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a neurobiológus, mondván, hogy „az embe-
reknek van némi szabadságuk arra, hogy 
olyan cselekedeteket vigyenek végbe és szán-
dékoljanak, amelyek a biológia és a kultúra 
látszólagos nyomatéka ellen szólnak. Vannak 
olyan kifinomult teljesítmények, amelyek 
abból fakadnak, hogy elvetjük, amit a bioló-
gia vagy a kultúra rákényszerít az emberekre. 
Ezek a teljesítmények a létezés egy új szintjét 
állítják, amelyben az emberek új tárgyakat 
képesek előállítani és új életmódokat képesek 
kidolgozni.” (Damasio, 1996, 177.) Ariszto-
telésznek abban is igaza lehet, hogy a külön-
böző tudományterületeken a bizonyosság 
eltérő fokára lehet eljutni: az etikában nem 
követelhető meg a matematikai szigorúságú 
okfejtés (Arisztotelész, 1987, 6 sk. [1094b]).

Ami pedig, lezárásképpen, az etikai neve-
lés kiindulópontként említett nehézségét, 
mondhatni antinómiáját illeti, hogy kérdé-
sesnek látszik az autonómiára nevelés külső, 
heteronóm eszközökkel, úgy gondolom, 
akkor is követhetjük Max Schelert (Scheler, 
1979 [1913], 853–870.), ha nem osztjuk meta-
fizikai-vallási előfeltevéseit: a sikeres etikai 

nevelést nem lehet a puszta észre hatni próbá-
ló tankönyvi szövegektől várni. El kell ismer-
ni, kivált a globálisra irányuló figyelem kor-
szakában, hogy van, de legalábbis kell legyen 
a felelősségvállalás összemberi szolidaritása, s 
az ebből fakadó példaadó és példakövető cse-
lekvés nem szüntetheti meg az emberi szem-
pontból lehetséges és releváns etikai autonó-
miát. A tantermi etika- – és filozófia-, mivel 
e két diszciplína összetartozik – órákon ehhez 
a felismeréshez igazodó gyakorlatokat, dialó-
gus- és cselekvési szituációkat érdemes létre-
hozni, elemezni, az általános oktatási célokat 
a mindig adott kisebb közösség saját problé-
máinak szemszögéből érdemes konkretizálni 

– Rortyval szólva: a képzeletre hatni (Rorty, 
1994 [1989], 216 skk.). De ne legyen semmi 
illúziónk, összességében ez is csak igen keveset 
tud nyomni a latban, ha a társadalom mű-
ködését a bevezetőben említett, mindenfajta 
etikai gondolkodást háttérbe szorító viselke-
désmintákat generáló alapszerkezetek uralják.

Kulcsszavak: érték; erény; nevelés; machiavelliz
mus; jog, politika, és etika viszonya
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fokozatok odaítélésekor, egyetemi tanári ki-
nevezéskor, akár témapályázatok elbírálásakor 
vagy intézményi és országos szintű tudo-
mánypolitikai intézkedések meghozatalakor 
játszik, játszhat fontos szerepet.

Az értékelő tudománymetria elmélete és 
gyakorlata arra a paradigmára épül, amely 
szerint az ismerettermelés mértékének és ha-
tásának vannak olyan számszerűsíthető vonat
kozásai, amelyek összefüggésben állnak az 
értékelt publikációknak a tudományhoz és a 
tudományos kutatáshoz való hozzájárulásá-
val. A publikációk értékelési módszerei tudo-
mánymetriai mutatók kidolgozásán és alkal-
mazásán alapulnak.

A létrehozott és a tudományos közösség 
rendelkezésére bocsátott ismeretek mennyisé
gének tudománymetriai mértékegységéül a 
természettudományokban a tudományos 
folyóiratcikket tekinthetjük. A közölt ismere-
tek hatásának mértékegységéül az idézetet 
fogadhatjuk el. Ismeretes, hogy mind a közölt 
ismeretek megjelenési helyének az ismeret-
hordozók (folyóirat, konferenciakiadvány, 
könyv stb.) közötti megoszlása, mind az adott 
hivatkozások és a kapott idézetek száma erő-
sen függ az egyes szakterületek (sőt: témák) 

Bevezetés

A tudományos kutatás célja: új tudományos 
ismeretek létrehozása. Az új tudományos 
eredményeknek tudományos közlemények 
formájában történő nyilvánosságra hozatala 
a kutatás elengedhetetlen része. Annak meg-
állapítását, hogy a közlésre szánt ismeret va-
lóban új, tudományos és megfelelő színvo-
nalú, a tudományos kiadványok szerkesztői 
és a közlésre szánt írás bírálói végzik. Termé-
szettudományokban a közlés elsődleges for-
mája a tudományos folyóiratcikk. A közöltek 
szakterületén nem járatos személyek és 
szervezetek részére annak megítéléséhez, hogy 
adott közlemények milyen hatást gyakoroltak 
a tudományra, a legtöbbször csak az illető 
terület kutatói által készített bírálatok (peer 
reviews) vagy a tudománymetriai értékelés 
mutatószámai adhatnak támpontot. Igen sok 
esetben hasznos vagy éppen nélkülözhetetlen 
annak legalább közelítőleges megállapítása, 
hogy egyének, csoportok, intézmények, or-
szágok közleményei milyen mértékben járul-
tak hozzá a világ tudományos ismereteinek 
kiszélesítéséhez és elmélyítéséhez. A közlemé-
nyek értékelése akár tudományos címek, 
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bibliometriai tulajdonságaitól. Ennélfogva 
értékelés céljából történő összehasonlításokat 
a legtöbb tudománymetriai mutatószám 
alapján csak azonos (hasonló) bibliometriai 
sajátosságú területek kutatói, csoportjai kö-
zött tehetünk. A tudományos összteljesít-
mény megítélésekor érdemes azokat a muta-
tószámokat előnyben részesítenünk, amelyek 
mind a mennyiséget, mind a hatást egyaránt 
figyelembe veszik (Vinkler, 2010).

A közlemények tudománymetriai muta-
tószámait korábban elsősorban az értékelen-
dő publikációs halmaz egészéből számították 
ki. Ilyen mutató például az egy adott kutató-
csoport által közölt összes cikk és kapott 
idézet száma vagy a cikkek átlagos idézettsé-
ge, továbbá az egy cikkre jutó hatástényező. 
Ha az összes cikk száma: P, amelyekre össze-
sen C számú idézet érkezett, akkor az átlagos 
idézettség: C/P. Ha a folyóiratoknak, ame-
lyekben az illető egyén vagy csoport cikkei 
megjelentek, összeadjuk a Garfield-(hatás)
tényezőit (impact factor) és a kapott számot 
elosztjuk a közölt cikkek számával, akkor 
megkapjuk az egyén vagy csoport átlagos 
Közlési stratégiájának mutatószámát, vagyis 
az átlagosan egy cikkre jutó folyóirat-hatás-
tényező adatát. 

Megjegyzendő, helyes lenne figyelembe 
venni, hogy Garfield-értelemben véve hatás-
tényezőjük (impaktfaktoruk) csak folyóira-
toknak van, minden egyéb publikációs hal-
mazra vonatkozó C/P adatot (átlagos) „idé-
zettségnek” (citedness) vagy „idézetgyakoriság-
nak” (citation frequency) nevezhetünk. Furcsa, 
hogy többen még ma is citációt emlegetnek 
a helyes magyar szavak: idézet vagy hivatko-
zás helyett. Egyébként célszerű, ha az említett 
szavakat nem azonos értelműként használjuk. 
A hivatkozás ugyanis az az utalás, amelyet egy 
szerző a közleményében más szerző munká-

jára vonatkoztatva ad. Az idézet pedig az az 
utalás, amelyet egy közlemény szerzőjétől egy 
másik szerző kap.

Az élet minden területén kulcskérdés a 
személyekre, szervezetekre és dolgokra vonat-
kozó adatok eloszlásának ismerete. Így példá-
ul a javak és képességek eloszlása az emberek, 
bizonyos témájú ismeretek (pl. cikkek) elosz-
lása az ismerethordozók (pl. folyóiratok), az 
ásványi kincsek eloszlása az országok vagy 
akár a megjelent publikációk eloszlása a 
közlő szerzők között (lásd Lotka-törvény). 

Több szerző véleménye szerint (például 
Cole – Cole, 1973 ; Aksnes, 2003) jelentős 
tu dományos hatást csak az illető szakterületen 
az átlagosnál lényegesen erősebben idézett köz-
leményekben lévő ismeretek érhetnek el. (Itt 
most nem tárgyalom a ritkán, de előforduló 
eseteket, amelyek a jó szándékú tévedés vagy 
a szándékos megtévesztés, csalás tárgykörébe 
esnek.) Ezért lényeges, hogy egy adott közle-
ményhalmazból ki tudjuk választani a legna-
gyobb hatású cikkeket, a legidézettebbeket, 
amelyek a leghatásosabb, ún. elit részhalmazt 
alkotják. A leghatásosabb közlemények rész-
halmazából kiszámított tudománymetriai 
mutatókat elit mutatószámoknak nevezzük.

Az elit mutatók kiszámításának első lépé-
se csaknem minden esetben az, hogy az ér-
tékelendő teljes közleményhalmaz elemeit az 
idézetek csökkenő sorrendjébe állítjuk. Ezek 
után a leghatásosabb részhalmazt a halmaz 
többi részétől elválasztó határ kijelölése a cél, 
ami azonban minden esetben önkényes vá
lasztás kérdése. Helyesen tesszük, ha az önké-
nyesen megállapított határokat gyakorlati 
tapasztalatokra építjük. Vagy megfordítva: az 
elméleti megfontolások alapján kijelölt ha-
tárértékek (idézetszám, közleményszám) 
helyességét más (nem tudománymetriai) 
adatokkal, elemzésekkel támasztjuk alá. 

Közismert, hogy a közleményekre érke-
zett idézetek eloszlása torz. Ez azt jelenti, hogy 
kevés cikk kap viszonylag sok, míg sok cikk 
kap viszonylag kevés idézetet. A torz eloszlást 
Sune Lehmann és munkatársai (2003) a 
SLAC SPIRES- (fizikai tárgyú) adatbázis se-
gítségével vizsgálták. Azt találták, hogy az 
adattár 1962–2002 között megjelentetett 281 
717 folyóiratcikkének 26,7%-át az említett 
évek alatt nem hivatkozták egyszer sem („is-
meretlen cikkek”). A „kevésbé ismert” cikkek 
(1–9 idézet/cikk) 44,4%-ot, míg az „ismert” 
cikkek (10–49 idézet/cikk) 22,4%-ot, a „jól 
ismert” cikkek (50–99 idézet/cikk) 3,8%-ot, 
a „nevezetes” cikkek (100–499 idézet/cikk) 
2,5%-ot és az „elismert” cikkek (több mint 
500 idézet) 0,2%-ot tettek ki. A szerzők szerint 
kevés igazán érdekes és jelentős cikk „úszik a 
döglött cikkek tengerében”.

Egy közleményhalmaz leghatásosabb 
részhalmazának meghatározására többféle 
módszer használható. A legkorábban önké-
nyesen kijelölt idézettségi határokat adtak 
meg. Így például Paul Bourke és Linda But-
ler (1996) többféle természettudományi terü-
let közleményeit tanulmányozva, a követke-
ző idézetségi osztályokat alkalmazta: 0, 1, 2–4, 
5–9, 10–16, 17–25, 26–50, 51–100, több mint 
100 idézet cikkenként. A Web of Knowledge, 
Thomson Reuters által alkalmazott módszer 
szerint a halmaz méretétől, az alkalmazott 
közlési és idézési időhatároktól, továbbá a 
kiválóság mértékétől függően az összes köz-
lemény közül a legidézettebb 0,01; 0,1; 1,0 
vagy 10%-ot tekinthetjük a leghatásosabb 
részhalmazhoz tartozónak. Az említett adat-
tár egy tízéves időszakban megjelent cikkeket 
vizsgál, és az idézetek számát ugyancsak eb-
ben az időben veszi figyelembe. Az említet-
teknél függetlenebb módszert kínál a „jellem-
ző számok és mértékek” („characteristic scores 

and scales”) módszere (Glänzel, 2007), amely 
szerint egy közleményhalmazban az átlagos 
idézettségnél (C/P) például kétszer, háromszor, 
ötször vagy tízszer nagyobb idézettségű köz-
leményeket tekinthetjük kiemelkedően idé-
zetteknek.

Egy nagyobb közleményhalmazból a leg-
hatásosabb cikkek részhalmazának kiszámí-
tására alkalmas például a Jorge E. Hirsch 
(2005) által javasolt h-mutató és az Egghe-féle 
(2006) g-mutató is. Az általam javasolt π-in-
dex (Vinkler, 2009) és PRP-mutató (Vinkler, 
2013) kiszámításához a P(π) halmazt mint a 
leghatásosabb cikkek halmazát alkalmazzuk, 
amely a teljes halmazba tartozó elemek (pl. 
folyóiratcikkek) számának (P) négyzetgyöke.

A publikációk leghatásosabb részhalmazá-
nak értékelésén alapuló tudománymetriai 
mutatók előtérbe kerülését mutatja az iroda-
lomban közölt, illetve a gyakorlatban is alkal-
mazott elit mutatószámok időbeni gyarapo-
dása. Az általam 1988-ban megjelentetett át-
tekintő közlemény (Vinkler, 1988) tudomány-
metriai mérőszámai közül mindössze hét 
(14,6%) köthető a leghatásosabb részhalmaz 
koncepcióhoz. Lorna Wildgaard és munka-
társai (2014) viszont 108 mutatót osztályoznak, 
amelyek közül 48 (44,4%) származtatható a 
leghatásosabb cikkeket tartalmazó részhalma-
zokból. 

Néhány elit mutató

A leghatásosabb cikkek részhalmazának mu-
tatószámai közül jelenleg a h-index a legelter-
jedtebb. A Hirsch-index nem más, mint a 
hstatisztika szerint kiválasztott leghatásosabb 
cikkek száma. A h-index értéke megegyezik 
azzal a legnagyobb sorszámmal, amellyel 
egyenlő vagy még éppen nagyobb az illető 
cikkre kapott idézetek száma (1. táblázat). A 
cikkek az idézetek csökkenő sorrendjében 
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bibliometriai tulajdonságaitól. Ennélfogva 
értékelés céljából történő összehasonlításokat 
a legtöbb tudománymetriai mutatószám 
alapján csak azonos (hasonló) bibliometriai 
sajátosságú területek kutatói, csoportjai kö-
zött tehetünk. A tudományos összteljesít-
mény megítélésekor érdemes azokat a muta-
tószámokat előnyben részesítenünk, amelyek 
mind a mennyiséget, mind a hatást egyaránt 
figyelembe veszik (Vinkler, 2010).

A közlemények tudománymetriai muta-
tószámait korábban elsősorban az értékelen-
dő publikációs halmaz egészéből számították 
ki. Ilyen mutató például az egy adott kutató-
csoport által közölt összes cikk és kapott 
idézet száma vagy a cikkek átlagos idézettsé-
ge, továbbá az egy cikkre jutó hatástényező. 
Ha az összes cikk száma: P, amelyekre össze-
sen C számú idézet érkezett, akkor az átlagos 
idézettség: C/P. Ha a folyóiratoknak, ame-
lyekben az illető egyén vagy csoport cikkei 
megjelentek, összeadjuk a Garfield-(hatás)
tényezőit (impact factor) és a kapott számot 
elosztjuk a közölt cikkek számával, akkor 
megkapjuk az egyén vagy csoport átlagos 
Közlési stratégiájának mutatószámát, vagyis 
az átlagosan egy cikkre jutó folyóirat-hatás-
tényező adatát. 

Megjegyzendő, helyes lenne figyelembe 
venni, hogy Garfield-értelemben véve hatás-
tényezőjük (impaktfaktoruk) csak folyóira-
toknak van, minden egyéb publikációs hal-
mazra vonatkozó C/P adatot (átlagos) „idé-
zettségnek” (citedness) vagy „idézetgyakoriság-
nak” (citation frequency) nevezhetünk. Furcsa, 
hogy többen még ma is citációt emlegetnek 
a helyes magyar szavak: idézet vagy hivatko-
zás helyett. Egyébként célszerű, ha az említett 
szavakat nem azonos értelműként használjuk. 
A hivatkozás ugyanis az az utalás, amelyet egy 
szerző a közleményében más szerző munká-

jára vonatkoztatva ad. Az idézet pedig az az 
utalás, amelyet egy közlemény szerzőjétől egy 
másik szerző kap.

Az élet minden területén kulcskérdés a 
személyekre, szervezetekre és dolgokra vonat-
kozó adatok eloszlásának ismerete. Így példá-
ul a javak és képességek eloszlása az emberek, 
bizonyos témájú ismeretek (pl. cikkek) elosz-
lása az ismerethordozók (pl. folyóiratok), az 
ásványi kincsek eloszlása az országok vagy 
akár a megjelent publikációk eloszlása a 
közlő szerzők között (lásd Lotka-törvény). 

Több szerző véleménye szerint (például 
Cole – Cole, 1973 ; Aksnes, 2003) jelentős 
tu dományos hatást csak az illető szakterületen 
az átlagosnál lényegesen erősebben idézett köz-
leményekben lévő ismeretek érhetnek el. (Itt 
most nem tárgyalom a ritkán, de előforduló 
eseteket, amelyek a jó szándékú tévedés vagy 
a szándékos megtévesztés, csalás tárgykörébe 
esnek.) Ezért lényeges, hogy egy adott közle-
ményhalmazból ki tudjuk választani a legna-
gyobb hatású cikkeket, a legidézettebbeket, 
amelyek a leghatásosabb, ún. elit részhalmazt 
alkotják. A leghatásosabb közlemények rész-
halmazából kiszámított tudománymetriai 
mutatókat elit mutatószámoknak nevezzük.

Az elit mutatók kiszámításának első lépé-
se csaknem minden esetben az, hogy az ér-
tékelendő teljes közleményhalmaz elemeit az 
idézetek csökkenő sorrendjébe állítjuk. Ezek 
után a leghatásosabb részhalmazt a halmaz 
többi részétől elválasztó határ kijelölése a cél, 
ami azonban minden esetben önkényes vá
lasztás kérdése. Helyesen tesszük, ha az önké-
nyesen megállapított határokat gyakorlati 
tapasztalatokra építjük. Vagy megfordítva: az 
elméleti megfontolások alapján kijelölt ha-
tárértékek (idézetszám, közleményszám) 
helyességét más (nem tudománymetriai) 
adatokkal, elemzésekkel támasztjuk alá. 

Közismert, hogy a közleményekre érke-
zett idézetek eloszlása torz. Ez azt jelenti, hogy 
kevés cikk kap viszonylag sok, míg sok cikk 
kap viszonylag kevés idézetet. A torz eloszlást 
Sune Lehmann és munkatársai (2003) a 
SLAC SPIRES- (fizikai tárgyú) adatbázis se-
gítségével vizsgálták. Azt találták, hogy az 
adattár 1962–2002 között megjelentetett 281 
717 folyóiratcikkének 26,7%-át az említett 
évek alatt nem hivatkozták egyszer sem („is-
meretlen cikkek”). A „kevésbé ismert” cikkek 
(1–9 idézet/cikk) 44,4%-ot, míg az „ismert” 
cikkek (10–49 idézet/cikk) 22,4%-ot, a „jól 
ismert” cikkek (50–99 idézet/cikk) 3,8%-ot, 
a „nevezetes” cikkek (100–499 idézet/cikk) 
2,5%-ot és az „elismert” cikkek (több mint 
500 idézet) 0,2%-ot tettek ki. A szerzők szerint 
kevés igazán érdekes és jelentős cikk „úszik a 
döglött cikkek tengerében”.

Egy közleményhalmaz leghatásosabb 
részhalmazának meghatározására többféle 
módszer használható. A legkorábban önké-
nyesen kijelölt idézettségi határokat adtak 
meg. Így például Paul Bourke és Linda But-
ler (1996) többféle természettudományi terü-
let közleményeit tanulmányozva, a követke-
ző idézetségi osztályokat alkalmazta: 0, 1, 2–4, 
5–9, 10–16, 17–25, 26–50, 51–100, több mint 
100 idézet cikkenként. A Web of Knowledge, 
Thomson Reuters által alkalmazott módszer 
szerint a halmaz méretétől, az alkalmazott 
közlési és idézési időhatároktól, továbbá a 
kiválóság mértékétől függően az összes köz-
lemény közül a legidézettebb 0,01; 0,1; 1,0 
vagy 10%-ot tekinthetjük a leghatásosabb 
részhalmazhoz tartozónak. Az említett adat-
tár egy tízéves időszakban megjelent cikkeket 
vizsgál, és az idézetek számát ugyancsak eb-
ben az időben veszi figyelembe. Az említet-
teknél függetlenebb módszert kínál a „jellem-
ző számok és mértékek” („characteristic scores 

and scales”) módszere (Glänzel, 2007), amely 
szerint egy közleményhalmazban az átlagos 
idézettségnél (C/P) például kétszer, háromszor, 
ötször vagy tízszer nagyobb idézettségű köz-
leményeket tekinthetjük kiemelkedően idé-
zetteknek.

Egy nagyobb közleményhalmazból a leg-
hatásosabb cikkek részhalmazának kiszámí-
tására alkalmas például a Jorge E. Hirsch 
(2005) által javasolt h-mutató és az Egghe-féle 
(2006) g-mutató is. Az általam javasolt π-in-
dex (Vinkler, 2009) és PRP-mutató (Vinkler, 
2013) kiszámításához a P(π) halmazt mint a 
leghatásosabb cikkek halmazát alkalmazzuk, 
amely a teljes halmazba tartozó elemek (pl. 
folyóiratcikkek) számának (P) négyzetgyöke.

A publikációk leghatásosabb részhalmazá-
nak értékelésén alapuló tudománymetriai 
mutatók előtérbe kerülését mutatja az iroda-
lomban közölt, illetve a gyakorlatban is alkal-
mazott elit mutatószámok időbeni gyarapo-
dása. Az általam 1988-ban megjelentetett át-
tekintő közlemény (Vinkler, 1988) tudomány-
metriai mérőszámai közül mindössze hét 
(14,6%) köthető a leghatásosabb részhalmaz 
koncepcióhoz. Lorna Wildgaard és munka-
társai (2014) viszont 108 mutatót osztályoznak, 
amelyek közül 48 (44,4%) származtatható a 
leghatásosabb cikkeket tartalmazó részhalma-
zokból. 

Néhány elit mutató

A leghatásosabb cikkek részhalmazának mu-
tatószámai közül jelenleg a h-index a legelter-
jedtebb. A Hirsch-index nem más, mint a 
hstatisztika szerint kiválasztott leghatásosabb 
cikkek száma. A h-index értéke megegyezik 
azzal a legnagyobb sorszámmal, amellyel 
egyenlő vagy még éppen nagyobb az illető 
cikkre kapott idézetek száma (1. táblázat). A 
cikkek az idézetek csökkenő sorrendjében 
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állnak. Ha tehát a h-index például 22, akkor 
az értékelt cikkhalmazban van 22 olyan cikk, 
amely legalább 22 idézetet (vagy ennél többet) 
kapott. Ha a rangsorban következő cikk (a 
23.) szintén csak 22 idézetet vagy ennél keve-
sebbet ért el, akkor a h-index értéke nem 
változik, marad 22. Az index legnagyobb 
hátránya, hogy csaknem teljesen figyelmen 
kívül hagyja éppen a legnagyobb hatású cikk 
vagy cikkek által kapott idézetek számát. Ha 
például a cikkekre érkezett idézetek száma 
egyenként a következő: 10, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 
akkor a h-index = 4, hiszen 4 olyan cikk van, 
amely 4 vagy ennél több idézetet kapott. Ha 
egy másik cikkhalmaz tagjaira 100, 50, 50, 4, 
3, 2, 1, 0 idézetet találunk, akkor ennek a hal-
maznak is csak 4 lehet a h-indexe, mert csak 
4 cikk kapott 4 vagy ennél több idézetet. 

Nem értékeli h-index azt sem, ha a hal-
mazban lévő legidézettebb közlemények 
újabb idézeteket kapnak. A h-index értéke 
csak akkor nő, ha nő a legidézettebb rész hal-
maz mérete, azaz éppen akkor, ha a leghatáso-
sabb cikkek halmazán kívüli cikkekre érkez-
nek újabb idézetek. Megjegyzendő: kü lönleges 
esetekben a h-mutató értékének eggyel való 
növeléséhez elegendő egyetlen új idézet.

A h-mutató további hátránya a szakterüle-
tek bibliometriai sajátosságaitól való erős 
füg gés. (Bibliometriai sajátosság például a 
közlésre használt kiadványok, mint folyóirat-
cikkek, könyvek, konferenciaanyagok stb. 
számának aránya, a közleményekben lévő 
hivatkozások átlagos száma, a szakterület 
publikációs sebessége stb.) Nyilvánvaló, hogy 
az olyan tudományterületeken működő ku-
tatók, mint például a matematika, ahol átla-
gosan kevesebb a hivatkozások száma a cik-
kekben, lényegesen kisebb h-indexet mutat-
hatnak fel, mint azok, akik az élettudomá-
nyok egyes területein dolgoznak. 

Számos mutatót vezettek be a tudomány-
metriába, amelyek meghatározása a h-statiszti-
kán alapul. Ilyen például az R-mutató, amely 
a h-cikkekre kapott összes idézet (C) négy-
zetgyöke. Több tanulmány igazolja azonban, 
hogy az említett és az itt nem említett, szár-
maztatott mutatók érdemleges változást nem 
eredményeznek az értékelésekben (lásd pél-
dául Bornmann et al., 2011).   

A g-mutató másféle statisztikán alapul, s 
részben kiküszöböli a h-index hátrányait. Ér-
tékét úgy számítjuk ki, hogy a cikkek idé-
zettségi sorszámait (r) négyzetre (r²) emeljük, 
és megnézzük, hogy a rangsorba állított 
cikkek idézeteinek (ci) halmozott idézetszáma 
(Σci) melyik sorszám négyzetével egyezik, il-
letve melyiknél még éppen nagyobb (1. 
táblázat). A g-index a leghatásosabb halmaz 
(g-számú cikk) időben növekvő idézetszámát, 
a h-mutatóval ellentétben figyelembe veszi. 
A mutató a leghatásosabb cikkek halmazára 
érkezett, viszonylag nagyobb számú idézetet 
is érzékeli (1. táblázat). Értéke erősen függ az 
egyes szakterületek bibliometriai sajátságaitól. 
Sajátos hátránya, hogy esetenként nem léte-
ző cikkeket is figyelembe kell venni (lásd ké-
sőbb). A gmutató általában jelentősen na-
gyobb, mint a h-mutató.

2009-ben javasoltam (Vinkler, 2009), 
hogy egy közleményhalmaz leghatásosabb 
cikkeinek részhalmazát, P(π) a halmazban 
lévő összes közlemény (P) négyzetgyökével 
fejezzük ki. A P(π) = √P arány alkalmazása 
Genagyij Dobrov (1970) írásaira vezethető 
vissza, de rokonítható a fiziológiából ismert 
Fechner-törvénnyel is. Az említett törvény 
szerint az érzékelés mértéke az azt kiváltó 
hatás nagyságának logaritmusával arányos. 

A (kerekített) P(π)-adat például egy 5, 10, 
50, 70, illetve 100 cikkből álló halmaz eseté-
ben: 2, 3, 7, 8, illetve 10, amely adatok a 

halmaz cikkei 40, 30, 14, 11, illetve 10%-ának 
felelnek meg. Megjegyzendő, hogy a P(π)-
adat csaknem kivétel nélkül kisebb, illetve 
lényegesen kisebb, mint a h-index értéke.

A π-mutató a P(π)-halmaz cikkeire érke-
zett idézetek számának, C(π) századrésze: 
π-index = 0,01C(π).

A h-index és a π-index kiszámításának 
módját és néhány tulajdonságát egy egyszerű 
modell segítségével az 1. táblázat adatai mu-
tatják. 

Legyen mind A/, mind B/ esetben a hal-
mazban lévő összes közlemény száma P = 10, 
a közleményekre kapott idézetek száma A/ 

esetben összesen: C = 100, B/ esetben pedig 
C = 50. Mind az A/, mind a B/ esetben legyen 
az idézetek eloszlása a cikkek között először 
egyenletes (e) (vagyis kapjon mind a 10 cikk 
egyenként 10, illetve 5 idézetet, másodszor 
pedig súlyozott (s), ami jelentse azt, hogy a 
10 cikk mintegy 30%-a (azaz kerekítve: 3 cikk) 
kapja az összes idézet 80%-át. Ez az A/s eset-
ben 80 idézetet jelent, a B/s esetben pedig 40 
idézetet.

Az A/e példában a h-mutató = 10, mivel 
a halmazban van olyan 10 cikk, amely 10 idé-
zetet kapott. Az adatok alapján megállapít-
ható, hogy a h-mutató hátrányos az idézetek 

r r2 A/e A/e A/s A/s B/e B/e B/s B/s
ci Σci ci Σci ci Σci ci Σci

1 1 10 10 50 50 5 5 25 25
2 4 10 20 20 70 5 10 10 35
3 9 10 30 10 80 5 15 5 40
4 16 10 40 7 87 5 20 3 43
5 25 10 50 7 94 5 25 2 45
6 36 10 60 4 98 5 30 2 47
7 49 10 70 1 99 5 35 1 48
8 64 10 80 1 100 5 40 1 49
9 81 10 90 0 100 5 45 1 50
10 100 10 100 0 100 5 50 0 50
C 100 100 50 50
h 10 5 5 3
g 10 10 5 6
π 0,30 0,80 0,15 0,40

1. táblázat • A h, g és π-mutató kiszámítása az összes cikk száma, P = 10 és az összes idézet szá-
ma A/: C = 100, illetve B/: C = 50 esetében, feltételezve az idézetek egyenletes (e), illetve súlyo-
zott (s) eloszlását. • r: cikkek rangszáma; ci: idézetek száma az adott cikkre; Σci: idézetek hal-
mozott száma • Megjegyzés: Az idézetek súlyozott eloszlása a példákban azt jelenti, hogy a 

cikkek 30%-a (kerekítve: 3 cikk) kapja az idézetek 80%-át.
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állnak. Ha tehát a h-index például 22, akkor 
az értékelt cikkhalmazban van 22 olyan cikk, 
amely legalább 22 idézetet (vagy ennél többet) 
kapott. Ha a rangsorban következő cikk (a 
23.) szintén csak 22 idézetet vagy ennél keve-
sebbet ért el, akkor a h-index értéke nem 
változik, marad 22. Az index legnagyobb 
hátránya, hogy csaknem teljesen figyelmen 
kívül hagyja éppen a legnagyobb hatású cikk 
vagy cikkek által kapott idézetek számát. Ha 
például a cikkekre érkezett idézetek száma 
egyenként a következő: 10, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, 
akkor a h-index = 4, hiszen 4 olyan cikk van, 
amely 4 vagy ennél több idézetet kapott. Ha 
egy másik cikkhalmaz tagjaira 100, 50, 50, 4, 
3, 2, 1, 0 idézetet találunk, akkor ennek a hal-
maznak is csak 4 lehet a h-indexe, mert csak 
4 cikk kapott 4 vagy ennél több idézetet. 

Nem értékeli h-index azt sem, ha a hal-
mazban lévő legidézettebb közlemények 
újabb idézeteket kapnak. A h-index értéke 
csak akkor nő, ha nő a legidézettebb rész hal-
maz mérete, azaz éppen akkor, ha a leghatáso-
sabb cikkek halmazán kívüli cikkekre érkez-
nek újabb idézetek. Megjegyzendő: kü lönleges 
esetekben a h-mutató értékének eggyel való 
növeléséhez elegendő egyetlen új idézet.

A h-mutató további hátránya a szakterüle-
tek bibliometriai sajátosságaitól való erős 
füg gés. (Bibliometriai sajátosság például a 
közlésre használt kiadványok, mint folyóirat-
cikkek, könyvek, konferenciaanyagok stb. 
számának aránya, a közleményekben lévő 
hivatkozások átlagos száma, a szakterület 
publikációs sebessége stb.) Nyilvánvaló, hogy 
az olyan tudományterületeken működő ku-
tatók, mint például a matematika, ahol átla-
gosan kevesebb a hivatkozások száma a cik-
kekben, lényegesen kisebb h-indexet mutat-
hatnak fel, mint azok, akik az élettudomá-
nyok egyes területein dolgoznak. 

Számos mutatót vezettek be a tudomány-
metriába, amelyek meghatározása a h-statiszti-
kán alapul. Ilyen például az R-mutató, amely 
a h-cikkekre kapott összes idézet (C) négy-
zetgyöke. Több tanulmány igazolja azonban, 
hogy az említett és az itt nem említett, szár-
maztatott mutatók érdemleges változást nem 
eredményeznek az értékelésekben (lásd pél-
dául Bornmann et al., 2011).   

A g-mutató másféle statisztikán alapul, s 
részben kiküszöböli a h-index hátrányait. Ér-
tékét úgy számítjuk ki, hogy a cikkek idé-
zettségi sorszámait (r) négyzetre (r²) emeljük, 
és megnézzük, hogy a rangsorba állított 
cikkek idézeteinek (ci) halmozott idézetszáma 
(Σci) melyik sorszám négyzetével egyezik, il-
letve melyiknél még éppen nagyobb (1. 
táblázat). A g-index a leghatásosabb halmaz 
(g-számú cikk) időben növekvő idézetszámát, 
a h-mutatóval ellentétben figyelembe veszi. 
A mutató a leghatásosabb cikkek halmazára 
érkezett, viszonylag nagyobb számú idézetet 
is érzékeli (1. táblázat). Értéke erősen függ az 
egyes szakterületek bibliometriai sajátságaitól. 
Sajátos hátránya, hogy esetenként nem léte-
ző cikkeket is figyelembe kell venni (lásd ké-
sőbb). A gmutató általában jelentősen na-
gyobb, mint a h-mutató.

2009-ben javasoltam (Vinkler, 2009), 
hogy egy közleményhalmaz leghatásosabb 
cikkeinek részhalmazát, P(π) a halmazban 
lévő összes közlemény (P) négyzetgyökével 
fejezzük ki. A P(π) = √P arány alkalmazása 
Genagyij Dobrov (1970) írásaira vezethető 
vissza, de rokonítható a fiziológiából ismert 
Fechner-törvénnyel is. Az említett törvény 
szerint az érzékelés mértéke az azt kiváltó 
hatás nagyságának logaritmusával arányos. 

A (kerekített) P(π)-adat például egy 5, 10, 
50, 70, illetve 100 cikkből álló halmaz eseté-
ben: 2, 3, 7, 8, illetve 10, amely adatok a 

halmaz cikkei 40, 30, 14, 11, illetve 10%-ának 
felelnek meg. Megjegyzendő, hogy a P(π)-
adat csaknem kivétel nélkül kisebb, illetve 
lényegesen kisebb, mint a h-index értéke.

A π-mutató a P(π)-halmaz cikkeire érke-
zett idézetek számának, C(π) századrésze: 
π-index = 0,01C(π).

A h-index és a π-index kiszámításának 
módját és néhány tulajdonságát egy egyszerű 
modell segítségével az 1. táblázat adatai mu-
tatják. 

Legyen mind A/, mind B/ esetben a hal-
mazban lévő összes közlemény száma P = 10, 
a közleményekre kapott idézetek száma A/ 

esetben összesen: C = 100, B/ esetben pedig 
C = 50. Mind az A/, mind a B/ esetben legyen 
az idézetek eloszlása a cikkek között először 
egyenletes (e) (vagyis kapjon mind a 10 cikk 
egyenként 10, illetve 5 idézetet, másodszor 
pedig súlyozott (s), ami jelentse azt, hogy a 
10 cikk mintegy 30%-a (azaz kerekítve: 3 cikk) 
kapja az összes idézet 80%-át. Ez az A/s eset-
ben 80 idézetet jelent, a B/s esetben pedig 40 
idézetet.

Az A/e példában a h-mutató = 10, mivel 
a halmazban van olyan 10 cikk, amely 10 idé-
zetet kapott. Az adatok alapján megállapít-
ható, hogy a h-mutató hátrányos az idézetek 

r r2 A/e A/e A/s A/s B/e B/e B/s B/s
ci Σci ci Σci ci Σci ci Σci

1 1 10 10 50 50 5 5 25 25
2 4 10 20 20 70 5 10 10 35
3 9 10 30 10 80 5 15 5 40
4 16 10 40 7 87 5 20 3 43
5 25 10 50 7 94 5 25 2 45
6 36 10 60 4 98 5 30 2 47
7 49 10 70 1 99 5 35 1 48
8 64 10 80 1 100 5 40 1 49
9 81 10 90 0 100 5 45 1 50
10 100 10 100 0 100 5 50 0 50
C 100 100 50 50
h 10 5 5 3
g 10 10 5 6
π 0,30 0,80 0,15 0,40

1. táblázat • A h, g és π-mutató kiszámítása az összes cikk száma, P = 10 és az összes idézet szá-
ma A/: C = 100, illetve B/: C = 50 esetében, feltételezve az idézetek egyenletes (e), illetve súlyo-
zott (s) eloszlását. • r: cikkek rangszáma; ci: idézetek száma az adott cikkre; Σci: idézetek hal-
mozott száma • Megjegyzés: Az idézetek súlyozott eloszlása a példákban azt jelenti, hogy a 

cikkek 30%-a (kerekítve: 3 cikk) kapja az idézetek 80%-át.
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súlyozott eloszlása szempontjából, hiszen A/s 
példában a mutató értéke 5-re csökken. Tehát 
a h-index (ebben a modellben) az idézetek 
egyenletes eloszlását részesíti előnyben, és 
hát rányos, ha csak néhány kiemelkedően 
idézett közlemény van a halmazban. A C = 
50 esetben (B/e vs B/s) hasonló a helyzet (h 
= 5 vs 3). Érdemes felfigyelni arra, hogy az A/s 
példában, ahol az összes idézet, C = 100 és a 
legidézettebb (ún. „h-core”) cikkek 50, 20, 10, 
7, 7 idézetet kaptak, a h-index értéke ugyan-
akkora (h = 5), mint a B/e példában, ahol C 
= 50, és a legidézettebb cikkek csupán: 5, 5, 5, 
5, 5 hivatkozást értek el.

A g-mutató kiszámítását mutatja az 1. 
táb lázat B/s példája. Itt a g-index értéke azért 
6, mert az r = 6 cikknél: Σci = 47, ami nagyobb, 
mint r² = 36, de a mutató nem lehet 7, mert 
r = 7 esetében: Σci = 48, amely érték kisebb, 
mint r² = 49. 

A g-index = 10  az A/e példában, hasonló-
an a h-indexhez. Az 1. táblázat mutatja, hogy 
az elit cikkekre érkezett viszonylag több 
idézet a g-mutató értékét nem csökkenti, hi-
szen A/s esetben g = 10. Sőt, a B/e és B/s ese tek 
g-adatainak összevetése alátámasztja, hogy a 
g-index előnyös a kiemelten idézett közlemé-
nyeket tartalmazó halmazok értékelésénél. 

Az A/s eset szemlélteti azt a furcsaságot, 
hogy a g-index kiszámításánál egészen addig 
a sorszámig (illetve annak négyzetéig) kell 
haladnunk, amíg el nem érjük az idézetek  
halmozott összegét. Ha ugyanis vannak cik-
kek a halmazban, amelyek nem kaptak egyet-
len idézetet sem (mint például itt az r = 9-es 
és az r = 10-es cikk), vagy a halmaz összesen 
csak 8 cikket tartalmazna, a rangszámokkal 
(r) akkor is tovább kell haladnunk r = 10-ig, 
nem létező cikkeket feltételezve, hogy elérjük 
a már az r = 8-nál kiszámított halmozott idé-
zetszámot (azaz: Σci = 100 = r² = 100). 

Az A/ és B/ esetben is P = 10, így a πsta-
tisztika szerint a halmazok leghatásosabb 
cik keinek részhalmazába  π(P) = √10 = 3,33, 
kerekítve: 3 cikk tartozik. A model A/e pél-
dájában az első 3 cikk idézeteinek száma 
összesen: 30, így a πindex = 0,30. Az A/s 
példában viszont jelentősen megnőtt a leg-
hatásosabb részhalmazban lévő cikkek idéze-
teinek száma: Σci = 80, ezért a πindex = 0,80. 
Hasonlóképpen változik a B/e és a B/s pél-
dában szereplő cikkek π-indexe: 0,15 vs 0,40. 

A bemutatott példák alapján levonható 
a következtetés, amely szerint a π-mutató 
jelentős mértékben függ az idézeteknek a 
leghatásosabb cikkek részhalmazában lévő és 
a halmaz fennmaradó részében található cik-
kekre jutó idézetek számának arányától, to-
vábbá, hogy előnyben részesíti a kiemelkedően 
nagy hatású cikkekre érkező idézeteket.

A π-mutató hátránya, hogy a h és a g-mu-
tatóhoz hasonlóan erős szakterületi függősé-
get mutat. Minden olyan bibliometriai hatás, 
amely befolyásolja a közlemények által kapott 
idézetek számát, erre a mutatószámra is ha-
tással van.

A százalékos idézettségi rangszám

Tekintve, hogy az előzőekben említett muta-
tószámok erősen függnek az értékelt közle-
mények szakterületétől, megkíséreltem egy 
viszonyítási alapot alkalmazó, de „nem para-
méteres”, a szakterületek bibliometriai sajá-
tosságaitól független mutatószám bevezetését. 
A százalékos idézettségi rangszám (PRP – Per
centage Rank Position Index) elnevezésű mu-
tató (Vinkler, 2013) a vizsgált cikk viszonyla-
gos tudománymetriai hatását az ugyanabban 
az évben a vizsgált cikket közlő folyóiratban 
megjelent cikkek idézetek szerinti sorrendjé-
ben elfoglalt hely szerint határozza meg. Ha 
az adott évben a folyóiratban összesen P szá-

mú cikk jelent meg, és ezeknek idézetek 
szerinti rangsorában az általunk értékelt cikk 
az r-edik helyet foglalja el, akkor a PRP-index 
a következőképpen számolható:

PRP = 100 [ 1 – ( ( r – 1 ) / P ) ]
A PRP-mutató szerint a sorrendben az 

első, a legidézettebb közlemény 100 ponttal 
szerepel, függetlenül a megjelent cikkek szá-
mától (P). Természetesen a további helyezé-
sek mutatószáma erősen függ P-től. Így 
például a P = 10, 100, 1000 méretű halmazok-
ban az idézetek szerint rangsorban a 2. helyen 
lévő cikkek PRP-mutatója rendre: 90,0; 99,0; 
99,9, az 5. cikkek mutatói: 60,0; 96,0; 99,6, 
míg a 10. helyezetteké: 10,0; 91,0; 99,1.

Kétségtelenül jogos, hogy egy nagyobb 
közleményhalmazban elért ugyanaz a helye-
zés sokkal értékesebb legyen, mint egy kiseb-
ben. Ugyanakkor a mutató hátránya, hogy 
a kevés cikket közlő folyóiratokban elért vi-
szonylagosan jobb helyezés esetenként indo-
kolatlanul nagy mutatószámot ad.

A leghatásosabb részhalmazok mutatói 
és a szakmai rangsor

Annak érdekében, hogy a mutatószámok és 
a kutatóknak a szakmai rangsorban elfoglalt 
helye közötti összefüggéseket feltárhassam, 
meghatároztam öt, egyenként 10 kutatóból 
álló csoport közleményei leghatásosabb hal-
mazainak néhány tudománymetriai muta-
tóját. A csoportok a következők:
• PhDj: PhD-fokozattal rendelkező, fiatal 

kutatók, akiknek átlagos publikációs 
élettartama (PLT): 11,20 év (SD = 3,64 
év). A PLTadat kiszámítása a következő-
képpen történt: PLT = 2014 – (a Web of 
Science-ben elsőként referált folyóirat-
publikáció megjelenésének éve).

• PhDs: PhD-fokozatot szerzett, idősebb, 
de nem vezető beosztású kutatók, akiknek 

nincs MTA doktori címük (PLT = 29,80 
év, SD = 7,02 év).

• DSc: MTA doktora címmel rendelkező 
ku tatók (PLT = 34,40 év, SD = 2,84 év).

• MbA: az MTA Kémiai osztályának jelen-
leg is aktív tagjai vagy levelező tagjai (PLT 
= 38,00 év, SD = 1,25 év), akiknek 2013-
ban is jelent meg publikációjuk.

• Nobel: A 2008–2013. között kémiai No-
bel-díjjal kitüntetettek közül kiválasztott 
10 személy (PLT = 38,90 év, SD = 0,32 év).
A kiválasztott kutatók a következők: 

Simomura Oszamu (Osamu Shimomura), 
Thomas A. Steitz, Ada E. Yonath, Richard F. 
Heck, Negisi Ei-icsi (Ei-ichi Negishi), Dan 
Shechtman, Robert J. Lefkowitz, Brian K. 
Kobilka, Martin Karplus, Arieh Warshel. 
Megjegyzendő: a PhDj-, PhDs- és a DSc-cso-
portokhoz tartozó kutatók mind kémikusok, 
és 2014-ben az MTA TTK-ban dolgoztak.

Feltételezhető, hogy a fiatalabb kutatók 
(PhDj), lévén pályájuk elején, átlagosan keve-
sebb cikket jelentetnek meg, kevesebb idé-
zetet kapnak, s többi mutatójuk is gyengébb, 
mint idősebb kollégáiké. Feltételezhető az is, 
hogy a PhDs- és a DSc-csoport tagjai külön-
böző helyet foglalnak el a szakmai rangsorban, 
s ezért mutatószámaik is különböznek az 
utóbbi csoport javára. A DSc-csoportból 
nyolcan kutatócsoport-vezetők voltak, vagy 
jelenleg is azok. Várható az is, hogy az illető 
hazai szakmai rangsor csúcsán álló kémikus 
akadémikusok (MbA) közleményeinek tu-
dománymetriai mutatói felülmúlják az elő-
zőekben említett csoportok átlagait. Nyilván-
való, hogy a világ tudósainak a közleménymu-
tatók területén folyó versengésében a leg elő-
kelőbb helyezéseket átlagban a Nobel-díjasok 
érik el. Számos közlemény igazolja, hogy a 
Nobel-díjjal kitüntetettek idézeteinek száma 
jelentősen (akár nagyságrendekkel is) na-
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súlyozott eloszlása szempontjából, hiszen A/s 
példában a mutató értéke 5-re csökken. Tehát 
a h-index (ebben a modellben) az idézetek 
egyenletes eloszlását részesíti előnyben, és 
hát rányos, ha csak néhány kiemelkedően 
idézett közlemény van a halmazban. A C = 
50 esetben (B/e vs B/s) hasonló a helyzet (h 
= 5 vs 3). Érdemes felfigyelni arra, hogy az A/s 
példában, ahol az összes idézet, C = 100 és a 
legidézettebb (ún. „h-core”) cikkek 50, 20, 10, 
7, 7 idézetet kaptak, a h-index értéke ugyan-
akkora (h = 5), mint a B/e példában, ahol C 
= 50, és a legidézettebb cikkek csupán: 5, 5, 5, 
5, 5 hivatkozást értek el.

A g-mutató kiszámítását mutatja az 1. 
táb lázat B/s példája. Itt a g-index értéke azért 
6, mert az r = 6 cikknél: Σci = 47, ami nagyobb, 
mint r² = 36, de a mutató nem lehet 7, mert 
r = 7 esetében: Σci = 48, amely érték kisebb, 
mint r² = 49. 

A g-index = 10  az A/e példában, hasonló-
an a h-indexhez. Az 1. táblázat mutatja, hogy 
az elit cikkekre érkezett viszonylag több 
idézet a g-mutató értékét nem csökkenti, hi-
szen A/s esetben g = 10. Sőt, a B/e és B/s ese tek 
g-adatainak összevetése alátámasztja, hogy a 
g-index előnyös a kiemelten idézett közlemé-
nyeket tartalmazó halmazok értékelésénél. 

Az A/s eset szemlélteti azt a furcsaságot, 
hogy a g-index kiszámításánál egészen addig 
a sorszámig (illetve annak négyzetéig) kell 
haladnunk, amíg el nem érjük az idézetek  
halmozott összegét. Ha ugyanis vannak cik-
kek a halmazban, amelyek nem kaptak egyet-
len idézetet sem (mint például itt az r = 9-es 
és az r = 10-es cikk), vagy a halmaz összesen 
csak 8 cikket tartalmazna, a rangszámokkal 
(r) akkor is tovább kell haladnunk r = 10-ig, 
nem létező cikkeket feltételezve, hogy elérjük 
a már az r = 8-nál kiszámított halmozott idé-
zetszámot (azaz: Σci = 100 = r² = 100). 

Az A/ és B/ esetben is P = 10, így a πsta-
tisztika szerint a halmazok leghatásosabb 
cik keinek részhalmazába  π(P) = √10 = 3,33, 
kerekítve: 3 cikk tartozik. A model A/e pél-
dájában az első 3 cikk idézeteinek száma 
összesen: 30, így a πindex = 0,30. Az A/s 
példában viszont jelentősen megnőtt a leg-
hatásosabb részhalmazban lévő cikkek idéze-
teinek száma: Σci = 80, ezért a πindex = 0,80. 
Hasonlóképpen változik a B/e és a B/s pél-
dában szereplő cikkek π-indexe: 0,15 vs 0,40. 

A bemutatott példák alapján levonható 
a következtetés, amely szerint a π-mutató 
jelentős mértékben függ az idézeteknek a 
leghatásosabb cikkek részhalmazában lévő és 
a halmaz fennmaradó részében található cik-
kekre jutó idézetek számának arányától, to-
vábbá, hogy előnyben részesíti a kiemelkedően 
nagy hatású cikkekre érkező idézeteket.

A π-mutató hátránya, hogy a h és a g-mu-
tatóhoz hasonlóan erős szakterületi függősé-
get mutat. Minden olyan bibliometriai hatás, 
amely befolyásolja a közlemények által kapott 
idézetek számát, erre a mutatószámra is ha-
tással van.

A százalékos idézettségi rangszám

Tekintve, hogy az előzőekben említett muta-
tószámok erősen függnek az értékelt közle-
mények szakterületétől, megkíséreltem egy 
viszonyítási alapot alkalmazó, de „nem para-
méteres”, a szakterületek bibliometriai sajá-
tosságaitól független mutatószám bevezetését. 
A százalékos idézettségi rangszám (PRP – Per
centage Rank Position Index) elnevezésű mu-
tató (Vinkler, 2013) a vizsgált cikk viszonyla-
gos tudománymetriai hatását az ugyanabban 
az évben a vizsgált cikket közlő folyóiratban 
megjelent cikkek idézetek szerinti sorrendjé-
ben elfoglalt hely szerint határozza meg. Ha 
az adott évben a folyóiratban összesen P szá-

mú cikk jelent meg, és ezeknek idézetek 
szerinti rangsorában az általunk értékelt cikk 
az r-edik helyet foglalja el, akkor a PRP-index 
a következőképpen számolható:

PRP = 100 [ 1 – ( ( r – 1 ) / P ) ]
A PRP-mutató szerint a sorrendben az 

első, a legidézettebb közlemény 100 ponttal 
szerepel, függetlenül a megjelent cikkek szá-
mától (P). Természetesen a további helyezé-
sek mutatószáma erősen függ P-től. Így 
például a P = 10, 100, 1000 méretű halmazok-
ban az idézetek szerint rangsorban a 2. helyen 
lévő cikkek PRP-mutatója rendre: 90,0; 99,0; 
99,9, az 5. cikkek mutatói: 60,0; 96,0; 99,6, 
míg a 10. helyezetteké: 10,0; 91,0; 99,1.

Kétségtelenül jogos, hogy egy nagyobb 
közleményhalmazban elért ugyanaz a helye-
zés sokkal értékesebb legyen, mint egy kiseb-
ben. Ugyanakkor a mutató hátránya, hogy 
a kevés cikket közlő folyóiratokban elért vi-
szonylagosan jobb helyezés esetenként indo-
kolatlanul nagy mutatószámot ad.

A leghatásosabb részhalmazok mutatói 
és a szakmai rangsor

Annak érdekében, hogy a mutatószámok és 
a kutatóknak a szakmai rangsorban elfoglalt 
helye közötti összefüggéseket feltárhassam, 
meghatároztam öt, egyenként 10 kutatóból 
álló csoport közleményei leghatásosabb hal-
mazainak néhány tudománymetriai muta-
tóját. A csoportok a következők:
• PhDj: PhD-fokozattal rendelkező, fiatal 

kutatók, akiknek átlagos publikációs 
élettartama (PLT): 11,20 év (SD = 3,64 
év). A PLTadat kiszámítása a következő-
képpen történt: PLT = 2014 – (a Web of 
Science-ben elsőként referált folyóirat-
publikáció megjelenésének éve).

• PhDs: PhD-fokozatot szerzett, idősebb, 
de nem vezető beosztású kutatók, akiknek 

nincs MTA doktori címük (PLT = 29,80 
év, SD = 7,02 év).

• DSc: MTA doktora címmel rendelkező 
ku tatók (PLT = 34,40 év, SD = 2,84 év).

• MbA: az MTA Kémiai osztályának jelen-
leg is aktív tagjai vagy levelező tagjai (PLT 
= 38,00 év, SD = 1,25 év), akiknek 2013-
ban is jelent meg publikációjuk.

• Nobel: A 2008–2013. között kémiai No-
bel-díjjal kitüntetettek közül kiválasztott 
10 személy (PLT = 38,90 év, SD = 0,32 év).
A kiválasztott kutatók a következők: 

Simomura Oszamu (Osamu Shimomura), 
Thomas A. Steitz, Ada E. Yonath, Richard F. 
Heck, Negisi Ei-icsi (Ei-ichi Negishi), Dan 
Shechtman, Robert J. Lefkowitz, Brian K. 
Kobilka, Martin Karplus, Arieh Warshel. 
Megjegyzendő: a PhDj-, PhDs- és a DSc-cso-
portokhoz tartozó kutatók mind kémikusok, 
és 2014-ben az MTA TTK-ban dolgoztak.

Feltételezhető, hogy a fiatalabb kutatók 
(PhDj), lévén pályájuk elején, átlagosan keve-
sebb cikket jelentetnek meg, kevesebb idé-
zetet kapnak, s többi mutatójuk is gyengébb, 
mint idősebb kollégáiké. Feltételezhető az is, 
hogy a PhDs- és a DSc-csoport tagjai külön-
böző helyet foglalnak el a szakmai rangsorban, 
s ezért mutatószámaik is különböznek az 
utóbbi csoport javára. A DSc-csoportból 
nyolcan kutatócsoport-vezetők voltak, vagy 
jelenleg is azok. Várható az is, hogy az illető 
hazai szakmai rangsor csúcsán álló kémikus 
akadémikusok (MbA) közleményeinek tu-
dománymetriai mutatói felülmúlják az elő-
zőekben említett csoportok átlagait. Nyilván-
való, hogy a világ tudósainak a közleménymu-
tatók területén folyó versengésében a leg elő-
kelőbb helyezéseket átlagban a Nobel-díjasok 
érik el. Számos közlemény igazolja, hogy a 
Nobel-díjjal kitüntetettek idézeteinek száma 
jelentősen (akár nagyságrendekkel is) na-
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gyobb, mint az adott szakterület kutatóinak 
átlaga (Garfield – Welljams-Dorof, 1992).

A tárgyalt elit mutatószámok (h, g, π, PRP) 
mindegyike függ a nyilvánosságra hozott in-
formáció mennyiségétől (a cikkek számától), 
ami nyilvánvalóan az illető kutatók szakmai 
pályafutásának hosszával arányos. Azért, hogy 
a különböző hosszúságú életpályát bejárt 
kutatókat közleményeik alapján összehasonlít-
hassák, a mutatószámokat normálni szokták. 
Ennek megfelelően képzik az egy évre jutó 
idézetek (C/y) vagy publikációk számát (P/y), 
az egy cikkre jutó idézetek számát (C/P), az 
egy cikkre eső folyóirat-hatástényezők adatát 
(FHT/P). Ez utóbbi képletben FHT az illető 
cikkeket közlő folyóiratok hatástényezőinek 
súlyozott összegét jelenti (természetesen, ha 
egy folyóiratban három cikk jelent meg, ak-
kor annak hatástényezőjét háromszorosan 
kell figyelembe venni). 

Megjegyzendő, hogy a C, C/P, FHT/P 
mutatók erősen függnek az illető szakterüle-
tek bibliometriai sajátosságaitól. Az utóbbi 
években különösen elterjedt az összimpakt, 
impaktfaktor kifejezések használata egyének 
mutatóinak kiszámításánál. Érdemes megje-
gyezni, hogy a közlő folyóiratok hatásténye-
zőinek átlaga (FHT/P) az illető kutató közlé
si stratégiájára, de semmiképpen sem az illető 
által közölt információk szakmai hatására 
jellemző. Ismeretes, hogy a folyóiratok cikkei 
idézettségének eloszlása torz, esetenként na-
gyon torz. Éppen ezért helytelen a közlő fo-
lyóiratok cikkeinek átlagos idézettségét mint 
az abban a folyóiratban publikációt megje-
lentetett kutató impaktfaktorát, mint a kuta-
tó eredményeinek hatására, kiválóságára vo-
natkozó mutatószámot értékelni. Nyilvánva-
ló, hogy a „jobb” folyóiratokban megjelent 
cikkek arra utalnak, hogy az illető szerző „jó” 
helyeken tudja elfogadtatni a cikkeit, ami 

két ségtelenül szakmai érdem. Ámde ettől még 
nem biztos, hogy az illető adott cikke eléri az 
illető folyóirat cikkeinek átlagos színvonalát. 
Ezt csak az értékelt cikkekre érkezett idézetek 
tudják megmutatni, legalábbis tudománymet-
riai értelemben.

A jelen közleményben a kutatók teljes 
pub likációs teljesítményét (az információk 
mennyiségét és hatását) jellemző mutatószá-
mokat vizsgáltam. Emiatt az említett fajlagos 
(normált) mutatószámok itt nem játszanak 
szerepet. Nem vettem figyelembe a különben 
releváns szerzői részesedés mértékét sem.

A 2. táblázatból kitűnik, hogy az a feltevés, 
amely szerint a vizsgált tudománymetriai 
mu tatóknak a szakmai rangsorban elfoglalt 
tekintélyesebb hely szerint növekedniük kell, 
helyes. Ez a következő egyenlőtlenséget jelen-
ti: PhDj < PhDs < DSc < MTA < Nobel. 

A Nobel-díjjal kitüntetett kutatók tudo-
mánymetriai mutatói jelentősen meghalad-
ják a többi kutatóét. Az átlagok leginkább az 
idézetek számában (C) különböznek (példá-
ul Nobel-átlag/PhDj-átlag = 144,97). Az 
említett két csoport átlagai közötti arányszám 
a többi mutató esetében a következő: h = 11,20; 
g = 10,08; π = 81,20 és PRP = 5,54. A Nobel-
díjasok (Nobel) és az MTA-tagok (MTA) 
kö zötti arányszámok a következők: P = 2,37; 
C = 10,93; h = 2,81; g = 3,18; π = 10,02; PRP = 
1,61. Mivel a h-, g- és π-mutatók közül a leg-
utóbbi függése a legerősebb az idézetek szá-
mától, ezért olyan nagy az erre a mutatóra 
vonatkozó arányszám. Az arányokat és az 
illető kutatók szakterületeit áttekintve feltehe-
tő, hogy a szakterületi bibliometriai sajátos-
ságokat figyelembe vevő százalékos idézetsé-
gi rangszám (PRP) nyújtja a leginkább va lósá-
gos képet.

A többi csoport átlagai közötti arányok is 
kiszámíthatóak a 2. táblázat adataiból. Így 

például az MTA-tagok (MTA) és az MTA 
doktora (DSc) címet elért kutatók arányszá-
mai rendre a következők: P = 1,81; C = 1,59; 
h = 1,33; g = 1,28; π = 1,38; PRP = 1,41. A DSc- 
és a PhDs-kutatók csoportjainak arányszámai 
pedig: P = 1,68; C = 3,54; h = 1,71; g = 1,78; π 
= 3,40; PRP = 1,40.

Megemlítendő, hogy az egyes csoportok 
átlagai a P, h és a PRP-mutatónál minden 
esetben szignifikánsan (p ≤ 0,03) különböz-
nek. A C, g és π-átlagok is szignifikánsan kü-
lönböznek egymástól minden esetben, kivé-
ve a DSc- és az MTA-csoport átlagai közötti 
különbséget. Ez a tény azt jelenti, hogy pél-
dául a C-mutatónál öten, a g-mutatónál 
ket ten, a π-mutató esetében pedig hatan a 
DSc-csoport kutatói közül elérik (illetve 
meghaladják) az akadémikusok (MTA) 
mutatóinak átlagát.

Következtetés

A vázlatosan összefoglalt elemzés alátámaszt-
ja azt a feltételezést, hogy a szakmai rangsor-
ban elfoglalt hely függvényében vizsgált tu-
dománymetriai mutatószámok a várakozás-
nak megfelelő sorrendben növekednek. Ez a 

tény hozzájárul a mutatók használhatóságá-
nak igazolásához. Bár a szakmai rangsor kü-
lönböző szintjein lévő kutatók csoportjai 
pub likációinak leghatásosabb halmazára 
vonatkozó mutatószámok átlagai a legtöbb 
esetben szignifikánsan különböznek, egyének 
esetében azonban vannak eltérések. Vagyis 
akadnak olyan kutatók, akiknek mutatói 
meghaladják, esetleg lényegesen meghaladják 
a szakmai rangsoruknak megfelelő csoport 
átlagát, s elérik a magasabb szinten lévő cso-
portét. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az 
egyének szakmai előremenetelét, kutatási 
pályázatait elbírálók ne csak az illetők koráb-
ban kapott címeit, elért tudományos foko-
zatát vagy beosztását vegyék figyelembe, 
hanem komolyan mérlegeljék az értékelendő 
kutatók tudománymetriai mutatóit és ezek-
nek a különböző szakmai szintekhez mért 
arányait.

A mutatószámok részletes tanulmányozá-
sa rámutat arra is, milyen fontos a biblio met-
riai sajátosságaikban egymástól eltérő szakte-
rületek közleményeinek összevetésekor a 
meg felelő mutatószámok kiválasztása. Az itt 
bemutatott mutatók közül egyedül a százalé-

P c h g π PRP
PhDj 19,00 229,30 7,40 15,40 1,50 313,50
PhDs 54,00 540,70 12,90 21,30 2,67 548,884
DSc 90,80 1913,90 22,10 38,10 9,08 766,14
MTA 163,90 3042,00 29,50 48,80 12,16 1080,53
Nobel 388,50 33 242,30 82,90 155,30 121,80 1737,34

2. táblázat • PhD tudományos minősítéssel rendelkező fiatal (PhDj) és idősebb (PhDs) kémi-
kus kutatók, MTA doktora címet elért kémikusok (DSc), az MTA rendes vagy levelező kémi kus 
tagjai (MTA), illetve kémiai Nobel-díjjal kitüntetett tudósok (Nobel) néhány tudomány metriai 
mutatója. • P: folyóiratcikkek száma a WoS-adattárban 1976–2014 között; C: idézetek száma 
ugyanott, ugyanakkor. • Megjegyzés: A vizsgált csoportok tagjainak száma egyenként 10 fő.
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gyobb, mint az adott szakterület kutatóinak 
átlaga (Garfield – Welljams-Dorof, 1992).

A tárgyalt elit mutatószámok (h, g, π, PRP) 
mindegyike függ a nyilvánosságra hozott in-
formáció mennyiségétől (a cikkek számától), 
ami nyilvánvalóan az illető kutatók szakmai 
pályafutásának hosszával arányos. Azért, hogy 
a különböző hosszúságú életpályát bejárt 
kutatókat közleményeik alapján összehasonlít-
hassák, a mutatószámokat normálni szokták. 
Ennek megfelelően képzik az egy évre jutó 
idézetek (C/y) vagy publikációk számát (P/y), 
az egy cikkre jutó idézetek számát (C/P), az 
egy cikkre eső folyóirat-hatástényezők adatát 
(FHT/P). Ez utóbbi képletben FHT az illető 
cikkeket közlő folyóiratok hatástényezőinek 
súlyozott összegét jelenti (természetesen, ha 
egy folyóiratban három cikk jelent meg, ak-
kor annak hatástényezőjét háromszorosan 
kell figyelembe venni). 

Megjegyzendő, hogy a C, C/P, FHT/P 
mutatók erősen függnek az illető szakterüle-
tek bibliometriai sajátosságaitól. Az utóbbi 
években különösen elterjedt az összimpakt, 
impaktfaktor kifejezések használata egyének 
mutatóinak kiszámításánál. Érdemes megje-
gyezni, hogy a közlő folyóiratok hatásténye-
zőinek átlaga (FHT/P) az illető kutató közlé
si stratégiájára, de semmiképpen sem az illető 
által közölt információk szakmai hatására 
jellemző. Ismeretes, hogy a folyóiratok cikkei 
idézettségének eloszlása torz, esetenként na-
gyon torz. Éppen ezért helytelen a közlő fo-
lyóiratok cikkeinek átlagos idézettségét mint 
az abban a folyóiratban publikációt megje-
lentetett kutató impaktfaktorát, mint a kuta-
tó eredményeinek hatására, kiválóságára vo-
natkozó mutatószámot értékelni. Nyilvánva-
ló, hogy a „jobb” folyóiratokban megjelent 
cikkek arra utalnak, hogy az illető szerző „jó” 
helyeken tudja elfogadtatni a cikkeit, ami 

két ségtelenül szakmai érdem. Ámde ettől még 
nem biztos, hogy az illető adott cikke eléri az 
illető folyóirat cikkeinek átlagos színvonalát. 
Ezt csak az értékelt cikkekre érkezett idézetek 
tudják megmutatni, legalábbis tudománymet-
riai értelemben.

A jelen közleményben a kutatók teljes 
pub likációs teljesítményét (az információk 
mennyiségét és hatását) jellemző mutatószá-
mokat vizsgáltam. Emiatt az említett fajlagos 
(normált) mutatószámok itt nem játszanak 
szerepet. Nem vettem figyelembe a különben 
releváns szerzői részesedés mértékét sem.

A 2. táblázatból kitűnik, hogy az a feltevés, 
amely szerint a vizsgált tudománymetriai 
mu tatóknak a szakmai rangsorban elfoglalt 
tekintélyesebb hely szerint növekedniük kell, 
helyes. Ez a következő egyenlőtlenséget jelen-
ti: PhDj < PhDs < DSc < MTA < Nobel. 

A Nobel-díjjal kitüntetett kutatók tudo-
mánymetriai mutatói jelentősen meghalad-
ják a többi kutatóét. Az átlagok leginkább az 
idézetek számában (C) különböznek (példá-
ul Nobel-átlag/PhDj-átlag = 144,97). Az 
említett két csoport átlagai közötti arányszám 
a többi mutató esetében a következő: h = 11,20; 
g = 10,08; π = 81,20 és PRP = 5,54. A Nobel-
díjasok (Nobel) és az MTA-tagok (MTA) 
kö zötti arányszámok a következők: P = 2,37; 
C = 10,93; h = 2,81; g = 3,18; π = 10,02; PRP = 
1,61. Mivel a h-, g- és π-mutatók közül a leg-
utóbbi függése a legerősebb az idézetek szá-
mától, ezért olyan nagy az erre a mutatóra 
vonatkozó arányszám. Az arányokat és az 
illető kutatók szakterületeit áttekintve feltehe-
tő, hogy a szakterületi bibliometriai sajátos-
ságokat figyelembe vevő százalékos idézetsé-
gi rangszám (PRP) nyújtja a leginkább va lósá-
gos képet.

A többi csoport átlagai közötti arányok is 
kiszámíthatóak a 2. táblázat adataiból. Így 

például az MTA-tagok (MTA) és az MTA 
doktora (DSc) címet elért kutatók arányszá-
mai rendre a következők: P = 1,81; C = 1,59; 
h = 1,33; g = 1,28; π = 1,38; PRP = 1,41. A DSc- 
és a PhDs-kutatók csoportjainak arányszámai 
pedig: P = 1,68; C = 3,54; h = 1,71; g = 1,78; π 
= 3,40; PRP = 1,40.

Megemlítendő, hogy az egyes csoportok 
átlagai a P, h és a PRP-mutatónál minden 
esetben szignifikánsan (p ≤ 0,03) különböz-
nek. A C, g és π-átlagok is szignifikánsan kü-
lönböznek egymástól minden esetben, kivé-
ve a DSc- és az MTA-csoport átlagai közötti 
különbséget. Ez a tény azt jelenti, hogy pél-
dául a C-mutatónál öten, a g-mutatónál 
ket ten, a π-mutató esetében pedig hatan a 
DSc-csoport kutatói közül elérik (illetve 
meghaladják) az akadémikusok (MTA) 
mutatóinak átlagát.

Következtetés

A vázlatosan összefoglalt elemzés alátámaszt-
ja azt a feltételezést, hogy a szakmai rangsor-
ban elfoglalt hely függvényében vizsgált tu-
dománymetriai mutatószámok a várakozás-
nak megfelelő sorrendben növekednek. Ez a 

tény hozzájárul a mutatók használhatóságá-
nak igazolásához. Bár a szakmai rangsor kü-
lönböző szintjein lévő kutatók csoportjai 
pub likációinak leghatásosabb halmazára 
vonatkozó mutatószámok átlagai a legtöbb 
esetben szignifikánsan különböznek, egyének 
esetében azonban vannak eltérések. Vagyis 
akadnak olyan kutatók, akiknek mutatói 
meghaladják, esetleg lényegesen meghaladják 
a szakmai rangsoruknak megfelelő csoport 
átlagát, s elérik a magasabb szinten lévő cso-
portét. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy az 
egyének szakmai előremenetelét, kutatási 
pályázatait elbírálók ne csak az illetők koráb-
ban kapott címeit, elért tudományos foko-
zatát vagy beosztását vegyék figyelembe, 
hanem komolyan mérlegeljék az értékelendő 
kutatók tudománymetriai mutatóit és ezek-
nek a különböző szakmai szintekhez mért 
arányait.

A mutatószámok részletes tanulmányozá-
sa rámutat arra is, milyen fontos a biblio met-
riai sajátosságaikban egymástól eltérő szakte-
rületek közleményeinek összevetésekor a 
meg felelő mutatószámok kiválasztása. Az itt 
bemutatott mutatók közül egyedül a százalé-

P c h g π PRP
PhDj 19,00 229,30 7,40 15,40 1,50 313,50
PhDs 54,00 540,70 12,90 21,30 2,67 548,884
DSc 90,80 1913,90 22,10 38,10 9,08 766,14
MTA 163,90 3042,00 29,50 48,80 12,16 1080,53
Nobel 388,50 33 242,30 82,90 155,30 121,80 1737,34

2. táblázat • PhD tudományos minősítéssel rendelkező fiatal (PhDj) és idősebb (PhDs) kémi-
kus kutatók, MTA doktora címet elért kémikusok (DSc), az MTA rendes vagy levelező kémi kus 
tagjai (MTA), illetve kémiai Nobel-díjjal kitüntetett tudósok (Nobel) néhány tudomány metriai 
mutatója. • P: folyóiratcikkek száma a WoS-adattárban 1976–2014 között; C: idézetek száma 
ugyanott, ugyanakkor. • Megjegyzés: A vizsgált csoportok tagjainak száma egyenként 10 fő.
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kos idézettségi rangszám (PRP) ad lehetőséget 
a szakterületi sajátosságok kiegyenlítésére. 

A tudományos publikációs tevékenység-
nek, eredményességnek több oldala van. Ezért 
nem ajánlatos egyetlen mutatószámmal jel-
lemezni egy adott kutató vagy egy kutatócso-
port publikációit. A jellemzést, ha tetszik 
értékelést, mindig az értékelés célja szerint 
kiválasztott mutatószámok szerint indokolt 

elvégezni. Ehhez jelentős segítséget tudnak 
nyújtani a leghatásosabb közlemények pub-
likációs halmazaira vonatkozó újabb tudo-
mánymetriai mutatószámok. 

Kulcsszavak: tudománymetriai mutatószámok, 
publikációs értékelés, Hirschindex, gindex, 
πin dex, Garfield (impact) factor, elit közle
ményhalmaz, szakmai rangsor
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hogy a szélsőséges időjárási események, pél-
dául a viharok, árvizek száma jelentősen 
változik. Van, hogy nem a számnövekedést, 
hanem az erősségnövekedést prognosztizálják.  
Ezen a területen a vita sokkal erőteljesebb, 
mert a mérési bizonytalanság és a szubjekti-
vitás lehetősége sokkal nagyobb, mint példá-
ul a hőmérsékletnél. A számszerű adatok 
mellett a jelenség (például hurrikán) paramé-
tereinek megállapításában is nagyon sok a 
szubjektivitás. E tanulmányban az egyik 
legfontosabb légköri jelenséget, a globális 
hőmérséklet által meghatározott hőenergia 
és a ciklonok energiája közötti kapcsolatot 
elemzem a rendelkezésre álló adatok alapján.

A kiindulási alapfeltételezésem a légköri 
mozgások változására az, hogy a rövid idősza-
kaszokon mérhető jelentős ingadozások (pél-
dául éves 4 oC, 1. ábra) hatása jobban ma gya-
rázza a jelenségeket, mint az évszázados, né-
hány tized fokos változás. A légkör hőmér-
sékletének 1 oC-kal való megváltozása kb. 
5,24×1021J/oC hőmennyiséget jelent.

Néhány százezer évre visszatekintve meg-
állapítható, hogy a jégkorszakok és intergla-
ciálisok ciklikus váltakozásán túl a rövidebb 
szakaszokon is jelentős, ha nem is mindig 
szabályos, de állandó jellegű ciklikusság fi-
gyelhető meg (és mérhető is). A katasztrofá-
lis, nagy légköri jelenségekben ennek szerepét 

A légköri globális hőmérséklet-változással 
együtt jár az energiaeloszlás megváltozása is.  
A levegő például, ha a tengerből hőenergiát 
vesz fel, az kinetikai energiává alakulva igen 
erőteljes légmozgást idéz elő. Ezek a mozgá-
sok gyakran, bár nem szabályos időközökben 
viharrá vagy igen nagy energiájú hurrikánná 
fejlődnek. Számos klímakutató szerint a 
ciklonok gyakorisága, mások szerint energiá-
ja az utóbbi időben növekszik. Ennek szám-
szerűségét és energiaforgalmát kívántuk 
adatokkal ellenőrizni. Feltevésünk szerint a 
hosszú távú, igen kis értékű (százötven év alatt 
0,74 oC) hőmérséklet-növekedés helyett a 
rövid távú hőmérsékletingások (1–3 oC) sze-
repe jelentősebb. Globálisan a ciklonok szá-
mának (energiájának) növekedési trendje 
nem igazolható.

Bevezetés

A gázokban lévő hőmérséklet- és nyomáskü-
lönbségek különböző energetikai folyamato-
kat indítanak el. Ilyenek például a hőcsere és 
a munkavégzés is. A globális klímaváltozással 
kapcsolatos hőmérséklet-változás várható 
mértékét néhányszor módosították. Az érté-
kek még visszamenőleg is többször változtak. 
A hőmérséklet-változási sávok általában csök-
kentek, ami a modellek pontosításával ma-
gyarázható. Ugyanakkor széles körben terjed, 


