnak az elektronikus 

publikálásra, csak a médium változik (nincs szükség nyomdai munkára, 

ami költségkímélő tényező és környezetbarát megoldás), a tudományos 

színvonalat továbbra is garantálja a lektorálási folyamat. Az ilyen 

elektronikus kiadványok ISSN
3
 számmal rendelkeznek, a cikkekhez 

pedig úgynevezett DOI-t
4
 rendelnek, és minden tekintetben 

egyenértékűek nyomtatott társaikkal (impakt faktort is szerezhetnek). 

                                                      

3
 International Standard Serial Number: az ISBN szám periodikákra vonatkozó 

megfelelője. 

4
 Digital Object Identifier (Digitális Objektum Azonosító): digitális objektumok 

– szövegek, képek, hanganyagok és audiovizuális művek – azonosítására és 

kezelésére szolgáló azonosító. A DOI-kat, a könyvszakmában használatos ISBN 

számozáshoz hasonlóan (avagy az internetes honlap-címekhez hasonlóan) 

regisztrációs ügynökségek adják ki és adminisztrálják. A DOI a regisztráció 

pillanatától kezdve „örökké” az adott objektumot fogja azonosítani.” 
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Ma már nem ritka az sem, hogy a konferencia kiadványok is 

elektronikusan jelennek meg, és, bár még nem túl elterjedt, egyre 

jellemzőbb megoldás az is, hogy a könyveket is elektronikusan 

publikálják. Az ilyen kiadványok megfelelő szabályok betartása mellett 

ISBN számot és DOI-t kaphatnak, ez esetben egyenértékűek a nyomtatott 

megjelenéssel (Szabó 2006). 

 

7. Egyéb publikációk 

A fentieken kívüli egyéb publikációk általában nem minősülnek 

tudományos publikációnak, és nem számítanak be a fokozatszerzési 

eljárásoknál. Ezek közé tartoznak, a teljesség igénye nélkül, az alábbiak: 

 Kutatási jelentések, 

 Szóbeli előadások, poszterek, 

 Nem tudományos (szakmai, népszerű) publikációk, 

 Tudományos ismeretterjesztő előadások és művek, 

 Szabadalom, mintaoltalom, stb. 

Sok esetben ezek is értékes részét képezik a tudós munkásságának, és egy 

akadémiai eljárásnál beszámítanak pl. az ún. „habitusvizsgálat” 

eredményeibe, de publikációként nem vehetők figyelembe. A 

szabadalom, mintaoltalom általában külön kategóriaként jelenik meg a 

műszaki területen. Ezek szintén, nem számítanak publikációnak, de 

mutatják a hozzájárulást a műszaki tudás fejlesztéséhez. 

 

Álláskeresésnél, pályázatok benyújtásakor kérhetik a publikációs 

listánkat, amely tartalmazza az addig elkészült publikációink jegyzékét. 

Sok esetben meg is adják, hogy mely publikációinkat jelöljük meg (pl. a 

10 legjelentősebb publikációt, amiből 5 az elmúlt 5 évből származzon, 

stb.) Amennyiben nincs megkötés, érdemes minden publikációt 

felsorolni, de lehetőleg csoportosítva, nehogy úgy tűnjön, hogy pl. egy 

ismeretterjesztő előadást egyenértékűnek próbálunk feltüntetni egy 

komoly nemzetközi lektorált folyóiratban megjelent cikkel. 
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Tudománymetria 

A tudományos pályán való előrejutás (tudományos fokozatok 

megszerzése, kinevezések, stb.) egyik nagyon fontos feltétele a megfelelő 

publikációs tevékenység. A publikálási lehetőségek sokfélesége, az egyes 

folyóiratok eltérő rangja miatt sajnos nagyon nehéz egzakt módon 

meghatározni az egyes publikációk értékét, és ezen keresztül egy kutató, 

tudós publikációs tevékenységének a komolyságát. Ezt a célt szolgálja az 

ún. tudománymetria. 

Általánosságban egy kutató publikációs tevékenységének az értékét a 

publikációi értékének az összege adja. Az egyes doktori iskolák 

különböző elvárásokat támasztanak a doktori cselekmény befejezéséhez 

szükséges publikációkkal kapcsolatban. Úgyszintén változóak az 

elvárások az akadémiai doktori cselekmények tekintetében. Az MTA 

egyes osztályai más-más alapelvek szerint értékelik a publikációs 

tevékenységet és ennek a mérése általában valamilyen pontszámítás 

segítségével történik. Az egyes publikációk viszonylagos értékéről az 

előző fejezetben már számos szempont elhangzott. Itt néhány olyan 

fontos alapfogalommal kell megismerkednünk, amely befolyásolhatja, 

hogyan készítjük el saját publikációinkat, és hol publikáljuk azokat.  

 

A publikációk száma 

A publikációs tevékenység legegyszerűbben a publikációk számával 

mérhető. Ez azonban önmagában még nagyon gyenge mérce, mert csupán 

a mennyiségre, és nem a minőségre utal. A publikációk különböző 

típusainak eltérő a jelentősége, és még az egyes típusokon belül is 

sokféle, eltérő értékű kiadvánnyal találkozhatunk. Az előző fejezet egy 

hozzávetőleges összehasonlítást tartalmaz erre nézve, az egyes akadémiai 

osztályok pedig kidolgozták azt a pontrendszert, ami szerint az egyes 

publikációkat értékelik. 

A publikációk számával kapcsolatban fontos tudnivaló, hogy az egyes 

kutatók esetében ezt a szerzők számával osztják, tehát ha pl. három másik 

kollégával együtt publikálunk, akkor az nem 1, hanem csak 0,25 

publikációnak számít. Az impakt faktor szintén a szerzők száma szerint 

oszlik meg. 
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Impakt faktor 

Az impakt faktor, más néven hatástényező azt fejezi ki, hogy a folyóirat 

milyen tényleges súllyal szerepel a tudományos közéletben. Egy adott 

folyóirat impakt faktorát úgy számítják ki, hogy a folyóirat előző két 

évben megjelent cikkeire a tárgyévben kapott hivatkozások számát 

elosztják a cikkek számával. Ebből adódik, hogy a folyóiratok impakt 

faktora nem állandó érték, hanem évről évre változik. 

A hivatalos Impakt Faktort a Thomson Reuters céghez tartozó Institute of 

Scientic Information (ISI) számítja ki, és hozza nyilvánosságra a ISI Web 

of Knowledge szolgáltatás részeként. Az IF meghatározásához az összes 

fontosabb folyóiratban megjelent publikációt fel kell dolgozni, be kell 

azonosítani és cikkekhez, folyóiratokhoz rendelni a hivatkozásokat, ami 

nagyon jelentős munkát jelent. A szolgáltatás ezért egyrészt nem 

ingyenes, másrészt természetesen nem terjedhet ki a világ összes 

tudományos folyóiratra, hiszen ezek száma vélhetőleg több-százezerre, és 

csupán az angol nyelvűeké is több-tízezerre rúghat. Emiatt az impakt 

faktor számításakor csak a legjelentősebb tudományos folyóiratokat 

tudják számításba venni, ebbe a körbe pedig meglehetősen nehéz 

bekerülni. 

Az impakt faktort több irányból is számos kritika éri, A pontos okok és 

mechanizmusok ismertetésétől eltekintve, az IF értéke nagyban függ az 

adott tudományterülettől (egészségtudományi területen pl. nem ritka a 10 

feletti IF sem, míg a kisebb diszciplínák folyóiratai az 1-es IF-t sem 

tudják elérni). A számítási módszert is sokszor kritizálják, és az is igaz, 

hogy a szerkesztők is bevethetnek bizonyos „trükköket”, amivel az IF 

növelhető. Ennek ellenére az IF ma a folyóiratok jelentőségének a 

legelfogadottabb fokmérője, ezért érdemes törekedni a (lehetőleg minél 

magasabb) impakt faktorral rendelkező folyóiratokban történő 

publikálásra. 

 

Hivatkozások 

A tudományos publikációs teljesítmény másik fontos fokmérője, hogy 

hányan hivatkoztak a szerző által megjelentetett cikkekre. Természetesen 

itt sem mindegy, hogy pontosan milyen helyen, mennyire rangos 

könyvekben, folyóiratokban történt a hivatkozás. Minden hivatkozásra 

érdemes azonban odafigyelni, és gyűjteni a hivatkozásokat már a 

tudományos pályafutás kezdetétől fogva. 

A hivatkozások gyűjtésének az egyik komoly nehézsége, hogy általában 

nem szokták jelezni nekünk, ha valahol hivatkoznak a publikációinkra, 

így esetleges az is, hogy észrevesszük-e ezeket a hivatkozásokat. Ebben 



 16 

természetesen segít, ha naprakészen követjük a szakterületünk 

folyóiratait. Az Internet segítségével szintén sok mindenre 

rábukkanhatunk (bővebben ld. az irodalomkutatásról szóló fejezetet), de 

érdemes vigyázni, mert sok keresőprogram (pl. a Google Scholar is) 

olyan találatokat is megjelenít, ahol az adott cikkben nem, csupán az 

egyik, a cikkben hivatkozott publikációban található a hivatkozás a 

munkánkra. Az interneten kapott találatok sokszor pontatlanok lehetnek, 

ezért minden esetben érdemes „manuálisan” (pl. könyvtárban, vagy 

megbízható full-text adatbázisokon keresztül) utánanézni, hogy valóban 

szerepel-e hivatkozás az adott cikkben. 

Az Impakt Faktor számítása mellett az ISI másik, kapcsolódó 

szolgáltatása a hivatkozások követése, amelyeket nem csak folyóiratok 

szerint, de egyes szerzőkre lebontva is elvégez az intézet. Ennek 

megfelelően a Web of Science (WoS) szolgáltatásban pl. szerző név 

szerint is kereshetünk a legrangosabb folyóiratokban megjelent cikkekben 

található hivatkozásokra. Természetesen itt leginkább az impakt faktoros 

folyóiratokban megjelent cikkeinkre történt hivatkozásokat találhatunk, 

de esetenként megjelennek más, jelentősebb nemzetközi munkákra (pl. 

nem IF-os folyóiratcikkek, könyvek, konferencia kiadványok) történt 

hivatkozások is. A WoS-ben megtalálható hivatkozások az IF-os 

cikkekhez hasonlóan külön rangot képviselnek, és egyes esetekben ezekre 

külön rá is kérdeznek. A WoS mellett más adatbázisok – pl. a Scopus – 

használatával további hivatkozásokat is találhatunk, ami javíthatja a 

hivatkozási „statisztikáinkat”. 

 

MTMT 

A Magyar Tudományos Művek Tárháza (MTMT) az MTA által 

fenntartott publikációs adatbázis, amely minden akadémiai eljárás alapját 

képezi, de ma már elvárás, hogy az Országos Doktori Adatbázisba is 

innen legyenek átemelve az adatok, és sok pályázat esetében is innen kell 

exportálnunk a válogatott publikációs listánkat. Ennek megfelelően 

nagyon kritikus, hogy ebbe az adatbázisba mihamarabb regisztráljunk, és 

a publikációinkat saját magunkhoz rendeljük. 

Az MTMT többszintű nyilvántartási rendszert vezet. Egyrészt 

nyilvántartja a publikációkat, sőt a publikációkra kapott hivatkozásokat 

is. Másrészt nyilvántartja az egyes kutatókat és intézményeket, akik 

regisztrálnak a rendszerbe, és az egyes publikációkat a megfelelő 

arányban ezekhez a kutatókhoz, intézményekhez rendeli. A publikációs 

tevékenységet így igen egzakt módon követni, mérni lehet. 
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Az MTMT adatbázisában csak azok a személyek, intézmények 

„léteznek”, akik oda regisztráltak; ezt érdemes minél előbb megtenni. A 

regisztrációt követően a publikációs listánkat kell elkészíteni, és 

folyamatosan napra készen tartani. A publikációs lista készítése és napra 

készen tartása leggyakrabban csak annyit jelent, hogy az adatbázisban 

már megtalálható publikációkat magunkhoz rendeljük. Amennyiben a 

publikáció még nem szerepel az adatbázisban, akkor azokat előbb fel kell 

vinni oda. Ez többnyire más publikációs adatbázisokból (pl. Web of 

Science, Scopus, stb.) történő exportálással, és az MTMT-be való 

importálással történik. Kézi adatfelvitelre is van lehetőség, ez azonban 

csak akkor célszerű és megengedett, ha a publikáció adatai semmilyen 

más forrásból nem importálhatók az adatbázisba.  

Adataink frissítésekor különösen arra illik ügyelni, hogy ne vigyünk fel 

újra az adatbázisban már szereplő publikációkat. Ez saját jól felfogott 

érdekünk is, hiszen ennyivel is kevesebbet kell dolgoznunk. A kétszer 

megjelenő ún. „duplumok” vizsgálata és „kiirtása” az adatbázis 

adminisztrátorainak is pluszmunkát jelent. A cikkekre kapott 

hivatkozások egy részét (pl. a WoS-ben szereplőket) időközönként 

automatikusan frissítik, de itt is lehetőségünk van saját magunknak 

felvinni a hivatkozásokat (ezek szintén exportálhatók más 

adatbázisokból, és importálhatók az MTMT-be, de kézi felvitelre is van 

lehetőség). Amikor az adataink naprakészek, azokat publikussá kell tenni 

ahhoz, hogy mindenki számára láthatóak, és különböző célokra (pl. 

akadémiai eljárásokban, ODT vagy pályázati listákhoz) felhasználhatóak 

legyenek. 

Az MTMT használatának technikai részleteiről itt nem írunk, azok az 

MTMT honlapján (www.mtmt.hu), illetve az egyes intézmények 

könyvtáraiban általában elérhetők. 

 

Milyen publikációt készítsünk? 

Mint az eddigiekből is látható, nem mindegy, hogy milyen publikációt 

készítünk. Nem mindegy, hogy az milyen súllyal fog szerepelni a 

fokozatszerzési eljárásoknál, vagy egy tudományos állás, pozíció 

megpályázásánál, és nem mindegy, hogy hol és hányan fognak hivatkozni 

ránk. Érdemes az eredményeinket a lehető legrangosabb fórumokon 

publikálni, természetesen megfelelő józansággal átgondolva, hogy 

munkánk jelentősége és színvonala valóban megüti-e az elvárt szintet. 

http://www.mtmt.hu/
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Folyóirat cikkek esetében az alábbi szempontokat érdemes mérlegelni a 

publikáció benyújtása előtt: 

 Mennyire eredeti a munka? Alapvető, hogy a tudományos folyóiratok 

csak olyan cikkeket közölnek, amelyek a szerző saját munkáján 

alapulnak, illetve amelyben – amennyiben más forrásokat is 

felhasznált a szerző – megfelelően hivatkoznak a forrásmunkákra. 

Emellett azonban fontos az is, hogy az elvégzett munka ne valaki más 

kutatásának az ismétlése, kiegészítése, hanem valóban eredeti 

kutatómunka, valódi újdonság legyen. Ez természetesen azon a 

szinten értendő, amilyen szinten publikálni kívánjuk az 

eredményeket. Sokszor előfordul például, hogy magyar egyetemeken 

a nemzetközi kutatások eredményeit alkalmazzák, ellenőrzik hazai 

viszonyokra (pl. hazai termőhelyeken, hazai fajokkal, stb.) Ennek a 

hátránya, hogy nemzetközi szinten ezt nem feltétlenül tekintik 

újdonságnak, így nem biztos, hogy a lektor javasolni fogja egy 

nemzetközi lektorált folyóiratban történő megjelentetésre (de 

publikálható lehet pl. egy hazai, idegen vagy magyar nyelvű 

folyóiratban.) 

 Mekkora a téma jelentősége? Ez a kérdés főleg alkalmazott 

kutatásoknál merül fel. Az adott kutatás lehet tökéletesen átgondolt és 

kivitelezett, lehet a cikk mégoly jól megírt, de ha az adott földrajzi 

vagy szakterületi kontextusban kevés a gyakorlati jelentősége, akkor 

a folyóirat nem feltétlenül foglalkozik vele szívesen. (Pl. egy 

Magyarországon megjelenő, magyar nyelvű műszaki folyóiratban 

elég furcsán fest egy többrészes cikksorozat az afrikai népi építészet 

hagyományairól…) 

Esetenként előfordul az is, hogy olyan, támogató jellegű 

kutatómunkát végzünk, amelynek nincs komoly tudományos 

jelentősége, de az eredmények érdeklődésre tarthatnak számot 

bizonyos tudományos vagy gyakorlati alkalmazásokban (pl. egyes, 

eddig nem kutatott anyagok anyagjellemzőinek a meghatározása.) Az 

ilyen eredményeket publikálhatjuk rövid közleményekben, ún. 

technical note-okban. 

 Mennyire átgondolt a kutatás koncepciója, és mennyire következetes 

a kivitelezése? A nem megfelelően megtervezett vagy kivitelezett 

kutatások eredményeit nehéz publikálni. Ilyenkor nehéz 

elmagyarázni a kísérletek mibenlétét, az eredményeket sokszor nehéz 

egymással, vagy korábbi eredményekkel összevetni, nehéz belőlük 

általános következtetéseket levonni, röviden: nehéz belőlük jó 

publikációt készíteni. Fontos, hogy megfelelően átgondolt, határozott 

célkitűzésekkel kezdjünk neki a munkának, majd ezek alapján 



 19 

tervezzük meg a konkrét kutatási projektet, és a megtervezett kutatást 

következetesen valósítsuk is meg. 

 Mekkora a publikálandó munka terjedelme? Ez természetesen egy 

relatív kérdés. Kutatási területtől függően akár három adatból is lehet 

értelmes következtetéseket levonni, de bizonyos mennyiségű 

kutatómunkát el kell végezni annak érdekében, hogy a publikációt ne 

tekintsék komolytalannak. Azokon a területeken, ahol véletlen 

tényezők is jelentős szerepet játszanak (pl. biológiai tudományok, 

stb.) mindenképpen elegendő adattal kell rendelkeznünk a statisztikai 

elemzés elvégzéséhez. (Ezt természetesen az is befolyásolja, hogy 

milyen típusú kísérletet végzünk, és milyen vizsgálatot kívánunk 

elvégezni. A hagyományos „népi bölcsesség”, hogy egy statisztikai 

vizsgálat elvégzéséhez minimum 30 adatra van szükség mérési 

beállításonként, máig tartja magát, de a legtöbb esetben nem 

feltétlenül igaz…) A „túl kevés” fogalma tehát relatív, de ügyelnünk 

kell arra, hogy a lektorok ne tekintsék a munkánkat komolytalannak. 

 Megfelelő színvonalú-e a cikk? Természetesen nagyon sok múlik a 

cikkek megírásán is. A jó publikációk készítésének is megvannak a 

szabályai, amelyekkel érdemes tisztában lenni. Ezeket A tudományos 

publikációk felépítése c. fejezet tartalmazza. 

Minél magasabb színvonalú, rangú az adott folyóirat, vagy kiadó, annál 

magasabbak az elvárásai a fenti szempontok terén. Sajnos a publikációk 

megítélése nem egzakt tudomány, sok múlik a lektorok és a szerkesztő 

személyes véleményén, ízlésén is. Némi rutinnal és a fenti szempontok 

(valamint a Lektorálás fejezetben leírtak) mérlegelésével azonban 

remélhetőleg sikerül eldönteni, hogy hol érdemes elhelyezni a cikkünket. 

 

Stílus és fogalmazás 

A megfelelő felépítés és tartalom mellett illik odafigyelni a tudományos 

cikkek nyelvezetére, stílusára is. Ezzel kapcsolatban a legfőbb szabály, 

hogy a tudományos cikk középpontjában az elvégzett, ismertetett kutatás 

áll. Ennek megfelelően a cikket személytelenül és érzelemmentesen 

fogalmazzuk meg, ezzel is hangsúlyozva a leírtak objektív 

igazságtartalmát. Nem vall jó ízlésre a figyelmet a cikk írójára, vagy 

annak véleményére terelni.  

A fentieknek megfelelően ügyelni kell az alábbiakra: 

 Kerüljük a szöveg túlzott „cifrázását”. A kerékpár az legyen 

kerékpár, esetleg bicikli, de semmiképpen ne legyen „drótszamár” 

vagy „fémdromedár”. Érdemes igyekezni, hogy a szöveg minél 

változatosabb és könnyebben olvasható legyen, de nem ilyen áron! 
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 A tudományos szöveg érzelemmentes. Kerülni kell az érzelmi 

jelzőket (pl. csodálatos, megrendítő, stb.), kiszólásokat és a 

felkiáltásokat (pl. „láss csodát!”, „micsoda meglepetés!”). A 

tudományos cikkekben a kérdő mondatok is ritkán indokoltak, de a 

felkiáltó mondatok mindenképpen kerülendők. 

 Kerüljük a poénkodó, közvetlen stílust, ez a komolytalanság érzetét 

kelti. 

A kutatási téma középpontba helyezése azt is jelenti, hogy a cikknek 

semmiképpen sem a kutató(k)ról, hanem a kutatásról kell szólnia. Ez 

természetesen általában így is szokott lenni, de kerülni kell a személyes 

indíttatás taglalását (pl. a célkitűzések meghatározásánál), és a személyes 

vélemények, aspektusok megfogalmazását.  

A fentiekből következik az is, hogy nem vall jó ízlésre (kvázi tilos) egyes 

szám első személyben fogalmazni, hiszen az eleve a szerzőre irányítja a 

figyelmet. Ez főleg gyakorlatlanabb magyar szerzők számára jelent 

kihívást, hiszen nyelvünkben nincs pl. szenvedő szerkezet (ugyan 

kevesen tudják, de például az angol nyelvben, bár létezik és nem is ritka, 

de szintén nem preferálják a passzív szerkezet használatát). Ennek 

ellenére meg lehet találni azokat a fordulatokat, amelyekkel a személyes 

fogalmazás megkerülhető.  

Az már vitatott, hogy (több társszerző esetén) a többes szám első személy 

használata megengedett-e. Egyes vélemények szerint ezt is kerülni kell, 

de a legtöbb folyóirat legalábbis megtűri ezt a formát. 

A fentiek mellett természetesen ügyelni kell a fogalmazási és helyesírási 

szabályok messzemenő betartására. Egy tudományos kutató 

igényességéhez hozzátartozik, hogy ezen a területen is igyekszik 

minimumra szorítani az alkotásaiban található hibákat. Ennek ellenére 

sok szerző követ el komoly hibákat ezen a területen. Néhány tipikus 

probléma:  

 a kötőjel és a gondolatjel összekeverése, központozási hibák, 

toldalékolási hibák,  

 Nyelvtani hibák (pl. %-al, az áru és az árú szavak összekeverése – 

csak hogy két gyakori példát említsünk.)  

 Bekezdésalkotás: a többoldalas bekezdések viszonylag ritkábbak, de 

gyakran előfordul, hogy a szöveget „túlszabdalva”, akár 

mondatonként új bekezdést kezdenek a szerzők.  

 Fölösleges töltelékszövegek beszúrása: pl. „Ezen a ponton meg kell 

említenünk, hogy…” „Általánosságban elmondható hogy…” – ezek 

általában gond nélkül elhagyhatók a mondat elejéről, és továbbra is 

teljesen értelmes mondatokat kapunk. A magyar ezt bizonyos 
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mértékig elviseli (de nem igényli, így ez általában csak fölösleges 

szószaporítás), a német kedveli, de az angol például egyáltalán nem 

tűri az ilyen szövegeket.  

 Általánosságban érdemes kerülni a túl hosszú, nyakatekert 

mondatokat. 

Természetesen nem lehet mindenki nyelvzseni. Azoknak a szerzőknek, 

akiknek gondot okoz a fogalmazás vagy a helyesírás, mindenképpen 

érdemes megfontolni egy nyelvi lektor bevonását, hogy a benyújtott 

cikkek fogalmazás és nyelvtan szempontjából is rendben legyenek. 

Általában a folyóiratok is alkalmaznak ún. olvasószerkesztőket, akiknek 

ez a feladatuk, de ez nem jelenti azt, hogy örömmel fogadnak gyengén 

fogalmazott, helyesírási hibákkal teletűzdelt cikkeket. Különösen fontos, 

majdhogynem kötelező anyanyelvi lektor alkalmazása idegen nyelvű 

cikkek benyújtásakor (hacsak a szerző nem bírja közel anyanyelvi szinten 

a nyelvet.) 
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IRODALOMKUTATÁS 

 

Mielőtt a cikk megírásának (sőt, voltaképpen, mielőtt magának a 

kutatásnak) nekifogunk, át kell tekintenünk a publikáció témakörében 

eddig elvégzett kutatások eredményeit, a tágabb tudományterületen és a 

szűkebb témában megjelent publikációkat. Erre az alábbiak miatt van 

szükség: 

 Meg kell ismernünk az eddig elvégzett munkát, nehogy abba a hibába 

essünk, hogy valaki másnak a kutatását ismételjük meg, és próbáljuk 

újra publikálni. 

 A már publikált kutatási eredmények sok tekintetben fontos 

kontextust jelentenek a saját kutatásunk számára. Építhetünk rájuk, 

felhívhatják a figyelmet bizonyos veszélyekre és buktatókra, 

amelyeket így könnyebben el tudunk kerülni, segíthetnek a saját 

kutatásunk célkitűzéseinek a pontosabb behatárolásában, stb. 

 Fontos elhelyeznünk a kutatásunkat a korábban elvégzett kutatások 

között: megtalálni a kapcsolódási pontokat, és definiálni a saját 

kutatásunk újdonságtartalmát a korábban már elvégzett munkákhoz 

képest. 

 A publikáció megjelentetése szempontjából nagyon kritikus, hogy az 

irodalomáttekintésben bemutassunk minden, az adott területen 

megjelent munkát, amit a majdani lektor (vagy bíráló, opponens) 

fontosnak ítél, különösképpen azokat, amelyeket a lektor saját maga 

jelentetett meg. Mivel a lektor vagy bíráló személye a publikáció 

készítésekor többnyire még ismeretlen, ez csak úgy biztosítható, ha 

minden jelentősebb releváns munkára hivatkozunk a publikációban. 

A fentiekből látszik, hogy a publikáció készítése előtt nagyon fontos 

minél közelebbről, és minél teljesebb körben megismerni a kutatásunkhoz 

szervesen, vagy akár távolabbról kapcsolódó publikációkat. Ez a feladat 

akkor is jelentős kihívást jelent, ha ezek a publikációk a rendelkezésünkre 

állnak, hiszen több száz oldalnyi anyag gondos tanulmányozására, 

megismerésére lehet szükség. A legnagyobb kihívás azonban nem is ez, 

hanem sokkal inkább a releváns publikációk minél teljesebb körű 

felkutatása. 
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Releváns publikációk 

Az irodalomkutatás megkezdésekor az első kérdés, ami felmerül, hogy 

pontosan melyek is a releváns publikációk – melyek kapcsolódnak 

szervesen a saját kutatásainkhoz, melyeket szükséges áttekinteni annak 

érdekében, hogy a fenti célkitűzéseknek meg tudjunk felelni? 

Nyilvánvaló, hogy (remélhetőleg) senki sem végezte még el pontosan 

ugyanazt a munkát, amivel mi magunk foglalkozunk, így bármilyen 

kapcsolódó publikáció, amelyre hivatkozni fogunk, csak részben 

nevezhető relevánsnak. 

Fiatal, tapasztalatlan kutatóktól időnként hallani olyat, hogy „de hát ezen 

a területen még nincsenek kutatási eredmények, ilyesmit még senki sem 

publikált!” Közelebbről megvizsgálva az efféle kijelentéseket, többnyire 

két dolog lehetséges:  

1. az illető nem mélyedt el kellő mértékben a téma irodalmában – 

sokszor már egy felületes kereséssel is számos, a témájához 

viszonylag szorosan kapcsolódó publikációt lehet találni, vagy 

2. egy valóban viszonylag „szűz” területről van szó. Ebben a – 

valójában igen ritka – esetben is igaz azonban, hogy, ha az adott 

témával nem is, de ahhoz kapcsolódó, rokon témákkal biztosan sokan 

foglalkoztak (pl. ha a faanyag olvasztott paraffinban történő 

kezeléséről nem is találunk publikációkat, szinte biztos, hogy 

valamilyen más, hasonló célú kezelésről, vagy egyéb, kémiai, vagy 

másfajta modifikációs eljárásról számos publikáció készült.) Soha, 

semmilyen tudományos kutatás nem készül teljes „vákuumban”, 

mindig vannak előzmények, közelebbről, vagy távolabbról 

kapcsolódó kutatások, amelyekre lehet, és kell is hivatkoznunk. 

Felmerül a kérdés, hogy milyen „hatósugarú” körben végezzük az 

irodalomkutatást, mennyire kell messzire vándorolnunk a saját témánktól, 

hol van a relevancia „határa”? Erre a kérdésre általánosságban nehéz 

válaszolni – ez nagyon függ a szakterülettől, és azon belül az adott 

kutatási témától is. Egyrészt, a fent leírt esetben, amikor a miénkhez 

nagyon hasonló kutatás nem készült, legalább a legközelebbi rokon 

területig el kell jutnunk, és az ott publikált munkákat feldolgoznunk. 

Másrészt, amennyiben sok, a miénkhez nagyon hasonló publikáció 

készült (a fenti példánál maradva, ha pl. sok forró paraffinos kezeléssel 

foglalkozó cikk van, de a miénktől eltérő paraméterekkel dolgoztak, vagy 

más fafajokkal, stb.), akkor ezeket nyilván minél teljesebb körben fel kell 

dolgozni, de érdemes a tágabb területen (esetünkben a faanyag 

modifikációjával kapcsolatban) született, meghatározó jelentőségű 

munkákra is hivatkozni. (Ilyen például Amerikában a Bodig és Jayne 

féle, 1982-es, Mechanics of Wood and Wood Composites c. munka, 
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amelyre gyakorlatilag minden esetben szoktak hivatkozni, ha egy 

amerikai folyóiratban a faanyag mechanikával kapcsolatos cikket kíván 

valaki megjelenttetni.) 

Gyakorlati szempontból, mint említettük, érdemes azon is elgondolkodni, 

hogy várhatóan milyen körből fognak kikerülni a lektorok, bírálók. Ha 

ezek jó eséllyel a mi témánkkal rokon, de attól valamivel távolabbi 

területen publikáltak, akkor érdemes nagyon röviden ezekről a 

területekről is átfogó áttekintést adni (és a fontosabb munkákra 

hivatkozni.) 

 

A forrásmunkák megbízhatósága 

A relevancia mellett másik fontos szempont, hogy milyen a forrásmunkák 

minősége, tudományos értéke. Manapság, amikor az Internet segítségével 

az információk hozzáférhetősége robbanásszerűen kiszélesedett, ennek 

megítélése sokszor nem is egyszerű feladat. Miközben alapos 

irodalomkutatással igyekszünk gondoskodni arról, hogy semmilyen 

fontos publikációt ne felejtsünk ki az irodalomáttekintésből, vigyáznunk 

kell, nehogy megbízhatatlan, potenciálisan téves információkat tegyünk 

közzé. 

Alapvető szabály, hogy az internetre szinte bárki bármit felrakhat. Ez 

nem azt jelenti, hogy a Weben nem találhatók megbízható információk, 

de egy-egy cég vagy személy honlapján, vagy a Wikipedián elhelyezett 

információk pontosságára semmilyen garancia nincsen. A nyomtatásban 

megjelent munkák esetében valamennyivel jobb a helyzet, de sok esetben 

ebben sem bízhatunk. A napi sajtó sok esetben pontatlan információkat, 

személyes véleményeket közöl. A szakfolyóiratok, szakkönyvek már 

megbízhatóbbak, de sajnos még ezekben is előfordulnak téves 

információk.  

Valójában a legbiztonságosabb, ha tudományos publikációk készítésekor 

elsősorban tudományos igényű forrásokat idézünk. Sok esetben ennek a 

megítélése sem egyszerű, de a tudományos igényesség elsősorban azon 

múlik, hogy az illető publikáció átesett-e valamilyen bírálaton, vagy 

lektoráláson. Tudományos cikkekben tehát elsődlegesen a lektorált 

tudományos folyóiratok, lektorált konferencia kiadványok, lektorált 

tudományos és szakkönyvek, valamint a diplomamunkák, disszertációk 

jöhetnek szóba forrásmunkaként. Mivel ma már sok tudományos folyóirat 

lektorált tartalma kizárólag, vagy legalábbis előzetesen a Neten jelenik 

meg (ezt a közlésformát kiadótól függően online first, article in press, 

advance publication névvel illetik), így már nem a nyomtatott forma, 

hanem a lektorálás a döntő tényező. 
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Bizonyos egyéb források, pl. szakfolyóiratok, szakkönyvek, tankönyvek 

és ehhez hasonló, nem feltétlenül tudományos igényű kiadványok szintén 

átesnek valamilyen lektoráláson. Ennek megfelelően fenntartásokkal 

ugyan, de szintén hivatkozhatóak. (Sajnos ezekben a publikációkban már 

jóval gyakrabban jelennek meg ellenőrizetlen információk, melyeknek a 

forrása sokszor nem több, mint „népi hiedelem”…) Az egyéb 

információforrások, pl. a napi sajtó, az ellenőrizetlen internetes tartalmak, 

reklámprospektusok lehetőség szerint kerülendők. Amennyiben 

elkerülhetetlen, hogy ezekre hivatkozzunk, mindenképpen jeleznünk kell 

ezen információk hitelessége kétséges.  

 

Az irodalmak felkutatása 

Mint korábban már szó volt róla, a cél a releváns tudományos 

publikációk legteljesebb körű feldolgozása. Mivel ma a legtöbb 

tudományterületen számos hazai és nemzetközi folyóirat, konferencia 

kiadvány tartalmazhat a kutatásunk szempontjából fontos publikációkat, 

az igazán releváns irodalom felkutatása komoly feladatot jelenthet. 

Az irodalomkutatás módszerei nagyon sokat változtak az elmúlt két 

évtizedben. Korábban az információforrások – könyvek, folyóiratok, 

referencia anyagok, stb. – csak nyomtatott formában álltak rendelkezésre. 

Ez bizonyos tekintetben erősen megnehezítette az irodalomkutatást, más 

szempontból viszont korábban az információforrások mennyisége is jóval 

behatároltabb volt. Általában minden szakterületen belül megvolt az a 

korlátozott számú, megbízható folyóirat, amelyekben keresni érdemes 

volt. A kutatóra hárult az a nem túl hálás feladat, hogy a periodikákat 

„átnyálazza”, és igyekezzen megtalálni a legfrissebb cikkeket, amelyek 

az adott témával foglalkoztak. 

Az internetes adatbázisok megjelenésével az irodalomkutatás feladata 

egyszerre lett jóval egyszerűbb és sokkal komplexebb. A webes 

adatbázisok előnye nem csupán az, hogy ezen keresztül könnyebben és 

szélesebb körben elérhetők az információforrások, nem csak a 

könyvzátban találhatók meg a releváns információk, de az egyes 

adatbázisok, keresőprogramok fejlett funkciói nagyban megkönnyítik az 

igazán releváns források lokalizálását. Többféle szempont szerint 

kereshetünk, az eredmények behatárolhatóak különböző kritériumok 

alapján, és akár a kivonat, sőt, a full-text adatbázisok esetén a teljes cikk 

szövegéből meríthetjük a találatokat. Ugyanakkor robbanásszerűen 

megemelkedett a kereshető információ mennyisége, és sok esetben 

komoly feladat még annak az eldöntése is, hogy mennyire megbízható az 

adott forrás. 
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Online adatbázisok, portálok, keresőmotorok 

Az elmúlt évtizedekben, sok másfajta információhoz hasonlóan, a 

tudományos folyóiratok, kiadványok információtartalmának jelentős 

része elérhetővé vált az interneten. Ez kezdetben önszerveződő módon 

történt, és az információ hozzáférése, rendszerezése elég esetleges volt. 

Az adatbázisok létrehozását az információk elektronikus technológiák 

segítségével történő feldolgozása és tárolása tette lehetővé. Az internet 

elterjedése segítette az adatbázisok online elérését. Később több olyan 

online adatbázis is létrejött, amelyek a felhasználók számára az 

információt rendszerezett formában, és legtöbb esetben ellenőrzött 

tartalommal teszik elérhetővé. 

Az online források sokféle szempont szerint csoportosíthatók, így pl.: 

 korlátozott vagy szabad hozzáférésű, 

 kivonatos, vagy teljes szövegű (full-text), 

 átfogó adatbázisok és szűkebb szakmai portálok, 

 ellenőrzött vagy ellenőrizetlen megbízhatóságú publikációk 

Az online adatbázisok állandó fejlődésben vannak. Folyamatosan újabb 

adatbázisokat hoznak létre, fejlesztik azok funkcióit, változik az 

elérhetőségük, stb. Az alábbiakban a jegyzet szerkesztésekor elérhető 

legismertebb, és leggyakrabban alkalmazott adatbázisokról lesz szó. Az 

adatbázisok nagy száma és a gyors változások, új információk miatt 

természetesen ez a lista nem lehet teljes. Az új kereső felületek, 

megváltozott keresési lehetőségek, az állandó aktualizálás, frissítés miatt 

fontos, hogy mindenki folyamatosan figyelemmel kísérje a számára 

fontos szakterületet. 

Miképpen korábban már említettük, ezen adatbázisok sok esetben 

korlátozott hozzáférésűek, csak pénzügyi ellenszolgáltatás ellenében 

érhetők el (mivel az információk rendszerezése komoly munkát jelent, 

amit senki sem végez el ingyen, ezért a fejlettebb funkciókkal rendelkező, 

legjobban használható professzionális adatbázisok tipikusan ilyenek.) Az 

előfizetés ezekre a szolgáltatásokra legtöbbször meghaladja az egyéni 

kutatók, de akár az egyes felsőoktatási intézmények, kutatóintézetek 

lehetőségeit. Ezért jött létre az Elektronikus Információszolgáltatás 

(EISZ) nemzeti program, melynek célja, hogy a felsőoktatás és a 

tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus 

információforrásokat központilag, nemzeti licenc alapján vásárolja meg 

és tegye elérhetővé. Az EISZ program szolgáltatásait az egyes 

egyetemek, kutatóintézetek önrész befizetésével érhetik el (jóval 

olcsóbban, mintha a szolgáltatásokat közvetlenül rendelnék meg.) A 
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hazai felsőoktatási intézmények oktatói és hallgatói így általában 

elérhetik az intézmény által előfizetett korlátozott adatbázisokat az 

intézmény IP tartományán belülről (ami általában azt jelenti, hogy az 

intézmény vezetékes vagy wifi hálózatán belülről.) Ennek megfelelően az 

alábbi szolgáltatások általában igénybe vehetőek a hazai felsőoktatási 

intézményekből (Kiss 2011, 2012). (Bővebb információ a www.eisz.hu 

weboldalon). 

 

Web of Science (WoS) 

WoS a korábban már említett Institute of Scientific Information (ISI) által 

üzemeltetett Web of Knowledge platformon érhető el. Elérhető rajta az 

ISI által követett folyóiratokban és kiadványokban megjelent összes cikk. 

A nyilvántartott publikációk az összes tudományterületet átfogják, három 

adatbázisba rendszerezve (Arts & Humanities Citatation Index, Science 

Citation Index Expanded & SciSearch, Social Sciences Citation Index 

and Social SciSearch). A WoS részben teljes szövegű adatbázis, viszont 

minden esetben hozzáférhetők a bibliográfiai információk (cím, szerzők, 

kiadvány neve, adatai, kiadó, stb.), a kivonat és a kulcsszavak, valamint 

megtekinthetők a cikkben található hivatkozások (a hivatkozott 

publikációk el is érhetők, amennyiben a WoS-ben nyilvántartott 

kiadványban jelentek meg), és – a WoS speciális szolgáltatásaként – az 

adott publikációra hivatkozó publikációk listája (természetesen csak a 

WoS által nyilvántartott kiadványokban.) A publikációkra sok 

szempontból kereshetünk a fenti adatmezők szerint, és a keresés sok 

szempont szerint (pl. megjelenés éve, nyelv, földrajzi hely, stb.) 

szűkíthető. 

A WoS speciális szolgáltatása a Cited reference search, amivel adott 

szerző cikkeire és az arra kapott hivatkozásokra tudunk rákeresni. Az ISI 

által számon tartott hivatkozások száma fontos tudománymetriai mutató. 

(Bővebben ld. a Tudományos publikációkról általában c. fejezet 

Tudománymetria részében.) 

A WoS adatbázis mellett a Web of Knowledge más hiteles 

információforrásokat is kínál „Additional resources” menüpont alatt. 

 

SciVerse Scopus  

A Scopus az Elsevier kiadó által üzemeltetett, a Web of Science-hez 

hasonló, azzal sok tekintetben versengő, általános adatbázis. Használata a 

WoS-hez hasonlóan előfizetéshez kötött. A WoS-hez hasonlóan 

tartalmazza a nyilvántartott publikációk kivonatát és bibliográfiai adatait. 

http://www.eisz.hu/
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A Scopus keresési felülete intuitívabb, könnyebben kezelhető, mint a 

WoS-é, sok extra funkcióval rendelkezik, és jól átjárható az Elsevier 

másik szolgáltatásával, a ScienceDirecttel. A leggyakrabban mégis azt 

szokták kiemelni, hogy a Scopus adatbázisa szélesebb körű, több 

kiadványra terjed ki, bár a régebbi cikkeket nem tartalmazza olyan teljes 

körben, mint a WoS (Falagas és tsai. 2007.) A szerző személyes 

tapasztalata alapján, bár a Scopus több kiadványt tart nyilván, több olyan 

folyóirat is létezik, amelyek a Scopusban nem, csak a WoS-ben találhatók 

meg, így a két adatbázis – sok átfedés mellett – valójában inkább 

kiegészíti egymást. 

 

SciVerse ScienceDirect 

Az Elsevier másik szolgáltatása a ScienceDirect, amely szintén 

előfizetéshez kötött, azonban a Scopusszal ellenétben a legtöbb esetben 

teljes szövegű (full-text) hozzáférést biztosít. Az adatbázis fő profilja a 

természettudományok, orvostudomány, műszaki és mérnöki tudományok, 

energetika és technológia. E kiadvány megjelenésekor Magyarországról 

több, mint 2500 folyóirat közel 10 millió cikkének teljes szövege tölthető 

le, de a kereséskor megjelennek az elő-nem-fizetett folyóiratokban 

szereplő cikkek is, amelyeknek csak a kivonatát tudjuk megtekinteni. A 

Scopushoz és a WoS-hez hasonlóan itt is sokféle szempont szerint 

kereshetünk, és szűkíthetjük a találati listát. 

 

EBSCO 

Az EBSCO kiadóvállalat kereső platformja az EBSCOhost, mely 

elsősorban könyvtáraknak biztosít online adatbázisokat. Tizenöt 

adatbázissal rendelkezik, melyek egy része teljes szövegű, egy része 

pedig kivonatos. A meglehetősen széles körű információforrásokat lefedő 

adatbázisok egyszerűen kereshetők, könnyen nyerhetünk ki információkat 

akár egyszerre több adatbázisból is. Alapvetően a WoS-hez és a 

Scopushoz hasonló adatbázis rendszer. A tartalmak bizonyos mértékig 

átfedésben vannak, azonban többnyire kiegészítik egymást. Az EBSCO 

egyébként borsos áron megrendelhető adatbázisai szintén elérhetők a 

hazai egyetemekről. 
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Google Scholar (Google Tudós) 

A Google Scholar szolgáltatásának a nagy előnye, hogy ingyenes, 

mindenki számára szabadon elérhető, és nagyon széles körben keres az 

Interneten megtalálható források között. A Scholar kereső a mindenki 

számára ismert, általános google keresőhöz hasonlóan működik, könnyen 

kezelhető, így széles körben népszerű. A Scholart ugyanakkor sok kritika 

éri, elsősorban amiatt, mert a Scholarban megjelenő tartalmakat 

automatikus algoritmusok generálják, nincsen semmiféle felügyelet, és 

ennek megfelelően a találatok tudományos igényessége nem garantált. 

Nagyon nehéz pontos információt találni arról, hogy a Scholar pontosan 

milyen információkat figyel, és milyen rendszerességgel frissülnek benne 

az adatok (Falagas és tsai. 2007.) Mivel tehát a Scholar nagyon széles 

körben követi a megjelenő tudományos tartalmakat, ugyanakkor a 

találatok tudományos színvonala nem garantált, a használatakor 

megfelelő óvatosság javasolt. Annak érdekében, hogy minél teljesebb 

képet kapjunk az adott téma irodalmáról, érdemes a találatokat figyelni, 

de nem szabad automatikusan megbízni egy-egy publikáció 

színvonalában, ha azt a Scholarban találtuk. Ilyenkor mindig meg kell 

tekinteni az eredeti publikációt, az információk megbízhatóságát 

magunknak kell ellenőrizni. 

Sokan nem tudják, de a Google (és így a tudós is) lehetővé teszi a 

speciális keresést (advanced search). Ezt (a jegyzet írásának az 

időpontjában) a keresőmező jobb oldalán található nyilacska segítségével 

érhetjük el, és lehetővé teszi az összetett keresést, a keresés korlátozását a 

cikk bizonyos részeire, és a szerző, a kiadvány vagy a megjelenés 

időpontjának a megadását. 

 

Akadémiai folyóirat gyűjtemény 

Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő folyóiratok a hazai 

tudományos élet legszínvonalasabb és legmegbízhatóbb tudományos 

publikációit teszik közzé. Az Akadémiai folyóirat-gyűjtemény több, mint 

60 folyóirat publikációit indexeli, 1998-ig visszamenőleg. Ezek közül a 

legtöbbhöz teljes szövegű hozzáférést biztosít. Ennek megfelelően, 

amennyiben hazai szakirodalmat keresünk, az Akadémiai folyóirat 

gyűjtemény kitűnő kiinduló pontot jelent. A folyóirat-gyűjtemény WoS-

hoz és a Scopushoz hasonlóan fejlett keresési funkciókkal rendelkezik, a 

publikációk sokféle szempont szerint kereshetők, és a találati listák 

szűkíthetők. A szolgáltatás előfizetéshez kötött, a magyar felsőoktatási 

intézményekből elérhető. 
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MATARKA 

A MATARKA a MAgyar Folyóiratok TARtalomjegyzékeinek Kereshető 

Adatbázisa a Miskolci Egyetem kezdeményezésére jött létre 2002-ben. A 

szabad elérésű (nem előfizetés köteles) adatbázis, mint a neve is mutatja, 

a Magyarországon kiadásra kerülő folyóiratok anyagait dolgozza fel. 

Csak a legfontosabb bibliográfiai információk találhatók meg az 

adatbázisban, nem szolgáltat kivonatot a cikkekhez, viszont, amennyiben 

a kiadó elérhetővé teszi, megadja a linket a teljes szövegű eléréshez. A 

MATARKA a hazai folyóiratok legátfogóbb adatbázisa, viszont az 

adatbevivők nem ellenőrzik a cikkek tudományos színvonalát, így sok 

nem tudományos igényű cikk is elérhető az adatbázisban. Az 

irodalomkutatás folyamán a mi felelősségünk, hogy a cikkek tudományos 

megbízhatóságának utána járjunk. 

 

Egyéb források 

A felsoroltakon kívül természetesen még számos egyéb adatbázis, forrás 

áll a rendelkezésünkre az irodalomkutatáshoz. Ezek közé tartoznak pl. az 

egyes kiadók adatbázisai (pl. Springer, Wiley and Sons, stb.), vagy a 

tematikus gyűjtemények, (mint pl. az erdészet és a faipar területén az 

FSDA) Emellett az egyes felsőoktatási intézmények könyvtárai is össze 

szoktak olyan linkgyűjteményeket, amelyek az egyes diszciplinákat 

segítik az irodalmi források felkutatásában.  

 

Néhány tipp az irodalomkutatáshoz 

1. A keresési mező 

A legtöbb adatbázisban többféle mező közül választhatunk a keresés 

során. Abban az esetben, ha nem egy konkrét szerzőre akarunk rákeresni, 

akkor a bennünket leginkább érdeklő mezők a publikáció címe, a 

kulcsszavak, a kivonat, és – ha rendelkezésre áll – a cikk teljes 

szövegében való keresés. Ez egyben az a javasolt sorrend is, amiben 

érdemes haladni. Ha a minket érdeklő kifejezés már a címben előfordul, 

akkor nagy a valószínűsége, hogy a cikk tartalma nagyon releváns 

számunkra. Amennyiben csak a cikk szövegében szerepel, könnyen 

előfordulhat, hogy csak egy mellékes utalás esik rá, és a cikk témája eltér 

az általunk keresettől. 
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2. A kereső kifejezések megválasztása 

Az adatbázisok és keresőmotorok számos opciót kínálnak a keresés 

megkönnyítésére. Kereshetünk különböző mezőkben, különböző 

szempontok szerint, és általában van lehetőség a találati lista szűkítésére 

is. Míg ezek nagyon hasznosak, még ennél is célravezetőbb a kereső 

kifejezések helyes megválasztása. 

Akár a címben, akár az abstractban, vagy akár a teljes cikk szövegében 

keresünk, két hibát lehet elkövetni a kifejezések megválasztásakor. 

Abban az esetben, ha túl általános kifejezést választunk, akkor a találati 

lista biztosan tartalmazni fogja az általunk keresett cikkeket, de több száz, 

vagy akár több ezer másik cikk társaságában. Egy ilyen listát biztosan 

nem lesz türelmünk végigbogarászni. A másik véglet, amikor túlságosan 

specifikus kifejezésre keresünk rá. Kicsi az esélye, hogy pont ezt a 

kifejezést fogja tartalmazni a keresett cikk (még ha történetesen a minket 

érdeklő témáról szól is, könnyen megtörténhet, hogy a szerző valamilyen 

másféle megfogalmazást, szinonimát használ.) A túl általános és túl 

speciális kifejezések közötti egyensúly megtalálása nagy gyakorlatot 

kíván. Számíthatunk rá, hogy eleinte sok energiát kell fordítanunk a 

próbálkozásra; gyakorlatt teszi a mestert. 

A keresés megkönnyíthető az összetett, vagy speciális keresés 

alkalmazásával is. Sok keresőprogram kínál ilyen lehetőségeket, amivel a 

találati lista jól szűkíthető, testre szabható. Egy másik lehetőség az ún. 

boole operátorok használata, amelyekkel kiköthetjük, hogy a találatok 

minden megadott kifejezést tartalmazzanak (AND operátor), több 

kifejezés közül valamelyiket tartalmazzák (OR operátor), vagy bizonyos 

kifejezést ne tartalmazzanak (NOT operátor)
5
 A Google emellett számos, 

nagyon hasznos és intuitív operátort kínál, amivel egészen precízen is 

kereshetünk (bővebben ld. Catone 2011.)  

 

3. Kezdjük a végén! 

Az irodalomkutatás egyik legfontosabb szabálya, hogy igyekezzünk 

minél frissebb irodalmakat találni. Ez nem azért van, mintha a régebbi 

munkák nem lennének fontosak, azonban azokat jóval könnyebben meg 

fogjuk találni, mint az újabb forrásokat. 

                                                      

5
 pl. ha olyan cikkeket keresünk, amelyek a nyílászárókról (ajtókról és 

ablakokról ) szólnak, de nem érdekel bennünket az elavult gerébtokos szerkezet, 

akkor megadhatjuk így a keresőkifejezést: 

nyílászáró OR (Ajtó AND Ablak) NOT gerébtokos 
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Az irodalomkutatás folyamán egy jól megírt, nemrégiben megjelent 

forrásmunka valóságos aranybányának bizonyulhat, ugyanis ennek a 

szerzője nyilván szintén megcsinálta a „házi feladatát”, elvégezte a 

szükséges irodalomkutatást. Amennyiben a cikk témája a miénkhez 

nagyon közel áll, az irodalomáttekintés kellőképpen alapos, és a cikk egy 

évnél nem régebben jelent meg, kis túlzással készen is van az 

irodalomkutatásunk… Természetesen lelkiismeretes szerzőként ilyenkor 

sem tekinthetünk el a cikkben hivatkozott forrásmunkák saját 

feldolgozásától, de legalább keresgélnünk nem kell – legalábbis, ami a 

cikk előtt megjelent munkákat illeti. Tudományterülettől függően 

általában kicsi a valószínűsége, hogy az elmúlt 12 hónapon belül a mi 

kutatásunk szempontjából nagyon jelentős dolgozat jelent volna meg, de 

a biztonság kedvéért nem árt utána nézni az azóta megjelent munkáknak 

is. 

 

4. Kérdezd a barátságos könyvtárost! 

Az internetes információrobbanásnak, az információk széleskörű online 

elérhetőségének köszönhetően a könyvtárak szerepe átalakul. Ma már 

messze nem tekinthetők kizárólagos információforrásnak, sőt, ma már 

nem is a könyvtár az irodalomkutatás kezdőpontja. Ez azonban nem 

jelenti az, hogy a könyvtár haszontalanná vált. Különösen a könyvtárosok 

jelentenek nagyon hasznos erőforrást az irodalomkutatáshoz. 

Korábban már szó volt róla, hogy a releváns források teljeskörű 

felkutatása, azok megbízhatóságának az ellenőrzése nehéz és komplex 

feladattá vált. A nagy gyakorlattal, és sokszor mások számára hozzá-nem-

férhető erőforrásokkal rendelkező könyvtárosok nagyon sokat segíthetnek 

amikor megakadunk az irodalomkutatásban, sőt, érdemes a segítségüket 

kérni mindjárt az elején, ha nincs nagy gyakorlatunk benne. 
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A TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK FELÉPÍTÉSE 

 

A publikációk felépítésére szigorú szabály nem létezik. Ez jelentősen 

függ a szakterülettől, az adott publikáció jellegétől és tartalmától, 

valamint – bizonyos mértékig – egyéni ízlés kérdése is. Ebben a 

fejezetben elsősorban a kísérleteken vagy felméréseken (tehát saját 

adatokon, ún. primer kutatáson) alapuló cikkek felépítésével 

foglalkozunk.  

Az ilyen jellegű cikkek esetében is igaz, hogy sokféleképpen lehet ezeket 

„jól” elkészíteni. Ugyanakkor a cikkeknek egyrészt vannak bizonyos 

kötelező részei (pl. kivonat, kulcsszavak, bevezetés, összefoglalás és az 

irodalomjegyzék, amelyek egyetlen tudományos cikkből sem 

hiányozhatnak.) Másrészt, amíg a kutató nem szerzett tapasztalatot a 

cikkek megírásában, hasznos fogódzó lehet számára, ha az alábbi, 

gyakran alkalmazott, logikusan felépített sémához tartja magát: 

 Cím 

 Szerzők 

 Kivonat (abstract) 

 Kulcsszavak 

 Bevezetés 

 Irodalomáttekintés 

 Elméleti háttér 

 Kutatási anyagok és módszerek 

 Eredmények és értékelés 

 Összefoglalás és következtetések 

 Köszönetnyilvánítás 

 Irodalomjegyzék 

A fenti séma egyik előnye, hogy, ha következetesen alkalmazzuk, akkor 

jó eséllyel érthető és követhető cikket tudunk készíteni. Ehhez azonban 

következetes és logikus gondolkozásra van szükség, ellenkező esetben 

könnyen megtörténhet, hogy pl. a kutatási módszerek egyes részletei csak 

az eredmények ismertetésekor (vagy még akkor sem) derülnek ki, ami a 

cikk megértését igen megnehezíti az olvasó számára. 

Mint fent már említettük, ennek a szerkezetnek az alkalmazása nem 

kötelező. Még saját kísérleti eredményeken alapuló cikkek esetében is 

elképzelhető olyan eset, amikor más megoldás célravezetőbb lehet. Olyan 

esetben, ha például a kutatás több, egymáshoz csak lazán kapcsolódó 

kísérletből áll, az olvasó számára előnyösebb lehet, ha ezeket a 

kísérleteket külön-külön ismertetjük azok módszereivel és eredményeivel 
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együtt. Ezekben az esetekben is ügyelni kell azonban a logikus 

felépítésre, valamint arra, hogy a kutatás minden fontos mozzanatát 

bemutassuk. 

Az alábbiakban a tudományos cikk fontos részeivel kapcsolatos 

tudnivalók kerülnek bemutatásra, a fent ismertetett szerkezetnek 

megfelelően. 

 

Cím 

A tudományos cikk címe Tomcsányi Pál akadémikus (2000) szerint az 

értekezés legkurtább összefoglalója. Ez a megfogalmazás elég találó, a 

címnek valóban ez a legfőbb szerepe. Ez az, amivel a potenciális olvasó 

először találkozik, és ez alapján dönti el, hogy méltó-e a cikk a további 

figyelmére. Ennek megfelelően érdemes a címet gondosan megfogalmazni, 

hiszen ez döntheti el, hogy egyáltalán beleolvasnak-e a cikkbe, és – ami 

talán még fontosabb – hogy később fognak-e rá hivatkozni. 

A napi és bulvársajtóban a cikkek címét igyekeznek minden esetben a 

legfigyelemfelkeltőbb módon megfogalmazni – sok esetben akár a 

pontatlanságtól, sőt, a szándékos félrevezetéstől sem riadva vissza. A 

tudományos cikkek esetében ezt természetesen nem engedhetjük meg 

magunknak. Nagyon kicsi a mozgásterünk, ha a címet figyelemfelkeltővé 

akarjuk tenni. A legjobban valószínűleg akkor járunk el, ha a címben, 

röviden és frappánsan, a lehető legtöbbet igyekszünk elárulni a cikk 

tartalmából, lényegéből. Így nem csak sokaknak fogja felkelteni az 

érdeklődését, de remélhetőleg éppen azoknak, akik a leginkább kíváncsiak 

rá, akik maguk is ezen a területen dolgoznak, és akik – remélhetőleg – 

maguk is publikálnak, így hivatkozni tudnak a mi írásunkra. 

A cím hosszára nézve nem létezik megkötés, de jó, ha nem hosszabb kb. 

10 szónál. Lehetőleg legyen informatív, figyelemfelkeltő, rövid és 

frappáns, foglalja össze a lehető legpontosabban a cikk tartalmát. 

Szakterülettől függően egyes esetekben elvárás lehet, hogy a címben 

megnevezett növény- vagy állatfajták latin nevei is szerepeljenek. 

Amennyiben ez nem előírás, célszerű ettől eltekinteni, és inkább a 

cikkben (a kivonatban és/vagy a bevezetőben) azonosítani ezeket a 

botanikai nevek segítségével. 

A cím egyes esetekben lehet kérdő mondat, de ez általában nem indokolt. 

A cím esetében még fokozottabb elvárás, mint a teljes cikk tekintetében, 

hogy ne legyen felkiáltó mondat. A tudományos cikkeknek lehetőleg 

tényszerű, objektív és érzelemmentes tanulmányoknak kell lenniük. A 

felkiáltó mondatok – különösen a címben – szenzációhajhász benyomást 

keltenek. 
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A kb. 10 szó terjedelem megszabja azt is, hogy a cím mennyire legyen 

részletes. Arra kell törekedni, hogy ebben a terjedelemben a lehető 

legtöbb információ elférjen. Az alábbi példa (Fodor 2002) jól mutatja, 

hogy milyen mélységű információ „fér el” a címben: 

 Jó cím: A faanyag dinamikus rugalmassági moduluszának és 

veszteségi tényezőjének kísérleti mérése 

 Túl általános: A faanyag dinamikus tulajdonságai  

 Túl részletes: A faanyag dinamikus rugalmassági moduluszának és 

veszteségi tényezőjének kísérleti mérése elektrodinamikus rázófej 

keltette kényszerrezgések fázisátmenet-frekvencia függvényének 

elemzésével 

Amennyiben úgy érezzük, hogy a címben szereplő információ bővebb 

kifejtésre szorul, és nem férünk el a javasolt terjedelemben, általában van 

lehetőség alcím alkalmazására, mint az alábbi példában is (Solymos és 

tsai. 2005): 

 

Kell-e nekünk a tudományos kutatás? 

Az erdő-, vad-, a környezet- és a természetvédelmi, valamint a 

fatudományi kutatások az MTA Erdészeti Bizottságának programjában 

 

Az alcím lehet 10 szónál jóval hosszabb is, és tartalmazhat részletesebb 

információkat. Ebben az esetben van lehetőség kevésbé informatív, 

figyelemfelkeltő cím alkalmazására is (mint pl. a fenti példában), 

azonban a bulvárújságírás eszközeit ilyenkor is kerülni kell. 

 

Szerzők 

Azt, hogy adott cikknek ki, vagy kik legyenek a szerzői, nyilván az dönti 

el, aki a cikket írja és benyújtja. Általában azok kerülnek rá, akik annak 

az elkészítésében valamilyen módon (pl. a kutatásban, a cikk 

megírásában, vagy éppen témavezetőként) közreműködtek.  

Aki érdemben hozzájárult a cikk megszületéséhez, azt illik a szerzők 

közé felvenni, azonban gondolni kell arra is, hogy a cikkért járó elismerés 

is megoszlik a szerzők száma szerint (pl. egy akadémiai eljárásban is így 

számolnak, azaz a publikációk számát és az impakt faktort is osztják a 

szerzők számával.) Korábban, és némileg ma is presztízs kérdés az 

egyszerzős cikkek írása, azonban az utóbbi időben egyre inkább előtérbe 

kerül a csapatmunka, és nem kimondott hátrány, ha valaki nem jegyez 

egymaga jelentős számú cikket.  
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Elméletileg akárhány szerző szerepelhet a cikken, de a gyakorlatban 5-6 

szerző felett a dolog komolytalanná válik. (E kiadvány szerzője 

találkozott már olyan „nyúlfarknyi”, konferencia kiadványba szánt cikkel, 

amelynek 21 szerzője volt!) További szempont, hogy sok esetben, ha 

nálunk nagyobb nevű szerzővel együtt publikálunk, sokan hajlamosak a 

cikkért az érdemet a legismertebb kutatónak tulajdonítani – elég 

méltánytalanul, hiszen a legtöbb esetben éppen a „közkatonák” végzik el 

a munka oroszlánrészét… 

Érdekes és némileg vitatott kérdés a szerzők sorrendje. Háromféle 

vélemény hallható arról, hogyan kell a sorrendet felállítani: 

 Porosz rendszer: a „főnök” (témavezető, tanszék- vagy intézetvezető) 

elől 

 Angolszász rendszer: a cikk írója vagy ötletadója elől, a „főnök” a 

végén. 

 Fontossági sorrend: a szerzők a cikk elkészülésében nyújtott 

teljesítményük sorrendjében. 

A fentiek közül a harmadik megoldás tűnik a leglogikusabbnak és 

legigazságosabbnak. Sok esetben (pl. akadémiai eljárásokban, vagy 

pályázatoknál) a cikk szerzői közül az első szerző, és az ún. 

kapcsolattartó szerző (corresponding author, aki a cikket benyújtja, 

visszakapja lektorálás után, stb.; a legtöbb nemzetközi folyóirat ezt külön 

nevesíti) státuszt kiemelten kezelik. 

 

Kivonat (absztrakt) 

A valódi tudományos cikkek mindig rendelkeznek kivonattal (Magyar-

országon is gyakran használják az angol „abstract” kifejezést). Fontos 

tudni, hogy a kivonat nem szerves része a cikknek, hanem különálló 

egység, amely a cikk lényegét fogalmazza meg nagyon röviden és 

lényegretörően. A cikk tehát nem a kivonat folytatása, hanem valójában a 

bevezetésnél kezdődik. Gyakori hiba, hogy a kivonatot kvázi a cikk 

bevezetőjeként kezelik, és azt követően a cikket „in medias res”, további 

bevezető nélkül kezdik írni. Hasznos tanács, hogy először a cikket 

készítsük el, majd azt valóban kivonatolva készítsük el ezt a részt. 

A jó kivonat a 

 Mit? 

 Miért? 

 Hogyan? és 

 Milyen eredményekkel végeztünk el? 
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kérdésekre ad választ, igen tömören és lényegretörően (a kivonat számára 

biztosított terjedelem általában 100-300 szó között van.) A megírásánál 

azt kell szem előtt tartani, hogy, amennyiben a cím felkeltette az olvasó 

érdeklődését, jó eséllyel a kivonatot futja át először, és sok esetben nem 

is jut tovább annál. Különösen fontos a kivonat azért is, mert a legtöbb 

más (pl. magyar) nyelvű folyóirat az absztraktot angol és/vagy német 

nyelven is közli, így pl. szélsőséges esetben egy magyar nyelvű cikkünk 

lényege is széles körben ismertté válhat. (E könyv szerzője például 

hivatkozott már olasz nyelvű cikkre olyan módon, hogy annak csak a 

kivonatát állt módjában megismernie.) 

 

Kulcsszavak 

Tomcsányi (2000) szerint a kulcsszavak a dokumentum tárgyát, tartalmát, 

esetleg műfaját fejezik ki
6
, irodalomkutatás céljára. Régebben, az internet 

és a számítógépes keresőprogramok megjelenése előtt ennek a mainál 

jóval nagyobb jelentősége volt; a cikkeket ezen kulcsszavak alapján 

katalogizálták. Ennek megfelelően a kulcsszavakon sokban múlott, hogy 

a cikkünket megtalálják-e, és hivatkoznak-e rá. 

Manapság, amikor az internetes keresőmotorok segítségével a cikk címe, 

kivonata, sőt, sok esetben a teljes szövege alapján is jó eséllyel 

megtalálják a releváns publikációkat, a kulcsszavak jelentősége nagy 

mértékben csökkent. Ezzel együtt, az adatbázisok általában lehetőséget 

adnak a kulcsszó alapján történő keresésre, ezért továbbra is érdemes 

megfontolni, hogy milyen kulcsszavakat adunk meg. 

A kulcsszavak tekintetében különösebb megkötések nincsenek, mindenki 

szabadon választhatja meg azokat. Úgyszintén nincs szigorú szabály a 

kulcsszavak számát illetően. Általában 3-6 db kulcsszó elegendő szokott 

lenni a cikk témakörének körülhatárolására. Érdemes olyan szavakat 

választani, amelyek nem túl általánosak, és nem is túl speciálisak. Ha a 

kulcsszó túl általános, egy esetleges keresés során a rengeteg találat közül 

kis eséllyel találnak rá pont a mi cikkünkre, ha viszont túl speciális, akkor 

szintén kicsi az esély arra, hogy valaki pont arra a kifejezésre fog 

rákeresni. 

                                                      

6
 Megj.: egyes szakemberek szerint a kulcsszavak inkább azok a kereső-

kifejezések, amelyek segítségével igyekszünk megtalálni egy publikációt, míg a 

fenti definíció helyesen inkább a tárgyszót takarja. Mivel azonban a nemzetközi 

és hazai gyakorlatban is mindenhol egyértelműen kulcsszóról beszélünk így itt is 

ezt a terminológiát használjuk. 
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Néhány példa a jó, a túl általános, illetve a túl speciális kulcsszavakra: 

 Jó: ortotróp szilárdsági tulajdonságok, Chippendale bútor,  

bakdúcos fedélszék 

 Túl általános: szilárdság, bútor, tetőszerkezet 

 Túl speciális: ortotróp szilárdság az LT síkban,  

Chippendale ülőbútorok sarokkáva kialakítása,  

bakdúcos fedélszékek talpszelemen csomópontjai  

 

Bevezetés 

Valahogy mindent el kell kezdeni – így egy tudományos cikket is. Ha valaki 

úgy dönt, hogy részletesen meg kíván ismerkedni a cikkünkkel, akkor innen 

kezdi el az olvasását. Fontos észben tartani, hogy a cikk a bevezetéssel 

kezdődik, nem a kivonattal. A kivonat a cikk tartalmának különálló, 

önmagában kerek összefoglalója, nem a bevezetés első bekezdése! 

A bevezető fejezet célja többrétű: 

 Általános képet fest a kutatás hátteréről. A szűkebb kutatási terület 

nem feltétlenül ismert az olvasó számára, ezért itt megtudhatja, hogy 

mióta kutatják, miért esett a választás pontosan erre a témára, honnan 

jött az ötlet, mi motiválta, stb. Érdemes újra hangsúlyozni, hogy a 

cikk a kutatásról, és nem a kutatóról szól, ezért nem a személyes 

motivációt kell ismertetni (bármennyire fontos is az a mi számunkra), 

hanem azokat a körülményeket, amelyek meghatározták, 

körülhatárolták a kutatás irányát. 

 Indokolja a kutatás szükségességét, időszerűségét. Ez két dologból 

áll: egyrészt – főleg alkalmazott kutatás esetén – rá kell mutatni 

annak gyakorlati hasznára, alkalmazhatóságára; vagy a felhasználók 

(ipar, mezőgazdaság, erdészet, stb.) számára közvetlenül, vagy 

közvetetten, más, fontos kutatásokban. Alapkutatás esetén ennek 

kisebb a jelentősége, bár ott sem hátrány, ha meg tudjuk mutatni, 

hogy a kutatás több egyszerű „tudományos ujjgyakorlatnál”. 

Másrészt, röviden be kell mutatni a téma újszerűségét is. Ehhez az 

elvégzett munkát az adott tudományterületen megvalósult kutatások 

kontextusába kell helyezni. Milyen módon kapcsolódik a mi kutatásunk 

azokhoz, és mi benne az az újdonság, ami miatt szükséges és indokolt 

volt elvégezni a kutatást? Ehhez nyilvánvalóan szükség van a 

szakirodalom széleskörű ismeretére, és valószínűleg a fontosabbakra 

hivatkozni is kell a bevezető fejezetben. (Ez megoldható úgy is, hogy az 

irodalomáttekintés – ld. a következő fejezetet – nem különül el a 

bevezetéstől, azonban ha az irodalomáttekintés terjedelmes, és sok 

kutatást magába foglal, akkor érdemes azt külön fejezetbe tenni, itt pedig 

csak a legfontosabb irodalmakat említeni.) 
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 Körülhatárolja a kutatást, és megfogalmazza annak konkrét 

célkitűzéseit. Ezt tulajdonképpen már a kutatás megkezdése előtt 

célszerű megtenni. Gyakori hiba, hogy a kutatás definiálása elmarad, 

és így nem világos (az olvasó számára, de sokszor gyaníthatóan még 

a kutató előtt sem), hogy pontosan mire irányul a kutatás, mi az a 

célkitűzés, feladat, amit meg kívánunk valósítani. Enélkül viszont a 

cikk könnyen „széteshet” – nem válik világossá, hogy mit miért 

csinálunk, hova vezet, mire irányul az elvégzett munka.  

Fontos, hogy a célkitűzések világosak és egyértelműek legyenek. Ne 

legyenek túl általánosak (pl. ha célként tűzzük ki, hogy 

meghatározzuk a fenyő faanyag szilárdsági tulajdonságainak az 

irányfüggését, az olvasó joggal lesz csalódott, ha a cikk csak az erdei 

fenyő nyomószilárdságára vonatkozik, és csak az LT anatómiai 

síkban…) Az is fontos, hogy a célkitűzések az adott cikkben leírt 

kutatásra vonatkozzanak – gyakori, hogy az adott kutatást magába 

foglaló, átfogó kutatási projekt célkitűzéseit adják meg. Ez esetben az 

olvasó megint csak értetlenül fog állni a célkitűzések és a 

megvalósult kutatás közötti különbség előtt.  

A célkitűzések világos megfogalmazását segítheti, és az egész cikk 

szerkezetét világossá teszi, ha a célkitűzéseket a bevezető fejezet 

végén – miután a kísérlet hátterét bemutattuk, indokoltuk annak 

szükségességét és bemutattuk a vizsgálat újdonságtartalmát – 2-3 

pontban, felsorolásszerűen összefoglaljuk, pl. így: 

Az általunk elvégzett vizsgálatok az alábbiak megállapítására 

irányultak: 

 Hogyan befolyásolja a nád cukortartalma a cement 

hidratációját? 

 Lehet-e nád felhasználásával a cementkötésű forgácslapokhoz 

hasonló szilárdságú lemezterméket előállítani? 

 Készíthető-e nád felhasználásával a fagyapot lemezekhez 

hasonló, jó szigetelőképességű cementkötésű termék? 

Amennyiben így adjuk meg a vizsgálat célkitűzéseit, az összefoglaló 

fejezetben, egy hasonló felsorolással válaszolhatunk a bevezetőben 

feltett kérdésekre, elegánsan, mintegy keretbe foglalva a cikk 

mondanivalóját. 

A bevezető terjedelme nagyon változó lehet. Általában – attól függően, 

hogy van-e külön irodalomáttekintés fejezet – a cikk terjedelmének az 5-

15 %-át teszi ki, de egy többrészes cikk első részének akár a 30-40 %-a is 

lehet. 
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Irodalomáttekintés  

A tudományos cikk következő elengedhetetlen része az irodalom-

áttekintés. Be kell mutatnunk a kutatási terület szakirodalmát, az 

előzményeket és a mi munkánkhoz kapcsolódó kutatásokat. Ennek több 

célja van: 

 Az olvasó bevezetése a kutatási területen eddig elvégzett munkába. 

Egyféle „gyorstalpaló kurzus” a témakör irodalmában, amiből az 

olvasó tájékozódhat, naprakész ismereteket szerezhet, és megértheti a 

kutatások hátterét, valamint azt, hogy miért is van szükség (újabb) 

kutatásra ezen a területen. 

 Bizonyítani, hogy a szerző jártas a kutatási területen. Erre ugyan az 

olvasónak nincs szüksége, azonban a lektorok a cikket csak akkor 

fogadják el, ha meggyőződtek arról, hogy a szerző ismeri az adott 

témakör hátterét, és pontosan tudja, hogy mit csinál.  

 Bizonyítani, hogy az eddigi kutatások nem (egészen) arra irányultak, 

mint a mi tanulmányunk. Nagyon ritka az, hogy egy tudományos 

kutató teljes „vákuumban” dolgozik, hogy egy teljesen új 

diszciplínában úttörő tevékenységet végez. Mindannyian az elődeink 

„vállán állunk”, és meg kell mutatnunk, hogy a munka, amit 

elvégeztünk, nem egy korábbi kutatás megismétlése csupán, esetleg 

minimális variációkkal, hanem valóban újdonságot jelent. 

 A fenti, „magasztos” célok mellett azonban talán a legkritikusabb 

tényező, hogy a cikkünket várhatóan a terület szaktekintélyeinek 

adják majd ki lektorálásra. Jó eséllyel maguk is publikáltak ebben a 

témakörben, sőt meglehet, hogy alapművek is születtek a tollukból. 

Nagyon kellemetlen, ha ezek felett elsiklunk, és esetleg a lektor hívja 

fel a figyelmet a cikk hiányosságára (ne adj’ Isten, emiatt nem 

javasolja közlésre a cikket).  

A fenti okok, és azok közül is elsősorban az utolsó miatt nagyon fontos, 

hogy az irodalomáttekintést minél alaposabban végezzük el. Ehhez alapos 

irodalomkutatásra van szükség – erről az előző fejezetben található 

részletes információ.  

Néhány dolog, amire az irodalomáttekintés során ügyelni kell: 

 Ha neves külföldi folyóiratban kívánunk publikálni, elsősorban a 

széles körben elérhető, angol (és, szakterülettől függően német vagy 

francia) nyelvű szakirodalmat kell minél teljesebben feldolgozni.
7
 

                                                      

7
 A korábbi évtizedekben ennek még kisebb volt a jelentősége, de ma már 

mindenképpen számolni kell az ázsiai (kínai, indiai), sőt egyre inkább az afrikai 

és dél-amerikai kutatók munkáival is! 
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Igen gyakori kritika az ilyen folyóiratokhoz benyújtott cikkek 

esetében, hogy sokan itt is főleg a magyar (nem ritkán magyar 

nyelvű, a cikk olvasóközönsége számára elérhetetlen) szakirodalomra 

hivatkoznak. Egy-egy nagyobb jelentőségű hazai munka 

természetesen említhető és hivatkozható, de ez inkább a kivétel 

legyen, mintsem a szabály. 

 Ezzel szemben a hazai, főleg, a magyar nyelvű folyóiratokban való 

publikálás során nyugodtan hivatkozhatunk a széles körben elérhető 

idegen nyelvű szakirodalomra, azonban ebben az esetben a hazai 

szakirodalmat kell teljes körűen feldolgozni, és hivatkozni a releváns 

munkákra. 

 Főleg tapasztalatlanabb ifjú szerzők szoktak időnként arra hivatkozni, 

hogy „de hát ennek a szakterületnek tényleg nincs (hazai) 

szakirodalma, ilyet még senki sem csinált, senki sem kutatott!” 

Gyanítható, hogy ilyenkor a legtöbb esetben inkább arról van szó, 

hogy a szerző nem ismeri ezeket a munkákat, és valójában jócskán 

lehet találni ilyen jellegű cikkeket. Amennyiben mégis így van, akkor 

a „kutatási terület” fogalmát kell kiterjeszteni, a feldolgozható 

forrásokért kissé távolabbi területekre is ejutni. Ha a közvetlen 

kutatási területünkön nincs is példa hasonló munkára, a kissé 

távolabbi határterületeken bizonyára találunk releváns szakirodalmat 

– és ezzel egyben ki is hangsúlyozhatjuk a saját kutatásunk 

hiánypótló mivoltát. 

Alapvető fontosságú, bár sajnos sokan nincsenek tisztában vele, hogy az 

irodalomáttekintés nem csupán a források felsorolását jelenti az 

irodalomjegyzékben, hanem azok feldolgozását, rövid áttekintését, 

összehasonlítását, kritikai értékelését. A cél az, hogy egy átfogó kép 

alakuljon ki a szűkebb kutatási területen folyó munkáról, az elért 

eredményekről. Az egyes cikkeket általában elég 1-2 mondatban, csak a 

legfontosabb tudnivalókra, eredményekre kitérve értékelni, de 

természetesen a tömörségnek nem szabad a pontosság rovására mennie. 

Az egyes cikkeket egymással összevetve, a hasonlóságokat és az 

esetleges ellentmondásokat bemutatva, kritikai módon értékeljük a 

szakirodalomban fellelhető eredményeket, megállapításokat. 

Az irodalomáttekintés során az egyes forrásokat kétféleképpen 

használhatjuk fel: parafrázis illetve idézetek segítségével. Az első esetben 

a forrásmunkában található eredményeket, megállapításokat a saját 

szavainkkal foglaljuk össze, míg a másodikban a szerző egyes, nagy 

fontosságú megállapításait szó szerint idézzük. A forrásmunkát mindkét 

esetben hivatkozások elhelyezésével kell azonosítani. 
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Parafrázis 

A legtöbb esetben – különösen természettudományi, műszaki területen – 

a hivatkozott forrásokban található eredmények, következtetések lényege 

fontosabb, mint a szerzők saját szavai. Ebben az esetben arra törekszünk, 

hogy egy részletesebb, terjedelmesebb anyag lényegét leszűkítsük, és 

abból saját szavainkkal egy néhány mondatos összefoglalót készítsünk,. 

Nagyon fontos, hogy az eredeti publikáció megállapításait és 

következtetéseit pontosan adjuk vissza, azonban elég a saját kutatásunk 

szempontjából releváns eredményeket kiemelni és értékelni. 

 

Idézet 

Abban az esetben, ha valamiért a forrásmunkából egy rövidebb vagy 

hosszabb részt szó szerint akarunk átvenni, idézetet használunk. Ha csak 

néhány szót, vagy 1-2 mondatot akarunk átvenni egy másik szerzőtől, 

akkor azt az adott bekezdésen belül, idézőjelek között lehet megtenni. 

Abban az esetben, ha csak egy részmondatot, esetleg néhány szót 

idézünk, arra is ügyelni kell, hogy nyelvtanilag illeszkedjen a 

szövegkörnyezetbe. Az idézett szöveg után el kell helyezni a hivatkozást. 

Idézet esetén nem csak magára az idézett munkára, de a pontos 

oldalszámra is hivatkozni kell.  

Maximum 2-3 soros szöveget általában a bekezdésen belülre kell tenni. 

Ha ennél hosszabb részeket, egész bekezdéseket idézünk, azt általában 

magunk is külön bekezdésbe tesszük. Maximum fél oldal terjedelemig 

nyugodtan lehet idézni, e fölött azonban már illik az eredeti szerző 

hozzájárulását kérni. 

Az idézett szöveget mindig idézőjelek közé tesszük, és alapvető, hogy 

mindig pontosan, szó szerint idézünk. Amennyiben saját megjegyzést, 

kiegészítést szúrunk be a szövegbe, akkor azt egyértelműen jelezni kell 

(általában [szögletes zárójelek közé] helyezzük a beszúrást.) Amennyiben 

az idézett szövegben egy szakaszt, vagy szakaszokat ki akarunk hagyni, 

akkor […] jelzéssel jelölhetjük a kimaradt szöveget. Előfordul olyan is, 

hogy a forrásmunkában valami hibásan szerepel, ilyenkor egy [sic] (lat. 

így) beszúrással jelölhetjük, hogy a hibát nem mi, hanem az eredeti 

szerző követte el. 

Felmerül a kérdés, hogy mi a helyzet akkor, ha idegen nyelvű forrást 

szeretnénk idézni? Ha a forrásmunka megjelent magyar nyelven, akkor a 

magyar nyelvű kiadásból a fentieknek megfelelően idézhetünk. Ha a 

forrás csak idegen nyelven áll rendelkezésre, akkor az idegen nyelvű 

szöveget kell idézni, és a fordítás zárójelben megadható. Ha ez túl 
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bonyolultnak, vagy terjedelmesnek tűnik, akkor pedig érdemes eltekinteni 

az idézettől, és a saját szavainkkal visszaadni a forrásban megjelenteket. 

A műszaki, természettudományi és ehhez hasonló területeken megjelent 

cikkek esetében a munkában feldolgozott eredmények, és az abból 

levonható következtetések többnyire fontosabbak, mint a szerzők konkrét 

szavai. Emiatt ezen a területen ritkán indokolt az idézetek alkalmazása, ez 

inkább a humán területen megjelenő irodalmi, filozófiai, metafizikai, stb. 

témájú cikkekre jellemző. 

 

Hivatkozások 

Akár parafrázist, akár szó szerinti idézeteket használunk, az alkalmazott 

forrásmunkára a szövegben is hivatkozni kell, nem elég csupán az 

irodalomjegyzékben felsorolni azokat. A forrásmunkákat részletesen 

vagy a cikk végén található irodalomjegyzék tartalmazza, vagy 

lábjegyzetbe kerülnek. (Azt, hogy melyiket alkalmazzuk, folyóirat cikkek 

esetében a folyóiratnál elvárt formátum határozza meg. Könyvek, 

értekezések és hasonló önálló művek esetén ez szakterületi sajátosság. 

Műszaki és természettudományos témájú tanulmányokban többnyire 

irodalomjegyzéket szokás alkalmazni.) 

Ha az irodalmak lábjegyzetbe kerülnek, többnyire felső indexbe tett 

számozással jelezzük, hogy az adott lábjegyzet pontosan hova tartozik. 

Ha külön irodalomjegyzék készül, az ott szereplő irodalomra 

kétféleképpen lehet hivatkozni: 

1. Számozással – ilyenkor az irodalomjegyzékben a forrásmunkák 

számozva vannak, és e szerint a szám szerint hivatkozunk rájuk 

(általában zárójelbe, esetleg szögletes zárójelbe tett számokkal). A 

számozás a forrásoknak a szövegbeli megjelenésének sorrendjében 

történik (tehát a forrásmunkák nem ABC-sorrendben vannak 

felsorolva az irodalomjegyzékben). Pl.: A farostlemezgyártás két, 

alapjaiban különböző technológiával történhet (1). 

2. A szerző(k) vezetékneve és évszám megadásával. Ilyenkor a források 

ABC sorrendben szerepelnek az irodalomjegyzékben, és a szerző(k) 

neve és évszám alapján lehet beazonosítani, hogy melyik 

forrásmunkáról van szó a szövegben. Ezt a megoldást különösen 

nagy terjedelmű munkák (disszertáció, könyv) esetén célszerű 

alkalmazni. Probléma nélkül lehet utólag idézeteket, hivatkozásokat 

beszúrni, a számozásos módszernél viszont az utólagos beszúrásnál 

újra kell számozni a beszúrás utáni hivatkozásokat. 
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Ha a hivatkozást vezetéknévvel és évszámmal azonosítjuk, a 

szövegben többféle megoldást alkalmazhatunk, pl.: 

 A szerző neve és az évszám zárójelbe kerül, pl.: A 

farostlemezgyártás két, alapjaiban különböző technológiával 

történhet (Winkler 1999). 

 A szerző nevét belefoglaljuk a mondatba: Winkler (1999) szerint 

a farostlemezgyártás két, alapjaiban különböző technológiával 

történhet 

 Két (vagy három) szerző esetén mindkét szerző neve szerepel, 

de ennél több szerző esetén nem írjuk ki az összes szerző nevét, 

hanem csak az első szerzőét, és az utána írt és tsai., és mtsai., 

vagy et al. (a latin et alii rövidítése, jelentése és mások) 

jelöléssel utalunk a további szerzőkre, pl.: Magyarországon nem 

foglalkoznak a fűrészáru szilárdsági osztályozásával (Divós és 

tsai. 2002). 

Bár nem gyakori, de előfordulhat, hogy egy cikken belül ugyanazon 

szerzőnek, vagy szerzőknek ugyanabban az évben megjelent több 

publikációjára is hivatkozni kívánunk. Ebben az esetben nyilván nem 

lehet egyértelműen azonosítani, hogy éppen melyik publikációról 

beszélünk. Ilyenkor az évszám után elhelyezett betűjellel azonosítjuk, 

hogy pontosan melyik publikációra hivatkozunk (tehát pl. Szemerey 

2004a és 2004b). Az irodalomjegyzékben értelemszerűen ugyanígy 

elhelyezzük a betűjelet az évszám mögött. 

 

Elméleti háttér 

Erre csak akkor van szükség, ha a kutatásnak újszerű, vagy kevéssé 

ismert elméleti háttere van, amelyet az olvasóközönség nem ismer. A cél, 

hogy az olvasó megértse a kutatás hátterét, mert enélkül a kutatási 

eredményeket, következtetéseket sem értheti meg.  

Megfelelő elméleti áttekintést akkor tudunk adni, ha fel tudjuk mérni, 

hogy milyen háttérrel rendelkezik a potenciális olvasó. Ha nem 

magyarázzuk el az elméletet kellő részletességgel, a mondanivaló 

„elszállhat” az olvasó feje felett, ami végső soron frusztrációhoz vezet, az 

olvasó feladhatja a küzdelmet, és nem foglalkozik tovább a cikkel. 

Ellenkező esetben, ha az olvasó számára triviális ismereteket 

magyarázunk el nagy részletességgel, az olvasó inzultálva érezheti magát, 

ami hasonló eredményhez vezethet. Egy folyóiratcikk esetében ez függ a 

folyóirat jellegétől, de függhet akár a szakterülettől is. (Pl. egy 

roncsolásmentes faanyagvizsgálattal foglalkozó cikk esetében a Journal 

of Nondestructive Testingben nincs szükség a roncsolásmentes 
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anyagvizsgálat alapjainak az elmagyarázására, de szükség lehet bizonyos 

faanyagismereti alapokra. A Wood Science and Technology 

olvasóközönsége ezzel szemben tisztában van a faanyagismereti 

kérdésekkel, viszont vélhetőleg kevesebbet tud a roncsolásmentes 

anyagvizsgálatról.) 

Az elmélet áttekintése során a rövidségre érdemes törekedni. 

Hosszadalmas magyarázatok helyett egy-egy elméletnek elég a lényegét 

leírni – a pontos levezetések, kifejtés tekintetében pedig a szakirodalomra 

hivatkozni. Sokszor előfordulhat, hogy ugyanabban a témában több 

különböző, egymással versengő elmélet, modell létezik. Ilyenkor 

legalább említés szinten mindegyikről illik beszélni, és lehetőség szerint 

megindokolni, hogy miért esett a választásunk az általunk használt 

modellre. Érdemes azonban körültekintően eljárni, mert nem biztos, hogy 

a lektor egyetért majd a választásunkkal… 

 

Egyenletek 

Az elméleti háttér ismertetésekor, de akár a cikk más részeinél is 

szükséges lehet egyenletek beszúrása a szövegbe. Az egyenleteket, 

képleteket – a legegyszerűbb esetektől eltekintve – általában 

egyenletszerkesztővel illik elkészíteni és beszúrni. Az egyenletek 

elhelyezése, formátuma folyóiratonként változó lehet, de általában külön 

sorba, középre rendezve szokás elhelyezni azokat. Az egyenleteket 

számozni is szokták – általában a képlet sorában jobb oldalra rendezve, 

szögletes vagy egyszerű zárójelben. Az egyenletek számozása 1-től indul, 

és a szövegbeli előfordulás sorrendjében folyamatosan növekszik. A 

szövegben is a számokkal hivatkozunk az egyenletekre, pl. Mint [18] is 

mutatja…, vagy (ld. [14]). 

Az egyenletekben szereplő paraméterek jelentését az egyenlet után 

definiálni kell az első előfordulásnál (tehát ha az adott paramétert 

korábban már használtuk egy másik egyenletnél, akkor itt nem kell újra 

megadni a jelentését.) Úgyszintén meg kell adni a mértékegységeket, 

kivéve, ha az egyenletben végig az SI mértékegységrendszert használjuk, 

vagy mértékegység nélküli mennyiségről van szó. Tapasztalati 

képleteknél különösen elengedhetetlen a mennyiségek megadása, hiszen 

ilyenkor sokszor nincs elméleti alapon igazolható összefüggés, és a 

mértékegységek egyáltalán nem passzolnak (pl. a rétegeltlemez 

présidejének meghatározásakor, amikor a rétegek számához hozzáadjuk a 

lemez mm-ben mért vastagságát, s így megkapjuk a présidőt percben…) 
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Az egyenletekben szereplő paramétereket általában – de nem minden 

esetben – dőlt betűvel, vagy valamilyen egyéb tipográfiai eszközzel ki 

szokták emelni, hogy elkülönítsék az egyéb jelölésektől (pl. a 

szögfüggvényektől; így elkerülhető, hogy pl. a sinus szögfüggvényt 

valaki összekeverje az sin paraméter-kombinációval.) Ennek további 

előnye, hogy a paramétereket szövegben is hasonlóképpen meg tudjuk 

különböztetni. A paramétereket ezért a szövegben is hasonlóan ki kell 

emelni (pl. a paraméterek definiálásakor is.) 

Egy példa az egyenletek helyes megadására (Hantos 2005), 

szövegkörnyezettel együtt: 

A színsávok és iránysávok a feszültségoptikai képekről 
leolvashatók, azokból első lépésként a nyírófeszültségek 
számíthatóak ki: 

 dSmxy 2/2sin5,0)(2sin5,0 21    [5] 

Ahol:  – a polarizátorállás szöge 
 m  – a színsáv rendszáma 
 S  – a műgyanta optikai állandója 
 d  – a műgyantaréteg vastagsága  

Mátrixegyenletek a fentihez hasonló módon, számozva helyezhetők el. 

Egyenletrendszerek, vagy több egyenletet tartalmazó, szorosan 

összetartozó egyenletcsoportok kapcsos zárójellel összekapcsolva, egy 

egyenletszámmal is megadhatók. Az egyéb matematikai jelöléseket (pl. 

különálló mátrixok) viszont nem szokás számozni. 

A fenti szabályok természetesen általánosítások – minden esetben 

érdemes utánanézni az adott folyóirat elvárásainak. 

 

Kutatási anyagok és módszerek 

Ahhoz, hogy az eredményeinket, annak jelentőségét az olvasó megértse, 

ismernie kell a pontos kutatási körülményeket. Ezeknek az ismertetése a 

cikknek egy tipikusan száraz és unalmas, de szükséges része.  

A cikk követhetősége, logikus felépítése érdekében érdemes a kutatási 

módszerekről külön fejezetben beszámolni, és abban ismertetni minden, a 

kutatási módszerekkel kapcsolatos tudnivalót. Tipikus hiba, hogy a 

szerzők kifelejtenek vagy nem megfelelően mutatnak be egyes lépéseket, 

fontos mérési körülményeket, majd az eredmények ismertetésénél 

kénytelenek visszatérni a módszerekre. Még nagyobb hiba, amikor ezt 
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csak az eredmények ismertetését követően, vagy egyáltalán nem tesszük 

meg (ez tipikus jele annak, hogy a cikkünk szerkezetét nem gondoltuk 

kellőképpen végig), és az olvasó kapkodhatja a fejét, hogy most honnan 

került elő pl. egy adszorpciós görbe, amikor szó sem volt eddig sehol 

ilyen jellegű mérésekről. 

Egy tudományos cikk, könyv, vagy értekezés nem mérési jegyzőkönyv, 

ezért a vizsgálatok leírásakor nyilvánvalóan nem kell teljes részletességre 

törekedni. Ugyanakkor,, hogy az olvasó pontos képet kaphasson az 

elvégzett munkáról, minden lényeges körülményt ismertetni kell, Pontos 

képet kell adni arról, hogy mit is végeztünk el valójában.  

A méréseket olyan részletességgel kell leírni, hogy annak alapján a 

mérések megismételhetők legyenek. Be kell számolni pl., a teljesség 

igénye nélkül: 

 a vizsgált anyagokról, 

 a kísérlet (statisztikai) koncepciójáról (kísérletterv), 

 a mintavételezési eljárásokról, 

 a mérési módszerekről (pl. 3 vagy 4 pontos terhelés, a sűrűségmérés 

módja, a kérdőív részletei, kinek lett elküldve, stb.), 

 a mérési paraméterekről (pl. a próbatest kialakítása, a mintavétel 

sűrűsége, mérési sebesség, pontosság, stb.)  

 a mérési eszközökről, vizsgáló berendezésekről (lehetőleg pontos 

típusmegadással). Itt nagyon fontos a mérési tartomány és a mérési 

pontosság megadása (Figyelem! Ez nem mindig azonos a leolvasási 

pontossággal!) 

 a mérés egyéb körülményeiről (pl. a próbatestek kondicionálása, a 

hőmérséklet és relatív páratartalom, stb.) 

 az esetleges hibaforrásokról, 

 és végül, de nem utolsó sorban a minta méretéről (a próbatestek, 

mérések száma, vagy pl. kérdőíves felmérés esetén a válaszadók 

száma, stb.) 

Amennyiben a mérés valamilyen szabvány szerint történt, érdemes a 

mérési körülmények tekintetében a szabványra hivatkozni, a cikkben 

pedig csak az esetleges eltéréseket megadni (és lehetőség szerint 

indokolni is ezeket.) A szabványokat az irodalomjegyzékben is 

szerepeltetni kell. 
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Ábrák 

A gyakran hangoztatott „népi bölcsesség” szerint egy kép felér ezer 

szóval. Ez a megállapítás azonban ebben a formában nem teljesen 

helytálló. Egy kép felérhet ezer szóval, de csak abban az esetben, ha azt 

helyesen választjuk meg és alkalmazzuk a cikkünkben. Nem mindegy, 

hogy milyen ábrát használunk: 

 A legalapvetőbb szempont az ábra információtartalma. Ha az ábrán 

látható információt 1-2 mondatban tökéletesen el lehet magyarázni, 

akkor az adott ábrára semmi szükség nincsen. Az ábra legyen kellően 

szemléletes. A semmitmondó, nem kellően részletgazdag ábra nem 

segíti elő a cikk megértését (ld. pl. 1. ábra)  

 Az ábra célja az illusztráció, és nem a dekoráció. Nincs szükség 

hangulatkeltő, színesítő ábrákra, amennyiben azok nem illusztrálnak 

valamilyen fontos körülményt, nem adnak extra információt a 

cikkben leírtakhoz képest. 

 Egy témáról lehetőleg csak egy illusztrációt tegyünk be. Két ábra, 

ami ugyanazt ábrázolja, teljesen felesleges – ez a szószátyárság képi 

megfelelője. Nem ritka az sem, hogy egy cikken belül ugyanaz az 

ábra ismétlődik, minimálisan eltérő tartalommal (2. ábra) – ilyenkor 

szükségtelen még egyszer betenni az ábrát, a két ábra könnyen 

kombinálható. 

A kellően informatív ábrák megválasztásánál, elkészítésénél a fentiek 

mellett néhány nagyon praktikus szempontra is ügyelni kell, ha azt 

akarjuk, hogy az ábra megfelelően illusztrálja a cikkünket: 

 Érdemes tájékozódni arról, hogy mekkora méretű lesz a 

beszerkesztett ábra! A legtöbb folyóirat általában fél hasáb szélességű 

ábrákat közöl, de még a „nagylelkű” kiadványok sem szeretnek fél 

oldalasnál nagyobb ábrákat lehozni. A nagyon részletgazdag 

képeken, ábrákon nem feltétlenül lesznek jól láthatók az apró, 

lényeges részletek. Ilyenkor érdemes inkább a fontos részleteket 

kinagyítani. 

 A képek legyenek megfelelő felbontásúak. A beszerkesztési méretben 

legalább 600 dpi ajánlott. Itt nem árt megjegyezni, hogy a szövegbe 

beillesztett ábrák felbontását a szövegszerkesztő program sokszor 

lecsökkenti, ezért érdemes a képformátumban (pl. jpg, tiff, bmp) 

külön is megküldeni azokat a szerkesztőségnek. 

 A tudományos publikáció nem mosolyalbum! A kutatási 

módszereknél található ábráknak a kísérletet kell illusztrálniuk, és 

nem azokat, akik a kísérletet végzik (3. ábra) 
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 a. b. 

1. ábra 

OSB – Oriented Strand Board (a.) és LSL – Laminated Strand Lumber (b.) 

A két ábrarészlet között még a szakavatott szem sem találja meg a 

lényegi különbséget. (Saját illusztráció) 

 

 

 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

2. ábra 

 Ülő helyzetben mért, merőlegesen behajlított könyökmagasság (a) és 

ülésmagasság (b) (Koloszár 2012).  

A két nagyon hasonló információtartalmú ábra könnyen kombinálható.  

(A szerző engedélyével. A cikkben végül a c változat jelent meg.)  
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 a. b. 

3. ábra 

A tudományos cikk nem mosolyalbum! Lehetőleg ne a szerzőket (a), 

hanem a kutatás szempontjából fontos részleteket (b) mutassuk be!  

(Bejó és tsai., 2005) 

 

 

 

4. ábra  

Túl kicsi, nehezen olvasható betűméret  
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 Műszaki rajzok és egyéb grafikák esetén: 

 Ügyeljünk a megfelelő, beszerkesztési méretben is jól látható 

betűméret alkalmazására – a túlzottan apró, nehezen kiolvasható 

betűk és számok megnehezítik az olvasó dolgát (4. ábra)  

 Lehetőleg mellőzzük a szürkeskála alkalmazását (a nyomdai 

munka során nem mindig jelenik meg helyesen, a világosabb 

árnyalatok időnként egyáltalán nem.) (5. ábra) 

 A nagyon vékony vonalak (ún. hairline) sok esetben szintén 

gondot okoznak, nem mindig látszanak jól (6. ábra). 

 Az illusztrációt igyekezzünk megfelelően, egy tudóstól elvárható 

igényességgel elkészíteni. 

 Egy utolsó tanács az ábrákkal kapcsolatban: a cikkünk színvonalát 

nagyban emeli, ha az ábrák elkészítésekor az egységességre 

törekszünk. Az eltérő stílusú, megjelenésű, felbontású, minőségű 

ábrák az olvasóban a „szedett-vedettség” érzetét keltik. 

Amennyiben másvalaki munkájából veszünk át ábrát, az eredeti szerzőtől 

engedélyt kell kérni, és ezt az ábrafeliraton is fel kell tüntetni. 

 

 

 

5. ábra 

A szürkeskála nem mindig megfelelően jelenik meg  

a nyomdai munka során  

(Hargitai és Gergely 2002, a szerzők engedélyével.) 
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6. ábra 

A vékony vonalak (hairline) nem minden esetben látszanak megfelelően. 

 

 

A tudományos cikkekben alkalmazott képeket, műszaki rajzokat, 

diagrammokat egyöntetűen ábráknak nevezzük. Az ábrákat 1-től kezdve 

folyamatosan számozzuk. Az ábrafeliratokat – amely az ábra számából és 

egy rövid ábracímből áll – általában az ábra alatt szokták elhelyezni. Az 

ábrafeliratot célszerű úgy megfogalmazni, hogy tömören és velősen, de 

minél több információt adjon az ábráról. Optimális esetben az ábra a 

felirat segítségével a cikk szövege nélkül is értelmezhető (ilyen módon, 

ha egy felületes érdeklődő átlapozza a cikket, a felirat segítségével 

viszonylag bőséges információhoz juthat.) A cikkben az ábrákra szám 

szerint hivatkozunk, (tehát nem az alábbi, jobb oldali, stb. ábra – már 

csak azért sem, mert az ábrák végleges helye sokszor csak a szerkesztés 

folyamán alakul ki.) 

A cikk benyújtásakor sok folyóirat külön lapon, vagy külön fájlban kéri 

az ábrákat, az ábrafeliratokat pedig külön ábrajegyzékben kell mellékelni. 
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Eredmények és értékelés 

Ez a fejezet tulajdonképpen az egész cikk lelke, lényege. Célja az 

eredmények leíró jellegű (deszkriptív) bemutatása, majd azoknak az 

értékelése a vizsgálat célkitűzései szempontjából. Ezt természetesen nem 

feltétlenül kötelező így, jól elkülönítve kezelni, de ez a megoldás elég 

tisztává, logikussá teszi a szerkezetet.  

A leíró jellegű értékelés csak a tényekre szorítkozik, ezen a ponton még 

nem értékeljük, csupán bemutatjuk az eredményeket. A tényszerű 

ismertetésbe természetesen sok minden belefér. A kísérlet jellegétől 

függően ezek lehetnek konkrét mérési adatok, vagy a mérési adatokból 

készített leíró statisztikák (átlag, szórás, minimum, maximum, stb.) 

Ismertethetünk trendeket, r
2
 értékeket, illetve az ezeket szemléltető 

diagrammokat, táblázatokat. A szignifikancia vizsgálatok eredményei (t-

próba, ANOVA, stb.) szintén ide tartoznak, hiszen az, hogy az eltérés 

szignifikáns-e, vagy sem, szintén ténykérdés.  

A leíró statisztika tehát tényszerű és objektív – lehetőséget ad arra, hogy 

az olvasó kialakítsa a maga véleményét, mielőtt elkezdenénk 

„magyarázni a bizonyítványt”. Bár ezt a leírást objektíven és őszintén kell 

elkészítenünk, valamennyi mozgásterünk itt is van, hogy az eredmények 

számunkra előnyös oldalát kidomboríthassuk. Ha pl. több diagramm 

közül mutatunk be példaként egyet, nyilván nem azt érdemes 

kiválasztani, amelyik a legkevésbé támasztja alá a feltevésünket… 

Az eredmények bemutatására sokszor alkalmazunk diagrammokat. Mivel 

a szerzők jól ismerik a bemutatott adatokat, tudják, hogy „mit kell nézni” 

az ábrán, sokszot hajlamosak elhagyni vagy elnagyolni az adatok 

részletes, szöveges magyarázatát, gondolván, az ábrán úgyis láthatja az 

olvasó a lényeget. Ez tévedés – az olvasónak, aki most látja először az 

eredményeket, szüksége van rá, hogy szövegesen is kiemeljük az 

eredmények lényegét, fontos sajátosságait. 

Az eredmények értékelésekor azt tárgyaljuk, hogy az eredmények mit 

jelentenek a kísérlet célkitűzései szempontjából. Pl. igazoltuk a 

hipotézist, a modell bevált, az A kezelés jobban működik, mint a B, a 

rugalmassági modulusz jó szilárdságbecslő paraméter, stb. Ezeket a 

következtetéseket természetesen a leíró részben ismertetett eredmények 

támasztják alá. Visszautalunk az ott bemutatott eredményekre, és azok 

közül kiemeljük a célkitűzések szempontjából fontos információkat, 

összefüggéseket. Ennek során természetesen őszintének kell lennünk, és 

azt is el kell mondanunk, hogy ha valami nem az elképzelésünknek 

megfelelően alakult, nem várt eredményt hozott, de igyekezzünk 

kihangsúlyozni a pozitívumokat. 
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Sajnos még a legjobban megtervezett és előkészített kísérletek, 

vizsgálatok esetén is előfordulhat, hogy az eredményeink gyengén 

alakulnak. Szélsőséges esetben ez akár azt is jelentheti, hogy a hosszú és 

fáradságos munkával elvégzett vizsgálatok eredményeit nem tudjuk 

publikálni. Mielőtt azonban erre a következtetésre jutnánk érdemes 

minden követ megmozgatni, hiszen a tudományos kutatás legnehezebb, 

legfáradságosabb része az adatok összegyűjtése. Ha már rendelkezünk 

eredményekkel, érdemes mindent megtenni, hogy azok ne vesszenek 

kárba. Ebben segítségünkre lehet pl. a statisztika eszköztára. Több olyan 

statisztikai módszer, trükk létezik, amelyek segítségével akár a 

reménytelennek tűnő szituációkban is lehet értelmes következtetésekre 

jutni. Természetesen ehhez megfelelő statisztikai ismeretekkel kell 

rendelkezni, vagy – ennek hiányában – érdemes statisztikus szakemberrel 

konzultálni a lehetőségekről. 

Amennyiben ez sem vezet eredményre, akkor még mindig van egy 

lehetőség. Elképzelhető, hogy a kísérletek, a kutatás nem hozta meg a 

várt eredményt, de egyéb érdekes tanulságokkal szolgált. A teljes 

eredménytelenséget publikálni nem lehet (sajnos a legtöbb esetben még a 

feltevésünk ellentettjét sem tekinthetjük igazoltnak, hiszen az alternatív 

hipotézis bizonyítékának a hiánya még nem jelenti a nullhipotézis 

bizonyítását.) Elképzelhető azonban, hogy valamilyen olyan váratlan 

eredménnyel találkozunk, vagy olyan tanulságot tudunk levonni az 

eredményekből, ami érdekes lehet az olvasók számára, amivel a 

tudományterületet új eredményekkel gazdagíthatjuk. Ezek az eredmények 

sok esetben már publikálhatók, bár ez esetben meggondolandó, hogy – 

némi kis, még megbocsátható mértékű csúsztatással – ne igazítsuk-e 

inkább a célkitűzéseinket utólag az elért eredményekhez. 

A tudományos eredmények legtöbb esetben számszerű adatok formájában 

állnak rendelkezésre. Amennyiben 2-3 számadatnál többet kell bemutatni, 

az adatokat nem célszerű a szöveg részeként, felsorolás-szerűen 

bemutatni (különösen, ha komplex, több tényezőre kiterjedő vizsgálatról 

van szó). Ilyenkor az eredményeket táblázatok, vagy diagrammok 

formájában tesszük közzé. 

 

Diagrammok 

A tudományos eredmények illusztrálásának, az adatok bemutatásának 

legérzékletesebb eszközei a diagramok. Természetesen a diagramok 

készítésének is megvannak a szabályai, amit sajnos sokszor nem vesznek 

figyelembe a szerzők: 
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 El kell dönteni, hogy érdemes-e diagramot használni? Vannak olyan 

adatok, amelyek nem ábrázolhatók értelmesen diagramon, ilyenkor 

inkább táblázatra van szükség. Ugyanazon adatokat vagy táblázatban, 

vagy diagramban ábrázoljuk, mindkettő általában fölösleges. 4-5 

adatnál kevesebbet semmiképpen sem érdemes így ábrázolni, azokat 

inkább a szövegen belül ismertessük. 

 Nagyon fontos a diagram típusának megválasztása. Két tipikus hiba: 

 Az XY pontdiagram és vonaldiagram összekeverése. 

Vonaldiagramra akkor van szükség, ha pontok sorrendisége 

valamilyen oknál fogva fontos – ha pusztán XY pontpárokat 

generáltunk, akkor azokat nem szabad vonallal összekötni; ez 

teljesen átláthatatlanná teszi az ábrát, és értelmetlen is (7. ábra). 

 Egymástól független kategóriák esetén nem szabad az 

adatpontokat egymással összekötni! A szomszédos kategóriák 

közötti tartomány ilyenkor nem értelmezhető, az adatok között 

átmenet nincsen, ilyenkor inkább oszlop- vagy sávdiagramokat 

kell alkalmazni (8. ábra). 

 Vonaldiagramok esetén gyakori, hogy a pontokat egyenes vonalak 

helyett ún. spline görbékkel kötik össze – ezáltal kellemesebb 

megjelenésű ábrát kaphatunk. Ezt hasonlóképpen érdemes megtenni 

3D felületdiagramok esetén is, ez nem csak tetszetősebbé teszi a 

diagramot, de bizonyos esetekben az átláthatóság miatt is szükség 

van rá (9. ábra). 

 Ha a diagramon belül van egy nagyobb tartomány, ahol nincs mérési 

adatunk, akkor érdemes a tengelyt megszakítva az adatokat „közelebb 

hozni”, így több helyünk van az érdemi adatok ábrázolására. Nagyon 

fontos viszont, hogy ilyenkor az összekötő vonalakat, trendvonalakat is 

megszakítjuk, illetve, hogy a trendvonalban ilyenkor rendszerint „ugrás” 

látható. Amennyiben erre nem ügyelünk, az félrevezető lehet. (10. ábra) 

Logaritmikus skálát is sokszor érdemes alkalmazni – erre az 

ábrafeliratban illik felhívni a figyelmet, mert az olvasó, ha nem szemléli 

elég figyelmesen az ábrát, esetleg elsiklik fölötte, (11. ábra). 

 Helytakarékossági okokból gyakran ábrázolunk több adatsort 

egyazon diagramon. Ez az adatok összehasonlítását is segíti. Viszont 

ha túl sok adatsort próbálunk egyszerre ábrázolni, akkor egy idő után 

átláthatatlanná válik az ábra (12. ábra). Általában egy diagramon 3, 

maximum 4 adatsornál többet nem érdemes ábrázolni. Ilyenkor vagy 

redukálni kell az információt valamilyen módon (pl. a sok hasonló 

adatsorból csak egy-két példát mutatunk be), vagy kénytelenek 

vagyunk (valamilyen logikus módon) több diagramba rendezni az 

adatainkat.  
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7. ábra 

XY adatpárok esetén csak akkor kössük össze a pontokat, ha azok 

sorrendisége valamiért fontos – különben nagyon kusza ábrát kapunk. 
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8. ábra 

Az egymástól független kategóriák ábrázolásakor ne kössük össze az 

adatpontokat – a kategóriák közötti tartomány értelmezhetetlen! (a.) 

Inkább használjunk oszlop- vagy sávdiagramot. (b.)  

(Fiktív adatok.) 
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a. 

 

 

b. 

 

9. ábra 

3D felületdiagramok esetében szükség lehet az interpolációra.  

(Láng és tsai. 2000) 
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10. ábra 

Megszakított tengely esetén a trendvonal nem folytonos (a),  

hanem megszakad, és ugrással folytatódik tovább (b). 
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11. ábra 

Diagramm logaritmikus skálával (fiktív adatok) 
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12. ábra 

Túl sok adatsor ábrázolása egy grafikonban átláthatatlanná teszi az ábrát 

(Fiktív adatok) 
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13. ábra 

A túl sok számadat megjelenítése áttekinthetetlenné teheti a diagramot. 

 

 

 

 

14. ábra 

A „gép-kiköpte” diagramok sokszor tele vannak felesleges, nem ritkán 

idegen nyelvű és esetenként nehezen olvasható információval. Sokszor a 

minőségük sem kielégítő.  
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 A diagramokon lehetőség van a mérési adatok számszerű 
feltüntetésére is. E megoldás nagy előnye, hogy az olvasó pontos 
információhoz jut anélkül, hogy az adatokat külön táblázatban 
kellene ismertetni. Érdemes azonban óvatosan bánni a számadatokkal 
– a túl sok szám könnyen áttekinthetetlenné teheti az ábrát! (13. ábra) 

 Egyes régebbi gyártású műszerek sokszor saját printerrel 
rendelkeznek, ami a mérés folyamán, vagy azt követően rögtön 
diagramon ábrázolja az adatokat. Az újabb mérőeszközök általában 
közvetlen számítógépes kapcsolattal rendelkeznek – ebben az esetben 
sokszor jár hozzájuk szoftver is, amely automatikusan jelentéseket 
generál, több esetben kész diagramokkal. Ezek a diagramok azonban 
szinte soha nem felelnek meg arra a célra, hogy közvetlenül 
publikáljuk egy tudományos cikkben! Sokszor tartalmaznak idegen 
nyelvű feliratokat, az alkalmazott betűméret gyakran túl kicsi vagy 
túl nagy, és ritkán kielégítő a minőségük (14. ábra). Ilyenkor nem 
szabad restnek lenni; a diagramot a nyers adatokból megfelelő 
formátumban újra kell generálni, vagy – ha az alapadatok nem 
elérhetők – újra kell rajzolni őket. Egyes esetekben elegendő lehet az 
is, ha a „gép-kiköpte” diagramot egy képszerkesztő programmal kissé 
„letisztítjuk”, újra feliratozzuk. 

 A vonalvastagságra és a szürkeskálára vonatkozó korábban olvasható 
figyelmeztetések itt is helytállóak, sőt, talán még fokozottabban 
érvényesek. Ha pl. több adatsort ábrázolunk egyazon diagramon, 
akkor nem biztos, hogy az egyes adatsorokat különböző színű 
vonalakkal érdemes jelölni, mert lehet, hogy nyomtatás után nem 
lehet majd ezeket jól elkülöníteni, azonosítani (főleg szürkeskálában). 
Inkább próbáljunk ehelyett különböző vonaltípusokat, 
vonalvastagságokat alkalmazni  (15. ábra). Alapvető, hogy ha a 
folyóirat fekete-fehérben (szürkeskála) jelenik meg, akkor nem jó 
ötlet az egyes adatsorokat színekkel elkülöníteni. 

 Természetesen a diagramok készítésekor is az igényességre kell 
törekedni. A diagram legyen esztétikus, arányos megjelenésű (pl. 
lehetőleg ne alkalmazzunk túl vastag, „bumfordi” vonalakat, stb.) A 
MS Excel alapbeállításai időnként jól működnek, de legtöbb esetben 
érdemes ezeket kicsit korrigálni (pl. alapbeállítás szerint színes 
diagramokat készít, ami rögtön problémát jelent, ha a folyóirat nem 
színesben jelenik meg.) Gyakori gond az Excellel, de más 
táblázatkezelő programokkal is, hogy hajlamosak túl sok helyet 
fenntartani a feliratok (pl. a számunkra általában teljesen felesleges 
diagramcím) és a jelmagyarázat számára, így nagyon lekicsinyítik a 
diagram számára rendelkezésre álló helyet. Érdemes kicsit 
gondolkozni, kísérletezni (pl. a jelmagyarázatot a diagram területén 
belül elhelyezni) – célunk mindenképpen az, hogy a lehető legtöbb 
hely maradjon az adatok ábrázolására. 
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15. ábra 

A különböző színű vagy színárnyalatú vonalak nem a legcélszerűbbek az 

egyes adatsorok megkülönböztetésére. A különböző színárnyalatok 

között sokszor nehéz különbséget tenni, vagy a kontraszt nem lesz 

megfelelő. (a.)  

Használjunk inkább eltérő vonaltípust és vonalvastagságot. (b.)  

(Fiktív adatok.) 
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Táblázatok 

A táblázat a diagrammoknál kevésbé szemléletes, ugyanakkor precízebb 

eszköz a kutatási eredmények közzétételére, amelyből az olvasó a 

diagramokról leolvashatónál pontosabb információhoz juthat. 

Táblázatban közölhetünk összefoglaló statisztikákat, vagy akár közvetlen 

mérési adatokat – illetve bármely más egyéb, a mérési körülményekre 

vagy az eredményekre vonatkozó adatokat. 

A diagramokhoz hasonlóan táblázatot sem érdemes négy-öt adatnál 

kevesebbért készíteni. Úgyszintén nem érdemes táblázatot készíteni, ha 

majdnem minden adat egyforma (tipikusan nulla) – ezekben az esetekben 

a mérési eredményeket egyszerűen a szöveg részeként célszerű közölni. 

A táblázatok készítésének a legfőbb szabálya, hogy mindig logikus 

felépítésre kell törekedni. Ez különösen nagyobb, összetettebb táblázatok 

esetén igényel odafigyelést. Az 1. és 2. táblázatban két egyszerű példát 

láthatunk, logikátlan illetve logikus felépítésű táblázatokra. 

A 2. táblázatban is látható, viszonylag egyszerű esetben általában nem 

okoz gondot a táblázat elkészítése. Máskor – pl. ha sok tényező hatását 

vizsgáljuk – jó lenne három, sőt, négy vagy öt dimenziós táblázatot 

készíteni, ami természetesen lehetetlen. Ilyen esetben a táblázat 

szerkezetét mintegy kilapítva, az egyes sorokon vagy oszlopokon belül 

további kategóriákat különböztetünk meg – erre mutat be példát a 3. 

táblázat.  

 

1. táblázat – logikátlan felépítésű táblázat – nem egyértelmű, hogy a vég-

összeg (117) csak a 3. sorra, vagy a teljes táblázatra vonatkozik-e. 

  A B C Össz. Végösszeg 

1 10 14 12 36  

2 15 2 8 25  

3 32 12 12 56 117 

 

2. táblázat – logikus felépítésű táblázat – a végösszeg elhelyezése 

egyértelmű. 

  A B C Össz. 

1 10 14 12 36 

2 15 2 8 25 

3 32 12 12 56 

Végösszeg    117 
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Ha a táblázat valamelyik sorában, vagy oszlopában végig azonos adat 

szerepel, akkor arra a sorra vagy oszlopra valószínűleg nincsen szükség. 

Ilyenkor inkább a táblázat címében adjuk meg ezt az adatot (pl.: a 

próbatestek nedvességtartalma minden mérés során 10% volt.) 

A táblázatok elkészítésével kapcsolatban viszonylag kevés formai 

megkötés szokott lenni. A táblázatnak mindenképpen van címe, ami 

általában a táblázat fölött szerepel. A táblázatokat is számozzuk, és szám 

szerint hivatkozunk rájuk. A táblázat címében szerepelhetnek kiegészítő 

információk is (pl. egyes fafajok sűrűség adatai 12%-os 

nedvességtartalom mellett, kg/m
3
.) 

A táblázatok szerkesztésével kapcsolatban az egyes folyóiratok eltérően 

járnak el. Van olyan eset, amikor a folyóiratban közölt cikkek formátuma 

egységes – ilyenkor általában a tördelőszerkesztő hozza közös 

formátumra az egyes szerzőktől érkező adatokat. Más folyóiratok teljesen 

a szerzőre bízzák a táblázatok szerkesztését. Itt nincs feltétlenül jó 

megoldás, de az esztétikus, jól követhető táblázatok készítésekor 

mindenképpen érdemes szem előtt tartani az alábbiakat: 

 A rovatfej kiemelése: a táblázatoknak szinte minden esetben van egy 

– egy, vagy akár több sorból álló – fejléce (rovatfej), ami az egyes 

oszlopok tartalmát definiálja. A rovatfejet mindenképpen érdemes 

valamilyen módon kiemelni, mert az olvasó szeme újra és újra ezt 

fogja keresni, hogy be tudja azonosítani az egyes oszlopokban 

található mennyiségek, információk jelentését.  

 A rovatfejhez hasonlóan legtöbb esetben az első oszlop is 

megkülönböztető információt hordoz, ezért ezt is érdemes valamilyen 

formában kiemelni. 

 Az utolsó sor és az utolsó oszlop általában valamilyen összegző 

információt tartalmaz (pl. összeg, átlag, stb.) – ezt is érdemes más 

módon jelölni, bár általában nem hangsúlyozzuk olyan erősen, mint a 

rovatfejet. 

 A táblázaton belül sokszor vannak kisebb, elkülönülő egységek. 

Ezeket valamilyen módon célszerű egymástól jól elkülöníthetően 

ábrázolni. Ez a táblázat jellegétől függően történhet pl. vastagabb 

elválasztó vonallal, kettős vonallal, vagy egyszerűen csak megnövelt 

sor- vagy oszloptávolsággal, stb. 

 Ha megoldható, egy oszlopon belül elegáns az értékeket olyan módon 

egymás fölé rendezni, hogy a tizedesvessző (vagy angol nyelvű cikk 

esetén a tizedespont) azonos pozícióba kerüljön. Ez segíti az 

áttekintést, és rögtön jól láthatók a nagyságrendek is. (Ezt 

nagymértékben megkönnyíti az, ha az egymás fölötti értékek azonos 

számú tizedesjegyet tartalmaznak.) 
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A 4. táblázat néhány megoldást mutat be esztétikus és jól áttekinthető 

táblázatok elkészítésére. 

 

 

4. táblázat – néhány jól elkészített és áttekinthető táblázat 

Fafaj 
Famagasság 

H (m) 

Átmérő 

D (cm) 

Fatömeg 

V (m
3
/ha) 

Bükk 28,2 88,7 381,3 

Kocsányos tölgy 32,3 82,3 210,4 

Kocsánytalan tölgy 35,4 91,9 232,8 

Erdei fenyő 28,2 87,2 371,0 

Lucfenyő 38,0 98,1 402,3 

Átlag 32,2 89,4 319,7 

 

Fafaj 
Famagasság 

H (m) 

Átmérő 

D (cm) 

Fatömeg 

V (m
3
/ha) 

Bükk 28,2 88,7 381,3 

Kocsányos tölgy 32,3 82,3 210,4 

Kocsánytalan tölgy 35,4 91,9 232,8 

Erdei fenyő 28,2 87,2 371,0 

Lucfenyő 38,0 98,1 402,3 

Átlag 32,2 89,4 319,7 

 

Fafaj 
Famagasság 

H (m) 
Átmérő 
D (cm) 

Fatömeg 
V (m

3
/ha) 

Bükk 28,2 88,7 381,3 

Kocsányos tölgy 32,3 82,3 210,4 
Kocsánytalan tölgy 35,4 91,9 232,8 

Erdei fenyő 28,2 87,2 371,0 
Lucfenyő 38,0 98,1 402,3 

Átlag 32,2 89,4 319,7 
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Összefoglalás és következtetések 

Az összefoglaló fejezet célja, hogy az értékelésben leírtak közül kiemelje 

a leglényegesebb eredményeket és következtetéseket. Ha a célkitűzéseket 

a bevezető fejezetben világosan fogalmaztuk meg, akkor ez a fejezet 

szinte „önmagát írja meg”, csupán az ott felvetett kérdéseket, 

hipotéziseket kell pontról-pontra megválaszolni a kutatási eredmények 

tükrében. 

A tudományos cikkek egyes részeit az olvasók nem minden esetben 

olvassák sorrendben. Ha valakinek a cím felkelti a figyelmét, először 

rendszerint a kivonatot nézi meg, de sokszor előfordul, hogy ezután még 

nem kezdi el átrágni magát a teljes cikken, hanem először a számára 

legérdekesebb fejezethez – a következtetésekhez – lapoz. Emiatt ezt a 

részt érdemes azzal kezdeni, hogy nagyon röviden, 1-2 mondatban 

összefoglaljuk az elvégzett munka lényegét, pl.: „Három hazai fafaj 

színinger jellemzőinek vizsgálatára került sor. A három anatómiai 

fősíkon végzett mérések eredményei alapján az alábbi következtetéseket 

vontuk le:” 

Ezt követően tüntetjük fel a legfontosabb megállapításokat. Itt az 

eredmények és értékelés fejezetben szereplő, részletes elemzést, 

értékelést kell néhány mondatba sűríteni. Az egyes megállapításokat 

érdemes pontokba szedni. Nagyon elegáns, ha ezek a pontok 

„válaszolnak” a bevezetőben leírt kérdésekre, célkitűzésekre (tehát, ha pl. 

ott három pontba szedtük a célkitűzéseket, akkor itt is az annak megfelelő 

három pontban vezetjük fel a következtetéseket.) Egy-egy pont ne legyen 

egy-két mondatnál hosszabb. 

A következtetéseket igyekezzünk tárgyilagosan, világosan, határozottan 

megfogalmazni. Még a negatív vagy bizonytalan eredményekről is 

érdemes határozottan írni. A következtetések tekintetében is őszintén be 

kell számolni minden eredményről (legyen bár a mi szempontunkból 

pozitív vagy negatív), de itt is érdemes a pozitívumokat hangsúlyozni.  

Fontos, hogy az összefoglaló fejezet a korábbiakban leírtakra 

támaszkodik. Ebben a fejezetben új, eddig még nem ismertetett 

információt (legyen az további, a cikkben nem ismertetett vizsgálatok 

eredménye, vagy éppenséggel a szakirodalomból vett, de az 

irodalomfeldolgozásban nem szereplő megállapítás) már nem célszerű 

bevezetni, mert az megbontja a cikk egységét, és zavaró lehet az olvasó 

számára. Ugyanakkor a következtetések között, vagy azt követően 

említhetünk olyan nem várt (nem a célkitűzéseknek megfelelő) 

eredményeket, amelyek azonban érdekesek lehetnek az olvasók számára. 

Végezetül, a fejezet végén, az eredmények alapján sokszor fogalmaznak 

meg javaslatokat a kutatások további irányaira nézve. 
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Irodalomjegyzék 

Az irodalomjegyzék célja a szövegben hivatkozott vagy idézett munkák 

forrásának pontos azonosítása. Az irodalomjegyzékben listaszerűen 

felsoroljuk mindazokat a forrásmunkákat, amelyekre hivatkozunk, 

minden olyan adattal, ami a precíz azonosításukhoz szükséges. 

Mindenképpen meg kell adni a következőket: 

 A szerző(k) neve. Az összes szerzőt fel kell sorolni (tehát itt nem elég 

a tsai., mtsai., stb., minden szerző nevét ki kell írni), abban a 

sorrendben, ahogyan eredetileg szerepelnek. Mindig a szerző 

vezetéknevét, és keresztnevének/neveinek kezdőbetűjét kell megadni. 

Nem kell megadni a teljes keresztnevet, és a szerzők címeit és egyéb 

titulusait (tehát nem kell Prof., Dr., habil.).  

Nem magyar cikkek, vagy külföldi publikálás esetén felmerül a 

kérdés, hogy a keresztnév kezdőbetűjét kell-e előre írni (a más 

nyelvterületen elterjedt konvenciók szerint)? Erre két megoldás 

terjedt el. Az egyik megoldás, hogy minden szerzőnél a családi nevet 

írják előre, majd a keresztnév kezdőbetűjét, vesszővel elválasztva. A 

másik lehetőség, hogy ezt csak az első szerzőnél alkalmazzák, a 

többi szerzőnél pedig előre kerül a keresztnév kezdőbetűje, az 

alábbiak szerint: 

1) Lang, E.M, Davalos, J., Anderson, R.B. vagy 

2) Lang, E.M, J. Davalos, R.B. Anderson. 

 (A könnyebb azonosíthatóság, és ABC sorrendbe rakhatóság miatt 

az első szerző családi neve általában előre kerül.) Folyóirat 

cikkeknél mindig az adott folyóiratnál alkalmazott stílus határozza 

meg, hogy melyik megoldást kell használni (sok esetben ezt elő is 

írják az ún. Publication stylesheetben).  

 Évszám. A megjelenés éve. Általában a szerzők nevét követően, 

egyes esetekben zárójelben szerepel. Esetenként előfordul, hogy az 

évszám a végére kerül. 

 A mű címe. A címet az eredetivel megegyezően kell megadni. Angol 

nyelvű publikációknál egyes esetekben előfordul, hogy a cím minden 

szavát nagybetűvel írják – itt is mindig az eredetinek megfelelően 

kell eljárni. Amennyiben a hivatkozott cikk nyelve nem egyezik meg 

a saját cikkünkével, akkor a fordítást a cím után zárójelben, vagy 

szögletes zárójelben meg szokás adni. Kivétel ez alól az angol (és sok 

esetben a német) – ezekről feltételezhető, hogy az olvasó beszéli, 

vagy legalábbis könnyen le tudja fordítani az angol (vagy német) 

nyelvű címet. Figyelem: az eredeti címet mindenképpen meg kell 

adni! 



 70 

 A publikáció egyéb adatai. Ez az idézett forrás típusától függően 

eltérő lehet: 

 Könyv esetében a kiadó, és a kiadó székhelye, valamint az 

oldal(ak), ahonnan idézünk, vagy amelyekre hivatkozunk (egy 

nagy terjedelmű könyv esetén tájékoztatnunk kell az olvasót, 

hogy hol találja a hivatkozott információt.) Pl.:  

Akadémiai Kiadó, Budapest, 170-175, 233 old. 

John Wiley and Sons, New York, p147. 

 Szerkesztett könyv esetén nem a könyvre, hanem egy adott 

fejezetre hivatkozunk, annak szerzőjével együtt. A kiadványt 

ezután a szerkesztő nevével, a könyv vagy kiadvány címével 

azonosítjuk, majd megadjuk a kiadót, a kiadó székhelyét, és az 

adott fejezet oldalszámait. Például: 

Németh J., Szabadhegyi Gy. 2000. Furnérok és furnéralapú 

rétegelt termékek gyártása. In: Molnár S. szerk. Faipari 

Kézikönyv, Faipari Tudományos Alapítvány, Sopron, 263-320. 

old. 

Simatupang, M.H., H. Lange, A. Kassim, N. Seddig. 1989. 

Influence of wood species on the setting of cement and 

gypsum. In: A.A. Moslemi ed. Fibre and Particleboards bonded 

with inorganic binders, pp. 33-42. 

 Folyóiratcikk esetén a folyóirat megnevezése, majd az 

évfolyam, azon belül a szám, és az oldalszámok azonosítása a 

következő formában: évf(szám):tól-ig. Abban az esetben, ha 

egy folyóirat adott évfolyamán belül a számozás folytonos (nem 

kezdődik számonként újra), akkor a szám megadása nem 

kötelező. A nevesebb külföldi folyóiratok címének általában 

van általánosan bevett rövidítése (pl. a Forest Product 

Journalnak Forest Prod. J.), ezeket illik ismerni és használni. 

Néhány példa: 

Stipta J., Németh K., Molnárné Hamvas L. 2002. A faanyag és 

fémionok kölcsönhatása I. – A krómionok és fény hatása a 

faanyag színére. Faipar 50(4):18-23. 

Chang, S. J., Olson, J. R., Wang, P. C. 1989. NMR imaging of 

internal features in wood. Forest Prod. J. 39(6):43-49. 

Stark N.M., Rowlands R.E. (2003) Effects of wood fiber 

characteristics on mechanical properties of wood/ 

polypropylene composites. Wood Fiber Sci. 35:167-174. 
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 Konferencia kiadványban megjelent cikk esetén szerkesztett 

könyvhöz hasonlóan az adott cikkre, és annak szerzőire 

hivatkozunk. Az adatok között meg kell adni a konferencia 

nevét, a kiadvány szerkesztőjének a nevét, ha ismert, valamint a 

konferencia helyszínét, és általában annak pontos dátumát is. 

Példák: 

Hachmi, M., A.G. Cambell 1989. Wood-cement chemical 

relationships. In: Proc. Fiber and Particleboards bonded with 

Inorganic Binders. FPRS, Madison, WI. pp. 43-47. 

Paukó A. 2001. Fenyő klónok faanyagának morfológiai és 

fizikai összefüggései. In: Bejó L. szerk. Új eredmények a fa és 

rosttechnológiai tudományokban, konferencia kiadvány, NyME 

Faipari Mérnöki Kar, Sopron, 2001. November 7. 16-18.  old. 

 Értekezés, diplomamunka, szakdolgozat, stb. esetén megadandó 

a munka jellege (doktori értekezés, diplomamunka, stb.), az 

intézmény, ahol az benyújtásra került (kar és egyetem, vagy 

MTA bizottság), és a teljes oldalszám. Például: 

Hovorkáné Horváth Zs. 2007. Fűszerpaprika-őrlemények 

érzékelt és mért színinger-jellemzői. Doktori értekezés, 

Budapesti Corvinus Egyetem, Élelmiszertudományi Kar, 

Budapest. 145 old. 

 Az internetes hivatkozások egy tudományos cikkben lehetőség 

szerint kerülendők, mivel az interneten fellelhető információk 

értéke, hitelessége, megbízhatósága többnyire kétséges, amint 

arra pl. az egyik ausztrál internetes oldalon fel is hívják a 

figyelmet (16. ábra). Amennyiben mégsem megkerülhetők, arra 

kell törekedni, hogy az internetes oldalak szerzőjét, a közzététel 

évét azonosítani tudjuk, és aszerint hivatkozzunk rá. Ideális 

esetben megadjuk az oldal szerzőjét (vagy ennek hiányában a 

közreadó cég, vagy szervezet nevét), az évszámát és a címét 

(amennyiben nincs ilyen, esetleg saját magunk kreálhatunk), 

majd a pontos hivatkozást (URL-t) relációs jelek között, végül 

pedig a megtekintés dátumát (az internetes források sajnálatos 

rossz szokása ugyanis, hogy idővel elérhetetlenné válnak, vagy 

megváltozik a tartalmuk vagy az elérhetőségük.) Egy példa: 

Németh Gy. Tetőszerkezetek. <http://www.sze.hu/~nemethgy/ 

tetoszerkezetek.pdf> Megtekintve: 2012. április 2.  
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16. ábra 

Figyelmeztetés egy ausztrál egyetem honlapján: a weboldal tartalmáért 

nem vállalnak felelősséget. (ANU DoF 1996) 

 

(Megjegyzés: a fentiek természetesen nem vonatkoznak a tudományos 

folyóiratok online kiadásaira, vagy az egyes tudományos referencia 

adatbázisokból kinyert adatokra – ezek akkor is megbízhatók, ha 

történetesen az adott folyóirat már nyomtatásban nem is jelenik meg.) 

Az irodalomjegyzékben a források vagy az első szerzők nevei alapján 

vannak ABC-sorrendbe rendezve, vagy – amennyiben a hivatkozások 

megadása a szövegben nem a szerző neve és évszám szerint, hanem 

számmal történik – a szövegbeli megjelenés sorrendjében kerülnek be.   

 

Köszönetnyilvánítás 

Köszönetnyilvánítást nem kötelező a szövegben elhelyezni, és a 

tartalmára nézve sincsen semmiféle szabály. Bárkinek köszönetet 

mondhatunk, akiről úgy érezzük, segítette a cikk megjelenését. Ha a 

kísérletnek voltak szponzorai (pl. valamilyen cég vagy szervezet, illetve 

ha valamilyen kutatási projekt keretében készült), azt általában illik 

feltüntetni. Nagyon fontos, hogy ezt itt és nem a cikk érdemi fejezeteiben 

kell megtenni, kivéve abban az esetben, ha ez önmagában fontos extra 

információtartalommal bír (pl., hogy az illető cég termékét vizsgáltuk, 

vagy pl. az illető város önkormányzatának a munkatársai között történt a 

felmérés.) 
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A LEKTORÁLÁSI FOLYAMAT 

 

A lektorálás (angolul: peer review) feladata, hogy a publikáció 

megjelenése előtt biztosítsa annak megfelelő színvonalát. A tudományos 

folyóiratokhoz benyújtott cikkek minden esetben átesnek lektoráláson, de 

ma már általános gyakorlat, hogy a rangosabb konferenciák 

kiadványaiban megjelenő előadás és poszter cikkeket is lektorálják. A 

tudományos könyvek, monográfiák esetében is szerepelni szokott a 

lektorok neve, sőt, voltaképpen a doktori értekezés opponenseinek a 

feladata is nagyon hasonló egy lektoréhoz, kiegészítve bizonyos speciális 

elemekkel (pl. a tézisek értékelése.) A legtöbb esetben legalább két lektor 

átnézi és véleményezi a publikációkat, de rangosabb folyóiratok esetében 

nem ritka a három lektor sem.  

 

A lektorálás célja 

A lektorálás – ideális esetben – több célt is szolgál, például: 

 A téma több, független szakértője ellenőrzi, hogy a cikk eredeti 

munka-e, és a mögötte álló kutatás jelentősége valóban elegendő-e az 

adott helyen és formában történő közlésre. 

 Biztosítja, hogy a publikáció megfelelően magas színvonalú legyen. 

Ez magába foglalja az irodalomfeldolgozás színvonalát (a szerző 

valóban teljes körűen feldolgozta-e a téma irodalmát), a kutatás 

kivitelezését (a kísérlet koncepciója, módszerei, megvalósításának a 

helyessége), az eredmények értékelését és a következtetéseket is. 

 Biztosítja, hogy a publikáció közérthetősége megfelelő-e. A lektor (és 

részben a szerkesztő) feladata, hogy a cikk nyelvezetét, helyesírását, 

fogalmazását is ellenőrizze – de a lektorálás fényt derít arra is, ha az 

író nem kellő részletességgel mutatta be a kutatást vagy az 

eredményeket (ezt a hibát az általunk unásig ismert téma 

tárgyalásánál könnyű elkövetni!) 

A publikációk, cikkek készítésekor elsődlegesen a lektorok elvárásainak 

kell megfelelni, és ez sok esetben nem egyszerű feladat. Bár a tudomány 

– különösen a természettudomány, vagy a műszaki tudomány – elvileg 

objektív, a lektorálásnak sok esetben szubjektív elemei is lehetnek, ami 

megnehezítheti a munkánkat. 
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A lektor személye 

A lektorok kiválasztásakor több fontos szempont is érvényesül: 

 Megfelelő tudományos háttér: a lektor általában tudományos 

fokozattal, és megfelelően jelentős saját publikációs háttérrel 

rendelkező személy. 

 Megfelelő szakmai háttér: a lektorok szakterülete megegyezik a 

cikkíróval, vagy legalábbis annak határterületén mozog. 

 Pártatlanság, függetlenség: ez elsősorban azt jelenti, hogy a cikkíró és 

a lektor nem egy intézményben dolgoznak, illetve nem érintettek 

közös projektekben. 

Sok folyóirat szívesen veszi a cikk írójának a javaslatait a lektorok 

személyét illetően, de általában nem a szerző dönti el, hogy kik legyenek 

a lektorok (ez már csak a pártatlanság miatt is szükséges.) Cikkek 

lektorálásakor a legtöbb folyóirat eleve titokban tartja a lektor személyét. 

Erre elsősorban azért van szükség, hogy a lektor szabadon véleményt 

nyilváníthasson, ne kelljen tartania a szerző esetleges neheztelésétől. 

Ugyanakkor sok folyóirat csak felajánlja az anonimitás lehetőségét – ha a 

lektor ezzel nem él, a szerzőnek lehetősége van a problémákról 

konzultálnia, kérheti a lektor segítségét a cikk átdolgozásához. 

A lektorok hozzáállása természetesen nagyon sokféle lehet – és ennek 

megfelelően a reagálásunk is sokszor eltérő. Az alábbi néhány 

„alaptípus” az állatorvosi lóhoz hasonlóan a valóságban nem létezik, 

mégis segíthet a konfliktusok kezelésében:   

 Nemtörődöm: sok esetben a lektor elvállalja ugyan a feladatot, de 

valójában nincs kedve, ideje, energiája a lektorálással foglalkozni. 

Ilyenkor esetleg a látszat kedvéért belejavít ugyan egy-két helyen a 

cikkbe, tesz egy-két megjegyzést, de valójában érdemben nem járul 

hozzá a cikk jobbításához, és általában elfogadólag nyilatkozik arról. 

A szerző szempontjából ez a legkényelmesebb megoldás, de egy 

alaposabb lektor általában többet használ a cikk színvonalának. 

 Inkompetens: sok esetben értetlenül állunk a lektor egy-egy 

megjegyzése előtt, egyértelműen kiviláglik, hogy valójában nem 

értette meg a cikkünket, ennek ellenére kekeckedik vele. Ezeknek a 

véleményeknek a kezelése talán a legnehezebb, viszont bizonyos 

esetekben rávilágíthat, hogy amit leírtunk, talán nem olyan 

közérthető, mint amennyire mi gondoltuk. Akár a lektor 

„butaságából” ered, akár nem, ilyenkor érdemes átgondolni, hogyan 

lehetne a mondandónkat érthetőbbé, egyértelműbbé tenni. 
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 „Hol a cikkem?”: a lektor is ember, és ami még fontosabb, ő is 

szerző, a szerzők pedig mindig az idézettségre hajtanak. Ha a 

lektorált cikk közel áll a saját szakterületükhöz (márpedig általában 

éppen emiatt kérték fel őket lektornak), nagy a kísértés, hogy 

javasoljanak még 1-2 hiányzó publikációt, köztük a sajátjukat is 

(ebből sokszor az anonim lektor személye is megsejthető…) 

Amennyiben a hiányzó referencia valóban releváns, a probléma 

könnyen orvosolható, de ha nem igazán odaillő cikkről van szó, 

nehezebb a probléma kezelése. 

 Alapos: gyakorlatilag nem létezik olyan cikk, amiben ne lehetne 

legalább kisebb hibákat, javítanivalókat találni. Az alapos, valóban 

hozzáértő lektor valószínűleg akkor is felhívja a figyelmünket jó pár 

hiányosságra, ha egyébként tetszik neki a cikk. Bár ez sokszor 

komoly pluszmunkát jelent a szerzőnek, érdemes a tanácsait 

megfogadni, mert sokat javíthat a cikken (a jobb cikk pedig nagyobb 

elismertséget, magasabb idézettséget jelenthet.) 

 

A lektori vélemény 

A lektori vélemény formája különböző lehet. A legtöbb folyóirat 

szerkesztői egy értékelő lapot töltetnek ki a lektorokkal, amelyben a 

cikket különböző szempontok szerint értékelik (pl. a téma eredetisége, az 

irodalomfeldolgozás teljessége, kutatásmódszertan, az eredmények 

értékelése, következtetések helyessége, táblázatok és ábrák minősége, 

nyelvezet, stb. – ld. az 1. Függelékben található példákat is). Ugyanakkor 

a lektornak emellett lehetősége van a cikkben javításokat elhelyezni, vagy 

külön lapon saját értékelést készíteni. Minden esetben nyilatkoznia kell a 

cikk elfogadásáról is. Az ezzel kapcsolatos döntés lehet: 

 A cikket (változtatások nélkül) közlésre javasolja. Ez többnyire 

inkább a lektor nemtörődömségére, semmint a cikk kiváló 

színvonalára utal, hiszen ritka az olyan kiváló munka, amin ne 

lehetne javítani. A szerző szempontjából azonban ez a 

legkényelmesebb.  

 Kisebb javítások után közlésre javasolja. Ez egy alapvetően pozitív 

döntés. A mi feladatunk, hogy a lektor véleményét, javaslatait 

figyelembe véve javítsuk a cikket. Ezt követően a cikknek nem kell 

újabb lektoráláson átesnie (legfeljebb a szerkesztő nézi át, hogy 

valóban megtörtént-e a javítás), a cikk közölhető. 

 A cikk átdolgozását javasolja. Ebben az esetben a cikket újból 

benyújthatjuk, de előtte alapos, lényegi változtatásokra, sok esetben 

az irodalomáttekintés kibővítésére, a kutatási munka pontosabb 
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leírására, vagy az eredmények, következtetések átértékelésére van 

szükség, sőt, az is meglehet, hogy a kutatási munkát, az eredmé-

nyeinket is ki kell egészítenünk. Ez már valóban kellemetlen, de 

indokolt lehet a megfelelő színvonalú publikáció megszületése ér-

dekében. Ebben az esetben a cikknek újbóli lektoráláson kell átesnie. 

 A cikk elutasítását javasolja. Ez a döntés a legtöbb folyóirat esetében 

ritka, csak valóban gyenge, nem kellően megalapozott, vagy nem 

eredeti kutatáson alapuló cikkek esetében szokott előfordulni. A cikk 

ebben az esetben, még átdolgozott formában sem nyújtható be újra. 

Mivel általában több lektor nézi át a benyújtott anyagot, előfordulhat, 

hogy az egyes lektorok javaslata eltér egymástól. Ekkor többé-kevésbé a 

főszerkesztő dönt. Ha a két értékelés nagyon eltérő, általában egy 

harmadik lektort is felkérnek, így a cikk sorsát az ő véleménye dönti el 

(ez hasonlóan szokott történni a doktori disszertációk opponensei 

esetében is.) 

Felmerül a kérdés, hogy mennyire kell a lektor javaslatait komolyan 

venni? Átdolgozás (vagy elutasítás) esetében általában nincs mérlegelési 

lehetőségünk. Ha meg akarjuk jelenttetni a cikket, akkor valamilyen 

formában kezelnünk kell a kapott kritikákat. Ez viszonylag egyszerű, ha 

megközelítőleg egyetértünk a lektor javaslataival – bár ilyenkor is 

kemény munkára számíthatunk. Nagyobb a probléma, ha nem, vagy nem 

teljes mértékben értünk egyet a lektorral, és főleg ha, horribile dictu, a 

lektor esetleg téved. 

Ilyen esetben több lehetőség közül választhatunk. Amennyiben a 

nézetkülönbség nem lényegi, esetleg csak személyes vélemény kérdése, 

vagy a kérdés nem olyan nagy jelentőségű, érdemes feladni a 

büszkeségünket, és elfogadni a lektor javaslatait – még akkor is, ha 

szívünk szerint nem pont ezt tennénk.. Kompromisszumos megoldást is 

választhatunk – pl. módosítjuk a leírtakat, finomítjuk a kifogásolt pontok 

tartalmát de nem hajolunk meg teljesen a lektor véleménye előtt – ezzel 

sokszor elérhetjük a kívánt célt (megjelenhet a cikkünk) anélkül, hogy 

teljesen feladnánk a saját véleményünket. 

Amennyiben valamelyik ponton végképp nem tudunk egyetérteni a lektor 

kritikáival, dönthetünk úgy, hogy nem változtatjuk meg a leírtakat. Ezt is 

többféleképpen meg lehet tenni. A legrosszabb megoldás ilyenkor 

„nekirontani”  a lektornak, ízekre szedni az érveit, véleményét. Ritkán 

fordul elő, hogy ezzel meggyőzzük a lektort, vagy a főszerkesztőt. 

Valószínűbb, hogy a lektor megsértődik, és elvágjuk a cikk 

megjelenésének a lehetőségét. Célszerűbb ilyenkor is félretenni a 

hiúságunkat, és udvariasan, tisztelettudóan rámutatni, hogy miért nem 

értünk egyet a lektor véleményével.  
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Végső soron az is előfordulhat, hogy semmi sem segít, és kénytelenek 

vagyunk kiállni az álláspontunk mellett – még ha ezzel a döntéssel le is 

kell mondanunk arról, hogy a cikkünk megjelenjen. Ilyen esetben – vagy, 

ha a cikket visszautasították – próbálkozhatunk a megjelenéssel másik 

folyóiratnál. Sajnos megvan az esély arra, hogy ugyanaz a személy kapja 

a cikket lektorálásra, amivel kínos helyzetbe hozzuk magunkat. Végül az 

sem kizárt, hogy a „meg nem értett zseni” szerepére kárhoztatjuk 

magunkat, és kutatási eredményeink végképp publikálatlanul maradnak… 

Amennyiben viszont értelmes, alapos, körültekintő lektori véleményt 

kaptunk, azt mindenképpen értékelni kell – még akkor is, ha ez 

megnehezíti a munkánkat. Ilyenkor a lektor komoly munkát fektetett a 

cikkünkbe, ezért illik a javaslatait megfogadni, és érdemes is, mert 

komolyan a cikkünk hasznára válik a további befektetett munka. 

A lektorálással kapcsolatban talán a legfontosabb általános javaslat, hogy 

igyekezzünk félretenni a hiúságunkat, és fontoljuk meg komolyan a 

lektori javaslatokat – a legtöbb lektor (még ha van is a véleményének 

valamilyen önös vagy értetlen eleme) alapvetően segítő szándékkal írja 

meg javaslatát, ezért tisztelni kell még akkor is, ha nem tudunk 

mindenben egyetérteni vele. 
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ELŐADÁSOK 

 

A tudományos eredmények publikálásának speciális formája a kisebb-

nagyobb hallgatóság előtt tartott tudományos előadás. Leggyakrabban 

konferenciák, tudományos ülések keretein belül tarthatunk ilyen 

prezentációkat, de ide tartozik maga a doktori szigorlat vagy védés is. 

A tudományos előadás önmagában viszonylag alacsony rangot képvisel a 

publikációk között. Jóval többet ér abban az esetben, ha az előadás 

anyaga meg is jelent egy konferenciakötetben, de még mindig sokkal 

kevesebbre tartják, mint egy lektorált tudományos folyóiratban megjelent 

cikket.  

Ennek ellenére megvannak az előnyei a tudományos előadásoknak is. 

Ezek közül a legfontosabb, hogy ilyenkor közvetlen kapcsolat alakulhat 

ki a szerzők és a publikáció „fogyasztói” – a hallgatóság – között. Az 

előadások nyomán kialakult diszkusszió sokat segíthet, új irányt adhat, 

rámutathat az esetleges problémákra, inkonzisztenciákra, sőt, akár új 

kapcsolatokhoz, együttműködésekhez vezethet – úgyszólván 

„megtermékenyítheti” a kutatómunkát. 

Akárcsak a cikkek, tanulmányok írásának, a jó előadások készítésének is 

megvannak a „szabályai”, amiket érdemes megismerni és figyelembe 

venni, amikor az előadásokat előkészítjük, illetve, amikor az előadást 

tartjuk.  

 

Az előadás előkészítése 

A tudományos előadásokkal kapcsolatban talán az egyik leglényegesebb 

tudnivaló, hogy ilyenkor sokszor „a kevés több”. Egy 10-15 perces 

előadásban nem lehet komplex, mélyreható ismereteket átadni. Lehetőleg 

lényegretörően, csak a legfontosabb ismeretekre szorítkozva mutassuk be 

a kutatásunk lényegét.  

A kezdő előadók egyik leggyakoribb hibája, hogy a felkészüléskor el sem 

tudják képzelni, hogy mit lehet az adott témáról, kutatásról 15 percet 

beszélni? Azután, amikor az előadásra kerül a sor, nem ritka, hogy 15 

perc után még mindig valahol a bevezetésnél, vagy a kísérletek 

ismertetésénél tartanak, és nem marad idejük az eredmények 

bemutatására. Ennek több oka lehet. Részben, talán magunk sem vesszük 

észre, mennyire járatosak lettünk a saját témánkban, és mennyi 

mondanivalónk van 1-1 kérdésről. Az sem ritka, hogy látva a közönség 

reakcióját, úgy érezzük, hogy bizonyos dolgokat részletesebben kell 
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kifejtenünk, hogy világos legyen a mondandónk. A lényeg az, hogy 15 

perc általában nagyon könnyen elszalad, ha az ember olyan témáról 

beszél, amiben otthonosan mozog. 

Kezdő előadóként ezért érdemes inkább fele annyi anyaggal készülni, 

mint amiről úgy érezzük, hogy kényelmesen belefér a megadott időbe, 

általában ez a megfelelő mennyiség. Amennyiben mégsem sikerülne 

kitölteni a megadott időt, az sem katasztrófa – a hallgatóság és a 

konferencia szervezői általában még meg is köszönik nekünk… 

Az előadás szerkezetében is nagyon eltér egy tudományos cikktől. 

Természetesen az előadást is jól fel kell építeni. Szükség van bevezetésre, 

lényegi mondandóra és következtetésekre. Nincs azonban szükség a 

kutatás hátterének hosszas tárgyalására, indoklására, és 

irodalomáttekintésre sem. (Ha létezik 1-2 kulcsfontosságú, meghatározó 

munka, azokat esetleg röviden említeni lehet, de általában erre sincs 

szükség.) Az előadás lényege az általunk elvégzett kísérleti munka, és 

különösen az eredmények bemutatása. 

A szó elszáll, az írás megmarad. Tapasztalt előadók tanácsa szerint: 

„mondd el, hogy miről fogsz beszélni, majd mondd el a mondandódat, és 

végül mondd el, hogy miről beszéltél.” Az előadás bevezetőjében 

érdemes röviden felvezetni (és, ha szemléltjük is az előadást, kivetíteni), 

a legfőbb pontokat. Nagyon röviden érdemes csak kitérni a kutatások 

hátterére, indoklására, mihamarabb térjünk át a lényegi mondanivalóra – 

a saját kutatásunkra. 

A kísérletek kellő mélységű bemutatására természetesen itt is szükség 

van, de ezt sem kell olyan alaposan megtenni, mint egy cikk esetében. 

Fontos, hogy érthető legyen, hogy pontosan mit végeztünk el, de nem 

probléma, ha nem derül ki minden részlet, minden vizsgálati paraméter, 

ha valaki számára ezek érdekesek, akkor az előadást követően 

rákérdezhet nyilvánosan, vagy személyesen a konferencia szünetében.  

A jó előadások legnagyobb részét általában az eredmények bemutatása és 

tárgyalása teszi ki. Az eredményeket a legritkább esetben érdemes 

számszerűen ismertetni, inkább arra kell törekedni, hogy minél 

érzékletesebben, szemléletesebben mutassuk be azokat. A szemléltetésnél 

lehetőleg kerüljük a táblázatokat, inkább grafikonokat használjunk. A 

grafikonokra fokozottan érvényes, hogy azok legyenek minél 

egyszerűbbek, áttekinthetőbbek – nem az a lényeg, hogy minél több 

adatpontot tudjunk bemutatni, hanem hogy látsszanak a különbségek, a 

trendek, az összehasonlítások. Az a cél, hogy minél egyszerűbben, 

követhetőbben alá tudjuk támasztani a következtetéseinket. Nem biztos, 

hogy a teljességre kell törekedni, 1-2 minta-diagramm lehet, hogy többet 

mutat, mintha az összes adatot szemléltetnénk. A következtetéseket is 
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érdemes minél egyszerűbben, általánosabban megfogalmazni. Az előadás 

végén még egyszer röviden összefoglaljuk, hogy mit is hallottak, és 

kiemeljük a legfontosabb következtetéseket.  

 

Az előadás szemléltetése 

A legtöbb előadásnak hasznára válik valamilyen szemléltetés. Ez segít a 

hallgatóság figyelmének a fenntartásában, az előadás követésében, egy-

egy találó illusztráció, vagy akár leírt szöveg segítheti a mondanivaló 

megértetését. 

Manapság szemléltetés alatt szinte kizárólag a számítógépes kivetítést 

értjük, és ennek valóban sok előnye van. Az előadás tárgyától és az 

előadó temperamentumától függően azonban több más lehetőség is 

kínálkozik. lyen lehet például mintatestek, termékek bemutatása, vagy 

akár egy egyszerűbb, a közönség előtt szemléltetett kísérlet. Egyszerű, de 

nagyon hasznos eszköz lehet a tábla is, amellyel az előadó rugalmasan, 

kreatívan szemléltetheti a mondanivalóját.  

Általánosítás lenne azt mondani, hogy a számítógéppel szemléltetett 

előadások elidegenítik, az egyéb szemléltető eszközök pedig közel 

hozzák az előadót a hallgatósághoz. Ez ugyanis jelentősen függ az előadó 

személyétől, személyiségétől, a tárgyalt témától, sőt, a hallgatóságtól is. 

Sok előadónak segít kontaktust teremteni a hallgatósággal, ha nem 

számítógépes előadást tart, másrészt nem ritkán előfordul, hogy valaki 

mintegy „elbújik” a szépen felépített PowerPointos kivetítés mögött. 

Természetesen a számítógépes kivetítésnek is sok előnye van, különösen 

a korábban alkalmazott írásvetítővel vagy diával szemben. Sok esetben 

hasznos, sőt, szükséges és elvárt az ilyen jellegű szemléltetés. A vetítés 

előkészítése esetén érdemes néhány dolgot szem előtt tartani: 

 Általában nem érdemes nagyon sok diát készíteni. Pontos szabály 

nincs, de ha több diát készítünk, mint ahány perces előadást tartunk, 

akkor jó eséllyel túl fogunk szaladni a megadott időn. A „kevés több” 

szabály ebben az esetben is érvényes. 

 Általában felesleges mindent leírni, amit el fogunk mondani – ez 

egyrészt gyakran ahhoz vezet, hogy „a dia mögé bújunk”, és szó 

szerint felolvassuk a mondanivalónkat, másrészt igen unalmassá teszi 

az előadásunkat. Érdemesebb inkább rövid vázlatpontokat írni, és az 

előadás során azokat szóban kifejteni. Haladóknak érdemes 

megfontolni, hogy a diákon szöveg helyett inkább csak képekkel 

szemléltessék az elvégzett kísérleteket, eredményeket – bár az 

előadás vázlatát, és a végén a következtetéseket ebben az esetben is 
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érdemes röviden leírni, mert így jobban megmarad a hallgatóság 

emlékezetében . 

(Megj.: a fentiek alól egy kivétel van: ha nem beszéljük jól a nyelvet, 

lehet, hogy mégis érdemes minél több információt leírni a diára, mert 

gyenge nyelvhasználat mellett segíthet a mondanivaló 

megértésében!) 

 Sokat emelhet az előadáson, ha a számítógépes szerkesztést profin 

végezzük. 

 

Számítógépes vetítések szerkesztése 

Mint említettük, a számítógéppel készített vetítéseknek számos előnye 

van. Nagyon jó minőségű illusztrációk is olcsón elkészíthetők. A 

vetítések rugalmasan alakíthatók és átalakíthatók, és speciális 

effektusokkal színesíthetjük előadásainkat. Médiafájlok is könnyen 

beágyazhatók, így nagyon elegánsan válthatunk a különböző szemléltető 

eszközök között. A prezentációkészítő programok általában 

megkönnyítik a jegyzetoldalak készítését is. 

A prezentációkészítésnek azonban érteni kell a módját. Sajnos nagyon 

gyakoriak a félprofi, vagy teljesen amatőr, nehezen kivehető, nem 

egységes kinézetű előadások. Mivel egyszerűen tudunk hosszú 

szövegeket bemásolni és beilleszteni, könnyen eshetünk a „túl sok 

információ” csapdájába. Ilyenkor előfordulhat, hogy a prezentáció 

megvezeti az előadót, az előadás pedig „felolvasássá” válik. Szintén nagy 

a kísértés, hogy kihasználjuk a prezentációkészítő programok által kínált 

effektusok teljes kelléktárát. A túl sok villogó, a vetítővásznon átrepülő, 

pörgő, lepotyogó stb. felirat és ábra viszont egy idő után nagyon zavaró 

lehet a hallgatóság számára. 

Számítógépes prezentációk készítésénél az alábbiakat érdemes szem előtt 

tartani: 

 Megfelelő színséma vagy tervezősablon kiválasztása. A legjobb, 

legprofibb előadást is tönkre lehet tenni egy amatőr, gyengén 

megválasztott háttérgrafikával, vagy nem megfelelő színek 

alkalmazásával. A jó előadások háttere általában egyszerű és elegáns. 

A háttérgrafikákkal érdemes csínján bánni – pl. a PowerPoint által 

ajánlott tervezősablonok között is vannak nagyon kellemesek, de 

hivalkodók és zavarók is. Saját háttérgrafikával egyedibbé, 

érdekesebbé tehetjük a vetítést, de ehhez is érteni kell .  

Egy másik fontos kérdés a színséma megválasztása. Itt a legfőbb 

szempont a láthatóság és a kontraszt. Lehetőleg törekedjünk a sötét 
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alapon világos, vagy a világos alapon sötét színekre. Két hasonló 

tónusú szín kombinációja még akkor sem szerencsés, ha 

színárnyalatban elütnek (ilyen pl. a fekete alapon piros.) Vigyázat! 

Ami jól néz ki a képernyőn, az nem feltétlenül mutat jól kivetítéskor! 

 Nagyon fontos a jó kivehetőség, olvashatóság. Ha szöveget vetítünk ki, 

érdemes minél nagyobb betűméretet alkalmazni. A legjobb a legalább 

36 pt-os méret, és lehetőség szerint ne alkalmazzunk 24 pt alattit. A 20 

pt alatti betűméret mindenképpen kerülendő. Ugyanez vonatkozik az 

ábrákra is, a rajtuk található szöveg se legyen ennél kisebb. Az ábrákon 

található apróbb részletek nem biztos, hogy jól kivehetők lesznek – 

érdemes ezeket a részleteket kinagyítani, külön is bemutatni. 

 Effektusok: egy-két jól eltalált effektus színesítheti, kellemessé teheti 

az előadást, de igyekezzünk kerülni a hivalkodó, sűrűn váltogatott, 

erőteljes effektusokat – ezek „olcsó vásári mutatványnak” tűnhetnek, 

zavarják a hallgatóságot, és a komolytalanság érzetét keltik. 

Érdemesebb inkább a mérsékeltebb, finomabb effektusokat használni, 

és lehetőleg egy prezentáción belül ne alkalmazzunk sok különféle 

effektust. 

Az effektusok egyik előnye, hogy azokkal akár egyszerűbb 

animációkat is készíthetünk, amivel valóban szemléletesebbé tehetjük 

az előadást. Természetesen az ilyen jellegű effektusok nyugodtan 

alkalmazhatók, de ha ezeket igazán profi módon akarjuk elkészíteni , 

időt és energiát kell szánni rájuk 

 A prezentáció lehetőleg legyen egységes. Gyakran látni szörnyen 

tulitarka és átgondolatlanul készített prezentációkat, ezek nagyon 

zavaróak, amatőrnek tűnnek. A professzionális megjelenésű 

prezentációk készítésekor érdemes az alábbiakra ügyelni: 

o Feliratok rendezése (balra, középre és sorkizártan, lehetőleg 

egységesen, és egymás alatt ugyanabban a pozícióban, stb.), 

egyenletes sorkiosztás 

o Lehetőleg egyféle betűtípussal, és egy dián belül ne legyen 

sokféle eltérő betűméret! (A PowerPoint szereti a betűméretet 

automatikusan a szövegdobozhoz igazítani – ezt a funkciót 

érdemes kikapcsolni…) Lehetőleg ne alkalmazzunk sokféle 

különböző betűszínt. 

o Az ábrák egységessége: az innen-onnan összeszedett, eltérő 

stílusú ábrák egy előadáson belüli alkalmazása az amatőr 

prezentáció érzetét kelti. 

o Stb. 
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Még egy fontos tanács, amiről sokszor megfeledkezünk: az idegen 

nyelvre, vagy idegen nyelvről fordított előadásokban sokszor ott 

maradnak az eredeti nyelvű feliratok (vagy éppen a 

tizedespontok/vesszők). Nagyon gyakori, és elég kellemetlen, amikor 

valaki egy nemzetközi konferencián a bennmaradt magyar nyelvű 

feliratok miatt kénytelen mentegetőzni. (Fordított esetben az angol vagy 

német nyelvű feliratok kevésbé zavaróak, de az igazán igényes 

előadásoknál erre is illik ügyelni.) 

 

Az előadás előtt 

Miután az előadásunkat megfelelő alapossággal előkészítettük, az előadás 

helyszínén, illetve az előadás közben is több veszedelmes buktató várhat 

még ránk, amire érdemes előre felkészülni. 

Először is, igyekezzünk jó előre megtudni, hogy pontosan milyenek a 

helyi feltételek. Ez elsősorban a technikára vonatkozik, ami okozhat 

meglepetéseket. E jegyzet írásakor elég általános, hogy az előadók az 

USB portra dugható un. pen drive-on viszik magukkal az előadásanyagot, 

ez nem is szokott gondot okozni. Néhány évvel ezelőtt viszont még 

könnyen eshetett az ember a „legújabb gizmó csapdájába” – pl. DVD-n 

vitte el az előadását, és csak CD, vagy floppy disk lejátszó volt a helyi 

számítógépen. Elképzelhető, hogy a jövőben megjelennek újabb 

adathordozók, ezért érdemes előre gondolkodni, és legalább kétféle 

adathordozón magunkkal vinni a prezentációt. 

Mivel legtöbben PowerPoint-ot használnak a prezentáció készítésére, egy 

másik gyakori probléma a különböző software-verziók használata. A 

szoftvernek illene lefele kompatibilisnak lennie, tehát pl. egy 2003-as 

Office XP verzióban készült prezentációt le lehet játszani 2010-es 

PowerPointtal, de egyes effektusok ilyenkor sem mindig helyesen 

jelennek meg. Visszafelé azonban már komolyabb gondok jelentkeznek, 

akár az is előfordulhat, hogy a vetítés egyáltalán nem játszható le. Ilyen 

esetben „teljesen meg vagyunk lőve”, ezért érdemes az előadást régebbi 

verzióban is lementeni az adathordozóra (még ha így bizonyos 

szerkesztések elvesznek is, de legalább valamit tudunk mutatni…) 

Saját laptop használatát nem minden esetben veszik jó néven, de 

általában megengedik. Ilyenkor is érheti meglepetés az embert, pl. ha a 

laptopon csak DV kimenet van, a kivetítőhöz pedig VGA kell, vagy 

fordítva. Alapvető, hogy tudjuk, hogyan kell a laptopunk kimenetét 

„életre lehelni”, mert azért mindenki haragszik, ha a laptop bűvölésével 

vesztegetjük a hallgatóság drága idejét… 
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Az előadás helyszínére mindenképpen érdemes a szekció kezdete előtt 

10-15 perccel megérkezni. Így fel tudjuk mérni a helyszínt, lehetőség van 

találkozni a szekció elnökével vagy moderátorával, feltölteni az 

előadásunkat a laptopra, stb. Nagyon kellemetlen, ha az előadó csak 

néhány perccel az előadása előtt érkezik meg, és nem tudott találkozni a 

szekció levezetőjével (ilyenkor a szekció-elnök csak reménykedhet 

abban, hogy az éppen felkonferált előadó a teremben tartózkodik, és 

technikai probléma sem adódik az előadás elindításakor.) Mindez 

megelőzhető, ha időben érkezünk.  

Még egy dolog, amire érdemes ügyelni: ha különleges igényünk van, azt 

jó előre jelezni a konferencia szervezőinek. (Pl. a diavetítő és az írásvetítő 

ma már speciális felszerelésnek számít, de az sem evidens, hogy pl. tábla 

vagy flipchart van a teremben!) 

 

Az előadás megtartása 

Kezdő előadók számára az egyik legrémisztőbb dolog, amikor először 

szembesülnek a „százfejű szörnyeteggel”. Van, aki jól veszi ezt az 

akadályt, de legtöbbünknek némi gyakorlatra van szüksége, mielőtt 

igazán otthonosan érezzük magunkat egy ilyen szituációban. A 

gyakorlatot semmi sem pótolhatja, azonban segít, ha bizonyos dolgokkal 

tisztában vagyunk. 

A tudományos konferenciák sötét titka, hogy nem csak mi, más sem 

szeret annyira ott ülni és többnyire unalmas előadásokat hallgatni. 

Különösen az szokott rosszul esni mindenkinek, ha a szekció hosszabbra 

nyúlik a tervezettnél – és ez szinte minden esetben így történik. A 

legrosszabb, és mégis az egyik legáltalánosabb hiba, ha az előadó nem 

tartja be a számára kijelölt időkeretet.  

Az előadókat általában semmilyen rossz szándék nem vezérli, nem 

akarják a többieket feltartani, mégis igen gyakran kifutnak a 

rendelkezésre álló időből. Ennek ellenére a rétestésztaként nyúló előadás 

a hallgatóságban ellenszenvet kelt, és az lehet a hallgatók érzése, hogy az 

előadó túl fontosnak tartja magát, mondanivalójának pedig olyan nagy 

jelentőséget tulajdonít, hogy azzal mások drága idejét rabolhatja. 

Ez többnyire hibás tervezés eredménye; kevésnek tűnik az előkészített 

anyag, nem vagyunk tisztában vele, hogy mennyi időre van szükségünk a 

prezentációhoz. Mivel az időszükségletet hajlamosak vagyunk 

alábecsülni, érdemes mindig inkább kevesebb, semmint több anyagot 

előkészíteni. Ha esetleg mégis rövidebbre sikerül az előadásunk, azért 

általában senki nem haragszik meg, ellenkezőleg, még hálásak is lesznek 

érte. Az előadás érdeme pedig végképp nem arányos annak 
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időtartamával. Egy rövid, frappáns előadás könnyen lehet olyan jó, sőt 

jobb, mint a hosszú, de velőtlen „szájmenés”. 

A jó előadás tartásának a titka a felkészültség. Fontos, hogy otthon 

legyünk a témában, amiről beszélünk. Mivel ilyen esetben általában a 

saját kutatásunkról beszélünk, ez nem szokott gondot okozni. A saját 

kutatásunkat, kutatási területünket mi ismerjük a legjobban, ennek meg is 

kell látszódnia az előadáson. Ehhez természetesen elengedhetetlen, hogy 

tisztában legyünk a téma hátterével, ismerjük annak irodalmát, különben 

könnyen zavarba jöhetünk. 

Nagyon profi, ha az előadást teljesen kútfőből, minden segédeszköz nélkül 

tartjuk meg, de ehhez nagy felkészültség kell – és még akkor is 

megtörténhet, hogy elakadunk. Ha nem vagyunk tökéletesen biztosak benne, 

hogy ez nem fordulhat elő, akkor jobb, ha vannak jegyzeteink, amikre 

tudunk támaszkodni. Ugyanakkor fontos, hogy ne tartsunk „felolvasást”. A 

legjobb, ha alaposan felkészülünk az előadásra, memorizáljuk a 

mondandónkat (de ne szó szerint! A hallgatóság hamar észreveszi, ha valaki 

bemagolt szöveget mond), de arra az esetre, ha elakadnánk, legyenek nálunk 

a jegyzeteink. (Ez megint az előadó személyétől is függ, de általában nincs 

szükség teljes, szó szerinti jegyzetekre – elég egy emlékeztető vázlat, ami 

fogódzót nyújt, ha elvesztettük a gondolatmenetünket.) 

Egy másik, mindenki által ismert, de ritkán említett tény: a tudományos 

előadások általában unalmasak. Ha tudjuk, érdemes olyan finom 

eszközökhöz nyúlni, amivel fenn tudjuk tartani a hallgatóság figyelmét, 

megnyerni a szimpátiáját. Ezek közül a legegyszerűbb az érdekes 

illusztrációk, ábrák alkalmazása, mert ez általában jobb kapaszkodót 

nyújt a figyelemnek, mint a kivetített szöveg. Fontos, hogy ezek 

esztétikusak, egyszerűek, jól átláthatóak legyenek.  

Ha a téma, vagy az előadó személye megengedi, némi finom humort is 

megengedhetünk magunknak. Ez nem mindenkinek áll jól, és egy 

tudományos előadásnál érdemes csínján bánni vele, de megfelelő módon 

és mértékkel alkalmazva kellemesen fűszerezheti az előadást. Fontos, 

hogy ne „humorkodjuk el” – elvégre tudományos előadáson vagyunk, 

nem stand-up show-n… 

Végül, néhány triviális dolog, ami azonban nagy hatással lehet az előadás 

sikerére. Először is, a beszédstílus: ha az előadó nagyon hadar, motyog, 

túl halkan beszél, vagy sokat ő-zik, a hallgatóság egy idő után már semmi 

másra nem fog figyelni, csak az előadói hibákra. Borzasztóan zavaró tud 

lenni a szipogás is (az előadás előtt fújjunk orrot, és ha nagyon muszáj, 

közben is – természetesen a hallgatóságtól elfordulva!), és érdemes 

valamilyen toroknyugtató cukrot is magunknál tartani (néha a 

legrosszabb pillanatban jön az emberre a köhögés.) 
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Alapvető, hogy mindig a közönségre nézünk, legfeljebb egy-egy rövid 

magyarázat, néhány szó erejéig fordulunk a tábla vagy a vetítővászon 

felé. Ha a vásznon akarunk mutatni valamit, a legjobb segédeszköz a 

mutatópálca, mivel annak nem csak a hegyét, hanem az egész pálcát 

látjuk. Fontos, hogy a pálcával nem karistoljuk a vetítővásznat; inkább az 

árnyékát használjuk a mutogatásra. A lézeres mutató szintén jól 

használható, azonban nagy hátránya, hogy a lézersugár nem látszik, 

csupán egy apró pont a táblán vagy a vásznon, amit a közönség nem 

mindig vesz észre egykönnyen. A legrosszabb mutatóeszköz a 

mutatóujjunk – ezt csak akkor alkalmazzuk, ha semmi más lehetőségünk 

nincsen! 

 

Kérdések 

Az előadást legtöbbször kérdések követik. Ezek szintén könnyen zavarba 

ejthetik a tapasztalatlan előadót, pedig a kérdések ritkán rosszindulatúak, 

többnyire őszinte érdeklődésből fakadnak. A kulcs ismét a tájékozottság, 

ha az előadó jól ismeri a kutatás hátterét, irodalmát, nehezebb őt zavarba 

hozni. 

A kérdések jellege nagyon eltérő lehet. Van, aki komolyan érdeklődik, és 

valóban tisztában van a témánkkal, de akadhat olyan, aki csak 

kötözködni, okoskodni próbál, a levezető elnöknek pedig hivatalból is 

kérdéseket kell feltennie (főleg akkor, ha más ezt nem teszi meg). 

Sokszor kapunk egyszerű kérdéseket (pl. valakinek nem volt teljesen 

egyértelmű a kutatás valamelyik részlete, így pontosítást kér), máskor 

szinte teljesen megválaszolhatatlan, majdhogynem filozófiai jellegű 

kérdések is felmerülnek. Nekünk minden kérdést komolyan kell vennünk, 

és legjobb tudásunk szerint megválaszolni. 

A kérdések megválaszolásakor lehetőleg maradjunk higgadtak és 

magabiztosak, de ne legyünk fölényesek. Ha olyan kérdést kapunk, 

amelyet nem tudunk, vagy nem lehet megválaszolni, ne essünk kétségbe, 

és ne beszéljünk mellé. Egyszerűen közöljük a tényt, hogy erre nincs 

válaszunk. Ha a válasz hosszas magyarázatot igényel, próbáljunk meg 

valamilyen rövid verziót elővezetni, és jelezzük a kérdezőnek, hogy 

készek vagyunk később bővebben is kifejteni a választ, ha részleteiben is 

érdekli a téma. 
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Az előadást követő diszkusszióban sokszor egyéb megjegyzések, 

javaslatok, kiegészítések is elhangzanak. Ezekre érdemes odafigyelni – 

választ kaphatunk olyan kérdésekre, amelyek már régóta foglalkoztatnak, 

és akár a kutatásaink folytatásához is segítséget nyújthatnak. 

 

Konferencia kiadvány 

A konferenciáról nem minden esetben készül kiadvány (proceedings). 

Van olyan is, amikor csak a cikkek kivonatát jelentetik meg, de a 

rangosabb konferenciákon legtöbb esetben teljes proceedings készül. 

Korábban ez sokszor csak annyiból állt, hogy az előadók és a poszter 

szekció résztvevői beküldték a szerkesztett cikkeiket, és azokból a 

szervezők „összelapátolták” a kiadványt. 

Ma már rendszerint ennél komolyabb kiadványok készülnek. A 

konferenciának tipikusan van egy tudományos szervezőbizottsága, akik 

lektorálják a cikkeket, így a kiadványban megjelenő cikkek minősége is 

garantált. Legtöbb esetben a cikkeket adott formátumban kérik, a 

szerkesztő feladatát így le tudják egyszerűsíteni. Ennek megfelelően a 

konferencia-kiadványban megjelenő cikkek rangja az utóbbi időben 

emelkedik. 

A kiadványban megjelenő cikkek elkészítésére ugyanazok a szabályok 

vonatkoznak, amiket a Tudományos publikációk felépítéséről szóló 

fejezetben már tárgyaltunk. Konferencia-kiadványban valamivel 

könnyebb cikkeket megjelentetni, mint a lektorált folyóiratokban, és 

sokszor a terjedelmük is korlátozott. 
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POSZTEREK 

 

A publikációk egy másik formája a poszter, amellyel szintén 

konferenciákon lehet megjelenni. A konferencia előadástól eltérően ez 

nyomtatott formában jelenik meg, azonban ahhoz hasonlóan ebben a 

formában csak a konferencián áll az érdeklődők rendelkezésére. 

A poszterek célja, hogy nagyon sűrített, rövid formában mutassa be a 

kutatási eredményeket. Mivel a poszter szerzője általában szintén 

megjelenik a konferencián, az előadásokhoz hasonlóan van lehetőség a 

szerző és a munka iránt érdeklődők közötti eszmecserére, kapcsolatok, 

együttműködések kialakítására (ezt szolgálja a poszter szekció is, 

amelynek ideje alatt a szerzőknek – elvileg – a poszter közelében kell 

tartózkodniuk, hogy az esetleges felmerülő kérdésekre válaszoljanak.) 

 

Poszterek készítése 

A poszterek készítésével kapcsolatban a legfőbb alapelv, hogy a 

konferencialátogatók nagy része nagyon kevés időt szán a poszterek 

megtekintésére. A legtöbben – ha egyáltalán megnézik a poszter szekciót 

– csak egy pillantást vetnek a munkánkra, egyesek megállnak néhány 

másodpercre, és átfutják a posztert, hátha valami érdekesre bukkannak. A 

résztvevőknek csak nagyon csekély százaléka szán rá 1-2 percet, hogy 

valamivel tüzetesebben szemügyre vegye az őt érdeklő posztert. Több 

időt pedig csak az tölt el vele, akit nagyon érdekel az adott téma. (Ezek a 

becslések természetesen nem reprezentatív felmérésen, csupán személyes 

tapasztalatokon alapulnak, de elég közel állnak a valósághoz.) 

Ha a fentieket átgondoljuk, könnyen rájöhetünk, hogy nem érdemes egy 

poszterre rengeteg adatot, információt, vagy hosszú szöveget írni. Az 

előadással ellentétben, ha túl sok anyag van a poszterünkön, azért senki 

sem haragszik meg, de értelme sincsen sok, mert senki nem fogja 

végigbogarászni az információkat.  

Ha jó posztert akarunk csinálni, akkor azon, ha lehet, még kevesebb 

anyagnak kell szerepelnie, mint egy előadásban. A poszter legyen tömör, 

de velős, érdekes és figyelemfelkeltő. A figyelemfelkeltés legjobb 

eszköze a cím mellett az érdekes és jól megszerkesztett, esztétikus ábrák 

alkalmazása (a legtöbben szívesebben néznek meg egy sok ábrát 

tartalmazó posztert, mint olyat, amelyiken hosszú szövegek, esetleg 

terjedelmes táblázatok vannak.) 
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A poszter tartalmát illetően nagyon hasonló szempontok érvényesülnek, 

mint az előadásoknál. Nincs szükség hosszadalmas bevezetőre, 

irodalomáttekintésre, elméleti háttérre (csak amennyi a poszter 

megértéséhez elengedhetetlenül szükséges.) A kísérleteket, vizsgálatokat 

röviden, és lehetőleg inkább ábrákkal szemléltetve mutassuk be; a 

hangsúly az eredményeken és következtetéseken legyen.  

A figyelemfelkeltés mellett a jó poszterek készítésének másik titka a 

poszter felépítése, világos, egyértelmű tagolása. Az egyes logikai 

egységeknek (pl. bevezetés, kísérleti módszerek, eredmények, 

következtetések) egymástól jól elkülönülten kell megjelenniük. 

Ugyanakkor arra is ügyelni kell, hogy a poszter áttekintésekor ezek 

logikus sorrendben kövessék egymást, ne kelljen keresgélni, hogy hol 

találom a következő részt. Míg a cikkeknél a szöveg és az ábrák, 

táblázatok között a kapcsolatot az ábrák számozása teremti meg, a 

poszterek esetében nagyon kritikus az ábra elhelyezése is, mert az 

olvasónak nincs ideje azt keresgélni, hogy hol találja az illusztrációkat. 

Az egész poszternek jól átláthatónak, első pillantásra áttekinthetőnek kell 

lennie, ha azt akarjuk, hogy a résztvevők az átlagnál többet 

foglalkozzanak vele. 

Technikailag régebben, a nagyobb poszternyomtatók elterjedése előtt 

tipikusan A3-as és A4-es lapokra nyomtatták ki a poszterek egyes részeit, 

és ebből állították össze azt a helyszínen. Ma már jellemzőbb az egyben 

kinyomtatott A1-es vagy A0-s méretű poszterek használata. Amennyiben 

MS Office-ban dolgozunk, érdemes tudni, hogy a Word-ben beállítható 

papírméret valamilyen oknál fogva korlátozott, ilyen méretet nem lehet 

benne beállítani. Természetesen nagyítással innen is ki lehet nyomtatni a 

posztert, de ez esetben gyenge lesz a felbontása. A Word helyett ilyen 

esetben a PowerPoint használata javasolt. Az elkészítéskor a fent említett 

szempontok mellett ügyelni kell az olvashatóságra is – ha azt akarjuk, 

hogy a szövegünket végigolvassák, akkor érdemes 18-20 pt-os 

betűméretet használni, de 16 pt-osnál semmiképpen sem ajánlott lejjebb 

menni. (Ez egyben elég jól meghatározza azt is, hogy mennyi szöveget 

érdemes elhelyezni egy poszteren – különösen, ha megfogadjuk a fenti 

tanácsokat, és inkább ábrákkal, semmint szöveggel próbálunk információt 

közvetíteni.) 

Tipikus hibák poszterek készítésekor: 

 Kis betűméret, kivehetetlen ábrák. 

 Túl sok szöveg – a konferencián senki sem áll le hosszas szövegeket 

böngészni a posztereken. 

 Túl sok bevezető, elméleti háttér – az olvasó elunja, mielőtt a 

lényeghez érne. 
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 Kusza, átláthatatlan, nehezen követhető, rosszul tagolt poszter – az 

olvasó nem fogja kibogarászni, hogy mit hol keressen, inkább 

továbbáll. 

 Bonyolult ábrák, nagy táblázatok – riasztóan hat az olvasóra. 

Ilyenkor vagy meg sem nézi, vagy még el is ijeszti a posztertől. 

 

A konferencia helyszínén 

A konferencia szervezői általában megadják, hogy mikor kell feltenni és 

leszedni a posztereket – ezt illik betartani. A poszterekhez általában 

poszterállványok állnak rendelkezésre, ahova vagy rajzszöggel, vagy 

ragasztóval lehet a posztert felerősíteni (ezeket általában a rendezvény 

szervezői biztosítják.) 

Rangosabb, jól szervezett konferenciákon általában egy kijelölt idő van a 

poszter szekcióra. Bár a poszterek legtöbb esetben nem csak ekkor 

tekinthetők meg, de ilyenkor a szerzők is a közelben tartózkodnak, és az 

érdeklődőknek lehetőségük van személyes találkozásra. Ilyenkor érdemes 

a poszter mellett tartózkodni – ha esetleg valaki tényleg érdeklődne a 

munkánk iránt. Ez lehetőséget ad arra, hogy részletesebben bemutassuk 

azt, amit a poszter korlátozott mérete nem enged meg. A kötetlen 

beszélgetéseken keresztül kapcsolatokat alakíthatunk ki, jó ötleteket 

kaphatunk, és akár együttműködések is létrejöhetnek. 

 

Konferencia kiadvány 

A poszterekről készült cikk általában szintén bekerül a konferencia 

kiadványba, ami újabb publikálási lehetőséget jelent. Sok esetben a 

poszter cikkek terjedelme korlátozott, valamivel kisebb, mint az előadás-

cikkeké, de még így is van lehetőségünk bővebben bemutatni a 

kutatásunkat. Fontos, hogy a cikk nem azonos a poszterral – a 

kiadványban megjelenő cikket más tudományos cikkekhez hasonlóan kell 

elkészíteni, legfeljebb a terjedelme valamivel kisebb. 
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SPECIÁLIS TÉMAKÖRÖK 

 

Többrészes cikksorozatok 

Abban az esetben, ha a kutatási munka terjedelme ezt megkívánja, sok 

esetben szükség lehet a cikk szétbontására, két- vagy többrészes 

cikksorozat készítésére. Az ilyen cikksorozatok készítésekor az alapelv, 

hogy a sorozat minden részének önálló cikknek kell lennie, tehát a 

cikksorozatot nem lehet úgy elkészíteni, hogy írunk egy hosszú cikket, és 

utána azt „baltával” szétdaraboljuk. Minden résznek tartalmaznia kell: 

 Deszkriptív címet (azaz nem csupán megismételjük az első rész 

címét, hozzáragasztva, hogy „2. rész”.) A cikksorozatok esetében 

elég gyakori az alcímek alkalmazása, azaz van egy főcím, amely a 

cikksorozatra vonatkozik, tehát nem változik cikkről cikkre, és az 

alcímben adjuk meg, hogy az adott cikk a cikksorozaton belül miről 

szól. 

 A szerzők megnevezését. A cikksorozat egyes darabjaiban a 

szerzőknek nem kell szükségszerűen megegyezniük. 

 Kivonatot (ez sem egyezik meg, hanem cikkenként eltérő – az adott 

cikk, és nem a teljes cikksorozat kivonata), bevezetést, összefoglalást 

és irodalomjegyzéket. 

A fentiektől eltekintve természetesen az egyes cikkek szerkezete eltérő 

lehet. A hosszú cikkek szétválasztásának az egyik lehetősége, hogy pl. az 

irodalomáttekintést, elméleti hátteret és a mérési módszereket az első 

részben ismertetjük, a második rész pedig az eredményeket, azok 

értékelését és a következtetéseket tartalmazza. Ez kevésbé szerencsés 

megoldás, mivel ebben az esetben a második rész megértéséhez 

mindenképp szükség van az első részre (még akkor is, ha egyébként 

önálló cikként írtuk meg azt). Szerencsésebb, hogy ha pl. a kutatásunk 

több, egymástól többé-kevésbé független részre bontható (pl. több 

különböző anyagtulajdonságot vizsgáltunk, külön mérésekkel), akkor 

ezek mentén választjuk szét a cikksorozat darabjait. Így mindegyik cikk 

tartalmaz minden, az adott kutatási részprojekt megértéséhez szükséges 

információt (bár lehet, hogy egyes elemek, pl. a célkitűzések, vagy az 

irodalomáttekintés a második részben már jóval rövidebben kerülnek 

bemutatásra.) 
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A többrészes cikksorozatok készítésekor az alábbiakra érdemes ügyelni: 

 Az 1. rész bevezetésében mindenképpen utalni kell arra, hogy mi a 

teljes kutatási projekt célkitűzése, és ezen belül melyik cikk miről 

szól (különösen pedig, hogy az adott cikk mit tartalmaz pontosan.) 

 Az első és a köztes (nem befejező) cikkek összefoglaló fejezetében 

érdemes még egyszer megemlíteni, hogy a sorozat milyen cikkel 

folytatódik. Ugyanúgy, a következő részben visszautalunk az előző 

részre (a hivatkozás szabályainak megfelelően, így az előző résznek 

irodalomjegyzékben is szerepelnie kell!) 

 Az egyenletek, ábrák, táblázatok számozása a sorozat minden 

cikkben újra kezdődik! Ha az első cikkben öt egyenlet szerepelt, 

akkor a második részben az egyenletek számozása nem [6]-tól, 

hanem újra [1]-től kezdődik. Amennyiben az előző cikkben levő 

egyenletre vagy ábrára akarunk vissza-hivatkozni, akkor azt legjobb 

újra szerepeltetni a cikkben (esetleg vissza lehet hivatkozni a másik 

cikkre, de ez elég bonyodalmas, és kényelmetlenné teszi a cikkünk 

olvasását.) 

 Végül, a cikksorozat minden részének külön irodalomjegyzéke van, 

ami tartalmaz minden olyan irodalmat, amire az adott cikkben 

hivatkozunk – attól függetlenül, hogy az már az előző részben 

szerepelt-e. Semmilyen problémát nem jelent, ha ugyanaz az 

irodalom mindkét cikkben fel van tüntetve.  

Röviden összefoglalva: a cikksorozat egyes darabjai önálló cikkek, 

amelyek történetesen összefüggenek egymással. Ennek megfelelően 

egyenként meg kell felelniük a tudományos cikkekkel szemben 

támasztott formai és tartalmi elvárásoknak. 

 

Idegen nyelvű publikációk 

Az idegen nyelvű publikációk javarészt semmiben sem különböznek a 

magyar nyelvűektől, de egy idegen nyelvű tudományos publikáció 

elkészítése komoly kihívás. Sajnálatos tapasztalat, hogy sokszor még a 

viszonylag jó nyelvtudással rendelkező kutatók sem tudják feltétlenül 

felmérni, hogy megfelelően meg tudnak-e írni egy cikket idegen nyelven. 

Általában még azoknak sem árt átnézetni a cikket egy anyanyelvi 

lektorral, akik kitűnően tudnak fogalmazni – ha az ember nem a saját 

anyanyelvén ír, nagyon könnyen becsúszhat 1-2 komolyabb hiba is. 

Az igazán profi idegen nyelvű publikációk nem csak fogalmazási és 

helyesírási szempontból tökéletesek. Igazán komoly kihívás, hogy a cikk 

stilisztikai szempontból is rendben legyen. Pl. az angol nyelvű cikkekben 
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kerülni kell a terjengősséget, a túlontúl hosszú mondatokat és szavakat. 

Az angol nagyon rosszul viseli a fölösleges töltelékszövegeket is, és, a 

közhiedelemmel ellentétben, az angolok sem használnak lépten-nyomon 

szenvedő szerkezetet. A túl sok passzív mondat nehezíti a szövegértést, 

és számos további szabályt lehetne még említeni (Strunk és White 1918). 

Természetesen más nyelveknek is megvannak a saját szabályai. Ha 

ezeket nem tartjuk be, attól a cikkünk még éppen érthető marad, de 

nehezen olvasható, kényelmetlenül döcögőssé, modorossá válhat. Nem 

olvassák örömmel a szerkesztők, a lektorok, és (ha egyáltalán 

megjelentetik) az olvasók sem, ami hátráltathatja a cikk megjelenését, és 

csökkentheti az olvasottságát. 

A fentiek miatt gyakorlatilag mindenkinek javasolható, hogy a cikket 

nézesse át egy anyanyelvi lektorral, mielőtt megpróbálja publikálni. 
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DOKTORI ÉRTEKEZÉS 

 

A tudományos fokozatszerzési eljárások elengedhetetlen momentuma az 

értekezés elkészítése és megvédése, melynek során a jelölt bizonyítja, 

hogy rendelkezik a fokozat viseléséhez szükséges tudással és 

készségekkel. Jelenleg három olyan tudományos fokozat van, amihez 

értekezést kell készíteni (a PhD vagy DLA fokozat, amely az egyetemek 

doktori iskoláiban szerezhető, a habilitált doktori cím, amely elsősorban 

az önálló előadói, vezető oktatói alkalmasság megállapítására szolgál, és 

az MTA doktora fokozat, amelyet, mint a neve is mutatja, az 

Akadémiához kell benyújtani, és ott megvédeni). Ezek közül ebben a 

fejezetben elsősorban a PhD (vagy DLA) fokozat megszerzéséhez 

készítendő doktori értekezéssel foglalkozunk, mint az első ilyen jellegű 

megmérettetéssel, amivel egy kutató pályafutása során találkozik. 

A doktori értekezés készítésének szabályai tudományterülettől, és azon 

belül az adott doktori iskolától függően eltérőek lehetnek. Az értekezés 

készítésének a célja azonban minden esetben az önálló tudományos 

tevékenységre való alkalmasság bizonyítása. A disszertáció bizonyítja, 

hogy a jelölt képes  

 egy átfogó tudományos kutatási projekt koncepcióját, célkitűzéseit 

logikusan felépíteni, 

 a téma irodalmát áttekinteni, szintetizálni, a kutatás szempontjából 

releváns információkat kiszűrni 

 a kutatást tudományos módon megközelíteni, annak tudományos 

hátterét megérteni és alkalmazni 

 a kutatás módszereit minden részletre kiterjedően, a kutatás 

célkitűzéseinek megvalósítása szempontjából leghatékonyabban 

kidolgozni, és helyesen, logikusan, következetesen alkalmazni 

 az eredményeket megfelelőképpen értelmezni, értékelni 

 a kutatási eredményekből releváns, jelentős, önálló következtetéseket 

levonni, önálló tudományos megállapításokat, téziseket alkotni. 

Általában nem a jelölt teremti meg a kutatás feltételeit, ez a témavezető, 

illetve a doktori iskolát üzemeltető intézmény feladata. Fontos viszont, 

hogy a kutatási téma, célkitűzés megfelelően körülhatárolt és átgondolt 

legyen. Amennyiben a jelölt túl nagy fába vágja a fejszéjét, túl sokat 

vállal, félő, hogy kicsúszik a doktori fokozat megszerzésére biztosított 

időkeretből. Ellenkező esetben, ha a téma jelentősége vagy terjedelme 

csekély, komolytalan lehet ahhoz, hogy egy doktori fokozat odaítélésének 
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alapjául szolgáljon. Természetesen a doktori témavezetőnek is nagy 

felelőssége van a feladat, célkitűzések megfelelő körülhatárolásában. 

A disszertáció alapvetően – egy fontos eltéréstől eltekintve – nagyon 

hasonlít egy igen hosszú tudományos folyóirat cikkhez. Ennek 

megfelelően ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a 

tudományos folyóiratcikkek esetében, és jól alkalmazható az ott 

ismertetett szerkezet is – bár nagyon valószínű, hogy a disszertáció 

szerkezete összetettebb, a tudományos cikkek esetében bemutatott 

struktúrán belül több alfejezetet is tartalmaz. Emellett természetesen itt is 

előfordulhat, hogy a választott téma eltérő szerkezetet tesz indokolttá. 

Gyakori, bár nem feltétlenül követelmény, hogy a fejezetcímeket 

többszintű számozással látják el, így a szerkezet könnyebben áttekinthető. 

A disszertáció formai követelményei, terjedelme, és a benyújtással 

kapcsolatos teendők tekintetében az egyes doktori iskolák szabályzata 

rendelkezik. Ezek a szabályok doktori iskolánként eltérőek lehetnek. Az 

értekezés terjedelme általában 80-100 oldal körül szokott lenni 

(mellékletek nélkül), és a végleges benyújtáshoz a témavezető írásos 

engedélye szükséges. 

A disszertációkkal kapcsolatban egy speciális elvárás a tézisek 

megfogalmazása, illetve az ún. tézisfüzet készítése, amely a doktori 

munka rövid kivonatát és téziseit, valamint a doktori iskola 

szabályzatában előírt egyéb információkat (pl. a jelölt rövid életrajza és 

publikációs jegyzéke) tartalmazza. A tézisfüzet általában magyarul és 

angolul is elkészítendő. A fejezet hátralevő részében a tézisekről, illetve a 

doktori védésről lesz szó.  

 

A doktori értekezés tézisei 

A tézisek a jelölt önálló tudományos eredményei, megállapításai, 

amelyeket pontokba szedve kell megfogalmazni az értekezés külön 

fejezetében, illetve a tézisfüzetben is publikálandók. A tézisek nagyon 

röviden, tömören foglalják össze és mutatják be, hogy milyen önálló 

eredményekkel gyarapította a jelölt a doktori munkája során az adott 

tudományterületet. Ennek megfelelően különösen alkalmasak a doktori 

munka jelentőségének, a jelölt alkalmasságának a megállapítására, és 

speciális szerepet kapnak a doktori cselekményen belül. Ezért a tézisek 

elkészítésére különösen nagy hangsúlyt kell fordítani. 

A doktori iskola szabályzatában általában rögzítve van, hogy legalább 

hány tézisnek kell szerepelnie az értekezésben. Ennek a minimális 

számnak azután is meg kell maradnia, miután az opponensek nyilatkoztak 

a tézisek elfogadásáról. Emiatt nem elég a „minimumra hajtani”; érdemes 
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néhány tézissel többet készíteni. Ugyanakkor nem célszerű nagyon sok 

tézist „összelapátolni”, az eredményeket sok, pici tézisre bontani, mert 

akkor az egyes tézisek válnak komolytalanná, és a munka komolysága 

megkérdőjeleződhet. 

A disszertáció véleményezésekor az opponenseknek külön is ki kell 

térniük a tézisekre, és nyilatkozniuk kell azok elfogadásáról. Sajnos azzal 

kapcsolatban, hogy mi tekinthető önálló tudományos megállapításnak, 

tézisnek, nincsenek teljesen egzakt szabályok, ez bizonyos mértékig 

egyéni megítélés, személyes ízlés kérdése is. Emiatt a védésen a jelölt 

sokszor nehéz helyzetben van, hiszen nehéz a téziseket megvédeni valódi 

referencia, hivatkozási alap nélkül. Amennyiben a minimálisnál több 

tézist készítettünk, jó esélyünk van arra, hogy a kritikákat követően még 

mindig marad elég tézisünk, és nem kell az opponenssel „hadba szállni”. 

A lektori véleményekhez hasonlóan ebben az esetben is az a legjobb 

tanács, hogy ne szívjuk mellre a kapott kritikákat, azokra tisztelettudóan 

reagáljunk, és lehetőleg ne nagyon vitatkozzunk velük, ha nem feltétlenül 

szükséges. (Az ilyesmi különösen rosszul veszi ki magát egy doktori 

védésen.) 

(Megj.: a tézis meglehetősen tág és szubjektívan értelmezhető definíciója 

időnként érdekes szituációkhoz vezet a doktori védésen. Nem ritkán 

fordul elő, hogy a két opponens közül az egyik két tézis összevonását 

tarja indokoltnak, míg a másik, épp ellenkezőleg, az egyik tézist még 

ketté is bontaná…) 

A korábbiakban volt róla szó, hogy a tudományos publikációk a publikált 

tudományos eredményekről szólnak, és nem vall jó ízlésre a szerzők 

érdemeinek kihangsúlyozása, és különösképpen kerülendő az egyes szám 

első személy alkalmazása. A tézisek ebből a szempontból nyilván kivételt 

jelentenek, hiszen ezek célja éppen a jelölt tudományos érdemeinek a 

bemutatása a tudományos fokozat odaítélhetőségének megállapítása 

céljából. E kiadvány szerzője azon a véleményen van, hogy még ilyen 

esetben is kerülendő az egyes szám első személy használata; ehelyett az 

eredményeket kell tárgyilagosan ismertetni. (Az, hogy ezek a jelölt saját 

eredményei eleve kiderül abból, hogy téziseket fogalmaz meg.) Sokan 

vannak viszont azon a véleményen, hogy ebben az esetben célszerű, sőt, 

kimondottan elvárt a személyes megfogalmazás. Az adott doktori iskola 

elvárásairól érdemes mindenkinek a saját témavezetőjével, vagy a doktori 

iskola vezetőjével egyeztetnie. 

 



 97 

Bírálat 

Az értekezést, annak benyújtását követően két ún. opponens véleményezi. 

Az opponensek maguk is tudományos fokozattal rendelkező, az adott 

tudományterületen jártas kutatók; a nyilvános védés esetén legalább az 

egyik opponensnek illik az adott doktori iskolától független kutatót 

felkérni (ezt általában a doktori iskola vezetője vagy a doktori tanács 

dönti el.) Az értekezés tipikusan jelentős terjedelmére való tekintettel az 

opponensek hosszabb időt (legalább egy hónapot) kapnak a bírálat 

elkészítésére. 

A nyilvános védést megelőző munkahelyi vitára is készül bírálat. Itt is két 

opponenst kérnek fel, akik lehetnek, de nem szükségszerűen azonosak a 

nyilvános védés előtti, végleges bírálatot készítő opponensekkel. Mivel – 

mint korábban már említettük – a bírálat sok szubjektív elemet is 

tartalmazhat, mindenképpen előnyösebb, ha a két eljárás opponensei 

megegyeznek, de ez sajnos nem minden esetben garantált. A munkahelyi 

vitára készülő bírálatok sok esetben nem olyan formálisak, mint a 

nyilvános védésen. 

A nyilvános védésre az opponensek részletes bírálatot készítenek, 

amelyben értékelik a teljes elkészült munkát, annak minden formai és 

tartalmi elemével. Az opponenseknek külön értékelniük kell a téziseket 

is, és nyilatkoznak arról, hogy az értekezést elfogadhatónak tartják-e a 

doktori fokozat megszerzésének alapjául. Amennyiben a két lektor 

véleménye ebben eltér, a doktori tanács általában kijelöl egy harmadik 

lektort, az ő szava dönti el az értekezés sorsát.  

 

A doktori védés 

A disszertáció elkészítését követően kerül sor a védésre, amely általában 

kétlépcsős folyamat. Az elkészült disszertációt először munkahelyi vitára  

bocsátják (ezt sokszor emlegetik „házi védésként” is), majd pedig a 

nyilvános védés következik. Mindkét esetben két opponenst kérnek fel az 

értekezés véleményezésére, akik részt vesznek magán a védésen is, ahol 

ismertetik a véleményeket. 

A munkahelyi vita célja a disszertáció előzetes megvitatása, értékelése. A 

munkahelyi vita tipikusan kötetlenebb, a vélemények sem feltétlenül 

olyan formálisak, mint a nyilvános védés esetében. A munkahelyi vita 

célja nem egy extra akadály leküzdése a védés előtt, hanem az, hogy a 

jelölt visszajelzést kapjon az értekezés értékéről, minőségéről, annak 

esetleges hibáiról, és ezek ismeretében pótolni tudja a hiányosságokat, 

javítani tudja az értekezést, és jobb eséllyel induljon a nyilvános védésen. 
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A munkahelyi védésen a jelöltnek reagálni kell a bírálóktól kapott 

megjegyzésekre, kritikákra, kérdésekre. A bírálók mellett a munkahelyi 

vitán sokszor a hallgatóság soraiból is kapunk megjegyzéseket, 

javaslatokat. Ezeket mindenképpen érdemes megszívelni. Azok, akik 

először, friss szemmel veszik szemügyre a munkánkat, sokszor 

észrevesznek olyasmit, ami fölött a szerző – vagy akár a bírálók – 

sokadszorra is elsiklanak. 

Általában javasolt, hogy a munkahelyi vitára az értekezést a tőlünk 

telhető legmagasabb szinten elkészítve nyújtsuk be, abban a formában, 

amit mi, saját magunk már a nyilvános vitára is alkalmasnak tartanánk. 

(Természetesen, ami az értekezés tartalmát, szerkezetét, szerkesztését 

illeti. A munkahelyi vitára nem kell hivatalos, bekötött példányokat 

készíteni…) Nagyon valószínű, hogy a bírálók ehhez képest még 

ajánlanak változtatásokat, ennek ellenére nem illik félkész, hiányos, nem 

megfelelően kidolgozott értekezést benyújtani, mondván, hogy „ez még 

úgyis csak a házi védés”. 

A munkahelyi vitát követően a jelölt javítja a dolgozatát, majd benyújtja 

a doktori iskolához, a nyilvános védés lefolytatása céljából. A doktori 

iskola kéri fel az opponenseket az értekezés bírálatára, amire általában 

legalább egy hónapot szoktak biztosítani, ők jelölik ki a védés időpontját, 

valamint a bizottságot is, amely előtt a védés zajlik (a védés időpontját 

bizottság tagjaival és a jelölttel is egyeztetik.) 

A jelölt a védés előtt kellő időben megkapja a bírálók írásos véleményét, 

melyekre írásban köteles válaszolni. A jelölt válaszait a védés előtt a 

bizottság tagjainak meg kell kapniuk. 

A nyilvános védés egy legalább öttagú bizottság előtt zajlik, amely egy 

elnökből, két bizottsági tagból, valamint az értekezés két opponenséből 

áll. Az értekezést mindannyian előre megkapják, de csak az 

opponenseknek kell véleményt készíteniük. A bizottság tagjai a védés 

előtt rövid megbeszélést tartanak, és megegyeznek néhány kérdésben, 

amit a jelöltnek fel fognak tenni a védés folyamán (ezeket a jelölt írásban 

is megkapja.) A védés nyilvános, bárki részt vehet rajta, aki érdekesnek 

találja az értekezés témáját (vagy a jelölt személyét.) 

A védés folyamán a hallgatóság köszöntését és a jelölt életrajzának az 

ismertetését követően a jelölt egy rövid előadásban ismerteti a doktori 

munkáját és annak eredményeit (az előadás időtartama általában 15 perc, 

és vonatkoznak rá mindazok a tanácsok, amelyek a tudományos 

előadásokkal kapcsolatos korábbi fejezetben olvashatók. Az időkeret 

betartására különösen ügyelni kell, ha valamikor, ilyenkor aztán végképp 

nem érdemes visszaélni a hallgatóság türelmével!), majd az opponensek 

felolvassák a bírálatokat. Ezt követően a jelölt megkapja a bizottság 
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kérdéseit, és további kérdéseket is kaphat a bizottság vagy a hallgatóság 

részéről, amelyekre reagál. A jelölt ekkor ismerteti a bírálóknak írt 

válaszait is. 

Az előadást és a kérdéseket követően a bizottság visszavonul 

döntéshozatalra. Ennek során titkos szavazással értékelik a jelölt 

teljesítményét. Az értekezés elfogadásához az eredménynek legalább a 

maximális pontszám 66 %-át el kell érnie. A jelölt doktori fokozatának 

végleges értékelését a doktori szigorlat és a nyilvános védés 

eredményeinek az átlaga határozza meg, az alábbiak szerint: 

 Rite: 66,6 – 80 % 

 Cum laude: 81 – 90 % 

 Summa cum laude: 91 – 100 % 
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FÜGGELÉK – LEKTORI ÉRTÉKELŐ LAPOK 

 

 

 

Értékelő lap a szakmai lektor számára 
A lapon szereplő szempontok a lektori munka megkönnyítését szolgálják. 

Amennyiben további észrevételei vannak, kérjük azokat külön lapon leadni. 

 

Szerző: Kiss Pál 

 

Cím: A faipari termékek életciklusát befolyásoló tényezők 

 

A lektorálás határideje: 2012. december 31. 

 
Amennyiben a jelzett határidőig a lektori vélemény elkészítése akadályba ütközne, kérjük, hogy 

postafordultával küldje vissza a kéziratot. 

 

Visszaküldendő: Dr. Bejó László 

NyME Fa- és Papíripari Technológiák Intézete 

   : 9400 Sopron, Bajcsy-Zsilinszky u. 4. 

   lbejo@fmk.nyme.hu  

 

Lektori vélemény (A megfelelő rovatokat bekarikázni. A kisatírozott rovatokat nem kell használni.) 

Cím Megfelelő Túl hosszú Túl általános 
Gyengén 

fogalmazott 

Megjegyzés 

külön lapon 

Összefoglalás Megfelelő Túl hosszú Túl általános 
Gyengén 

fogalmazott 

Megjegyzés 

külön lapon 

Bevezető Megfelelő Túl hosszú Túl általános 
Gyengén 

fogalmazott 

Megjegyzés 

külön lapon 

Anyag és módszer Megfelelő Túl hosszú Túl általános 
Gyengén 

fogalmazott 

Megjegyzés 

külön lapon 

Kísérlet koncepciója és kivitelezése Megfelelő Nem megfelelő   
Megjegyzés 

külön lapon 

Táblázatok Megfelelő Túl sok Áttekinthetetlen  
Megjegyzés 

külön lapon 

Ábrák 
Megfelelő 

Rosszul 

tervezett 
Gyenge kivitel 

Táblázat és ábra 

közel azonos 

tartalommal 

Megjegyzés 

külön lapon 

Fotók Feltétlenül 

szükséges 
Elhagyható Rossz minőségű  

Megjegyzés 

külön lapon 

Irodalmi források mennyisége Megfelelő 
Túl kevés, 

hiányos 

Túl sok, nem 

megfelelő 

Újabb irodalom 

hiányzik 

Megjegyzés 

külön lapon 

Idézés módja Megfelelő Átdolgozandó Nem megfelelő  
Megjegyzés 

külön lapon 

Kulcsszavak Megfelelő Túl sok Túl kevés Túl általános 
Megjegyzés 

külön lapon 

Idegen nyelvű cím Megfelelő Nem megfelelő 
Nyelvileg 

átdolgozandó 

Nem volt 

értékelve 

Megjegyzés 

külön lapon 

Idegen nyelvű összefoglaló Megfelelő Tömörítendő 
Nyelvileg 

árdolgozandó 

Nem volt 

értékelve 

Megjegyzés 

külön lapon 

 

Általános értékelés:   Változatlan formában elfogadható 

     Kisebb javításokkal elfogadható 

 Átdolgozandó (újbóli lektorálás szükséges) 

 Nem elfogadható 

 

Nevem megadásához hozzájárulok:   igen   nem 

 

Az átdolgozásban szívesen közreműködök:  igen   nem 

 

Sopron, ………………………… 

 

        …………………………… 

(A lektor személyét csak abban az esetben 

közöljük a szerzővel, ha arra engedélyt adott, 

illetve, ha az átdolgozásban közreműködni 

kíván.) 
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