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Az MTA életében háromévenként megis-
métlõdõ tagválasztás az akadémikusok 
számára nehéz idõszak, amely munkát ad 
léleknek, szellemnek egyaránt. 

Ennek a periodikusan visszatérõ feladat-
nak a megkönnyítését és egyben eredmé-
nyességének növelését célozzák azok az 
ajánlások, amelyeket az MTA elnökségének 
megbízásából, 2005 folyamán, egy ad hoc 
bizottság dolgozott ki Maróth Miklós aka-
démikus vezetésével. Ezen javaslatok köve-
tése elõsegítené, hogy a legeredményesebb 
munkát végzõ doktoraink váljanak az MTA 
levelezõ, majd rendes tagjaivá.

Ennek az anyagnak az „A” pontja azt 
sugallja, hogy a választás során a tudomány-
metria módszereit is célszerû felhasználni. 
Ebbõl kiindulva, szeretnék a természet- és 
mûszaki tudományokkal foglalkozó osztá-
lyok számára egy olyan választási forgató-
könyv-variációt felvetni, megfontolásra 
ajánlani, amely követi ezen osztályok eddigi 
tradícióit, de figyelembe veszi a bizottság 
ajánlását is.

A tudománymetria különbözõ paramé-
tereinek alkalmazása, természetesen, a 
kiválasztás objektivitását növelné (Nalimov 
et al., 1980; Cronin, 1984; Cronin et al., 2000). 
De az is magától értetõdik (tradícióinkból és 
szabályainkból következik), hogy új levelezõ 
tagokat csak akadémikusok választhatnak, 
titkos szavazással. 

Jelen javaslat szerint az új levelezõ tagok 
megválasztása három lépésben történhet-
ne.

1.) A korábbi szokásoknak megfelelõen, 
az osztályok tagjai és a bizottságok javasol-
nának neveket, akiket alkalmasnak tartanak 
a levelezõ tagságra. (Talán elég lenne, ha 
az akadémikusok és a bizottságok is csak 
két–két nevet javasolhatnának.)

2.) Az így összeállt listából kellene kivá-
lasztani egy pontrendszer segítségével az 
osztályonként legtöbb pontot elért tíz MTA 
doktort, és õk alkotnák azt a bázist, akikre 
az akadémikusok adhatnák végleges ajánlá-
saikat, és akiknek életrajza megjelenne a 
Magyar Tudomány-ban.

Vitaindítónak javasolok egy pontrend-
szer-variációt. (Amit aztán az osztályok, fi-
gyelembe véve specialitásaikat, magukhoz 
igazíthatnának, módosíthatnának.) Ez szerint 
az elérhetõ összes pont három tétel, A+B+C 
összege lenne:

A H index alkalmazását Jorge E. Hirsch 
a San Diegó-i University of California fizika-
professzora javasolta (Hirsch, 2005; Bencze, 
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2006; Braun et al., 2005). Ennek definíciója: 
a H index jellemzi annak a kutatónak a 
tevékenységét, akinek H darab olyan 
publikációja van, amelynek mindegyikére 
legalább H darab idézetet kapott. Hirsch 
javaslatában az önidézetek is szerepelnek. 
A hazai tradíciókat figyelembe véve, azt java-
solom, hogy mi egy módosított H indexet (H’) 
használjunk, amely csak az idegen idézeteket 
veszi figyelembe.

Úgy vélem, hogy a fenti három paramé-
ter együttes alkalmazása a kutatási munka 
eredményességét sokoldalúan tudja megje-
leníteni. Másrészt az a, b és C értékek össze-
mérhetõk lennének. Az említett tudomány-
területeken ezek várható értéke 25±10. Az 
a, b és C jellemzõk kiszámításához az MTA 
Köztestületi Publikációs Adattárában (KPA) 
lévõ adatokat lehetne felhasználni.

Ha a kisebb hatékonyságú tudományte-
rületeken (például a kémiai osztály esetében 
a mûszaki kémia területén) dolgozó kollé-
gák nem tudnának bekerülni a legjobb 
tízes mezõnybe, akkor a létszámot bõvíteni 
lehetne tizenkettõre vagy tizenötre. (Ezzel el 
lehetne kerülni a tudományterületek szerinti 
külön csoportok létrehozását.)

3.) Amikor a választási folyamat során az 
akadémikusok titkosan szavaznak, akkor egy 
tíz-tizenöt fõbõl álló mezõnybõl kell, várhatóan, 

két-három kollégát kiválasztani, és ez az arány 
lehetõvé teszi, hogy a választók, ebben a fázis-
ban, felhasználják a peer review (Braun et al., 
1993) és az idézetek kontextusanalízisének 
módszerét is, valamint a tudománymetriai 
paramétereken túl, minden más szempon-
tot is figyelembe vehessenek. (Személyes 
tulajdonságok, tudományterületek közötti 
különbségek, hiányterületek, a tudományos 
közéletben végzett munka stb.) 

Remélem, hogy a javasolt technika úgy 
használná fel a tudománymetria lehetõségeit, 
hogy nem csorbítaná az akadémikusok 
választási szabadságát, de növelné annak 
valószínûségét, hogy a legeredményesebb 
munkát végzõ doktorok legyenek az MTA 
új levelezõ tagjai.

A tudománymetria módszereivel létre-
hozott keret nagy segítséget (lelki teher-
mentesítést) is jelenthetne a választóknak, 
hiszen a keret tagjai már megmérettek és a 
köztük lévõ „tudománymetriai” különbsége-
ket jogosan kompenzálhatják, túlkompen-
zálhatják a pontszámokkal nem mérhetõ 
tulajdonságok. 

Kulcsszavak: akadémikusválasztás, tudo-
mánymetria, pontrendszer, idegen idézet, 
impakt faktor, H index, önidézet, per review, 
kontextusanalízis
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