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BEVEZETÉS 
A Digitális kompetenciák fejlesztését célzó alkalmazások bemutatása c. jegyzet konkrét témáinak 

tárgyalása előtt röviden kitérünk a címben jelzett kifejezésekre.  

A latin eredetű kompetencia szó jelentései: hozzáértés, szakértelem, illetékesség. Jelen esetben 

bizonyos tudáselemek, illetve készségek és képességek együttesét értjük alatta, amelyek egy 

meghatározott területen lehetővé teszik az illető számára a problémamegoldást. A digitális 

kompetenciáknak korunk információközpontú kultúrájában van döntő jelentősége. Digitális 

kultúra alatt röviden az internet korának számítógépekhez, okostelefonokhoz kötött 

ismeretszerzési és ismeretfelhasználási közegét értjük, azt a szférát, amelyben az egyetemi 

oktatás-kutatás jellemzően folyik. Éppen ezért az alapvetően fontos digitális kompetenciák 

körébe tartoznak a következő területeken való jártasságok: az információkeresés forrásai, 

technikái-módszerei, a kinyert eredmények értékelése-válogatása, feldolgozása, 

hasznosítása, valamint felhasználásuk és kommunikálásuk hatékony és etikus formái.   

Végül alkalmazás alatt az angol ’application’ főnévnek a számítástechnika területén belüli 

jelentését értjük: bizonyos technológia, eszköz és/vagy szoftver/program használata, 

optimális használati módja, amelynek segítségével bizonyos információk, ismeretek 

birtokába juthatunk. 

Az itt bemutatásra kerülő témák, technikák, eszközök és folyamatok a BA-, az MsC-, illetve a 

PHD-hallgatók számára egyaránt hasznosak lehetnek digitális írástudásuk fejlesztése 

érdekében, a beadandó dolgozatok, illetve később a tudományos publikációk elkészítése 

során.  

Az egyes fejezeteket megértést, gyakorlást segítő kérdések, illetve forrásjegyzék zárja, maga a 

jegyzet pedig fogalomtárral zárul. 
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EGY TUDOMÁNYOS DOLGOZAT ÉLETCIKLUSA 
 

A tudományos írásmű életciklusa három nagy fejezetből áll: a megalkotás, a közzététel és 

a publikálás. Ma már valójában mindhárom fázis elképzelhetetlen bizonyos digitális 

kompetenciák megléte, közreműködése nélkül. Az első táblázat harmadik oszlopa bemutatja, 

mely szakaszok milyen konkrét eszközeit mutatjuk be e jegyzet keretei között a hatékony és 

sikeres munka támogatása érdekében.   

 

A tudományos publikáció (dolgozat, tanulmány, szakcikk stb.) életciklusa 

I. MEGALKOTÁS RÉSZLETEK ALKALMAZÁStámogatás 

1. témaválasztás a szakterület leszűkítése; a 

szakkifejezés-hálózat 

feltérképezése; 

háttérinformációk 

összegyűjtése; 

témavázlat és kérdéssor 

összeállítása 

 

2. szakirodalmi kutatás  hagyományos, papíralapú 

dokumentumok gyűjtése: 

könyv, folyóirat, bibliográfia, 

térkép stb. 

 

 egyéb dokumentumtípusok 

gyűjtése: levéltári, múzeumi 

anyagok 

 

 elektronikus források 

gyűjtése: adatbázisok, 

szakmai weblapok, 

intézményportálok 

EISZ , eduID 

EISZ-adatbázisok 

Perlego 

Sci-Hub 

LibGen 

Google-keresők 

3. forrásértékelés, válogatás   

4. a dolgozat, tanulmány 

cikk szövegének megírása 

 Paperpile 

5. hivatkozások és 

bibliográfia elkészítése 

 

II. KÖZZÉTÉTEL  Open Access 

1. folyóiratválasztás 

2. kézirat beküldése 

3. publikáció megjelenése 

III. HATÁSKÖVETÉS tudománymetriai 

"lábnyom" megrajzolása 

Scopus 

1. táblázat A tudományos írásművek digitális eszközökkel történő támogatása 

 

Szó lesz a hozzáférés egyik kulcsáról, az eudID-ról, az Elektronikus Információszolgáltatás 

révén megnyíló, előfizetéshez kötött magyar és külföldi adatbázisokról, de mellettük 

bemutatunk néhány alternatívát, amelyek ingyenesen elérhető szakirodalmi források. A 

dolgozat megalkotása folyamatának szerves része a hivatkozási rendszer építése, amelynek 
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létrehozását ma már szoftverek támogatják. Ezek közül a Paperpile-lal foglalkozunk 

részletesebben. A következő lépcső a publikálás, ennek a nyílt hozzáférésű változatát vázoljuk 

több lépésben. Utolsó téma a hatáskövetés, vagyis a keletkezett dolgozat értékélesének egyik 

lehetséges módja, a Scopus segítségével. 

 

Források 

Dudás Anikó: Információs műveltség felsőfokon: Szakirodalmi forráskutatás a bölcsészet- és 

társadalomtudományokban: egyetemi jegyzet. Budapest – Piliscsaba, 2016.  

ISBN 978-963-308-270-6 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Kompetencia_(pedag%C3%B3gia) 

 

TECHNIKAI FELTÉTELEK 

ELEKTRONIKUS INFORMÁCIÓSZOLGÁLTATÁS (EISZ) 

 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (rövidítve EISZ Nemzeti Program 

vagy EISZ) nemzetközi és magyar elektronikus tudományos és közművelődési tartalmak 

használatát teszi lehetővé nemzeti licenc vásárlása segítségével. A programot a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központban működő EISZ Titkárság 

közfeladatként látja el. Országos, döntéshozó testülete a Programtanács. 

Az EISZ Nemzeti Program a kutatási infrastruktúra, az országos szintű elektronikus 

tartalmakra vonatkozó beszerzés egyik legfontosabb lebonyolítója. Az EISZ nyújtotta állami 

támogatással a hazai „felsőoktatási intézmények és szakkönyvtáraik; a nonprofit 

kutatóhelyek és szakkönyvtáraik; oktatással, kutatással foglalkozó egyéb intézmények és 

szakkönyvtáraik” (pl. egészségügyi intézmények és közkönyvtárak) a piaci árnál olcsóbban 

juthatnak hozzá elektronikus tudományos tartalmakhoz, adatbázisokhoz, folyóiratokhoz, 

könyvekhez és faktografikus művekhez. 

Az EISZ honlapján található egy „iránytű”, azaz egy közös keresőfelület, a COMPASS, amely 

az egyes, vele szerződésben álló intézmények legfontosabb adatait, illetve az általuk előfizetett 

adatbázisok listáját tartalmazza: 
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Kereshetünk benne dokumentumokra, illetve intézményekre, és ezek adataira. Utóbbiakra 

nézve a telephelyet mutatja meg Google-térkép segítségével, illetve az előfizetett adatbázisok 

listáját. A Miskolci Egyetem – természetesen jelentős állami támogatás mellett – 2021-ben 

összesen 24 db magyar és 9 külföldi adatbázisra fizetett elő. Arról is információt nyerhetünk, 

hogy más hazai intézmények milyen előfizetéssel rendelkeznek, hol lehet az országon belül 

bizonyos tartalmakhoz hozzájutni. 

Alapvető tájékozódási eszköz természetesen az adott tanévben elérhető elektronikus 

forrásokat illetően a saját egyetem könyvtárának honlapja, ahol a használathoz is találunk 

gyakorlati segítséget. 

 

Kérdések 

Mi az EISZ program legfontosabb célkitűzése? 

Hogyan tudhatjuk meg, hogy saját intézményünk milyen adatbázisokra fizetett 

elő? 

 

 

Források 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Elektronikus_Inform%C3%A1ci%C3%B3szolg%C3%A1ltat%C3%A1s

_Nemzeti_Program 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/ 

http://www.lib.uni-

miskolc.hu/en/web/konyvtar/;jsessionid=5C225BD27574C4E73EA1667644FBD23C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/
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EDUID 

Az elektronikus szolgáltatások távoli elérési lehetősége 

 

 

Mi az eduID? 

Az eduID a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ/NIIF Program) 

szolgáltatása, amely a magyarországi egyetemi oktató és kutató intézmények számára nyújt 

biztonságos hozzáférést az elektronikus szolgáltatások köréhez, valamint lehetővé teszi a 

külföldi partnerekkel folytatott csoportos munkát is. Szabványalapú felhasználó-azonosító 

rendszer, amely egységesíti az intézmények közötti és intézményen belüli webes 

ügyfélidentifikációt. Az eduID segítségével minden felhasználó a saját intézménye által 

üzemeltetett azonosító szerveren keresztül jelentkezhet be – akkor is, ha a nem saját 

intézménye, hanem más által nyújtott szolgáltatást vesz igénybe. A felhasználó egy 

munkamenet során csupán egyszer azonosítja magát, ez pedig gyors, kényelmes használatot 

tesz lehetővé. A Miskolci Egyetem csatlakozott a programhoz, így az oktatók, kutatók, 

hallgatók, munkavállalók számára lehetőséget biztosít az egyetem által előfizetett teljes 

szöveggel elérhető adatbázisok gyors, kényelmes, távoli használatára. Nem csak az egyetemi 

könyvtárból, a campus bármely pontjáról, de otthonról is elérhető a szükséges szakirodalom. 

Korlátot csupán az jelent, hogy egyelőre nem minden szolgáltató csatlakozott az eduID-

programhoz. 

 

Gyakorlati útmutató 

Az eudID használatára akkor van tehát szükség, ha otthonról kell a Miskolci Egyetem 

Könyvtár, Levéltár, Múzeum honlapjáról elérhető adatbázisokat megnyitni: 

http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok 

Bármelyik adatbázis linkjére kattintva (mint pl. Science Direct vagy Arcanum Digitális 

Tudománytár) legelőször ugyanabba az azonosító felületbe ütközik a felhasználó: 

 

 

http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok
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Az egyetemi e-mail-címmel rendelkező egyetemi polgárok egyúttal – könnyen, gyorsan, 

egyszerűen – élni tudnak az eduID nyújtotta lehetőségekkel: 

Felhasználónév: az egyetemi e-mail cím @uni-miskolc.hu előtti része 

Jelszó: az e-mail címhez kapcsolódó jelszó 

 

Probléma, kérdés esetén az egyetemi Informatikai Szolgáltató Központhoz kell fordulni a 

Miskolci Egyetem Telefonkönyvének Helpdesk felületén.  

 

 
 

 

 

Kérdések 

Mi az eduID? 

Mikor van szükség az eduID azonosító használatára? 

Milyen elemei vannak? 

 

 

 

 

Források 

Dudás Anikó: Információs műveltség felsőfokon: Szakirodalmi forráskutatás a bölcsészet- és 

társadalomtudományokban: egyetemi jegyzet. Budapest – Piliscsaba, 2016.  

ISBN 978-963-308-270-6 

https://eduid.hu/hu 

http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok 

            

 

 

 

 

 

https://eduid.hu/hu
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TUDOMÁNYOS ADATBÁZISOK AZ EISZ-EN KERESZTÜL 
 az egyes karok hallgatói, oktatói számára 

Az adatbázis fogalma és típusai 

Az adatbázis lényegében az elektronikus felületre, az online térbe költöztetett, digitalizált 

művek könyvtárat alkotó egysége, és/vagy a már eleve digitális formában keletkezett, 

különböző szempontok szerint rendezett dokumentumok gyűjteménye. Többféle sajátosság 

alapján tudjuk őket csoportosítani. Tartalmukat tekintve a hagyományos könyvtárakhoz 

hasonló módon lehet őket pl. szakterület (matematika, jog, egészségügy stb.), 

dokumentumtípus (szabvány, szabadalom, kotta, folóiratcikk stb.) szerint megkülönböztetni. 

A szolgáltatott, hozzáférhető adatok tekintetében vannak csupán bibliográfiai és metaadatokat 

szolgáltató adatbázisok, vannak a dokumentumokat azonosítóikkal és teljes szövegükkel 

szolgáltatók, illetve vannak olyanok, amelyek a szerzőkre és intézményeikre vonatkozó 

tudománymetriai  adatokat mutatják be. Hozzáférhetőség, elérhetőség szempontjából vannak 

szabadon, bárki számára elérhető, nyílt adatbázisok, vannak előfizetés ellenében használható 

tárak, illetve egy adott intézmény dokumentumtermését tartalmazó, korlátozottan 

hozzáférhető adatbázisok.   

 

2. táblázat Az adatbázisok lehetséges típusai 

AZ EGYES KAROK SZÁMÁRA AJÁNLOTT ADATBÁZISOK 

A Miskolci Egyetem minden kara számára összeállítottunk egy „adatbáziscsokrot”, amely 

természetesen a teljesség igénye nélkül a kutatás, a szakirodalomgyűjtés lehetséges 

kiindulópontjaként szolgáló elektronikus forrásokat tartalmaz. Több adatbázis 

multidiszciplináris, azaz számos tudományterületet lefedő állománnyal rendelkezik, ezért 

több kar hallgatói is haszonnal kutathatják. Legtöbbjük elérhető a könyvtár honlapjáról: 

http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok  
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Jogtudományi források 

 

ADATBÁZIS NEVE RÖVID LEÍRÁSA TÍPUSA 

Magyar Jogi Adatbázis 
https://aleph23.ogyk.hu 

Ingyenesen elérhető az Országgyűlési 

Könyvtár honlapjáról. több mint 500 

ezer tétel található és tartalmazza a 

folyamatosan bővülő Magyar Jogi 

Adatbázist, valamint a lezárt Külföldi 

Jogi és a Világpolitikai Információk 

Adatbázisokat. Kiemelt területek: 

állam- és jogtudomány, 

történettudomány, politikatudomány, 

országgyűlés, nemzetpolitika. 

bibliográfiai adatokat tesz közzé 

Jogtár – Wolter Kluwers 
https://net.jogtar.hu/ 

Előfizetéses adatbázis, tartalma: 

Hatályos jogszabályok, új jogszabályok, 

módosított jogszabályok, 

önkormányzati rendelettár, Ezer év 

törvényei. A szolgáltatás az adott napon 

hatályos magyar jogszabályokat 

tartalmazza, és a jogszabály hatályos 

időállapotán túl az azt közvetlenül 

követő időállapotát. 

Teljes szöveggel tartalmazza a 

jogszabályi anyagokat 

Jogkódex - Internetes jogi 

tudástár 
https://jogkodex.hu/ 

Előfizetéses adatbázis, tartalma: 

jogszabályok, szakcikkek, döntvények, 

könyvek, Joganyagok kibocsátó-típus, 

jogterület szerinti és kronologikus 

felosztásban, jogszabályi változások, 

törvényjavaslatok, indokolások, 

jogesetek, bírósági iránymutatások. 

Teljes szöveggel tartalmazza a jogi 

dokumentumokat 

HeinOnline 
https://home.heinonline.org/ 

Előfizetéses adatbázis, tartalma: több 

mint 3000 jogi tudományos folyóirat, 

amelyek több mint ezer témát 

vizsgálnak, és mindegyik a legelső 

számig nyúlik vissza. több mint 197 

millió oldalnyi multidiszciplináris 

folyóiratot, alapvető kormányzati 

dokumentumokat, nemzetközi 

forrásokat, esetjogot és még sok mást 

kínál. 

Teljes szöveggel tartalmazza a jogi 

dokumentumokat 

Harvard Law School Library - 

USA 
https://guides.library.harvard.edu/free 

Válogatott ingyenes online jogi kutatási 

forrásokat tartalmaz az Egyesült 

Államok szövetségi és állami 

anyagaival kapcsolatban. 

Teljes szöveggel tartalmazza a jogi 

dokumentumokat 

3. táblázat Az Állam- és Jogtudományi Kar számára ajánlott adatbázisok 
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ADATBÁZIS NEVE RÖVID LEÍRÁSA TÍPUSA 

Humanus – Humántudományi 

Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa 
http://www.oszk.hu/humanus/ 

Magyar vonatkozású 

tanulmányokat tartalmaz. A 

tematikus keresést tárgyszavas 

feldolgozás támogatja. Többféle 

adatbázis állománya kereshető, az 

adat eredeti forrásáról is 

tájékoztat. A lefedett 14 terület: 

irodalom-, nyelvtudomány, 

történelem-,had-, 

politikatudomány, 

könyvtártudomány, 

könyvtörténet, filozófia, vallás, 

teológia, művészet, 

neveléstudomány, 

néprajztudomány, helytörténet, 

kisebbségtudomány. 

bibliográfiai adatokat tesz 

közzé 

Petőfi Irodalmi Múzeum adatbázisai 
 http://pim.hu/object.af20b1dd-d9ea-413e-9dc6-

ee65dfbb72e4.ivy 

Gyűjti a magyar szépirodalom, a 

magyar irodalomtörténet és 

irodalomtudomány körében 

megjelenő nyomtatott 

dokumentumokat, 

prónyomtatványokat, 

lapkivágatokat és gépiratokat, 

valamint a magyar írók és az 

irodalmi élet neves 

személyiségeinek könyvtári 

hagyatékát.  A könyvtár 

állományán kívül a következő 

fontosabb gyűjtemények és 

adattárak anyaga kereshető a 

2011-től egyesített adattárban: (1) 

Gyűjteményi katalógusok, 

bibliográfiák; (2) Névtér (Magyar 

életrajzi index), irodalmi 

adattárak; (3) Irodalmi 

évfordulók; (4) Magyar Digitális 

Múzeumi Könyvtár. 

több bibliográfiai és életrajzi 

típusú adattárat egyesít 

MTA Nyelvtudományi Intézet 

könyvtárának katalógusa 
http://konyvtar.nytud.hu/index/index.html 

A nyelvtudomány ágazatainak 

szakirodalmát mélységében 

gyűjti 

bibliográfiai adatokat tesz 

közzé 

Akadémiai Kiadó folyóiratai 

http://www.akademiai.com/ http://akademiai.com/ 

2000-ig visszamenően a 

folyóiratok nagy része teljes 

szövegesen elérhető. Acta 

Antiqua, Acta Archeologica, Acta 

Historiae Artium, Acta Juridica 

Hungarica, Acta Linguistica 

Hungarica, Antik Tanulmányok, 

Archeológiai Értesítő, Magyar 

Terminológia, Művészettörténeti 

Értesítő, Review of Sociology, 

Társadalom és Gazdaság, 

Társadalomkutatás.   

 EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes 

szöveges 

JSTOR Essential Collection 
https://www.jstor.org/ 

Multidiszciplináris, a filozófiától a 

zoológiáig sokféle területet érint. 

A gyűjteményben közel 700, 

számos tudományágat lefedő 

folyóirat érhető el, és 

megtalálhatók benne az Arts & 

Sciences  részgyűjteményeinek 

legfontosabb címei. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes 

szöveges 

4. táblázat A Bölcsészettudományi Kar számára ajánlott adatbázisok 
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ADATBÁZIS NEVE RÖVID LEÍRÁSA TÍPUSA 

MEDLINE 
https://www.nlm.nih.gov/medline/index.html 

Az élettudományok és az 

orvosbiológiai információk 

gyűjteménye. Tartalmaz 

bibliográfiai információkat az 

orvosi, ápolói, gyógyszerészeti, 

fogorvosi, állatorvosi és 

egészségügyi ellátással foglalkozó 

tudományos folyóiratok cikkei 

számára. Tulajdonosa az USA 

Orvostudományi Nemzeti 

Könyvtára. A PubMeden keresztül 

kereshető. A keresés ingyenes és 

nem igényel regisztrációt. 

bibliográfiai adatbázis 

ClinicalKey   
https://www.clinicalkey.com/#!/ 

Olyan orvosi keresőmotor és 

adatbázis egyben, amely az 

Elsevier orvosi és 

tudományos kiadói társaság 

tulajdona, hozzáférést biztosít a 

társaság által kiadott 

orvosi könyvtárhoz. Felhasználói 

teljes szövegű hozzáférést kapnak 

több mint 600 Elsevier 

folyóirathoz, 1000 könyvhez és 

9000 orvosi és eljárási videóhoz. 

Előfizetéssel elérhető, teljes 

szöveges 

SpringerLink 
link.springer.com 

A Springer Nature kiadó teljes 

szövegű multidiszciplináris 

adatbázisa 9 millió tanulmányt 

tartalmaz 1997-től napjainkig. A 

tartalom elsősorban műszaki-, 

természet- és orvostudományi 

területen kiemelkedő, de a 

társadalomtudományok és más 

tudományterületek is képviselve 

vannak benne. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes 

szöveges 

UpToDate   
https://www.uptodate.com/ 

A világ számos országában 

használt, elismert orvosi adatbázis, 

ami a bizonyítékokon alapuló 

klinikai döntéshozatalt támogató 

rendszerként működik. A friss 

szakirodalmat szemlézve összegzi 

az egyes tünetekre, betegségekre, 

gyógyszerekre vonatkozó 

eredményeket. A téma érdekes 

tartalmait összefoglalja, de a 

tanulmányok eredeti szövegéhez 

nem biztosít hozzáférést. Az 

általános orvosi munka során 

használható a betegség 

azonosítására és a megfelelő 

kezelés meghatározására.  

Előfizetéssel elérhető, teljes 

szöveges 

Európai Bizottság - Egészségügyi 

mutatók 
https://ec.europa.eu/health/indicators_data/data_hu 

Az Eurostat, az Európai Unió 

statisztikai hivatala az 

összehasonlítható uniós adatok 

elsődleges forrása. Az 

egészségügyi adatok az 

egészségügyi statisztikákról szóló 

keretrendeleten és a származtatott 

jogi aktusokon alapulnak. Konkrét 

témákban egyéb források is 

kiegészíthetik az uniós 

egészségügyi adatokat. 

Ingyenesen elérhető, 

statisztikai adatbázis 

5. táblázat Az Egészségtudományi Kar számára ajánlott adatbázisok 
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Műszaki, mérnöki források 

 

ADATBÁZIS NEVE RÖVID LEÍRÁSA TÍPUSA 

MathScinet 
https://mathscinet.ams.org/mathscinet/ 

Az American Mathematical Society 

matematikai adatbázisában több mint 

1800 folyóirat 3,2 millió bibliográfiai 

tételében lehet keresni. 

EISZ-programon keresztül, előfizetéssel 

elérhető, bibliográfiai adatokat tesz 

közzé 

SpringerLink 
link.springer.com 

A Springer Nature kiadó teljes szövegű 

multidiszciplináris adatbázisa 9 millió 

tanulmányt tartalmaz 1997-től 

napjainkig. A tartalom elsősorban 

műszaki-, természet- és 

orvostudományi területen kiemelkedő, 

de a társadalomtudományok és más 

tudományterületek is képviselve 

vannak benne. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes szöveges 

Web of Science (Clarivate 

Analytics/Thomson Reuters 

A Clarivate Analytics hivatkozáskereső 

bibliográfiai adatbázisa feldolgozza 

minden tudományterület legfontosabb 

folyóiratait, könyveit és 

konferenciaanyagait. Elsősorban 

tudománymetriai kutatásokra és 

szakirodalom keresésére alkalmas. 

Segítségével egyes kutatókra történő 

hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve 

megállapítható egyes kutatócsoportok 

és –intézetek nemzetközi tudományos 

világban elfoglalt pozíciója. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, bibliográfiai 

adatokat tesz közzé 

Online Szabványkönyvtár - 

Magyar Szabványügyi Testület 

adatbázisa 

 

Virtuális könyvtár, ahol a 

szabványinformációk, a szabványok 

szövege és a kiadványok kizárólag 

képernyőn való olvasásra nyithatók 

meg, tehát nem nyomtathatók és nem 

letölthetők. Hozzáférhető az egyetemi 

könyvtár dedikált gépén. 

Csak olvasható 

E-kutatás - A Szellemi 

Tulajdon Nemzeti Hivatala 

adatbázisa 
http://epub.hpo.hu/e-kutatas/ 

Nyilvános adatbázis, amely lehetővé 

teszi a Hivatal által vezetett 

elektronikus nyilvántartás adataiban, 

továbbá a Magyarország területén 

hatályos nemzetközi és közösségi 

iparjogvédelmi oltalmi formák 

adataiban történő részletes tájékozódást 

Ingyenesen hozzáférhető, teljes 

szövegű 

6. táblázat A Gépészmérnöki és Informatikai Kar számára ajánlott adatbázisok 
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Gazdaságtudományi források 

 

ADATBÁZIS NEVE RÖVID LEÍRÁSA TÍPUSA 

Business Source Premier 

(EBSCOhost) 

Több ezer nemzetközi szakfolyóiratot 

tartalmaz, jelentős a teljes szövegű 

dokumentumok aránya. A 

közgazdaságtudomány és az üzleti 

tudományok minden területéről 

tartalmaz periodikákat. Kurrens és több 

évtizedre visszamenőleg elérhető 

folyóiratszámok. Vállalati adatok, 

információk, vállalatokról készült 

dokumentumok is elérhetők (pl. SWOT-

elemzés) 

Csak előfizetéssel elérhető, a Miskolci 

Egyetemen nem. Részben teljes 

szöveges. 

EconLit with Full Text 

(EBSCOhost) 

Kb. 600 szakfolyóirat teljes szöveggel. 

Kurrens folyóiratszámokat és több 

évtizedre visszamenőleg elérhető 

periodikákat egyaránt tartalmaz. 

Csak előfizetéssel elérhető, a Miskolci 

Egyetemen nem. Részben teljes 

szöveges. 

Academic Search Complete 

(EBSCO) 

Magyar keresőfelülettel. A 

multidiszciplináris adatbázisban teljes 

szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat 

tudományos cikkeit, gyakran a 

legfrissebb számokat is beleértve. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes szöveges 

ScienceDirect (Elsevier) Multidiszciplináris adatbázis, angol 

nyelvű tudományos jellegű 

szakfolyóiratokat és szakkönyveket 

tartalmaz. Közgazdasági, pénzügyi, 

számviteli, marketing, menedzsment és 

turizmus témájú szaklapok. 

Kurrens folyóiratszámok és több 

évtizedre visszamenőleg elérhető 

periodikák. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes szöveges 

Web of Science (Clarivate 

Analytics/Thomson Reuters) 

A Clarivate Analytics hivatkozáskereső 

bibliográfiai adatbázisa feldolgozza 

minden tudományterület legfontosabb 

folyóiratait, könyveit és 

konferenciaanyagait. Elsősorban 

tudománymetriai kutatásokra és 

szakirodalom keresésére alkalmas. 

Segítségével egyes kutatókra történő 

hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve 

megállapítható egyes kutatócsoportok 

és –intézetek nemzetközi tudományos 

világban elfoglalt pozíciója. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, bibliográfiai 

adatokat tesz közzé 

7. táblázat A Gazdaságtudományi Kar számára ajánlott adatbázisok 
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Anyagtudományi források 

 

ADATBÁZIS NEVE RÖVID LEÍRÁSA TÍPUSA 

Scopus (Elsevier) Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső 

bibliográfiai adatbázisa eldolgozza 

minden tudományterület legfontosabb 

folyóiratait, könyveit és 

konferenciaanyagait. Elsősorban 

tudománymetriai kutatásokra és 

szakirodalom keresésére alkalmas. 

Segítségével egyes kutatókra történő 

hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve 

megállapítható egyes kutatócsoportok 

és –intézetek nemzetközi tudományos 

világban elfoglalt pozíciója. 

 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, bibliográfiai 

adatokat és teljes szöveget tesz közzé 

SpringerLink 
link.springer.com 

A Springer Nature kiadó teljes szövegű 

multidiszciplináris adatbázisa 9 millió 

tanulmányt tartalmaz 1997-től 

napjainkig. A tartalom elsősorban 

műszaki-, természet- és 

orvostudományi területen kiemelkedő, 

de a társadalomtudományok és más 

tudományterületek is képviselve 

vannak benne. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes szöveges 

Academic Search Complete 

(EBSCO) 

Magyar keresőfelülettel. A 

multidiszciplináris adatbázisban teljes 

szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat 

tudományos cikkeit, gyakran a 

legfrissebb számokat is beleértve. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes szöveges 

The Lens 
https://www.lens.org/ 

A tudományos közlemények mellett 

szabadalmakban is kereshetünk a 

szabadalmi irodák adatbázisait, a 

Crossref, a PubMed, és a Microsoft 

Academic rekordjait integráló 

adatbázisban. 

 

Typotex – Interkönyv   
https://edu.interkonyv.hu/ 

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több 

mint 600 magyar nyelvű kiadványa 

érhető el: felsőoktatási tankönyvek, 

jegyzetek és szakkönyvek a természet- 

és társadalomtudományok köréből. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes szöveges 

8. táblázat A Műszaki Anyagtudományi Kar számára ajánlott adatbázisok 
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Földtudományi források 

 

ADATBÁZIS NEVE RÖVID LEÍRÁSA TÍPUSA 

SpringerLink 
link.springer.com 

A Springer Nature kiadó teljes szövegű 

multidiszciplináris adatbázisa 9 millió 

tanulmányt tartalmaz 1997-től 

napjainkig. A tartalom elsősorban 

műszaki-, természet- és 

orvostudományi területen kiemelkedő, 

de a társadalomtudományok és más 

tudományterületek is képviselve 

vannak benne. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes szöveges 

Academic Search Complete 

(EBSCO) 

Magyar keresőfelülettel. A 

multidiszciplináris adatbázisban teljes 

szöveggel érhetjük el 8800 folyóirat 

tudományos cikkeit, gyakran a 

legfrissebb számokat is beleértve. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes szöveges 

Magyar Állami Földtani, 

Geofizikai és Bányászati 

Adattár 
https://mbfsz.gov.hu/magyar-allami-

foldtani-geofizikai-es-banyaszati-

adattar 

A Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat 

hozta létre. Az Adattár alapfeladata az 

– általában rendkívül nagy anyagi 

ráfordítást igénylő – földtani, geofizikai 

kutatások és bányászati tevékenység 

során keletkezett földtani adatok 

gyűjtése, feldolgozása, megőrzése és 

azok megfelelően szabályozott 

szolgáltatása. Az ország legnagyobb 

földtani-bányászati adategyüttese. Az 

állomány jelenleg több mint 175 000 

jelentést és közel 195 000 fúrási 

dokumentációt tartalmaz.  

 

Nem teljes körűen digitális állomány. 

Bányászati területek 

legfrissebb nyilvántartása 
https://mbfsz.gov.hu/hatosagi-

ugyek/nyilvantartasok/banyaszati-

teruletek 

A Magyar Bányászati és Földtani 

Szolgálat hozta létre. Linkekről 

letölthető az érvényes hatósági 

engedéllyel rendelkező bányászati 

területek digitális térképének aktuális 

változata PMF, PDF és KMZ 

formátumban (Zip). A térkép és az 

adatok tájékoztató jellegűek. 

 

Mindat.org 
https://www.mindat.org/ 

A Mindat.org a világ legnagyobb nyílt 

adatbázisa az ásványokról, kőzetekről, 

meteoritokról és a származási 

helyekről. A Mindat.org-ot a non-profit 

Hudson Institute of Mineralogy 

üzemelteti. 

 

9. táblázat A Műszaki Földtudományi Kar számára ajánlott adatbázisok 
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Művészeti források 

ADATBÁZIS NEVE RÖVID LEÍRÁSA TÍPUSA 

BMC - Zenemű-adatbázis Budapest Music Center: magyar, 

magyar származású vagy 

Magyarországon élő zeneszerzők 

műveivel kapcsolatos információt 

tartalmaz. 

 

Europeana   
https://www.europeana.eu/portal/hu 

több mint 50 millió digitalizált 

műhöz (könyv, zenemű, műalkotás 

stb.) biztosít hozzáférést. 

Az Europeana által közzétett 

összes metaadat korlátozás 

nélkül elérhető a Creative 

Commons CC0 1.0 Universal 

Public Domain Dedication 

értelmében. 

JSTOR Essential Collection 
https://www.jstor.org/ 

Multidiszciplináris, a filozófiától a 

zoológiáig sokféle területet érint. A 

gyűjteményben közel 700, számos 

tudományágat lefedő folyóirat 

érhető el, és megtalálhatók benne 

az Arts & Sciences  

részgyűjteményeinek legfontosabb 

címei. 

EISZ-programon keresztül, 

előfizetéssel elérhető, teljes 

szöveges 

MTA Zenetudományi Intézet on-line 

adatbázisok 
http://db.zti.hu/ 

Zenetörténeti, folklór és régebbi 

adatbázisok 
 

Oxford Music Online 
https://www.oxfordmusiconline.com/ 

Az online zenekutatás vezető 

adatbázisa. 

Több teljes szövegű adatbázisból 

tevődik össze: a Grove Music 

Online, The Oxford Dictionary of 

Music, The Oxford Companion to 

Music, The New Grove Dictionary 

of Music and Musicians, The New 

Grove Dictionary of Opera, The 

New Grove Dictionary of Jazz és az 

Encyclopedia of Popular Music 

online változata. A szövegeket 

képek és hangfájlok egészítik ki. 

Országos Idegennyelvű Könyvtár 

és Zenei Gyűjtemény belső 

hálózatáról érhető el. 

Teljes szöveges, hangfájlokkal 

10. táblázat A Zeneművészeti Kar számára ajánlott adatbázisok 

Kérdések 

Mit nevezünk adatbázisnak? 

Milyen jellemzői lehetnek egy-egy adatbázisnak? 

Mitől multidiszciplináris egy adatbázis? 

Milyen adatbázisban érdemes kutatni, ha a dokumentum teljes szövegére szükségünk 

van? 

 

Források 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/ 

http://www.lib.uni-

miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok 

az egyes adatbázisok honlapjai 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok
http://www.lib.uni-miskolc.hu/web/konyvtar/adatbazisok
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EGY KONKRÉT ADATBÁZIS BEMUTATÁSA 

 

MERSZ azaz Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás 

A MERSZ az Akadémiai Kiadó online okoskönyvtára, amely EISZ-előfizetés keretében 

elérhető. 

 

Tartalom 

Az Akadémiai Kiadó által korábban megjelentetett, különféle tudományterületekről 

származó, magyar nyelvű, lektorált kézikönyveket, monográfiákat, tanulmányköteteket, 

kézikönyveket, felsőoktatási tankönyveket és jegyzeteket gyűjt és ad közre teljes 

szöveggel, kereshető, jegyzetelhető, hivatkozható formában. Jelen pillanatban 787 kötetet 

tartalmaz, a teljes lista áttekintése letölthető Excel-táblázat formájában lehetséges.  

Elérhetőség 

Az EISZ-szerződés keretében lehetőség van az intézményi előfizetésre. 

A szolgáltatás intézményen belülről IP-azonosítással vagy távolról Shibboleth (EduID) 

azonosítással érhető el a https://shibboleth.mersz.org oldalon. 2018 szeptemberétől azon 

intézmények számára is lehetőség a távoli elérés, amelyeknek átmenetileg nincs lehetőségük 

csatlakozni az eduID-konföderációhoz. 

Kiemelt funkciók 

 böngészés a dokumentumok között tematika alapján, kategóriaválasztás 

 keresési lehetőségek: szótövező és több művet érintő keresés vagy akár keresés az 

összes mű teljes szövegében egyszerre 

 hivatkozások gyors beszúrása: a rendszer gombnyomásra felkínálja az adott 

szövegrész pontos bibliográfiai leírását két formátumban (Harvard és Chicago), amely 

hivatkozásként bemásolható egy külső dokumentumba vagy hivatkozáskezelő 

programba áttölthető 

 könyvjelzők, egyéni jegyzetek elhelyezése 

 saját kivonatok létrehozása és megosztása 

 dokumentumrészek másolása vagy nyomtatása – akár a jegyzetekkel együtt 
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 választható nézetbeállítások: változtatható szövegmegjelenítés, jegyzet- és 

hivatkozásikonok elrejtése 

 megtekinthető a jelenleg elérhető és előkészületben lévő, és újdonságnak számító 

művek listája  

 kedvenc kiadványok megjelölése 

 mobilapplikációk iOs és Android eszközökre 

 DOI-azonosítók 

 próbahozzáférés lehetősége 

 bővítési javaslattétel lehetősége  a felhasználók részéről 

Reszponzivitás 

A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön 

applikáció letöltése nélkül. 

Megjelenített metaadatok 
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Kérdések 

Mit tartalmaz a MERSZ? 

Hogyan férhetünk hozzá a tartalmakhoz? 

Tudjuk-e mobilon olvasni a kiválasztott szakkönyvet? 

 

Források 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/ 

https://mersz.hu/mod/keres/infografika/sorrend/2/ 

 

ALTERNATÍV ADATBÁZISOK 
 

Minden rendszernek és helyzetnek vannak vesztesei – leginkább a szegények, vagy legalábbis 

a kevésbé tehetősek. Így van ez az oktatáshoz, a tudományos forrásokhoz való hozzáférés 

területén is. Az alábbiakban három olyan – egyre növekvő felhasználói táborral bíró – 

adatbázis-alkalmazás kerül bemutatásra, amelyek az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére 

születtek. 

 

SCI-HUB 

 

      „Minden akadályt el kell hárítani a tudomány útjából!” 

Tartalom 

Egy tudományos cikkeket ingyenesen elérhetővé tevő weboldalról van szó, amely mintegy 

kalózoldalként, árnyékkönyvtárként működik. Online folyóiratcikk-kereső, mostanra több 

mint 64,5 millió (!) tudományos publikációhoz nyújt térítésmentes hozzáférést. A 

szolgáltatás célja, hogy a kutatók számára előfizetési díjak nélkül elérhetővé tegye a 

tudományos szakcikkeket. Hozzáférést biztosít többek között olyan nagy nemzetközi kiadók 

tartalmához, mint az Elsevier , a JSTOR, a Springer és a Sage. A közzétett folyóiratokat a Sci-

Hub a saját tárhelyéről, vagy a Library Genesis (LibGen) szakfolyóirat-kereső archívumából 

teszi elérhetővé. A weblap a fenntartási költségeit bitcoinban fizetett közadakozásból fedezi. 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/
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Célkitűzés 

A szolgáltatást 2011. szeptember 5-én indította a kazah informatikushallgató, Alexandra 

Elbakyan. Fő célja az volt, hogy segítséget nyújtson a többi kutatónak a szakfolyóiratok fizetős 

hozzáférésének megkerülésében, ezzel hozzájáruljon a tudományos eredmények szabad 

terjesztéséhez. Szerinte a folyóiratokhoz való hozzáférés igen költséges, így a kisebb 

költségvetésű egyetemek kiszorulnak ezek használatából, ami egyenlőtlenségekhez vezet.  

Módszer 

A Sci-Hub különféle hozzáférési jelszavak segítségével jut hozzá a cikkekhez, melyeket saját 

tárhelyére másol. Ezen jelszavak jellemzően olyan intézetekhez tartoznak, amelyek 

megvásárolták a hozzáférést a kiadónál a folyóiratcsomaghoz. Elbakyan szerint sok akadémiai 

kutató önként ajánlja fel az általa kifizetett szolgáltatáson keresztül elérhető cikkeket a weblap, 

így a tudományos közösség többi tagja számára. 

Együttműködés a LibGennel 

A Sci-Hub és a LibGen szakkönyv- és folyóiratmegosztó 2013 óta hangolja össze 

szolgáltatásait. Ha egy dokumentum elérhető a LibGen-en, ahhoz a Sci-Hub-on keresztül is 

hozzá lehet férni, ha viszont nem, a Sci-Hub megkísérli letölteni és közzétenni azt. Becslések 

szerint 50-56 millió folyóiratcikket töltött le és helyezett el a Sci-Hub a LibGen-en. 

 

Népszerűség 

2016 februárjában a szolgáltatást napi 200.000-nél is többen használták, ami a weblap 2015-ös 

betiltása és leállítása utáni időkhöz képest is 80.000-es növekedést jelent. 2017 márciusára az 

adatbázisban tárolt cikkek száma elérte a 62 milliót. 

Keresés 
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 Egy ablakos keresési lehetőség: URL, PMID, DOI, karakterlánc 

 Ha elsőre nem járunk sikerrel a Sci-Hubon: Keresés a Google Scolar / Google Tudós 

keresőjében téma, kulcsszó vagy konkrét cím alapján 

 DOI-azonosító megkeresése és kimásolása a kiválasztott cikk vagy könyv esetén, 

amennyiben a Google Scolarban nem hozzáférhető teljes szövegű formában 

 A Sci-Hub felületén a DOI-t az egyetlen kereső mezőbe beírva megjelenik az adott 

dokumentum 

 Letöltés vagy kinyomtatás a cikk felett, a jobb felső sarokban található ikonokra 

kattintva 

 

 

Források 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sci-Hub 

Kiss Anikó: A  sci-hub megállíthatatlan: hogyan viszonyul a kutatók fiatal generációja a 

kalóz oldalhoz?  

2019.06.12., 08:00 

https://instantscience.hu/2019/06/12/a-sci-hub-megallithatatlan-hogyan-viszonyul-a-

kutatok-fiatal-generacioja-a-kaloz-oldalhoz/ 

How to download the research papers in 2020? | Using Sci-Hub 

https://www.youtube.com/watch?v=zzYkfGVqy7E 

 

 

 

LIBGEN 

 
Tartalom 

A Library Genesis (Libgen) egy fájlmegosztáson alapuló árnyékkönyvtár tudományos 

folyóiratcikkek, tudományos és általános érdeklődésre számot tartó könyvek, képek, 

képregények, hangoskönyvek és magazinok számára. Az oldal ingyenes hozzáférést biztosít 

az egyébként előfizetős formában elérhető vagy máshol nem digitalizált tartalmakhoz. 2014-

ben katalógusa már 1,2 millió tételt tartalmazott. 2019-ben már több mint 2,4 millió nem 

szépirodalmi könyvvel, 80 millió tudományos folyóiratcikkel, 2 millió képregényfájllal, 2,2 

millió szépirodalmi könyvvel és 0,4 millió folyóiratszámmal rendelkezett. 2020-ban az 

https://instantscience.hu/2019/06/12/a-sci-hub-megallithatatlan-hogyan-viszonyul-a-kutatok-fiatal-generacioja-a-kaloz-oldalhoz/
https://instantscience.hu/2019/06/12/a-sci-hub-megallithatatlan-hogyan-viszonyul-a-kutatok-fiatal-generacioja-a-kaloz-oldalhoz/
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alapító a projekten belüli belső konfliktus miatt új weboldalt hozott létre egy alternatív 

domain alatt, a „libgen.fun” néven. Ennek eredményeként az adatbázisokat egymástól 

függetlenül karbantartják, és a tartalom eltér a libgen.fun és más Libgen tartományok között. 

Célkitűzés 

A projekt szóvivője és koordinátora úgy jellemezte erőfeszítésüket, mint egy „állandó 

könyvtári belépőkártya” a világ számára. 

Módszer 

A Libgen hivatkozásgyűjtőként írja le magát, kereshető adatbázist biztosítva a „nyilvánosan 

elérhető nyilvános internetes forrásokból gyűjtött” elemekről, valamint a felhasználók által 

feltöltött fájlokról. Hozzáférést biztosít szerzői joggal védett művekhez, például az Elsevier 

ScienceDirect webportáljáról származó PDF-fájlokhoz. Az Elsevierhez hasonló kiadók 

internetes kalózkodással vádolták a Library Genesist. Mások ezzel szemben azt állítják, hogy 

az akadémiai kiadók profitálnak a kormány által finanszírozott kutatásokból, amelyeket 

professzorok írnak – akik közül sokan állami egyetemeken dolgoznak. 

Együttműködés 

A Library Genesis a Szovjetunió illegális underground szamizdat kultúrájában gyökerezik. Az 

orosz számítógépes hálózat, a RuNet az 1990-es években jött létre, aktív önkéntesek, köztük 

nagyon sok könyvtáros részvételével. A 21. század elején az erőfeszítések összehangolttá 

váltak, és 2008 körül egyetlen hatalmas rendszerbe integrálódtak, amelyet Library Genesisként 

vagy LibGen néven ismernek. 2020-ban a projekt elindított egy peer-to-peer (végpontok 

közötti közvetlen kommunikációra épülő) digitális tartalomkönyvtárat a Sci-Hubon és a 

Library Genesisen. 

Keresés 
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Kérdések 

Miért van létjogosultsága a két „kalózvállalkozásnak”? 

Hogyan tudunk keresni a Sci-Hub segítségével? 

Mennyivel kínál többet a LibGen a Sci-Hubnál? 

 

 

 

 

Források 

https://libgen.is/ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Library_Genesis 

 

 

PERLEGO 

 

 

Maga a „márkanév” a latin ’végigolvasni’ szóra vezethető vissza.  

Célkitűzés 

Az alapítók, Gauthier Van Malderen és Matthew Davis valós szükségletre építve hozták létre 

az alkalmazást 2016-ban: egyetemistaként megtapasztalták a szakirodalomhoz való 

hozzáférés nehézégeit. Törekvésük, hogy megfizethető alternatívát kínáljanak az egyetemi 

tankönyvek beszerzése terén. Ezért küldetésüknek tekintik, hogy az oktatás mindenki 

számára elérhető legyen. „Hiszünk abban, hogy az oktatás emberi jog, ezért olyan online 

könyvtárat építettünk fel, amelynek középpontjában a hozzáférhetőség, a megfizethetőség és 

a fenntarthatóság áll.” Olyan rendszert akarnak működtetni, amely a hallgatók, a kutatók, a 

szerzők és a kiadók számára is előnyökkel jár. A Perlego azért született, hogy megfizethető (és 

fenntartható) tankönyv-megoldást biztosítson a tanulók számára szerte a világon a kiadókkal 

való partnerség révén, valamint a nyomtatási, terjesztési és kiskereskedelmi felárak 

megszüntetésével. 

 

https://libgen.is/
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Tartalom 

A Perlego egy digitális online könyvtár, amely tudományos, szakmai és nem szépirodalmi e-

könyveket szolgáltat. Jelenleg több mint 650.000 címet tesz hozzáférhetővé angol, olasz, 

spanyol, francia és német nyelven, és több mint 900 tudományágat fed le a pszichológiától a 

műszaki és mérnöki tudományokig. A vállalkozás több mint 3.000 kiadóval folytat 

együttműködést, amelyek tartalmat biztosítanak a szolgáltatáshoz, köztük olyan nagy 

tudományos kiadókkal, mint a Wiley, a Pearson és a Bloomsbury. Például a jog témakörén 

belül 51 altémakör található, amelyekben 20-2.220 könyv olvasható.  

Előfizetés 

Előfizetésen alapuló, általánydíjas szolgáltatás, amely korlátlan hozzáférést kínál a 

felhasználóknak a hozzáférhető dokumentumokhoz az előfizetés időtartama alatt. A tarifák: 

havonta 12 Euro, de ha valaki egy teljes évre előfizet, akkor összesen 96 Euro. 

Elérhetőség 

A szolgáltatás asztali számítógépen és mobilon is elérhető. A felhasználók az előbbieken 

böngészőjükön keresztül érhetik el a címeket, vagy letölthetik az alkalmazást mobil 

eszközökre és táblagépekre. 

Kiemelt funkciók 

 böngészés 

 keresés, a szűrés során: az 5 világnyelv egyike, megjelenési év (az 1900-as évektől), 

kiadó, szerző, formátum (ePub, PDF), tudományterületek és altémakörök szerint 

 olvasás 

 offline olvasás: az alkalmazást mobil eszközökre és táblagépekre letöltve 

 különféle tanulási eszközök: kiemelés, jegyzetelés, hasonlóan a „valódi 

tankönyvekhez” 

 megosztási lehetőség 

 két hetes ingyenes kipróbálási időszak 

Megjelenített metaadatok 
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Források 

https://en.wikipedia.org/wiki/Perlego 

https://www.perlego.com/mission 

 

 

GOOGLE-KERESŐK 

A Google ugyancsak nyújt specifikus szolgáltatásokat szakmai tartalmak felkutatásához 

A SZOLGÁLTATÁS NEVE RÖVID LEÍRÁSA 

Google Art Project 
http://www.googleartproject.com/ 

Több száz művészeti gyűjtemény digitalizált anyagát 

használja fel és adja közre. A webes környezetben sajátos 

beállításokkal jeleníthetők meg a művészeti alkotások. 

Google Books  
https://books.google.com/ 

Könyves tartalomszolgáltatás, két forrással: a digitalizálás és 

kiadókkal való együttműködés. Főként nagyobb amerikai 

egyetemi könyvtárak anyagát dolgozzák fel nagy 

teljesítményű könyvszkennerekkel. Vannak magyar nyelvű 

könyvek is. A régebbi kiadások, a XX. század első 

harmadánál korábban nyomtatott művek teljes egészében 

letölthetők, a szerzői jogvédelem hatálya alá eső könyvek 

esetében pedig háromféle bepillantási lehetőség: teljes 

szövegű olvasás letöltéssel, előnézetek részletekkel, csak 

bibliográfiai adatok. 

Google News Archive 
http://news.google.com/archivesearch 

Digitalizált újságok és a mai, friss hírekkel szolgáló webes 

hírportálok anyagát indexeli és keresi a szolgáltatás. 

Google Scholar 
https://scholar.google.hu/ 

Folyóiratokat, könyveket, a repozitóriumokba feltöltött nyílt 

hozzáférésű anyagokat fedez fel. A kiadókkal 

együttműködve a friss tudományos cikkek szövegében és 

metaadataiban is keres, a hozzáférésnél a jogosultsági 

szabályozások érvényesek. a dokumentum rövid azonosító 

adatait (cím, szerzők, év, kiadó/forrás), a keresőszóval 

összhangban a rövid részletet a szövegből. Az „Idézés” gomb 

többféle hivatkozási stílusban jeleníti meg a bibliográfiai 

leírást, exportálható formátumokat kínálva. A 

„Mentés” a saját Google fiókba menti a tételt. Az „Idézetek 

száma” olyan cikkekhez vezet, 

amelyek hivatkoznak a tanulmányra. A „Kapcsolódó cikkek” 

más, hasonló tematikájú cikket csatolnak. Online hozzáférés 

esetén a szolgáltató forrás linkje is megjelenik. 

 11. táblázat A Google tudománytámogató keresőszolgáltatásai 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Perlego
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A HIVATKOZÁS EGYIK ESZKÖZE: A PAPERPILE 

 Hivatkozáskezelő rendszer használata szakirodalom gyűjtéséhez, hivatkozások és 

bibliográfia készítéséhez 

Hivatkozási rendszerek 

A tudományos dolgozatokkal szemben támasztott követelmény az olvasott és felhasznált 

forrásokra, a szakirodalomra való megbízhatóan pontos, ellenőrizhető hivatkozás. A 

forrásokat bibliográfiai adataik révén azonosítjuk. Kétféle úton használhatjuk fel az olvasott 

szakirodalmat: 

 idézőjelbe tett szó szerinti idézés révén 

 saját szavakkal illesztve a saját gondolatmenetbe.  

Így hivatkozhat a dolgozat szerzője egy másutt olvasott kijelentésre vagy felvetett problémára, 

amely forrását tekintve lehet folyóiratcikk, könyvfejezet részlete, bekezdése, statisztika, 

törvénycikk, kutatási jelentés, különféle elektronikus források, akár videorészlet stb. A 

hivatkozásokat az adott mű rövid bibliográfiai leírásával  és a hivatkozott tartalom eredeti 

helyének megjelölésével adjuk meg. Ezen adatok rögzítésére szakterületenként különböző 

jegyzetkezelési technikák léteznek:  

 az adott szakterületen élő hagyományok,   

 a szerző által látogatott szak vagy kurzus követelményei, 

 folyóiratcikk esetén a kiadó vagy a szerkesztőség által megadott követelmények. 

Egy tanulmány azonban mindenképpen csak egyetlen hivatkozási és jegyzetelési módszert 

alkalmazzon következetesen végig. 

A hivatkozási stílus a felhasznált forrásokra, művekre, mások gondolataira, eredményeire 

való utalási és hivatkozási eljárás, a jegyzetkezelés, a rövidítések és feloldásuk 

következetes megformázását jelenti. Esetei: 

 az ún. szövegközi utalások alkalmazásánál, vagyis magában az írandó szövegben 

 a tanulmány végén elhelyezett irodalomjegyzék elkészítésénél.  

 

Hivatkozási stílusok 

A leggyakrabban alkalmazott stílusok:  

 MLA (Modern Language Association)  

www.mla.org 

 APA (American Psichological Association)  

www.apastyle.org 

 AMA (American Medical Association)  

www.ama-assn.org 

 Harvard  

http://www.xn--bibliogrfia-r7a.hu/wp-content/uploads/hivatkozasi-modszerek.pdf 

 Magyar pedagógia c. folyóirat 

http://www.magyarpedagogia.hu/?pid=50 

 TMT  

http://ki2.oszk.hu/kf/utmutato-a-szerzoknek/ 
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Hivatkozáskezelő rendszerek 

A tudományos munka megírása során használt ún. hivatkozáskezelő vagy bibliográfiakezelő 

rendszerek valójában az egész írás folyamatát támogatják az információgyűjtéstől a végső 

bibliográfia megszerkesztéséig. Angol elnevezésük reference management software, citation 

management software. Céljuk a segítségnyújtás az anyaggyűjtésen át a szerkesztés és a másokkal 

való megosztás, a jegyzékkészítés műveletéig. Személyre szabott tárolást tesznek lehetővé, a 

rögzített adatok előhívhatók más munkák készítése során is.  

Tartalmuk 

 a szerző által összegyűjtött teljes szakirodalmi adatbázis 

 kisebb algyűjtemények is kialakíthatók a későbbi hivatkozási tételekből 

 exportlehetőségek különböző bibliográfiai formátumokba 

 a hivatkozott tételek beilleszthetők az írandó szövegbe, majd ezekből automatikusan 

létrehozható a tanulmány végén egy irodalomjegyzék 

 lehetőséget ad közvetlenül, online módon a neten keresni adatbázisokban, 

weblapokon 

A legismertebb hivatkozáskezelő szoftverek 

Endnote: A Thomson Reuters új, ingyenes online verziót jelentetett meg népszerű 

bibliográfiakezelő programjához, az EndNote-hoz, EndNote Basic néven. Regisztráció után a 

felhasználók akár 50.000 hivatkozást tárolhatnak, alkalmazhatják a 20 legnépszerűbb 

bibliográfiai formátum bármelyikét,  és mindehhez 2 GB-os online tárhely is jár. 

https://endnote.com/ 

Mendeley: Az Elsevier kiadó tulajdonát képezi, független hivatkozáskezelő és -megosztó, a 

kutatók körében közösségi oldalként is funkcionáló szolgáltatás. 

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true 

Paperpile: https://paperpile.com/ 

Refworks: a ProQuest online hivatkozáskezelő szolgáltatása, előnye, hogy az egyetem által 

előfizetett tartalmakból származó teljes szöveget automatikusan kapcsolja a betöltött 

hivatkozáshoz. 

https://www.proquest.com/products-services/refworks.html 

Zotero: népszerű, ingyenes online hivatkozáskezelő, számos funkcióval, a legtöbb 

adatbázissal, szövegszerkesztővel kompatibilis 

https://www.zotero.org/    

 

A Paperpile általános bemutatása 

A vállalkozást 2012-ben alapították, és a Paperpile LLC üzemelteti. Egy webalapú 

kereskedelmi referenciakezelő szoftverről van szó, amely különös hangsúlyt fektet a Google 

Dokumentumokkal és a Google Scholarral való integrációra. A Google Chrome 

webáruházból telepíthető, verziófrissítéseit a Google Chrome automatikusan kezeli. 

https://www.mendeley.com/?interaction_required=true
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Egyes részei Google Chrome böngészőbővítményként vannak megvalósítva. Adatokat 

importál tudományos kiadók webhelyeiről és olyan adatbázisokból, mint a PubMed, a Google 

Scholar, a Google Books és az arXiv. Lekérheti és tárolhatja a publikációk PDF-fájljait a 

felhasználó Google Drive-fiókjában. Formázza az idézeteket és bibliográfiákat a Google 

Dokumentumokban, így lehetővé teszi a tudományos dolgozatok közös szerkesztését. A 

Paperpile importál és exportál BibTeX és RIS formátumokat, valamint adatokat tud migrálni 

a Mendeley, a Zotero és a Papers kínálatából. 

Elérhető a Windows, Linux, macOS és Chrome OS platformok felhasználói számára.  

 

Gyakorlati útmutató a Paperpile használatához 

A Google Chrome webáruházból telepíthető. A Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, 

Múzeum előfizet az alkalmazásra, az egyetem állampolgárai számára a könyvtáron keresztül 

elérhető és alkalmazható. Használata könnyen átlátható és kényelmes. 

Áttekintés a kezelő nyújtotta lehetőségekről 
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Lehetővé teszi az irodalomgyűjtés többféle formáját 

 

 
 

Adatbázisból történő import 
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Import  

 

 

 
 

 

 

Megtekintés a rendszerben 
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Kézi adatbevitel 

 

 
 

 

 

Könyv hozzáadása a saját Paperpile mappákhoz 
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Címke hozzáadása a felvett dokumentumhoz 

 

 
 

Hivatkozási stílus kiválasztása 

 

 
 

Az elkészült bibliográfia beillesztése Ctrlv-vel 

 

Dur, B. U. (May2014). Data Visualization and Infographicsin Visual Communication Design 

Education at the Age of Information. Journal of Arts and Humanities (JAH), 3.(5.), 39–50. 

https://www.theartsjournal.org/index.php/site/article/view/460/267 

 

Krum, R. (2013). Cool Infographics: Effective Communication with Data Visualization and Design. 

John Wiley & Sons. https://play.google.com/store/books/details?id=7ZesAQAAQBAJ 

 

 

https://play.google.com/store/books/details?id=7ZesAQAAQBAJ
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Google Drive-szinkronizálás 

 

 
 

Mobiltelefonon is használható 

 

 
 

 

Kérdések 

Mit jelent „hivatkozni”? 

Melyek a leggyakrabban használt hivatkozási stílusok? 

Mitől függ, melyiket alkalmazzuk? 

Hogyan könnyíti meg a dolgozatírást egy hivatkozáskezelő szoftver használata? 

Milyen lépései vannak a bibliográfia kinyerésének? 

 

 

Források 

Dudás Anikó: Információs műveltség felsőfokon: Szakirodalmi forráskutatás a bölcsészet- és 

társadalomtudományokban: egyetemi jegyzet. Budapest – Piliscsaba, 2016.  

ISBN 978-963-308-270-6  

https://paperpile.com/app 

https://www.youtube.com/watch?v=y7vDPfSr-k0 

https://en.wikipedia.org/wiki/Paperpile 

 

https://www.youtube.com/watch?v=y7vDPfSr-k0
https://en.wikipedia.org/wiki/Paperpile
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A PUBLIKÁLÁS „OPEN ACCESS” MÓDJA 
 

 
A publikálási folyamat 

Egyszer minden komoly szerző elérkezik ahhoz a pillanathoz, amikor a kész írásművet a 

nyilvánosság elé lehet tárni. Az alábbi lépések szükségesek: 

 a szerző eredeti kézirata: pre-print 

 a kézirat benyújtása a kiválasztott kiadóhoz 

 peer review: szakértő általi lektorálás 

 a kézirat módosítása, véglegesítése a szerző által a lektori vélemény alapján 

 a kiadó által elfogadott verzió: post-print 

 kiadói szerkesztés, korrektúra, tördelés 

 publikálás: megjelent verzió, pdf 

Fogalom 

Az Open Access (OA) kifejezés eredetileg azt jelenti, ’szabadon hozzáférhető, nyílt 

elérhetőség’. A tudományos, akadémiai szféra számára egyenlő az ingyenesen elérhető, 

online, digitális információval. A nyílt hozzáférés a pénzügyi és jogi korlátozások eltörlésével 

lehetőséget biztosít a tudományos eredmények szabad és jogszerű újrafelhasználására. Az 

Open Access dokumentumok – az eredeti forrás feltüntetésével – szabadon letölthetők, 

másolhatók, megoszthatók és nyomtathatók. Új megtérülési modellek és finanszírozási 

mechanizmusok kialakítására van szükség, ahol a finanszírozás nem a kimeneti (előfizetés), 

hanem a bemeneti (dokumentum-előállítás) oldalon történik állami, egyetemi, pályázati, 

szponzori forrásokból. 

 

Előnyök  

 Nagyobb láthatóságot tesz lehetővé 

 elősegíti a gyakorlati alkalmazást 

 Magasabb idézettségi arányokat eredményez 

 A kutatási eredmények nagyobb befolyással vannak a politikára 

 A nyilvánosság is elérheti a kutatási eredményeket 

 Teljesülnek a támogatásra vonatkozó szabályok 

 Az állampolgárok értéket kapnak befektetésükért 

 A fejlődő országok kutatói is hozzáférhetnek az eredményekhez 

Érintett szereplők 

 szerzők és kutatók 

 kiadók 

 repozitóriumok üzemeltetői 
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 felsőoktatási intézmények 

 könyvtárak 

 kutatásfinanszírozó testületek 

Modellek 

 Zöld út: A kézirat valamely formájának elhelyezése és szabad elérésének biztosítása 

repozitóriumon keresztül vagy a szerző honlapján. 

 Arany út: Az arany út a tudományos cikkek open access folyóiratokban történő 

publikálását jelenti. A publikálásért cikkeljárási díjat (APC) fizet a szerző a kiadónak. 

 Platina/gyémánt út:  folyóiratok, melyek a szerző számára ingyenesen biztosítják a 

folyóiratcikkek open access megjelenését. 

 Hibrid út: Olyan nem open access folyóiratok, melyekben megvásárolható az egyes 

cikkek open access publikálása. A többi publikáció azonban továbbra is csak előfizetési 

díj ellenében érhető el. 

 

Finanszírozási modellek 

 szerzői díj: A finanszírozás a publikációs folyamat elején, a szerző által történik. Nem 

ritkán az intézmény saját vagy a kutatásfinanszírozások kifejezetten publikációkra 

szánt támogatásai állnak rendelkezésre. 

 támogató szervezetek: Sok kutatástámogató szervezet vállal részt anyagilag a szerzők 

publikálásában. de az egyes tudományterületek között nagyok az egyenlőtlenségek. 

 intézményi tagság: Az intézmény (pl. egyetem), amelyhez a szerző tartozik, átvállalja 

a költségeket az intézményi tagság keretén belül. Egyes open access kiadók az 

intézményeknek az intézmény nagyságától, illetve a választott tagsági formától 

függően, szakaszos intézményi licenszszerződést kínálnak a publikálásra. 

 hibrid modell: egyrészt az előfizetéses modellt, másrészt a szerzői finanszírozást 

ötvözik. Ezt a modellt már sok hagyományos kiadó is alkalmazza. 

 közösségi díj: Egyes szaktársaságok a publikációs tevékenységeiket a tagsági díjból 

finanszírozzák. Eközben a tudósok egyszerre olvasói és szerzői is az ott megjelent 

tudományos cikkeknek, ezért az open access publikációk költségei megoszlanak a két 

csoport között. 

 intézményi finanszírozás: A tudományos intézmények manapság saját publikációs 

tevékenységeket kezdeményeznek, publikációs szerver vagy egyetemi kiadó 

formájában. Az intézmény ezzel nem csak a tartalmak rendelkezésre bocsátásának 

költségeit vállalja fel, hanem a teljes publikációs folyamatért felelős. A rendelkezésre 

bocsátott dokumentumok a nyíltan hozzáférhető változat mellett nyomtatott formában 

(azon szerzők számára, akik átvállalják a költségeket) is elérhetők. 

 kombinált modell: Létezik a különböző üzleti modellek kombinációja is. 

 más lehetőségek: További finanszírozási forrásokat jelentenek az open access kiadók 

más területekről történő keresztfinanszírozásai, vagyis a nyomtatott kiadványokból 

vagy más termékekből, például a reklámtevékenységből és az adományokból 

származó bevételek.  



 
36 

 

A publikálási útvonalak összehasonlítása 

Publikálási útvonalak 

Hagyományos Zöld Arany 

Államilag finanszírozott kutatók végzik a kutatást, eredményeiket rögzítik. 

A kéziratot előfizetéses 

szakfolyóirathoz nyújtja be, 

melyet társai 

véleményeznek. 

A kéziratot előfizetéses 

szakfolyóirathoz nyújtja be, 

melyet szakemberek 

véleményeznek. 

A kéziratot nyílt 

hozzáférésű folyóirathoz 

nyújtja be, melyet 

szakemberek 

véleményeznek. 

A kéziratot elfogadják. 

A szerző átruházza szerzői 

jogait a kiadóra, nem marad 

semmifajta joga.   

A szerző átruházza szerzői 

jogait a kiadóra, de az 

elfogadott kézirat esetében a 

másodlagos kiadási jog 

megmarad a szerzői 

archiváláshoz az intézményi 

repozitóriumban vagy saját 

honlapján. 

A szerző megtartja szerzői 

jogait és felhatalmazza a 

kiadót a kézirat 

megjelentetésére. 

A közzétett cikk csak 

előfizetési vagy hozzáférési 

díj ellenében érhető el, 

különben zárolva van. 

A közzétett cikk az 

előfizetők számára 

automatikusan 

hozzáférhető. 

A szerző cikkeljárási díjat 

(APC) fizet, hogy fedezze a 

felmerülő kiadási 

költségeket. 

A felhasználók (könyvtárak) 

előfizetést vagy cikkeket 

vásárolnak, hogy 

nyomtatott formában vagy a 

kiadó honlapján 

megtekinthessék a cikket. 

Az elfogadott kézirat 

átmeneti kiadói embargó 

alá kerülhet, általában 6-24 

hónapra. 

A megjelent cikk bárki 

számára azonnal 

megtekinthető. 

Az előfizetői díj kifizetése 

ellenére a felhasználók az 

olvasási engedélyen túl nem 

vagy alig kapnak más 

jogosultságot. 

Az embargó letelte után a 

kiadó repozitóriumából 

bárki letöltheti a nyílt 

hozzáférésű cikket. 

Az újrafelhasználhatóságot 

a nyílt licenszek biztosítják. 

 

A tudományos fejlődés 

lassú, az állami befektetések 

megtérülése gyenge. 

A tudományos fejlődés 

gyorsul, az állami 

befektetések megtérülése 

hatékonyabb. 

A tudományos fejlődés 

felgyorsul, az állami 

befektetések megtérülése 

maximális. 

 

A folyóiratválasztás szempontjai 

 megfelelő profil 

 a szakmai környezet ismeri 

 korábban már olvasott forrás 

 az utolsó szám elérhető 

 a kiadó azonosítható 
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 a kiadóval való kapcsolatlétesítés lehetséges 

 a lektorálás típusa egyértelműsíthető 

 a publikálási költség egyértelműen meghatározott 

 a szerkesztők elismert szakemberek 

 nem predátor  

 a tanulmányok könnyen elérhetőek 

 igényes megjelenés 

 a feltett kérdésekre kompetens válaszok a kiadó részéről 

Predátor folyóirat:  ún. ragadozó vagy parazita folyóirat. Az open access megjelenésével egy 

időben jelentek meg, nem rendelkeznek igazi tudományos háttérrel. Kizárólag az anyagi 

haszonszerzés érdekében keresik fel a kutatókat,  a tudományos teljesítménykényszerre 

építve. Ha egy kutató predátor folyóiratban jelenteti meg cikkét, a későbbiekben fennáll a 

veszély, hogy azt a tanulmányát nem tudja majd valóban komoly tudományos folyóiratban 

ismét publikálni. Munkásságára sem vet jó fényt, ha  ott publikál, ahol a tudományos szakmai 

háttér hiányzik, ezért célszerű már előre alaposan megvizsgálni a folyóiratot. 

A predátor folyóiratok jellemzői 

 A folyóirat címe nem illeszkedik vállalt célkitűzéseihez 

 Címe túl általános, túl nagy tudományterületet fed le, minél több cikk bevonzása 

érdekében 

 Már a címben is össze nem illő szakterületeket kapcsol össze  

 A cikkek tartalma eltér a folyóirat által megjelölt szakterülettől 

 A szerkesztőbizottság kis létszámú, nem tartalmaz nagy neveket 

 A honlap nem professzionális, akár gépelési hibákkal, nem működő linkekkel, 

hétköznapi hirdetésekkel is találkozhatunk 

 Valójában nem rendelkezik Thomson Reuters Impakt Faktorral  

 A cikkek nem szakmai válogatás, hanem befizetési alapon jelennek meg 

 Szakmai lektorálás nélküli, gyors megjelentetés jellemzi 

 Kéretlen e-mailekben kér cikkeket a kutatóktól 

 A kiadó székhelye nem illeszkedik a folyóirat címéhez 

 A kiadó székhelye hamisan van megjelölve: nyugati országot tüntet fel, valójában 

fejlődő országban működik 

 Titkolja a tényleges működési területet, csak  e-mailes elérhetőséget ad meg 

Szerzői jogok 

Az open access szabályozásának alapja a szerzői jogvédelem. A legtöbb kiadó engedélyezi az 

önarchiválást intézményi repozitóriumokban vagy a szerző honlapján, de gyakran 

összekapcsolják a kiadóhoz kötött első megjelenést és az interneten történő rendelkezésre 

bocsátást időbeli korlátokkal. Azt, hogy egyes kiadók mit engedélyeznek az önarchiválással 

kapcsolatban, a SHERPA/RoMEO lista mutatja meg. 

Creative Commons 
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A Creative Commons (CC) a szerzői jogok (copyright) egyik alternatívája. A CC széles skálán 

mozog a szerzői oltalom és a szabad felhasználás között. Kétféle jogot biztosíthat: 

 megoszthatóság: másolható, megosztható, előadható, bemutatható 

 átdolgozhatóság: származékos művek készíthetők belőle 

A különböző licencek eltérően viszonyulnak ehhez a két lehetőséghez.  

 

 

 

A folyóiratok ellenőrzése 

Több forrásban is utánanézhetünk a ténynek, hogy az adott folyóirat alkalmazza-e a nyílt 

hozzáférés elveit a publikációs folyamat során, és milyen lehetőségeket biztosít a szerzőknek:  

 A folyóirat saját honlapja 

 COPE 

 Directory of Open Access Journal (DOAJ) 

 Open Access Scolarly Publishers Association 

 (OASPA): Nyílt Hozzárésű Tudományos Kiadók Egyesülete 

 Sherpa Romeo 

 Web of Science (WOS 
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A SHERPA ROMEO honlapján az alábbi információkat nyerhetjük ki egy-egy folyóiratról az 

adatbázisból: 

 

 

1. A folyóirat jellemzői 2. A publikált tartalomra 

vonatkozó szabályozás 

A folyóirat címe 

ISSN-szám 

URL a honlaphoz 

Kiadó neve 

DOAJ-listában megtalálható 

Igényel-e a szerzőtől cikkeljárási díjat 

(APC) 

Open Access publikálás 

Embargo 

Licensz típusa 

Elhelyezés 

Feltételek 

Elfogadott változat 

Benyújtott változat 

12. táblázat A Sherpa Romeo adatai 
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A legális és ingyenes Open Access publikálás egy konkrét lehetősége  

A Miskolci Egyetemnek szerződése van a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és 

lnformációs Központ (MTA KIK) Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Programjában 

való részvételre (EISZ). Az EISZ Open Access oldalán keresztül három menüpontból elérhető 

az EISZ open access megállapodásainak részletes útmutatója, továbbá az új szerződések 

megkötéséről szóló sajtóhírek és az egyéb open accessről szóló hírek, illetve saját publikációk. 

Az Open Access megállapodások menüpont az egyes kiadók feltételrendszerét tárja az 

intézmények és a szerzők elé. Az Akadémiai Kiadóval kötött megállapodás értelmében az 

EISZ-en keresztül előfizető tagintézmények kutatóinak lehetőségük van nyílt hozzáférésű 

(open access) publikálásra. A Miskolci Egyetem a szerződés révén a résztvevő intézmények 

körébe tartozik. A megállapodás hibrid és Gold OA folyóiratokra vonatkozik, a szerzői jogot 

a Creative Commons CC-BY és CC-BY-NC-ND licenc biztosítja. A kutatók mentesülnek a 

közzétételi költségek (APC) megfizetése alól.  

 

1. Szerződés 

http://eisz.mtak.hu/images/szerzodesek/Akademiai_Kiado_Folyoiratcsomag_2021-

2023.pdf 

2. Részletek a kiadó weboldalán: 

https://akademiai.com/page/openaccess 

3. A szerző a benyújtáshoz szükséges nyilatkozatot itt érheti el: 

EISZ-AK Open Access Nyilatkozat 

https://akjournals.com/page/Authors 

4. Milyen publikációkra vonatkozik a szerződés? 

A szerződés a konzorciumban résztvevő EISZ-tagintézményben affiliációval rendelkező 

levelező szerzők cikkeire vonatkozik. 

5. Milyen időtartamban? 

Ha a cikk elfogadásának időpontja a szerződés időtartamába esik (2021. június 28. – 2023. 

december 31.). 

6. Milyen folyóiratokban lehet publikálni? 

A kiadó hibrid és Gold Open Access folyóirataiban van rá lehetőség. 

7. Folyóiratlista 

http://eisz.mtak.hu/images/OA_megallapodasok/Akademiai/Akademiai_Kiado_OA_

folyoiratlista_2021.pdf 

A Gold Open Access lapokat az AKJournals Open Access banner jelöli. 

8. Melyek a támogatott cikk típusok? 

 Eredeti közlemény 

 Összefoglaló cikk 

9. Hogyan azonosítják a kiadók a szerzőket? 

 Affiliáció - az intézmény neve alapján 

 Egyedi azonosítás - a szerző e-mail címének végződése alapján 

10. Résztvevő intézmények 2021-ben 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/open-access-

megallapodasok.html#resztvevo-intezmenyek-2021-ben 

13. táblázat Az Akadémiai Kiadó OA publikálási folyamata 



 
41 

 

 

 

Kérdések 

Melyek a publikálás legfontosabb lépései? 

Mit jelent az Open Access kifejezés? 

Milyen előnyei vannak az arany útnak? 

Miről ismerhetők fel a predátor folyóiratok? 

Milyen lehetőségek rejlenek a CC alkalmazásában? 

Melyek az OA publikálás feltételei és lépései az Akadémiai Kiadónál? 

 

 

 

 

Források 

Budapest Open Access Initiative (2002): https://www.budapestopenaccessinitiative.org/  

Berlin declaration (2003): https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration  

CC (Creative Common Lincenc): https://creativecommons.org/  

DOAJ (Directory of Open Access Journals): https://doaj.org/ 

EISZ: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/open-access-megallapodasok.html 

FOSTER Open Science Toolkit (online kurzus): https://www.fosteropenscience.eu/node/2556 

Magyar OA folyóiratok: https://openscience.hu/magyar-oa-folyoiratok/  

OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) : https://oaspa.org/  

Open DOAR (The Directory of Open Access Repositories): http://www.opendoar.org/  

Open Science: https://openscience.hu/  

Ranking Web of World Repositories: http://repositories.webometrics.info/ 

ROAR (Regisry of Open Access Repositories): http://roar.eprints.org/index.php  

Sherpa Romeo: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/  

 

 

 

HATÁSKÖVETÉS A SCOPUS SEGÍTSÉGÉVEL 
A publikált eredmények hatása a nemzetközi tudományos világban 

Nem elég „csak” publikálni, fontos a hatásgyakorlás is, azaz a tudományos dolgozatnak a 

nemzetközi tudományos világban való megjelenése, láthatósága és befolyása.  Az egyetem 

által az EISZ-en keresztül évente előfizetett adatbázisok közül a Scopus az egyik 

legjelentősebb, amely tudománymetriával foglalkozik. 

Az Elsevier kiadó 

Az Elsevier egy hollandiai eredetű, 1880-ban alakult kiadóvállalat,  amely mára modern 

információgyűjtő és -elemző céggé alakult, és jelenleg a világ egyik legnagyobb tudományos, 

műszaki és egészségügyi információszolgáltatója. Termékei közé tartozik többek között az 

elektronikus folyóiratok ScienceDirect elnevezésű gyűjteménye, a Trends and Current 

Opinion folyóiratsorozat, az online idézettségi adatbázis, a Scopus. Termékei és szolgáltatásai 

felölelik a teljes tudományos kutatási életciklust, beleértve a szoftvereket és az adatkezelést, 

http://repositories.webometrics.info/
https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
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az oktatási és értékelési eszközöket egyaránt. Az Elsevier évente 2.500 folyóiratban több mint 

470.000 cikket tesz közzé. Archívuma több mint 16 millió dokumentumot és 30.000 e-könyvet 

tartalmaz. Az évenkénti letöltések száma meghaladja az 1 milliárdot. Nem hallgatható el a 

probléma, hogy a cég rendkívül magas haszonkulcsa és szerzői jogi gyakorlata nemzetközi 

szinten kiváltotta a kutatók erős kritikáját, ennek ellenére továbbra is a tudományos életben 

való megjelenés fontos terepe a kutatók és oktatók számára. 

A Scopus adatbázis 

Egy teljes tudományos ökoszisztémát ölel fel, beleértve az e-tudományt és az e-kutatást, annak 

összefüggéshálózatával. A világ legnagyobb lektorált szakirodalmi absztrakt- és hivatkozási 

adatbázisaként működik. A legtöbb tudományterület legjelentősebb szakirodalmi forrásait 

dolgozza fel absztraktok formájában, de legfontosabb küldetése a tudománymetriai mérések 

elkészítése, valamint a szerzői hivatkozások feltárása. Ezen túlmenően megállapítható egyes 

kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt pozíciója. Az 

absztraktokhoz sok esetben tartozik teljes szövegű cikk is, melyek hozzáférhetők a 

ScienceDirect weblapján.  

Tudományos tartalom 

 

 

Tematikai felépítés 

Élettudomány Orvostudomány Társadalomtudomány Természet- és 

alkalmazott 

tudományok 

idegtudomány 100% MEDLINE pszichológia kémia 

gyógyszerészet ápolástan közgazdaságtan fizika 

biológia fogászat pénzügy mérnöki 

tudományok 

  művészetek, 

bölcsészettudomány 

 

7.295 cím 14.448 cím 12.464 cím 13.312 cím 
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Feldolgozott dokumentumtípusok 

dokumentumtípus mennyiség 

kereskedelmi kiadvány 280 

konferenciakiadvány 8.000.000 < 

könyv  

könyvsorozat 560 < 

sajtócikk 8.000 folyóiratból < 

szabadalom 39.000.000  

tudományos folyóirat 21.950 < 

Összes rekord 69.000.000 < 

 

Indexelt kiadók 
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Támogatott tevékenységek  

A kutatók, könyvtárosok, kutatási adminisztrátorok tevékenységét három fő területen 

támogatja: 

Keresés - Search Azonosítás - Discover Elemzés - Analyze 

Dokumentum, szerző vagy 

intézmény szerinti keresés 

Kapcsolódó dokumentumok 

keresése megosztott 

hivatkozások, szerzők 

és/vagy kulcsszavak 

segítségével 

A Citation Overview 

segítségével nyomon követi 

az idézetek időbeli 

alakulását szerzők vagy 

dokumentumkészletek 

vonatkozásában 

Speciális keresés Intézmények azonosítása és 

párosítása 

kutatási eredményeikkel, az  

Affiliation Identifier 

segítségével 

Az Analyze Search Results 

segítségével felméri a 

keresési eredmények 

trendjeit 

Az eredmények pontosítása 

forrástípus, év, nyelv, 

szerző, intézmény és egyéb 

jellemző alapján 

Közreműködők és szerzők 

azonosítása az Author 

Identifier segítségével 

Áttekinti az egyes szerzők h-

indexét 

Link a teljes szövegű 

cikkekhez és más könyvtári 

forrásokhoz 

Személyazonosság 

megállapítása az ORCID-

integráció segítségével 

Az Author Evaluator 

segítségével elemzi egy-egy 

szerző publikációs kimenetét 

és kutatási hatását 

Adatok exportálása olyan 

referenciakezelőkbe, mint a 

Mendeley, a RefWorks és az 

EndNote 

Kihasználja a Universal 

Discovery indexelési 

szolgáltatásait: EBSCOHost, 

Primo és Summon 

A Compare Journals 

segítségével betekintést 

nyújt az egyes folyóiratok 

teljesítményébe, amely 

lehetővé teszi a folyóiratok 

elemzését többfajta 

mérőszámon keresztül, mint 

a CiteScore, SNIP és SJR 

Értesítések e-mail, RSS, 

HTML segítségével 

Kihasználja a többi Elsevier-

szolgáltatással való 

együttműködés lehetőségeit: 

ScienceDirect, Reaxys, 

Engineering Village and 

SciVal 
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Lefedett metaadatok 

1. Dokumentumtípusok cikkek, könyvek, könyvfejezetek, 

konferenciakiadványok, gyűjtemények, 

hibajelentések, levelek, megjegyzések, 

felülvizsgálatok, felmérések 

2. Absztraktok több mint 48,8 millió rekord tartalmaz egy 

absztraktot, a releváns találatok érdekében 

3. Kulcsszavak és indexkifejezések a Scopusnál a kulcsszavakat kézzel adják hozzá a 

címek közel 80%-ához  az Elsevier tulajdonában 

lévő vagy általa licenszelt thesaurusokból. 

4. Idézettség, hivatkozások a h-index pontosabbmérését teszi lehetővé, 1970-

től 

5. Intézményi adatok Az Affiliation Identifier automatikusan 

azonosítja és összekapcsolja az adott szervezetet 

vagy intézményt  az összes kutatási 

eredményével. Különösen fontos ez a dékánok, a 

kari vezetők és a könyvtárosok számára az 

akadémiai szférában; kutatók, projektvezetők 

számára a vállalati szférában, valamint a 

finanszírozó szervek számára az állami 

szférában. 

6. Szerzői profilok A Scopus Author Identifier automatikusan 

azonosítja  a szerzőt és összekapcsolja  

publikációjával. A profilok magukban foglalják a 

kapcsolatokat, a kiadványok számát és 

bibliográfiai adatait, referenciáit. Figyelmeztető 

funkciókkal rendelkeznek, amelyek lehetővé 

teszik a regisztrált felhasználók számára, hogy 

nyomon követhessék a profil változásait és a 

szerzői h-index kiszámításának lehetőségét. 2016 

óta működik a Scopus CiteScore. Idézési 

adatokat szolgáltat az összes aktív címhez, 

például folyóiratokhoz, konferencia-

előadásokhoz, könyvekhez.  

7. ORCID-integráció A szerző az általa létrehozott saját profil adatait 

összekapcsolhatja az ORCID-dal, a két adatbázis 

megosztja és szinkronizálja egymással a 

tartalmakat.  

8. Egyéb metaadatok PubMed ID, Finanszírozási adatok, Open Acces 

(nyílt hozzáférés) 
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Keresés 

 

A keresés lehetséges szempontjai az ábrán számozással jelölt fülek és gördítősávok alapján: 

1. Dokumentum keresése  (önálló fül) 

2. Szerző keresése (önálló fül) 

3. Affiliáció, intézmény keresése (önálló fül) 

    Összetett keresés (önálló fül) - számozatlan 

4. Keresések böngészése 

5. Folyóiratok összehasonlítása 

6. Keresési szempont hozzáadása 

7. Cím, absztrakt, kulcsszó, indexkifejezés: szabad szöveg beírása a bal oldali mezőbe, a jobb 

oldali gördíthető sávon  a szemponttípus kiválasztható 

8. Újabb keresési mező hozzáadása + jelre kattintva 

9. Szűkítési szempontok: 

    időintervallum beállítása gördíthető sávon   

    dokumentumtípus kiválasztása gördíthető sávon   

    tudományterületek kiválasztása pipával 

10. Keresési előzmények  

11. Lekérdezések kombinálása 
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12. Találatok száma 

Találatkezelés 

 

A találatkezelés lehetséges szempontjai az ábrán számozással jelölt fülek és gördítősávok 

alapján: 

1. Találati lista 

2. A találatok elemzése 

3. A talált dokumentumok száma 

4. Az eredmények szűkítése 

5. Finomhangolás évszámszerint 

6. Mentési lehetőség referenciamenedzser szoftverekbe - kiválasztás legördülő sávról 

    Letöltés 

    Idézettség áttekintése 

    Idézők áttekintése 

7. A kapott találatok szerző-cím adatainak listája 

8. A találatnak a kiadó oldalán történő megtekintése kattintás segítségével 

9. Rendezés 

   dátum szerint 

   idéző szerint 

   relevancia szerint 

10. A 6. ponthoz kapcsolódó választási lehetőségeket kínál fel: 
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      hivatkozások megtekintése 

      saját listához adom 

      bibliográfia készítése 

      küldés e-mailben 

      nyomtatás 

 

A kiválasztott dokumentumokra vonatkozó hivatkozások áttekintése 

 
 

1. A találatok között két hivatkozott dokumentum található, amelyeket menteni lehet a saját 

listához. Grafikon ábrázolja a hivatkozások számának és időbeliségének viszonyát 

 

2. A hivatkozások elemzése táblázatos formában a kiválasztott szempont alapján: 

    dátum - vagy: növekvő/csökkenő darabszám 
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A szerzőre vonatkozó adatok áttekintése 

 

3. A szerző neve, affiliációja, azonosítói (Scopus és ORCID), előforduló névváltozatok 

 

4. A szerzőhöz kapcsolható dokumentumok adatai: darabszám, hivatkozások, h-index, 

társszerzők, tudományterület - grafikus ábrázolási lehetőségekkel 

 

A találati eredmények elemzése 
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2. pontban látható fülek: év, forrás, szerző, affiliáció, ország, dokumentumtípus, 

tudományterület. A grafikonos ábrázolás az egyes szerzők dokumentumainak mennyiségét 

veti össze a találatokon belül.  

  

A Miskolci Egyetem tudományos teljesítménye  

 

 

 

 

Kérdések 

Milyen tudományterüleket fed le a Scopus? 

Milyen kutatói folyamatokat támogat a Scopus? 

Milyen adatok kérdezhetők le egy szerzőre vonatkozóan az adatbázisban? 

 

 

 

Források 

https://www.elsevier.com/ 

https://www.scopus.com/ 

 

 

 

 

 

https://www.scopus.com/
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FOGALOMTÁR 
 

absztrakt: Az absztrakt vagy referátum egy tanulmányról készített, legfeljebb 150-250 szavas 

összefoglaló. Tartalma: téma, kutatási kérdések, módszerek, eredmények és következtetések. 

Egyértelműbb, mint a dokumentum maga, ugyanakkor nem tartalmazhat annál több 

információt. 

 

altmetrics: Alternatív mérőszámok a kutató publikációinak, illetve teljes kimenetének 

értékelésére, a tudományos folyóiratokban szereplő idézetek számának és súlyának értékelése 

mellett vagy helyett.   

 

adatbázis: Rendszerben tárolt, több szempont szerint visszakereshető, tudományos, 

ismeretterjesztő céllal keletkezett, hagyományos úton és elektronikusan keletkezett 

dokumentumok összessége, amely szoftvertámogatással működik. 

 

affiliáció: Egy adott tudományos munka szerzői által a megalkotásához kapcsolódóan 

megnevezett intézmény, szervezet, pl. kutatóhely. 

 

BibTeX: Egyfajta hivatkozási stílus, amelyet a különböző referenciamenedzsment szoftverek 

(Endnote, Zotero) előállítani és kezelni tudnak. 

 

citáció: (idézettség, hivatkozás) Egy publikáció jelentőségét a rá hivatkozó más publikációk 

számával (is) értékelik. A világ rangosabb nemzetközi szakfolyóiratainak hivatkozási listáit 

dolgozza fel pl. a Web of Science vagy a Scopus.   

 

DOI: A Digital Object Identifier az elektronikus dokumentumok körében használt nemzetközi 

egyedi azonosító rendszer. Egyértelműen azonosítja a neten megjelenő cikkeket, 

tanulmányokat. 

 

eduID: Nemzetközi számítógépes azonosítási rendszer. Egyben a hazai oktatási és 

kutatóintézetek felhasználóazonosítási szolgáltatása is, amelynek célja, hogy a felhasználók 

úgy vehessenek igénybe saját és külső informatikai szolgáltatásokat, hogy a saját intézményük 

azonosítja őket, és a szolgáltatás igénybevételéhez kért felhasználói adatokat ad át róluk. Az 

intézmények föderációt alkotnak, amelynek tagjai elfogadják egymás felhasználóit 

azonosítottnak. 

 

h-index: Jorge E. Hirsch fizikus, a University of California kutatója egy 2005-ben megjelent 

cikkében egy új mutatót, a h-indexet javasolta az egyén tudományos teljesítményének 

mérésére. „Egy kutató h-indexe h, ha h számú publikációja külön-külön legalább h idézetet 

kapott, a többi publikációja pedig külön-külön h-nál nem több idézetet."  Ha tehát egy kutató 

h- (Hirsch-) indexe 10, akkor tíz olyan publikációja van, amelyekre külön-külön legalább tíz 

hivatkozás történt. 
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indexelés: A keresőrobotok speciális programok, amelyek az interneten található összes 

publikus és engedélyezett tartalmakat képesek letölteni, elemezni és tárolni. A keresőmotor 

másik eleme, az indexelő rendszerezi az összegyűjtött tartalmakat, ellátja metaadatokkal és 

indexet épít belőlük. 

 

ISBN: International Standard Book Number, amely egy 13 jegyű azonosítószám, a könyvek és 

egyéb monografikus jellegű művek nyilvántartására szolgáló nemzetközi szabványos  

azonosító kód. Nálunk az Országos Széchényi Könyvtárban működő Magyar ISBN Iroda 

osztja ki. Használata mára kibővült: térképek, monografikus CD-ROM-ok, a hangos és 

elektronikus könyvek, Braille-kiadványok, brosúrák, az oktatási célú video- és diafilmek, a 

szoftverek és a multimédiás kiadványok (amennyiben a tartalom túlnyomó része 

szövegalapú). 

 

metaadat: Az adatról szóló adat, vagyis az adatok leírására szolgáló teljes dokumentáció. 

Tartalma lehet: szerzői adatok, műfaj, keletkezési körülmények, időpont, az adatelőállítás, - 

rögzítés, - tárolás eszköze, verziószámok stb. Az egyes tudományterületek különböző 

metaadatszabványokat alkalmaznak. Segítségükkel az adott szellemi termék, produktum 

azonosíthatóvá, visszakereshetővé, idézhetővé, hivatkozhatóvá válik. 

 

ORCID: (Open Researcher and Contributor Identifier) egy nonprofit szervezet, amely a 

névbeli kétértelműségek megoldásával foglalkozik, a tudományos kutatás területén minden 

szerzőhöz egyedi azonosítót rendel a megkülönböztetés érdekében. 

 

Peer-to-peer (P2P): E paradigma lényege, hogy az informatikai hálózat végpontjai közvetlenül 

egymással kommunikálnak, központi kitüntetett csomópont nélkül 

 

PMID: A PubMed egy ingyenes adatbázis, amiben az élettudományi és orvosbiológiai 

területeken megjelent publikációk között lehet keresni, ha szeretnéd tudni, hogy ki, melyik 

folyóiratban, mikor és milyen című közleményt tett közzé. A PMID a PubMed identifier 

kifejezés rövidítése, a PubMed adatbázisában lévő dokumentum egyedi azonosítója. 

 

repozitórium: Egyetemeken és más kutató intézményekben működő dokumentumszerver, 

amely tudományos anyagok archiválására és világszerte díjmentes hozzáférhetővé tételére 

szolgál. Típusai: intézményi és diszciplináris. rendszerint díjmentes a tudományos 

publikációkhoz való hozzáférés a felhasználók számára, illetve a tudományos publikálás a 

szerzők számára. 

 

reszponzivitás: Egy olyan megközelítéssel tervezett weboldal, amelynek a célja, hogy 

optimális megjelenést biztosítson, mint például a könnyű olvashatóság, egyszerű navigáció a 

lehető legkevesebb átméretezéssel és görgetéssel, a legkülönfélébb eszközökön (asztali 

számítógép, táblagép, mobiltelefon). 
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RIS-formátum: A RIS egy szabványos címkeformátum, amelyet a Research Information 

Systems, Incorporated fejlesztett ki (a formátum neve a vállalatra utal), amely lehetővé teszi a 

hivatkozási programok számára az adatcserét. Számos referenciamenedzser szoftver 

támogatja. Nagy digitális adatbázisok, mint az IEEE Xplore, a Scopus, az ACM Portal, a 

Scopemed, a ScienceDirect, a SpringerLink, a Rayyan, az Accordance Bible Software és az 

online könyvtári katalógusok exportálhatják a hivatkozásokat ebben a formátumban. Az olyan 

hivatkozáskezelő alkalmazások, mint a BibDesk, RefWorks, Zotero, Citavi, Papers, Mendeley 

és EndNote, exportálhatják és importálhatják a hivatkozásokat ebben a formátumban. 

 

Shibboleth: Elosztott autentikációs és autorizációs rendszer, ahol az erőforrásokhoz történő 

hozzáférés az identitás-szolgáltatótól kapott attribútumok alapján történik. A felhasználó úgy 

vehet igénybe szolgáltatásokat a föderáción belül, hogy csak egyetlen identitása van az 

„anyaintézménynél”. (eduID) 

 

thesaurus: A tezaurusz a tudás „kincsesháza” vagy „raktára”, miként egy szótár vagy 

enciklopédia. Értelem szerint rendezett szavak vagy fogalmak gyűjteménye, antonimák és 

szinonimák szótára. Az információkereső tezaurusz természetes nyelven kifejezett fogalmak 

olyan tartalmilag szabályozott, szükség szerint változtatható szótára, amelyben feltüntetik a 

legfontosabb fogalmi összefüggéseket. A tezaurusz fő rendeltetése az információk 

feldolgozása és keresése. 

 

tudománymetria: Célja számokkal, ún. tudománymetriai mutatókkal kifejezni a tudományos 

teljesítményt, annak hatása, a kapcsolódó közlemények száma, megjelenési helye alapján, a 

konkrét kutatási tartalom figyelembe vétele nélkül. 

 

URL: Uniform Resource Locator, más néven webcím az interneten megtalálható bizonyos 

erőforrások (például szövegek, képek) szabványosított címe. Tim Berners-Lee alkotta meg a 

világhálón való használatra, de más internetes erőforrások azonosítására is használják. A 

webcím az internet történetének alapvető újítása. Egyetlen címben összefoglalja a 

dokumentum megtalálásához szükséges négy alapvető információt. 

 

 

 

 

 

 


