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EGYETEMI KÖNYVTÁR
A Könyvtár előfizetett adatbázisai a kutatás támogatására

• Az aktuálisan hozzáférhető, fizetős adatbázisok 
megtalálhatók az Egyetemi Könyvtár portálján:

http://lib.uni-obuda.hu/
http://lib.uni-obuda.hu/adatbazisok

• Hozzáférés: Egyetemi hálózatból közvetlenül, de távoli 
eléréssel is megoldott a kapcsolódás.

• Használati segédletek, tutorialok:
Információk: Egyetemi Könyvtár – Off-Campus aloldal

• http://lib.uni-obuda.hu/campus

http://lib.uni-obuda.hu/
http://lib.uni-obuda.hu/eisz-adatbazisok
http://lib.uni-obuda.hu/campus


EGYETEMI KÖNYVTÁR
A Könyvtár előfizetett adatbázisai a kutatás támogatására

• Scopus és ScienceDirect (Elsevier)
Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza 
minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferencia 
anyagait.
Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb 
tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést.

• Web of Science (Clarivate Analytics)
A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza 
minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferencia 
anyagait.

• SpreingerLink (Springer)
A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió 
tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig.



EGYETEMI KÖNYVTÁR
A Könyvtár előfizetett adatbázisai a kutatás támogatására

• Kutatási terület és a releváns szakirodalom
Szakirodalmi, tudományos adatbázisok.

• Scopus és Web of Science keresési technikák
Megfelelő keresőkérdés definiálása
Szűkítési lehetőségek
Találati halmaz elemzése

• A kutatási terület releváns kutatóinak megtalálása
Találat rendezési technikák
Hivatkozások szerinti rangsor

• Automatikus irodalomfigyelés beállítása



EGYETEMI KÖNYVTÁR
Reference manager szoftverek használata 

A kutatómunka elejétől a kézirat megírásáig

Szakirodalom keresésének és legyűjtésének segítése

Szakirodalom rendszerezése

Saját adatbázis építése

Hivatkozások megfelelő kezelése

Irodalomjegyzék szabályos elkészítése

Plug-in – a legtöbb ismert böngészőhöz és szövegszerkesztőhöz

• http://lib.uni-obuda.hu/tananyagok

http://lib.uni-obuda.hu/campus


EGYETEMI KÖNYVTÁR
Az Egyetemi Könyvtár legfontosabb kutatástámogató szolgáltatásai

Open Access támogatás

• EISZ – MTA Közbeszerzések
• Adatbázishozzáférés OA támogatással
• APC - Article Processing Charge
• Egyetemi Könyvtár  jogosult a jóváhagyásra
• Corresponding author / levelező szerző

• Egyes magasan jegyzett, egyébként szabadon nem hozzáférhető 
folyóirat APC díja akár elérheti a 2500-3000 EUR összeget is. 

• További jelentős előny, hogy az open access megjelenésű 
publikációkra nagyobb számban érkezik hivatkozás is, már csak a 
láthatóságból fakadóan is....

open.access@lib.uni-obuda.hu

mailto:open.access@lib.uni-obuda.hu


EGYETEMI KÖNYVTÁR
Az Egyetemi Könyvtár legfontosabb kutatástámogató szolgáltatásai

Magyar Tudományos Művek Tára támogatás (MTMT)

• MTMT adminisztráció – hivatalos Egyetemi Könyvtári feladat
• Publikációs listák exportálása
• ODT áttöltés
• ORCID áttöltés
• Publikációk és hivatkozások adminisztrációja

Megfelelő folyóirat megtalálása - publikálás

• Cím, absztrakt és kulcsszó alapján
• Egyedi igényeknek megfelelően
• A témának megfelelő folyóiratok ajánlása

open.access@lib.uni-obuda.hu

Predátor folyóiratok felismerése

• A nem hiteles kiadványok azonosítása
• Email alapján, kérésre

mtmt@uni-obuda.hu

mailto:open.access@lib.uni-obuda.hu
mailto:mtmt@uni-obuda.hu
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