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ÖSSZ1:FOGLA1ÁS A szerző röviden ismerte ti a tudománymetriá
ban használt mutatókat (Impakt Faktor, Idézettségi Mutató, 
Hazai Szakirodalmi Mutató). Tárgyalja ezen mutatók alka
lmazá át és jelentőségét a kü lönböző típusú tudományo 
közlemények (tudományos cikkek, könyvek , ö szefog lalók, 
szerkesztői leve lek) értékelésében. A szerző foglalkozik a 

tudományo közlés egyes etika i kérdé eivel is. 

Kulcsszavak tudománymeh·ia , tudományos köz leménye k, 
Impakt Faktor, Idézettség i Mutatók Hazai Szakirodalm i 
Mutató 

BEVEZETÉS A tudománymehia (szcientometria) , a tudományos 
közlés i tevékenység felméré e több mint egy évszázados 
múltra tek int vis za. A tudományo közlemények zárnána k 
folyamatos é nagyfokú növekedé e, valamint számítógépes 
nyomon követése és statisztikai feldol gozá a az elmú lt évtized 
során a tudománymetr iát önálló rudományággá fejlesztette. 

Csupán az orvosi-b iológiai tárgyú folyóiratok közül több mint 
3000 érhető el az Index Medicus-ban , és a Journa l Citation 
Index több mint 4700 folyóira t adata it dolgo zza fel. 

zámítógépen (PubMe d, MEDLINE, EMBASE) ma pillanatok 
alatt elérhetjük a tudományos folyóiratokba n megjelent leg
újabb közlemények adatait , azok összefoglalóit sőt akár a tel
jes közleményt is megkaphatjuk. Jelentős hogy kü lönböző 

szempontok sze rint csoportosítva (szerzők neve , intézmények, 
cím zava k, kutatási témák), naprakészen kapha tjuk meg a 
legfri ebb tudománymetriai adatokat. Megjegyzendő, hogy a 
tudománymetria öná lló folyóiratta l is rendelke zik ez a 

cientometr ic . 

A tudománymetria, melynek tárgya jellegénél fogva objektív , 
adataival újra és újra szubjektív vitákat kavar. A vitát csaknem 
minden esetben az váltja ki, hogy általában összetévesz tik a 
tudománymetria adat zo lgáltatását a felmért adatok értékelésé-
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vel vagy azok felhaszná lá ával. Világosan kell látni , hogy a tu

dománymetriának semm i köze sincs ahl10z, hogy az általa fel
dolgozott é közö lt adatokat ki, hogyan milyen cé lra és milyen 
szempontok szerint értéke li, vagy azoka t mire és hogyan 
használják fel. Gyakor i, hogy a tudom ányme tria adataiva l ma
nipulá lnak, vagy am i még gyakorib b, önkényesen ragadnak ki 
adatokat különböző állítások vagy ténykedések igazolá ára 
vagy éppe n tagadására . E röv id cikkben nem foglalkozom a tu
dornánymetria értékelésével , az ezzel kapcsolato kérdé sek.kel 
és probl émákkal számos hazai é külfö ldi köz lemény foglal
kozik, ame lyeket a közelmúltban megjelent két magyar nyelvű 
tanulmány kiválóan összegez (1-2) . 

A tudománymetria központja a Philade lphjában működő 

Lnstitute for Scientific Information (ISI), amelynek adat
bázisában több mint 8000 nemzetközi tudományos fo lyóirat é 
évente közel ugyanennyi könyv és kongresszus i kiadvány 

adatai t dolgo zzák fel (3). Ai i11tézmény adat bázisai : Science 
Cita tion Index (SCI) , Socia l Science Citation Index (SSCI) 
Biosciences Citatio n Index, Chemical Sciences Citation Index 
Clinical Medicine Citation Index, Neuroscience Citat ion 
Index. 

A legismerte bb nemzetközi orvo -biológiai tudománymet
ria gyüj temény a MEDLINE az lndex Medicus elektronikus 
vá ltoza ta, ame lyet a ational Library of Medicine-ben 
(Bethesda , USA) szerkesztenek . (Haso nló orvos-irodalomj e
gyzék i gyűj temény még az Excerpta Medica/EMBASE .) Bár 
az Index Medjcus/MEDLINE nem foglalkoz ik impakt faktor
ral , bejutni az általa ismertetett 3419 ( 1999. decemberi adat) 
folyóirat közé ismertséget jelent , és rangot ad egy tudomá
nya folyóiratnak. Az l.ndex Medjcu / MEDLINE révén a 

folyó iratban megjelent tudományos eredmények beke1iilnek 
a nemz etközi tudományo s vérkering ésbe , a köz lemé nyek 
ada tai, összefogla lói valam int a megjelent cikkek idézettsége 
zámítógépen naprakészen e l érhetővé válik. A magyar nyel

ven megjelent közleményeket - tek intettel arra, hogy ezeket 
az lnd ex Medicus /MEDLINE nem követi - a Magyar Orvosi 
Bibliogr áfia tarta lmazza. 

A TUDOMÁNYMl:TRIÁBAN HASZNÁLT U:GFONTOSABB MUTATÓK 

IDÉZETTSÉGI MUTATÓ (SCIENCE CITATION INDEX - SCI) Az első 

idézettségi (citác iós) mutató már 1873-ban megje lent (She
phard's Citation) , de rendszeres é csak 1964-ben vált, kilenc 
évve l Eugene Garfield, az ISI első igazga tója java latát köve-
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tően (4). A Scienc Citation Index 4700 nemzetközi folyóirat 

ban megjelenő cikk idézettségét dolgozza fel napraké zen. Az 
idézettségi mutató korábban egy évente kiadott (kéthavonkénti 
bontásban megjelenő) lista volt, amely taitalmazta, hogy egy 
szerző munkáját az adott évben kik és hol (melyik folyóirat
ban) idézték (2000 óta ezeket az adatokat számítógépen köz
lik). A mutató az idéző zerzők betűrendi 01Tendjében közli az 
idézéseket. Hazánkban a Science Citatioo Todex az orvostu

dományi egyetemek, illetve akadémiai intézetek számítógépes 
hálózatán elérhető. 

Az idézett égi mutató nemcsak a kutatók egyén i érdeklődését 

elégíti ki hanem egyes intézmények, földrajzi területek és 

or zágok tudományos tevékenységének értékelésére, összeha

sonlítására is felhasználják (4-6). Az idézettségek különböző 

szempontból történő értéke lé e, ki.ilönböző sorrendek felál
lítása azonban mindig élénk vitát vá lt ki - hasonlóan minden 
más tatisztikai értékelés hez. Nem vitás, hogy idézettség szem 
pontjából a különböző típusú közlemények más-más értékren
det képviselnek. Egye módsze1tani leírások vagy összefoglaló 

közlemények idézettsége nagyon magas i lehet, ami a kutató 
összesített idézettségi mutatóját (cumulative citation index) 
nagyban befolyásofüatja. Jogos annak a példának a gyakori 
felemlítése, ame ly szerint Low,y és munkatársainak (7) a 
fehérje-megha tározást ismertető módszertani cikkének óriási 
idézett ége (közel százezer idézés) messze túlllaladta Eins tein 

ö szes munkáinak idézettségét. Ez viszont nem az idézettségi 
mutató torzítása, csupán azt mutatja, hogy a belőlük levonható 
következtetésekkel óvatosan kell bánni. (Megjegyzendő, hogy 
egyes nagy fi lfedezések egy idő után annyira átmennek a köz
tudatba, hogy szerzőjük nevének idézé étő l általában eltekin 
tenek. Bár ez a tény a felfedező legnagyobb djcsérete , irodalmi 
munkásságának idézett égi mutatójában ez nem mutatkozik .) 

A részletes tudománymetriai feldolgozás azonba n mindezeket 
a tényezőket figyelembe veszi , és további szempontok , 
valamint kiegészítő ré zadatok megfelelő értékelésével az 
idézettségi mutató ma egyike a legfontosabb tudománymetriai 
mutatóknak. A kutató idézet1ségének értéke léséhez az összes 
cikkei ic\ézett égén kívül az alábbi részadatok szüksége ek: 
1. önidézések (,,függő" idézések) zárna (valamenny i olyan 

cikk, amelynek szerzői között a kutató is szerepel), 2. a legtöb
bet idézett közleményének idézettsége , 3. nem-i dézett cik
keinek az össze idézhető cikk.éhez viszonyított száza léka 
4. cikkeinek idézettsége az elmúlt egy, öt, illetve tíz évbe n, 
5. az elmúlt öt vagy tíz év cikke inek telje és évekre lebontott 
idézettsége. 

FOLYÓIRATOK IDÉZETTSÉGE (JOURNAL CITATION REPORTS) A 

tudományos folyóiratok t11dománymetriai j ellemzésére az 
alábbi adatokat használják: 1. milyen gyakran idéz ik az adott 
folyóiiatot 2. éves átlagban hány közlemény jelenik meg a 
folyóiratban , 3. milyen gyakra n idézik a folyóiratban megje 
lent egyes cikkeket (, citation impact factor"), 4 . milyen 
gyakran idézik az egyes cikkeket már a megjelenés évében 
(,.irnmediacy index"). Ez utóbbi mutató egyben annak is 
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mutatója , hogy egy tudományos közlésre milyen gyorsan 

vá laszo lnak más tudósok. A fentiek - a második pont kivéte
lével - a folyóirat el.terjedt égét és olvasottságát is mutatják. A 
folyóiratok szakmai értékének egy további mutatója a „c itation 
half-lives" (idézettségi félidő), ami azt mutatja, hogy hány év 
alatt éri el az adott folyóiratban közö lt cikk az idézettségének 
a felét. Minél magasabb ez az érték, annál értékesebb a közle

mény, mert jelzi, hogy a cikkben közölt eredményeket okáig 
jegyzik a tudományos életben. A folyóirat rangját eme li, ha sok 
ilyen közleménynek adott helyet. 

A folyóiratok rang orolá a jelenleg a folyóiratok impakt fakto
ra alapján történik (4), ami az impakt faktor paraméterei miatt 
(ld .. alább) a referáló és a több tudományágat átfogó (multidi sz
ciplináris) folyóiratoknak kedvez. Újabban java latokat dolgo
ztak ki airn, hogy ellen úlyozzák a nagyszámú közleményt tar
talmazó folyóiratoknak a jellegükből adódó hátrányát (8). 

A Journal Citation Reports az ISI szerkesztésében naprakészen 
e lérhető az alábbi világháló-cimen: http ://www.isinet.com/ 

product /citation/jcr.html. 

IMPAKT FAKTOR A folyóiiatok impakt faktorá t éven te határozzák 
meg és közlik a Journal Citation Repo1ts-ban megtaláUiató 
folyóirat zer inti (Key Figures from the Joumal Rankin gs) 
vagy téma szerinti (Subject Category Listing) felbontásban. 

Egy folyóiratnak az impakt faktora a számítás előtt i 2 év során 
a benne megjelent összes cikk idézettségének é a cikkek 
számának a hányadosa. Ny ilvánvaló , hogy a nagyszámú cikket 
megjelentető folyóiratok hátrányban vannak , bár ez nem 
általános szabá ly, hiszen az igen magas impakt faktorú lapok 
között szép számban találhatók sok cikket megjelentető folyó
iratok is, mint a ew Eng land Joumal ofMedicine , a PNAS , a 

Science vagy a Nature . A nagy nemzetközi referáló folyóira tok 
impakt faktora a bennük megjelenő cikkek jellege és alacsony 
száma miatt még ezekét a folyóiratokét i bőven megha ladja. 
Mindezek ellenére a folyóiratok impakt faktora ma az egyik 
legfőbb zempo ot a folyóiratok rangsorolá ában va lamint a 
fo lyóirat kiválasztásában , amikor kéziratunkat közölni szeret
nénk. A választás nem köllLlyű , mert a magas impakt fakto rú 
folyóiratoknál nagyon nehéz egy kézirat megjelenteté e (né
mely folyóirat a beküldött cikkek l 0%-át sem fogadja el köz
lésre) , ugyanakkor az alacsony , 0 1-0 5 közö tti impakt faktorú 
folyóiratban való közlés előre vetítheti annak lehetőségét hogy 
közzétett eredménye ink visszhang nélkül maradnak. 

HAZAI SZAKIRODALMI MUTATÓ (HSZM) A hazai idegen vagy ma
gyar nyelvü folyó iratok közül alig van olyan , amely az ISI lis
táján szerepe l és impakl faktorral rendelkezik. Ettő l függet
lenül a hazai folyóiratok ban megjelent közleményeknek igenis 
van tudományos értékük . Enne k eli merését é nyi lvántartását 
jelenti a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztályának 
állá foglalása (9) - Buda és Rák ( l 0) javaslata alapján - a haza i 

orvosi zakirodalmi tevékenységet értéke lő „hazai szakiro
dalmi mutató" (HSZM) bevezetéséről a hazai tudománymetriai 
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felméré eknél. A HSZM nem impakt fakto r hanem a haza i 
szak irodalmi teljesítmény zámszerü jelzője. Előseg íti é ösz

tönzi a bazai szakirod almi tevékeny éget, növeli a hazai zak
lapok eli mertségét. Az állásfoglalás két c opo1tba sorolja a 
haza i folyóiratokat: 1. kiemelt , több tudom ányága t átfogó ha
zai folyóiratok (mint például az Orvo i Hetilap vagy az Orvo -
képzé ), az orvosi társaságo k hivatalos fo lyó iratai, va lamint a 
Magya r Tudom ányos Akadémia által kiadott Acták , 2. egyéb 

haza i tudom ánya fo lyóiratok , amelyek nem hivatalos lapjai 
egyik orvo i társaságnak sem. Az e lső csoport ban megjelent 

cikkek HMSZ értéke a kétszerese a második csoport ban ·meg
je lentekének . 

AZ. EGYES KÖZLÉSI FORMÁK ÉRTÉKELÉSE 

PUBLIKÁCIÓS ADATLAP A Magya r Tudománya Akadémia Orvo si 
Osztálya a tudom ányos közlési tevékenység egy éges értéke

lé e cé ljából egy ,publik ác iós adat lap" bevezetését aj ánlotta 
(9, 11 ). (Ennek az adatlapnak egy változata már évek óta alkal
mazá t nye1i a Semme lweis Egyete men i .) Az adat lapot infor
mációs tarta lmánál fogva bám1ely szakma i pá lyázatnál (tudo
mánya támogatási pályáza t Ph.D. cím megszerzése vezető 

állásokra , akadémia i tagságra tö1ténő pályázat e etén) vá lto
zatlan formában vagy kiegészítésekkel alkalmazni lehet. 

A „pub likációs adatl ap" három tudománya tevéke nységge l 
kapc olatoban gyűjt számszerű adatokat : 1. köny vírás 2. 
könyv- és folyóiratszerkesztés illetve 3. tudom ányo s közle 
mények közzé tétele . z utóbbib an sze repel a köz lemények 
impakt faktora és idézettsége is. 

A kutatók é a kutatóhelyek különböző formában latiják nyil
ván közlési tevéke ny égük et irodalmi listáik különböző 

közlési formákat truia lmaznak . Cél ·zerű lenne figyelembe 
vem1i az MTA Orvosi Osztályának állá fogla lását (9, 11) é 
annak mellékletei ze rint tanácsos a közlemények csopor 
tosítása. A különböző közlé i form ák alábbi rövid i mertet é e 
a fenti állá foglalá zerinl tö1tént. 

ELŐADÁSOK (POSZTEREK) NYOMTATÁSBAN MEGJELENT ÖSSZEFOGLALÓI (ABSZT

RAKTOK) Abból az alapelvből kiindulva , hogy minden tudomá 
nyo információ, ami nyomtatásba n megjelenik a szerző köz 
lé i tevéke nységé hez ta1iozik az ö zefog lalók bekerűlheinek 

a kutató irodalmi je gyzé kébe , de ott a cikkektől elkülönített 
csopo1tban kell ·zercpelniük. 

Az MTA Orvosi Osztálya állá fogla lá a zer int ( 11) az össze
foglalók impakt fak torát nem lehet b számítau i az ös zes ített 
impakt faktorba , akkor em, ha olyan folyó iratban jelennek 

meg, ame lynek van impakt faktora . Ha ugyan is az e lőadás 

ö zefog lalója szakmai lag értékes anyagra épül akkor az 
közlemény formájába n előbb-utóbb megjelenik, így ugyan
azon tudom ányos eredmén y két zerese n kapn a impakt faktort. 
Ha az összefog laló tudom ánya értéke alac ony, vagy teljes 
te1jedelmű közleményre nem alkalmas adatokat tartalma z, 
akkor nem érdeme l impakt faktort csupán azért mert mint egy 
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előadá /poszter ös zefog lalója előzete zakmai bírá lat {,,per 
review ") nélkül jelenhet ett meg . Ha az abszt:raktra hivatkozás 
történik, az termé zet sen bővíti a kutató ös zes ített idézettségi 
mutatój át. 

Al. ELŐADÁSOK (POSZTEREK) NYOMTATÁSBAN MEGJELENT TEUES SZÖVEGEI 

A kongres zusi e lőadá ok teljes szövegé nek közlését igen 
nehéz egysége en értékelni, mivel ezek négy különfi' le módon 
is megjelenhetnek: 1. magyar vagy idegen nyelvű kongressz usi 

kiadványokban (ún. ,,proceedings" kötetekben) , 2. a kongresz
szus anyaga könyv formábaJ1 kerü l kiadásra , é az e l őadá 

önálló könyvfejezetként jel enik meg, . egye folyóiratok 
kiegészítő (,,Supp lementum ") köteteiben , 4. egye fo lyóira tok 
,,rend zeres" számaib an teljes értékű köz lemények.ként. 
kutató irodalomjegyzéké be az utóbbi kettő kerű l het be mint 

önálló cikk az I ő két vá ltozat csak addig, amíg a benne l évő 

eredmények nem je lem1ek meg valame ly fo lyóiratban, ami az 
esetek több ségében meg is történ ik. A kutató össze ített impakt 
faktorába csak a telje értékű közi 111 • nyként megjelent e l ő

adásszöveg impakt faktora ke1i.ilhet. 

SZERKESZTŐHÖZ ÍRT LEVELEK, VN..ASZOK, HOZZÁSZÓLÁSOK Mindezek lehet
nek a tudománya közlemény ré ze i, d sem j ellegüknél, em 
tarta lmuknál fogva nem sorolhatók a tudománya cikkek kö
zé. Ez te1mészetese n nem zárja ki annak lehetőségét hogy 
a kutató ezeke t irodalomjegyzék.ének egy külön csoportjában 
ne zerepeltesse. Bár ezek a leve lek hozzászó lások lehetnek 
sza kmai lag, tudom ányo san fonto ak, nem helyénva ló, hogy a 

kutató néha csupán egy bekezdésnyi zövegé rt az adott folyó
irat magas impakt faktorát a összesített in1pakt faktorába be-
zám ít a. Az MT Orvosi Osztályának állá fogla lása (11) ezt 

kifejezetten ellenzi. Az impakt fakto rtól függetlenül ha az 
ilyen leve leket , hozzá zólásokat mások idézik , az a zerzö 
idézett égi mutató zámát növeli, egy ben j elzi is, hogy ezen 
közzétételi tevékeny ég11ek volt tudománya vis zhangj a. 

Külön kategóriát jel entenek azok a folyóiratok , amelyek a 
bekü ldött cikkeket a „Leve lek a szerkesztőhöz" (,,Letters to the 
Editor "), vagy más címszó alatt (,,Reports ", ,,Comrnenlary", 
stb .) jelentetik meg. Ezek nek a folyóiratoknak a jegyzéke az 
MTA Orvo i Osztálya ajánlá ának ( 11) mellékletében meg

található. Az itt megje lent cikkek azonban, hasonlóan má 
folyóiratokban megjelenő c ikkekhe z. e l őzetes szakértői 

véleményezés után kerülhetn ek csak köz lé re így teljes értékű 
tudom ánya köz leményne k számí tanak, és impakt faktorral 
rend lkeznek. 

KÖNYVEK, KÖNYVFEJEZETEK, KÖNYVSZERKESZTÉS A szak köny vek tudomá
nyos értéke nem vitatható , azonban - kivéve azokat, amelyek 

valamely orozat része i - nincs impakt faktoruk . Ezé11 is aján
lata , hogy a kutatók irodalomj egyzéké ben a könyvek és a 
könyv fejezete k önálló csoportban zerepeljenek, ezze l i fel
hívva értékükre a figyelmet. Könyveket ritkábban, könyvfe
jezeteket jó val gyak rabban idé211ek, bár id · zettségük általában 
a tudománya cikkek idézet tsége alatt marad . 
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A könyvszerke sztés tudományos szempontból általában 
alábecsült közlési tevékenység annak ellenére , hogy a 
könyvfejezetek témájának é a szerzőknek a kiválasztásától az 
egységes szerkesztésig a könyvszerkeszt és komoly szakmai 
tudást igényel. A tudományos könyvek szerke ztése külön 
képesség é egyfajta külö"nleges érdeklődé gyakori, hogy 
egyes „könyvszerkesztő" tudósok életük során akár 60-80 
tudományos könyvet i szerkesztenek . 

A TUDOMÁNYOS KÖZLÉS EGYES ETIKAI KÉRDÉSEI 

KJ LEHET SZERZŐ EGY KÖZLEMÉNYBEN? Aki dolgozott rajta - tűnik 

egy zerűnek a vála z, de itt még nem ta1tunk. Gyakori sőt egyes 
helyeken bevett szokás, hogy az intézet a laboratórium vagy a 
kutatócsoport vezetője akkor is társszerző, ha a köztem, nyt csak 

a közlésre való elküldé kor, készen látja először. Ezekben az 
esetekben a nyilvános indok az, hogy komoly munkát jelent a 
kutatás anyagi fedezetének biztosítása , és ez a vezető idejének, 
energiájának egy részét felemészti. A magam részéről viszont 
o ztom azt az amerikai ational lnstitute of Health-ben 
(Bethesda) megfogalmazódott ajánlá t, amely zerint egy 

tudományos köz leményben csak az legyen szerző, aki az aláb
bi 8 tevékenység közül legalább egyben tevékenyen és meg
határozó módon részt vett: 1. conception (ötlet), 2. initiation 
(kezdeményezés), 3. planning {elképzelés), 4. design (megter
vezés), 5. execution (kivitelezés), 6. inteipretation (értelmezés), 
7. assessment (értékelés) 8. writing (megírá ). Úgy ítélem meg, 

hogy ez a 8 tevékenység valóban magában foglalja a tudomá
nyos eredmények elérésének és azok közlé ének valameonyi 
mozzanatát, és nem látom etikusnak, hogy aki ezek egyikében 
sem vett részt, bekerüljön a közlemény szerzői közé, még abban 
az esetben sem, ha ezt felaján lják neki. 

A SZERZŐK SORRENDJE A TUDOlv\ÁNYOS KÖZLEM~NYEKBEN Függet lenül 

a zerzők sorrendjétől és számától a cikk valamennyi szerzője 

sajátjának tekintheti a közleményt . Nem közömbös azonban a 
szerzők sorrendje. A tudományos fokozatok megszerzése szem
pontjából - külföldön és hazánkban egyaránt - fontos, hogy a 
jelöltnek (pályázónak) hány „első szerzős" közleménye van. Ez 
valóban mutatója lehet annak, hogy az illető alkalmas tudo
mányos kérdések megoldására, megfelelő tudományos ismert

séggel és gyakorlattal rendelkezik. Az első szerző joga és köte
le ége a közlemény összeállítása, elküldése, a nyomdai ke
felevonat átnézése és javítása. Az utolsó szerző az esetek több

ségében a kutatócsoport vezetője a vizsgálat témakörének meg
határozója és irányítója, akinek zemélye sok esetben a közölt 
eredmények szakmai garanciáját is jelenti. 

A nemzetközi tudománymetriai felméréseknél a kutatónak első 
szerzőként írt cikkeit külön értékelik (6). Az MTA Orvosi 
0 ztálya álta l ajánlott „publikációs adatlapon" (9 11) mind az 
első, mind az utolsó szerzőséget figyelembe veszik. 

LEHET-E UGYANAZON EREDMÉNYEKET KÉTSZER MEGJELENTETNI? A 
válasz igen, kivéve ha a két közlemény szövege és dokumen
tációja teljesen azonos. Hivatalosan megjelenhet ugyanaz az 
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A tudomá11y metria a hazai gyakorlmba11 

eredmény egy összefogla ló formájában, ha az eredmény előbb 

kerii l előadásra, mint közlésre , majd azt követően telje s ter
jedelmű cikkben is megjelenik. Lehet közölni eredményeket 
előzetes (,,preliminary") közleményként olyan folyóiratokban, 
amelyek ilyen rovatot vezetnek, majd ezt a közleményt később 
a részletes cikk követ. Mindkét ese tben a részletes cikkben 
jelezni kell (idézé vagy lábjegy zet formájában), hogy az ered

mények egy része már korábban közlésre ke1iilt. (Megjegyzen
dő, hogy az előzete köz lemények nem azono ak a „ hort" 
vagy rapid" közlemények.kel.) 

Nem zá1ja ki egymá t ugyanazon eredmények magyar és idegen 
nyelvű folyóiratokban való közlése. A magyar nyelvű fo lyóira
toknak sajnálatosan nincs impakt faktora, ugyanakkor az ered
mények.széle kö1ű hazai ismertetése sok esetben kívánatos. (Ezt 
szolgá lja a „Hazai Szakirodalmi Mutató" bevezetése is.) Az már 
egyéni megítélés kérdé e, hogy a kutató az irodalomjegyzé
kében az így közö lt két cikket külön közleményként sorszámoz
za-e, vagy pedig a magyar nyelvű cikket az idegen nyelvű köz
lemény sorszámának a)-val jelölt változataként szerepelteti. 

Befejezésül csupán egy gondolat: a tudománymetria feladata a 
tudományos köz lési tevékenység széleskörű, ok szempontnak 
megfelelő, naprakész é pontos felmérése, az adatok fe ldolgo
zása é a kor látlan hozzáférhetőség biztosítása . A kutatók és 
tudományos intézmények feladata az egységes és korrekt adat

szolgáltatás. Mindkettőt még tanulnunk kell. 
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