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1. Bevezetés – a tananyag tartalma, célja 

 

A "Tudományos szakirodalmi adatbázisok speciális funkciói /KVT-04/" tananyag célja az 

irodalomkutatást, forrásgyűjtést és témafigyelést segítő online szolgáltatások, valamint ezek 

testre szabható, különleges lehetőségeinek bemutatása. A legfontosabb online tudományos 

források rövid ismertetése után egy konkrét felhasználói fiók létrehozásáról, annak speciális 

funkcióiról lesz szó részletesen a legnépszerűbb adatbázisok, a Web of Science, a Scopus, az 

EBSCOHost, valamint a ProQuest segítségével.  

 

A mai napig tart a tudomány robbanásszerű fejlődése, főleg a „reál”, a műszaki tudományok 

területén. Egyre nagyobb mennyiségű tudásanyag áll rendelkezésre, egyre több módja van a 

tudás hatékony megosztásának, ezáltal a kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak egyre több 

forrásból kell kiszűrniük a számukra legrelevánsabb tartalmakat. A megfelelő források gyors 

megtalálásában nyújtanak segítséget a speciális, testre szabható funkciókkal rendelkező online 

tudományos adatbázisok, melyek használatával jelentős mennyiségű idő takarítható meg a 

kutatás során. Megfelelően lefuttatott keresés és saját felhasználói profil által az automatikus 

témafigyelés is nagyban segíti a munkát. Szó lesz a bibliográfiakezelő alkalmazásokról, a 

kutatói azonosítóról és a tudományos irodalom, szerzők, folyóiratok, intézmények 

értékeléséről is.  

 

 

2. A legfontosabb szakirodalmi források 

 

Az előző, KVT02-es tananyag
1
 röviden bemutatja azokat az EISZ-ben (Elektronikus 

Információszolgáltatás Nemzeti Program) fellelhető tudományos adatbázisokat, amelyek az 

Óbudai Egyetemen is hozzáférhetőek. Ezen kívül vannak még hasznos források, 

szolgáltatások, melyek közül néhány bárki számára korlátlanul elérhető. Számos 

szakkönyvtárban van irodalomkutatás, témafigyelés szolgáltatás, de ez a legtöbb helyen 

pénzbe kerül.  

Az Egyetemi Könyvtár weboldaláról (http://lib.uni-obuda.hu/), az EISZ weblapjáról 

(http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html) vagy az Országos Széchényi Könyvtár 

                                                           

1
 Bereczki Bálint: Az Egyetem hálózatában térítésmentesen elérhető tudományos adatbázisok (KVT-02), 2018 
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honlapjáról (www.oszk.hu, „Katalógusok, adatbázisok” és „Digitális Könyvtár" menü) 

számos adatbázishoz vezetnek linkek, érdemes innen kiindulni az irodalomgyűjtéskor. Az 

EISZ weboldalán vannak olyan tudományos adatbázisok, melyekre az Óbudai Egyetem nem 

fizet elő – ha ezek közül szeretné használni valamelyiket a hallgató, kutató, érdemes 

megnéznie az adatbázis ismertetők alatt található előfizető intézmények listáját. Jelen 

fejezetben nyolc fontos szolgáltatás kerül bemutatásra. 

 

 

2.1. MEK – Magyar Elektronikus Könyvtár 

A mek.oszk.hu oldalon bárki számára szabadon hozzáférhető a Magyar Elektronikus 

Könyvtár, mely a legnagyobb múltú, 1994 óta működő magyar digitális gyűjtemény, jelenleg 

is az Országos Széchényi Könyvtár gondozza. Tudományos, oktatási, és kulturális témájú 

könyvjellegű, teljes szövegű műveket, hangos könyveket egyaránt tartalmaz. Fellelhető benne 

több mint 16.000 dokumentum, többféle formátumban, mobil eszközökre is optimalizálva. 

Évente kb. 1000 új kötettel gyarapszik.2  

 

                                                           

2
 Magyar Elektronikus Könyvtár ismertető. http://www.oszk.hu/mek. Utolsó ellenőrzés: 2018. 06. 20. 
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2.2. EPA – Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis 

Az EPA (epa.oszk.hu) a Magyar Elektronikus Könyvtár kezdeményezése. A gyűjteményben 

fellelhető számos magyar vonatkozású tudományos folyóirat, szépirodalmi lap, retrospektív 
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digitalizált hírlap, élclap. A tartalomban a cikkek címe és szerzője szerint egyaránt lehet 

keresni, bárki ingyenesen használhatja.3  

 

 
                                                           

3
 Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis ismertető. http://www.oszk.hu/epa. Utolsó ellenőrzés: 2018. 

06. 20. 



 6 

 

 

2.3. MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa 

Ez a szolgáltatás a www.matarka.hu honlapról érhető el, térítésmentesen hozzáférhető. 2002 

óta létezik, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Levéltár, Múzeum által fejlesztett és működtetett 

adatbázis. Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tartalomjegyzékeit 

teszi kereshetővé, ezen túl elvezet a feldolgozott folyóiratok honlapjára, hozzáférést ad a 

cikkek teljes szövegéhez, ha azok szabadon elérhetők az interneten.4 

 

 

 

 

 

 

                                                           

4
 Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa ismertető. http://www.matarka.hu/. Utolsó 

ellenőrzés: 2018. 06. 20. 
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2.4. Videotorium 

A videotorium.hu egy ingyenes, speciális videómegosztó szolgáltatás, mely tudományos 

jellegű, ismeretterjesztő audiovizuális dokumentumokat tartalmaz. A kezdeményezést a 

Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIF) hozta létre 2010-ben. Bárki 

szabadon használhatja, a videókat regisztráció nélkül is meg lehet tekinteni, a feltöltés és az 

élő közvetítés viszont regisztrációhoz kötött. A felvételek mellé látványos prezentációkat, 

képanyagokat, dokumentumokat mellékelhet a feltöltő, érthetővé és érdekesebbé téve ezzel az 

előadást. Amennyiben valaki eduID-vel rendelkezik, nincs szükség külön regisztrációra. A 

platform egyszerű, könnyen átlátható, a videók az alábbi képernyőképen látható 

tudományterületi kategóriákba vannak sorolva.5  

 

 

 

 

2.5. JSTOR 

A JSTOR adatbázisra jelenleg nem fizet elő az Óbudai Egyetem, viszont részben ingyenesen 

használható: regisztráció után minden hónapban legfeljebb hat folyóiratcikk ingyen elérhető 

teljes szöveggel. Ez egy több tudományterületet felölelő adatbázis, nagyrészt archív 

tartalommal. Online elérés: https://www.jstor.org/  

                                                           

5
 Felhasználói segédlet a Videotorium használatához. 

https://vvc.niif.hu/sites/vvc.niif.hu/files/videotorium_segedlet_hu.pdf. Utolsó ellenőrzés: 2018. 06. 21.  
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2.6. The European Library – TEL 

Az Európai Könyvtár 47 európai ország nemzeti könyvtárának állományához ad hozzáférést, 

2005 óta létezik. Metaadatokat, digitális és hagyományos papíralapú dokumentumokat, 

hanganyagokat, egyéb dokumentumtípusokat egyaránt tartalmaz. Található benne fizetős és 

ingyenes tartalom is.
6
 Ezen a linken érhető el: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/  

 

                                                           

6
 Európai Könyvtár. https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_K%C3%B6nyvt%C3%A1r. Utolsó ellenőrzés: 

2018. 06. 21. 
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2.7. MTMT – Magyar Tudományos Művek Tára 

Az MTMT, vagyis a Magyar Tudományos Művek Tára (https://www.mtmt.hu/) a magyar 

tudományos publikációk bibliográfiai adatbázisa. A Magyar Tudományos Akadémia 

gondozza, 2009 óta létezik. Az adatbázisba ellenőrzött módon tölthetők fel a résztvevő 

intézmények kutatóinak tudományos munkásságát és teljesítményét jellemző adatok. Előnye, 

hogy egy közös országos rendszerben vehet részt az intézmény; fenntartása lényegesen 

olcsóbb, mint egy helyi kezdeményezés; a benne lévő adatok több célra is felhasználhatók. 

Segítségével a kutatók egyszerűen állíthatják össze személyes bibliográfiájukat, s egységes 

felületet biztosít a folyóirat publikációk és idézések nyilvántartásához. Összesített képet mutat 
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az intézmények tudományos teljesítményéről; nyilvános, hiteles, átvehető és hivatkozható 

publikációs listákat ad.7 

 

 

2.8. ÓDA – Óbudai Egyetem Digitális Archívum 

A tudományos kutatás része lehet a szürke irodalom (meg nem jelentetett írásművek) is, 

melyet a felsőoktatási repozitóriumok, vagyis archívumok/adattárak (is) tartalmaznak. Az 

Óbudai Egyetem repozitóriuma az ÓDA, vagyis az Óbudai Egyetem Digitális Archívum. A 

teljes szövegű adatbázis csak egyetemi számítógépekről érhető el, külső IP címekről csupán a 

benne szereplő címeket, bibliográfiai adatokat lehet böngészni. A titkosított műveket 

egyáltalán nem lehet letölteni. A gyűjtemény az egyetemen készült szakdolgozatokból, TDK 

dolgozatokból, PhD disszertációkból, konferenciaközleményekből és oktatói publikációkból 

áll. Az ÓDA részét képezi egy digitális intézménytörténeti gyűjtemény is, melyben az 

Egyetem és jogelőd intézményeinek történeti dokumentumai kereshetők.
8
 Online elérés: 

asp01.ex-lh.hu  

 

                                                           

7
 Magyar Tudományos Művek Tára. https://www.mtmt.hu/magyar-tudomanyos-muvek-tara. Utolsó ellenőrzés: 

2018. 06. 21. 

8
 Óbudai Egyetem Digitális Archívum ismertető. http://lib.uni-obuda.hu/node/79. Utolsó ellenőrzés: 2018. 06. 

20. 
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3. Speciális funkciók a Web of Science adatbázisban 

 

A tudományos adatbázisokban a kutatók létrehozhatnak saját felhasználói fiókot, melynek 

segítségével kiaknázhatják az adatbázis nyújtotta lehetőségeket. Felhasználói fiók hiányában 

csak egyszerű vagy összetett keresés futtatható le, illetve nem lehet testre szabni és később 

újra felhasználni a találati listát, nem érhetők el a különleges szolgáltatások, a kutatók nem 

segíthetik egymás munkáját. Ezek az adatbázisok többnyire hasonló sémára épülnek, de több 

példán keresztül is érdemes bemutatni a testre szabható funkciókat, mert vannak eltérések.  

A Web of Science (továbbiakban: WoS) egy nagy múlttal rendelkező multidiszciplináris, 

vagyis több tudományterületet felölelő bibliográfiai adatbázis, melyen keresztül remekül lehet 

szemléltetni a lehetőségeket a felhasználói fiók létrehozásától kezdve a különlegesebb 

funkciókig.  

 

3.1. Felhasználói fiók létrehozása  

Az alábbi képernyőképen látható a WoS regisztrációs felülete (webofknowledge.com), ahol 

első lépésként az e-mail címünket kell megadnunk majd megerősítenünk. A rendszer küld egy 

e-mailt a megadott e-mail címre a regisztráció megerősítésére szolgáló kóddal, melyet pár 

percen belül aktiválni kell, különben nem lesz érvényes a regisztráció. Ezután ki kell tölteni 

egy egyszerű űrlapot és el kell fogadni a felhasználói feltételeket.  
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3.2. Műveletek a találati listával 

Ha a kutató egy speciális témával foglalkozik, célszerű lefuttatnia egy keresést a WoS Core 

Collection-ben, melyet finomíthat a találati lista szűkítésével (a KVT02-es tananyag 

részletesen bemutatja a keresési lehetőségeket). Például: intelligens robotika témakör, 2018-as 

open access (nyílt hozzáférésű) folyóiratcikkek. Jelenleg 24 találat van, de a találati lista 

folyamatosan bővül a legfrissebb cikkekkel. A jobb felső sarokban lévő, kék csengővel 

ellátott „Create Alert” gombra kattintva a kutató értesítést kérhet a megadott e-mail címére az 

új tartalom megjelenéséről – a képernyőképen ez a lehetőség piros színnel van kiemelve. 
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A képen sárgával jelölt „Create Citation Report” segítségével a találati listáról egy WoS által 

elkészített elemzés látható az egyes cikkek idézettségi mutatóiról.  
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Itt felmerül a Hirsch-féle H-index és az önidézés fogalma. Egy folyóiratcikk és az azt író 

szerző annál nagyobb tudományos értékkel, befolyással bír, minél többen idézik, hivatkoznak 

rá. "Egy kutató indexe h, ha pontosan h darab olyan cikke van, ami legalább h idézetet kapott 

(vagyis a többi cikkei ennél kevesebbet kaptak)." A magas h-indexű kutató tehát sok, erősen 

idézett cikket publikált. A kutatói gyakorlatban 6-7-es értéket viszonylag könnyű elérni, de az 

index további növelése innen már nehéz.9 Önidézés az, ha a cikk írója saját magát idézi – ez 

rontja az idézettség valódi értékét, általában nem szokták figyelembe venni az önidézést.  

A zölddel jelölt „Analyze Results” funkcióval több szempontból is elemezhető a találati lista, 

pl. tudományterületi kategória, megjelenés éve, dokumentumtípusok, régiók, intézmények, 

nyelvek, stb. szerint.  

 

                                                           

9
 A tudományos teljesítmény mérése (Wikipédia). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_tudom%C3%A1nyos_teljes%C3%ADtm%C3%A9ny_m%C3%A9r%C3%A9se. 

Utolsó ellenőrzés: 2018. 06.20. 
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Mindkét analitika (vagy a belőlük kiválasztott elemek) letölthető, importálható (Excel-be, 

Word-be), illetve e-mailben is elküldhető. A WoS elemzéseket a Clarivate Analytics cég 

készíti.  

A találati lista kinyomtatható, e-mailben elküldhető, több formátumban is letölthető, illetve 

több helyre elmenthető az adatbázison belül (InCites, EndNote, ResearcherID felületek – 

ezekről még lesz szó a későbbiekben).  Ha nincs szükség az egész listára, pipával ki lehet 

választani a kívánt cikkeket, és a fenti műveletek ezekkel az elemekkel külön elvégezhetők.  

 

Így néz ki egy cikk a WoS-ban:  
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3.3. Az EndNote bibliográfia-kezelő alkalmazás  
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Az EndNote egy web alapú hivatkozásrendező alkalmazás, mellyel rendszerezhetők, 

formázhatók, megoszthatók a kiválasztott hivatkozások. A WoS felületén is elérhető a „My 

Tools” fül alatt, így nem igényel külön regisztrációt a használata. Segítségével könnyen lehet 

bibliográfiát készíteni, majd testre szabni azt. Különböző adatbázisokból, honlapokról 

(„Collect” fül), illetve manuálisan is bővíthető a lista. Egy WoS-ban lefuttatott találati listát 

vagy annak kiválasztott elemeit is el lehet menteni az EndNote könyvtárba. Ha a kutató közös 

cikken dolgozik valakivel, csoportot is létrehozhat és megoszthatja a tartalmát más 

kutatókkal. Többféle bibliográfia szabványból lehet választani („Format” fül), a kész anyagot 

pedig ki lehet nyomtatni, e-mailben elküldeni vagy összekapcsolni a Word programmal.  

 

 

 

Hasonló hivatkozáskezelő szolgáltatás a Scopus adatbázishoz köthető SciVal, a Mendeley, a 

Zotero és a Google fiókhoz kapcsolható EverNote is.  

 

 

3.4. ResearcherID létrehozása 

A szerzői azonosító használatával elkerülhető, hogy az azonos vagy hasonló nevű szerzőket 

összekeverjük, illetve hogy a különböző névváltozatok használata problémát okozzon a 

keresés során. A ResearcherID egyedi szerzői azonosító, amellyel a WoS adatbázisban 

lehetővé válik a hasonló nevű szerzők egyértelmű megkülönböztetése. A szerzői profil 
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létrehozása és használata külön felületen, a http://www.researcherid.com/ címen történik. Az 

oldalon a regisztrációt követően lehetőség van a szerzőnek a WoS adatbázisban szereplő 

publikációinak magához rendelésére, valamint egyéni publikációs listák és hivatkozási 

riportok létrehozására.  

A ResearcherID profil létrehozásához a kezdőoldal „Join Now It’s Free” menüpontjára 

kattintva lehet megkezdeni a regisztrációt. A megjelenő űrlapon meg kell adni a szerző 

vezeték-és keresztnevét, e-mail címét és azt, hogy honnan ismeri a ResearcherID 

szolgáltatást. A regisztrációs kérelmet a „Submit” gombra kattintva lehet elküldeni. A 

rendszer ezt követően a megadott címre automatikusan kiküld egy megerősítő e-mailt. A 

megerősítő e-mail szövegében található linkre kattintva, a megjelenő részletes regisztrációs 

űrlapon ki kell tölteni a csillaggal megjelölt kötelező mezőket. Ezt követően a „Submit 

Registration” gombra kattintva lehet továbblépni, majd a megjelenő felületen a regisztráció 

lezárásaként el kell fogadni az oldal felhasználási feltételeit. Az alábbi képernyőképen a kész 

ResearcherID profil látható. 

 

A ResercherID felületén keresztül létre lehet hozni Publons és ORCID profilt is. A Publons 

egy ingyenesen használható szolgáltatás, mely 2012 óta működik, és lehetővé teszi annak 

követését, hogy adott kutató mely tudományos folyóiratcikkeket véleményezte. Az ORCID ID 

a nemzetközileg általánosan használt és elfogadott szerzői azonosító, mellyel 
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összekapcsolható a ResearcherID, a Scopus adatbázis által automatikusan adott szerzői 

azonosító és az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) azonosító is.  

 

3.5. InCites – a tudományos irodalom, szerzők, intézmények értékelése  

Az Óbudai Egyetem jelenleg nem fizet elő a WoS InCites szolgáltatására, azonban érdemes 

megemlíteni. Segítségével új kutatási területek kialakulása ismerhető fel, vezető kutatók, 

intézmények és folyóiratok ismerhetők meg, követhetővé válik az idézetekkel való 

tevékenység. Az előre elkészített riportok mellett jelentések készíthetők pl. az intézmények 

vagy folyóiratok tudományos befolyásáról. Idézet térképekkel könnyen ábrázolható a 

hivatkozások közötti kapcsolatrendszer és az adott cikk hivatkozási kapcsolatai. Az InCites 

része a Journal Citation Reports (JCR) és az Essential Science Indicators. Előbbi 

információkat nyújt a természettudományos és társadalomtudományi folyóiratokról, beleértve 

impact faktorukat (tudományos folyóiratokat értékelő mérőszám). Utóbbi feltárja a feltörekvő 

tudományos trendeket, valamint a befolyásos kutatókat, intézményeket, folyóiratokat.10
 

 

 

A kép forrása: https://blog.lib.uiowa.edu/needtoknow/files/2017/05/incites-image.jpg 

4. A Scopus adatbázis speciális funkciói 

 

A Scopus elsősorban tudományos szakirodalom keresésére és tudománymetriai kutatásokra 

alkalmas multidiszciplináris bibliográfiai adatbázis. Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső 

bibliográfiai adatbázisa, mely feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, 

                                                           

10
 Web of Science ismertető az EISZ honlapján. 

https://www.eisz.hu/hu/licenszek/osszes/Web_of_Science/licensz.html. Utolsó ellenőrzés: 2018. 06. 20. 
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könyveit és konferenciaanyagait. Segítségével a kutatókra történő hivatkozásokat lehet 

megtalálni, illetve megállapítható a kutatócsoportok és kutatóintézetek tudományos világban 

elfoglalt pozíciója.11
 Online elérés: www.scopus.com  

 

 

 

A platform angol nyelvű, viszont felhasználóbarát, letisztult, könnyebb rajta eligazodni, mint 

a WoS felületén. A regisztráció gyors és egyszerű, ezt követően lehet használni a speciális 

funkciókat. Mint a fenti képernyőképen is látszik, négyféle keresője van: egyszerű keresés, 

szerzőkre való keresés, intézmények keresése, összetett keresés. 

4.1. MyScopus 

A jobb felső sarokban a felhasználónév mellett legördíthető menüben érhető el a” My 

Scopus”, vagyis a saját felhasználói profil lehetőségei. Itt tárolja a rendszer az elmentett 

kereséseket, értesítéseket (alert-ek), mentett listákat, kutatói csoportokat. Az értesítések és a 

mentett listák a felső vízszintes menüsorból is megnyithatók.  

 

                                                           

11
 Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár honlapja, EISZ adatbázisok. http://lib.uni-obuda.hu/eisz-adatbazisok. 

Utolsó ellenőrzés: 2108. 07.21. 
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Egy egyszerű keresés lefuttatása után egy szokásos listát kapunk, mely szűkíthető pl. 

dokumentumtípus, forrásfolyóirat, intézmény, földrajzi terület, kutatási terület, témakör, 

megjelenési év szerint. Az alábbi képernyőképen látszik, hogy a lista menthető a MyScopus-

ba, exportálható (Pl. Mendeley és EndNote bibliográfiakezelő alkalmazásba), több 

formátumban letölthető, kinyomtatható és elküldhető e-mailben. Megnézhetjük, hogy mely 

dokumentumokban található hivatkozás a kiválasztott tételekre („View cited by”).  

 

 

 Így néz ki egy cikk a Scopus-ban:  
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A cikket megnyitva ugyanúgy használhatók a fent említett lehetőségek (exportálás, letöltés 

stb.). Felül a „More” opciónál lehet idézni a cikket egy kiválasztott sablon szerint, jobb oldalt 

a „Set citation alert” pontnál pedig értesítés kérhető e-mailben, ha új hivatkozás érkezik rá.  

Értesítés nem csupán egy adott cikkre kérhető, hanem szerzőre és mentett találati listára is: 

 



 23 

 

A mentett találati listák a „Lists” menüpontban vannak, át lehet őket nevezni vagy törölni, 

ezen kívül utólag is hozzá lehet adni vagy törölni egyes tételeket.  

 

 

 

 

4.2. CiteScore metrikák 

A felső menüsorból, a „Sources” fülre kattintva érhetők el a különböző CiteScore metrikák, 

melyek a folyóiratok idézettségi hatását mérő mutatók. A mutatószámok kiszámítása a 

Scopusban lévő adatok alapján történik. A CiteScore a rendszeresen megjelenő (tehát 

legalább évente egy vagy több szám) időszaki kiadványokat (folyóiratok, könyvsorozatok, 

konferencia kiadványok) értékeli. Kiszámítja az egy naptári évben kapott összes hivatkozás 

átlagos értékét az előző három év hivatkozásaihoz képest.  
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Az alábbi képernyőkép mutatja, hogy a keresőben ki lehet választani egy adott 

tudományterületet, böngészhetünk az alterületek között is, de be is lehet írni a keresett terület 

nevét.  

 

 
 

       

Kiválasztva pl. a számítógépes grafika és dizájn témakört, szűkítve a találatokat nyílt 

hozzáférésű folyóiratokra, összesen 7 találat van. A folyóiratok címe mellett szerepelnek a  

mutatószámok: CiteScore érték, legjellemzőbb témakör, idézetek száma az előző évben, 

cikkek száma az előző három évben, SNIP és SJR értékek, illetve a kiadó is fel van tüntetve. 

2011-ig visszanézhetők ezek az adatok, a lista pedig letölthető.  
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Rákattintva egy adott tétel címére, meg lehet nézni a mutatókat és a folyóiratok adatait 

részletesen, illetve e-mailes értesítő is kérhető az esetleges változásokról, mint az alábbi 

képernyőképen is látható.  
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További Scopus mutatószámok az SJR (SCImago Journal Rank) és a SNIP (Source 

Normalized Impact per Paper), de ezekre a tananyag nem tér ki részletesen.  

 

 

4.3. SciVal 

A SciVal a Scopus adatbázissal összekötött Elsevier szolgáltatás, mely a tudományos kutatás 

világát hivatott feltérképezni. Egyes kutatók tudományos befolyását, indexeit mutatja meg, 

intézmények teljesítményét tárja fel, más intézményekkel való összehasonlításban is. Kutatói 

csoportok, intézményi együttműködések is kereshetők benne.  

A ScviVal Experts egy 2014 óta létező magyar kutatói adatbázis, mely a legsikeresebb 3000 

magyar kutató kapcsolati hálóját, életútját, kutatási szakterületeit, publikációs listáját 

tartalmazza. A kutatók számára feltárja az együttműködés lehetőségeit, megtalálhatóvá teszi 

számukra az azonos vagy kapcsolódó szakterületen dolgozó kollégákat, illetve intézményük 

számára is rendelkezésre áll a kutatók publikációs előélete. Az adatbázis bárki számára 

szabadon elérhető a www.experts.scival.com/hungary weboldalon. Kizárólag 6-os vagy annál 

nagyobb Hirsch-féle H indexszel rendelkező kutatók kerülnek fel erre a listára, ezen belül a 

publikációs indexek és idézések száma határozza meg a listára való felvételt.12
  

Nyitólap: 

                                                           

12
 SciVal Experts, a magyar kutatói adatbázis. https://www.eisz.hu/hu/hirek/eisz/cikkek/scival-experts-a-

magyar-kutatoi-adatbazis/cikk.html. Utolsó ellenőrzés: 2018. 07.21.  
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A platform használata egyszerű, csak angol nyelvű keresést tesz lehetővé. Az alábbi 

képernyőképeken az Óbudai Egyetem profilja látható kutatási területek, kapcsolati háló, 

kutatói profilok és mérőszámok szerint.  
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A kutatási területek megjelennek betűrend és az adott terület befolyása szerint is, illetve 

tovább bonthatók alterületekre. 

A kapcsolati hálónál látszik, hogy 2010 óta az Egyetem négy másik intézménnyel is 

kapcsolatban állt, 2017 és 2018 között viszont csak a Magyar Tudományos Akadémiával. Az 

időintervallum szabadon beállítható, és ha az intézmények nevére kattintunk az ábrán, 

megjelenik az adott intézmény teljes neve.  

 

 

 Összesen 14 kutatói profil kapcsolódik az Egyetemhez jelenleg, íme az egyik: 

 

 

 

A „Research Output” résznél látszik, hogy az Egyetemhez jelenleg pontosan hány cikk, 

konferenciaanyag, könyvfejezet stb. kapcsolódik. Alább megjelennek a legfrissebb anyagok 
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bibliográfiai adatai is. A címekre rákattintva az adatbázis elérési utat ad a Scopusban lévő 

cikkekhez.  

 

 

 

5. Speciális szolgáltatások az EBSCOHost adatbázisban 

 

Az EBSCOHost egy multidiszciplináris teljes szövegű adatbázis, mely közel 9000 folyóirat 

tudományos cikkeit tartalmazza, beleértve akár a legfrissebb számokat is.13
 Online elérési út: 

search.epnet.com.  

Három gyűjteménye érhető el az Óbudai Egyetemen: az Academic Search Complete, a 

GREENFile és a Library, Information Science & Technology Abstracts. A nyitóoldalon rövid 

tájékoztató található ezekről, illetve címlista is kapcsolódik hozzájuk, mint az alábbi 

képernyőkép is mutatja.  Pipával ki lehet választani, hogy ezek közül melyik adatbázis(ok)ban 

szeretnénk keresni.  

 

                                                           

13
 Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár honlapja, EISZ adatbázisok. http://lib.uni-obuda.hu/eisz-adatbazisok. 

Utolsó ellenőrzés: 2108. 07.21. 
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Az adatbázis előnye, hogy a platform magyar nyelvű, viszont a többi tudományos 

adatbázishoz hasonlóan itt is csak angol kifejezésre lehet keresni.  

 

5.1. A saját felhasználói fiók lehetőségei 

Az EBSCOHost adatbázisban is nagyon egyszerűen létre lehet hozni saját felhasználói profilt, 

könnyű benne eligazodni. A felület egyszerűbb, könnyebben kezelhető, mint a WoS 

platformja. A jobb felső sarokban található „Mappa” menüpontból érhető el minden opció, 

ami a találati listához kapcsolódik.  

Ha beírunk egy keresőszót az egyszerű keresésnél, a rendszer automatikusan felajánlja az 

adatbázisban szereplő tárgyszavakat, melyek a kereső kifejezéshez kapcsolódnak – ez az 

opció azonban kikapcsolható a „Kapcsolódó szavak alkalmazása” jelölőnégyzetnél.  
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Pl. Schrödinger macskájára keresve 985 találat van, ezt érdemes leszűkíteni, hogy a találati 

lista kezelhetőbb, relevánsabb legyen. Ahogy a WoS-ban is, baloldalon találhatóak a 

„finomítási lehetőségek”. Az alábbi képernyőképen látható, hogy teljes szövegű, 2010 és 

2018 között megjelent, angol nyelvű, a kvantummechanika és kvantumelmélet tárgykörébe 

tartozó cikkekből 12 van. A tételeket lehet rendezni dátum, szerző, forrás és relevancia szerint 

is. A „Megosztás” gombbal adhatók hozzá a kiválasztott cikkek vagy maga a keresés a saját 

mappákhoz, illetve itt kérhető automatikus témafigyelés az adott témakörre. A közösségi 

médiában is megosztható az adott találat.  
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Így néz ki egy EBSCOHost cikk:  

 

A baloldali mezőben látszik, ha a cikk teljes szöveggel is olvasható: Pdf. vagy HTML 

formátumban lehet megnyitni. Jobb oldalon további lehetőségek adottak, pl. nyomtatás, 

mentés Google Drive-ba vagy mentés fájlként, hivatkozás a cikkre (választható hivatkozási 

stílussal), exportálás (pl. EndNote vagy RefWorks bibliográfiakezelő alkalmazás listába) – 

sőt, fordítás vagy meghallgatás opciók is vannak.  

 

Exportálás: 
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Mentés fájlként: 

 

Az alábbi képernyőképen látható „Saját mappa” menüben jelennek meg az elmentett tételek,  

keresések. Innen is végrehajthatók a fent említett műveletek a kijelölt cikkekkel, képekkel. Ez 

afféle „kedvencek” lehetőség, akár az adatbázisban szereplő e-könyvek, hangos könyvek, 

videók is elmenthetők ide.  

 

 

 

5.2. Tárgykörök, kiadványok, szerzői életrajzok, indexek 

Felül baloldalon vannak a „Tárgykörök” és a „Kiadványok” menüpontok, melyeket legördítve 

böngészhetők az EBSCOHost-on belüli három gyűjtemény tezauruszai (információkereső 

nyelvi szótár) és folyóiratcímei.  
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A tezauruszokból („Tárgykörök”) kiválasztott kereső kifejezéseket hozzá lehet adni mentett 

vagy új keresésekhez, logikai operátorokkal kombinálva azokat. Megjelenik a fogalom 

magyarázata, illetve a hozzá kapcsolódó fogalmak (relációk) is.  

 

Tárgykörök:  

 

 

A „Kiadványok” listájában szereplő folyóiratok adatai illetve az eddig megjelent 

folyóiratszámok között tudunk böngészni. Évek, illetve azon belül lapszámok szerinti 

bontásban olvashatók a tudományos cikkek.  
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A „Bővebben” menüben az adatbázisban szereplő szerzők rövid, felsorolásból álló életrajzai 

(munkahely, folyóiratok, témakörök stb.) és a különböző indexek szerepelnek (pl. tárgyszavak 

gyakorisága, szerzők idézettsége). 

 

5.3. Képgyűjtemény 

Az EBSCOHost egyik legizgalmasabb része a bal felső menüsorból elérhető képgyűjtemény, 

melynek egyszerű és összetett keresőfelülete is van. A találati lista utólag is szűkíthető, pl. 

emberek fényképei, természettudományos fényképek, térképek. A listában szereplő képek 

mellett rövid angol nyelvű leírás olvasható az adott képről.  

 

 

 

Így néz ki egy kép az EBSCOHost-ban:  
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A listával és a kiválasztott képekkel végrehajthatók ugyanazok a műveletek, amelyek a 

publikációkkal is (mentés, exportálás, küldés stb.), kivéve a hivatkozást és a megjegyzés 

írását. 

 

 

6. A ProQuest adatbázis speciális szolgáltatásai 

 

Az Óbudai Egyetemen a legújabb előfizetett tudományos adatbázis a ProQuest SciTech 

Premium Collection gyűjteménye. Nagyrészt teljes szövegű adatbázis olyan témakörökben, 

mint például agrártudomány, biokémia, biológia, földtudományok, matematika, metafizika, 

meteorológia, számítástechnika, űrkutatás stb.14
 Online elérés: https://search.proquest.com  

Nyitóoldala:  

 

                                                           

14
 Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár honlapja, EISZ adatbázisok. http://lib.uni-obuda.hu/eisz-adatbazisok. 

Utolsó ellenőrzés: 2108. 07.21. 
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A platform magyar nyelvű, de a keresés csak angol nyelven lehetséges. Ahogy a már említett 

adatbázisoknál, a ProQuestnél sem bonyolult a regisztráció, ezt követően lehet használni a 

speciális funkciókat. A felület felhasználóbarát, nem olyan összetett, mint a WoS, könnyen el 

lehet rajta igazodni. Ha huzamosabb ideig (kb. 30 perc) inaktív a felhasználó, a rendszer 

automatikusan kilépteti, a nem mentett munkamenet törlődik.  

6.1. Keresés, böngészés 

A ProQuest adatbázisban egyszerű és összetett keresés lehetséges. Jelölőnégyzettel 

beállítható, hogy csak teljes szöveggel elérhető, illetve hogy csak elbírált dokumentumokra 

keressen a rendszer. Az elbírált publikációk keresztülmennek egy szerkesztőségi folyamaton, 

melynek során az adott szakterület szaktekintélyei átnézik és jóváhagyják azokat.  

A „Photoshop” keresőszót beírva az egyszerű keresésnél felajánlja az adatbázis az 

automatikusan kiegészített változatokat, de ez a funkció kikapcsolható, mint ahogy a lenti 

képernyőképen is látszik.  
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A „Photoshop 7.0” keresőszót kiválasztva összesen 37 találat van jelenleg, ezt a listát több 

szempont szerint is tovább lehet szűkíteni, pl. nyelv, dátum, teljes szövegű cikkek, 

dokumentumtípus, tárgykör stb. Az egyes szűkítési lehetőségeknél a „További lehetőségek” 

megnyitásával felugrik egy ablak, ahol jelölőnégyzetekkel lehet választani az opciókból, 

egyszerre akár többet is kijelölhetünk.  

 

Az összetett keresésnél segít a tezaurusz és a keresési tippek lehetőség. A szokásos 

keresőmezők kitöltését követően jelölőnégyzetekkel pontosítható a keresés a forrástípus, 

dokumentumtípus, nyelv, megjelenés dátuma stb. szerint. A találati oldal beállításainál 

(sorrend, hány tétel kerüljön egy oldalra) kizárhatók a duplikált elemek. Azért érdemes ezt 

használni, mert a ProQuest több adatbázisból és gyűjteményből gyűjti az adatokat 

(„aggregátor” adatbázis), így ugyanaz a találat egymás után többször is megjelenhet.  

A találati lista exportálására, nyomtatására és e-mailben való elküldésére regisztráció nélkül is 

lehetőség van.   

 

Íme egy képernyőkép az összetett keresésről:  
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Böngészni a kiadványok között a jobb felső menüsorban, a keresések mellett lévő 

„Publikációk” menüben lehet. Be lehet állítani, hogy összefoglalóval vagy anélkül jelenítse 

meg a címeket a rendszer, illetve kiválasztható a forrástípus, megjelenés dátuma, tárgykör, 

nyelv, illetve hogy a ProQuest-en belül melyik adatbázisban keressünk. Az opciók mellett 

mindig szerepel, hogy pontosan hány tétel tartozik hozzájuk. A felül lévő abc betűire kattintva 

is lehet böngészni a címek között.  

 

 

 

6.2. Saját felhasználói fiók 

A saját felhasználói fiók, vagyis a „Kereséseim” a jobb felső menüsorból érhető el, a 

profil ikonra kattintva. Itt találhatók az elmentett dokumentumok (ezek a mappa ikonra 

kattintva is megjelennek) és mentett keresések, valamint a kért értesítések. Az óra ikonra 

kattintva az aktuális munkamenet keresési előzményeit lehet visszanézni, viszont 

kijelentkezés után ezek törlődnek. Az alábbi képernyőkép szemlélteti ezeket a 

lehetőségeket.  
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Az elmentett lista és egy adott cikk megnyitásakor egyaránt lehetőség van értesítés 

létrehozására és keresési hivatkozás kérésére a „Keresés/értesítés  mentése” fül alatt 

(következő képernyőkép). Idézés különböző sablonok szerint csak a cikket megnyitva 

vagy az elmentett tételnél lehetséges. Az cikk mellett szerepelnek a hozzá kapcsolódó 

találatok, illetve a Twitteren való megosztások és Mendeley-ben való megtekintések 

száma. 

 

 

Így néz ki egy folyóiratcikk a ProQuest-ben:  
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7. Összegzés 

 

Az online tudományos szakirodalmi források közül az Egyetemen elérhető a legtöbb EISZ-es 

adatbázis, ezen kívül számos ingyenesen, otthonról is hozzáférhető szolgáltatás létezik, pl. 

Magyar Elektronikus Könyvtár, Videotorium, The European Library. A tudományos kutatást 

nagyban megkönnyítik a különleges funkciókkal rendelkező adatbázisok, amennyiben a 

kutatók, oktatók, hallgatók használják ezeket a lehetőségeket. Az adatbázisok lehetőséget 

nyújtanak saját felhasználói fiók illetve kutatói azonosító létrehozására, melyen keresztül 
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kiaknázhatók ezek a funkciók. A találati listákat el lehet küldeni e-mailben, menteni, 

exportálni; bibliográfia hozható létre különböző idézet sablonok segítségével; a felhasználók 

megoszthatják egymással a folyóiratcikkeket; automatikus témafigyelés állítható be egy adott 

témakörben vagy egy adott szerzőre; kimutatásokat lehet készteni a tudományos irodalom 

értékelésére stb. Ezek a lehetőségek elősegítik a hatékony és időtakarékos kutatói munkát és a 

tudásmegosztást, az egyre csak növekvő tudásanyagban való eligazodást.  

 

 

8. Források 

 

 Bereczki Bálint: Az Egyetem hálózatában térítésmentesen elérhető tudományos 

adatbázisok (KVT-02), 2018  

 EbscoHost adatbázis: http://search.epnet.com 

 EISZ  - Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program honlapja: 

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

 Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis ismertető. http://www.oszk.hu/epa 

 EPA - Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis honlapja: http://epa.oszk.hu/ 

 Európai Könyvtár ismertető. 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pai_K%C3%B6nyvt%C3%A1r 

 Felhasználói segédlet a Videotorium használatához. 

https://vvc.niif.hu/sites/vvc.niif.hu/files/videotorium_segedlet_hu.pdf 

 JSTOR adatbázis honlapja: https://www.jstor.org/  

 Magyar Elektronikus Könyvtár ismertető. http://www.oszk.hu/mek 

 Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa ismertető. 

http://www.matarka.hu/ 

 Magyar Tudományos Művek Tára. https://www.mtmt.hu/magyar-tudomanyos-muvek-

tara 



 43 

 MATARKA – Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa 

honlapja: http://www.matarka.hu/ 

 MEK - Magyar Elektronikus Könyvtár honlapja: http://mek.oszk.hu/ 

 MTMT - Magyar Tudományos Művek Tára honlapja: https://www.mtmt.hu//  

 Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár honlapja: http://www.lib.uni-obuda.hu/   

 Óbudai Egyetem Digitális Archívum ismertető. http://lib.uni-obuda.hu/node/79 

 ÓDA - Óbudai Egyetem Digitális Archívum honlapja: asp01.ex-lh.hu  

 OSZK  - Országos Széchényi Könyvtár honlapja: http://www.oszk.hu/   

 ProQuest SciTech Premium Collection adatbázis: https://search.proquest.com 

 SciVal Experts adatbázis: www.experts.scival.com/hungary 

 SciVal Experts, a magyar kutatói adatbázis. 

https://www.eisz.hu/hu/hirek/eisz/cikkek/scival-experts-a-magyar-kutatoi-

adatbazis/cikk.html 

 Scopus adatbázis: www.scopus.com  

 The European Library honlapja: http://www.theeuropeanlibrary.org/tel4/  

 A tudományos teljesítmény mérése (Wikipédia). 

https://hu.wikipedia.org/wiki/A_tudom%C3%A1nyos_teljes%C3%ADtm%C3%A9ny

_m%C3%A9r%C3%A9se 

 Videotorium honlapja: https://videotorium.hu/ 

 Web of Science adabázis: http://apps.webofknowledge.com  

 Web of Science ismertető az EISZ honlapján. 

https://www.eisz.hu/hu/licenszek/osszes/Web_of_Science/licensz.html  


