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A tudományos könyvtárak vezetésének 
szemléletében illeszkednie kell a képviselt 
tudásszint gyakorlatához, hiszen az ott őrzött 

– főként bölcsészettudományhoz kötődő – 
dokumentumok az online katalógusokban 
(is) az adott országok, régiók tudós nemze-
dékeinek rendszerezett komplex tudástárhá-
zát alkotják, amelyek a virtuális térbe helyez-

ve, a digitalizált adatbázisokat megtámogatva 
nagyobb eséllyel segítik az összefüggés-elmé-
letek megszületését a kétes értékű összeeskü-
vés-elméletek helyett (amelyekről akár az is 
kiderülhet, hogy nem alaptalanok). 

Kulcsszavak: könyvtárpolitika, tudománypoli
tika, komplexitás, rendszerszemlélet, felsőoktatás
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gálatára épülő tanulmányában arra a követ-
keztetésre jutott, hogy az USA kutatásigényes 
iparágainak (mint a gyógyszeripar, a vegyipar, 
az elektronikai alkatrészek ipara és a műszer-
ipar) szabadalmaiban leírt innovációk döntő-
en (a vizsgálat idején átlagban 73,3%-ban), az 
egyetemeken és a kutatóintézetekben elért 
eredményekre támaszkodnak. Az országos 
tudománypolitika kialakításának szempontjá-
ból az egyik legfontosabb tanulság pedig az, 
hogy a 73,3%-nak mintegy 60%-a az USA-
ban létrehozott ismeret, vagyis az USA kuta-
tóinak tudományos folyóiratokban megje-
lentetett kutatási eredménye volt.  

Megszívlelendő az az ismert tény is, hogy 
az USA-ban 1972 óta, kezdetben kétévente, 
majd évente a National Science Board (Na-
tional Science Foundation) US and Interna
tional Science and Engineering Enterprise High 
Quality Quantitative Data and Indicators 
címmel nyilvánosságra hozza a tudományos 
és műszaki információk adatait. 

Más országok, pl. Franciaország, Ka nada, 
Hollandia, Nagy-Britannia, Belgium, illetve 
nemzetközi szervezetek (pl.: OECD, EU) 
tu dományos obszervatóriumai is több-keve-
sebb rendszerességgel végeznek nemzetközi 
összehasonlító vizsgálatokat (pl.: Moed et al., 

Bevezetés

Az országok kutatási-fejlesztési (K+F) politi-
kája alapvetően befolyásolja társadalmi-gaz-
dasági fejlődésüket. A K+F-politika alapvető 
kérdéseire, nevezetesen: – milyen területeken, 
milyen intenzitással folytassanak kutatási-fej-
lesztési tevékenységet, illetve a K+F-szer ve ze-
tek és -programok milyen formában és 
mennyi támogatásban részesüljenek, csak a 
meglévő szellemi-anyagi lehetőségek és igények, 
továbbá a nemzetközi tendenciák ismeretében 
lehet válaszolni.

A tudománypolitika a K+F-politika fontos 
része. A tudományos kutatás intézményrend-
szere hazánkban elsősorban az egyetemi és az 
akadémiai kutatóintézetekre épül, de kiterjed 
a kutatásigényes iparágak vállalati kutatóhe-
lyeire, valamint egyéb intézmények, szerve-
zetek, klinikák, kórházak laboratóriumaira is. 
Tudományos kutatáson mint ismereteket 
létrehozó tevékenységen a feltáró és szélesítő 
jellegű alapkutatásokat, valamint az alkalma-
zott kutatásokat értjük. A tudományos ered-
mények közzététele a tudományos kutatási 
tevékenység része.

Francis Narin, Kimberly S. Hamilton és 
Dominic Olivastro (1997) szabadalmak vizs-
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2004). Magyarországon vajon miért nem vé-
geznek hasonló, rendszeres, nemzetközi össze-
hasonlító tudománypolitikai elemzéseket?

Az itt bemutatandó munka célja az, hogy 
néhány egyszerű mutatószám segítségével 
összehasonlítsa Magyarország tudományos 
publikációs tevékenységének mértékét, szer-
kezetét és nemzetközi hatását néhány kivá-
lasztott ország adataival, valamint megkísé-
relje az adatok és mutatók szakterületenként 
történő bemutatását. 

Összehasonlítás céljából azt a tizenegy 
európai országot választottam, amelyek la-
kossága 7,1 és 11,3 millió között van.

A tizenegy kiválasztott országból hat „fej-
lett” (FTG), öt pedig „felzárkózó” (FZG) 
gazdaságúnak minősíthető. Mindkét ország-
csoport tovább osztható egy felső és egy alsó 
csoportra. Az említett megkülönböztetést az 
összes nemzeti bevétel (GNI) vásárlóerő pa-
ritáson (PPP) mért, egy lakosra jutó adata 
(PPP/fő US $-ban) indokolja (1. táblázat). Az 
adatok forrása a World Bank: 2.1. World 
Development Indicators fejezete. A fejlett 
gazdaságú csoportba a következő országok 
tartoznak (zárójelben az ország itt használt, 
rövidített neve olvasható): Svájc (He), Svéd-
ország (Sw), Belgium (Bel), Ausztria (Au), 
Görögország (Gre), Portugália (Por), míg a 
felzárkózókhoz Magyarország (Hu), a Cseh 
Köztársaság (Cz), Bulgária (Bul), Szerbia (Ser) 
és Fehéroroszország (Fo).

   A dolgozatban a Clarivant Analytics 
Web of Science (WoS) Essential Science 
Indicators (ESI) adatbázisát használtam és 
definícióit alkalmaztam. Ennek megfelelően 
azokat a tudományos publikációkat vettem 
figyelembe, amelyek az említett adattárban, 
megjelenésük szerint 2006. január 1. és 2016. 
október 31. közötti időszakban vannak nyil-
vántartva, illetve ugyanezen időszakban kap-

ták az idézeteiket az adatbázisban szereplő 
publikációktól. (Az adatok frissítése 2017. jan. 
12-én történt.) Az ESI a folyóiratokat, s így a 
bennük lévő cikkeket is huszonkét területre 
osztja. A jelen cikk 1. és 2. táblázata az orszá-
gok összes publikációira (mind a huszonkét 
területre) vonatkozik, míg a további tábláza-
tok tizenkilenc szakterület közleményeinek 
adatait dolgozzák föl, mivel hármat kihagy-
nak: társadalomtudományok (social sciences, 
general), multidiszciplináris, egyértelműen 
nem besorolható közlemények (multidisci
plinary), gazdaságtudományok és üzleti tu-
dományok (economics & business). A közle-
ményben különös hangsúllyal szerepelnek a 
leghatásosabb cikkekre vonatkozó adatok. Az 
összes publikációból a „top papers” kategóriá-
ba az ún. „highly cited papers” és a „hot papers” 
osztály közleményei tartoznak, amelyek 
együttesen a legidézettebb közleményeknek 
mintegy 1%-át teszik ki. A cikkben a szakte-
rületek eredeti, angol megnevezését alkalmaz-
tam, a félreértések elkerülése végett. 

Eredmények

Az összehasonlító vizsgálat céljára kiválasztott 
tizenegy ország néhány főbb mutatószámát 
láthatjuk az 1. táblázatban. Az adatok segíte-
nek tájékozódni az illető ország kutatási fel-
tételeinek megítélésében. A GDP-ből K+F-re 
fordított összegek százalékos aránya a fejlett 
gazdaságú országok felső csoportjában (He, 
Sw, Bel, Au) lényegesen nagyobb, mint a 
többi országban. Ugyanakkor ezeknél az or-
szágoknál a tudományos termelékenység mu-
tatószáma (totál P/M lakosság) is lényegesen 
nagyobb, mint a többieké. Érdemes felfigyel-
ni arra, hogy az FTG-k közé sorolt Görögor-
szág (PPP/fő: 26 790 US $) GDP-jéből 
mindössze 0,80%-ot fordított K+F-re, de 
Portugália (PPP/fő: 28 590 US $) is csak 1,37%-

ot, miközben Magyarország kevesebb GDP-
ből (PPP/fő: 24 630 US $) 1,41%-ot. Mind-
ezek ellenére az említett két ország tudomá
nyos publikációs termelékenysége (Total P/M 
lakosság) 10 370, illetve 11 082, lényegesen 
nagyobb, mint hazánk (6643/M lakosság) 
adata. Megemlítendő, hogy a Total P/M la-
kosság adatai igen jó összefüggésben állnak 
az országok gazdasági fejlettségét jellemző 
PPP/fő adatokkal (Spearman-féle korrelációs 
koefficiens: r = 0,95). A PPP/fő mutatóval a 
K+F-ráfordítások mértéke hasonlóan erős 
összefüggést mutat (r = 0,90).

A 2. táblázatban láthatjuk a kiválasztott 
tizenegy országon kívül a legtöbb publikációt 
megjelentetett hat és néhány további ország 
főbb publikációs adatait is. A számok mutat-

ják, bár az USA 1997-2001 között még a világ 
összes publikációjának 32,29%-át jelentette 
meg (Schubert – Mosoniné Fried, 2006), a 
2006–2016. közötti években már csak 21,05%-
ot. Az első öt ország együttesen a világ összes 
tudományos információinak mintegy 46,4%-
át adja. Feltűnő Kína előretörése, hiszen 1997 
és 2001 között csupán 2,95%-kal állt, míg az 
általam vizsgált időszakban már 10,17%-ot 
mutat. Megemlítendő ugyanakkor Japán 
viszonylagos visszaesése (8,49%-ról 4,60%-ra). 
Érdemes felfigyelni arra, hogy Görögország 
gazdasági nehézségei ellenére tudományosin-
formáció-termelését 0,57%-ról 0,62%-ra tud-
ta növelni. Portugália pedig még erőteljesebb 
növekedést mutat (0,34%-ról 0,63%-ra). Ma-
gyarország részesedése viszont csökkent 

lakosság 
(M)

kutatók/102 
M lakosság K+F% PPP/fő 

(US$)
Total P 

M lakosság
Svájc 8,3 5,4 2,96 61 930 31 339
Svédország 9,8 6,6 3,30 47 390 24 225
Belgium 11,3 3,5 2,28 44 100 27 376
Ausztria 8,6 5,5 2,83 47 510 15 620
Görögország 10,8 2,4 0,80 26 790 10 370
Portugália 10,3 4,0 1,37 28 590 11 082
Magyarország 9,8 2,6 1,41 24 630 6634
Csehország 10,6 3,1 1,91 30 420 9938
Bulgária 7,9 2,1 0,65 16 790 3022
Szerbia 7,1 1,9 0,73 12 800 6085
Fehéroroszország 9,5 n. a. 0,67 16 840 1193

1. táblázat • A kiválasztott tizenegy ország néhány mutatószáma • Lakosság (M): millióban 
2015-ben; Kutatók: a kutatók és fejlesztők száma (full time equivalent researchers) 2014-ben; 
K+F%: a GDP-ből a kutatásra és fejlesztésre fordított összegek %-a (2005–2014. közötti átlag); 
PPP: Purchasing Power Parity, a Gross National Income egy lakosra jutó összege (US $) 2015-ben; 
Total P: a 2006. január 1-től 2016. október 31-ig publikált és a Web of Science (WoS) Essential 
Scientific Indicators (ESI) adatbázisban feldolgozott publikációk száma • Az adatok a Total 
P-adat kivételével a World Bank 2.1. World Development Indicators adatai; n. a.: nincs adat
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(0,48%-ról 0,36%-ra). Ezzel a részesedéssel 
hazánk az országok közötti rangsorban a 
korábbi 26. helyről a 43.-ra csúszott vissza.

A 2. táblázatban a Total C/Total P-mutató 
a közlemények átlagos idézettségét mutatja. 
Azoknak az országoknak (Japán, Kína) a 

Total P R Total P% Total C Top P Top P% ÁRI
USA 3 820 076 1 21,05 17,69 70 423 26,49 1,49
Kína 1 844 928 2 10,17 8,88 18 420 6,93 0,75
Németország 1 004 922 3 5,54 16,09 16 920 6,37 1,35
Anglia 913 407 4 5,03 17,63 19 226 7,23 1,48
Japán 833 963 5 4,60 12,03 6 856 2,58 1,01
Franciaorsz. 706 731 6 3,89 15,32 11 268 4,24 1,29
Olaszország 599 441 8 3,30 14,47 8 758 3,29 1,22
Spanyolorsz. 514 940 9 2,84 13,42 7 194 2,71 1,13
India 499 349 10 2,75 8,06 2 939 1,11 0,68
Dél-Korea 475 149 12 2,62 9,54 3 894 1,46 0,80
Oroszország 311 591 15 1,72 6,01 1 534 0,58 0,51
Svájc 260 115 17 1,43 20,10 6 858 2,58 1,69
Svédország 237 403 19 1,31 17,03 4 569 1,72 1,43
Belgium 196 348 22 1,08 17,09 4 157 1,56 1,44
Ausztria 134 334 25 0,74 15,87 2 682 1,01 1,33
Portugália 114 149 29 0,63 12,22 1 420 0,53 1,03
Görögország 111 996 31 0,62 12,79 1 525 0,57 1,08
Csehország 105 339 34 0,58 10,71 1 241 0,47 0,90
Magyarország 65 105 43 0,36 12,13 896 0,34 1,02
Szerbia 43 202 49 0,24 6,43 396 0,15 0,54
Bulgária 23 877 55 0,13 9,31 231 0,09 0,54
Fehéroroszorsz. 11 331 69 0,06 7,56 133 0,05 0,64

2. táblázat • A legtöbbet publikáló hat ország és a kiválasztott országok néhány mennyiségi és 
hatás publikációs mutatója • Total P: a 2006. január 1-től 2016. október 31-ig publikált és a 
Web of Science (WoS) Essential Scientific Indicators (ESI) adatbázisban feldolgozott publikációk 
száma Anglia: Skócia, Wales és Észak-Írország nélkül • R: az országok Total P szerinti sorrend-
je; Total P%: az illető ország publikációi az adatbázis összes publikációjának %-ában; Total C: 
a Total P-publikációkra kapott idézetek száma az említett időszakban; Top P: a WoS ESI-ben 

„hot paper + highly cited paper”-ként nyilvántartott publikációk száma; Top P%: a világ összes 
Top P publikációjához való %-os hozzájárulás; ÁRI: átlagos relatív idézettség = Total C (ország) 
/ Total P (ország) osztva Total C (világ) / Total P (világ); Total C (világ) / Total P (világ) = 11,89

mutatószáma, amelyek viszonylag sokat pub-
likálnak saját nyelvükön, jelentős mértékben 
kisebb. A nemzeti nyelveken megjelentetett 
közleményekről, ritka kivételektől eltekintve, 
a világ nem vesz tudomást. Az adatok mutat-
ják, hogy az FTG-országok (kivéve Portugáli-
át és Görögországot) idézettségi mutatója 
lényegesen nagyobb, mint az FZG-csoportba 
tartozóké. Magyarország mutatószáma (12,13) 
gyakorlatilag megegyezik a portugál adattal 
(12,22), s alig marad el Görögországétól (12,79).

Az átlagos idézettséget mutató adat mel-
lett, érdemes az átlagos relatív idézettség 
(ÁRI) mutatószámát is meghatározni. Ez az 
adat az illető ország cikkeinek átlagos idézett-
ségét az adatbázis összes cikkére vonatkozó 
átlagos idézettséggel (idézetek száma/cikkek 
száma) mint viszonyítási alappal veti össze. 
Az egység nél nagyobb mutatók a világ átlagá
nál idézettebb, az egységnél kisebbek viszont 
ennél kisebb hatású közleményekre utalnak. 
Az ÁRI-adatok megerősítik a Total C/Total 
P-mutatók vizsgálatánál írottakat. Az FZG-
országok közül Magyarország adata (1,02) a 
legnagyobb, amely lényegében azonos a por-
tugál (1,03) és a görög (1,08) mutatóval. Ér-
demes megemlíteni, hogy 1997–2001 között 
hazánk ÁRI-mutatója csupán 0,85 volt. Vi-
szont az is igaz, hogy a két időszakot össze-
vetve, csaknem minden ország relatív idézett-
ségi mutatója emelkedett mintegy 5–20%-kal.

Az előzőek alapján arra a következtetésre 
juthatunk, ha méreteihez képest az ország 
mennyiségileg nem is termel elegendő tudo-
mányos információt, a publikált ismeretek 
átlagos színvonala a világszínvonalhoz képest 
megfelelő.

A legidézettebb s így tudománymetriai 
ér telemben véve a leghatásosabb közlemények 
vizsgálata lehetővé teszi, hogy ne csak az át-
lagot, hanem a világ szakirodalmának kiemel-

kedően hatásos (a legidézettebb 1%) cikkeihez 
való nemzeti hozzájárulások mértékét is vizs-
gáljuk. Ezt a hozzájárulást a Top P%-mutató 
méri. Az adatok szerint (2. táblázat) az USA 
a táblázatban szereplő országok összes igazán 
hatásos cikkének mintegy negyedét (26,49%) 
adja. Magyarország hozzájárulása 0,34%. Ez 
az adat valamivel kisebb, mint az országnak 
az összes publikációhoz történő hozzájárulá-
sa (0,36%), de lényegesen kisebb, mint akár 
az osztrák (1,01), a portugál (0,53%), a görög 
(0,57%) vagy a cseh (0,47%) mutatószám.  
Megemlítendő, hogy David A. King (2004) 
vizsgálatai szerint az 1997–2001 közötti idő-
szakban az USA még 62,76%-os hozzájárulás-
sal szerepelt. Ugyanakkor például Ausztria 
általunk talált mutatószáma megegyezik a 
korábbi adattal (1,01%). Portugália és Görög-
ország viszont jelentősen tudta emelni ezt a 
mutatóját, hiszen Top P% mutatójuk koráb-
ban csak 0,25%, illetve 0,30% volt.

Egyébként az összes vizsgált országot te-
kintve a Top P%-mutatószám a Total P%-mu-
tatóval igen erős korrelációban áll (r = 0,90).

A 3. táblázat terjedelmi okok miatt csu-
pán néhány ország szakterületenkénti hozzá
járulásának mértékét mutatja a világ összes, az 
illető területen megjelent publikációját tekintve. 
Az egyes szakterületek hozzájárulása hazánk 
esetében átlagosan: 0,55%. Az adat lényegesen 
elmarad mind Csehország (0,84%), mind 
Görögország (0,82%) és Portugália (0,92%) 
átlagos hozzájárulásától. Magyarország része-
sedése a legnagyobb a farmakológia / toxiko-
lógia területén (1,06%), ahol a cseh adatot 
(1,05%) is meghaladja. Az ország hozzájárulá-
sa viszonylag nagy a matematika (0,90%) 
te rületén, bár így is elmarad a cseh adattól 
(1,11%). A részesedés viszonylag kevés a föld-
tudományok (0,48%), a fizika (0,68%), az 
űrtudomány (0,85%) területén, és különösen 
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alacsony a számítógéptudomány (0,37%), 
környezettudomány / ökológia (0,39%), az 
anyagtudomány (0,27%) és a mérnöki tudo-
mány (0,28%) témákban; természetesen ha 
nem az abszolút számokat, hanem a többi 
ország adatait tekintjük.

Az egyes országokban művelendő tudo-
mányterületek arányaira vonatkozóan nincse-
nek nemzetközi normák. Nyilvánvaló, hogy 
az egyes szakterületeken folytatott kutatások 
mértékét az illető ország gazdasági-társadalmi 

igényeinek és lehetőségeinek kell (ene) megszab-
nia. Ezért az ország kutatási potenciáljának 
mértékét és eredményeit szakértő módon 
rendszeresen felül kellene vizsgálni, majd ezt 
követően a torz arányokat korrigálni kellene.

Érdemes az egyes kutatási területek műve-
lésének mértékét nagyobb egységekben vizs-
gálni, így a fejlett és a felzárkózó gazdaságok 
közötti különbségek még nyilvánvalóbbakká 
válnak. Az adatok azt mutatják, hogy élettani 
kutatásokra az FTG-országok 41,53%-ot, ezzel 

Ausztria Görögo. Portugália Magyaro. Cseho.
agrártudomány 0,62 0,96 1,12 0,62 0,98
növény- és állattudomány 1,14 0,66 1,19 0,72 1,38
biológia / biokémia 1,03 0,63 0,82 0,59 0,90
klinikai orvostudomány 1,19 1,05 0,51 0,36 0,48
immunológia 1,17 0,82 0,59 0,45 0,49
mikrobiológia 1,05 0,44 1,01 0,50 1,15
molekuláris biológia / genetika 1,12 0,56 0,81 0,43 0,62
ideg- és viselkedéstudomány 1,35 0,42 0,63 0,60 0,30
farmakológia / toxikológia 1,13 1,06 1,10 1,06 1,05
pszichiátria / pszichológia 0,84 0,45 0,66 0,28 0,25
kémia 0,68 0,55 0,91 0,54 1,05
földtudományok 1,33 0,93 0,77 0,48 0,94
matematika 1,09 0,80 1,05 0,90 1,11
fizika 1,10 0,83 0,86 0,68 1,08
űrtudomány 1,89 1,18 1,11 0,85 1,28
számítógép-tudomány 1,10 1,63 0,94 0,37 0,62
mérnöki tudomány 0,61 1,00 0,87 0,28 0,49
környezettudomány / ökológia 1,00 1,05 1,58 0,39 0,87
anyagtudomány 0,73 0,50 0,93 0,27 0,84
átlag 1,06 0,82 0,92 0,55 0,84
SD 0,30 0,31 0,25 0,22 0,33

3. táblázat • Néhány ország százalékos részesedése 
a világ összes publikációjából szakterületenként

szemben az FZG-országok csupán 28,40%-ot 
fordítanak az összes tudományos publikáci-
ójukból következtethetően. Magyar ország 
(36,23%) a kutatások szerkezetét illető en kö-
zelebb áll a fejlett gazdaságú országokhoz. A 
természettudományi kutatások csak nem tü-
körképét mutatják az előzőekben említettek-
nek, hiszen ezeken a területeken az FZG-
országok részaránya lényegesen nagyobb 
(42,87%), mint az FTG-ké (25,84%). Hazánk 
adata: 35,78%. A mezőgazdasági ku tatásokat 
tekintve hazánk hozzájárulása (11,43%) a világ 
összes publikációjához meghaladja mindkét 
országcsoport adatainak át lagát (FTG: 8,18%, 
FZG: 8,69%). Ugyanakkor a gyakorlati orien-
tációjú kutatások (Comp, Eng, Env, Mater) 
közleményeinek aránya (12,23%) mindkét 
adatnál kisebb (FTG: 17,57%, FZG: 16,94%). 
A társadalomtudományi kutatási eredmé-
nyek publikációi nak viszonylag alacsony 
hányada az FZG-or szágokban (3,10% vs. 
FTG: 6,88%, Magyarország: 4,33%) bizonyá-
ra a helytelen publikációs stratégia következ-
ménye. Azaz a nemzeti nyelven publikált, 
esetleg csak lokális jelentő ségű eredmények 
nem jutnak el az FTG-or szágok kutatóihoz.

Ha az egyes országok átlagos relatív szak-
területi idézettségét (RW) vizsgáljuk (4. táblá
zat), akkor az illető ország egy közleményre 
jutó idézeteinek számát viszonyítjuk az összes 
országra vonatkozó hasonló átlagos adathoz 
az adott szakterületen. Nyilvánvaló, hogy az 
RW=1,00 érték azt jelenti, hogy az ország 
adott területen publikált közleményeinek 
hatása megfelel a világátlagnak. Ha a szám 
ennél nagyobb, akkor a hatás felülmúlja az 
átlagos nemzetközi színvonalat. Az adatok azt 
mutatják, hogy Magyarország a fizika (1,39), 
a klinikai orvostudomány (1,30), az űrtudo-
mány (1,14), a pszichiátria / pszichológia (1,09), 
az immunológia (1,08), a farmakológia / toxi-

kológia (1,04) és a molekuláris biológia / ge-
netika (1,04) területén átlagosan a világátlag-
nál nagyobb hatású cikkeket közöl. Meglepő 
viszont az agrártudomány (0,62), a matema-
tika (0,74) és a mérnö ki tudomány (0,74) 
területek viszonylag alacsony mutatója. Fel-
tehető, hogy a gyengébb adatok ugyancsak 
a rossz publikációs stratégiára vezethetők 
vissza.

Megjegyzendő, hogy 2001–2005 között 
a klinikai orvostudomány terület RW-muta-
tója a fenti értéknél lényegesen gyengébb volt 
(0,73). Ugyancsak lényegesen kisebbnek, bár 
egységnyinél nagyobbnak találtam (Vinkler, 
2008) a fizika terület akkori adatát (1,08) is. 
A matematika terület cikkeinek itt közölt át-
lagos hatása lényegében megegyezik a 1995–
2005 közötti évekre vonatkozó adattal (0,77). 
Ezzel szemben a mérnöki tudományterület 
mutatója korábban lényegesen nagyobb volt 
(1,19). Az előzőekben írottak okait érdemes 
lenne részletesen megvizsgálni.

Az országok közleményeinek átlagos rela-
tív szakterületi idézettség (RW) mutatója 
mellett érdemes figyelmet fordítani a kiemelke
dően idézett cikkekből való százalékos része-
sedés (Top P%) mutatószámára is (5. táblázat).

Amint az várható, az FTG-országok mu-
tatószámai minden területen öt-tízszeresét 
teszik ki a felzárkózók átlagának. Az átlagok 
arányai csupán a matematika (2,08), a fizika 
(2,53) és a pszichiátria / pszichológia (2,31) te-
rületén kedvezőbbek. Az említettek azt jelen-
tik, hogy a világ tudománya az FTG-orszá-
gok ra épül, hiszen az igazán hatásos tudomá-
nyos eredményeket az azokban élő kutatók 
publikálják.

Magyarország csupán néhány területen – 
ideg- és viselkedéstudomány (0,65), pszichiát-
ria / pszichológia  (0,59), fizika (2,04) és föld -
tudományok (1,06) – mutat viszonylag ked -
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Ausztria Görögo. Portugália Magyaro. Cseho.
agrártudomány 1,41 1,35 1,37 0,62 0,78
növény- és állattudomány 1,22 1,00 1,11 0,93 0,96
biológia / biokémia 1,14 0,91 0,90 0,82 0,67
klinikai orvostudomány 1,44 1,14 0,92 1,30 1,33
immunológia 1,33 1,02 1,03 1,08 0,69
mikrobiológia 1,20 0,97 0,85 0,85 0,80
molekuláris biológia / genetika 1,40 1,14 0,91 1,04 0,89
ideg- és viselkedéstudomány 1,21 0,77 1,12 0,88 0,85
farmakológia / toxikológia 1,14 1,05 1,09 1,04 0,97
pszichiátria / pszichológia 0,90 0,77 0,55 1,09 0,48
kémia 1,06 1,14 1,00 0,81 0,84
földtudományok 1,41 1,03 1,05 0,82 0,76
matematika 1,23 1,02 0,90 0,74 0,84
fizika 1,56 1,35 1,46 1,39 1,11
űrtudomány 1,17 0,92 1,58 1,14 0,81
számítógép-tudomány 1,21 0,93 0,84 0,86 0,64
mérnöki tudomány 1,00 1,32 1,20 0,74 0,73
környezettudomány / ökológia 1,28 0,89 0,99 0,89 1,14
anyagtudomány 1,15 1,03 1,06 0,78 0,69
átlag 1,23 1,04 1,05 0,89 0,84
SD 0,16 0,17 0,24 0,27 0,20

4. táblázat • Néhány ország relatív szakterületi idézettség (RW) mutatószáma a vizsgált szak-
területeken • Az egyes országok publikációinak szakterületenkénti idézettségét (TotalC/TotalP)
a WoS wESI-ben található, az adott időszakra és szakterületre vonatkozó összes publikációt 
figyelembe vevő átlagos idézettséghez mint viszonyítási alaphoz mértük: RW = TotalC/TotalP 
osztva ÁI • ÁI = Total C(világ) / Total P(világ) értéke szakterületenként rendre a következő: 
agrártudomány: 7,89; növény- és állattudomány: 8,64; biológia / biokémia: 15,89; klinikai 
orvostudomány: 12,21; immunológia: 18,52; mikrobiológia: 14,62; molekuláris biológia / ge-
netika: 23,99; ideg- és viselkedéstudomány: 17,22; farmakológia / toxikológia: 12,22; pszichiát-
ria / pszichológia: 11,63; kémia: 12,93; földtudományok: 11,14; matematika: 3,99; fizika: 10,59; 
űrtudomány: 16,92; számítőgéptudomány: 5,75; mérnöki tudomány: 6,41; környezettudomány 

/ ökológia: 12,02; anyagtudomány: 10,10

vező részesedési adatot a többi országhoz 
képest. A kiemelten idézett cikkekből való 
részesedés mértéke kedvezőtlen a következő 
területeken: agrártudomány (0,17), kémia 
(0,22), matematika (0,21), számítógéptu do-
mány (0,29), mérnöki tudomány (0,17), 
kör nyezettudo mány / ökológia (0,42). A 
nemzetközileg jelentős közleményekhez való 
hozzájárulás mértéke különösen kevés az 
anyagtudományok területén (0,09). 

Ha egy területen a publikációk átlagos 
re  la tív hatása (ÁRI) viszonylag kicsi, ugyanak-
kor a TOP P%-mutató viszonylag nagy, az 
arra utal, hogy az országban dolgozó kutató-
csoportok szakmai színvonala általában ala-
csony, de van, esetleg vannak nemzetközileg 
is kiemelkedő csoportok. Ha mindkét muta-
tószám viszonylag kis értéket ad, akkor felte-
hető, hogy a világszínvonaltól való lemaradás 
általános az illető országban. 

Ausztria Görögo. Portugália Magyaro. Cseho.
agrártudomány 1,55 1,47 2,13 0,17 0,58
növény- és állattudomány 2,01 0,64 1,21 0,89 1,64
biológia / biokémia 1,60 0,63 0,58 0,50 0,60
klinikai orvostudomány 3,20 1,82 0,83 0,94 1,51
immunológia 2,22 1,13 0,92 0,57 0,39
mikrobiológia 1,63 0,39 0,84 0,39 0,96
molekuláris biológia / genetika 2,04 1,19 1,02 0,56 0,56
ideg- és viselkedéstudomány 1,19 0,40 1,11 0,65 0,21
farmakológia / toxikológia 1,28 0,90 1,13 0,73 0,29
pszichiátria / pszichológia 1,19 0,40 0,34 0,59 0,06
kémia 0,53 0,37 0,56 0,22 0,62
földtudományok 3,99 0,96 1,03 1,06 0,68
matematika 1,57 1,06 0,74 0,21 0,32
fizika 3,24 1,94 2,07 2,04 2,03
űrtudomány 3,46 1,25 3,16 1,18 1,03
számítógép-tudomány 1,49 1,69 0,49 0,29 0,36
mérnöki tudomány 0,55 1,32 0,95 0,17 0,22
környezettudomány / ökológia 2,70 1,21 2,39 0,42 1,84
anyagtudomány 0,70 0,26 0,62 0,09 0,36
átlag 1,90 1,00 1,16 0,61 0,75
SD 1,00 0,52 0,74 0,47 0,59

5. táblázat • Néhány ország százalékos részesedése a világ legidézettebb publikációiból 
az adott szakterületen
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Záró megjegyzések 

Tévhit, hogy a tudományos kutatási eredmé-
nyek rövid távon gazdasági hasznot képesek 
generálni. Korábbi vizsgálataink (Vinkler, 
2008) kimutatták, hogy az országok K+F-re 
fordított támogatásának mértékét elsősorban 
a pénzügyi lehetőségek és nem a szükségletek 
határozzák meg. Azok az országok, amelyek 
nem rendelkeznek a sikerhez szükséges mér-
tékű kutatási potenciállal, jobban teszik, ha 
inkább az oktatásba és az infrastruktúrába 
ru háznak be, semmint a kutatásba. A társa-
dalmi-gazdasági fejlődésnek egy viszonylag 

magas szintjéről azonban a további fejlődés 
már csak a tudományos kutatások által elért 
újabb ismeretek révén lehetséges. 

Fentiek értelmében az országos tudo-
mány politika kialakításához mind a társadal-
mi-gazdasági igényeket, mind a rendelkezés-
re álló K+F-potenciál méretét és szerkezetét, 
mind annak korábbi teljesítményét rendsze-
resen, szakszerűen, nemzetközi összehasonlí-
tásban fel kell(ene) mérni.

Kulcsszavak: tudományos publikációk száma, 
országok publikációs teljesítménye, legidézettebb 
cikkek aránya, publikációk szakterületenként
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Izsák, 2000.). Ha ehhez még hozzávesszük, 
hogy a Szociáldemokrata Pártra (SZDP) és 
a Nemzeti Parasztpártra (NPP) szavazók egy 
része sem egy kommunista berendezkedés-
ben látta az ország politikai jövőjét, akkor 
kijelenthetjük, hogy az MKP politikai legiti-
mációja és össztársadalmi elfogadottsága nem 
úgy alakult, ahogy azt a párt elképzelte.

A Magyar Kommunista Párt számára a 
legitimáció részeként már 1945-től nagy fon-
tossága volt az értelmiség, különösen a tudo-
mányos elit támogatásának. A párt látta, hogy 
az elit nélkül nincs újjáépítés és modernizáció, 
és cselekvő részvétele nélkül a bevezetendő 
szocializmus sem valósítható meg. A háború 
után a perspektíva nélkülinek tűnő világban 
a rossz életkörülmények mellett, to vábbá a 
felsőoktatás és az MTA katasztrofális helyze-
tében a tudományos elit megnyeréséhez ve-
zető úton az első legfontosabb lépés az élet-
körülmények javítása, illetve az elfogadható 
kutatási feltételek biztosítása lehetett. Az MKP 
ezért 1947 nyarán a tudományos elit életszín-
vonal-emelése, státusrendezése, valamint a 
kutatási feltételek javítása érdekében több 
lépést tett. Az életszín vonal-javító intézkedések 
hatására a tudományos elit bizonyos csoport-
jai kezdték feladni a párttal szembeni bizal-
matlanságukat, a az elit egyes tagjai is kezdték 

„felismerni” az új történelmi helyzetet. Ugyan-
akkor volt egy csoportja az elitnek, amely a 

A kitüntetés alapításához vezető út1

A Magyar Kommunista Párt (MKP) III. 
kongresszusa 1946 őszén meghirdette a „nép 
ellenségeinek” a hatalomból való kiszorítását, 
és a baloldali szociáldemokraták aktív támo-
gatásával, valamint a „parasztpártok” balolda-
lának együttműködésével 1947 elejétől egy-
fajta hegemonisztikus hatalomgyakorlást 
valósított meg. A diktatórikus hatalmi gépe-
zet „sikeres” kiépítése mellett a kommunisták 
számára azonban világossá vált, hogy a 
rendszer politikai és társadalmi elfogadottság 
nélkül nehezen működtethető, ezért szüksé-
ge volt legitimációs támogatásra. A kommu-
nista hatalom megszilárdításában fontos le-
galizációs és legitimációs eszköz lehetett vol na 
a parlamenti többség megszerzése. Az 1947. 
augusztus 31-i, úgynevezett kékcédulás csalásos 
országgyűlési választás azonban nem hozta 
meg a kommunisták számára a társadalmi-
politikai legitimációt. A választási eredmé-
nyek ugyanis azt mutatták, hogy a lakosság 
többsége a polgári életforma, a magántulaj-
donon alapuló rendszer mellett voksolt. Az 
ellenzéki pártok és a kisgazdák együttesen a 
szavazatok 55%-át szerezték meg (Gergely – 

1 A tanulmány a Kossuth-díjat a tudománypolitika és 
a tudományos elitek aspektusából elemzi, ezért más 
csoportokkal a dolgozat nem foglalkozik.


