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Tudomány, kommunikáció és munkahely választás 
 
 
 
Mi a tudomány? 
 
= a valóság megismerésének módja 
 
- 4 fő megismerési módszer:  - köznapi (felszínes, a továbbiakban nem foglalkozunk vele) 
    - művészi 
    - tudományos 
    - vallási 
 
 
A tudományos és a művészi megismerés 
 
- az egyedi jelenséget mint az általános kiragadott példáját szemléli 
  megismételhetőség - a tudományos megismerés fontos jellemzője 
- az emberi szubjektum visszaszorítása (művészet: személyiségfüggő) 
 DE: a tudomány is gyakran személyiségfüggő, de pl. értelmezhetőségében nem lehet az 
 Pl. ahol 1 béka van, ott bármilyen szemüveggel se láthatok 2 békát; Dali lapótya órái, stb. 
- a megismerés új elemeit be lehet/be kell illeszteni a tudományos gondolkodás eddigi folyamatába 
 - ritkán: paradigmaváltás - alapjaiban változnak bizonyos területek, pl. relativitáselmétlet 
 művészet - statikus 
 
Mindezek ellenére a tudományos megismerésben is nagy szerepet játszik az intuíció, játékosság, a tudat alatti 
sejtések, stb. 
 
 
A tudományos és a vallásos megismerés  
 
- tekintélyelvűség, kijelentések (tantételek, dogmák) feltétel nélküli elfogadása 
 Pl. Szűz Mária szűziessége, pápa tévedhetetlensége 
- amiről közvetlen ismeret nem szerezhető - nem tárgya a tudománynak 
- a tudomány analitikus, minden megállapítást részekre, apróbb tényekre szed szét 
- csodák - nem férnek bele a tudományos képbe, nincs mit kezdeni velük 
- érzelmi-morális elemek (vallás alapja), DE fontos szerepük lehet a tudományos megismerésben is 
(személyes döntések, stb.) 
 
 
A megismerés folyamata, a megismerés csapdái 
 
megismerés folyamata, mint információgyűjtés általánosan: 
  véletlen észlelés 
  ismételt észlelés 
  felismerés 
  megfigyelés 
  jártasság 
  vélemény 
  elmélet 
  tudás 
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- csapdák: 
- időcsapda: információ értéke időben változó 
- komfort-csapda: zavaró adatokat hajlamosak vagyunk figyelmen kívül hagyni 
- orientációs: információ struktúrája és agyunk fogékonysága 
- pongyolaság: nem megfelelő információkat gyűjtünk 
- tetszetősség: azt fogadom el ami tetszik 

 
- sajátosságok: 
 - általánosítható 
 - megismételhető 

- bizonyítható 
- ellentmondás-mentes 

 - analitikus (logikus) 
 (-egyszerűség/elegancia) 
 (-fontosság/hasznosság) 
 
- minél általánosabb egy felfedezés/eredmény, annál nagyobb értéke van 
 
Occam borotvája: lenyirbálni mindent, ami nem szükségszerű egy állítás bizonyításához 
 egy eszköz, amit minden kutatónak a zsebében kellene viselni... 
 

William of Ockham vagy más írásmóddal Occam (1285?-1349) egy angol ferences rendi barát volt, a 14. 
századi skolasztikus teológia és filozófia jeles képviselője. Nevéhez fűződik a híres elv, amit Occam borotvájaként 
említenek és alkalmaznak még ma is a különféle tudományok művelői. Nevét utca és panzió őrzi Münchenben, ahol 
öregkorában élt. De viseli egy programnyelv is, amelyet sokprocesszoros rendszerek párhuzamos műveleteihez 
fejlesztettek ki.  

Éles esze úgy vágott, mint a borotva, amikor kitalálta, hogy: Pluralitas non est ponenda sine necessitate. 
Az Encyclopedia Britannica szerint: Ockham's razor. Law of economy or Law of parsimony (a takarékosság 

vagy zsugoriság törvénye). 
 

- „kognitív sémák” - bonyolult gondolkodási sablonok az agyban, melyek a környezet információi hatására 
folyton átszerveződnek, megerősödnek vagy épp elfelejtődnek (bővebben a kognitív sémákról Mérő László: 
Észjárások ill. ÚJ Észjárások című könyveiben olvashattok) 
 
 
Tudományos kommunikáció 
 
élő rendszerekre jellemző két alapvető folyamat: 
   1. táplálékból → energia 
   2. valóságról szerzett adatok → információ és feldolgozás 
 
kommunikáció = szállítás, összekötés, érintkezés, hírközlés, információk átadása 
 kell hozzá eszköz, jelrendszer 
 
információs társadalom: 1956-57-ben az USA-ban a fehérgallérosok száma meghaladta a fizikai munkásokét 
 a tudomány valamennyi jellemzője 10-20 év alatt duplázódik 
 együtt jár koncentrálódással is (északi félteke, USA) 
 
információ meghatározásai: 

= kölcsönösen egymásra ható objektumok kommunikációjának objektív tartalma 
= (mat) azon barchoba kérdések kettes alapú logaritmusa, amely optimális kérdések mellett min. 

szükséges az illető dolog kitalálásához (magyar kártya log232=5 bit) 
 pl. Bar Kochba és a kivágott nyelvű kém 

 = hír váratlanságának mértéke 
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- információ és döntés: vezetők a döntéshez szükséges információk 5-10 %-át kapják meg és ebből csak 5-10 
%-t használnak fel a döntéshez 
 
Az új tudományos információk szűk csatornán terjednek (60-80 %-uk), beszélgetések, konferenciák 
felszólalásai, belső kiadványok, levelek, stb. útján 
 - ezek általában nem ellenőrzött, formális közlésre nem alkalmas hipotézisek és eredmények 
 → „láthatatlan kollégium/egyetem” csoportok (az e-mail-en zajló kommunikáció még jobban 
rásegít) 
 
E-mail-ezés etikettje: 
- megengedhető némi szabadosság, jobban hasonlít a párbeszédhez 
- gyorsaság: ne várakoztassuk partnerünket 
- mindig és informatívan töltsük ki a tárgy (subject) rovatot 
- automatikus válaszfunkció: az eredeti levélből csak a lényeges részeket hagyjuk benne „<” jellel 
- text (ASCII) formátumot használjunk, ne html-ben, ne csatoljunk felesleges és nagy állományokat, aláírást 
- emoticonok: :) mosoly,, ;-) kacsintás, :-( rosszallás, stb. (Smiley Dictionary) 
- csupa nagybetűs szavak: KIABÁLÁS 
- vitafórumok, levelezési listák: mérlegeljük, hogy mi az ami a lista tagjainak zömét érdekelheti 
 
 
A tudomány mérése 
 
elmúlt 4-5 évtizedben terjedt el 
= tudományos publikációk mennyiségének, minőségének és hatásának számszerűsítése 
bevezetés: Institute for Scientific Information (ISI), főleg a hatás mérésére 
legegyszerűbb:  
(1) mennyiség: hány cikket közölt? 
 kutató az, aki  - legalább egy cikket közölt 
   - az utóbbi két évben legalább egy cikket lektorált nemzetközi folyóiratban 
 
lektorálás (peer review): szerkesztő vagy független szakértők (általában kettő) véleményt alkotnak a 
kéziratról közölhetőségét illetően 
 
viszonyítani lehet a publikációk számát: lakosság számához, GDP-hez, stb. 
 
(2) minőség – legjobb szándék esetén is reménytelen (gondoljunk pl. Mendel-re) 
Megoldás: idézettség. Ha egy cikk fontos, valószínű sokan fognak hivatkozni rá, még akkor is ha cáfolás 
céljából idézik. Azaz a tudomány fő áramába tartozó cikkeket. Kivételek azonban mindig lesznek, pl. egyes 
előremutató, elméleti jelentőségű cikkek (relativitáselmélet is ilyen volt...) 
 
- idézettség: azon cikkek száma, melyekben az adott cikket idézik (önidézés általában kizárva) 
- impakt faktor (vagy másként, magyarosabban: hatástényező): folyóiratok minősítése. Kitalálója: Eugene 
Garfield (az ISI alapítója).  
Kiszámítása adott évben = az előző két évben a folyóirat cikkeire kapott hivatkozások száma osztva a 
folyóiratban megjelent cikkek össz-számával. Szerzőt is lehet minősíteni: csoportos (társszerzőkkel együtt) 
ill. egyéni impaktfaktorok alapján. 
hibái: - kevés folyóiratnál számolják ki egyáltalán 
 - társadalomtudományok, specifikus témák (pl. matematika, hungarológia) hátrányban 
előnyei: 
 - megbízhatóbb az idézettségnél 
 - pozitív diszkriminációra alkalmas 
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Hol kutassunk: munkahely (labor) választás 
 
- érdemes már a kezdetektől körültekintőnek lenni: egy kezdeti rossz választás egy életre elveheti a 
kedvünket 
- legyünk tisztában értékeinkkel → mi is alkupozícióban vagyunk 
- higgyünk megérzéseinkben - fagyos, barátságtalan légkörben nem lehet dolgozni. Beszélgessünk el minél 
több munkatárssal, ne csak a leendő főnökkel, témavezetővel 
- mérjük fel a laborban folyó kutatások szintjét: hol jelentek meg cikkeik (impakt faktor) és mikor, járnak-e 
nemzetközi konferenciákra, dolgoztak-e rangosabb kutatóintézetekben előtte, van-e elegendő pénzük a 
kutatáshoz 
- felszereltség (műszerek, számítógépek, stb.) 
- került-e ki PhD-hallgató már? Mennyi idő alatt sikerült befejeznie? Hol publikálta eredményeit? Hol tudtak 
utána elhelyezkedni? 
 
 
Milyen a jó tudós? 
 
Tudós és kutató – előbbi inkább posztumusz besorolás... 
 
Erre is igaz: ahány ember annyi féle. Selye János több kutató-prototípust ír le: tényhalmozó, bütykölő, 
könyvmoly, osztályozó, boncolgató, összegező. Nyilván senki sem illeszthető bele pontosan egy ilyen 
jellemleírás skatulyába és minden jellemnek megvan a maga előnye is, amivel előrelépteti a maga 
tudományát. 
 
Néhány, kutatókra általában jellemző, de természetesen nem kötelező jellegű adottság: 
- intellektus 
- kreativitás 
- játékosság 
- gondolati fegyelem, lényeglátás, precizitás 
- általános pozitív tulajdonságok: koncentrálóképesség, szorgalom, kitartás, kommunikációs készség 
 
Miért kutatunk?  - kíváncsiságból – fiatalon... 
   - kényszerből és igyekezetből – ha állást szeretnénk találni... 
   - hivatalból – ha már megvan az állás... 
   - megszokásból – idősen... 
 
 
Tanmese (Róka Sándor matematikatanártól): 
 
„Őfelsége csillagásza 
 
- Mit keres ez a toprongyos ember királyi udvaromban? 
- Ő Felséged udvari csillagásza. 
- Mi dolga az én udvari csillagászomnak? 
- Ő csinálja Felséged kalózkapitányainak a tengeri térképet. 
- Miért ilyen toprongyos ez a fontos ember? 
- Mert mindössze öt aranyat kap Felséged kincstárából. 
- Többet érdemel. Legyen mától fogva évi száz arany a fizetése. 
- Bátorkodom Felséged figyelmét alázatosan arra felhívni, hogy akkor felséged udvari csillagászának a státuszát soha többé nem 
fogja csillagász betölteni.” 
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A természettudományos megismerés általános folyamata 
 
 
 
Egyszerűsítve: 
 
Megfigyelés → Kérdésfeltevés → Hipotézis → Predikció → Adatgyűjtés → Értékelés 
 
- az eset bonyolultabb, ha a modellezés is része a folyamatnak, amit általában a megfigyelés után építünk 
 
 
1. Megfigyelés vagy elővizsgálat 
 
- minden biológiai kutatás ezzel kezdődik 
- megfigyelések révén válik érdekessé az ökológiában valamilyen folyamat vagy mintázat 
kérdések:  → valóban létezik-e az adott mintázat 
  → ráirányítja a figyelmet a skála-függésre 
 
Pl. nagy és kis térbeli skálák: Közép-Európa erdős sztyeppeinek elterjedése vs. fatörzs repedések 
 időben: több ezer éves klíma-fluktuációk vs. a nyúl elszalad ha megijesztik 
 
- megfigyelés alapvetően függ a megfigyelőtől a „mit figyelünk meg” szubjektív jellege miatt: hajlamosak 
vagyunk inkább a kedvenc állatainkat megfigyelni 
 
- hogyan választjuk ki vizsgálati témánkat, alanyunkat? A kezdeti, még szubjektív alapon történő döntés után 
érdemes további kérdéseket is feltennünk: mennyire gyakori a vizsgálni kívánt faj? Könnyű-e megfigyelni 
természetes környezetében? Mit tudunk élettörténet paramétereiről: kotlási/vemhességi idő, ivarérettség 
ideje, átlagéletkor, stb.? Mikor aktív, éjszaka vagy nappal? Természetes élőhelye, viselkedése alapján 
alkalmas-e az általunk feltett kérdés megválaszolására? Mennyire alkalmas a közvetlen megfigyelésre: lassú-
e vagy túl gyors? 
  
- a megfigyelőnek lényeges és ténylegesen létező folyamatot vagy mintázatot kell vizsgálnia, a valóságot kell 
reprezentálnia, mivel csak ezekkel kapcsolatban lehet értelmes kérdéseket kérdezni. 
 
Pl. Egy régió hegyeiben a törpefenyő bizonyos magasságig van elterjedve. Ettől magasabbra viszont sok a 
hegyi kecske. A megfigyelés hűen reprezentálja a valóságot, előzetes tesztekkel ellenőrizték, bizonyították. 
 
 
2. Kérdésfeltevés 
 
- a jó kutatáshoz a legfontosabb a jó kérdés, erre épül minden további 
- a jó kérdés: 
 - lényegi, esszenciális 
 - nem túl általános, de nem is túl specifikus - az általánost nem lehet kielégítően megválaszolni, a 
specifikus pedig a valóság nagy részét kirekesztheti 
 - egyszerű - egyszerű kérdő mondat (nem összetett) 
 - világos, logikusan következzen a megfigyelésből 
- a kérdés a megfigyelésből vagy az elővizsgálatból származik, de lehet irodalmi eredetű is, ám ebben az 
esetben valamilyen előzetes megfigyelésen alapszik 
 
- ökológiában gyakori kérdések: 
 - fenológia: Hol? Mikor? Mennyi? 
 - Miért? Hogyan? - központi kérdések 
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- a jó kérdések problémája → Juhász-Nagy Pál: Az eltűnő sokféleség c. könyvében 
 
Pl. Mi szabja meg a törpefenyők elterjedésének felső küszöbét? 
 
 
3. Hipotézis 
 
- legproblematikusabb rész, legidőigényesebb a tervezésben 
- definíció nem igazán jó: hipotézis = általános feltételezés, elméleti kiindulópont, háttérmagyarázat 
- tudományfilozófiai szempontból központi szerepű → a természettudományok hipotézisek megfogalmazása 
és ellenőrzése révén jutnak előre 
 
- a természettudományos hipotézis legfontosabb tulajdonsága → megcáfolható! 
 
Filozófiai háttér: 
Karl Popper (osztrák filozófus, XX. sz. első két harmada, a század egyik legbefolyásosabb gondolkodója) 
 - a természettudomány hipotézisek megfogalmazása, kísérletes ellenőrzése révén bővíti a 
tudásanyagot 
 - a hipotézis a valóság logikai absztrakciója, az elővizsgálat alapján a tapasztalatnak megfelelő 
logikus potenciális háttér-magyarázat, s mint ilyen, redukcionista, mert az összes lehetséges háttér-
magyarázatok közül egyet emel ki 
  dedukció: általános → specifikus 
  indukció: specifikus megfigyelések → általánosítás 
 
- az igazoláskeresés problémája: vajon mennyi megfigyelés kell egy hipotézis igazolására? 5, 10, 1000, 
50000?  
 
→ Popper javaslata: mivel szerinte nem lehet igazolni őket, így megfordítva a gondolatmenetet, meg kell 
cáfolni őket és azt kell elfogadni „igaznak” (helyesnek), amelyiket nem tudunk megcáfolni. Ezért fontos 
cáfoló hipotéziseket gyűjteni - logikailag csak így lehet egy hipotézist ellenőrizni, ráadásul egyszerűbb, 
gyorsabb és hatékonyabb egy hipotézist elvetni, mert ehhez egy vagy kevés megfigyelés is elegendő lehet. 
 
A teljes eljárás tehát: egy jelenség magyarázatához összegyűjtjük az összes lehetséges, egymást kölcsönösen 
kizáró háttérmagyarázatot, hipotézist és azt fogadjuk el igaznak, amelyiket nem tudjuk megcáfolni. 
 
Pl. egyetlen fekete hattyú megfigyelésével megcáfolhatjuk azt a kijelentést, hogy minden hattyú fehér. 
 
A tudásanyagot így az a hipotézis gazdagítja, amelyet ismételt nekirugaszkodások sem tudtak megcáfolni → 
az ilyen hipotéziseket szokás később elméletként emlegetni. 
 
 
A hipotetiko-deduktív módszer alkalmazásának korlátai a szupraindividuális biológiában: 
 
- nem ismert az összes lehetséges háttérmagyarázat → az igazi háttérmagyarázat nem szerepel a tesztelt 
hipotézisek között 
- a hipotézist tér- és/vagy időbeli korlátok miatt nem lehet tesztelni (pl. nagy komplexitás, túl nagy 
idő/térbeli skála, de lehet a kutató szubjektív hibája is) 
- a háttérmagyarázatok nem zárják ki egymást kölcsönösen, azaz köztük átfedés van, a hatásukat nem lehet 
elkülöníteni 
- egyszerre több háttérmagyarázat is érvényes 
- két v. több háttérmagyarázat között interakció van, azaz egyik tényező hatása függhet a másik hatásától 
- (evolúciókutatás) a hipotéziseket nem lehet a szükséges erővel cáfolni, csak valószínűségekkel 
jellemezhetjük a különböző magyarázatokat (probabilisztikus jelleg) 
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- az ökológiában nem mindig nyílik lehetőség a hipotetiko-deduktív rendszer alkalmazására. Ennek ellenére 
meg kell próbálni több hipotézist tekinteni egyszerre, ne csak egyet, és szisztematikus vizsgálatokkal 
megpróbálni cáfolni őket és azt elfogadni igaznak, amelyiket nem tudtunk megcáfolni 
 
A jó hipotézis: 
 
- egyszerű, általában egy vagy kevés mechanizmusra vagy mintára vonatkozik 
- levezethetők belőle a predikciók 
- általában egy állítás (lehet két része: „Ha + akkor...”) 
 
Pl. 
 
Hip. 1: Az elterjedés felső határa felett a törpefenyők nem találják meg fiziológiai- és egyéb forrás 
(tápanyag, víz, stb.) szükségleteiket. 
Hip. 2: Az elterjedési határ felett más fajok elfoglalják, kiürítik, eltávolítják a törpefenyő fennmaradásához 
szükséges forrásokat (kompetíció). Ugyanezek a fajok az elterjedési határ alatt hiányoznak vagy nem annyira 
hatékonyak. 
Hip. 3: Bizonyos határ felett a hegyi kecskék lelegelik az újulatot. A határ alá vagy nem ereszkednek vagy 
nem annyira hatékonyak. 
Hip. 4: Katasztrófa-szerű események nagyobb valószínűséggel következnek be nagy magasságban (pl. 
lavinák, hóviharok) 
Hip. 5: A magok (propagulumok) nem terjednek bizonyos határ fölé (szél nem viszi, állatok nem mennek fel, 
vizek lefele folynak, stb.) 
 
Közös vonás: mindegyik hipotézis képes megmagyarázni az eredeti megfigyelést! Könnyen lehet, hogy a 
végső magyarázatot majd a hipotézisek kombinációja adja. 
 
→ fontos, hogy mondjuk ki, írjuk le szó szerint  
 
- már a megfogalmazásnál gondoljunk arra, hogy majdani adatainkból cáfolni is tudjuk. Ezért igazából a 
logikai ellentetjét is figyelembe kell venni 
- minden lehetséges hipotézist vegyünk sorra, akár fogalmazzunk meg al-hipotéziseket is 
 
- szánjunk rá elegendő időt, alaposan gondoljuk át már az elején: Mi a kérdés? Mi a hipotézis? - később az 
adatgyűjtés közben elveszthetjük a fonalat, erre az alapra viszont mellékószálások után is vissza lehet térni 
 
- különbséget kell tenni biológiai és statisztikai hipotézisek között: 
 - biológiai hipotézis: általában egy állítás, biológiai háttérmagyarázat: „valami valamiért van vagy 
valamiért történik” 
 - statisztikai hipotézis: általában két állítás, melyek matematikai relációt fogalmaznak meg 
  - nullhipotézis: H0: valami1 = valami2 - mindig a különbség létét tagadja 
  - alternatív hipotézis: HA: valami1 ≠ valami2-vel 
 
→ Ha két mennyiség között különbséget kapunk: lehet véletlen miatt vagy lehet valamilyen tartós hatás által 
okozott különbség (a véletlen mellett). A statisztikai teszt lehetőséget ad arra, hogy ezen két helyzet között 
döntsünk. A teszt megadja azt a valószínűséget, amellyel a H0  igaz adatainkra  -  ha ez a valószínűség kicsi 
(pl. p < 0.05), a H0-t elvetjük és az alternatív hipotézist fogadjuk el. Ilyenkor mondjuk, hogy a különbség 
szignifikáns, azaz lényeges, jelentős - és szinte mindig ez az érdekes eredmény a szupraindividuális szintű 
kutatások eredményeinek értékelésénél. 
 
- az is lényeges, hogy milyen szignifikancia szint mellett fogadom el az eredményt! 
- fő ellenérv: hipotézistesztelés csak valószínűségi állításokra épül 
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4. Predikció 
 
- „to predict” angol igéből = jóslás (de a misztikum nélkül persze) 
 
- általános formája egy állítás, általában valamilyen mennyiségi reláció, ami logikusan következik a 
hipotézisből 
 
- legfontosabb tulajdonsága, hogy statisztikailag tesztelhető → előfordulhat, hogy nehéz megfogalmazni, 
mivel biológiai, és statisztikai ismeretek is szükségesek hozzá 
 - melyik változót használjuk? 
 - melyik változót melyikkel hasonlítjuk össze? 
 
Példa a 3. hipotézis alapján: 
 
Pred. 1: a kecskék denzitása fordítottan arányos a facsemeték számával 
Pred. 2: a faújulat erősebb (a magoncok nagyobbak) azokon a helyeken, ahol nincsenek kecskék, mint 
azokon ahol vannak kecskék 
Pred. 3: több facsemete van a kecskék elő elzárt területen, mint a kecskék által járt területen 
 
→ ezek a predikciók mind tesztelhetők néhány változó mérése után 
 



 10 

 
5. Adatgyűjtés 

 
 Több lépésből áll:  

 
1. Változók kiválasztása 
2. Mintavételi módszer kiválasztása 
3. Mintanagyság meghatározása 
4. Mintavétel 
5. Adatok összerendezése és számítógépre vitele 

 
1. Változók kiválasztása 

 
- változó: a vizsgálat során mért mennyiség, amit mérünk 
- nagyon fontos tisztában lenni a változók típusaival: 
 - egyrészt lehetnek folytonosak vagy diszkrétek, DE: skálafüggés (bizonyos skálán lehet valami 
folytonos, de másik skálán lehet diszkrét) 
 - másrészt: nominális, ordinális, intervallumskála, arányskála (erről később részletesebben is lesz 
szó) 

 
- fontos, hogy melyik skálán mérhető a változónk, mert a felhasználható statisztikai tesztek mások a 

különböző skálákon 
- hány változót kell mérni? Erről megoszlanak a vélemények: 
  - CSAK a predikciók teszteléséhez szükséges változókat 
  - MINDENT, amit mérni tudunk és lehet 
 
- az igazság (mint szinte mindig...) valahol a kettő között. Mindig az alapkérdés, hipotézisek, stb. 

alapján érdemes kiindulni, de nehezen és költségesen megismételhető terepi vizsgálatoknál érdemes minél 
több, lényegesnek tűnő változót mérni, mértékletesen alkalmazva "hátha valamire jó lesz" elvet. 

 
Pl.: időjárási változók - szinte minden terepi kísérletnél érdemes mérni őket, hatásukat utólag, a 

statisztikai tesztek futtatásánál azonosíthatjuk de akár el is távolíthatjuk őket az elemzésből. 
 
 
2. Mintavételi módszer kiválasztása 
 
- függ a hipotézistől, predikciótól, de leginkább a mérni kívánt változótól 
- méréssel kapcsolatos gondok: - skálafüggés (milyen skálán, mekkora tartományban?) 
     - mérési hiba (mindig jelen van, de minimalizálható) 
- mintavételi módszerek: általában a témavezető segít, de néha hasznos lehet ötleteket, tanácsokat 

kérni más területeken dolgozóktól, akik más módszerekel is közelítenek saját témájukhoz - a másféle 
látásmód, tapasztalat gyakran segítséget adhat. 

 
 
3. Mintanagyság meghatározása 
 
- statisztikai tesztek miatt (is): csak bizonyos számú mintanagyság mellett működnek (nyilván minél 

több adat, annál jobb). DE:  a sok adat, mintavétel általában sok időbe, munkába és pénzbe kerül. 
 
Mennyi mintát vegyünk? Két út:  - tapasztalat 
     - statisztikai teszt erősségének meghatározása 
 
 
→ a variancia és a statisztikai teszt erősségének ismeretében meghatározható hogy egy adott (várt) 

különbséget mekkora mintaszámmal tudunk kimutatni – különböző képletek vannak erre 
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Pl:. 
 
N = (s2 . z2 α1/2)/D

2, ahol 
 
N – szükséges mintaelemszám 
z – a normális változó kritikus értéke a választott sziginikancia szint (α) felénél (1,96, ha α = 0,05) 
D – a várt különbség, amit megengedhetőnek tatunk a mért objektumok valódi (és az általunk nem 

ismert csak becsült) átlaga és a mintaátlag között 
 
Példa: 
 
- elővizsgálat adataiból (utódok száma hat állatnál: 4, 7, 9, 12, 13, 15), átlag=10, szórás=4,1 
- meghatározzuk, hogy a várt különbség mekkora értékét fogadjuk még el az átlagtól nem 

sziginifikánsan eltérőnek (mondjuk, ha ±2 az még nem szignifikáns) 
- behelyettesítjük a paramétereket a képletbe, kijön, hogy N=16,1 – ezt felfele kerekítjük, és ennyi 

mintát kell venni ahhoz, hogy ha az igazi különbség 2-nél nagyobb, akkor azt a próbánk nagy eséllyel 
kimutassa 

 
 
4. Mintavétel 
 
Tisztázni kell a következő alapfogalmakat és még a terepi vizsgálatok előtt választ kell adni a velük 

kapcsolatban felmerülő kérdésekre: 
 
Statisztikai populáció: (statisztikai értelemben, semmiképp sem tévesztendő össze a biológiai 

populáció fogalmával!): a vizsgálat kiindulási alaphalmaza, “értelmezési tartománya”, az összes vizsgálati 
objektum, melyre statisztikai eredményeink vonatkoztathatóak. Csak a mintavétel és a statisztikai teszt révén 
nyeri el értelmét, ez az a két alkalom, amikor meghatározzák, először a mintavételnél, másrészt az ebből 
származó adatok elemzésénél.  

 
Példa 1: (1) megmérjük 50 db fa magasságát a kolozsvári Bükk erdőben és néhány mezőségi 

akácosban (2) csak a bükkfák magasságát mérjük (3) csak a 10 cm feletti törzsátmérőjű bükkfák magasságát 
mérjük. 

Példa 2: Halak méretét (testhosszát) akarom mérni egy öbölben. Itt csak hálóval lehet befogni őket, 
így a kicsik és a gyorsak nem esnek bele a mintába, tehát már nem a kívánt populációt fogom mérni. A 
megoldás valami más fogási módszer használata lenne vagy átfogalmazom a populáció meghatározását a 
kereskedelmi célra befogott halak testhosszára, amelyeket hálóval egyenlő eséllyel lehet befogni. 

 
Nagyon fontos ezt előre tisztázni és úgy megtervezni a mintavételt, hogy a kutatás alapkérdése 

valóban az említett alaphalmazra vonatkozzon. Probléma lehet az is, ha kérdésem egy adott populációra 
vonatkozik, de mérni csak egy másikat lehet (vagy azt mérem, hibásan).  

Pl. feketerigó fészkek tojás-számait akarom mérni: Hol vannak a fészkek? – Erdőben. Mikor nézem a 
fészkeket? – Áprilisban, kotlási időszakban. Ha ezt nem határozom meg előre, akkor mást mérhetek, pl. 
májusban már csak a kései költők/másodköltők tojásszámait, amik általában kisebbek mint az átlag. 

 
Ha nem lehet mérni a kérdésnek/hipotézisnek megfelelő populációt, inkább ne is mérjünk semmit 

vagy ha mégis, írjuk le pontosan, hogy mit mérünk. Itt válik fontossá az előre meghatározott kérdés is: ha 
nincs határozott célunk, eleve nem is tudjuk meghatározni a mérendő populációt, csupán a „majd egyszer jó 
lesz valamire...” elv alapján pedig nincs értelme belekezdeni egy mérés-sorozatba. Ha a populáció bizonyos 
részeinek mérése nem szükséges a kérdés megválaszolásához (pl. a kis és fürge halak az öbölben) vagy nem 
tudjuk őket mérni (pl. harapós, agresszív egyedek) írjuk le pontosan, hogy miért hagytuk ki őket és milyen 
kritérium alapján különítettük ezeket az al-kategóriákat. 
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Minta: a populációnak az a része, amelyet mérünk. Annak ellenére, hogy pontosan meghatároztuk a 
populációnkat, nem valószínű, hogy lehetőségünk lesz az egész populáció mérésére. Pl. nem mérhetem meg 
minden egyes fa magasságát és nem nézhetek minden feketerigó fészket (idő- és etikai korlátok). Így a 
hozzáférhető elemekből veszünk mintát és próbáljuk becsülni a populáció egy változóját anélkül, hogy 
ismernénk/ismerhetnénk az egész populációra vonatkozó értékeket. 

Milyennek kell lennie egy mintának? Gyakran halljuk, hogy egy minta „reprezentatív” legyen, azaz 
jellemző a kutatási objektumra (lásd közvélemény-kutatások). Statisztikai szempontból ez nem egzakt 
fogalom, mégis fontos és nehéz kérdés, hogy hogyan lehet ezt biztosítani. Általában elfogadható, hogy ha a 
mintavétel alapvető körülményeit (független és random mintavétel) betartjuk, a mintánk reprezentatív lesz. 

 
Példa 1: ha a fent említett fák valóban random módon és egymástól függetlenül kerülnek be a 

mintánkba, akkor a minta tényleg jellemző lesz a kiindulási populációra. 
Példa 2: telefonos közvéleménykutatás amerikai elnökválasztás előtt. 
 
 

A mintavétel alapszabályai 
 
a. Randomizálás 
 
Célja: a populáció minden egyes tagja egyenlő eséllyel kerüljön a mintába, illetve bármelyik kezelési 

csoportba (kísérletezésnél). Más szavakkal: ne lehessen megjósolni valamely elem bekerülését annak 
ismeretében, hogy valamely másik elem bekerül-e vagy sem a mintába, azaz: semmilyen formában ne 
befolyásoljuk, hogy melyik elem kerül bele a mintába. Ezeket a feltételeket a random mintavétel biztosítja. 

A randomizálás nem csak a megfigyelő/kutató szubjektív hibáinak kiküszöbölésére szolgálhat, hanem 
a különböző zavaró tényezők hatásának kiszűrésére. 

 
Példa: (ÁBRA1) ha a tanulmányozott állat viselkedése napszakosan változik (kora reggel és 

alkonyatkor énekel, délelőtt és délután csak pihen, délben meg intenzíven táplálkozik), akkor nem mindegy, 
hogy melyik napszakban veszünk viselkedési mintákat (végzünk viselkedési megfigyelést). Ekkor, ha a 
viselkedés napszakos vizsgálata nem célunk, akkor a nap óráit random módon kiválasztva kiszűrhető ez a 
hatás és nem fog szisztematikus hatásként később zavarni. 

 
Mikor random a mintavétel, hogyan kell randomizálni? Az nem random, ha tetszőlegesen kiválasztunk 

valamit, mert ez nyilvánvalóan függ attól, hogy mi mit nézünk. 
 
Példa 1: ha hat patkány küzül kettőt kell kiválasztani, akkor ha csak azokat mérjük le, akiket 

legelőször sikerül megfogni, akkor könnyen lehet, hogy a két leglassúbbat/legtunyábbat sikerül elkapnunk, 
így változik a statsisztikai populációnk. Azaz nem a patkányokra lesz jellemző amit találunk, hanem a 
nyámnyila és tunya patkányokra! A megfelelő eljárás tehát, ha a random számok táblázatának segítségével 
választjuk ki a vizsgálati alanyokat. Hogyan? (ÁBRA) random számok és patkányok: minden patkányt 
megszámozunk (1-6) és nézzük, hogy a random számok táblázatában valahol lebökve és lefelé haladva 
melyik szám kerül hamarabb elénk. Ha pl. 11 patkány van, akkor a keresési/leolvasási keretet természetesen 
két számjegyűre kell bővíteni. Táblázat helyett használhatjuk kéziszámológépek vagy számítógépes 
programok (pl. Excel) randomszám-generátorát is. 

 
Példa 2: hol vegyünk 3 mintát egy holtág partján? (ÁBRA) 
1. beosztjuk a rendelkezésre álló partszakaszt mondjuk 10 méteres szakaszokra  
2. kiválasztjuk a random számok alapján azt a hármat, ahonnan a mintát vesszük  
3. a 10 méteren belül ismét randomizálunk, azaz egy méteres szakaszokra osztjuk fel és 1-9 

randomszám alapján döntjük el, hogy hányadik méternél megyünk be a vízbe. Így a randomizálás tkp. több 
lépcsőben történik. 

 

                                                           
1 az ábrákra a szövegben csak utalok, órán, a táblára rajzolom fel őket. 
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Példa 3: (ÁBRA) A helyzet kissé bonyolultabb ha két dimenzióban kell randomizálni, pl. a vízi 
mintavételeket egy hínárfoltban kell végezni. Ilyenkor vegetációtérkép vagy légifotó alapján beosztjuk a 
hínárfoltot egy négyzetrácsba majd a két koordináta tengely mentén random módra választjuk ki a négyzetek 
koordinátáit. Tehetünk bizonyos megszorításokat a randomizálás során. Pl. előre kizárhatjuk, hogy ha a 3 
mintánk a holtág partján egymás mellé esik, akkor újra randomizálunk. A lényeg, hogy ez az új folyamat is 
teljesen random eredményt szolgáltasson, és minden esetben előre döntsük el mikor fogadjuk el a 
randomizálási tervet! 

 
b. Adatpontok függetlensége 
 
Az a tulajdonság, hogy a mintavétel egysége és a statisztikai populáció egy egyede ugyanaz. 
 
Példa 1: fa magasság mérésnél kétcsúcsú fa – nem lehet két külön adatként kezelni. Ez amúgy igen 

gyakori hiba az ökológiai vizsgálatokban! 
 
Példa 2: (ÁBRA) ha a ragadozó vízirovarok gyakoriságára vonatkozó tényezők érdekelnek két 

víztestben, a mindkét helyen 5-5 pontról vett mintákat nem lehet függetlennek tekinteni, mivel azonos 
tulajdonságú (vízkémia, fizikai paraméterek) víztestből származnak. A mintavétel egysége itt a víztest és az 
öt mintának, mivel nem függetlenek, csak az átlagát használhatom a gyakoriságot befolyásoló tényezők 
vizsgálatánál. Ilyen esetekre használják az “alá-mintázás” (sub-sampling) kifejezést, azaz amikor a 
mintavételi egység a statisztikai populáció valós egységénél kisebb léptékű. 

 
Példa 3: madárfiókák testsúlyának mérése fészekaljakban. Ha minden fiókát lemérek, az igazi 

mintaszám a fészkek száma lesz és nem a fiókák száma, ahol az egyes értékek a fiókák fészkenkénti átlagai 
lesznek. 

 
A függetlenség nagyban függ a mért változók léptékétől, ezért (is) nagyon fontos meghatározni, hogy 

milyen skálán zajlik a vizsgálat és az adatgyűjtés. 
 
c. Standardizálás 
 
Egy háttérváltozó bizonyos szinten való tartása. Előre meghatározzuk, hogy mi most ennek a 

tényezőnek bizonyos szintjénél végezzük a vizsgálatot és más szintekkel nem foglalkozunk. 
Példa: (visszatérve az állati viselkedés vizsgálatára) a napszakos váltakozás hatását nem csak úgy 

távolíthatjuk el, hogy random módon veszünk mintát, hanem úgy is, hogy a napnak csak egy meghatározott 
időszakában veszünk mintát. 

Ez persze megkönnyíti a mintavételt, de jelentősen szűkíti annak értelmezhetőségi körét. Így nem 
mondhatunk semmit arról, hogy az adott madár mit csinál délután vagy este (ha csak délelőtt mintázzuk 
viselkedését). 

A kutatásról szóló publikációban mindenképp szólni kell arról, hogy a lehetséges zavaró tényezőkkel 
mit kezdtünk. 

 
d. Ismételhetőség 
 
Bár a vizsgálat egészére vonatkozik, de jelentősége talán a mintavételnél a leghangsúlyosabb 
Saját kutatásunk számára: ha egy mintavételt nem tudunk megismételni, felejthetjük az egészet. Az 

ismétlés azt jelenti, hogy az azonos kezelési csoportba tartozó objektumokon azonos módszerrel mért 
ereményeink hasonlók legyenek. Ha ez nem így lesz, akkor módszereinkkel valami gond van. 

Példa: ha laborban hüllőkkel kísérletezve a táplálékellátottság hatását vizsgáljuk a napi aktivitásra, 
ugyanazokat a feltételeket kell biztosítani két egymást követő mérésnél. Azaz, eredményeink és a kísérleti 
körülmények reprodukálhatók legyenek. 

 
Más kutatása számára: ha a mintavételünket/elrendezésünket nem tudják megismételni vagy az 

ismétlés során más eredményeket kapnak akkor velük is kitolhatunk. Még végzetesebb lehet a hiba ránk 
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nézve: ha sokan nem tudják reprodukálni eredményeinket elveszthetjük szavahihetőségünket, egy egyszerű 
módszertani hiba miatt bukhatunk. 

Mi befolyásolhatja az ismételhetőséget? A megfigyelő gyakorlata és tapasztalata, a jelenség 
gyakorisága (ha pl. egy viselkedésforma csak nagyon ritkán jelentkezik, nagyobb eséllyel maradhat ki a 
megfigyelésből), megfigyelő fáradsága, a meghatározások pontossága (pl. kategóriákba való sorolásnál, a 
megfigyelés előrehaladtával finomítunk, változtatunk a meghatározásokon; különböző megfigyelők eltérő 
módon használják a kategóriákat). Az ismételhetőséget mérni és tesztelni is lehet (pl. ugyanannak az 
egyednek többször is lemérjük a szárnyát, más-más időpontban). 

 
Miért elengedhetetlenül fontos ezeket a szabályokat betartani? 
 
• randomizálás: ha nem random a mintavétel, mintánk torzulhat, mert bizonyos elemek nagyobb 

valószínűséggel fognak belekerülni, azaz a minta valamely tendenciát fog mutatni. Ezzel nem csak a 
statisztikai tesztek feltételei sérülnek meg, de könnyen lehet, hogy a biológiai tapasztalatnak és a kézenfekvő 
magyarázatnak ellentmondó eredményeket kapunk és rossz következtetéseket vonunk le. 

• függetlenség: ha nem tartjuk be, a statisztikai próbánk külön adatpontokként fogja kezelni azokat a 
méréseket, melyek valójában csak a statisztikai populáció egy tagjára jellemzőek. Pl. a kétcsúcsú fáról két 
adatot szerepeltetve egyre nő a mintaszámunk, nő a statisztikai próba erőssége és szignifikáns különbséget 
kaphatunk ott, ahol valójában nincs. Eredmény újra a rossz/helytelen következtetés és a tudományos 
közvélemény előtti “leszereplés” lehet. 

 
 
Reprezentatív mintavételezés és a minta pontossága 
 
Általában a random mintavétel biztosítja egyben a reprezentativitást is. Vannak azonban olyan esetek, 

amikor ez nem teljesen így van: 
 
Példa 1: Növénytövek eloszlása egy parcellában (ÁBRA). A véletlenszerűen kihelyezett kvadrátok a 

nagy sűrűségű részekre estek. Ezek alapján a parcella egészére vonatkozó átlagot fölébecsüljük, a varianciát 
pedig alábecsüljük. Tudjuk, hogy a növények/állatok rendszerint nem egyenletesen, hanem valamilyen 
grádiens mentén vagy foltokban szóródnak szét egy területen. Ha erről a parcelláról lett volna egy denzitás-
térképünk, startból elvetettük volna az ilyen „random” mintavételt. Megoldás: a kavadrátokat sűrűség szerint 
csoportosítjuk és mindegyik csoportban külön elvégezzük a randomizálást (rétegzett random mintavétel). 

 
Miért jó mégis random mintavétel? Pl. megfigyelő tudatos és nem tudatos hatásának kizárására. 
Példa 2: egyetemi hallgatók mintavételeznek növényállományokat (fajösszetétel, tősűrűség) 1x1-es 

kvadrátokban egy szélfútta domboldalon, hidegben, esőben. Ha a hátradobott kvadrát egy sűrű részre esik, 
sok apró, nehezen meghatározható növénnyel, nagy eséllyel újat dobnak, hogy könnyebben végezhessenek.. 
A helyes eljárás az, amikor a kvadrátok helyzetét kizárólag a random számok határozzák meg és nem az 
illető folt tulajdonságai, ahová a kvadrát éppen esett. 

 
Példa 3: fatörzsek átmérőjét szeretném mérni egy legelőn, facsoportokban, ahol középen néhány 

vastag törzsű van és körülöttük sok vékonyabb törzsű (ÁBRA). Ha random kvadrátokat helyeznék ki, 
nagyobb eséllyel esnének bele a kisebb törzsű fák. Megoldás: megszámozni minden fát és randomszámok 
alapján kiválasztani a mérendőket. 
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5. Adatok rögzítése és rendezése 
 
Használható rögzítőeszközök: 
 
- videókamera: ha nagyon gyorsan lejátszódó viselkedés-sorozatot nem tudunk a helyszínen elemezni 

vagy utólag ellenőrizni akarjuk megfigyeléseinket. Hasznos lehet olyankor is, ha a megfigyelő zavaró 
jelenlétét akarjuk kizárni, pl. etetési aktivitás vizsgálata egy félénk madárfajnál. Hátránya: időigényes az 
utólagos elemzés. 

- fotógép (filmes, de manapság szinte kizárólag digitális): hasznos lehet pl. egy kísérleti beállítás vagy 
egy élőhely dokumentálásához, fotón utólag lemérhető változók (pl. begyfolt területe, színek intenzitása, 
stb.)  

- diktafon: praktikus lehet terepi vizsgálatok esetében, rossz időben. Hátránya: időigényes az adatok 
átírása. 

- GPS (globális helyzetmeghatározó-) készülék: terepi vizsgálatoknál a pontos földrajzi helyzet 
(koordináták) meghatározására, pontok és útvonalak rögzítésére 

- automata rögzítők: főleg ellenőrzött, labor-körülmények között használatosak, de léteznek 
szabadföldi használatra tervezett mobil meteorológiai állomások, infra-kapus rögzítők, stb. A kapott jelet 
általában mini- vagy mikroszámítógép rögzíti. 

- adatlap és grafitceruza: a legegyszerűbb és legbiztosabb módszer. Előre meghatározott helyekre 
(sorok, oszlopok) írjuk adatainkat, de helyet hagyunk a megjegyzéseknek is. 

 
Legvégén: jegyzőkönyv. Minden fontos információnak ebbe kell kerülnie, praktikus ha előre 

számozott füzetet használunk, amihez később tartalomjegyzéket is mellékelhetünk. Bizonyos esetekben akár 
bizonyítékként is szolgálhat (szabadalmi eljárásoknál mindenképp), de elsősorban magunknak írjuk: 
alapadataink feljegyzésére, memóriánk frissítésére. A lehető legrészletesebben írjunk bele minden részletet, 
mellékkörülményt, hibát, stb., sose bízzunk memóriánkban! Ha valamit esetleg munka közben csak cédulára 
firkantottunk fel, gondoskodjunk róla, hogy minél előbb bevezessük a jegyzőkönyvbe is. A mintavétel után 
az eredeti adatokról ha lehet készítsünk fénymásolatot és ezeket tartsuk biztos helyen. 

Ritkán, de lehetőség nyílik arra is, hogy egyenesen számítógépbe vezessük adatainkat: kezeljük 
óvatosan ezt a lehetőséget, egy banális áramkiesés miatt több órás munkánk is odaveszhet. 

A jegyzőkönyből minél hamarabb vigyük számítógépre adatainkat és megfelelő formában tároljuk 
őket, akár több biztonsági másolatot is készítve (merevlemez más helyén, CD, DVD). Adatbázis készítése: 
általában a meglévő szoftverek megfelelnek céljainknak (dBase, Excel, Access, FileMaker, stb.) és ezek 
kompatibilisek a leggyakrabban használt statisztikai szoftvercsomagokkal is.  

 
 

6. Értékelés 
 
Formális rész: próbáljuk ki az alkalmazandó statisztikai teszteket, ha lehet még mielőtt magát a 

kísérletet/vizsgálatot elvégeznénk! Ha az adatfeldolgozás során derül ki, hogy valamit vétettünk a 
tervezésnél, rendszerint már nem áll módunkban kijavítani a hibát. 

 
Objektivitás: ne engedjünk a kísértésnek, hogy kapott értékeinket jó és rossz adatokra osszuk. 

Hasznos, ha a kezdeti lépéseket teljesen mechanikusan végezzük és csak később kezdünk el azon töprengeni, 
hogy mi jó nekünk. 

 
Türelem: nem baj ha egyből nem értjük a kapott értékeket, lehet csak hetek-hónapok múlva fogjuk 

megérteni őket egy cikk-töredék vagy egy beszélgetésben elejtett mondat révén. 
 
Van-e rossz adat? 
  - bizonyíthatóan hibás értékek: ki kell hagyni őket 
  - adatok kozmetikázása: pl. kiugró értékek elhagyása – beszámolni róla 
  - nem létező adatok: lebukás veszélye szinte 100 %-os! 
  - kudarctűrő képességünk edzése 
  - alternatív témák vizsgálata 



 16 

 
- munkaalkoholizmus: ne töltse ki teljesen személyiségünket a kutatás 
 
- a szakbarbárságról: a specializálódás veszélyei 
 
Kétféle megközelítés: 
 
• exploratív, felderítő jellegű elemzések: 
 - adatok felderítése ábrázolással: legtöbb esetben célszerűbb ábrát készíteni, mint táblázatot 
 - leíró statisztikák kiszámítása (átlag, szórás, stb) 
 
• konfirmatív, megerősítő jellegű elemzések 
 - kiindulási predikciók tesztelése 
 - egyéb felmerült hipotézisek, predikciók tesztelése 
 
Statisztikai tesztek általános menete: 
 - ma már szinte kizárólag számítógéppel, de közben nem árt kézzel követni a „receptkönyveket” (pl. 

Zar, Sokal és Rohlf, Précsényi „sárga” jegyzet, Biometria) 
1. adatbevitel, adatrendezés, előkészítés az elemzésre 
2. adatfile beolvasása a statisztikai progamba (SPSS, Statistica for Windows, Excel, de 

használhatók ingyenes szoftverek, pl. R, stb) 
3. teszt meghatározása 
4. futtatás 
5. a kapott eredmények alapos megvizsgálása és értelmezése 
 

Felhasználás előtt: statisztikai könyvekben közölt példagyakorlatok futtatása a statisztikai 
programokban. Előnye, hogy megtanuljuk az adat-összerendezés program szerinti kívánalmait, megismerjük 
a teszt futtatásának és értelmezésének részleteit, a teszt alkalmazásának speciális feltételeit. Ha pedig az 
adott szoftver menüpontjában nem szerepel az illető teszt, a könyvek alapján akár magunk is összeállíthatjuk 
a hozzávaló képleteket és táblázatban ellenőrizhetjük a teszt-statisztikát. 
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Pályázatírás 
 
 

 

Általános alapelvek – mielőtt írni kezdenénk 
 
- kristálytiszta fogalmazás: többször átolvasni, átjavítani a szöveget – minél kevesebb helyen minél több 
információt kell közölni, de ez nem mehet az érthetőség rovására (zsargon, összetett mondatok kerülése) 
- logikus felépítés: az ötletek/tervek egymásra épülése – hangsúlyos pontok vs. kevésbé fontosak 
- érthetőség: esetleg ábrák alkalmazásával is (folyamatábrák, szemléltető anyag, ún. time-table, stb.), de ne 
vigyük túlzásba mondjuk Bodri kutyánk fényképének bemutatásával 
- hitelességre törekvés (komolyan írjunk, általában nincs helye a humornak, legfeljebb egy mottóban, stb.), 
keltse az egész az elhivatottság érzését 
- átkötő részek fontossága, utalások, kapcsolódási pontok a pályázat részei között – ismétlések elkerülésére, 
jobb áttekinthetőség érdekében 
 
A pályázat részei formai és tartalmi szempontból: 
 

1. Cím, címlap 
2. Összefoglalás 
3. Bevezetés 
4. Hipotézisek, predikciók 
5. Célkitűzés 
6. Módszerek 
7. Várható eredmények 
8. Irodalomjegyzék 
9. Időbeosztás 
10. Költségvetés, a kutatás feltételei 
11. Önéletrajz 

 
1. Cím, címlap 
 
• cím 
- rövid, velős, érdekes: jó a kérdő mondat is! 
- tematikai besorolás alapja lehet – jó ha nem túl általános de nem is túl specifikus 
 
• címlap 
- első benyomás a pályázatról, ezért nagyon fontos, hogy jól szerkesztett, „pofás” legyen (erre tehetünk 
rajzot, fotót) 
- gyakran szabályozzák, hogy mi legyen rajta, ha nem akkor kötelezően rajta kell lennie: pályázat címe, 
pályázó(k) neve, munkahelye, címe, támogató neve, címe, dátum 
 
(Kol.: Alternatív kereskedelmi út Indiába) 
 
 
2. Összefoglalás 
 
- első benyomás folytatódik, a cím után egyből ezt olvassák el. A pályázat bírálóinak nagy része csak ezt a 
részt futja át, ez az a rész amit szinte mindenki elolvas, ergo óriási szerepe van a döntéshozásban (pl. a 
döntéshozás második körében, ahol a formai kritériumok ellenőrzése után a tematikai besorolást végzik) 
- tömör, lényeges, érdekfeszítő – akár egy igazi kivonat, kivéve persze az eredmények ismertetését. Így több 
hely jut az indoklásra, igazolásra, módszerek ismertetésére 
- részei: 1-2 mondat általános tudományági bevezetés 
 1-2 mondat a probléma érdekességéről/kutatásának fontosságáról 
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 1-2 mondat hipotézisek 
 célok 1-2 mondatban 
 rövid módszerek 
 várható eredmények röviden 
 
- terjedelem: általában rögzített, de ha nem, akkor 1 oldal, kisebb pályázatoknál fél oldal 
 
(Kol.: Indiából drága és nemes fűszerek származnak, melyeket csak viszontagságos úton lehet 
Európába szállítani. Mindenképp érdemes tehát újabb és kevésbé bonyolult, esetleg távolságban 
is rövidebb utakat keresni India felé. 
A legújabb tudományos felfedezések valószínűsítik azt, hogy a Föld gömbölyű, mely remek 
lehetőséget nyújt India más úton való megközelítésére. Ha ugyanis a Föld valóban gömbölyű, 
akkor Nyugat felé hajózva is el lehet érni a fűszerek országát és így nagymértékben 
mérsékelhetők lennének az utazás gyötrelmei. 
Célom, hogy Nyugat fele hajózva feltérképezzem az Indiába vezető tengeri utat. Vitorlásaimon a 
legjobb tengerészek összeszokott csapatával és a legkorszerűbb térképészeti eszközökkel fogok 
dolgozni. Az út végeztével annak demonstrálására, hogy valóban Indiában jártam, hajóimat 
fűszerekkel gazdagon megrakva térek vissza. 
A terv kivitelezésével bemutatom, hogy az utazás gyötrelmei mérsékelhetők s ezáltal csökkentjük 
a szállítási költségeket. Ily módon ki lehetne aknázni az Európában irreálisan magas felvásárlási 
árakat és jókora haszonra lehet majd szert tenni az alternatív út használatával.) 
 
 
3. Bevezetés 
 
- funkciói: tudományos háttér, szakirodalom összefoglalása, kutatás szükségességének igazolása 
 
Irodalmi háttér, áttekintés 
- célja: annak illusztrálása, hogy tisztában vagyunk azzal, hogy mit csináltak/csinálnak és fognak csinálni a 
témában – a hitelesség első és legfontosabb bizonyítási helye 
- menete: 
 - a tudományág helyzete (új/régi, fejlődő/stagnáló, kapcsolat más tudományos területekkel, stb.) 
 - specifikus probléma vizsgálatának rövid története, lényeges cikkek következtetéseinek rövid 
ismertetése (ki mit mondott és írt) 
 - magyarázatok, eddigi eredmények, problémáról alkotott ismeretek összevonása 
 - magyarázatok elégtelen voltának, hiányoknak és ellentmondásoknak ismertetése - csak a valóban 
számunkra (is) lényegeseket kell megemlíteni 
 
Kutatás szükségességének igazolása 
- célja: indoklás 
- menete: 
 - ha lehet adjuk meg a kérdést szó szerint már a legelején 
 - miért fontos a probléma vizsgálata 
 - mi a kutatás elméleti (tudományos) és gyakorlati haszna? 
 
(Kol.: 1. a kereskedelmi utak problematikája, behatárolt világtérkép, a Föld gömbölyűségéről 
folytatott vita ismertetése – érvek pro és kontra, összefoglalva a két véleménycsoportot: kinek 
miben van igaza és miben nincs 
2. Ezért elengedhetetlenül fontos, hogy a hipotézist (a Föld gömbölyű) ellenőrizzük – ha ez 
bejönne eldöntenénk a vitát és keresnénk egy halom pénzt) 
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4. Hipotézisek, predikciók 
 
- „A theory that you can’t explain to a bartender is probably no damn good” (E. Rutheford), azaz minél 
egyszerűbb egy hipotézis, annál jobb – még a „kedves mama” is megértse miről van szó 
- a jó hipotézis ismérvei (lásd előbb) 
 
(Kol.: A Föld gömbölyű, így ha Nyugatra hajózunk eljutunk Indiába) 
 
 
5. Célkitűzés 
 
- nem kell mindig külön részként szerepeltetni, de ajánlott 
- nem egyszerűen annyi: „célunk a kérdések megválaszolása” vagy „a hipotézisek ellenőrzése” 
- miben több? Specifikus célok: 
 - általános megközelítés megadása: megfigyeléses, kísérletes, összehasonlító 
 - miről gyűjtünk tapasztalati adatokat? 
- tömör, rövid, egyszerű mondatok – fontos, hogy realisztikus és tetszetős legyen – praktikus okokból néha 
ez íródik meg legutoljára 
Példa:  Hipotézis: A füstifecskék farokhosszára hat a szexuális szelekció. 
 Célkitűzés: Megfigyeléses módszerrel összehasonlítjuk a fecskék farokhosszát és szaporodási 
sikerét. 
 
(Kol.. 1. Nyugatra haladva új kereskedelmi utat térképezünk fel 
         2. Három hajónyi fűszert hozunk haza) 
 
 
6. Módszerek 
 
- a hitelesség másik sarokpontja, megvalósíthatóság alapja 
- lehet általános és specifikus 
- két logikai lépcsőből áll 
 - alkalmazandó módszer részletes leírása 
 - alkalmazandó módszer részletes indoklása 
  - Miért ezt a módszert használjuk? Miért így? 
  - előző tapasztalatok (ki mit csinált és jól-e vagy rosszul?) 
• részletesség: 

- az sem jó ha túl felületesen, nagy vonalakban írjuk le a módszereinket, de az sem, ha túl 
részletesen, szájbarágósan (egyrészt mert a bíráló azt hiszi hülyének nézzük, másrészt ő maga is 
fogyatékosnak tekinthet bennünket…) 
- olyan részletesen kell leírni a módszereket, hogy a tágabb témához csak kicsit is értő ember 
(esetünkben egy átlagosan képzett biológus) kristálytisztán megértse mit akarunk csinálni 

 
• konkrétan: 

- kutatási terület(ek), kutatás időtartama, kutatott faj bemutatása 
- anyagok, mintavétel módja, eszközei, a gyűjtendő adatok (miből mennyit, miért, stb.), elemzés 
értékelése, módja, együttműködő személyek, stb. 
- potenciális buktatók vázolása és elhárításukra tett intézkedések 
- kísérlet esetén a kísérletterv leírása: kezelések, szintek (csoportok), válaszváltozó, mérés, értékelés, 
tervezett mintanagyság, ismétlések száma 

 
• összhang a pályázat többi részével: 

- hipotézisek és elméleti alap: logikus kapcsolat legyen 
- költségvetés: indoklása részben itt történik 
- időigény: az időbeosztás, ütemezés indoklása szintén itt történik 



 20 

 
(Kol.: hajók, műszerek, eszközök leírása, legénység tapasztalata, beosztása, használandó 
térképek, iránytartás módszerei, stb.) 
 
 
7. Várható eredmények 
 
- várt eredmények, az esetleges haszon leírása 
- nem a pontos eredményeket kell leírni (hogy pl. a rövidebb farokvillájú hímek szaporodási sikere kisebb 
lesz), hanem általános dolgokat, általános hasznot 
 
• részei: 

- elméleti-tudományos haszon (pl. ismert lesz, hogy milyen összefüggés van a füstifecske 
farokhossza és szaporodási sikere között, alapvető evolúcióbiológiai, ökológiai összefüggésekre 
derülhet fény, stb.) 
- gyakorlati haszon: 
 - módszertani: új módszer alkalmazása esetén 
 - üzleti: ha valami konkrét, eladható eredménye van a kutatásnak 

- természetvédelmi: kezelési tervek, védetté nyilvánítás, állományfelmérés, monitoring – 
segítség, alapinformációk 

 
(Kol.:  1. eldöntjük a vitát és bebizonyítjuk, hogy a Föld gömbölyű 
 2. kipróbáljuk az új vitorlásainkat 
 3. hazahozunk egy csomó fűszert, amiből jókora profitot csinálunk) 
 
8. Irodalomjegyzék 
 
- szintén alapvető fontosságú a hitelességhez – megnézik, hogy milyen lapokból szerezte a kutató az 
információt, mennyire mélyedt el a problémában, mennyire naprakész a téma irodalmának ismeretében 
- a referenciáknak teljesnek, abszolút pontosnak és azonos formátumúnak kell lennie végig a jegyzéken – 
bármilyen hiba vagy pontatlanság alááshatja a nehezen megszerzett hitelességet 
- jó tanács: megnézni egy szaklap formátumát és azt követni (ha ezt külön nem szabályozza a pályázati 
kiírás) 
 
(Kol.: néhány referencia a Föld gömbölyűségéről folytatott vitából, nagy utazók útleírásai, 
beszámolók India gazdagságáról, hajózási ismeretek kézikönyve, stb.) 
 
 

9. Időbeosztás 
 
- legfontosabb alapelv: realizmus (Mennyit lehet az adott idő alatt elvégezni? Mennyi időm lesz rá?) 
- évekre előre kell tervezni (melyik terepszezonban mit csinálunk), hogyan osztjuk be a terepszezonon kívüli 
időnket, stb. 
- egyes éveken belüli tervezés: melyik évszakban/hónapban mire fektetjük a hangsúlyt a kutatásban, stb. 
 
(Kol.: számítások alapján leírja, hogy kb. három hónap alatt lehet eljutni Indiába, kell még egy kis 
idő a fűszerek beszerzésére, stb., és tervez kb. 8 hónapot) 
 
 
10. Költségvetés 
 
- újra: realizmus 
- általában táblázat formájában, esetenként van egy összefoglaló tervezet, majd egy indoklás (a főbb 
tételekről) 
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- pénzfelhasználás módjai: személyi költség, külföldi utazás, készletbeszerzés, befektetett eszköz, egyéb 
költség, rezsi és kezelési költség, stb. 
- a kutatás tárgyi és személyi feltételei: itt adandó meg a már rendelkezésre álló dolgok listája (jó ha már 
minél több ilyen van), pl. műszer, számítógép amit csak én használok, asszisztensek, stb. 
 
(Kol.: tengerészek fizetése, 3 hajó felszereléssel (műszerekkel), élelem, térképek, speciális 
eszközök, stb.) 
 
 

11. Önéletrajz 
 
- elengedhetetlen egy jól megírt önéletrajz (manapság divatosan: CV – a Curriculum vitae rövidítése) 
- tartalom: csakis a lényeges dolgok, de azok mind! 
- forma: „amerikai” típusú önéletrajz – vázlatos, nem egész mondatok 
 
• részei: 

- személyi adatok (név, születési hely, idő, legmagasabb iskolai végzettség, lakcím, stb.) 
- képzés (iskolák felsorolása, végzettség minősítése) 
- egyéb ismeretek (nyelv, más jellegű képzések) 
- tudományos tevékenység (meghívott előadások, TDK-munka és terepasszisztencia – témavezető 
nevével és a téma címével, tagság tudományos szervezetekben) 
- a kutatási terv kivitelezéséhez fontos egyéb ismeretek – rövid szöveges rész, pl. szakmódszerek: 
együtt dolgoztam Prof. Dr. Ezésez Fülöppel, aki a ….. világhírű szakértője, használtam már ilyen 
vagy olyan speciális számítógép programot, stb. 

 
(Kol.: földrajzi ismeretek, hajózási tapasztalatok, vezetői képességek, elhivatottság, stb.) 
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Irodalmazás 
 
 

Mindenkinek, aki tudományos munkát végez, tisztában kell lennie a szakterületén zajló kutatásokkal, 
az egyes kérdésekben bekövetkezett fejleményekkel. Általában a tudományos munkák nagy száma miatt nem 
lehetséges, hogy egy kutató akár egy kisebb területen belül megjelent munkákat mind elolvassa, a túl nagy 
terjedelem és a túl kevés idő miatt 

Épp ezért muszáj valami egészséges egyensúlyt teremteni az irodalmazásra eltöltött idő és a kutatás 
egyéb teendői között, azaz minél rövidebb időn belül minél több irodalmat kell olvasnunk. Ennek érdekében 
pedig az irodalmazást is meg kell alaposan tervezni 

 
 
Az irodalmazás fázisai 
 
1. a főbb irányok azonosítása 
- általában még a kérdésfeltevés és hipotézis-alkotás előtt 
- lyukak, ellentmondások és hiányok keresése 
 
2. specifikus keresések 
- a tervezett kutatáshoz háttér: hogyan illik a tervezett kutatásom a már eddig elvégzett munkákhoz, 
az eddig megszerzett eredményekhez? 
- általában az általánostól a specifikus fele halad, kezdve egy nagy problémával, kisebb 
problémákkal folytatva és végezve pl. egy specifikus módszerrel 
 
3. újabb eredmények, fejlemények követése 
- szokványos olvasás (könyvtárlátogatás, áttekintő jellegű folyóiratok olvasása, folyóiratok web-es 

tartalomjegyzékeinek követése, kiadók és folyóiratok által felkínált e-mail alert szolgáltatások) 
- ismételt keresések 
- kommunikáció társakkal 
 
 
Az irodalmazás és tervezésének alapelvei, tanácsok 
 
1. Látogasd a könyvtárat 
2. Hagyj elég időt 
3. Fogalmazd meg a kutatás céljait 
4. Légy válogatós 
5. Ellenőrizd a forrásokat 
6. Légy hajlandó abbahagyni 
7. Alkoss valami használhatót 
 
 
1. Látogasd a könyvtárat 
 

- cél: információgyűjtés és a lehetőségek feltérképezése 
- mi hol van? hogy működik a rendszer? közvetlen kölcsönzés (polchoz) vagy kikérős? 
- ha nincs meg a könyvtárunkban, hol van? 
- könyvtárközti kölcsönzés, fénymásolatok külföldről, stb. 

 
2. Hagyj elég időt 
 

- nem szabad elkapkodni 
- nem csak a kutatások jelenlegi fázisairól tájékozódhatunk, hanem munkát is lehet megspórolni vele (nem 
csinálunk olyat, amit már csináltak) 
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3. Fogalmazd meg a kutatás céljait 
 
Rengeteg idő elpocsékolható ha nem fogalmazzuk meg időben, hogy pontosan milyen témakörre 

vagyunk kíváncsiak, milyen kérdést kívánunk megválaszolni kutatásunk révén. Ha már van jól 
megfogalmazott hipotézisünk és célkitűzéseink, jelentősen egyszerűsödhet az irodalmazás folyamata is. 

 
4. Légy válogatós 
 
A témáról írt munkák jó része valószínű nem kötődik szorosan saját kutatásodhoz. Ezeket és a 

gyengébb színvonalú munkákat érdemes már a legelején figyelmen kívül hagyni. Jelentős, átfogó munkák 
mellőzése szintén hiba lehet. A munkánkat értékelő emberek általában tisztában vannak a terület lényeges 
irodalmával és nem káprázathatjuk el őket irreleváns és hitelt nem érdemlő irodalomjegyzékkel. 

 
 
5. Ellenőrizd a forrásokat 
 
Az irodalom keresését és használatát alaposan végezd. Minden fontosabb gondolatot ellenőrizz 

mielőtt idéznéd, tartalmi és formai szempontból egyaránt (szerző nevének helyessége, kötet- és oldalszámok 
pontossága). 

 
6. Légy hajlandó abbahagyni 
 
Ne hagyd abba a keresést amíg nem tudod meg amire kíváncsi vagy, de hagyd abba amint a keresés 

már csak marginális jelentőségű, félinformációkat eredményez. Természetesen nem kell végleg megszakítani 
a keresést, időről időre vissza lehet térni a meglévő irodalom frissítése céljából. 

 
7. Alkoss valami használhatót 
 
Készíts részletes jegyzetet az elolvasott fontosabb munkákról. Jegyezd fel a későbbi hivatkozáshoz 

szükséges adatokat (szerzők neve, cím, megjelenés éve, kötet- és oldalszám, kiadó), még akkor is ha 
lefénymásolod őket. A fénymásolt cikkeket érdemes valamiféle rendszer szerint tárolni (témakörök, ábécé-
sorrend, stb.) és nyilvántartást vezetni róluk, pl. számítógépen. Az összegyűjtött irodalmak alapján hasznos 
lehet a témádról egy összefoglalót (review) írni, ez később hasznos lehet egy pályázat, szakdolgozat vagy 
cikk megírásánál. 

 
 
A szakirodalom forrásai 
 
- Folyóiratok: a legfontosabb forrásművek, rendszeresen jelennek meg és közölnek friss, 

információkat. Minden tudományterületnek megvannak a maga saját folyóiratai, léteznek azonban átfogóbb 
jellegű lapok is (pl. Nature, Science, Trends és Current Opinion sorozatok) 

- Könyvek: átfogóbb jellegűek, általában letisztult, ellenőrzött információkat közölnek. Egy könyv 
lehet: 

 Monográfia: egy téma átfogó, szakszerű összefoglalása 
 Tankönyv: elsődlegesen oktatási célra készült, de érdemes belőlük a témánkra vonatkozó 

fejezeteket elolvasni 
 Kézikönyv: egy ismeretkör szisztematikus, átfogó gyűjteménye 
 Konferencia-kiadványok: az ott elhangzott előadások kivonataival vagy szerkesztett 

változataival, gyakran jelennek meg folyóiratok különszámaként 
 Disszertáció: egyes országokban rendszeresen megjelentetik és korlátozott példányszámban 

forgalmazzák is őket, ha szükségünk van rá célszerű egyenesen a szerzőtől másolatot kérni. 
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Keresés 
 
Lehet manuális (könyvtárban) vagy elektronikus úton (számítógépes forrásokban). Mindkét típusú 

keresés esetén érdemes először tisztázni a keresés mikéntjét – ebben a könyvtáros vagy témavezetőnk 
segíthet. 

Ma már egyre elérhetőbb a számítógépes rendszerek használata az irodalmazásban, igen hatékony és 
rengeteg időt takaríthatunk meg vele. A legtöbb rendszerben a szerző, cím és a kivonat szavaira kereshetünk 
rá és a keresés eredményét tárolhatjuk is utána. A keresésben segíthet az ún. Boole-operátorok használata: 

 
AND – fogalmak együttes előfordulása 
 pl. biodiversity AND Romania 
OR – ha egy téma több kifejezés alatt is előfordulhat 
 pl. cattle OR cows OR bulls 
NOT – ha valamilyen fogalmat ki akarunk zárni 
 pl. biology NOT molecular 
csonkolás: cat* beírása nyomán megkapjuk a cat tövű szavakat (cat, cats, cattle, catfish, catheter, 

stb.) 
 
Sok kereső külön mezőket tartalmaz a szerző, cím, kivonat szavainak megtalálására. 
 
Hógolyó-keresés – egy időszerűbb kiadvány, témába vágó cikk vagy könyv irodalomjegyzéke 

alapján keresünk újabb forrásokat, melyek bibliográfiája aztán újabb alapot szolgáltathat további kereséshez. 
Hátránya, hogy időben csak visszafele vezet és egyes kutatók kihagyhatnak fontos forrásmunkákat. A 
hógolyó kereséssel azonban megismerhetjük a téma jelentősebb szerzőit és kulcsszavait, ezek alapján aztán 
folytathatjuk más utakon a keresést. 

 
 
Interneten hozzáférhető tudományos keresőprogramok és cikk-adatbázisok 
 
JSTOR – egyre bővülő cikk adatbázis, több ökológiai és botanikai folyóirat teljes anyagával. A 

cikkeket általában a megjelenés után 2-3 évvel teszik közzé, teljes terjedelmükben elolvashatók, pdf 
formátumban letölthetők ill. kinyomtathatók. A BBTE könyvtár központi épületének számítógépes terméből 
érhető el. 

EISZ – a magyarországi Oktatási Minisztérium honlapjáról lehet belépni, nagyon sok folyóirat van 
az adatbázisában, egy részük le is tölthető szöveges vagy pdf formátumban, de kivonatot mindgyik mellé 
csatolnak. 

ScienceDirect – nagyon jó kereső, minden cikknek megvan a kivonata, rövidített referencia 
listája, az adott cikket hivatkozó munkák listája 

Web of Science – többek között Elsevier kiadó folyóiratainak (pl. Trends és Current 
Opinion) teljes elérhetősége 

Swetsnet Navigator – rengeteg folyóirat full-text elérhetősége (1996-tól napjainkig), bár 
keresője nem olyan jó mint a ScienceDirect-é. 
A JSTOR és EISZ szolgáltatásaihoz magyarországi egyetemi és kutatóintézeti hálózatokról, a 

Sapientia EMTE és az Erdélyi Múzeum Egyesület számítógépeiről lehet hozzáférni. 
Google – általános, de egyszerű és hatékony keresőprogram. Megfelelő kulcsszavakkal könnyen 

találhatunk témánkra nézve fontos web-oldalakat (pl. kutatók, kutatócsoportok, tanszékek, folyóiratok, 
egyesületek web-oldalai). A Scholar.Google kifejezetten diákoknak és kutatóknak nyújt segítséget a 
keresésben, tudományos cikkekben keresi a beírt kulcsszavakat. 

Current Contents – az Institute for Scientific Information (ISI) multidiszciplináris bibliográfiai 
adatbázisa, mely a világ 8000 legfontosabb tudományos folyóiratát és több mint 2000 könyvet figyel a több 
tudományterületeken. Ökológiai témájú közleményeket a „Mezőgazdaság, biológia és környezetvédelem” 
kötetben lehet keresni. 

Biological Abstracts - a biológia szakterületeinek (mikrobiológia, növénytan, gyógyszertan, 
biokémia, stb.) 4000 folyóiratát figyelő adatbázis. A Current Contents-től eltérően a cikkek kivonatait is 
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tartalmazza. Nyomtatott változata megtalálható (2001-ig) a Zoológia könyvtár olvasótermében (vastag kék 
ill. zöld könyvek). 

MedLine és PubMED – a National Library of Medicine által készített bibliográfiai adatbázisok. Az 
orvos-biológia területén belül a mikrobiológia, egészségügyi ellátás, táplálkozástudomány, gyógyszertan, 
környezetegészségügy témakörének több ezer fontos folyóiratát figyelik. 

BIOSIS – zoológiai kiadványok, könyvek, CD-ROM-ok link-gyűjteménye 
Elektronikus folyóiratok – ma már egyre több folyóirat ingyenesen is közzéteszi cikkeinek teljes 

tartalmát vagy annak egy részét. Esetenkét fel lehet iratkozni e-mail-es értesítő szolgáltatásukra (e-mail 
alert): minden új szám megjelenésekor elküldik tartalomjegyzékét. Érdemes megkeresni a bennünket érdeklő 
folyóiratok web-oldalát, onnan kiderül, hogy közzéteszik-e vagy sem a teljes cikkeket. Időnként az 
egyébként „fizetős” folyóiratok is ingyenessé teszik a cikkek letöltését rövid időre. 

Aleph és Pro-Cite– a Zoológia könyvtárából, számítógépről használható belső keresők, a BBTE 
könyvtáraiban meglévő könyvekre. 

 
A szakirodalom elektronikus hozzáférési lehetőségei folyamatosan bővülnek és ma már a BBTE is 

több adatbázisra is előfizetett amelyekhez hozzáférhetünk az egyetemi számítógépekről. A kiadókkal kötött 
szerződések (pl. Springer) lehetővé teszik a kiadó által kiadott számos könyv és folyóirat elektronikus 
formában való letöltését. Ezekről a lehetőségekről érdemes időről-időre tájékozódni a konyvtárakban és az 
egyetemi könyvtár honlapján. 

 
Közvetlen kérés a szerzőtől: ha könyvtárban és adatbázisokban nem találunk rá a keresett cikkre 

lehetőségünk van egyenesen a szerzőtől elkérni. A folyóiratok szerkesztősége általában biztosít a szerző 
részére több különlenyomatot vagy elektromos példányt saját cikkéből. Ha megszereztük a szerző posta- 
vagy e-mail címét, írhatunk neki, bizonyára szívesen postáz nekünk egy példányt. Sőt, az is előfordulhat, 
hogy több hasonló témájú közleményét is elküldi. A szerzőknek is érdekükben áll, hogy közleményeiket 
minál többen olvassák és hivatkozzanak rájuk. 

 
 
Tanácsok az irodalom felhasználásához 
 
A keresések nyomán összegyűlt jegyzékből már a legelején ki kell választanunk a beszerzésre, 

elolvasásra érdemes munkákat. Ha a cím nem elég egyértelmű, olvasd el a kivonatot. Ha ez érdekesnek 
tűnik, olvasd el a következtetéseket, tekintsd át az ábrákat, táblázatokat és az alkalmazott módszereket. 
Amennyiben úgy döntessz, hogy idézni is érdemes az adott cikket, mindenképp olvasd át alaposan az 
egészet, légy tisztában minden kijelentésével. 

Saját cikkünkben irodalmi referenciák szolgáltathatják a történeti hátterét saját kutatásunknak, 
kérdésfeltevésünknek. Módszereinket, kövekeztetéseinket szintén irodalmi hivatkozásokkal kell 
alátámasztanunk. Semmiképp se mellőzzük a saját eredményeinkkel ellentétes cikkekre való hivatkozást, 
inkább próbáljuk értelmezni az eltérés okait. 

Egy tanulmány hitelességének jelzője lehet a szerző személye és a folyóirat kiadója. Minél „nagyobb 
nevek” ezek, annál szigorúbb ellenőrzésen esik át az illető tanulmány. Persze nem kell feltételek nélkül 
bedőlni a nagy neveknek, kritikusan nézzük át magunk is az alkalmazott módszereket és elemzéseket mielőtt 
átvennénk a következtetéseiket. 

A hasonló témában dolgozó kutatókkal való kapcsolattartás is segíthet az újonnan megjelenő cikkek 
keresésében. Így értesülhetünk arról is, hogy milyen kérdéseket, rész-témákat vizsgálnak éppen, esetleg 
előzetes eredményekhez is hozzáférhetünk publikálatlan kéziratok vagy szóbeli közlés révén. Ezeket, 
amenyiben megbízható forrásról van szó, idézhetjük is cikkünkben. 

A cikkek tárolásában ma már óriási segítséget jelent az elektronikus formában való megjelenés, 
hiszen a legtöbb közleménynek van pdf formátumú változata. A fénymásolt és kinyomtatott cikkeket, 
könyvfejezeteket érdemes valamilyen jól átlátható rendszer szerint elrendezni (témakörök, kulcsszavak, 
folyóiratok, szerzők ábécésorrendben, stb.), ahol könnyen és gyorsan megtalálhatjuk a keresett 
tanulmányokat. Mielőtt azonban lemésolnánk vagy kinyomtatnánk egy cikket, gondoljuk át alaposan: 
érdemes-e, el fogjuk-e legalább egyszer olvasni?  
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Hivatkozás a már megírt cikkben 
 
Tartalmi szempontból: 
- ne idézzük szó szerint, csak akkor ha elengedhetetlen (ilyenkor használjunk idézőjeleket) 
- a hivatkozás általában: valami tartalom, kijelentés mellé leírjuk, hogy kitől (kinek a cikkéből) 

származik az információ, amelyet bevonunk a gondolatmenetünkbe 
- formai szempontból: 
 Birkhead és Collins (1994) szerint a …. 
 az x hatással lehet y-ra (Birkhead és Collins 1994) 
 
 szerzők száma 
 1 – Cucco (1989) 
 2 - Birkhead és Collins (1994) vagy Birkhead & Collins (1994) 
 ha több – Peach és mtsai. (1998) vagy Peach et al. (1998) 
 
 ha nem jelent meg a cikk, de már közlésre elfogadták: (Wagner 2002 in press) 
 szóbeli közlés: (Koenig pers. comm.) vagy (Koenig unpublished results) 
 saját, nem publikált kézirat esetében, ritkán: Énvagyokén unpublished manuscript 
  
 
- a hivatkozások felsorolásánál a cikk végén (irodalomjegyzék, bibliográfia) a folyóirat által 

megadott formát kell követni, ez általában: szerző vezetékneve és keresztneve rövidítve, év, cím, folyóirat, 
évfolyam, oldalszámok. Könyvfejezet esetében oda kell írnunk a kiadót, kiadás helyét és az adott fejezet 
vagy rész oldalszámait. 

 
Cikk: 
 

Stamps, J. A. 1988. Conspecific attraction and aggregation in territorial species. American Naturalist, 131, 
329-347 
 
Könyvfejezet: 
 

Brown, C. R. & Brown, M. B. 1995. Cliff swallow (Hirundo pyrrhonota). In: The Birds of North America. 
Vol. 149 (Ed. by A. Poole & F. Gill), pp. 1-32. Philadelphia: Academy of Natural Sciences 
 
Könyv: 
 

Brown, C. R. & Brown, M. B. 1996. Coloniality in the Cliff Swallow: The Effect of Group Size on Social 
Behavior. Chicago: University of Chicago Press 
 
 
Referencia szoftverek 
 
Ha már nagyon sok cikkünk összegyűlt érdemes befektetni egy olyan rendszerbe, amiben 

áttekinthető módon tudjuk őket rendszerezni és nyilvántartani. Az ún. referencia szoftverek előnye, hogy 
nem csak egyszerűen leltározzák a meglévő irodalmi forrásainkat, hanem a szövegszerkesztő programokkal 
(pl. Word) együttműködve aktívan segítenek egy cikk hivatkozás-listájának elkészítésében. Ehhez csupán azt 
kell tennünk, hogy írás közben beszúrjuk a szövegközti hivatkozást, a program meg automatikusan generálja 
hozzá a folyóirat szabványainak megfelelő irodalomjegyzéket. A folyóiratnak megfelelő szabványt magunk 
is előállíthatjuk vagy választhatunk a program stílustárában megtalálható több száz formátumból. Ezek a 
programok felismerik és használni tudják a tudományos keresőprogramok találati listáit is, ezeket 
importálhatjuk kivonattal, kulcsszavakkal együtt. Ilyen jól használató szoftver pl. a Reference Manager, 



 27 

EndNote, ProCite (mindegyiknek van letölthető, demo változata), de ingyenes és nagyon alternatívát kínál a 
Zotero vagy a Mendeley. 

 
 
Az említett adatbázisok, weboldalak elérhetősége 
 
JSTOR – www.jstor.org 
EISZ (ScienceDirect, Web of Science, Swetsnet Navigator) - www.om.hu/eisz 
Google – www.google.com, scholar.google.com 
Biological Abstracts - http://www.biosis.org/ 
BBTE Központi könyvtár - http://www.bcucluj.ro/baze/databases.html 
PubMed – www.pubmed.org 
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Tudományos előadás és poszter 
 
  
 
 
• cikkel szemben: 

- mondanivaló: kevesebb, lényegesebb 
- terjedelem: rövidebb 
- nincs bírálat 
- nyelvezet 

 
• hely és idő: 

- diplomadolgozat megvédése) 
- E-TDK (tudományos diákköri konferencia 
- tudományos konferenciák 

 
 

Az előadás 
 
 
- a kutatás eredményei: csak a legjobb adatok 
 
Szerkezet: 
 
A szöveg Az illusztráció 
1. Cím Cím, szerző, munkahely 
2. Bevezetés  

Hipotézisek Teljes megfogalmazás, sematikus ábrák 
Indoklás Kulcsszavak, képek 
Irodalmi áttekintés Ötletek, hivatkozások 
Célkitűzés Teljes megfogalmazás 

3. Módszerek  
Felszerelés Fénykép, egyéb illusztráció 
Mintavétel Lista (szöveg) vagy folyamatábra 
Elemzési módszerek Kifejtés vagy kulcsszavak 

4. Eredmények és diszkusszió  
Adatok Táblázatok, ábrák, fényképek 
Értelmezés Az adatok diszkussziója, kulcsszavak 
Az eredmények haszna  

6. Következtetés (konklúzió)  
Főbb eredmények, a hipotézisek 
értékelése 

Teljes megfogalmazás 

 
- részletesség a közönségtől (is) függ 
 
 
A közönség 
 
- milyen érdeklődésűek? → ökológusok? biológusok? csak kutatók? laikusok is? – fontos ezeket tisztázni, 
beleértve pl. az öltözködést is 
- tisztában lenni, hogy milyen az alapállásuk – általánosan elmondható, hogy: 

- háttér, előzmény: nem tudnak annyit, amennyit te 
- módszerek: általában nem érdekli annyira őket mint téged 



 29 

- statisztika, adatfeldolgozás: nem kiváncsiak a „brilliáns” részletekre, de az alapinformációk 
mindenképp szükségesek a hitelességhez 
- eredmények: látni akarják az adataidat (pl. ábrákat, tesztek eredményeit, szignifikancia szinteket) 
- diszkusszió: kiváncsiak, hogy te hogyan értelmezed adataidat 
- konklúzió: egy vagy kevés mondatos összefoglalást akarnak (take-home message) 
- jövőbeli kutatások: csak ha prediktív erejűek és ha közvetlenül kapcsolódik az adatokhoz, de csak 
nagyon röviden 

 
- segédeszközök: írásvetítő és fólia, de ma már leginkább videoprojektoros kivetítés – kényelmi-, 
információs- és nem utolsósorban anyag-megtakarítási szempontok miatt 
- minden előadáshoz ha lehet új diát, fóliát használjunk 
- min. néhány nappal az előadás előtt készítsük el az illusztrációs anyagot (is) 
- minden illusztrációnak, vizuális segédeszköznek eleget kell tenni a következőknek: 

- egyszerű (egy üzenet) 
- olvasható (a közönség minden tagjának) 
- egységes (összhangban van a többi illusztrációval és szöveggel) 
- minőségi (tiszta, érthető, esztétikus) 
- megvalósítható (az előadás során rendelkezésre álló anyaggal, felszereléssel, idővel) 

- előadások nagy többségében a bevezető és konklúzió fóliák/diák szövegesek, a többi általában ábrás 
 
 
Szöveges dia/fólia 
 
- betűtípus: jobbak az egyszerűbbek 
- betűméret: min. 18 egy nagyobb teremben. Aranyszabály: ha 2,5 méterről el tudjuk olvasni a papírra 
kinyomtatott vagy a képernyőn levő szöveget, akkor jó lesz a teremben is 
- kevés és vázlatos információt tegyünk rá! – egyébként a hallgatók olvasókká válnak. Pl. ne írjunk egész 
mondatokat, inkább csak szókapcsolatokat 
- terjedelem: általában 7-nél több sor/dia-fólia már fárasztó 
 
 
Táblázat 
 
- több dolog összehasonlítása esetén használjuk, ha a szövegben túl kaotikus lenne a leírásuk 
- nem szabad túl nagy legyen, csak néhány (4-5) sor és néhány oszlop. Gyakori hiba a túl hosszú, apróbetűs 
és olvashatatlan táblázatok (pl. fajlisták) bemutatása. Mondjuk TDK-n fontos lehet a fajlista, de azt is lehet 
több táblázatban, családonként bemutatni, vagy ha van valamilyen más, összegző jellegű változónk (pl. 
diverzitás) akkor az is tökéletesen megfelel 
- fejlécben a változók és a sorokban az összehasonlított objektumok (pl. testméret, élőhely, stb. fent és fajok, 
stádiumok, stb. a sorokban) 
- mindig értékeljük alaposan, gondoljuk át, hogy tényleg indokolt-e a táblázat használata 
 
 
Ábra 
 
- akkor használjuk, ha a táblázat túl bonyolult, hosszú és áttekinthetetlen lenne vagy ha az adatok trendje az 
érdekes 
- világos, egyszerű, általában EGY mondanivalója, üzenete van – lehet több része is, pl. több különböző 
színű görbe (amíg a színek nem zavarják egymást)  
- színek teoriája: mi mivel megy! 
- ne használjunk ábrafeliratot – nekünk kell elmondani, hogy mi van az ábrán. Cikk esetében kötelező az 
ábrafelirat, ilyenkor az ábrának önmagának is érthetőnek kell lennie → lásd Auk cikk és fordítása, ábrafelirat 
példákkal! 
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- minden ábránk, táblázatunk, grafikonunk egységes formájú legyen! Ne keverjük, mert félrevezető lehet – 
azt is jelentheti ez, hogy használjunk végig azonos betűtípust és a legkisebb/legnagyobb betűméret ne 
különbözzön 4 egységnél többel 
- lehetőség szerint fekvő ábrákat készítsünk, az álló néha lelóg, pl. az x tengely feliratát nem lehet látni, stb. 
- max. 3 színt használjunk 
- háromdimenziós ábrák → csak ha nagyon indokolt (3 változó esetén), egyébként sokkal könnyebben 
megragadható és felfogható az egyszerű kétdimenziós 
- grafikon: ne legyen túlzsúfolt vagy hiányos – legyen áttekinthető, de kidolgozott 
- technikailag: tengelyek és mértékegységek 
- tartalmilag: mi a függő és a független változó (ne keverjük) 
 
 
 
Fénykép 
 
• több mindenhez jó lehet:  

- kutatott faj(ok) 
- kutatási terület, élőhely, stb. bemutatása 
- módszerek bemutatása, pl. az alkalmazott eszközök képeivel munka közben 
- esetleg humoros is lehet (pl. viselkedés) 

 
 
Tanácsok az előadáshoz 
 
 
Előtte 
 
- előadókészség: tehetség, több összetevője is van (fellépés, beszédkészség, izgulás, stb.) – szívós munkával 
meg lehet tanulni jól előadni, figyelem kell hozzá és gyakorlat 
- gyakorolni, gyakorolni, gyakorolni – célja az ellentmondásos, nehéz részek kiszűrése és a rendelkezésre 
álló idő betartása. Legalább egyszer naponta az előadás előtti néhány napban, akár kedvesünk, kutyánk-
macskánk, témavezetőnk előtt. A leghatékonyabb időpont: lefekvés előtt. 
- a bevezetést és a konklúziót szó szerint tanuljuk meg – elengedhetetlen a sikeres prezentációhoz, a többi 
általában jön magától az illusztrációk kapcsán 
- jó előre nézzük meg a termet, ahol előadunk, vegyük szemügyre mi hol van (világítás, mikrofon, vetítő, 
írásvetítő, mutatópálca, lézer-pontmutató), mit hogyan kell használni: 
 - ha mi váltjuk a diákat, gyakoroljuk be a módját, hogyan kell visszalépni, élesíteni, stb. 
 - ha van vetítőember/technikus, beszéljünk vele, jobb lesz a viszonyunk vele előadás közben vagy ha 
valami gond adódik menet közben 

- ha írásvetítő: gyakoroljuk a fóliák felpakolását – nincs rosszabb ha fordítva feltett fóliáról 
magyaráz az előadó 

 
- öltözet: sohase legyen feltűnő vagy kihívó, ne legyen feliratos, túl mintás – az előadó kinézete ugyanúgy 
információt hordoz mint maga az előadás 
- mindenki izgul, még a jó és tapasztalt előadók is – tanuljuk meg ezt feldolgozni, lazítani, pl. séta, 
mélylégzési gyakorlatok, stb. 
 
 
Közben 
 
- kezdésnél várjunk addig, míg az alapzaj elül, majd köszönjük meg a konferálónak (elnöknek, 
ülésvezetőnek), esetleg a bizottságnak (ne kezdjük egyből a bevezetéssel) 
- kezdjünk el beszélni világosban, a közönség fele fordulva így jól megalapozhatjuk hitelességünket (ha 
egyből fóliával/diával kezdünk, nem tűnünk túl magabiztosnak) 
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- ha van címfólia: ez alatt lehet megköszönni az elnöknek, stb. – nagyon fontos, hogy ha van, NE olvassuk 
fel a címet a közönségnek, mindenki el tudja olvasni, csak az időt pazaroljuk vele 
- vázlat: miről fogunk beszélni? Célja: a hallgató informálása (hova megyünk, merre visszük a hallgatót), az 
érdeklődés felkeltése. Erre a vázlatra többször is visszatérhetünk a előadás közben, pl. különböző színekkel 
kiemelve, hogy most éppen hol tartunk és mi következik 
- ne haladjunk túl lassan, de túl gyorsan sem 
- humor: csak ha biztosak vagyunk a dolgunkban és abban, hogy az tényleg humoros (segíthet, ha gyakorlás 
közben valakinek elmondjuk, kipróbáljuk rajta) 
- fólia, dia: ne tegyük fel túl hamar – csak azt fogják olvasni és ne hagyjuk fenn miután már másról kezdtünk 
el beszélni 
 - fólia: le- és feltevése révén jól használható a közönség manipulálására 
 - dia: nehezebb, tegyünk be iőnként semleges fényképet 
- dia/fólia feltevése előtt hasznos lehet a felvezetés: ne érje „meglepetésként” a közönséget 
- ábrák, grafikonok: mondjuk el, hogy mit látnak a hallgatók, melyik szimbólum mit jelent, melyik tengelyen 
mi van, stb. – nem biztos, hogy mindenkinek egyértelmű (mi már ezerszer láttuk előtte…) 
- mindig a közönségnek beszéljünk, nézzünk rájuk! – és ne a fóliára, diára – ezekre csak annyit, amennyi 
feltétlenül szükséges, pl. megmutatni valamit 
- SOHA ne kérjünk bocsánatot egy rossz ábráért – ha már elhoztuk, használjuk 
- vigyázzunk viselkedésünkre: ne ö-zzünk, ne hadonásszunk tollal, ne járkáljunk idegesen fel-alá, zsebretett 
kézzel ne csörgessünk aprópénzt, ne játszunk a hajunkkal, stb. – metakommunikáció (testbeszéd…) 
fontossága 
- befejezés: azzal a mondattal, ami szeretnénk ha megragadna az emberekben (egy-két mondatos „take-home 
message”) és zárjunk egy hangos „Köszönöm”-el 
 
 
Utána 
 
- kérdések megválaszolása: jusson eszünkbe, hogy mi jobban ismerjük a módszereket-eredményeket, mint 
bárki a közönségben, esetleg jobban ismerjük magát az adott fajt, a használt statisztikai teszteket – persze 
még így is nagy teher a kérdésekre válaszolni 
- válaszadás: 
 - ne legyünk védekezőek, bármilyen a kérdés 

- ha nagy a terem vagy van esély rá, hogy valaki nem hallotta tisztán, ismételtessük meg a kérdést – 
ezzel magunk is időt nyerünk, gondolkodhatunk a válaszon 

 - két-három másodpercet várjunk a válasz előtt, fújjuk ki magunkat, vegyünk egy mély lélegzetet 
 
 
 

Poszter 
 
 
- egyre elterjedtebb közlési forma tudományos fórumokon, az utóbbi 20-30 évben terjedt el és továbbra is 
hódít 
- lehetőséget teremt közvetlenebb kapcsolatra szerző és a témában érdekelt néhány ember között 
- mivel valahol félúton áll az előadás és a cikk között, magában hordozza mindkettő előnyös tulajdonságait, 
azaz használja az előadás verbális és vizuális eszközeit és tartalmazza a cikk megalapozott mondanivalóját 
 komponensei: - szöveg: típus, nagyság, szín, minta 
  - illusztráció: táblázat, grafikon, fotó 
  + kompozíció, mint egész 
 
Közönség 
 
három csoport: - kollégák 
  - hasonló területen dolgozók 
  - akiknek alig vagy nincs kapcsolatuk a témához 
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Célcsoport → hasonló területen dolgozók 
 
- az emberek többsége csak megáll, elolvassa a címet, végigfut a poszteren és csak akkor olvassa el 
részletesebben ha valami felkeltette e rövid idő alatt érdeklődését. Az elolvasást eleve nehezíti, hogy állva 
kell tenni, így a fáradt lábaknak, szemeknek minél rövidebb idő alatt kell átadni a kívánt információt. 
 
A közönség szempontjából a jó poszter: 
 

- rövid és világosan elrendezett 
- egyszerű, egyértelmű központi témája van 
- 1-2 méter távolságól kényelmesen olvasható 
- esztétikailag kellemes és vonzó 

 
 
Szöveg 
 
- egy meghatározás szerint: „a poszter a publikáció illusztrált kivonata”. Azaz inkább legyen egy kivonat 
kibővítése mint egy cikk lerövídítése. 
- rövid sorok, ahol lehetséges pontokba szedve, listázva írjunk 
 
Részei:  

- Bevezetés: benne pontokba szedve a Célkitűzések 
 - Módszerek: röviden, kivéve ha új módszerről van szó. Ha lehet használjunk fotót, folyamatábrát 
 - Eredmények: legfontosabb rész, használjunk a lényegre, főbb pontokra rávilágító ábrákat, 
táblázatokat (úgy, hogy ezek a szöveg elolvasása nélkül is értelmezhetők legyenek) 
 - Diszkusszió: gyakran nem is szerepel külön, beleolvadhat az Eredményekbe 
 
- talpas betűtípusok inkább, címeknek talpatlan betűk. Kerüljük a csupa nagybetű használatát. 
- poszter háttere: világos, semleges szín vagy fehér. Lehet egy halvány fotó is (pl. élőhely), de nem 
feltűnően. 
- színeket használhatjuk pl. két eltérő célkitűzés bemutatására 
- előre érdeklődjük meg, hogy mekkora helyet foglalhat el poszterünk 
- hagyjunk ki megfelelő nagyságú üres helyeket a különböző részek között.  
- bemutatás: a szerző a posztere mellett állva várja az esetleges érdeklődők kérdéseit, ilyenkor kiváló 
lehetőség adódhat tartalmas szakmai eszmecserékre is. 
- a poszter mellé kitehetünk elvihető lapokat (handout) a szerzők nevével, címével és kivonattal vagy esetleg 
a poszter kicsinyített változatával. 

 

 
Hogyan viselkedjünk konferencián 
 
- poszter vagy előadás nélkül nem érdemes elmenni 
- haszna: beszélgetés hasonló érdeklődésű kutatókkal, szerkesztőkkel, partner-kapcsolatok kialakítása, 

találkozás potenciális munkaadókkal, témavezetőkkel, stb. 
- hogyan viselkedjünk? Legyünk végig aktívak, próbáljunk olyan emberekkel szót váltani, akikkel 

valószínű hosszú ideig nem találkozunk újra. Nézzük át a könyvkiadók standjait, műszerkiállítást. 
- „Shold I know you?” (Kellene önt ismernem?) módszer: beszélgessünk angolul minél többet. Ne 

feledjük: nyelvet és zenét rosszul is érdemes tudni 
- szóljunk hozzá az előadásokhoz: legjobb minél hamarabb, így gyorsabban és könnyebben 

legyűrhetjük gátlásainkat 
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Tudományos cikk 
 
 
 
Mielőtt belekezdenénk: mit írjunk? Milyen műfajt? 
Lehet: 
 - rövid közlemény (short communication, short note): szűk témát lefedő, rövidebb vizsgálatok 
eredményeit közlő cikk, általában a klasszikus cikkekre jellemző tagolás nélkül 
 - „rendes” cikk: tudományos folyóiratban közölt, hosszabb (min 8-10 oldalas) eredeti kutatási 
eredményt közlő munka 
 - review: átfogó, áttekintő jellegű írás, egy adott probléma vagy témakör összefoglalása több cikk 
alapján 
 - könyvfejezet: általában felkérésre írják az adott téma avatott szakértői 
 - szakdolgozat, disszertáció: a diploma vagy fokozat megszerzéséhez szükséges, részei nagyjából a 
cikkhez hasonlóak. 
 
  
 
A tudományos cikk részei: 
 

Cím 
Szerzők 
(posta)Címek 
Kivonat 
Kulcsszavak 
Rövid cím (running title) 
Bevezető 
Anyag és módszer 
Eredmények 
Tárgyalás v. diszkusszió 
Köszönetnyilvánítás 
Irodalomjegyzék 
Táblázatok 
Ábrák 
Függelék 

 
 
stílus: világos, egyértelmű 
 
→ az olvasó nem olvas, hanem értelmez 
 
Milyen nyelven publikáljunk? A válasz ma egyértelmű: ANGOLUL. A már közölt eredményeket jelen 
időben (present tense), a saját eredményeinket egyszerű múlt időben fogalmazzuk meg (simple past tense). 
 
- kézirat külsőleg: egyforma betűtípus, másfeles- vagy dupla sorköz, széles margók. Alaposan 
tanulmányozzuk át a folyóirat szerzői útmutatásait (Instruction to authors), számtalan apró eltérés lehet a 
különböző követelmények között. 
 
 

Cím 
 

- bár sorrendben az első, mégis hagyjuk a legvégére ha lehet. Az elején érdemes egy munka-címet megadni 
(working-title), amit később módosíthatunk egy végleges, több címjavaslatból kiválasztott címre. 
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Szerzők 
 

- az utólagos viták és sértődések elkerülése érdekében jó már a legelején tisztázni a végső szerzői sorrendet. 
Ez abból a szempontból is fontos, hogy általában az első szerző nevéhez kötik a cikkeket. Szerzőnek számít, 
aki:  - biztosította a kutatás anyagi, személyi és szakmai feltételeit 
 - az alapötletet adta 
 - elvégezte a kísérletet vagy vizsgálatokat 
 - feldolgozta az adatokat és megírta a cikket. 

 
 
(posta)Címek 
 

Több szerző esetén csak a kapcsolattartásért felelősnél írják ki a teljes elérhetőséget, postacímet (beleértve e-
mail), a társszerzőknél gyakran csak az intézményi megjelölés kerül be (egyetem, tanszék, kutatóintézet, 
egyesület). 

 
Kivonat (Abstract) 
 

legfontosabb rész, mert: 
 - ezt olvassák el a legtöbben 
 - a szerkesztő ez alapján (is) dönt 
 - önmagában is meg kell állnia a helyét 
 
általában van szó-limit (250-300 szó, néha még kevesebb) 
 
részei: 

- kérdés/probléma 
- alkalmazott módszer 
- eredmények röviden 
- főbb konklúziók 
 

NEM való bele:  
- idézés 

  - utalás ábrára, táblázatra  
 - rövidítés 
 - olyan információ ami nincs meg a szövegben 
 

MIKOR kell megírni? → legvégén 
 
 
Kulcsszavak 

 
- körültekintően – ez alapján fognak cikkünkre (pl. a keresőprogramok) rátalálni. Ez lehet több szóból álló 
kifejezés is, de általában egy szó. Nem szerencsés megismételni a címben is megjelenő szavakat, inkább 
újabbakat írjunk le. Ide tartozik pl. a vizsgált faj latin és (ha van elfogadott) köznapi angol neve is. 
- a szakterület bevált és gyakran használt kifejezéseit használjuk 
 
 

Rövid cím (Running title) 
 

- nem kérik mindenütt, de jobb ha magunk találjuk ki és nem a szerkesztők. Ezt a címet a kinyomtatott 
folyóiratban minden lap tetején feltüntetik. 
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Bevezető (Introduction) 
 

- célja: az olvasó megértse és értékelje az eredményeket. Választ próbál adni arra, hogy miért is kezdtük el a 
vizsgálatot? 
 
- probléma bevezetése: 

mi és miért érdekes? 
mit tudunk róla? 
mit vizsgáltál, mik voltak céljaid? 

 
- irodalmi áttekintés és az eredmények összegzése 
- a bevezetés utolsó bekezdésében ismertetjük saját célkitűzéseinket (ide kell vezessen végülis az egész 
bevezetés), hipotéziseinket és az ebből származtatott főbb predikciókat. Röviden utalni lehet a tesztelések 
módjára is, de az már inkább a következő rész feladata. 
 
MIKOR írjuk meg? → előkészület, vizsgálat, elemzés közben. Jó ha már az elején elkezdjük írni, ekkor még 
a munkatársak is elérhetők és előbukkanhatnak a kutatásba még beépíthető újabb ötletek. 
 
 

Anyag és módszer (Material and methods) 
 

 
CÉL: olvasó megismételhesse munkádat – részletesen leírni mindent. Olykor hasznos lehet több alrészre is 
bontani, segít az olvasónak az utólagos visszakeresésben, tájékozódásban. 
 
- tudományos megismerés egyik sarokpontja: ismételhetőség. Ha a módszerek nem tűnnek ismételhetőnek a 
cikk referense/lektora visszadobja a cikket, bármennyire is érdekesek az eredmények. 
- részletesség az olvasóközönségtől (újságtól) is függ: 

mit tudhatnak már a kutatott élőlényről, módszerekről, stb. 
 
MIKOR? → legelején, közben 
 
Anyagok, eszközök: pontos megfogalmazás, gyártó és műszaki jellegzetességek feltüntetése. 
 
- méretek, mérések: pontos leírás 
- új módszer: részletes ismertetés 
- ha régi: minimális ismertetés és referencia (elővigyázattal: hol publikálták?) 
 
- statisztikai módszerek: 
 referencia általában elég 
 esetleg: adott módszer kiválasztásának kritériumai 
 
- ellenőrzés:  kollégánk meg tudná ismételni a leírás alapján? 
 
  számok, központozás 
 
„Mi a tudomány? 

Nagy ötletek vagy aprólékos, precíz munka?” 
 
 
Eredmények (Results) 

 
- kulcsfontosságú: tényeket, eredményeket és megfigyeléseket közöl. 
- bemutatja: a) „big picture”, összefoglaló leírás 



 36 

  b) konkrét eredmények 
 
- csak a jelentős eredményeket részletezzük 
- nem minden adat bemutatásához szükségeltetik táblázat 
 
„az evidencia hiánya nem a hiány evidenciája….” → mit NEM találtál? 
 
- jelentéssel bíró statisztikákat közöljünk és ne semmitmondó számokat: 
„az egerek 33,3 %-nál a kezelés eredményes volt, nem tapasztaltunk elváltozást a másik 33,3 % esetében, a 
harmadik egér pedig megszökött” 
 
Statisztikai eredmények bemutatása: 
  

teszt neve, teszt-statisztika értéke, szabadsági fok, szignifikancia szint 
  

Pl. Student’s t-test, t=5.43, df=14, p<0.05 
 
 számok bemutatása: 1   vs   1.0 vs   1.00 

 
ha mérések pontossága 0.1 ne adjunk meg átlagot mint 0.32245 
 

NE: 
- térjünk ki a módszerekre 
- mutassuk be minden adatunkat 
- ismételjük meg adatainkat szövegben és táblázatban 
- hagyjuk az olvasót, hogy maga fedezze fel mi a lényeges és mi nem 
 
 
Tárgyalás v. diszkusszió (Discussion) 

 
- nehéz kürülírni és még nehezebb megírni 
- legtöbb elutasítás forrása 
- amit az olvasó elvár: mit jelentenek adataink? 
 
NE: 

- ismételjük meg az eredményeket 
- ismertessünk új eredményeket 
- tegyünk úgy mintha mindent megoldottunk volna 
- járjunk körbe minden lehetőséget (de ne „spekuláljunk” minden alap nélkül) 

 
DE: 

- mutassunk be elveket, általánosításokat 
- tárgyaljunk és ne ismételgessünk 
- utaljunk vissza a problémára (bevezető) 
- mutassunk rá a hiányosságokra 
- magyarázzuk eredményeink jelentőségét 
- minden következtetés előtt összegezzük a bizonyítékokat/előzményeket 

 
„a clear stream of discussion ends in a swampy delta” –  elkerülni 
 
fejezzük be egy világos következtetéssel 
    és ne: „további vizsgálatok szükségesek..” 
 
igeidő: váltásokkal a Present (publikált ismeretek) és a Past (saját eredményeink) között 
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Köszönetnyilvánítás (Aknowledgements) 

 
KINEK? 

- aki segített módszerben, munkában, módszerek kiválasztásában, feldolgozásban, stb. 
- támogatónak 

 
- alapszabály: udvariasság és nem meglepetés 
 

 
Irodalomjegyzék (References) 
 

- csak jelentős, publikált referenciákat 
 
- összevetni a szövegben idézett és a bibliográfiában felsorolt referenciákat és fordítva! 
 
- újságcímek rövidítése → csak ha közismert (ISI lista) 
   Pl. Journal of Animal Ecology = J Anim Ecol 

- ellenőrizzük az adott újság által kért formátumot 

 
 

A kézirat további útja 
 
- Hol közöljünk? Az irodalmazás révén ismerjük már a folyóiratokat és mérlegelni tudjuk, hogy saját 

cikkünk fajsúlya alapján hova illene. Minél általánosabb egy tanulmány, annál magasabb osztályú 
folyóiratba (nagyobb impakt faktor) van esélyünk közölni.  

- Lektorálás: a folyóirat szerkesztője a kéziratot lektoroknak (referees) továbbítja, akik kritikus 
átolvasás alapján döntenek affelől, hogy  

  - tartalmaz-e eredeti tudományos megfigyelést a kézirat? 
  - van-e tudományos megalapozottsága? 
  - alkalmas-e közlésre a kiválasztott folyóiratban? 
  - melyek a lektor tudományos kifogásai, javaslatai? 
A szerkesztőnek küldött válaszában a lektorok javasolhatják közlésre változtatás nélkül vagy 

változtatásokkal ill. elutasíthatják. 
- Kefelevonat (korrektúra, proof): a technikai szerkesztők és nyomda által előkészített utolsó-előtti, 

betördelt változat. Ezen már csak kisebb javításokra, betűhibák kijavítására van lehetőségünk. 
 
 
Hazai közlési lehetőségek  
 
- Múzeumi Füzetek: az Erdélyi Múzeum Egyesület évente megjelenő tudományos kötete 
- Collegium Biologicum: az Öko Stúdium Társaság folyóirata, csak diákok vagy frissen végzett 

hallgatók írhatnak bele, sajnos eléggé rendszertelen megjelenésű 
- Entomologica Romanica: a Román Lepideptorológiai Egyesület kiadványa, rovartani témájú 

cikkeket közöl 
- Studia Universitas Babes-Bolyai, series Biologia: az egyetem „hivatalos” lapja, vesztett valamikori 

fényéből és megjelenése is rendszertelen 
- Traveaux Mus. Hist. Nat. „Grigore Antipa”  (a bukaresti Grigore Antipa Múzeum lapja): az egyetlen 

régi referált, ökológiai témákat is közlő hazai lap 
- különböző megyei múzeumok tudományos kötetei (Maros, Nagyvárad, Temesvár, Tulcea, stb.) 

 


