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Publikáció típusa 
• Publikációnk megírásának megkezdésekor el kell 

döntenünk, hogy milyen típusú cikket szeretnénk készíteni. 

Az eredmények és a munka során használt módszerek 

fogják meghatározni a publikációnk típusát. 

• Módszer alapján két fajta lehet: 

– Módszertani cikk: precíz módszertani leírást követel. 

Elsősorban akkor alkalmazandó, ha egy újfajta kipróbált 

módszert akarunk másokkal is elfogadtatni. Pl. a 

növényi vízforgalom vizsgálata MRI mérés technikával. 

– Tudományos publikáció: nem cél az alkalmazott 

módszer teljes bemutatása, sokszor hivatkozni kell egy 

korábbi publikációban már leírt módszertanra. 



Módszer leírás célja 
• A cél: a szakmában gyakorlott és nem kezdő 

szakemberek reprodukálni tudják mérésünket. 

• Az esetleges tévedéseket kiküszöbölhessük. 

• A csalások számát csökkenteni lehessen. 

• Ellenőrizni lehessen az alkalmazott módszer 

helyességét. Vagyis a módszertani tévedéseket és ezzel 

együtt az eredmények helytállóságát ellenőrizni lehet. A 

rossz módszertan egyértelműen rossz eredményt fog 

adni. 

• A módszer típusából következtetni lehet, hogy az 

alkalmazott módszer alkalmas-e az adott probléma 

megoldására. 



Vizsgálathoz használt módszer természete 

• A módszerünk megválasztása mindig attól függ, hogy 

milyen problémát szeretnénk megoldani vele. Nem 

szabad abba a hibába esni, hogy a probléma 

természetétől függetlenül megpróbáljuk a 

legbonyolultabb vizsgálati eljárást választani. Sokszor 

felesleges és költséges is lehet. 

• Például ha egy növényi levélmintában lévő 

gázcserenyílások mennyiségét és eloszlását akarjuk 

vizsgálni, teljesen felesleges elektronmikroszkópot 

használni, amikor a célnak a normál fénymikroszkóp is 

eleget tesz.  



Módszertani fejezet felépítése 1. 
• A módszertan több egymástól független egységből épül 

fel. Ezeket legalább bekezdés szintjén el kell különíteni 

egymástól, valamint egy logikai sort kell felállítani. Ez a 

logikai sor sok esetben a vizsgálat lefutását is tükrözheti. 

• Lehetséges egységek: 

– Kísérleti objektum 

• Növény: fajtája, mérete, kora  

• Állat: fajtája, kora 

• Baktériumok: fajtája 

• Vizsgálati anyag: gyógyszer, fehérje stb… 



Módszertani fejezet felépítése 2. 
– Kísérletek kivitelezése: pl. 

• Növénynevelés: tápoldat összetétele, 

talajszennyezés mértéke 

• Állattartás: állatok tartása és takarmányozása 

(összetétel, tápanyagtartalom) 

• Baktérium tenyésztés: táptalaj összetétele, 

tenyésztés időtartama, tenyésztési hőmérséklet 

stb. 

– Mérési technikák, módszerek: pl.: ICP-MS, AAS, UV-

VIS fotometria, TXRF, XRF stb. 

– Matematikai és statisztikai módszerek 



Módszertani fejezet felépítése 3. 
• A jobb és egyértelműbb érthetőség szempontjából 

érdemes a módszertanban definiálni:  

– a kísérleti csoportok számozását és elnevezését,  

– kísérleti változókat,  

– kezelések időtartamát,  

– rövidítéseket 

• Például egy fagyal növény esetén: 

 Meghatározni a főág és az  

 oldalágak helyét, valamint  

 az általunk használt rövidítéseket.  



Az eredmények fejezet 
• Publikációnknak a legfontosabb része. Ebben a 

fejezetben kerülnek bemutatásra a mérési 

eredményeink, megfigyeléseink. 

• Az eredmények megadásánál mindig számszerűségre 

kell törekednünk, ugyanis a számokat objektíven lehet 

értékelni. Úgyis fogalmazhatnánk, hogy a számok nem 

„hazudnak”. 

• Ha a számszerűsítés nem valósítható meg, akkor 

próbáljuk az eredményeket adatszerűvé konvertálni. Ez 

még mindig jobban használható, mint egy szubjektív 

megfogalmazás. 



Számszerűsítés példa 
• Egy tenyészállat küllemének meghatározása. Ilyen 

esetben egy pontozási rendszert érdemes felállítani. A 

pontozási rendszer használatának számos előnye van:  

– Az objektivitást növeli,  

– A kísérleti eredmények összehasonlíthatóvá válnak, 

átlagolhatók 

• Ez az elgondolás sokkal objektívebb, mintha különböző 

szubjektív megjegyzéseket használnánk: 

– Nagy 

– Szép 

– Nagyon szép stb. 



• Abban az esetben, ha nem tudunk számszerűsíteni, ill. 

pontrendszert sem lehetséges csatolni a vizsgálati 

eredményeinkhez, vagyis szavakkal vagyunk 

kénytelenek leírni a kísérleti eredményünket, akkor 

próbáljuk meg az adott eredményt valamilyen hétköznapi 

fogalomhoz csatolni: 

– Méret: lencse nagyságú 

– Folyadék átlátszósága: opálos 

– Alak: tojásdad 

– Szín: rozsdabarna 

– Elhelyezkedés: a bőrfelszínről 1 mm-re kiemelkedő 



Adatok publikálása 
• A gyakorlati életben a mérésből származó nyers 

adatokat először rendezni, átszámolni, redukálni, 

feldolgozni és értékelni kell. Nagyon ritkán fordul elő, 

hogy a nyers adatot egy az egyben publikálni tudjuk. 

• Találkozhatunk olyan esettel is amikor nincs 

lehetőségünk az adatfeldolgozásra. 

• Például: Egy állatkísérlet során a vizsgált egyedekből 

rendelkezünk 15 egyed szövettani metszetével, amelyek 

egyfajta klinikai elváltozást mutatnak. Ebben az esetben 

valóban nem tudunk adatfeldolgozást végezni. Azonban 

publikálás előtt a különböző stádiumok szerint 

csoportosítani kell mintáinkat. 



Az adatok megjelenítése példákkal 
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• Az adatok publikálásához felállíthatunk egyfajta 

rendszert: 

• Nincs elváltozás 

– I. stádiumú: kismértékű elváltozást mutat 

– II. stádiumú: közepes mértékű elváltozást mutat 

– III. stádiumú: nagymértékű elváltozást mutat 

– IV. stádiumú: letális elváltozást mutat 

• Ebben az esetben azonban pontosan kell definiálni, 

hogy milyen tényezők alapján állítottuk fel a stádiumokat. 



Mérési eredmények megadása 
• Mérési eredményeink megadásakor a gyakorlati életben nem 

a leolvasási értéket szoktuk megadni.  

• Például: Egy UV-VIS mérés során nem az abszorbanciát 

szoktuk megadni, hanem az abszorbanciából számolt 

koncentráció értéket. 

• Találkozhatunk olyan esettel is például vízvizsgálat esetén, 

vagy takarmányban lévő szerves és szervetlen foszfát 

tartalom meghatározásakor, amikor a foszfát tartalmat 

többfajta módon is kifejezhetjük (foszfát-gyök; 

foszforpentoxid; elemi foszfor). 

• Mennyiségileg meghatározott vegyület esetén azt mindig 

valamire vonatkoztatjuk (térfogat, tömeg stb.) 



Adatok megjelenítése 
• Az adatok redukálása után még mindig nagy 

mennyiségű adat maradhat a szövegben, amely 

érthetetlenné teheti azt. Ennek kiküszöbölése érdekében 

az adatokat érdemes diagramba vagy táblázatba 

rendezni. A fontosabb adatokat azonban érdemes 

kiemelni mind a szövegből, mind a diagramból ill. 

táblázatból. Arra azonban figyelni kell, hogy a szövegben 

utalni kell rájuk. A szövegnek és a táblázat ill. diagram 

magyarázó szövegének önmagában is érthetőnek kell 

lennie. A három elemnek egymással kapcsolatban 

kell lennie! 



Példa 1. 

• Szövegbe illesztett adat, mely tartalmazza a 

magyarázatot is. 

– A számolt érték 26694,43, a táblázati 27,58 (n=17), 

ezért a két oldalon mért jelintenzitás (víztartalom) 

valóban nem független egymástól. A két oldal 

jelintenzitása közti kapcsolat igen szoros (r = 

0,9025), bár némi eltérés mégis van közöttük. 

 



Példa 2. 
• Táblázat magyarázattal: 

– A fő és oldalágak jelintenzitására illesztett lineárisok 

meredekségeit külön a jobb és a bal oldali ágrészre 

az 1. táblázat tartalmazza. Minden egyes egyenes 

meredeksége negatív előjelű, utalva ezzel a talajtól 

és a főágtól távolodva a víztartalom csökkenésére. 

Hajtás 

szám Hajtás oldala 

Lineáris egyenes 

egyenlete 

Egyenlet 

meredeksége 

Korrelációs 

együtthatók 

1 
Jobb y=-0,28x+73,61 -0,28 

0,9025 
Bal y=-0,28x+69,8 -0,28 

2.1 
Jobb y=-0,15x+44,70 -0,15 

0,6961 
Bal y=-0,27x+57,73 -0,27 

2.2 
Jobb y=-0,30x+63,92 -0,30 

0,932 
Bal y=-0,27x+59,74 -0,27 

2.2.1 Teljes ág y=-0,10x+29 -0,10   

2.2.3 
Jobb y=-0,05+30,46 -0,05 

0,3634 
Bal y=-0,08x+37,35 -0,08 

1. táblázat Az eltérő rendű hajtásra illesztett egyenesek egyenletei 



Példa 3. 

• A gátak periodikus fellépését a jobb oldali jelintenzitás 

görbéjével szemléltetjük (1. ábra).  

1. ábra A nóduszokon és az internódiumokon mért jelintenzitás alakulása a 

főhajtás jobb oldalán 



Számok és írásuk 
• Publikációnk során az új mondatot ne kezdjük számmal, 

összefolyhat az előző mondattal. Különösen figyeljünk 

erre, ha az előző mondatot is számmal, vagy képlettel 

zártuk. Ha mindenképpen számmal szeretnénk kezdeni 

a mondatot, akkor írjuk ki betűvel, amennyiben az nem 

tartalmaz tizedes jegyeket. 

• A mondat belsejében a tíz alatti számokat írjuk ki, felette 

számokat használjunk. 

• Számjegyek írására ügyeljünk! 

• A sorszám után mindig pont szerepeljen, a magyar 

nyelvű publikáció esetén a tizedes jegyet vesszővel, 

angol nyelvű publikációban ponttal jelöljük. 

 



Tíz alatti számjegyek használata 

• Három esetet különböztethetünk meg, amikor 

számjegyeket használunk: 

1. A kísérleti mérések során kapott számszerű eredmények 

leírására pl.: 9 g 

2. Ha számokat hasonlítunk össze: 

– Kísérletek száma 

– Kezelések, ismétlések száma 

– Pl.: 25 kísérleti növényünkből 5 volt a kontroll. 

3. Ha az „1” számnevet élesen meg akarjuk különböztetni 

az „egy” határozatlan névelőtől. 



Adatfeldolgozás során használt pontosság 

• Kerekítése során csak az utolsó érték legyen terhelt 

kerekítésből származó hibával. 

• Az adatok feldolgozása során kapott esetleges tizedes 

jegyek száma feleljen meg a méréstechnika 

pontosságával. Ne állítsunk olyan pontosságú 

eredményt, amelyre az alkalmazott mérési technika 

alkalmatlan! 

• Kémiai kísérletek során általában 4 értékes jegyre 

szokás megadni a pontosságot (pl.: koncentráció 

esetén). 



Számítási műveletek, kitevők írása 

• Számítási műveletek jelei esetén előtte és utána is 

helyet kell hagyni. 

• A szorzás jelét „*” jelöljük. 

• A kötőjelet és a mínusz jelet ne lehessen 

összetéveszteni. (pl.: -8 - -2) 

• Könnyen összetéveszthető az „O” betű a 0-val, valamint 

az egyes számjegy az I betűvel. 

• Gyakori hiba a kitevők nem megfelelő elhelyezése, 

megfelelő alakba hozása (pl.: helytelen: H2O; helyes: 

H2O) 



 

 

Köszönöm figyelmüket! 


