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EDITORIAL PREFACE / SZERKESZTÖI ELŐSZÓ

Tisztelt / Kedves Olvasó, 

 

Harmadik évfolyamunk második száma is 
megérkezett. Ebben a számban darabra 
kevesebb a publikáció, mindössze egyetlen 
egy található, de az annál érdekesebb és 
tartalmasabb. Ifjú kollégánk, Fózer Dániel 
vezérletével született a munka. Róla azt kell 
tudni, hogy PhD dolgozatát a lehetséges és 
ösztöndíjra jogosult négy év helyett 
mindössze kettő és fél év alatt készítette el. A 
dolgozatát 100%-os „summa cum laude” 
minősítéssel védte meg.  

 

A PhD munka és a jelen cikk is az algákkal 
foglalkozik. Erre a szóra többen a „lejárt 
lemez” kifejezést mondván, megvonják 
vállukat és lebiggyesztik ajkukat. Valóban, 
már kishazánkban is több doktori dolgozat 
született az algák energetikai célú 
hasznosításával kapcsolatban, elsősorban 
bioüzemanyag készítése céljából. (A 
bioüzemanyagokról már jelen sorok írója is 
kifejtette kételyeit, l. itt.) Fózer Dániel, 
munkásságában kimutatta, hogy azok az algán 
alapuló, energetikai célú algahasznosítású 
technológiák, melyben az algát megszárítják, 
és úgy kezelik, mind veszteségesek a szárítás 
jelentős energiaigénye miatt. 

 

Ezzel szemben egy új utat javasolt és javasol, 
melyet ő dolgozott ki. Ebben az esetben az 
algát nem szárítják meg, hanem nedvesen, 
hidrotermikusan, kezelik. Ebben az esetben 
jelentősen kevesebb energia szükséges az alga 
átalakítására. 

 

Más algakutatók is kimutatták, hogy algákkal 
olyan anyagokat is lehet termelni, melyek 
felhasználása nem energetikai célú, viszont 
nagyon értékesek. Jelen munkában sikerült a 
két koncepciót összekapcsolni, és 
közleményünk arról számol be, hogy az alga 
alapú energetikai technológia ötvözhető 
értékes anyag előállításával. 

 

Jelen lapszámunkat egy szösszenet zárja, 
melyben a tudományos életben szokásos (?) 
vagy csak előforduló (?) plágiumról tartunk 
görbe tükröt a tisztelt Olvasó elé. 

                       

                        Budapest, 2019. október 30. 

 

     
             Mizsey Péter
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Megújuló energia tárolásának és értéknövelt termék 
ellőálításának vizsgálata mikroalga biomassza felhasználásával 

Fózer Dániel1*, Nagy Tibor1, Tóth András József1, Mizsey Péter1,2 

1 Kémiai Környezeti és Folyamatmérnöki Tanszék, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem, Budapest-1111, Budafoki út 8. 

2 Finomvegyipari és Környezettechnológiai Intézeti Tanszék, Miskolci Egyetem, Miskolc-3515, 
Egyetemváros C/1 108. 

Corresponding author. Tel.:+36 1 463 2035. E-mail: fozer.daniel@mail.bme.hu (Fózer, Dániel)

KIVONAT 

A magas klímaváltozási potenciál és antropogén 
szén-dioxid emisszió miatt az energiaszektor 
jelenleg jelentős átalakuláson megy keresztül, 
amelynek célja a nagy energetikai hatásfokok 
mellett a szén-semleges üzemmenet elérése. 
Mikroalga biomassza alkalmazásával lehetőség 
nyílik a kémiai és biológiai úton történő energia-
átalakítás és -tárolás mellett magas hozzáadott 
értékkel rendelkező termékek, például 
asztaxantin, előállítására. Hidrotermális 
előkezelést alkalmazva a sejtekből előzetes 
szárítás nélkül kinyerhetővé válnak az értékes 
komponensek, a keletkező sejttörmelék 
értéknövelése hidrotermális elgázosítás 
alkalmazásával energiahatékony módon 
elérhető. Életciklus elemzéssel megállapítottuk, 
hogy a teljes folyamat mérsékelt, 45.8 kg CO2,eq 

(kg asztaxantin)-1 globális felmelegedési 
potenciállal jellemezhető. 

ABSTRACT 

The energy industry is facing with a major 
transformation due to its high global warming 
and climate change potential. Long-term 
sustainable development goals include the 
maximization of energy efficiency and the 
transformation of energy sector toward carbon 
neutrality. Microalgae biomass are suitable 
feedstocks to meet sustainability criteria, to 
improve chemical and biological based energy 
storage, and to produce value added chemicals 
(e.g., astaxanthin). Hydrothermal pretreatment 
of wet biomass was considered for the extraction 

of valuable pigments without using prior energy       
intensive drying step. Hydrothermal gasification 
(HTG) was applied for the upgrading of organic 
residue. In this study, the life cycle assessment 
of algae based astaxanthin production and 
extraction residue valorization via hydrothermal 
gasification (HTG) is investigated. It is 
determined that the process is characterised by 
favourable environmental effects and low global 
warming potential (45.8 kg CO2,eq (kg 
astaxantin)-1). 

 

BEVEZETÉS 

Földünk növekvő népessége és az ezzel 
párhuzamosan emelkedő energiaigények miatt 
nagy mennyiségű antropogén eredetű, 
klímaváltozást okozó üvegházhatású gáz kerül 
az atmoszférába. Az éghajlatváltozásról szóló 
Párizsi Megállapodásban célként kitűzött CO2 
emissziócsökkentés megköveteli a megújuló 
energiaforrások széleskörű elterjedését és 
alkalmazását (Allen, M.R. et al., (2018); Fozer, 
D. et al. (2017a)). A mikroalga biomassza 
magas produktivitása, kiemelkedő 
fotoszintetikus hatásfoka, nagymértékű 
biodiverzitása és biológiai szén-dioxid 
megkötő képessége miatt ígéretes alternatíva 
az antropogén eredetű CO2 kibocsátásának 
csökkentésére.  

Az algák egy-, és többsejtű vízi, fotoautotróf 
szervezetek, melyek valódi gyökérrel, szárral, 
levéllel és virággal nem rendelkeznek. Méretük 
igen változatos, a néhány µm-es, bakteriális 
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méretű sejtektől egészen a több méteres, 
növényszerű társulásokig terjed; így méretük 
szerint megkülönböztethetőek mikro- és 
makroalgák (John, R.P. et al. (2011); Christaki, 
E., Florou-Paneri, P. & Bonos, E. (2011). A 
növekedéshez és a propagációhoz – 
fotoszintézisen keresztül – a sejtek fényt és 
szén-dioxidot használnak fel, így a mikroalga 
alapú technológiák nagy léptékű használata 
hozzájárul a klímaváltozás negatív hatásainak 
mérsékléséhez.  

A biofinomítói célfüggvényektől függően 
mikroalga biomasszából előállíthatóak nagy 
volumenű és kis hozzáadott értékkel 
rendelkező termékek (pl. bioüzemanyagok) és 
kis volumenű, de nagy hozzáadott értékkel 
rendelkező termékek (pl. pigmentek, 
gyógyszeripari alapanyagok) is.  

A biomassza gazdaságos feldolgozását 
ugyanakkor több tényező is nehezíti, melyek 
közül a legjelentősebb az alapanyag nagy 
nedvességtartalma. A mikroalgák rendkívül 
híg szuszpenziókban tenyészthetőek (0.5 – 4 g 
L-1), ezért nagy mennyiségű vizet kell 
eltávolítani mellőlük a konvencionális 
termokémiai átalakító módszerek (pl. pirolízis, 
atmoszférikus elgázosítás) alkalmazása előtt, 
ami az energiahatékony működtetés 
szempontjából előnytelen. A nedves biomassza 
magas hőmérsékleten és nyomáson történő 
hidrotermális átalakítása során nem szükséges 
eltávolítani a nedvességet a biomassza mellől, 
a víz egyaránt szolgál a műveletben 
oldószerként és reakcióközegként (Fozer, D. et 
al. (2019)). Az alkalmazandó reakció-
körülményektől függően el lehet különíteni 
hidrotermális elszenesítést, elfolyósítást és 
hidrotermális elgázosítást. Ily módon a nagy 
előzetes szárítási energiaigény 
megspórolhatóvá válik..  

Egyes mikroalga törzsek (Haematococcus 
pluvialis, Chlorella zofingiensis) nagy 
hozzáadott értékkel rendelkező pigment, 
asztaxantin előállítására is képesek. A 
karotinoidok mikroalgákban és egyéb 
szervezetekben (gombák, baktériumok) de 
novo szintetizálódnak (Azaman, S.N.A. et al. 
(2017)). A karotinoidok karotinokra (likopin, 

β-karotin) és xantofillokra (asztaxantin, 
kantaxantin, lutein) oszthatóak. A karotinoidok 
a kloroplasztisz belső membránjában és a 
stigma részben elhelyezkedő fényelnyelő 
molekulák, melyek a fotoszintézis során a 
klorofilloknak energiát adnak át (Capelli, B., 
Bagchi, D. & Cysewski. G.R. (2013)). Az 
asztaxantin (l. 1. ábra) élénkvörös színű 
másodlagos karotinoid, amelyet széleskörben 
alkalmaznak az élelmiszer-, kozmetika- és 
gyógyszeriparban (Shah, M.M.R. et al. 
(2016)). Erős antioxidáns, amely 
immunerősítő hatással rendelkezik és segít 
megakadályozni a rákos megbetegedések, 
cukorbetegség és gyulladások kialakulását 
(Yuan, J-P. et al. (2011)).  

A természetes úton – mikroalgák és élesztő (pl. 
Phaffia rhodozyma) segítségével – előállított 
asztaxantin számos előnnyel rendelkezik a 
szintetikus előállításhoz képest: (i) emberi 
fogyasztásra alkalmas, (ii) magas az 
antioxidáns aktivitása, (iii) alacsony a 
környezeti terhelése,  

 

1. ábra. Az asztaxantin (3,3'-dihidroxi-β,β-
karotin-4,4'-dion) szerkezeti képlete 

(iv) fenntartható és megújuló az előállítása. 
Hátrányai között említendők a költséges 
feldolgozás, a komplex – több lépcsős – 
mikroalga tenyésztés, és a kis várható termék 
élettartam (Khoo, K.S. et al. 2019). Továbbá az 
asztaxantin felhalmozódási ráta a száraz 
biomasszát tekintve H. pluvialis esetén 2 és 5 
m/m% százalék között ingadozik, amely érték 
függ a tenyésztés körülményeitől, és az 
alkalmazott fotobioreaktorok típusától      
(Sarada, A.R, Baskaran, V. & Ravishankar, 
G.R. (2009); Wayama, M. et al. (2013)).  

A biofinomítási struktúrában a tenyésztési fázist 
követően a biomasszát betakarítják flotálás és 
centrifugálás műveletekkel, melyeket a sejtek 
szárítása és előkezelése követi (Raposo, M.F.J., 
Morais, A.M. & Morais, R.M. (2012); Landels, 
A. et al. 2019). Az asztaxantin kinyerésére 
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használható konvencionális oldószeres  
(alkoholok (metanol, etanol), KOH, DMSO) és 
szuperkritikus CO2 (SC-CO2) extrakció is (Ni, 
H. et al. (2007); Xie, L. et al. (2019)). 
Előzetessejtfeltárás esetén a hidrotermális 
kezelés (200°C, 8 MPa) hatékony módszernek 
bizonyul a sejtfalak felszakítására (Cheng, X. et 
al. (2016)), mert javítja a soronkövetkező 
extrakció hatásfokát.  

Vizsgálataink eredményeként 
megállapítottuk, hogy mikroalga 
biomassza hidrotermális elő-, és 
utókezelésével környezetbarát 
módon lehet kinyerni nagy 
hozzáadott értékkel rendelkező 
termékeket és elő lehet állítani 
megújuló, a jelenlegi infrastruktúrába 
beilleszthető energiahordozókat. 
Életciklus elemzés alkalmazásával a 
tenyésztéshez szükséges műtrágya 
előállítása bizonyult a 
legkörnyezetszennyezőbb 
műveletnek, melynek kizöldítésével 
tovább csökkenthető a vizsgált 
folyamat esetén a környezetet érintő 
antropogén emisszió. 

ANYAGOK ÉS MÓDSZEREK 

A vizsgált folyamat életciklus elemzését a 
SimaPro 8.5.2.0 szoftver segítségével végeztük 
el. Az elemzések során a „bölcsőtől a kapuig” 
tartó (angolul craddle-to-gate) megközelítést 
alkalmaztuk.  

Az életciklus elemzés célja 

Az életciklus elemzés célja: mikroalga 
biomassza (Haematococcus pluvialis, Chlorella 
zofingiensis) felhasználásával asztaxantin 
előállítása, kinyerése és a műveletek során 
keletkező melléktermék hidrotermális 
technológiával történő értéknövelésének 
vizsgálata, valamint a környezeti terhelések 
meghatározása. Az elemzések esetén a 
funkcionális egység 1 kg kinyert asztaxanthin 
volt. 

Leltáranalízis 

A leltárnalízis alapját az Ecoinvent 3.4 adatbázis 
és tudományos publikációk képezték. A 
mikroalga biomassza tenyésztése esetén cső 
típusú fotobioreaktorok alkalmazását tételeztük 
fel, ahol a tenyésztési szakasz végén az 
asztaxantin végső koncentrációja 5 m/m%. A 
tenyésztési rendszerben szükséges kevertetést 
az 1. egyenlet alapján határoztuk meg (Fozer, D. 
et al. (2017b)): 

𝐸 = (𝑣𝜋𝑟 ) ∙ ∆𝑃,    (1) 

ahol Ec a kevertetéshez szükséges energiaigény 
(J s-1 m-1), v az áramlási sebesség (m s-1), ΔP a 
nyomásesés (Pa m-1), r a cső sugara (m). A 
tenyésztéshez szükséges N és P igényt karbamid 
és diammónium-foszfát adagolásával 
biztosítottuk. A szükséges mennyiségeket a 2-3. 
egyenletek segítségével határoztuk meg 
(Dassey, A.J., Hall, S.G. & Theegala, C.S. 
(2014)) : 

𝑁% =
224𝑔 ∙ 𝐶%

1272 𝑔
,   (2) 

𝑃% =
31𝑔 ∙ 𝐶%

1272 𝑔
, (3) 

ahol N%, P% és C% a mikroalga biomassza 
nitrogén, foszfor és szén tartalma (m/m%).  

A megtermelt biomassza betakarítására és a 
vízeltávolításra Al2SO4-al történő flokkulálást 
(20 mg L-1) (Dong, C., Chen, W., & Liu, C. 
(2014)) és centrifugálást tételeztünk fel.  

Az asztaxantin pigment kinyerése előtt a 
sejteket fel kell tárni. Ezen művelet elvégzésére 
hidrotermális előkezelést tételeztünk fel, amely 
200°C hőmérsékleten, 8 MPa nyomáson 
történik, 10 percen keresztül (Cheng, X. et al. 
(2016)). A művelet lejátszódásához szükséges 
energiaigényt ASPEN V10.0 szoftver 
segítségével határoztuk meg, PSRK (Predictive 
Soave-Redlich-Kwong) modell alkalmazásával. 
A sejtfeltárást követően az asztaxantin 
kinyerésére szuperkritikus állapotban levő CO2 
extrakciót tételeztünk fel, ahol a kinyerési 
hatásfok 15 óra után 92%-nak bizonyult (Pérez-
López, P. et al. (2013)).  
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Az extrakció során keletkező sejttörmelék 
értéknövelésére hidrotermális elgázosítást 
(600°C, 442 bar, 8%) tételeztünk fel (Deniz, I. 
et al. (2015)). A művelethez szükséges 
energiaigényt ASPEN V10.0 szoftver 
segítségével határoztuk meg. A leírt folyamatot 
és a rendszerhatárokat a 2. ábra mutatja.A 
leltáranalízis eredményeit az 1. táblázatban 
tüntetjük fel. 

Környezeti hatásbecslés 

A környezeti hatásbecslés elvégzésére az  
IMPACT2002+ V2.14 módszert alkalmaztuk. A 
módszer segítségével a középponti és végponti 
hatáskategóriák értékelését végeztük el. Az 
adatokban előforduló bizonytalanság 
minősítésére Monte Carlo analízist végeztünk 
(95%-os konfidencia intervallum, 10 000 
szimuláció). 

 

2. ábra. Mikroalgából történő asztaxantin előállítására vonatkozó folyamatábra és rendszerhatár

Chlorella zofingiensis  
2.17E+03 

kg 

Tenyésztéshez szükséges energia 1.19E+02 kWh 
P igény 2.35E+01 kg 
DAP igény 1.18E+02 kg 
DAP előállítás energia igény 8.47E+02 kWh 
N igény 1.70E+02 kg 
Karbamid igény 3.22E+02 kg 
Karbamid előállítás energia igény 2.18E+03 kWh 

Al2SO4 igény 1.91E-05 kg 

Al2SO4 előállítási energia igény 7.90E+00 kWh 

Hidrotermális előkezelés energia 
igény 

5.99E+02 kWh 

Kinyert asztaxantin 1.00E+00 kg 
SC CO2 energia igény 2.97E+03 kWh 
SC CO2 kinyerési hatásfok 9.20E+01 % 
Hidrotermális elgázosítás energia 
igény 

8.19E+03 kWh 

1. táblázat. 1 kg asztaxantin előállítására vonatkozó leltáranalízis 



Fózer, Dániel – Nagy, Tibor – Tóth, András József – Mizsey, Péter: Megújuló energia tárolásának és 
értéknövelt termék előállításának vizsgálata mikroalga biomassza felhasználásával 

__________________________________________________________________________________ 

 
9 

 

EREDMÉNYEK, ÉRTÉKELÉS 

A vizsgált mikroalga alapú asztaxantin 
előállítására vonatkozó középponti környezeti 
hatások a 2. táblázatban láthatóak. A súlyozást 
követően a 3. ábra alapján megállapítható, hogya 
legjelentősebb környezeti hatások a nem megújuló 

energia alkalmazásához társíthatóak, amely a 
hatások 45.9%-ért felelős. A második 
legjelentősebb hatás 42.4%-al a 2.5 µm-nél kisebb 
részecskék kibocsátáshoz kapcsolható, amely 
összefüggésbe hozható a feldolgozási folyamat 
során alkalmazott konvencionális 
energiahordozók alkalmazásával.  

Középponti hatáskategória Mértékegység Érték 
Vízi savasodás kg SO2 eq 3.82E+00 
Vízi ökotoxicitás kg TEG víz 6.18E+04 
Karcinogének kg C2H3Cl eq 9.80E+00 
Globális felmelegedési potenciál kg CO2 eq 4.58E+01 
Ionizáló sugárzás Bq C-14 eq 4.88E+03 
Termőterület m2 3.42E+01 
Ásványi anyagok kinyerése MJ 4.90E+01 
Nem-karcinogének kg C2H3Cl eq 1.44E+01 
Nem megújuló energia MJ 1.22E+04 
Ózonréteg elvékonyodás kg CFC-11 eq 8.83E-05 
Légzőszervrendszert érintő 
szervetlen 

kg PM2.5 eq 7.11E-01 

Légzőszervrendszert érintő 
szerves 

kg C2H4 eq 1.56E-01 

Földet érő savasodás kg SO2 eq 1.45E+01 
Földi ökotoxicitás kg TEG soil 1.11E+04 

2. táblázat. Középponti hatáskategóriák, IMPACT2002+ V2.14 módszer 

 

3. ábra. Középponti hatáskategóriák IMPACT2002+ Pt-ban kifejezve
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Az IMPACT2002+ módszer szerint az asztaxantin 
előállítására vonatkozó kumulált globális 
felmelegedési potenciál 45.8 kg CO2,eq/kg 
asztaxantin-nak adódott. Az egyes műveleti 
egységekhez társítható szén-dioxid ekvivalens 
kibocsátási értékek a 4. ábrán láthatóak. A 
legmagasabb kibocsátás érték a N tartalmú 
műtrágya előállításához kapcsolódik, amely az 
összes kibocsátás 59.5%-a. A második helyet a 
foszfor alapú műtrágya foglalja el, a kibocsátások 
20.9%-val. Ezen kiemelkedően magas értékek 
felhívják a figyelmet arra, hogy a 
műtrágyagyártást környezetbarátabbá kell tenni, 
amely elérhető lehetne abban az esetben, ha az 
előállítás során a konvencionális energiaforrások 
helyett megújulók (például szél és napenergia) 
kerülnének alkalmazásra. Az extrakció során 

keletkező sejttörmelék értéknövelése a teljes 
emisszió 13.3%-t teszi ki.  

A végponti hatáskategóriákat tekintve 
megállapítható (l. 5. ábra), hogy az asztaxantin 
előállítása esetén a legjelentősebb hatások az 
erőforrások felhasználásához (45.9%), az emberi 
egészséget érintő hatásokhoz (45.5%), a 
ökoszisztémát érintő hatásokhoz (6.0%) és a 
klímaváltozási potenciálhoz társíthatóak (2.6%). 
Az erőforrások alkalmazásához és az emberi 
egészséghez társítható hatások abszolút értéke a 
fosszilis energiahordozók kiváltásával 
csökkenthetőek, így ezen eredmények is 
megerősítik a megújuló energiaforrások 
alkalmazásának fontosságát. 

4. ábra. Globális felmelegedési potenciál az alkalmazott műveletek szerint 

 

A felhasznált adatok kapcsán felmerülő 
bizonytalanság minősítése során kapott 
eredmények a 6. ábrán láthatóak. A 10 000 
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5. ábra. Végponti hatáskategóriák, IMPACT2002+ módszer 

 

 

6. ábra. Bizonytalansági vizsgálat, Monte Carlo analízis
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ÖSSZEFOGLALÁS 

A mikroalga biomassza ígéretes alapanyag a 
magas hozzáadott értékkel rendelkező termékek 
és energiahordozók előállítására. Hidrotermális 
technológiák alkalmazásával lehetőség nyílik 
asztaxantin és gáz halmazállapotú 
energiahordozók szimultán, megújuló alapokon 
történő előállítására. Életciklus elemzés 
alkalmazásával megállapítottuk, hogy 
mikroalgából történő asztaxantin előállítása 
során a melléktermékként keletkező 
sejttörmelék hidrotermális elgázosítása nem 
befolyásolja szignifikáns módon a környezetet 
érintő kibocsátásokat, valamint, hogy a 
folyamatlánchoz társítható kibocsátás 
mindösszesen 45.8 kg CO2,eq kg asztaxantin-1.  
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Plagizálni vagy nem plagizálni: az itt a kérdés 

 

Kedves Olvasó, aki ismered Hamlet híres 
monológját, melynek kezdősora szállóigévé 
vált, azonnal felismered a plágiumot. Jóllehet, a 
mai világban alkalmazott keresőrobotok 
valószínűleg nem jeleznének semmiféle gondot. 
A címből persze rögtön kitalálhatjuk, hogy 
szerény eszmefuttatásommal a mai tudományos 
világban egyre inkább kiirtani szándékozott 
plágiummal kapcsolatos gondolataimat 
szeretném megosztani, s talán lesz is kivel. 

A cikk apropójául az kínálkozott, hogy a Nature 
2019 augusztusában megjelent cikke (Hundreds 
of extreme self-citing scientists revealed in new 
database) ezzel a kérdéssel részletesen és 
számszerűen foglalkozik (l. itt). Büszkén 
jelenthetjük, hogy több neves kollégánk foglal 
el igen előkelő helyet a cikk segítségével 
elérhető adatbázisban. A szomorúan veszélyes 
tény, hogy az informatika már ezt is lehetővé 
teszi, és ha túl sokat és sokszor idézünk 
magunktól vagy magunkat, akkor sajnos 
„lebukunk”. Nem szeretnék érdemben a cikkel 
foglalkozni, inkább a plágiumról és az ezzel 
kapcsolatos ellentmondásokról írnék néhány 
sort. 

Plágium sokféle lehet. Ismert dolog, hogy az, 
aki rutinszerűen vizsgál egy témát, pl 
reakciókat, akkor sokszor egy már meglévő 
szövegkörnyezetbe csak a kísérleti 
eredményeket írja bele. Nem fogja újra leírni pl. 
az irodalmi bevezetőt, a berendezést, hogyan 
végezte az analitikát, hanem ezeket készként 
beemeli az új cikkbe. Egy anekdotát hadd 
említsek itt meg. Az egyik tanszéken dolgozó 
doktoráns kolléga mesélte egyik este 
„Elrontottam a hőmérséklet beállítást, és valami 
más keletkezett, de nem baj, írunk belőle egy 
cikket”. Persze nagyon sok híres felfedezés 
született már véletlenül, ezért helyes, ha az ilyen 
eredményeket is megosztjuk, de az anekdota jól 
mutatja, hogy még a kémia tárgykörének 
tekintett területen is különböző 
munkamennyiség áll egy-egy cikk mögött. Nos, 
az ilyen cikkek esetében a DOC file-ban 

elképzelhető, hogy csak a reakcióegyenlet lesz 
új. A mai keresőrobotok, ha van ilyen 
ellenőrzés, persze rögtön jelzik az ilyen 
plágiumot, de ez nem biztos, hogy helyes, 
hiszen új eredményt tartalmaz a munka. Hogy 
egy saját példát mondjak: eléggé átfogóan 
foglalkoztunk/foglalkozunk extraktív 
heteroazeotrop desztillációval. Ez egy 
doktoránsom felfedezése, és nagyon ígéretes a 
művelet, amivel kapcsolatos új eredményeink 
ma már az egykori PhD munkán messze 
túlmutatnak. Nagyon nagy fejtörést okoz és sok 
időbe telik, amíg ezt a módszert mindig újra és 
újra leírjuk a bevezetésben, de úgy, hogy a 
keresőrobot az azonosságot ne vegye észre. Új 
szavakat, új kifejezéseket kell használnunk. 
Bosszantó és ostoba ilyenkor a plágium 
vizsgálata. 

Plágium nem csak a tudományos 
közleményeknél fordulhat elő. Vannak komoly 
szakmai irományok, pl. útmutatások a helyes 
szakmai megoldások alkalmazására, vagy 
jelentések, ahol oldalakat másolnak be az 
interneten fellelhető anyagokból. Ezt bátran 
meg lehet tenni, mivel ezeket nem ellenőrzik és 
csak a véletlen „buktatja le” a szerző(ket). 
Viszont az nem véletlen, hogy néhány 
egyetemen a dolgozatokat plágium-
vizsgálatnak vetik alá, és a bíráló/referens 
megkapja, hogy hány százalékos az azonosság. 
Egy bizonyos határ felett, már nem is olvassák 
el a munkát, hanem elégtelennek értékelik. 

A Nature kiemelten foglalkozik az 
önidézettséggel, amikor is a cikkíró(k) saját 
korábbi munkáikra hivatkoznak. Az 
önhivatkozás is teljesen természetes, hiszen 
segíti a cikk megértését, a munka 
nyomonkövetését, segít a témával 
foglalkozóknak. Az idézettséget az önidézés 
nélkül kérik, de mivel napjainkban a kutatók 
munkásságának megismerését is segíti az 
informatika, könnyű egy vagy akár több saját 
munkásságot és idézettséget bemutató honlapot 
készíteni, melyek automatikusan begyűjtik 
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munkásságunkat és a hivatkozásokat, a 
legnépszerűbb esetben, beleértve az 
önhivatkozásokat is. Így aztán az 58%-os 
önidézettséget felmutató kolléga ott megjelenő 
idézettségének a „fele sem igaz”. Sajnos 
némelyik igen népszerű honlap szerkeszthető, 
és a honlap tulajdonosa saját kezűleg vihet be 
publikációkat és hivatkozásokat. Egyik 
tehetséges doktoránsom észrevette, hogy egy 
prominens kolléga 2011-es munkájára már 
2007-ben is hivatkoztak (no comment). 

A plágiummal kapcsolatban megemlítek egy 
komoly problémát. Különböző esetekben, pl. 
habitusvizsgálat, már nem csak a hivatkozások 
számát, hanem a hivatkozott szöveget is kérik 
bemutatni. Ez a hivatkozó személyét tekintve 
plágium, hiszen szóról szóra idéz valakit. 
Ellentmondás a rendszerben. Hogy 
hivatkozzanak le valakit szóról szóra, hogy ne 
kövessenek el plágiumot? 

Sajnos a tudomány kvantifikálása egyre 
komolyabb és egyre több publikálásra 
kényszeríti a kutatókat/egyetemi oktatókat és 
ugyanakkor figyelik a hivatkozások számát. 
Szinte futószalagon születnek a publikációk. 
Persze az sem mindegy, hogy hol publikál 
valaki. Vannak fokozatok, impakt faktor, Q1, 
D1, melyekkel a folyóiratokat minősítik. A 
folyóiratok persze keresőrobotokkal ellenőrzik 
az azonosságot, hogy ne lehessen náluk 
plágiumot elkövetni, de ezt ki lehet játszani. 

Ebben a tudomány kvatifikálásában van azért jó 
néhány bosszantó dolog. A két-három fő 
kérdés: „Hány publikációja van?”, „Hány 
hivatkozása van?”, esetleg „Hány szabadalma 
van?”. A tartalommal már nem nagyon  
foglalkoznak. Az igazi HATÁS, sokszor már 
nem kerül megvizsgálásra, csak a hatástényező. 
Hadd említsek meg egy nem kémiai tárgyú 
jelenséget. Szemész ismerősöm panaszkodott: 
„XY-nak már ennyi meg ennyi publikációja 
van, ő a híres szemész, de egy szürkehályog 
műtétet sem tud megcsinálni”.  

Nehéz itt állást foglalni, mert a tudományt és 
tudományosságot kvantifikáló rendszer jelenleg 
ilyen. Senkit sem érdekel, hogy egy mérnök 
meg tud-e tervezni egy berendezést, és az 
működik-e. Megdöbbenésemre egy tanult 

professzor társam jegyezte meg egy doktori 
bizottsági ülésen: ”Egy technológiát 
megtervezni nem tudományos eredmény”, meg 
ilyen is elhangzott már: „Pénzt kapott érte, 
akkor az nem tudomány”. Szerencse, hogy 
komoly tudósok ezt nem így gondolják. „A 
tudomány, a technológia   ̶  ezt világosan és 
erősen akarom mondani   ̶ nem old meg minden 
problémát. De tudomány és technológia nélkül 
semmiféle problémát nem lehet megoldani” 
(Teller Ede). 

Elkanyarodtam a címtől, ezért a végére is írnék 
egy plágiumot. Mondottam ember, publikálj, és 
bízva bízzál…………., hogy nem kapnak 
plágiumon. 

Mizsey Péter 

 

 

 
 


