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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
Ésik Szabolcs 
 esik.szabolcs@lib.pte.hu 
 

Adatbázisok használatának és megtalálhatóságának 
elősegítése a PTE EKTK-ban 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
BEVEZETÉS• 
 
Jelen tananyag célja, hogy bevezesse az olvasót a Pécsi Tudomány-
egyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközponton (a továbbiakban: 
PTE EKTK) keresztül az egyetemi polgárság részére szolgáltatott 
tudományos adatbázisok világába. 
 A tananyag bemutatja az elektronikus szakirodalmak elsődleges 
szolgáltatási felületeinek használatát és felhasználósegítő lehetőségeit, 
így bemutatásra kerülnek az adatbázisok és e-könyv csomagok felüle-
tei, továbbá az online információforrások távoli elérési lehetőségei is. 
 Érintjük továbbá az összevont metakeresőn és az online könyvtá-
ri katalóguson keresztül a főbb keresési trükköket is, így átfogóan 
mutatjuk be a könyvtár által kínált lehetőségeket. 
 
 
 Tematika 
 

1. Az adatbázisokról általában 
2. Az egyetemi könyvtár honlapján elérhető információforrások 

bemutatása (előfizetett és ingyenesen elérhető adatbázisok, e-
könyvek) 

3. Compass 
4. Távoli elérés 
5. Általános keresési stratégiák és módszerek bemutatása az on-

line könyvtári katalóguson (WebPac) és az EDS rendszeren 
keresztül 

  

                                                           
• A szövegben előforduló összes internetes hivatkozás letöltési és ellenőrzési dátuma 

2021. május 31. 
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1. AZ ADATBÁZISOKRÓL ÁLTALÁBAN 
 
Bár az adatbázis alapvetően egy informatikai fogalom, nem kell meg-
ijedni, ezúttal nem a felépítések, relációs adatmodellek és különböző 
lekérdező nyelvek világában mélyedünk el, sokkal inkább az a cé-
lunk, hogy bemutassuk, az egyetemi hétköznapok során mihez érde-
mes – és lehet is – nyúlni, ha szakirodalomra van szükség. 
 De csak a definíció kedvéért: az adatbázis az adatok 
rend(szer)ezett gyűjteménye. Ennek a gyűjteménynek lényeges jel-
lemzői, hogy feldolgozhatónak és (vissza)kereshetőnek kell lennie. 
 Nézzünk egy szemléltető példát: képzeljük el, hogy van egy ki-
sebb helyiségünk, tele kézzel írt levelekkel. A borítékok fel vannak 
címkézve ugyan (címzett, feladó stb.), de a szobában ömlesztve van-
nak a levelek, nincs benne semmilyen rendszer. Ha ebből a halmaz-
ból csak azokra a levelekre lenne szükségem, amiket András írt Mi-
rellának, hogyan tudnám ezeket kiválogatni? 
 Csakis úgy, ha egyesével, az összes borítékot megnézem és szor-
tírozom, amelyik nekem kell. Azonban belátható, hogy ez rengeteg 
idő, és egyáltalán nem hatékony. Ha viszont csak annyi rendszert vi-
szünk a dologba, hogy a feladókat ábécésorrendbe tesszük, a vissza-
kereséskor máris könnyebb dolgunk lesz. Természetesen számtalan 
egyéb adatot is rögzíthetünk (címzett, nem, irányítószám stb.), csak 
arra kell figyelnünk, hogy ugyanazon módszertan szerint keressük 
vissza az adatokat, mint ahogy azok rögzítésre kerültek. 
 

*   *   * 
 
Nem állunk messze az igazságtól, ha azt mondjuk, a hétköznapok so-
rán úton-útfélen adatbázisokba botlunk. Ugyan nem feltétlenül ilyen 
szemmel közlekedünk a világban, de gondoljunk csak bele: hogyan 
nézünk meg egy vasúti vagy városi buszmenetrendet? Megnyitunk 
egy weblapot vagy alkalmazást, kikeressük a járat vagy megálló ne-
vét, és lekérdezzük az ehhez kapcsolódó adatokat. 
 Hogyan rendelünk egy pendrive-ot egy webshopból? Kiválaszt-
juk (általában a bal oldalon található lehetőségek segítségével), hogy 
melyik márka mekkora kapacitású, milyen csatlakozású terméke ér-
dekel, milyen árkategóriában, milyen jótállással, sőt, milyen színben. 
 Ezek mind-mind adatok, és ezen grafikus, felhasználóbarát rend-
szerek mögött mind adatbázisok vannak, csak már annyira a minden-
napjaink részét képezik, hogy fel sem tűnnek számunkra. 
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 Az élet egyébként is egy folyamatos információkeresés (gondol-
junk csak bele, mennyire alapkészség már, hogy ha egy honlapon, 
egy PDF-fájlban vagy egy Word-dokumentumban keresünk egy 
konkrét szót, akkor reflexszerűen a CTRL+F kombinációhoz nyú-
lunk), mégsem mondjuk azt, hogy „információkeresést végzek egy 
adatbázisban naponta tizennyolcszor”. 
 Az internet jóvoltából egyébként is végtelen mennyiségű infor-
mációhoz férünk hozzá, ám pont emiatt ennek megvan a maga veszé-
lye is: hatalmas a választék, de sok a „zaj” is; nem feltétlenül arra ka-
punk választ (az álhírek korában pláne megbízható választ), amit kér-
deztünk. 
 Tehát a bőség zavarában, a too much information jelenség köze-
pette tudnunk kell, hogyan kell keresni. Ebben tudnak segítséget 
nyújtani az információs szakemberek, azaz a könyvtárosok. 
 
 A könyvtár szerepe 
 
A PTE-n tudományos adatbázist kizárólag az EKTK szerezhet be, a 
szervezeten belül pedig a konkrét munkát az ún. adatbázis referensek 
végzik. 
 Miben is merül ki ez a munka? 
 

 IP-cím-nyilvántartás, 
 tesztidőszakok keresése, intézése, hirdetése, 
 adatbázisokhoz kapcsolódó oktatások, webinárok szerve-

zése (külső: gólyatúra, adatbázis roadshow-k, belső: kol-
légáknak), külföldi előadókkal, trénerekkel való kapcso-
lattartás, webinárok hirdetése, 

 adatbázisok tesztelése, hibaelhárítás, panaszkezelés, 
 kapcsolattartás a kiadókkal magyarul és angolul, 
 kapcsolattartás kollégákkal és különböző egyetemi szer-

vezeti egységekkel, 
 szerződéshosszabbítások és új szerződésekkel kapcsolatos 

tárgyalások, 
 statisztikák készítése, 
 fejlesztések, 
 stb. 
 

Mint látjuk, ez egy elég sokrétű dolog, és több részével még a későb-
biekben foglalkozni fogunk. 
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2. AZ EGYETEMI KÖNYVTÁR HONLAPJÁN 
 ELÉRHETŐ INFORMÁCIÓFORRÁSOK BEMUTATÁSA 
 (előfizetett és ingyenesen elérhető adatbázisok, e-könyvek) 
 
 Ami elsőre lényeges a fentiek közül számunkra, az az a felület, 
amelyen közzétesszük az egyetem polgárai számára hozzáférhető 
adatbázisok listáját, más szóval: az Adatbázis portál. 
 
 Az Adatbázis portál 
 
A portál elérhetősége a következő: https://lib.pte.hu/adatbazisok, de 
eljuthatunk ide úgy is, ha a könyvtár főoldaláról indulunk 
(https://www.lib.pte.hu), és onnan navigálunk a „Böngészhető tartal-
mak” lehetőségnél az E-könyvtárba, majd ott az Adatbázis portálra. 
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Itt megtaláljuk a gyakran ismételt kérdéseket (FAQ) és a kapcsolódó 
szolgáltatások dobozát, illetve számos, lényeges kapcsolódó hivatko-
zást. Az egyik központi helyet elfoglaló kék keresődobozról később 
lesz szó, most fókuszáljunk az oldal alján található adatbázislistára. 
 Maga a portál gyakorlatilag az adatbázisok adatbázisa. Mivel az 
oldalon általában 150+ adatbázis van listázva, el is kél némi segítség, 
ha el szeretnénk igazodni közöttük – ennek érdekében jelmagyarázat 
és minden oszlopnál keresési/szűrési lehetőség áll rendelkezésre. 
 Igen ám, de hogy kerül ide ennyi adatbázis? 
 Itt érdemes kitérni arra, hogy pénzügyi szempontból vannak elő-
fizetéses és ingyenes adatbázisok. Mivel a legnagyobb tudományos 
adatbázisok több száz, sokszor több ezer tudományos, lektorált és 
adott esetben igen magas presztízsű szakfolyóirat 10-20-30 évnyi 
cikkeit tartalmazzák, ezek hatalmas gyűjtemények. (Amelyeknek a 
kiadók – amelyek nagyon is tisztában vannak azzal, hogy a tudomá-
nyos élet és a kutatás alapjai ugyanezek a folyóiratok – sokszor meg 
is kérik az árát.) 
 Ezek beszerzése történhet kizárólag a PTE és a kiadó közötti 
szerződéskötés útján, de ennél jellemzőbb, hogy az Egyetem országos 
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konzorcium résztvevőjeként tesz szert ezekre a tartalmakra. Ilyen 
konzorcium az MTA által koordinált EISZ (Elektronikus Informá-
ciószolgáltatás Nemzeti Program), amely a hozzájuk társult intézmé-
nyek számára (és ideérthetjük gyakorlatilag az összes magyar felső-
oktatási intézményt illetve közgyűjteményt) nemzeti licencvásárlás 
útján ad hozzáférést, tehát egy személyben képvisel mindenkit, aki-
nek az adott adatbázisra szüksége van. 
 Az összes, portálon lévő adatbázisnak általában mintegy 1/3-a 
szokott előfizetéses adatbázis lenni. Ezeket a „Hozzáférés” oszlopban 
a „PTE” címke jelöli. 
 

 
 
Azonban az egyetemi élet során nem csupán ezeket az adatbázisokat 
lehet hasznosítani; a portálra számtalan olyan gyűjteményt is felvi-
szünk még, amely valamilyen módon hozzájárulhat az egyetemen 
folyó oktató, kutató, gyógyító és művészeti tevékenységhez. Ezek az 
ingyenes adatbázisok, amelyekre a „FREE” címke kiválasztásával 
szűrhetünk. 
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A „Hozzáférés” oszlopunkban van ugyanakkor a hagyományos előfi-
zetett/ingyenes pároson kívül egy további kategória is: ezek a 
„TEST” jelzésű, korlátozott ideig kipróbálható adatbázisok. 
 

 
 

Könyvtárunk ugyanis az online elérhető, elektronikus dokumentu-
mokhoz rövidebb, jellemzően 30-60 napig tartó ideiglenes eléréssel is 
igyekszik hozzáférést biztosítani. Az ilyen próbaidőszakok (más szó-
val trial) jellemzői, hogy többnyire a kiadók és szolgáltatók ajánlják 
fel őket, amolyan a tartalomba való betekintés gyanánt. Ezeket érde-
mes kihasználni, hiszen így átmenetileg olyan tartalmakhoz is hozzá 
tud férni az egyetemi polgárság, amelyekhez másképp, hagyományos 
módon sok esetben nem. 
 De térjünk vissza az adatbázisok listájához. 
 A tételek alapértelmezetten alfabetikusan – az adatbázisok neve 
szerint – vannak felsorolva, de bármely másik oszlop szerint is ren-
dezhetjük listánkat, vagy ha konkrétan tudjuk, mit keresünk, a görge-
tés alternatívájaként be is gépelhetjük azt. 
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(A jobb áttekinthetőség érdekében érdemes beállítani, hogy egy olda-
lon minél több találatot jelenítsen meg a rendszer.) 
 

 
 

Az adatbázisok listája felett található „Jelmagyarázat” gombra kat-
tintva egy lenyíló menü is segítségünkre van a táblázat oszlopainak 
részletezésében: a már említett PTE-FREE-TEST hármason kívül a 
négyféle forrástípus jelzésének magyarázatát is itt találjuk, amelyre 
szintén szűrhetünk a vonatkozó oszlopban. 
 



Ésik Szabolcs: Adatbázisok használatának és megtalálhatóságának elősegítése a PTE EKTK-ban 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24101 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

13 

 
 

Az Adatbázis portálon ugyanis négy forrástípust különböztetünk 
meg, azaz egy-egy adatbázis lehet: 
 

 teljes szövegű (a cikkek, tanulmányok teljes szövegéhez 
nyújt hozzáférést), 

 referáló (a teljes cikkhez nem, csak azok absztraktjához ad 
hozzáférést) 

 bibliográfiai (a főbb bibliográfiai adatok gyűjteménye) és 
 faktografikus (tényalapú adatok, adattárak, szótárak, lexi-

konok). 
Adatbázis-listánknak két hasznos tulajdonsága van még, az ún. info-
fájl és a szakterületi szűrés. 
 Mivel pusztán név és szolgáltató alapján felhasználónk számára 
talán nem triviális, melyik adatbázis pontosan mit is takar, mind-
egyikhez fűzünk tartalmat kifejtő magyarázatot. Ez az „Info” oszlop 
kis üzenetikonjára való kattintással hívható elő: először egy kis elő-
nézeti buborék jelenik meg, majd a „Tovább” lehetőségre való kattin-
tással jutunk el a tényleges infofájlhoz. 
 

 
 
Ezen az aloldalon aztán elolvashatjuk, hogy aktuális adatbázisunk 
részletesen miből mennyi mindent tartalmaz – ha lehetséges, tételes 
címlistákkal együtt –, milyen otthoni hozzáférési lehetőségek vannak, 
továbbá a fő táblázatban is feltüntetett adatok újfent láthatók itt, va-
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lamint ahol elérhető, ott oktatóvideókat is igyekszünk beépíteni, így 
téve önálló felhasználásra is alkalmassá a gyűjteményt. 
 

 
 
A korábban említett szakterületi szűrés a fő táblázatunk „Terület, tu-
dományág” oszlopának lenyíló menüjével érhető el. Ezzel érhetjük el, 
hogy ha egy konkrét tudományág vagy szakterület adatbázisait keres-
sük, akkor ne egyenként kelljen megnézni, hogy az adott adatbázis 
nekünk való-e vagy sem, hanem egy egyszerű szűréssel lekérhetjük a 
számunkra releváns adatbázislistát. 
 Azon adatbázisok, amelyek több tudományterületet is felölelnek, 
a „multidiszciplináris” kategóriába kerülnek, de a releváns tudomány-
területekre szűrve is megjelennek találatként. 
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Az Adatbázis portál leglényegesebb része tehát a névadó lista maga, 
de az oldal tetején lévő Linkajánló doboz is számos fontos és hasznos 
szolgáltatást rejt. 
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Itt találjuk ugyanis külön is kilistáz-
va a próbaidőszakokat („Adatbázis 
próbaidőszakaink”), a kapcsolattar-
tási információkat („Kit kereshe-
tek?”), a MyLib nevű könyvtári 
blogra írt, adatbázis témájú felhasz-
nálósegítő posztokat, valamint a 
távoli elérés illetve Iris hírlevelünk 
linkjeit is. 
 Ugyanis utóbbi segítségével is 
igyekszünk tájékoztatni a hírlevélre 
feliratkozott olvasókat a PTE 
EKTK ideiglenesen tesztelhető, il-
letve újonnan beszerzett adatbázisa-
iról, az ezekhez kapcsolódó aktuális 
rendezvényekről és webinárokról, 
valamint az Open Access Publis-

hing Irodához kapcsolódó eseményekről. 
 
 E-könyv csomagok 
 
Adatbázist természetesen rengeteg különféle adatból lehet építeni, 
legyenek azok folyóiratcikkek, szabadalmak, képek, videók, kémiai 
reakciók, gyógyszerhatóanyagok vagy e-könyvek. Habár a PTE-n 
mindegyik felsorolt típus képviselteti magát, azért a folyóiratok mel-
lett még az e-könyves adatbázisok találhatóak meg a legnagyobb 
számban. 
 E-könyv alatt természetesen nem kizárólag a Kindle-re letölthető, 
.epub vagy .mobi fájlkiterjesztésű e-könyveket értjük, hanem azokat is 
ide soroljuk, amelyeknél az anyag (azaz a szöveg) .html vagy .pdf for-
mátumban van. Mindegyiknek megvan a maga előnye, utóbbi kettőé a 
gyakorlatilag eszközfüggetlen használhatóság. A tudományos e-
könyves adatbázisok többnyire a .html-t és a .pdf-et használják. 
 A PTE által hozzáférhető e-könyv csomagok (ezeket jobbára ki-
adói csomagként szerezzük be, nem pedig egyenként, innen az elne-
vezés) megtalálhatóak az Adatbázis portál listájában is, de egy dedi-
kált aloldalt is kaptak, amely a „szokásos” Könyvtári honlap  Bön-
gészhető tartalmak  E-könyvtár, majd E-könyv csomagok útvona-
lon található. Linkje: https://lib.pte.hu/e-konyvcsomagok 
 Ezen az aloldalon három főbb csoportban (Elsődleges források, 
Az EKTK saját digitalizálása, Külső források) minden, a PTE EKTK 
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által beszerzett és/vagy digitalizált e-könyv megtalálható, a már is-
mert üzenet logós infofájlokkal egyetemben. 
 Folyamatosan bővülő gyűjtemény, érdemes meglátogatni! 
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3. COMPASS 
 
Következő pontunk, a távoli elérés előtt még teszünk egy rövid kité-
rőt egy olyan platformra, ahol megtalálhatjuk, hol érhető el egy-egy 
tudományos tartalom az országban, ha a PTE-n nem. Ez a platform a 
COMPASS (https://compass.mtak.hu). 
 

 
 
Ez a felület nem a PTE, hanem az MTA-KIK fejlesztése, az oldalon 
pedig lehetőségünk van keresni DOI-ra (Digital Object Identifier – 
minden elektronikus dokumentum egyedi, digitális azonosítószáma), 
folyóiratra ill. könyvre, adatbázisra, intézményre, illetve településre. 
 Vegyünk egy egyszerű példát: anyaggyűjtést végzek egy folya-
matban lévő kutatásomhoz, és a SAGE kiadóhoz tartozó folyóiratokra 
lenne szükségem. 
 Hogyan tehetem ezt meg? 
 Először is, választhatok, hogy nyomtatva vagy elektronikus for-
mában van-e szükségem az anyagra. (Természetesen ez függ attól is, 
mikor és hol szeretnék hozzáférni.) 
 A print verziókat értelemszerűen valamely egyetemi könyvtári 
egységben kell keresnem, az online-okért pedig megnézem az Adat-
bázis portált, van-e hozzáférés valamilyen SAGE nevű adatbázishoz 
(előfizetett, ingyenes vagy időszakos). Ha nincs, akkor érdemes ellá-
togatnom a COMPASS oldalára. 
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Ott kiválasztom, hogy adatbázist keresek (vagy ha konkrét folyóira-
tot, természetesen az is jó, sőt, ha konkrét cikket, mert arra is tudok 
DOI alapján keresni), elkezdem begépelni a „SAGE” szót, majd a 
keresésre kattintva megkapom a találati listát. 
 

 
 
Itt a nekem megfelelő gyűjteményre kattintva lenyílik a menü, és 
azon belül az „Előfizetők” lehetőségre kattintva máris láthatom, hogy 
az országon belül ki és hol fizet elő a SAGE HSS (Humanities and 
Social Sciences) gyűjteményére. Így tudom azt például, hogy könyv-
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tárközi szolgáltatás keretein belül honnan érdemes cikket kérni, vagy 
melyik könyvtárba érdemes betérnem, ha esetleg egyébként is arrafe-
lé lenne dolgom. 
 

 
 
Természetesen számtalan olyan forgatókönyv is felmerülhet, hogy 
egy tartalomra van PTE-s hozzáférés, ám én pont nem tartózkodom 
olyan helyen (az egyetemen vagy a városban), hogy a tartalmakhoz 
hozzá tudnék férni. 
 Szerencsére erre is van megoldás! 
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4. TÁVOLI ELÉRÉS 
 
Míg a nyomtatott dokumentumok lokálisan kötöttek, addig az e-
dokumentumok szolgáltatása online, az interneten keresztül történik. 
Ez abból a szempontból könnyebbség a felhasználók számára, hogy a 
gyűjtemény ezen részét a könyvtári hálózat egységeinek fizikai felke-
resése nélkül is használhatják, sokszor akár anélkül is, hogy tudnák, 
amit igénybe vesznek, az is egy könyvtári szolgáltatás. Mindezt éjjel-
nappal, a hét minden napján megtehetik, így biztosítva rugalmasságot 
az olvasóknak a könyvtárak hagyományos nyitvatartásához képest. 
 Természetesen az online tartalomszolgáltatás felveti a jogszerű 
használat kérdését is, hiszen valahogy garantálni kell, hogy azok és 
csakis azok férjenek hozzá ezekhez a megvásárolt/előfizetett tartal-
makhoz, akik a vásárló/előfizető intézmény felhasználói bázisának 
részét képezik. Erre az intézmény IP-tartományainak megadása a be-
vett módszer, hiszen a különböző egyetemi épületekben mind a PTE-
hez tartozó egyetemi polgárok tartózkodnak, akár dolgozói, akár 
hallgatói a jogviszonyuk, így adottak a jogszerű használat feltételei. 
Arra pedig minden résztvevő szigorúan ügyel, hogy kizárólag egye-
temi hálózat IP-tartományai legyenek megadva a szolgáltatók felé. 
Igen ám, viszont ha az online tartalmak (egyik) vonzereje a 0-24-es 
elérésben rejlik, a hozzáférés viszont csak egyetemi épületekből old-
ható meg, akkor mi a megoldás abban az esetben, ha az illető egye-
temi polgár nem ilyen épületben tartózkodik? 
 Itt jön be a távoli hozzáférés lehetősége. Ugyanis számtalan 
olyan helyzet adódhat, amikor nem „bent” dolgozunk, mégis szüksé-
ges hozzáférni a szakirodalomhoz, akár konferencián vagy kiküldeté-
sen vagyunk, nyaralás közben jut eszünkbe egy világmegváltó kutatá-
si téma, hallgatóként hazautazunk a hétvégére vagy egy szünetre, 
vagy akár csak kényelmesebb otthonról kutatni vagy dolgozni. 
 Ilyen távoli elérésre többféle mód is van, amelyeket az alábbi 
aloldalon mutatunk be: https://lib.pte.hu/tavoli_eleres, vagy Főoldal 
 E-könyvtár  Távoli elérés. 
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 1. Proxy 
 
Az egyik távoli elérési lehetőség a beiratkozott egyetemi polgárok 
részére a könyvtár proxy szolgáltatása. Ez nem ördöngösség, eszköz-
től függően az internetezésre használt eszköz internetkapcsolatát kell 
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módosítani néhány beállítással, amely eredményeképp a felhasználó 
ugyanúgy tudja használni az eszközét, mintha egyetemi épületben 
tartózkodna. Természetesen a jogszerű használatot szükségszerűen 
ekkor is igazolni kell. 
 Az azonosítás az olvasójeggyel és az ahhoz tartozó jelszóval tör-
ténik (alapértelmezetten születési hónap és nap, tehát 4 db karakter), 
ezért igénybevételéhez feltétlenül szükséges az érvényes olvasójegy 
megléte a PTE egyetemi könyvtári hálózat valamely könyvtárában. 
 Az oldalon lépésenkénti guide-ok találhatóak magyar és angol 
nyelven is, amelyek részletesen, szöveges és képernyőképes formá-
ban is segítik a felhasználókat a proxy helyes beállításában, így ezek 
itt történő, részletes bemutatását mellőzném. 
 Segédlet Firefox böngészőhöz: https://bit.ly/3hXEmup 
 Segédlet Chrome böngészőhöz: https://bit.ly/3wDNd9D 
 Azok az egyetemi polgárok, akik nincsenek beiratkozva (és így 
nem tudják használni a távoli elérést), honlapunkon online regisztrál-
hatnak, majd jogviszonyuk igazolása után igénybe tudják venni a 
szolgáltatást. Fontos, hogy a proxy beállítást csak a webes regisztrá-
ció lezárását követően végezzék el, különben a rendszer hibát jelez. 
 
 2. EduID, avagy Shibboleth 
 
Az eduID azonosítás (olykor Shibboleth-ként is hivatkozhatnak rá) az 
egyetemi polgárok Neptun- vagy EHA-kódját használja. Emiatt jel-
szóként az ehhez tartozó jelszó megadása szükséges. 
 Ennél a bejelentkezési lehetőségnél általában valamilyen „Intéz-
ményi belépés”-t vagy „Institutional login”-t, „Login through your ins-
titution”-t, esetleg „Belépés eduID azonosítóval”-t érdemes keresni, de 
a távoli eléréses oldalunkon lévő kiadónevekre kattintva minden eset-
ben konkrét linkek és lépésenkénti beállítási útmutatók is találhatók. 
 Fontos, hogy ezt az azonosítást kizárólag az oldalon szereplő 
szolgáltatók tudják szolgáltatni! (Tehát hiába látszik ilyen opció sok 
más helyen is – és sokszor még a PTE is kiválasztható –, ha a honla-
punkon lévő listában nem szerepel, a beállítás nem lesz sikeres.) 
 
Nézzünk egy példát, jelen esetben a ProQuest Central adatbázis 
Shibboleth-elérésének beállítására! 
 

1. Nyissuk meg a következő oldalt: 
https://www.proquest.com/shibboleth 
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2. Második lépésben általában ki kell választani az intézmé-
nyünket. 
Általánosságban, ha eljutunk oda, ahol be kell gépelni vagy a 
listából ki kell választani a Pécsi Tudományegyetemet, érde-
mes megpróbálni magyarul és angolul is: a „Pécs” szóval, il-
letve az ékezet nélküli „Pecs” verzióval is. Jelen esetben 
mindkettő működik. 
 

 
 

3. A Pécsi Tudományegyetemet kiválasztva a rendszer átirányít 
minket az azonosító oldalra, ahol meg kell adnunk a Neptun-
kódunkat, az ehhez tartozó jelszavunkat, majd a „Bejelentke-
zés” gombra kell kattintanunk. 
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4. Ezután el kell fogadnunk az adatszolgáltatáshoz való hozzájá-
rulást. 

 

 
 

5. Ezt követően el is jutunk az adott adatbázisunk kezdőlapjára, 
ahol árulkodó jelként meg szokott jelenni valamilyen formá-
ban a PTE neve, és/vagy a könyvtár logója. Általában ez mu-
tatja (proxy esetében úgyszintén), hogy sikeres volt az azono-
sítás, és az adatbázis készen áll a használatra. 
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 3. Egyéb módok 
 
A fenti kettő a legelterjedtebb távoli elérési mód, ám egyes szolgálta-
tók további eszközökkel is hozzáférést nyújtanak szolgáltatásaikhoz. 
Van, ahol egy külön jelszót kell megadni (pl. Kossuth Kiadó), amit 
csak az információval felruházott személyek ismernek; van, ahol az 
intézményi e-mail-címmel való belépés is elegendő; de az alternatív 
módok közül talán a leggyakoribb az egyetemi hálózatból történő fel-
használói fiók regisztrációja. 
 Ez esetben is csak annyit kell tennünk, hogy az egyetemi hálóza-
ton tartózkodunk, majd az adatbázis oldalán regisztrálunk egy fiókot 
(más szóval létrehozunk egy account-ot) magunknak. Ezt követően, 
ha elhagyjuk a PTE területét, de ebbe a fiókba jelentkezünk be, szin-
tén minden jogosultságunk meglesz a szolgáltatás használatához. 
 Ezen esetekben tehát csak az ellenőrzés után kiadható jelszó, az 
intézményi e-mail-cím, illetve az egyetemi hálózatról történő fiókre-
gisztráció hivatott biztosítani, hogy kizárólag a jogosult felhasználók 
(azaz az egyetemi polgárok) használhassák távolról is az elektronikus 
tartalmakat. 
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5. ÁLTALÁNOS KERESÉSI STRATÉGIÁK ÉS MÓDSZEREK 
 BEMUTATÁSA AZ ONLINE KÖNYVTÁRI KATALÓGUSON 
 (WEBPAC) ÉS AZ EDS RENDSZEREN KERESZTÜL 
 
 Az már megvan, hogy miben keressünk – na de hogyan? 
 
Talán kezdjük inkább azzal, hogyan NEM érdemes keresni: 
 

 
 
A fenti kép egy kedves példa arra, ahogyan egy nagymama egy Go-
ogle-keresés során „kérem” és „köszönöm” kifejezéseket is használ, 
miközben azt a kérdést teszi fel, amelyet szóban is feltett volna. Ez 
természetesen nem a leghatékonyabb módszer. :-) 
 Általánosságban elmondható, hogy bár a keresőmotorok folya-
matosan fejlődnek, és a mesterséges intelligenciával megtámogatott 
szoftverek kezdik megérteni a folyó szövegként, beszédszerűen feltett 
kérdéseket is, a leghatékonyabb – és sok adatbázis esetén az egyetlen 
igazán jó – módszer továbbra is a tárgyszavas keresés. 
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 A kérdés és a releváns válasz 
 
Hogyan fogalmazzuk meg jól, amire kíváncsiak vagyunk, hogy való-
ban a kérdésünkre kapjunk választ? 
 Először is, a keresés mindig egy összehasonlítás. Ennek során a 
keresőkérdésünk által meghatározott halmazt hasonlítjuk össze azzal 
a halmazzal, amely leírja az adatbázisban tárolt adatokat, rekordokat, 
tehát gyakorlatilag halmazokkal végzünk műveleteket (illetve mi 
„csak” a saját halmazunkat állítjuk össze, a keresést általában a kere-
sőmotorok végzik). 
 Belátható, hogy nagyon sok múlik azon, hogyan tesszük fel a 
keresőkérdést, azaz hogyan állítjuk össze a saját, majdan összeveten-
dő halmazunkat, magyarán milyen szavakat, kifejezéseket írunk be a 
keresőmezőbe. Az összehasonlítás ugyanis akkor lesz sikeres, ha 
ugyanolyan módon fogalmazzuk meg a kérdésünket, ahogyan a vá-
lasz is rögzítve van. 
 A kifejezéseink legyenek egyértelműek, és lehetőleg használjunk 
főnévi alakot. Továbbá maradjunk a kanonizált köznyelvi fordulatok-
nál, tehát például a tolvajnyelvet (pl. fű, lé, zsé stb.) mellőzzük, mert 
„zajt” generál. 
 
Példa 1: Horvátországba utazok nyaralni, és tudni szeretném, mi az 
ottani pénznem, és mennyi pénzt kell váltanom. 
 Többféle módon is elindulhatok: beírhatom a keresőbe (legyen 
az Google, Yahoo, Bing vagy bármi más), hogy „Horvátország pénz-
nem”, vagy „horvát deviza”. Ezekre válaszul megkapom, hogy a hi-
vatalos horvát pénznem a kuna, de még mindig nem tudom, magyar 
forintban lévő pénzemért mennyi kunát kapok. Ha viszont a fenti 2x2 
kifejezésemet kiegészítem még azzal is, hogy „árfolyam”, rögtön sor-
jáznak majd a különféle valutaátváltós honlapok árfolyamokkal, árfo-
lyamtörténettel, lehetséges átváltási helyszínekkel. Mint látjuk, három 
egyszerű kifejezést használtam. 
 
Példa 2: evezzünk egy fokkal tudományosabb vizekre. Tegyük fel, 
hogy pedagógia tárgyban keresek magyar nyelvű szakirodalmat, de 
nekem csak könyv jó. 2010 előtti kiadások már nem érdekesek szá-
momra, és helyileg csak a BTK-TTK kari szakkönyvtár jöhet szóba. 
 Honnan tudhatom meg, vannak-e egyáltalán ilyen könyvek, ame-
lyeket ráadásul ki is szeretnék kölcsönözni, főleg, ha csak késő este, 
otthon jut mindez az eszembe? 
 Nos, a legtöbb könyvtári katalógus, így a PTE könyvtári hálóza-
táé is online is elérhető, azaz szerencsére nem kell mindenképp be-
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menni valamelyik könyvtárba vagy betelefonálni ahhoz, hogy tudjuk, 
milyen dokumentumok vannak meg, és azok kölcsönözhetőek-e. 
 Katalógusunk (szaknyelven OPAC, azaz Online Public Access 
Catalog) elérhető a könyvtári honlap főoldalán vagy az alábbi linken is 
(persze ha ezek egyikét sem ismerjük, akkor csak beírjuk egy keresőbe, 
hogy „PTE könyvtár katalógus”, és voilá!): https://bit.ly/3tL4Lzw 
 Kattintsunk a linkre, és vessük bele magunkat az összetettebb 
keresések világába! 
 

 
 
Itt már látható, hogy nem egy keresőmezőnk van, mint a nagy, nép-
szerű, hétköznapi keresőknél, hanem több, előre definiált szempontot 
figyelembe véve választhatunk legördülő menükből, és/vagy használ-
hatunk szabadszavas mezőket. Tehát kérdésünk tárgyát több, apró 
részből kell összegyúrnunk, de szerencsére a szempontok eléggé ma-
gától értetődők. 
 
 Mire van tehát szükségem? Mit keresek? 
 
2010 utáni, magyar nyelvű, a BTK-TTK könyvtárából kölcsönözhető, 
pedagógiai tárgyú könyvet. Vegyük végig, hogy ehhez miket kell be-
állítani a felületen: 
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Ha végigmegyünk a lehetőségeken, a nyelvnél értelemszerűen kivá-
lasztjuk a magyart, a dokumentum típusánál a könyvet, a lelőhelynél 
pedig megkeressük a BTK-TTK kari könyvtár hivatalos nevét, majd 
rákattintunk a PTE Tóth József BTK-TTK Szakkönyvtárra. 
 

 
 
Hátravan még a 2010 utáni tulajdonság, a kölcsönözhetőség, illetve a 
tárgykör megadása. Ezeket a kiadás événél, a tárgyszónál, valamint a 
„Csak a kölcsönözhetőket” doboznál tudjuk beállítani. 
 A „Keresés” gomba kattintva a rendszer lekérdezi a megadott 
paramétereknek megfelelő találatokat, jelen tananyag készültekor 118 
darabot. 
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Aki figyelmes volt, annak feltűnhetett, hogy az előző ábránál a sza-
badszavas mezőket tartalmazó sorok között volt három választható 
kifejezés: „és”, „vagy”, valamint „de nem”. 
 Itt nyer többszörösen is értelmet a korábban már említett tézis, 
miszerint halmazműveleteket végzünk a keresések során. Ugyanis mit 
tettünk pontosan? Számos ismérv halmazát szűkítettük le az adatok 
megadásával (nyelv, típus, lelőhely stb.), majd az ezek révén összeálló 
közös halmazunkat vetettük össze a „Keresés” gombra kattintva a tel-
jes katalógus halmazával. E két halmaz metszete, vagyis közös hal-
maza a listázott 118 elemet tartalmazza. 
 Ám ennél jóval bővebbek a lehetőségeink. Ugyanis általában le-
hetőségünk – sőt, olykor szükségünk is – van megadni a saját kere-
sőkifejezéseink közti viszonyt is. Itt érdemes röviden bemutatni a 
leggyakoribb ún. Boole-operátorokat, amelyekkel megadhatjuk a 
halmazok közötti műveleteket: 
 

1. ÉS (halmazok metszete, AND) 
 

 két vagy több halmaz közös elemeinek meghatározására való, 
 megkapjuk mindazokat a dokumentumtételeket, amelyekben 

ismérvként ez a két szó együttesen előfordul, 
 nem következik, hogy a két kifejezésnek egymás mellett, 

vagy akárcsak azonos sorrendben kell előfordulnia dokumen-
tumon belül. 

 
2. VAGY (halmazok egyesítése, OR) 

 
 két vagy több halmaz összes olyan elemének meghatározására 

való, amelyekben az egyik vagy a másik, vagy mindkét kife-
jezés előfordul, 
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 megkapjuk mindazokat a dokumentumtételeket, amelyekben 
vagy az egyik, vagy a másik kifejezés előfordul, de előfordul-
hatnak együtt is. 
 

3. DE NEM (halmazok kizárása, NOT) 
 

 az egyik halmaz elemeiből kizárja a másik halmaz elemeit, 
 megkapjuk mindazokat a dokumentumtételeket, amelyekben 

az első kifejezés szerepel, de a második nem. 
 
Logikus, hogy ezek a műveletek alapjaiban befolyásolják a találati 
listánk nagyságát. Éppen ezért érdemes minél pontosabban megadni, 
mire vagyunk kíváncsiak, mivel egy több száz tételes listát nem fo-
gunk tudni végigböngészni, főleg, ha közben csak a töredéke vonat-
kozik ténylegesen arra, amit keresünk. (Viszont könnyű abba a csap-
dába is beleesni, hogy túlspecifikáljuk a keresést, így pedig az ellen-
kező hatást érhetjük el: kisebb és könnyebben átnézhető lehet a lis-
tánk, viszont kimaradhatnak releváns találatok.) 
 Egy egyszerű példa a fenti három halmazműveletre a „növény” 
és „virág” szavakkal: 
 

 „növény” AND „virág”: tartalmazza a növény ÉS a virág sza-
vakat  szűkebb találati halmaz, 

 „növény” OR „virág”: tartalmazza a növény VAGY a virág 
szavakat  jóval tágabb találati halmaz, 

 „növény” NOT „virág”: tartalmazza azokat a találatokat, ame-
lyekben a növény szó szerepel, DE a virág szó NEM  szű-
kebb találati halmaz. 

 
Visszatérve az előző, pedagógiás példánkhoz, ha egy fokkal speciáli-
sabb a keresésünk, a fentebb részletezett módokon ezeket is meg tud-
juk adni a rendszernek, így pedig egészen változatos és összetett le-
kérdezéseket hozhatunk létre. 
 Az adott keresési feltételekre válaszul kaptunk tehát egy 118 té-
teles listát. 
 Viszont mi a teendőm akkor, ha ezek közül engem csak azok a 
dokumentumok érdekelnek, amelyek NEM az inkluzív pedagógiával 
foglalkoznak; hogyan kereshetem meg ezeket? 
 Nos, először is, használjuk ki a katalógus „Korábbi keresések” 
funkcióját a fejlécnél, így nem kell elölről kezdenünk az összes felté-
tel beállítását. 
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A képen is látható egyik legördülő menüből szintén válasszuk ki a 
tárgyszó opciót, hogy kettő legyen belőle, majd írjuk be az elsőhöz 
azt, amit szeretnénk bent tartani a halmazban, a másodikhoz pedig 
azt, amit szeretnénk kizárni, majd a kettő közötti viszony megadásá-
hoz válasszuk ki a „de nem” opciót. 
 

 
 
Ha mindent jól csináltunk, akkor 117 db találatot kaptunk, tehát 1 
olyan tétel volt, amire igaz lett volna a „pedagógia” és az „inkluzív” 
tárgyszó is, és amit a keresésből így most kizártunk (megint csak a 
tananyag készítésének időpontjára igaz ez). 
 A fenti keresés a számos beállítási lehetőséggel természetesen 
egy összetett keresés volt, de ahogy a katalógusnak, úgy a legtöbb 
más keresőnek is van egy egyszerűbb, egymezős felülete. A különb-
ség az, hogy az összetett kereséseknél grafikusan tudjuk kiválasztani 
a kifejezések egymáshoz képesti viszonyát, míg a szimpla mezősbe 
nekünk kell beírnunk az operátorokat. 
 Ha csak egymás után, operátor nélkül gépeljük be a szavainkat 
(például a korábbi „horvát deviza árfolyam” keresésünk), akkor álta-
lában azt a rendszerek alapértelmezetten „ÉS” kapcsolatnak veszik. 
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(Tipp: ha szükséges, az ilyen összetettebb keresések pl. a Google ke-
resőből is elővarázsolhatóak, ott a Beállításoknál a „Speciális kere-
sés” alatt található.) 
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 Egyéb keresési lehetőségek: 
 szótöredékek, jelhelyettesítés, idézőjelek 
 
A találati halmaz terjedelmét azzal is befolyásolhatjuk, hogy a kere-
sőszó elejét, végét vagy azon belül meghatározott karakterpozíciókat 
nyitottá tesszük, azaz megengedjük, hogy a kifejezés elején, végén 
vagy meghatározott karakterpozícióin bármilyen karakter szerepeljen; 
ez az úgynevezett csonkolás és helyettesítés. 
 Ezeket különböző speciális – rendszerektől függően változó – 
karakterekkel tudjuk engedélyezni. 
 
Csonkolás: keresés szótöredékkel. A szó elején és/vagy végén álló 
meghatározott karakter minden megelőző és/vagy követő karaktert 
helyettesít. A találati halmazt értelemszerűen bővíti, ám nagyon 
hasznos, ha nem tudjuk, például egy szerző hogyan írja pontosan (he-
lyesen) a nevét, vagy ha egy kereséssel több alternatív szóváltozatot 
is le szeretnénk fedni. 
 
Katalógus: % 
EDS: * 
 
Példák: 
 
Schmi%  találatok: Schmidt 
    Schmitt 
    Schmitz 
    Schmiedt 
    Schmiedlová  
 
%akács  találatok: Takács 
    Bakács 
    Szakács 
    Horváthné Takács 
    Hodossy-Takács 
 
Hasznos nem csak neveknél, tárgyszavaknál is! 
 
pedag%  találatok: pedagógia 
    pedagógus 
    pedagógusképzés 
    pedagógiai szociol. 
    pedagógiai antrop. 
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Helyettesítés: meghatározott karakter bármely karaktert helyettesít. 
A haszna ugyanaz, mint a csonkolásé, csak ez esetben a kifejezésen 
belül bővítjük a lehetőségeket. 
 
Katalógus: _ 
EDS: ? (pontosan 1 karakter), # (0 vagy 1 karakter)  
 
Példák: 
 
 V_r_s  találatok: Varis 
     Vároš (Milan) 
     Veres 
     Vörös 
     Verks 
     Verus (Siculus) 
 
Idézőjelek közé téve: jelölhető, hogy a megadott többtagú, külön írt 
szavakból álló kifejezéseket, teljes szövegrészeket a rendszer egyet-
len keresőszóként kezelje, azaz ne különálló, sok kis „AND” halma-
zunk legyen, brutális találati listákkal, hanem pont, hogy egy nagyon 
konkrét keresést eszközölünk, többnyire minimális találati számmal. 
Nagyon hasznos például, ha szövegben való előfordulást keresünk. 
 Példa: „Ég a napmelegtől a kopár szík sarja...” 
 
Összeségében tehát látható, hogy számtalan lehetőség áll rendelkezé-
sünkre, hogy kérdésünket igazán pontosra formáljuk. Ugyanakkor a 
keresés lényegében egy heurisztikus eljárás: a feltalálás, a rájövés 
módszerének tudománya; ötleteken, tapasztalatokon és intuíción ala-
pul. Elrontani nem lehet, kreatívan próbálkozni érdemes! 
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Az EBSCO Discovery Service, azaz az EDS 
 
 Mi az az EDS, és mi van benne? 
 
Az EDS az EBSCO adatbázis-szolgáltató cég egyik terméke, úgyne-
vezett „felfedező eszköz”, vagy metakereső. Ez persze mind jól 
hangzik, de a gyakorlatban egy valóban jól használható összevont 
keresőt jelent, amely megkönnyíti, hogy a számtalan kisebb-nagyobb 
al-adatbázisban fellelhető adat egyetlen helyen elérhető legyen. 
 Ugyanis mint ahogy azt a tananyag elején megjegyeztük, a PTE-n 
viszonylag sok adatbázis használható, ezek egy része előfizetett, a 
többségük pedig ingyenesen hozzáférhető tartalom. Viszont mitévő 
legyek, ha mondjuk a sejtosztódásról, vagy mondjuk a gravitációs 
hullámokról szóló legfrissebb szakcikkekre lenne szükségem? 
 Nézzem át egyesével az összes, az Adatbázis portálon feltüntetett 
adatbázist, és futtassam le mindben egyesével ugyanazt a keresést? 
(Ha még emlékszünk ugyanitt a szakterületi listázási lehetőségre, 
még akkor is a kelleténél több helyen kellene kutakodnunk a kívánt 
anyag után.) 
 Nos, az EDS ezt a problémát hivatott áthidalni: amit csak lehet, 
integrálunk bele, így a keresés egy helyen, de az összes integrált 
adatbázisban egyszerre történik. A teljes szövegű cikkekhez pedig 
direkt link vezet, így ha keresünk valamit az EDS-ben, amit a rend-
szer mondjuk a Nature-nél talál meg, akkor átirányít minket a Nature 
saját oldalára, ahol elolvashatjuk a kívánt cikket (már ha van rá előfi-
zetésünk természetesen.) 
 
Mik találhatóak az EDS-ben: 
 

 EBSCO által szolgáltatott (és megvásárolt) adatbázisok 
o Academic Search Complete 
o Econlit Fulltext 
o MathSciNet 
o Business Source Premier 
o Stb. 

 
 EBSCO által kiválasztott ingyenes, Open Access, minősé-

gi, egyéb adatbázisok (pl. Associated Press videók) 
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 A PTE által vásárolt, és az EBSCO felé lejelentett adatbá-
zisok 
o SpringerNature folyóiratok 
o Wiley Online Library 
o ScienceDirect 
o Stb. 
 

 Egyéb faktografikus tartalmak, widgetek 
o Akadémiai Kiadó szótárai 
o UptoDate 
o Arcanum Digitális Tudománytár 
o EMBASE 
o Pécsi Egyetemi Archívum (PEA) 
o Digitália 
o Stb. 

 
 Repozitóriumok, preprint szerverek 
 
 E-book gyűjtemények 

 
 A könyvtár katalógusa (!) 

 
Tehát röviden: az EDS-ben gyakorlatilag minden előfizetett adatbázis 
tartalma elérhető. A teljesszövegű adatbázisok a cikkekre mutató hi-
vatkozásokkal (és természetesen bibliográfiai adatokkal), a nem ilyen 
típusú tartalmak pedig widgetekkel. Mivel ugyanakkor a legtöbb tu-
dományos tartalom angol nyelvű, ne lepődjünk meg, hogy az EDS-
ben is jobbára angol nyelvű találatokat fogunk kapni. 
 Rendkívül hasznos funkció továbbá, hogy – az e-könyv csomag-
jainkon kívül – a könyvtár katalógusát is ismeri a rendszer, tehát a 
nyomtatott könyvtári állományra mutató találatokat is kapunk. 
 Az EDS-kereső elérhető az Adatbázis portálról az adatbázisok 
listájából, de szintén ki van vezetve az oldalra is egy keresődoboz 
formájában. Ez az a kék doboz, amit korábban említettünk, és amire 
most térünk vissza. Ennek a keresődoboznak a használata gyorsabbá 
teszi a keresést, tehát használjuk nyugodtan! 



Ésik Szabolcs: Adatbázisok használatának és megtalálhatóságának elősegítése a PTE EKTK-ban 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24101 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

39 

 
 
Mint látható, a doboznak két „füle” van: egy „EDS” és egy „E-
dokumentumok”. Ezek közül az EDS való arra, hogy cikkeket, pub-
likációkat keressünk, az E-dokumentumok pedig arra, hogy konkrét 
folyóiratot vagy e-könyvet, tehát kiadványt. 
 Nézzünk egy példát: keressünk rá az EDS-ben a gravitációs hul-
lámokra! 
 

 
 
Kiválasztva a „Cím”-et, beírva a keresőkifejezést, majd a keresésre 
kattintva a következő felületen láthatjuk a találatokat: 
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A találati oldalon három oszlop különíthető el: bal oldalon a külön-
böző ún. limiterek, amelyekkel finomíthatjuk, szűkíthetjük-
bővíthetjük a keresésünket, középen maguk a találatok, jobb oldalt 
pedig a már említett widgetek. A legtöbb tudományos adatbázis 
egyébként hasonló dizájnt használ, tehát máshol is találkozhatunk 
ilyen felépítéssel. 
 Vessünk egy pillantást a limiterekre! 
 

 
 
Ezeknél gyakorlatilag ugyanazokat a paramétereket tudjuk beállítani, 
mint amiket egy összetett keresés során előre is megadhatunk, legyen 
szó arról, hogy csak teljes szövegű cikkekre vagyunk-e kíváncsiak, 
vagy absztraktok is elegendőek, tudományosan lektorált forrásokban 
megjelent cikkekre van-e szükségünk (ez egyébként ajánlott), vagy 
mikori kiadású legyen a számunkra kívánatos szakirodalom. 
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Ezeken kívül szűrhetünk még kiadványtípusra, tárgykörre, kiadóra, 
címre, nyelvre, országra, gyűjteményre és a tartalom forrásaira is. 
Minden kategóriánál látszik egy „Több megjelenítése” lehetőség is, 
erre kattintva értelemszerűen még mélyebben belemerülhetünk az adott 
kategória lehetőségeibe (alapértelmezetten csak a legnagyobb halmaz-
zal bíró néhány lehetőség jelenik meg az átláthatóság érdekében). 
 

 
 
A középső, találatokat bemutató oszlopban látható, hogy a szűrők 
nélküli keresésünk 70.785 db találatot adott ki a gravitációs hullá-
mokra, amelyek közül az oldal az első 10 találatot jeleníti meg. A ta-
lálatokat rendezhetjük relevancia vagy dátum alapján, a kinézetet 
testre szabhatjuk az opciók elrejtésénél, a komplett listát pedig meg-
oszthatjuk másokkal is, valamint beállíthatunk témafigyelést is az 
adott keresésre. 
 Van továbbá egy kis kék mappa ikon is, amellyel az adott talála-
tot egy saját mappához adhatjuk hozzá (ehhez érdemes regisztrálni 
egy ingyenes felhasználói fiókot). 
 A legelső találatot vizsgáljuk meg tüzetesebben is! 
 

 
 
Láthatóak a különböző adatpanelek (cím, találat típusa, szerzőségi és 
megjelenési adatok), valamint a korábban már többször említett di-
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rekt link is: ha rákattintunk a „View this record from Arxiv”-linkre, 
akkor eljutunk az ArXiv oldalára, ahol megnyithatjuk és adott eset-
ben – például most is – letölthetjük a beszámolót; ilyenkor érdemes 
egy PDF letöltés opciót keresni a szemünkkel. 
 

 
 
Ha pedig az EDS-beli találatoknál egy találat címére kattintunk, akkor 
egy új ablakban annak a találatnak a részletes adatai jelennek meg: 
 

 
 
Ez annyiban más, mint a kettővel ezelőtti ábra, hogy a szerzők és a 
tárgykör keresőszavai itt már hivatkozások – azaz ezekre kattintva 
átnyergelhetünk egy másfajta keresésre, például ha a cikk fő szerző-
jének, Shu-Xu Yi-nek további munkásságára vagyunk kíváncsiak, 
rákattintva rögtön meg is keresi nekünk ezeket a rendszer. 
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 Látható továbbá az adott cikknek a rövid leírása (absztraktja), 
ami segít nekünk eldönteni, releváns-e számunkra a cikk. Ha igen, 
akkor elmehetünk a teljes szöveghez (bal oldalt, vagy középen az el-
érési URL-re kattintva), ha pedig nem, akkor mehetünk a következő 
találathoz. 
 Jobb oldalt további eszközök is rendelkezésünkre állnak: Google 
Drive-fiókunkba exportálhatjuk a rekordot, mappázhatjuk, nyomtat-
hatjuk, megoszthatjuk e-mailben vagy állandó linkkel, vagy rögtön 
készíthetünk hozzá különböző stílusokban hivatkozásokat is, ha pél-
dául irodalomjegyzékbe szeretnénk illeszteni. 
 Természetesen 70.785 db találat a gravitációs hullámokra renge-
teg, de legalábbis több annál, mint amit fel tudnánk dolgozni, tehát 
mindenképp érdemes megfelelően szűkíteni a keresést, akár a limite-
rekkel, akár már előre beállítani halmazszűkítő szempontokat az össze-
tett keresésnél. 
 Az összetett keresésre kattintva egyébként hasonló logika fogad 
minket, mint korábban az online könyvtári katalógusnál is láttuk: 
 

 
 
Ki tudjuk választani az adott szöveges mező fajtáját (minden szöveg-
ben keressen, csak szerzőben, címben stb.), megadhatjuk a mezők 
közötti relációt (AND, OR, NOT), a + – gombokkal pedig még több 
mezőt adhatunk a kereséshez, vagy eltávolíthatjuk őket. 
 
Utolsó pontként lássunk még egy képet az E-dokumentumokról is! 
Tegyük fel, hogy a Nature Microbiology című folyóiratot keressük. 
Adjuk meg az adatbázis portálon lévő keresődoboz E-dokumentumok 
fülénél ezt a címet! 
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A keresésre kattintva a rendszer megjeleníti nekünk azokat a folyóira-
tokat vagy e-könyveket, amelyek címében szerepel az általunk kere-
sett kifejezés. 
 

 
 
6 db találatunk van, a legelső pedig valóban az, amit kerestünk is. Itt 
lehetőségünk van már csak ebben a konkrét kiadványban keresni, il-
letve láthatjuk a különböző teljes szövegű opciókat is, amelyek egy-
úttal arról is tájékoztatnak, hogy miben található, és mettől meddig 
tart az időbeli lefedettség. Esetünkben a ProQuest Centralban 2016-
tól kezdve érhetőek el a Nature Microbiology számai (a legutolsó egy 
évet leszámítva), valamint a kiadói oldalon szintén 2016-tól kezdve, 
viszont már az ún. embargo nélkül, tehát a legfrissebb, kurrens szá-
mokhoz is van hozzáférés. Ezek továbbra is linkek, tehát rákattintva 
eljutunk a tényleges tartalomhoz.  
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ZÁRÓ SZAVAK 
 
Jelen tananyagban igyekeztünk részletes, ámde a mindennapok során 
is használható betekintést adni az egyetemi könyvtár által beszerzett 
és üzemeltetett felületek bemutatása révén azokról a lehetőségekről, 
amelyeken keresztül elektronikus formában is támogatni igyekszünk 
az egyetemi polgárság szakirodalom- és dokumentumigényét. 
 Reméljük, hogy tudtunk újdonságot mondani, és tananyagunkat 
szükség esetén mankóként használva pedig sikerrel birkóznak majd 
meg az egyetemi élet során jelentkező lankadatlan információéhség 
jelentette kihívásokkal. 
 Ehhez kívánunk sok sikert és kitartást! 
 
Végezetül pedig egy könnyed hangvételű (Kahoot) ismétlés: 
https://bit.ly/3hyKAlt (A linket a böngészőbe másolva bejelentkezés 
nélkül, vendégként is végigjátszható!) 
 
 
 Hasznos linkek: 
 

 https://lib.pte.hu 
 https://lib.pte.hu/adatbazisok 
 https://lib.pte.hu/e-konyvcsomagok 
 https://lib.pte.hu/tavoli_eleres 
 https://api.lib.pte.hu/api/hirleveleink 
 https://compass.mtak.hu 
 https://my.lib.pte.hu 
 https://kalauz.lib.pte.hu 
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„A kutatási adatok hatékony kezelése” 
Bevezetés a kutatási adatmenedzsmentbe 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 A tananyag címe 
 
„A kutatási adatok hatékony kezelése” – Bevezetés a kutatási adat-
menedzsmentbe 
 
 Cél 
 
A résztvevőket megismertetni az alapvető kutatási adatkezelési fo-
galmakkal, eljárásokkal. A résztvevők ismerjék az alapvető adatkeze-
léssel kapcsolatos eszközöket és azokat az apparátusokat, melyekhez 
a későbbiekben segítségért fordulhatnak. 
 
 A megszerezhető kompetenciák 
 
A résztvevő a tananyag elvégzése után képessé válik az alábbiakra: 
 

 ismeri és érti a FAIR kutatási irányelveket és alkalmazni is 
tudja őket a gyakorlatban, 

 ismeri és tudja, mi az a kutatási adatkezelési terv és hogyan 
lehet alkalmazni ilyet a gyakorlatban, 

 ismeri és tudja, mit jelentenek az Open Data, Open Science 
fogalmak egy kutató számára, 

 ismeri a legjobb adatkezelési gyakorlatokat, 
 ismeri és képes alkalmazni a számára releváns kutatási infra-

struktúrát. 
 
 A célközönség meghatározása 
 
Elsősorban PhD-s hallgatók és kutatók számára készül 
 
 

                                                           
• A szövegben előforduló összes internetes hivatkozás letöltési és ellenőrzési dátuma 

2021. május 31. 
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 A tematika felépítése 
 

1. Definíciók, kifejezések és alapok 
a. Mi a kutatási adat? (A kutatási adat meghatározása, típu-

sai) 
b. Kutatási adat életciklus 
c. Mi az a kutatási adatmenedzsment (research data mana-

gement) és miért van rá szükség? 
d. FAIR adatok – FAIR adatkezelés, irányelvek 

 
2. Tervezés, rendszerezés és adatkeresés 

a. A kutatás megtervezése 
b. Kutatási adatkezelési terv (Data management Plan, DMP 

Tools, DMP példák, sablonok 
c. Adatgyűjtés – már meglévő adatok felkutatása 
d. Metaadatok szerepe, fontossága 
e. Adatszervezés, adatbiztonság 

 
3. Elérés, közzététel és archiválás 

a. Hozzáférési lehetőségek 
b. Adatok publikálása (adatok közzétételének előnyei) 
c. Azonosítók szerepe (dokumentum- és szerzői azonosítók) 
d. Adatrepozitóriumok 
e. Re3data 
f. Zenodo, Figshare, Dryad, Concorda 
g. Hosszú távú megőrzés 

 
4. Licenc és jogi kérdések 
 
5. Egyebek 
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1. DEFINÍCIÓK, KIFEJEZÉSEK ÉS ALAPOK 
 
 Bevezető gondolatok 
 
A tananyag első fejezete a kutatási adatkezeléssel kapcsolatos főbb 
fogalmakat igyekszik összegyűjteni és tisztázni. 
 
 Célok, megszerezhető kompetenciák 
 
A résztvevő megismeri a kutatási adat fogalmát, illetve a kapcsolódó 
definíciókat, a kutatási adatok életciklusát, az adatmenedzsmenttel 
kapcsolatos fontosabb tudnivalókat és a FAIR irányelveket. 
 
 Témakörök 
 

 Mi a kutatási adat? (a kutatási adat meghatározása, típusai) 
 Kutatási adat életciklus 
 Mi az a kutatási adatmenedzsment és miért van rá szükség? 

(research data management) 
 FAIR adatok – FAIR adatkezelés, irányelvek 

 
 Irodalmak 
 

 Research data – CESSDA TRAINING – https://bit.ly/2Sou2mo 
 https://openscience.hu/kutatasi-adatok 
 https://instantscience.hu 
 https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples 
 https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/develop-data-plan 
 https://www.go-fair.org/fair-principles/fairification-process 

 
 1.1. Mi a kutatási adat? 

(A kutatási adat meghatározása, típusai) 
 
Mi is az adat? Az adatot többféle módon lehet meghatározni a tudo-
mányágtól és a kontextustól függően, de általánosságban azt mond-
hatjuk, nem más, mint rögzített és tárolt információk összessége. 
 
 Mennyiben különbözik ettől a kutatási adat fogalma? 
 
A kutatási adatok a tudományos kutatási tevékenység során keletkező 
és rögzítésre kerülő tények, melyek általában szimulációk, kísérletek, 
megfigyelések során újonnan jönnek létre. Ezzel egyidejűleg kelet-
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kezhetnek korábbi adatgyűjtés(ek)ből származó adatok szelektálásá-
ból, újrafeldolgozásból. A rögzített adatok igen sokfélék lehetnek, ha 
azt vesszük figyelembe, hogy milyen formátumban tároljuk őket. 
Alapvetően szöveges formában tárolt anyagok juthatnak rögvest 
eszünkbe: 
 

 szöveges dokumentumok, 
 táblázatok, 
 adatbázisokból származó adatok, 
 kérdőíves felmérések válaszai, 
 jegyzetek és naplófájlok, 
 gyakorlati- és terepnaplók, 
 működési protokollok, 
 munkafolyamatok, 
 stb. 
 

Ezek mellett nem szabad megfeledkeznünk a valamelyest rendha-
gyóbb formátumú kutatási adattípusokról sem: 
 

 multimédiás formátumok: videó, hang, szöveg, képek, diaképek, 
 színképek és elemzések, 
 a kutatás során előállított digitális objektumok, modellek, 
 futtatási eredmények, 
 metaadatok, 
 stb. 

 
A kutatási adatok keletkezésének körülményeit tekintve a követke-
zőkről beszélhetünk: 
 

 megfigyelésen alapuló adatok: forrása a kutatók által végzett 
felmérések, illetve az éppen vizsgált tevékenységek és visel-
kedések megfigyelő munkája. Hangsúlyozandó, hogy a kuta-
tók a megfigyelő tevékenység során nem avatkoznak be 
egyetlen folyamatba sem; 

 kísérletek során előálló adatok: az előbbiekkel ellentétben a 
kutatók aktív munkája révén állnak elő az adatok, hiszen a kí-
sérletek paraméterei gyakran változtatásra kerülnek annak ér-
dekében, hogy összehasonlítható eredmények keletkezzenek; 

 szimulációk során keletkező adatok: olyan rendszerek model-
lezése során keletkező adatok, melyek valós folyamatokat 
próbálnak leírni számítógépes környezet segítségével. A kí-
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sérletekhez képest inkább egy prediktív jelleggel bíró eljárás 
során rögzített adatok összessége; 

 meglévő adatforrásokból keletkeztetett adatok: korábban ke-
letkezett adatforrásból gyűjtött, újrafelhasználás céljából vá-
logatott adatok összessége. 

 
Az egyes típusok más-más reprodukálási lehetőségekkel bírnak, hisz 
egy-egy kísérletet sokkal könnyebben reprodukálhatunk, mint emberi 
csoport(ok) megfigyelésén alapuló, több tényező együttes hatására 
kialakult reakciófolyamatot. 
 
 
 1.2. Kutatási adatok életciklusa 
 
A kutatási adatok élettartama hosszabb, mint a létrehozásuk pillanata. 
Az átláthatóság egyik módja az úgynevezett kutatási életciklus. De 
mi is ez az életciklus? 
 Az életciklus modell betekintést nyújt abba, hogy a kutatás élet-
szakaszai és a kutatási adatok hogyan illeszkednek egymáshoz, és az 
egyik fázisban hozott döntések hogyan befolyásolják az adatminősé-
get a másikban. Így a perspektívát rövid távról hosszú távra terelheti: 
mit akarunk ezekkel a kutatási adatokkal? Sok életciklus van forga-
lomban egy adott felhasználásra vagy egy bizonyos felhasználói cso-
portra összpontosítva. 
 

 
Forrás: https://openscience.hu/kutatasi-adatok nyomán 
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A kutatási adatok életciklusának hat főbb állomása van, melyek to-
vábbi részállomásokra oszthatók. 
 

1. Létrehozás 
2. Feldolgozás 
3. Analizálás 
4. Tárolás 
5. A hozzáférés beállítása 
6. Újrafelhasználás 

 
Természetesen ez a ciklus ennél azért sokkal bonyolultabb, és nem 
feltétlen körkörös a teljes folyamat, de szemléltetni jól lehet ezzel az 
ábrával. Amit érdemes kiemelni, az az hogy a létrehozási fázisban 
már megjelenik az adatmenedzsment megtervezése, így a kutatási 
adatkezelési terv megírását is például erre a pontra lehet helyezni. 
 Az alábbi ábrákon láthatóak az egyes állomások és a hozzájuk 
kötődő részfeladatok: 
 

 
A képet készítette Petró Leonárd (CC-BY) 
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 1.3. Mi az a kutatási adatmenedzsment és 
  miért van rá szükség? (research data management) 
 
A kutatási adatok kezelése, más néven adatmenedzsment, a kutatás 
életciklusa során meghozott valamennyi döntést lefedi a projekt ter-
vezési szakaszától egészen az adatok hosszú távú tárolásáig. 
 
 Miért fontos, hogy a kutatási adatainkat jól kezeljük? 
 
Az adatok kezelésének és megosztásának számos előnye van: 
 

 a kutatási eredmények így igazolhatók, 
 adatvesztés elkerülése, 
 időhatékonyság, 
 az adataink biztonságban vannak, 
 megkönnyítjük az adatok újrafelhasználását, 
 növelhetjük cikkünk láthatóságát, és ezzel impaktját. 

 
Azonkívül, hogy így igazolhatóak az eredményeink, elkerüljük vagy 
redukálhatjuk az adatvesztés esélyét. Időhatékonyságról azért beszél-
hetünk, mert az a kutató, aki előállította az adatokat, fogja leghama-
rabb újra elővenni és használni ezeket, így neki nagyon fontos, hogy 
ne órákat kelljen keresnie azért, hogy megtaláljon egy egy-két évvel 
vagy éppen öt évvel ezelőtti projektben létrehozott táblázatot vagy 
fájlt. Ezzel tudhatjuk legnagyobb biztonságban az adatokat, külsős 
személyek számára pedig megkönnyítjük az újrafelhasználást, ezzel 
egyszersmind növelhetjük a saját munkánk impaktját. 
 
 
 1.4. FAIR adatok – FAIR adatkezelés, irányelvek 
 
 Nyílt adatkezelés előfutára: a F.A.I.R. 
 
Az ún. FAIR alapelveket az adatközpontú és a gépi eszközökkel tá-
mogatott nyitott tudomány (open science) szem előtt tartásával dol-
gozták ki. Az elképzelés legfőbb alapelve az volt, hogy mind a gépek, 
mind az emberek találják meg, férjenek hozzá, működjenek együtt, és 
ezáltal újra használják fel egymás kutatási tárgyait. 
 Az eredeti FAIR-tanulmányban – ‘The FAIR Guiding Principles 
for scientific data management and stewardship’1 (Wilkinson, 2016) – 
                                                           
1 http://www.nature.com/articles/sdata201618 
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fogalmazták meg ezen elveket; tulajdonképpen iránymutatásokat 
nyújt a digitális eszközök megtalálhatóságának, hozzáférhetőségének, 
átjárhatóságának és újrafelhasználásának javítására – de (tudatosan) 
nem tartalmaz részleteket a megvalósítási lehetőségekkel kapcsolatban. 
 A FAIR alapelvek ma már világszerte az adatkezelési környezet 
szerves részét képezik, több nagy intézmény/hálózat is átvette már 
(CERN, RDA, AGU, hogy csak néhány példát említsünk), és az Eu-
rópai Nyílt Tudományos Felhő (European Open Science Cloud) épí-
tési tervének alapját képezik. 
 
 Mit jelent maga a kifejezés?2 
 

 F, mint Findable, azaz megtalálható, 
 A, mint Accessible, azaz elérhető, 
 I, mint Interoperable, azaz együttműködő, 
 R, mint Reusable, azaz újrafelhasználható. 

 

 
A kép forrása: https://bit.ly/3wSYmEz 

 
 
 

                                                           
2 https://www.force11.org/group/fairgroup/fairprinciples 
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Megtalálható: 
 

 emberek és gépek számára egyaránt, 
 egyedi azonosítóval rendelkezzen, 
 metaadatokkal gazdagon ellátott, 
 metaadatai repozitóriumban legyenek tárolva. 

 
Elérhető: 
 

 emberek és gépek számára egyaránt könnyű hozzáférési, le-
töltési lehetőség, 

 sztenderd kommunikációs protokoll segítse az adatok elérhe-
tőségét, 

 a metaadatok legyenek elérhetők az adatok megsemmisítése 
után is. 

 
Együttműködő: 
 

 lehetőséget ad az adatok változtatására, cseréjére, 
 (meta)adatok a FAIR alapelveit követő szókészleteket hasz-

nálnak, 
 (meta)adatok tartalmazzák a más (meta)adatokra vonatkozó 

minősített hivatkozásokat. 
 
Újrafelhasználható: 
 

 lehetőséget ad az adatok jövőbeni felhasználására, 
 a (meta)adatok egyértelmű és hozzáférhető adathasználati en-

gedélyekkel kerülnek kiadásra, 
 a (meta)adatok megfelelnek a domain-releváns közösségi 

szabványoknak. 



Horváth Tamás – Kókay Péter: „A kutatási adatok hatékony kezelése” – Bevezetés a kutatási adat-menedzsmentbe 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24058 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

55 

 
Készítette: Petró Leonárd (CC-BY) 

 
  A F.A.I.R. lényegi megfontolásai 
 
A kutatási adatokban rejlő lehetőségek teljes körű kihasználása érde-
kében azokat a kutatási ökoszisztémába a lehető legjobban megtalál-
ható, hozzáférhető, interoperábilis és újrafelhasználható módon kell 
bevonni. A FAIR alapelvek 15 tényezőből állnak. 
 

 Irányelv: adatok nyitottsága, hosszú távú tárolás 
 Nemcsak az emberek, de a gépek számára is 
 „As open as possible, as closed as necessary” 
 Metaadat 
 Adatok osztályozása 
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A kép forrása: https://bit.ly/3jbyS1d 

 
Kisokos: 
 
  Mi a különbség a FAIR data és az Open data között? 
  Egyáltalán van-e különbség? 
 
A FAIR nem egyenlő a nyílttal. A FAIR nevében az A, mint accessible 
jelentése: elérhető, de csak jól meghatározott feltételek mellett. 
 
  Mi nem a FAIR? 
 

 Nem szabvány, bár a rövidítést gyakran használják ebben az 
összefüggésben. 

 A FAIR nem egyenértékű a nyitottal (és a nyitott nem egyen-
értékű a szabaddal): Sok oka lehet annak, hogy az adatok nem 
nyíltak, és csak bizonyos feltételek mellett állnak rendelkezés-
re bizonyos felhasználók számára (beleértve a gépeket is). 
Amíg a hozzáférhetőségi/elérhetőségi feltételeket megfelelően 
leírják, a nem nyílt adatok teljes mértékben FAIR-ek lehetnek. 
Ugyanakkor a teljesen nyitott és a korlátozás nélküli adatok 
nagyon alacsony pontszámot érhetnek el a FAIR-mutatókban, 
mivel például a gépeknél nem működtethetők. 

 A FAIR alapelvek önmagukban nem fedik le a belső adatmi-
nőségi vagy az alapvető etikai szempontokat. 
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2. TERVEZÉS, RENDSZEREZÉS ÉS ADATKERESÉS 
 
 Bevezető gondolatok 
 
A fejezet áttekintést ad a kutatási adatokkal kapcsolatos főbb teen-
dőkről a kutatás tervezési szakaszában. Példákat mutat be adatkezelé-
si terv létrehozásának megkönnyítése érdekében, ismerteti a metaada-
tok szerepét és fontosságát, és megismerteti az olvasót az adatszerve-
zés, valamint az adatbiztonság fontosságával. 
 
 Témakörök 
 

 A kutatás megtervezése 
 Kutatási adatkezelési terv (Data management Plan, DMP 

Tools, DMP példák, sablonok 
 Adatgyűjtés – már meglévő adatok felkutatása 
 Metaadatok szerepe, fontossága 
 Adatszervezés, adatbiztonság 

 
 Irodalmak 
 

 https://openscience.hu/kutatasi-adatkezelesi-terv 
 https://www.dcc.ac.uk/guidance/how-guides/develop-data-plan 
 https://bit.ly/2Uy4jIU 
 https://gyires.inf.unideb.hu/GyBITT/11/ch05s02.html 
 https://bit.ly/2U02vrD 
 https://mersz.hu/blog/igy-keszits-meno-kutatasi-tervet/ 
 https://bit.ly/3wRc7DZ 
 https://webarchivum.oszk.hu/mediawiki/index.php/OAIS 
 https://bit.ly/3xLs2DB 
 https://bit.ly/3j6giYh 
 https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/download/5/10453/ 

 
 
 2.1. A kutatás megtervezése 
 
A kutatás megtervezése, következetes lépések megállapítása a kutatás 
megkezdésének esszenciális feltétele. Tervezés nélkül a kutatás, a 
kutatáshoz tartozó tevékenységek tudatos és következetes véghezvite-
le nagy valószínűséggel problémákba fog ütközni, ezért szükséges 
kutatási tervet létrehozni, mely tartalmazza az alábbi szempontokat: 
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 Milyen kérdést igyekszik megválaszolni a kutatás; mi a kutatás 
célja? 

 Alátámasztás: Milyen előzmények köthetők a kutatásunkhoz, 
milyen a téma szakirodalmi háttere? 

 Milyen relevanciái vannak a kutatásnak? Melyek a megfogal-
mazott hipotézisek? 

 A kutatásban használt fogalmak meghatározása 
 Az említett fogalmakhoz milyen eljárásokat, mérőszámokat 

társítunk? 
 Milyen mintavételi módokat használunk? Melyek a mintavétel 

körülményei?  
 Kérdőív és interjú forgatókönyv összeállítása 
 Felhasznált szakirodalom összegyűjtése 
 Ütemezés/ütemterv készítése 
 Esetleges/várható költségek számbavétele 

 
 
 2.2. Kutatási adatkezelési terv (Data management Plan, 
  DMP Tools, DMP példák, sablonok) 
 
A kutatási adatkezelési terv (Data management Plan, rövidítve: DMP) 
nem más, mint egy rövid (egy-két oldalas) és könnyen áttekinthető 
leírás arról, hogy hogyan kell kezelni a kutatás során összegyűjtött 
adatokat. Elkészítése egyfelől a kutató saját érdeke, másfelől pedig 
egyre gyakrabban követeli meg a kutatás finanszírozója az adatkeze-
lési terv benyújtását a támogatási kérelmek mellé. Fontos szem előtt 
tartani azt, hogy sok esetben az adatkezelési terv nincs azzal letudva, 
hogy a kutatás tervezési szakaszában elkészítettük és be is nyújtottuk 
a finanszírozó felé. A dokumentumra célszerű egy folyamatosan vál-
tozó, a kutatás szakaszaihoz, azok változó jellegéhez igazodó leírásra 
tekinteni. Ennek fényében tehát érdemes a dokumentumot időről idő-
re frissíteni. A dokumentum első verzióját legkésőbb a kutatás hato-
dik hónapja alatt célszerű elkészíteni. 
 
  Mikor kell frissíteni az adatkezelési tervet? 
 
Általánosságban elmondható, hogy akkor kell frissíteni, ha valami-
lyen jelentős változás következik be a kutatási folyamat során. Ilyen 
esetben célszerű revízió alá venni a DMP-t és ha a körülmények in-
dukálják, frissíteni kell azt. 
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Az alábbiakat kell tárgyalnia egy adatkezelési tervnek: 
 

 ki hozza létre az adatokat, 
 milyen típusú adatok jönnek létre, 
 hol tárolják ezeket az adatokat, 
 hogyan tárolják az adatokat, 
 ki férhet hozzá az adatokhoz a projekt végeztével, 
 a projekt lezárulását követően meddig lehet hozzáférni az ada-

tokhoz, 
 kiegészítő jelleggel tartalmazhatja a terv az alábbi elemeket: 

biztonságra, fenntarthatóságra és az adatok minőségére vonat-
kozó passzusok. 

 
  Mit szokott tartalmazni egy kutatási adatkezelési terv: 
 

 Adminisztratív adatokra vonatkozó rész: 
1. Projekt neve 
2. Projekt rövid jellemzése 
3. A fő kutató(k) neve(i) 

 Adatgyűjtéssel kapcsolatos rész: 
1. Milyen típusú adatokat fogunk gyűjteni? 
2. Hogyan fogjuk létrehozni az adatokat? 
3. Milyen metaadat-szabványokat fogunk használni és miért? 

 Etikai és jogi megfelelés 
 Tárolás és mentés 
 Kiválasztás és megőrzés 
 Adatmegosztás 
 Feladatok és források 
 

 
Készítette: Petró Leonárd (CC-BY) 
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  Hol találhatunk DMP segédleteket vagy sablonokat? 
 

1. DMPonline – https://dmponline.dcc.ac.uk 
2. ARGOS – https://argos.openaire.eu/home 
3. DMPTool – https://dmptool.org 
4. Data Stewardship Wizard – https://ds-wizard.org/features.html 
5. Horizon 2020 DMP minta – https://bit.ly/3vXnkla 
6. Finanszírozói adatkezelési minták – a teljesség igénye nélkül: 

a. Gazdasági és Társadalmi Kutatási Tanács DMP (Egyesült 
Királyság) – https://bit.ly/3wUdl13 

b. Svéd Kutatói Tanács mintája – https://bit.ly/3wWEZdS 
c. Natural Environment Research Council DMP – 

https://bit.ly/3zUcYFw 
7. Egyetemi és más intézményi minták: 

a. Checklist for Data Management Plan – University of 
Gothenburg – https://bit.ly/3d5gX8y 

b. MIT Libraries Data Management – https://bit.ly/3dq6rZZ 
c. DMP – University of Strathclyde – Glasgow – 

https://bit.ly/2SqgR4q 
 
  A legismertebbek 
 

 DMPonline3: regisztráció után a felhasználók egyéni adatme-
nedzsment terveket készíthetnek, és akár több egyetem és ku-
tatásfinanszírozó szervezet előre elkészített sablonját is hasz-
nálhatják. 

 

 

                                                           
3 https://dmponline.dcc.ac.uk/ 
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 ARGOS4: DMP-k kollaboratív megírására alkalmas szolgáltatás. 
 

 
 
 
 2.3. Adatgyűjtés – már meglévő adatok felkutatása 
 
  Miért is fontos a már meglévő adatok felkutatása és felhasználása? 
 
Elsősorban időt és pénzt takarítunk meg, hiszen egyes kísérletek és 
azok későbbi reprodukálása igen költséges és időigényes tevékenysé-
gek tudnak lenni. Éppen ezért kulcsfontosságú a kutatások során ke-
letkezett adatok pontos rögzítése és megfelelő metaadatokkal, leírá-
sokkal való ellátása, hogy az ilyen minőségi adatok újra felhasználha-
tóak legyenek a későbbiek során. 
 
 
 2.4. Mi a metaadat és miért fontos? 
 
A digitális tudomány fejlődésének egyik alapvető eleme a (digitális) 
adatok megosztása, hozzáférhetővé tétele. A kutatások során keletke-
ző nagy mennyiségű adat fontos befolyásoló tényezője a kutatás mi-
nőségének, sikerességének és általában a kutatási folyamat zökkenő-
mentes haladásának. Külön figyelmet igényel tehát az értékes kutatási 

                                                           
4 https://argos.openaire.eu/explore-plans 
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adatok megfelelő leírása (metaadatokkal való ellátása) és kezelése, 
mely nagyban hozzájárulhat ahhoz, hogy a kutatás kiemelkedjen a 
többi közül, és persze ahhoz is, hogy a keletkezett adatok később is 
felhasználhatóak legyenek. 
 A metaadatok a tudományos kommunikáció egyik leghatéko-
nyabb eszközei, segítik a felfedezhetőséget, visszakereshetőséget és 
hozzáférést, valamint szerepet játszhatnak a hibák elkerülésében. 
 
  Definíció 
 
A népszerű definíció szerint a metaadat (meta data) adat az adatról. 
Elsődleges feladata az, hogy a digitális információtömegben segítse a 
fontos, releváns információk megtalálását adott szempont szerint. 
Közkeletű példa szokott lenni a digitális fényképek esete: 
 Készítünk egy fényképet az okostelefonunkkal. Ennek eredmé-
nyeként keletkezik maga a digitális kép, ami a számunkra kedves 
vagy fontos személyt, jelenetet, helyet stb. rögzíti. Emellett automati-
kusan keletkeznek leíró adatok is: 
 

 milyen fájlformátumban tárolódik a digitális fénykép, 
 mikor készült a felvétel, 
 mekkora a felvétel mérete, 
 milyen készülék készítette a felvételt, 
 mekkora a felvétel felbontása, 
 adott esetben: hol készült a felvétel. 

 
Ezek a strukturált információk az általunk készített képről nem má-
sok, mint metaadatok. Természetesen az itt felsorolt leíró adatok ko-
rántsem teljesek, már csak azért sem, mert mi magunk is ki tudjuk 
egészíteni őket: 
 

 címkézzük/tárgyszavazzuk a képeket, 
 megjelöljük azt, hogy ki van a képen, 
 felhasználásról szóló licencet adhatunk hozzá... 

 
A metaadatok önmagukban is értelmezhetőek adatként, így akár róluk 
is keletkezhetnek további metaadatok! 
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FAIR Principles & Digital Objects: The role of METADATA nyomán 

https://bit.ly/2TVd3sb 
 
  Metaadat típusai 
 

1. Leíró 
 

Adott dokumentum keletkezésével, módosításával kapcsola-
tos adatokat írják le és biztosítják az információforrás vissza-
kereshetőségét. Klasszikus példaként a könyvtári katalógu-
sokban lévő bibliográfiai rekordok által tárolt adatokat szokás 
említeni (szerző, cím, tárgyszavak, kiadási adatok stb.). 
 

2. Adminisztrációs 
 

A digitális tartalom menedzseléséhez szükséges információkat 
tartalmazzák: 
 

 technikai leírások, 
 felhasználási adatok, 
 jogok/jogosultságok kezelésről szóló adatok, 
 származási adatok. 

 
Általában valamely digitális gyűjteményt menedzselő szak-
emberek munkáját segítik, így a felhasználó személyeknek 
kevésbé hasznosak, mivel előlük többnyire rejtve maradnak. 
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3. Szerkezeti 
 

Komplex digitális dokumentumok belső szerkezetét leíró és 
összefűző kötelék, mely leírja a forrás egyes elemei közti kap-
csolatokat. A korábbiaktól eltérően ezek a metaadatok nem a 
felhasználó személy számára, hanem elsősorban a dokumen-
tumokat megjelenítő szoftver számára értelmezhető módon tar-
talmaznak leíró adatokat. Egy automatikus tartalomjegyzék lét-
rehozásához például szerkezeti metaadatok szükségesek. 
 

4. Megőrzési 
 

Forrásokat és az azokat alkotó fájlok keletkezésére és további 
történetére vonatkozó adatokat mutatnak be, továbbá a fájlok 
hosszú távú megőrzéséhez szolgáltatnak információt: 
 

 használathoz szükséges technológia leírása, 
 újrafelhasználási paraméterek, 
 jogkezelés, 
 újabb fájlformátumokba történő migráció dokumentálása. 

 
  Metaadatszabványok 
 
A metaadatszabványok létrejötte a digitális dokumentumok és az 
azokat leíró metaadatok sokféleségének köszönhető. Különböző digi-
tális gyűjtemények jöttek létre, bennük különféle fájltípusokkal és 
jogosultságokkal, különböző célokkal, felhasználói célcsoportokkal. 
Tulajdonképpen a sokféleségből fakadó különbözőség egyfajta kény-
szerként hívta életre a metaadatszabványokat. Mi tehát egy metaadat-
szabvány? Nemzetközileg elfogadott metaadatelemek meghatározott, 
folyamatosan fejlesztett és karbantartott készlete. 
 
 Egy metaadatszabvány meghatározza: 
 

 a felhasználható metaadatelemeket, 
 a felhasználható elemek definícióját, 
  az elemekre vonatkozó szabályokat, például kötelező-e vagy 

opcionális egy metaadatelemet használni, 
 tartalmi szabályokat, például milyen formátumban adjuk meg 

a dátum értékét, 
 szintaktika: a szabvány értelmezhetőségét biztosítja különféle 

szoftverek számára. 



Horváth Tamás – Kókay Péter: „A kutatási adatok hatékony kezelése” – Bevezetés a kutatási adat-menedzsmentbe 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24058 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

65 

 A leginkább elterjedtebb/népszerűbb szabványok listája 
 

 Dublin Core (DC) – http://www.dublincore.org 
 Encoded Archival Description (EAD) 

http://lov.gov./ead/ead.html 
 Machine Readable Cataloguing (MARC) 

http://loc.gov/standards/mets 
 Metaadata Encoding and Transmission Standard (METS) 

http://loc.gov/standards/mets 
 Metaadata Object Descripition Schema (MODS) 

http://loc.gov/standards/mods 
 Preservation Metaadata Implementation Strategies (PREMIS) 

http://www.oclc.org/research/projects/pmwg 
 Visual Resources Association (VRA) 

http://www.loc.gov/standards/vracore/ 
 

Ugyanakkor nemcsak nemzetközileg elfogadott szabványokról be-
szélhetünk, hanem helyi metaadat-alkalmazási profilokról is. Ezek 
többnyire csak egy adott intézményi digitális kollekcióra jellemző 
belső szabványok. 
 
  Dublin Core metaadatséma 
 
Népszerűségének oka, hogy bármely tudományterületre alkalmazha-
tó. Ezt a leíró elemeket tartalmazó szabványt már 1995 óta fejlesztik, 
ekkor került meghatározásra egy olyan alap elemkészlet, mely alkal-
mas elektronikus információk leírására. Egyszerű, átlátható és rugal-
mas szabvány, emellett rendkívül gyorsan reagál az új igényekre. El-
ső körben 13, majd 15 alapelemet határoztak meg: 
 

1. Title (cím) 
2. Creator (alkotó/szerző) 
3. Subject and Keywords (téma és kulcsszavak) 
4. Description (leírás) 
5. Publisher (kiadó) 
6. Contributor (közreműködő) 
7. Date (dátum) 
8. Type (dokumentumtípus) 
9. Format (fájl formátum) 
10. Resource Identifier (azonosító a hálózaton) 
11. Source (származási hely) 
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12. Language (nyelv) 
13. Relation (kapcsolatok) 
14. Coverage (hatókör) 
15. Rights (jogok) 

 
A felsorolt elemek használata opcionális, nincsenek kötelező elemek 
megadva, az egyes elemek tetszőlegesen ismételhetőek, sorrendjük 
sem kötött. Ezt a 15 elemből álló szabványt egyszerű Dublin Core-
nak nevezik. 
 A minősített Dublin Core-t ezen a 15 elemen kívül az jellemzi, 
hogy az alap elemkészlet tovább finomítható és részletezhető. Ezeket 
a jelentéspontosító eszközöket „minősítőnek” nevezzük. Használatuk 
nem kötelező, de jó szolgálatot tudnak tenni, ha következetesek aka-
runk lenni a rendelkezésre álló digitális források leírásában. 
 
 Egy példa: 
 
 DC alapelem: Date 
 kapcsolódó minősítők: 
 

 created: létrehozás dátuma, 
 valid: forrás érvényességének dátuma, 
 issued: a forrás kibocsátásának dátuma, 
 available: a forrás első elérhetőségének dátuma, 
 modified: a forrás módosításának dátuma, 
 accepted: a forrás elfogadva ekkortól, 
 copyrighted: a forrás szerzői jog által védett ekkortól, 
 submitted: a forrás feltöltésének dátuma. 

 
 Hogy néz ki a valóságban egy dátumelem-érték? 
 
 Pl.: DC.DATE.CREATED 2021-02-03 
 
 
 2.5. Adatszervezés, adatbiztonság 
 
Ahogy azt az 1. fejezetben láthattuk, a kutatási adatok sok esetben 
rendhagyó formában és formátumban keletkeznek, illetve rögzülnek. 
Ezek az adattípusok pedig nagy változatosságot tudnak mutatni egy-
egy kutatási területen, tudományterületen belül is. Az adatok hozzá-
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férhetőségét biztosítani kell a jövő számára, ám ez több problémás 
szempontot is felvet: 
 

1. Hozzáférhetőség: a pályázati pénzekből finanszírozott kutatá-
sok szinte kivétel nélkül megkövetelik a kutatás során keletke-
zett adatok közzétételét. Manapság ezt a hozzáférhetőséget 
egyértelműen az IT infrastruktúra biztosítja. Korábban a pályá-
zatkiíró, illetékes intézmény webtárhelye, fizetett tárhelyek, 
Cloud-tárhelyek (Google Drive, Dropbox, OneDrive stb.), há-
lózati meghajtók szolgáltak erőforrásként az adatok disszemi-
nációjához. Manapság ezt a szerepet intézményi, illetve köz-
ponti (például egyetemi, akadémiai, nemzetközi) adatrepozitó-
riumok veszik át, amelyeket kifejezetten kutatási adatok tárolá-
sára, megosztására és menedzselésére fejlesztettek ki. 
 

2. Kompatibilitás: Ahogy az említésre került, a kutatás sok 
esetben időigényes folyamat. Itt éveken, évtizeden vagy évti-
zedeken át történő adatgyűjtésre is gondolnunk kell. Az idő 
előrehaladtával a technológiai és IT sztenderdek, főbb formá-
tumok, protokollok is változnak. A gondos tervezés része te-
hát, hogy lehetőleg olyan szabványos formátumban tároljuk 
adatainkat, melyek a kutatás ideje alatt is mainstreamnek 
számítanak, és számíthatunk rá, hogy évek múltán is beolvas-
hatóak maradnak. 
 

3. Megőrzés és tárolás: Elsődleges feladat az adatok integritá-
sának és épségének megőrzése annak érdekében, hogy a jövő-
ben bármikor felhasználhatóak legyenek. A hosszú távú táro-
lás technikai feltételei adottak (biztonsági másolatokkal, 
szinkronizációval), ám sok esetben csak addig voltak biztosít-
va, míg az erre a célra elkülönített pénzforrás fedezte a tárolá-
si költségeket. Szerencsére manapság több ingyenes alternatí-
va is rendelkezésre áll, melyek általában megfelelnek a pályá-
zatkiíró feltételeinek. 
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3. ELÉRÉS, KÖZZÉTÉTEL ÉS ARCHIVÁLÁS 
 
 Bevezető gondolatok 
 
A fejezet áttekintést ad a kutatási adatok publikálásával kapcsolatos 
főbb teendőkről, a közzététel előnyeiről. Példákon keresztül ismerteti 
a különböző dokumentum és szerzői azonosítókat, megismerteti az 
olvasót az adatrepozitórium fogalmával, és néhány fajtája bemutatás-
ra kerül. A kutatási adatok tárolásával és hosszú távú megőrzésének 
egyes aspektusai is ismertetésre kerülnek. 
 
 Témakörök 
 

 Adatok publikálása (az adatok közzétételének előnyei) 
 Azonosítók szerepe (dokumentum- és szerzői azonosítók) 
 Adatrepozitóriumok 
 Re3data 
 Zenodo, Figshare, Dryad, CONCORDA 
 Tárolás, hosszú távú megőrzés 

 
 Irodalmak 
 

 https://mersz.hu/dokumentum/matud__255 
 https://openscience.hu/nyilt-hozzaferesu-adatrepozitoriumok/ 
 https://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/doi 
 https://bit.ly/35LYQR1 
 https://bit.ly/3gVODXy 
 https://bit.ly/3vQBxAi 
 https://bit.ly/3dae5qW 
 https://n2t.net/e/ark_ids.html 

 
 
 3.1. Azonosítók szerepe (dokumentum- és szerzői azonosítók) 
 
A világháló térhódítása előtt is jól azonosítható igényként jelent meg 
a dokumentumok és különféle időszaki kiadványok egyértelmű be-
azonosításának szükségessége. Ennek érdekében lett életre hívva az 
International Standard Book Number (ISBN) és az International 
Standard Serial Number (ISSN) azonosító. 
 A publikációk és egyéb erőforrások interneten való elhelyezése 
és megosztása további kihívás elé állította a világot, hiszen a publiká-
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ciók robbanásszerűen növekvő tömege minden eddiginél jobban 
megköveteli a dokumentumok és a szerzők egyértelmű beazonosítá-
sát. Mi több, mindez újfajta azonosítási szabványok létrejöttét indu-
kálta, hogy biztosított legyen a gyors fellelhetőség és az egyértelmű, 
egyszerű hivatkozhatóság. 
 
  Dokumentumazonosítási megoldások 
 
Elektronikus dokumentumok azonosítására leginkább elterjedt megol-
dásként a DOI (Digital Object Identifier) szolgál. Ez egy olyan azono-
sító, amely online objektumokat (például dokumentumokat) azonosít 
egyértelműen és hosszú távon. A DOI azonosító egy prefixből és egy 
suffixből áll, melyeket egy „/” választ el. 
 Például: 10.15170/DIKE.2020.04.01.02. 
 A példaként felhozott DOI azonosító mögött az alábbi webcím 
bújik meg: https://bit.ly/35MtpWN. Amennyiben ez a webcím vala-
mely oknál fogva megváltozik, úgy a DOI igénylőjének kötelessége a 
változás tényét bejelenteni annak a szolgáltatónak (például CrossRef, 
DataCite), amelytől korábban a DOI azonosítót igényelte. (Egyete-
münk a CrossRef nevű szolgáltatóval áll szerződésben jelenleg, mely 
elsősorban publikációk azonosítására szakosodott, a DataCite nevű 
szolgáltató szakterülete a kutatási adatok azonosítása.) 
 
URI (Uniform Resource Identifier): helyeket, neveket vagy épp he-
lyeket és neveket egyszerre azonosító karakterlánc. Legyakoribb elő-
fordulása a webcím vagy URL. 
Felépítése: sémanév.sémaspecifikus név, pl.: https://lib.pte.hu 
 
Handle: olyan azonosító, amely a repozitóriumokban elhelyezett ob-
jektumokat azonosítja. A dokumentumok feltöltése során automati-
kusan generálódik, és állandó hivatkozásként biztosítja az adott do-
kumentum elérését még akkor is, ha átrendezik a szervert. 
 
  Mi okozhat zavart egy szerző azonosításában? 
 

 névazonosság (pl.: más egyetemen kutató/oktató személy ne-
ve megegyezik a saját nevemmel), 

 kevésbé egyedi nevek (a szerző neve gyakori vezeték- és ke-
resztnévből áll), 

 névváltozás (pl.: házasságkötés után a szerző neve megválto-
zik, és úgy dönt, hogy nem hajadonkori nevén publikál a to-
vábbiakban), 
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 kéttagú vezetéknév/kéttagú keresztnév következetlen használata, 
 keleti névsorrend vs. nyugati névsorrend. 

 
Világosan látható tehát, hogy szükség van olyan azonosítók bevezeté-
sére, melyek segítenek a szerzők (illetve az szerzői affiliációk) min-
denkori, egyértelmű beazonosításában. Milyen lehetőségek állnak 
rendelkezésre? 
 

 MTMT szerzői azonosító: 
A Magyar Tudományos Művek Tára5 segítségével gyorsan és 
egyszerűen hozható létre személyes tudományos bibliográfia. 
Ez a személyes bibliográfia a szerzőt egyértelműen azonosító 
és reprezentáló MTMT azonosító alá tagozódik be. A szerző 
személye mellett az MTMT azt az intézményt is azonosítja, 
mely intézmény aktuálisan foglalkoztatja a szerzőt. A további-
akban felsorolt azonosító típusoktól eltérően az MTMT és ezzel 
együtt az MTMT azonosító használata jelen pillanatban ma-
gyarországi viszonylatban számottevő tényező MTA, ODT, 
MAB, OTKA kompatibilitás). Ugyanakkor az MTMT szerzői 
azonosítójához társíthatóak jelen felsorolás további elemei. 

 
 Google Scholar profil: 

A Google Scholar webszolgáltatás weboldalán6 ingyenesen 
létrehozható profil. Saját nevünk, e-mail-címünk és az érdek-
lődési területek mellett meg kell adni az aktuális intézmény 
nevét, mely égisze alatt publikálunk. Ezek után megkezdhet-
jük a Google Scholar által már indexelt publikációkból a pro-
filunk alá rendezni a ténylegesen általunk írt műveket. Ez tör-
ténhet a Google Scholar automatikus ajánló rendszerének se-
gítségével, vagy kézi kereséssel. 
 

 Author ID (Scopus): 
A Scopus7 szerzői profil tartalmazza a szerző nevét, illetve a 
szerzői névváltozatokat, intézményi affiliáció(ka)t, kutatási te-
rületet, publikációs/hivatkozási adatokat, valamint Hirsch-
indexet és a szerzői azonosítót. Ez a szerzői azonosító automati-
kusan jön létre, feltétele csupán annyi, hogy egy Scopus által 
indexelt folyóiratban jelenjen meg publikációnk. Mivel a 

                                                           
5 https://www.mtmt.hu/ 
6 https://scholar.google.com/ 
7 http://www.scopus.com/home.url 
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Scopus által erre a célra használt algoritmus nem tévedhetetlen, 
fontos a szerzői profilok tisztítása annak érdekében, hogy tény-
legesen saját publikációink jelenjenek meg a saját Author ID-nk 
alatt. A szerzői profil összekapcsolható ORCID azonosítóval. 
 

 ResearcherID (Web of Science/Publons): 
A szerzői profil azonosítására hivatott egyedi karakterlánc. 
Egyrészt adott szerző Web of Science8 Core Collection-ben 
indexelt publikációit gyűjti egybe, másfelől pedig a Publons9 
felületén létrehozott publikációs listát rendeli egyértelműen 
egy szerzőhöz. (Ez utóbbi esetben bármilyen kiadványban 
megjelent publikációt rögzíthetünk szerzői profilunk alá, 
nincs Web of Science Core Collection-re korlátozva.) A szer-
zői profilok a Scopushoz hasonlóan egy algoritmus tevékeny-
sége során automatikusan keletkeznek. Szintén összekapcsol-
ható ORCID azonosítóval. 
 

 ORCID: 
Egyedi, nemzetközileg is általánosan elismert szerzőazonosító 
kód, mely ingyenesen igényelhető az ORCID holnapján10. 
ORCID-hoz tartozó profilunkban szintén beállíthatunk intéz-
ményi affiliácót. Egyre gyakrabban szükséges publikációk 
megjelentetése folyamán ORCID azonosító megadása, illetve 
pályázati kiírásokban is egyre gyakrabban követelik meg az 
azonosító meglétét. 

 
 
 3.2. Adatrepozitóriumok 
 
A kutatási adatok tárolására és közzétételére szakosodott rendszereket 
adatrepozitóriumnak nevezzük. Általánosságban beszélhetünk intéz-
ményi adatrepozitóriumokról, témaspecifikus adatrepozitóriumokról 
és általános adatrepozitóriumokról. A publikációs (full text szövege-
ket tartalmazó) repozitóriumoktól eltérően az adatrepozitóriumok el-
sődleges szerepe az, hogy a kutatás, illetve kísérletezés során keletke-
zett adatokat, illetve az adatok előállításának folyamatát és körülmé-
nyeit rögzítse. Az adatrepozitóriumok feladata a fent felsoroltak mel-
lett az is, hogy könnyen kereshetővé tegye a benne tárolt digitális ob-

                                                           
8 http://webofknowledge.com/UA 
9 https://publons.com/ 
10 https://orcid.org/ 
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jektumokat, valamint biztosítsa azok hosszú távú megőrzését. A 
repozitóriumnak a tárolt adatokat egyértelműen és tartósan kell tudnia 
azonosítani, amelyhez a főbb eszközök a következők: 
 

 URI (Uniform Resource Identifier) 
 Handle 
 DOI (Digital Object Identifier) 

 
A megszokott dokumentumtípusok (például: Excel-táblázat, PDF, 
XML-állomány stb.) mellett az adatrepoztítóriumok egyik fő képes-
sége az, hogy több komponensből álló csomagokat (RO-research ob-
ject) is képes kezelni. Egy research object tartalma általában: 
 

 a kutatás során létrejött adatok/a kutatáshoz felhasznált adatok, 
 az adatok előállításának módszere, analizálási és feldolgozási 

módszerek, 
 az eredet leírása: az adatok keletkezésének körülményei, adat-

források metaadatai, a feldolgozás lépésének metaadatai, 
 a kutatás résztvevőinek neve, affiliációja, 
 egyéb, értelmezést segítő metaadatok, 
 keletkezett publikációk. 

 
A tárolás, megosztás és azonosítás mellett további fontos funkciója az 
adatrepozitóriumoknak, hogy szabályozni tudják a bennük tárolt ob-
jektumok felhasználását. Ez az elhelyezett objektumokhoz társított 
hozzáférési beállítások és licencek mentén történik. A repozitórium 
szoftvere naplózza a repozitóriummal kapcsolatos tevékenységeket 
(belépések, feltöltések, módosítások stb.), ám ami ennél is fontosabb, 
hogy lehetőséget biztosít arra, hogy jelentős számú objektum leíró 
adatait adja át olyan központi adattáraknak, melyek közös keresőfelü-
letet nyújtanak több, földrajzilag elkülönült helyen található repozitó-
riumban lévő rekordtömeghez. 
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 3.3. Re3data 
 
A kutatási adatokhoz való állandó hozzáférés kihívást jelent a tudo-
mányos közösség minden érdekeltje számára. Az elmúlt évek során 
egyre több kutatóközpont, egyetem és szervezet hozott létre kutatási 
adatrepozitóriumot. A Re3data11 nem más, mint ennek a folyamato-
san gyarapodó adattárhalmaznak a globális nyilvántartó rendszere, 
mely 2012 óta nyújt segítséget a repozitóriumok közti eligazodásban: 
böngészhetünk benne ország, tárgy vagy tartalomtípus szerint, illetve 
direkt módon is kereshetünk megfelelő adatrepoztóriumok után, a 
találati listánkat pedig szűrőkkel finomíthatjuk. Tehát a Re3data nem 
a különböző repozitóriumokban elhelyezett adatkészletekben keres, 
hanem világszerte (jelenleg) 3580 adatrepozitóriumot próbál meg jel-
lemezni, és összesíti az adattárakhoz kötődő fontos adatokat (például 
a repozitórium típusa, elérhetősége, gyűjtött adatok jellemzése tárgy-
szavakkal, kontaktinformációk, repozitórium típusa, nyelvek, üzemel-
tető intézmény adatai, alkalmazott protokollok, minősítési megfelelé-
sek, DOI használat, Open Access lehetőség, stb.). 
 

 
 
 
 3.4. Zenodo, Figshare, Dryad, Concorda 
 
Az alábbiakban röviden ismertetünk néhány szabadon hozzáférhető 
adatrepozitóriumot. Az online, szabad hozzáférésű általános multi-
diszciplináris adatrepozitóriumok közül a két legnépszerűbb a 
                                                           
11 https://www.re3data.org/ 
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Zenodo és a Figshare. Közös jellemzőjük a felhőalapú technológián 
túl az, hogy lehetőséget biztosítanak a kutatók számára a kutatási ada-
taik ingyenes elhelyezésére és megosztására, ezzel erősítve az adatok 
újrafelhasználásának folyamatát. 
 
A Figshare12 2011-ben indult, majd 2012 óta az Egyesült Királyság-
beli Digital Science nevű cég tulajdonában lévő szolgáltatás. 
 

 
 
Jelenleg az alábbiakat biztosítja: 
 

 hozzáférés a kutatási tevékenységünkhöz és a tárolt anyagok-
hoz, illetve adatokhoz bárhol, bármikor, 

 20 Gb személyes, ingyenes tárhely, 
 bármilyen feltölthető fájltípus, 
 5 Gb/fájl maximális méret feltöltött fájlonként, 
 korlátlan tárhely a Figshare-en szabadon elérhetővé tett ada-

tok számára, 
 ingyenes DOI azonosítóval való ellátás (DataCite szolgáltatón 

keresztül), előzetes DOI azonosító lefoglalás, 
 asztali feltöltőkliens, 
 kollaborációs tér, ahol az általunk megbízhatónak vélt kutató-

társakkal működhetünk együtt, 

                                                           
12 https://figshare.com/ 
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 gyűjtemények létrehozása a kutatások jobb átláthatósága ér-
dekében, 

 Figshare API a kutatási munkafolyamatok automatizálásához, 
 egyedi díjszabás alapján intézményi repozitóriumszolgáltatás 

nyújtása (Figshare for institutions). 
 
A Zenodo13 az OpenAIRE és a CERN által létrehozott nyílt hozzáfé-
résű repozitórium, amely jelenleg lehetővé teszi: 
 

 mind a publikációk, mind az adatok tárolását, valamint esz-
közt is felajánl ezek összekapcsolásához, 

 ingyenes DOI azonosító igénylését a nyilvánosan elérhető ob-
jektumhoz; mi több a DOI verziószámozást is, 

 akár 50 Gb méretű datasetek feltöltését, 
 bármilyen fájltípus feltöltését, 
 a rugalmas licenckezelést, 
 közösségi gyűjtemények létrehozását és azonos érdeklődésű 

kutatók csoportokba való szerveződését. 
 

 
 
A Dryad14 egy teljesen nyílt forráskódú, közösségvezérelt projekt, 
mely 2009-ben indult és DSpace szoftveres alapokra támaszkodott, 
2019-ben pedig összeolvadt a Dash-sel, mely egy – a University of 

                                                           
13 https://zenodo.org/ 
14 https://datadryad.org/stash/ 
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California Curation Center által fejlesztett – adatközzétételi célú plat-
form. A Dryad költségmentesen biztosít hosszú távú hozzáférést fel-
használói számára az általa tárolt tartalmakhoz a tagok és az adat-
szolgáltatók pénzügyi támogatásának köszönhetően. 
 

  2013 óta viszont számolni kell submission fee-vel 
  a Dryad rendszerében: 
 
Amennyiben a Világbank által alacsony jövedelmű vagy alacsonyabb, 
közepes jövedelmű gazdaságokba sorolt országokból származó kutató 
nyújt be dataseteket, úgy a Dryad eltekint az ún. Data Publishing 
Charges-tól (DPC), minden más esetben 120 USD/beküldés DPC költ-
séget számolhatnak fel a kurátorok. Szponzor, illetve DPC fizetési 
felmentés nélkül beküldött adatok esetében ez a 120 USD összeg 50 
Gb-nyi adat beküldését fedezi, minden további 10 Gb-ért 50 USD díjat 
számolnak fel (50-60 Gb közti beküldés: 50 USD; 60-70 Gb közti be-
küldés: 100 USD; 70-80 Gb közti beküldés: 150 USD...). 
 

 A Dryad jelenlegi jellemzői: 
 

 rugalmas adatformátum-kezelés, 
 a kéziratbenyújtási folyamatba könnyen integrálódó rendszer, 
 DOI-k biztosítása a felküldött adatállományokhoz, 
 elősegíti az adatok láthatóságának növelését, 
 professzionális kurátorcsoport biztosítja az adatok és a leíró 

információk ellenőrzését, javítva azok minőségét, 
 keretrendszert biztosít ingyenesen letölthető és újrafelhasz-

nálható adatok számára (CC0 licenc), 
 biztosítja az adatok hosszú távú megőrzését, 
 nyílt forráskódú, szabványkövető technológiát alkalmaz. 
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 3.5. CONCORDA 
 
A CONCORDA15 (Concentrated Cooperation on Research Data) a 
SZTAKI Elosztott Rendszerek Osztálya, a SZTAKI HBIT osztálya és 
a WIGNER Fizikai Kutatóközpont együttműködésének gyümölcse, a 
legelső magyar, általánosan a kutatási adatokra specializálódott rend-
szerek egyike. A rendszer a magyar kutatási szféra egészének rendel-
kezésére áll. A repozitórium Dataverse alapokon nyugszik, a betöltött 
adatok a „tárolók” hierarchikus struktúrájában helyezkednek el, így a 
kutatók, kutatócsoportok, intézetek saját tárolóikban kezelhetik saját 
adatcsomagjaikat. Az új felhasználók fájlelhelyezési jogosultságot az 
általuk használni kívánt intézményi tároló adminisztrátorától kérhet-
nek az adott tárolón belül. 
 
 A CONCORDA jelenlegi jellemzői: 
 

 regisztráció e-mail-cím, EduID vagy ORCID alapján, 
 adatfájlok és metaadatok nyilvános vagy zártkörű megosztása, 
 rugalmasan bővíthető leíró metaadatsémák, 
 verziókövetés, 
 API alapú hozzáférés, 
 hivatkozások létrehozása adathalmazokra és fájlokra, 
 EndNote XML, RIS és BibTeX formátumokkal való kompati-

bilitás, 
 nemzetközi kutatási adatregiszterekhez kapcsolt rendszer, 
 metaadatok nyilvánossá tétele más rendszerek felé (OpenAire, 

Google Dataset Search stb.), 
 DOI igénylés lehetősége a feltöltött adatokra az MTA Könyv-

tár és Információs Központon keresztül. 

                                                           
15 https://concorda.sztaki.hu/ 
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 3.6. Tárolás, hosszú távú megőrzés 
 
A hosszú távú megőrzés közkeletűen digitális tartalmak, gyűjtemé-
nyek, adatvagyonok és a hozzájuk kapcsolódó metaadatok (esetleg 
csatolt dokumentációk) megőrzését, fenntartását jelenti olyan módon, 
hogy azok felhasználhatóságát a folyamatosan változó és fejlődő 
hardveres és szoftveres környezet ne befolyásolhassa. 
 Erre a célra dolgozták ki a 2002-ben szabványosított, majd 2012-
ben átdolgozott Open Archival Information System (OAIS) referen-
ciamodellt, mely eredetileg űrkutatási adatok tárolására jött létre, ké-
sőbb viszont más területeken is elterjedt. 
 Fontos megjegyezni, hogy adott esetben nemcsak dokumentumok, 
fájlok megőrzésében kell gondolkodnunk, hanem a technológia meg-
őrzésében (szoftverkörnyezetek, hardverek), azok emulációjában és az 
adatok konverzióiban (más fájlformátumra történő alakításban) is. 
 
 
 3.7. Adatok tárolása 
 
Az adatok tárolásáról mindenképp szót kell ejteni. Rövid és hosszú 
távon más-más tárolási módokat különböztetünk meg!  
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 Rövid távú: 
 

 Saját meghajtó (merevlemez) 
 Flash Drive 
 Optikai adattároló eszközök 
 Felhő 

 

 Hosszú távú: 
 

 Saját weboldal 
 Intézményi repozitórium 
 Diszciplináris repozitórium, például NCBI Gene 
 Interdiszciplináris adatrepozitórium, például Zenodo, Figshare 
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A rövid távú tárolási módokat a legtöbben ismerik és használják is, a 
hosszú távú tárolási módoknál kiemelendő, hogy egyre több adatrepo-
zitóriumot hoznak létre. Ezek általában megbízhatóak, minősítési rend-
szer is társul hozzájuk, bár jelenleg kevés minősített adatrepozitórium 
van. Ha egy kutató a kutatási adatait adatrepozitóriumban szeretné tá-
rolni – márpedig jó, ha ott tárolja őket –, akkor először egy diszcipliná-
ris adatrepozitóriumban való tárolást szokták javasolni, utána a saját 
intézmény által üzemeltetett adatrepozitóriumban érdemes tárolni az 
adatokat, és ha ezek közül egyik sem áll rendelkezésre, akkor egy in-
terdiszciplináris adatrepozitóriumban, mint például a Zenodóban. 
 A kutatási adatokkal szemben támasztott tárolási és egyéb bizton-
sági szempontok egyik alapelve az úgynevezett „Here, near, far” elv. 
Ezt úgy szokás lefordítani, hogy minimum három helyen érdemes 
őrizni ezeket az adatokat, biztonsági mentést készíteni a kutatásainkról, 
hiszen egy tűzvész vagy hasonló katasztrófa bekövetkeztével így lehe-
tünk biztosak abban, hogy tőlünk messze is megtalálhatóak ezek az 
adatok, és újra elő tudjuk őket keresni, ha szükség lenne rájuk. 
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4. LICENC ÉS JOGI KÉRDÉSEK 
 
 Bevezető gondolatok 
 
A fejezet áttekintést ad a szerzői jogok védelmével kapcsolatos főbb 
teendőkről, a kutatási adatok licencekkel való ellátásának fontosságá-
ról. Röviden ismerteti a Creative Commons licenceket és a licencvá-
lasztás folyamatát. 
 
 Témakörök 
 

 Szerzői jogok védelme 
 Creative Commons licencek 
 Egyéb megoldások 

 
 Irodalmak 
 

 https://creativecommons.org/choose 
 https://openscience.hu/szerzoi-jogok/ 

 
 
 4.1. A szerzői jogok védelme 
 
Az előzőekben ismertetett FAIR-elvek fontos része az, hogy hogyan 
lássuk el a kutatási adatainkat különböző licencekkel. Ezekben a li-
cencekben meghatározott jogokat adhatunk más kutatóknak a saját 
munkánkhoz. A cél lehetővé tenni, hogy a kutatási adatok világszerte 
minden érdekelt fél számára újrafelhasználhatóak legyenek, jól meg-
határozott licencek érvénye alatt. 
 
  Átláthatóság 
 
A kutatási adatokkal szemben támasztott átláthatósági kritérium ab-
ban is megnyilvánul, hogy elvárásként fogalmazódik meg velük 
szemben az, hogy minden kutató egyértelműen és gyorsan képes le-
gyen eldönteni azt, hogy a mások számára megosztott kutatási ada-
tokkal, adatcsomagokkal mihez kezdhet, felhasználhatja-e saját kuta-
tásaihoz. Szintén fontos, hogy az erre vonatkozó információk gép ál-
tal is olvashatóak legyenek: például a Google-höz hasonló keresőmo-
torok számára is láthatóak, érthetőek legyenek. A legegyszerűbb vagy 
legjobb megoldás az, ha Creative Commons (CC) licencet használ-
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juk, mivel a Creative Commons pont úgy fejlesztette ki a licencmo-
delljét, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljen. 
 

 
Kép forrása: https://www.orj.co.uk/copyright-protection/ 

 
 4.2. Amit a Creative Commons lincense-ekről tudni kell 
 
A Creative Commons (CC)16 a szerzői jogok (copyright) egyik alter-
natívája. A CC széles skálán mozog a szerzői oltalom és a szabad fel-
használás között. 
 
 Kétféle jogot biztosíthat: 
 

 megoszthatóságot (másolható, megosztható, előadható, bemu-
tatható), 

 átdolgozhatóságot, mely alapján származékos művek készít-
hetők belőle. 

 
A különböző licencek eltérően viszonyulnak ehhez a két lehetőséghez. 

                                                           
16 https://creativecommons.org 
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A különböző CC-licencek (Forrás: Wikipedia) 

 

 
A kép forrása: https://openscience.hu/szerzoi-jogok 

 
További előnye, hogy nagyon egyszerű a licencválasztás. A Creative 
Commons-nak van egy magyarul is elérhető licencválasztó felülete, 
amely ezeknek a döntéseknek a meghozatalát követően megmutatja, 
hogy melyik licenc passzol a leginkább az elképzeléseinkhez: 
https://creativecommons.org/choose. Ezek a speciális szimbólumok-
kal ellátott licencek könnyen dekódolható módon tudatják a dönté-
sünket. A Creative Commons által egy feltöltőűrlapon csak be kell 
ikszelnünk, hogy milyen viszonyt szeretnénk létrehozni, és már hasz-
nálhatjuk is. 
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A kép forrása: https://creativecommons.org/choose 

 
  Személyes adatok 
 

Ki kell térni a személyes adatok kezelésére. Ez egy fontos aspektus, 
hiszen nagyon sok orvosi vagy egyéb olyan kutatás zajlik, ahol kü-
lönböző személyes adatokat kezelünk. Személyes adatról akkor be-
szélünk, ha az információ természetes személyre utal, valamint a 
személy beazonosítható az adat alapján. Gondoskodni kell a megfele-
lő védelemről: ezeket az adatokat anonimizálni kell. 
 Anonimizálás: Olyan eljárás, amelynek következtében az érintett 
nem vagy többé nem azonosítható 
 

 Az anonimizálás népszerű online segédeszközei: 
 

 Amnesia online program17 segítségével. 
 ARX Data Anonymization Tool: https://arx.deidentifier.org 

  

                                                           
17 https://amnesia.openaire.eu/amnesia 
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5. AZ EGYETEMI OFFICE 365 ELŐFIZETÉS 
 KIHASZNÁLÁSA A KUTATÁSI FOLYAMAT SORÁN 
 
 Bevezető gondolatok 
 
A tananyag jelen fejezete elsősorban arra igyekszik ösztönözni a ku-
tatókat, hogy használják ki az Egyetem által rendelkezésre bocsátott 
Office 365 szolgáltatáscsomag elemeit, melyek megkönnyíthetik a 
kutatómunkát: elsősorban az online kooperatív munkavégzéshez, va-
lamint az adatok és anyagok felhőben való tárolására biztosított infra-
struktúrával. 
 
 Célok, megszerezhető kompetenciák 
 
A résztvevő felfedezi, használja/kihasználja a Pécsi Tudományegye-
tem polgárai számára elérhető Office 365 szolgáltatásban rejlő poten-
ciálokat. 
 
 Témakörök 
 

 Fontosabb szolgáltatások 
 Hátrányok és előnyök 
 Adatvesztés ellen 

 
 
 5.1. Fontosabb szolgáltatások 
 
A Pécsi Tudományegyetem Office 365 előfizetésének18 fontosabb 
szolgáltatásai: 
 

 Dokumentumok (szövegfájlok, bemutatók, táblázatok, One-
Note-fájlok) online, böngészőből indított és böngészőből tör-
ténő szerkesztése, 

 Office 365 irodai szoftvercsomag telepítése 5 eszközre 
(Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Access, Publisher, Out-
look-kliens, Skype, OneDrive-kliens), 

 1 Tb személyes OneDrive felhőtárhely, 
 Kooperáció és online kommunikáció szabadon létrehozható 

TEAMS-csoportokkal, 
 Forms űrlapkészítő alkalmazás, 

                                                           
18 https://www.office.com/?auth=2 
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 Power Automate platform eseményvezérelt vagy ütemezett 
folyamatok létrehozására, 

 OneDrive-kliens19 a személyes OneDrive-tárhely, illetve 
TEAMS-csapattárhelyek szinkronizálására, 

 Megosztás/hozzáférés kezelési lehetőségek. 
 

Bejelentkezési segédlet: https://bit.ly/3wTrY4T 
 

 
Az Office 365 felülete 

 
 5.2. Hátrányok és előnyök 
 
 A szolgáltatás hátrányai: 
 
A OneDrive személyes tárhely fájlelérési-megosztási rendszere tipi-
kusan szervezeten belüli (PTE-s) munkatársak hozzáférési jogait en-
gedi szabályozni. A PTE-n kívüli munkatársakkal fájlokat megoszta-
ni csak olyan TEAMS-csoportban lehetséges, ahová a külsős felek 
vendégként meghívást kaptak. 
 
 A szolgáltatás előnyei: 
 
Egyrészt jogtiszta és karbantartott Office-szoftvereket telepíthetünk 
számítógépünkre/laptopunkra/okostelefonunkra, amelyekkel akár 
közösen szerkeszthetünk fájlokat. Másfelől pedig kihasználhatjuk a 
OneDrive-kliens által nyújtott lehetőségeket: 
 

                                                           
19 https://www.microsoft.com/hu-hu/microsoft-365/onedrive/download 
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 személyes OneDrive felhőtárhelyünk tallózható meghajtóként 
jelenik meg a számítógép fájlkezelőjében; 

 bármely olyan TEAMS-es csoport csatornájának tárhelyét 
szinkronizálhatjuk, melyeknek tagjai vagyunk: a szinkronizált 
TEAMS-tárhelyek szintén megjelennek tallózható háttértár-
ként a számítógépünk fájlkezelőjében; 

 mind a OneDrive, mind a TEAMS/SharePoint megosztott tár-
helyeken elhelyezett Office-dokumentumok esetében elérhető a 
verziókezelés, mely megkönnyíti az esetleges szerkesztési hiba 
után elmentett fájl korábbi állapotára történő visszaállítását; 

 biztonsági mentések készítése: a OneDrive-kliensben ezt a 
funkciót bekapcsolva lehetőségünk nyílik arra, hogy a helyi 
meghajtónkon lévő „Asztal”, „Dokumentumok” és „Képek” 
mappa tartalma, valamint azok módosításai automatikusan 
szinkronizálódjanak a OneDrive személyes tárhelyünkkel; 

 fájlok mentése OneDrive-tárhelyre és fájlok megnyitása köz-
vetlen OneDrive-tárhelyről. 

 
 
 5.3. Adatvesztés ellen 
 
Az adatvesztés elkerülése érdekében az iménti felsorolás utolsó két 
pontja igényel némi figyelmet. A „biztonsági mentés” révén az említett 
helyi mappákban létrehozott vagy módosított tartalmakat a rendszer 
automatikusan menti a háttérben a OneDrive személyes tárhelyen. 
 Az utolsó pontot röviden kifejtve pedig elmondhatjuk, hogy ha 
egy új fájlt hozunk létre az asztali környezetbe telepített irodai szoft-
verek egyikével, akkor lehetőségünk nyílik rögtön a személyes felhő 
tárhelyünkbe vagy adott TEAMS csapat megosztott tárhelyére men-
teni dokumentumokat. Asztali környezetben futtatott Office 365 
Word vagy Excel program esetében is lehetőségünk nyílik a doku-
mentumok közös szerkesztésére, akárcsak a böngészőből indított 
szerkesztés esetén is, noha a böngészős Word/Excel/PowerPoint-
variánsok funkcionalitásban valamelyest limitáltabbak az asztali ver-
ziókhoz képest. 
 Ha a telepített Office 365-ös Word, PowerPoint és Excel prog-
ramok esetében bekapcsoljuk az „Automatikus mentés” funkciót, ak-
kor az éppen használt szerkesztőprogram néhány másodpercenként 
automatikusan elmenti a fájlokat munka közben: kiválaszthatjuk, 
hogy helyi tárhelyre vagy OneDrive-tárhelyre történjen az automati-
kus mentés. Ezzel nagyobb eséllyel kerülhetjük el az adatvesztést egy 
áramkimaradás vagy más hardveres probléma esetén. Természetesen 
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ennek feltétele a működő internetkapcsolat és a háttérben futó On-
eDrive-kliens is! 
 A legtöbb célszoftverrel – melyek nem a Microsoft termékei – 
ugyanúgy tudunk a felhőben lévő tárhelyünkre menteni, és onnan 
szerkesztésre fájlokat megnyitni, hiszen a OneDrive-kliens segítségé-
vel tallózhatóvá válik a saját számítógépünk meghajtói közt a Clo-
ud/megosztott csoporttárhelyünk. Mindössze arra kell ügyelnünk, 
hogy adott célszoftver (például SPSS, LibreOffice, Notepad++ stb.) 
nem képes néhány másodpercenként automatikus mentésre: bizonyos 
időközönként saját magunknak kell megnyomni a mentés gombot 
vagy az azzal ekvivalens billentyűkombinációt. 
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Bedő Márta – Fekete Rita 
 bedo.marta@lib.pte.hu – fekete.fita@lib.pte.hu 
 

A hatékony publikálás támogatása 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
A tananyag tartalma• 
 
A tananyag a kutatási életciklust végigkísérve, annak több pontján 
tud segítséget nyújtani a hatékony publikálásban. A gyors és eredmé-
nyes szakirodalom-keresést szolgálják a Web of Science és Scopus 
adatbázisokban bemutatott lehetőségek és praktikák. Az EndNote és 
Zotero hivatkozáskezelők segítik a publikálókat abban, hogy a folyó-
iratok formai követelményeinek megfelelően, automatizált módon ké-
szítsék el a felhasznált irodalomjegyzéket, amivel sok idő spórolható 
meg a publikáció írása közben. A tananyag a kézirat megalkotását is 
megkönnyíti a legfontosabb formai követelmények ismérveinek össze-
gyűjtésével. Külön rész foglalkozik azokkal a módszerekkel és webol-
dalakkal, amelyek a megfelelő folyóirat kiválasztásához szükségesek.  
 
A tananyag célja 
 
A tananyag célja, hogy olyan ismereteket adjon át a fentebb leírt té-
makörök bemutatásával, amelyek hatékonyan támogatják a publikálá-
si pályájuk elején álló szerzőket. A legtöbb pályakezdő kutató az idő-
sebb társszerzőkre támaszkodik vagy autodidakta módon általában az 
első élmények és tapasztalások alapján kezdi el kialakítani a publiká-
lási szokásait. A tudományos kommunikáció azonban újabb forra-
dalmát éli, aminek útvesztőiben könnyű elveszni. Fontos, hogy a dok-
toranduszhallgatók megismerjék azokat a rendelkezésükre álló esz-
közöket és könyvtári szolgáltatásokat, melyek segítségükre lehetnek a 
publikálás során. 
 
A megszerezhető kompetenciák 
 
A kurzust elvégző képessé válik önállóan használni a Web of Science 
és a Scopus bibliográfiai adatbázisokat, illetve az EndNote és Zotero 
hivatkozáskezelő rendszereket. A legfontosabb formai kritériumokat 

                                                           
• A szövegben előforduló összes internetes hivatkozás letöltési és ellenőrzési dátuma 

2021. május 31. 
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szem előtt tartva el tudja készíteni a folyóirat-szerkesztőségek számá-
ra kedvezőnek ítélt formátumú kéziratot. Meghatározott szemponto-
kat figyelembe véve ki tudja választani a számára releváns folyóira-
tot, amiben publikálni szeretne. 
 
A célközönség meghatározása 
 
A tananyagból elsősorban a PhD-hallgatók és a kezdő kutatók profi-
tálhatnak. Számukra olyan elméleti és gyakorlati ismereteket nyújt a 
kurzus, melyek publikálási tapasztalataik hiányában hasznosnak bi-
zonyulhatnak az első önálló lépések megtételekor. Ettől függetlenül 
az egyetemi polgárság egészének (hallgatók, oktatók, kutatók, könyv-
tárosok stb.) ajánlható kurzustartalomról beszélünk. 
 
A tematika felépítése: 
 

1. A szakirodalom hatékony feltérképezése a Web of Science és 
a Scopus adatbázisok segítségével 

2. A Zotero és az EndNote Web hivatkozáskezelők használatá-
nak bemutatása 

3. Egy jó kézirat formai követelményeinek bemutatása 
4. Hol publikáljunk? A megfelelő folyóirat-választás eszközei 
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1. A SZAKIRODALOM HATÉKONY FELTÉRKÉPEZÉSE 
 A WEB OF SCIENCE ÉS A SCOPUS ADATBÁZISOK 
 SEGÍTSÉGÉVEL 
 
Az eredményes publikálás egyik fontos eleme a szakirodalom meg-
ismerése. Ez magában foglalja a szakterület releváns publikációinak, 
folyóiratainak, kutatói hálózatának átlátását. Ezek – az informálódás 
mellett – lényegesek annak megvalósításában is, hogy a saját kutatás 
beilleszthető legyen az eddig megjelent művek hálózatába, valamint 
segítséget jelenthet a szakterületen belüli újdonság értékének megíté-
lésében. A szakirodalom szinte beláthatatlan nagysága miatt ilyen 
átfogó vizsgálat legjobban az egyetemi előfizetéssel hozzáférhető 
nemzetközi adatbázisok (Web of Science, Scopus) által kínált lehető-
ségekkel valósítható meg. 
 Fontos leszögezni, hogy a fentiek esetében bibliográfiai adatbázi-
sokról van szó, amelyeknek nem az a céljuk, hogy a publikációkat tel-
jes szöveggel elérhetővé tegyék, hanem hogy tudománymetriai elem-
zések készítéséhez alkalmas módon tartalmazzák a cikkek adatait, kap-
csolatait. Mindemellett a tételeknél mindig szerepel a teljes szöveghez 
vezető link („View at Publisher” vagy „Full Text at Publisher” cím 
alatt); így, ha egyetemi hálózatban vagy otthonról az egyetemi hálózat-
ra kapcsolódva nyitjuk meg a kiadói oldalt, akkor – amennyiben van 
egyetemi előfizetés a tartalomra – rögtön elérhető, letölthető a teljes 
szöveg is. (További információ az előfizetett adatbázisokról és azok 
otthoni eléréséről itt olvasható: https://bit.ly/3hz3EQn) 
 A másik lényeges tudnivaló, hogy – bár hatalmas adatbázisokról 
van szó – ezek korántsem dolgoznak fel minden megjelent kiadványt. 
Ahhoz, hogy a Web of Science vagy a Scopus indexáljon egy folyó-
iratot, annak pontosan meghatározott minőségi kritériumoknak kell 
megfelelnie. Emiatt előfordulhat (főként a humántudományok terüle-
tén vagy a nemzeti nyelven megjelenő művek esetében), hogy az álta-
lunk keresett cikket, folyóiratot nem találjuk, mivel nincs benne a 
fent említett körben. 
 Jelen tananyag nem kíván teljes körű felhasználási útmutató len-
ni a két adatbázis használatához, célja az, hogy a kutatók körében 
felmerülő kérdések megválaszolásán keresztül megvilágítson néhány 
fontos témakört. Ezért nem szükséges feltétlenül lineárisan haladni a 
leckékkel, hanem kezdhetjük az ismerkedést rögtön a minket érdeklő 
kérdéssel. 
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 Szakirodalmi elemzések készítése a Web of Science-szel 
 
A tananyag a következő kérdések mentén dolgozza fel a témákat: 
 

 Hogyan kezdjek hozzá a keresésekhez a Web of Science-ben? 
 Melyek a legfrissebb, sokat idézett publikációk a szakterüle-

temen? 
 Kik a vezető szerzők a szakterületemen? 
 Van egy jó forrásom vagy szerzőm... de hogyan találok több, 

ehhez hasonló szakirodalmat? 
 Melyek a top folyóiratok a területemen? Melyik folyóiratban 

publikáljak? Hol szoktak publikálni az általam ismert szer-
zők? 

 Honnét tudhatom, hogy a kutatási témám mennyire népszerű? 
 
 Hogyan kezdjek hozzá a keresésekhez a Web of Science-ben? 
 
Először be kell lépnünk az adatbázisba. Ehhez, ha az egyetemi háló-
zaton vagyunk, nyissuk meg a http://webofknowledge.com/UA ol-
dalt. Amennyiben otthonról dolgozunk, kövessük az itt található le-
írást: https://lib.pte.hu/hu/adatbazis/web_of_science. 
 Az alábbi hasznos információkkal, kezdő tippekkel érdemes tisz-
tában lenni az adatbázisban történő általános keresés előtt: 
 

 Hogyan keressek összetett kifejezésekre?  
o Ha több szóból álló kifejezésre keresünk, mindig tegyük 

idézőjelbe (pl. „social distancing”), különben olyan talála-
tokat is kapunk, ahol a két szó egymástól függetlenül jele-
nik meg. 

 Milyen mezőkben keres alapértelmezetten a rendszer? 
o A keresőmezőbe írt kifejezésre az adatbázis minden me-

zőben fog keresni (All Fields). Ha más mezőben szeret-
nénk, hogy keressen, azt a keresőmező melletti legördülő 
menüben tudjuk átállítani. 

 Külön kell keresnem egy szó alakváltozataira, vagy a rendszer 
tudja ezeket kezelni? 

o Ékezetes és az anélküli szavakkal ugyanúgy működik, 
pl. a Dvořák és a dvorak névváltozattal is. 

o Az egyes- és többesszámú alakra is keres, pl. child → 
children 
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o Tudja kezelni a brit és az amerikai angol között elő-
forduló különbségeket pl. ha ’fertilizer’-re keresünk, a 
’fertiliser’ formára is keres (a teljes lista itt található: 
https://bit.ly/2Vz4QuF) 

o Nevek keresésekor ugyannyi találatot kapunk, ha szó-
közt, kötőjelet ( - ) vagy aposztrófot ( ' ) használunk. 
 

 Csillag (*) jellel helyettesíthetünk karaktereket a szó elején és 
végén is. Pl. az *oxid* kifejezésre keresve a találatok között 
lesznek az antioxidant, dioxide, oxidative és polyphenoloxi-
dase változatok is. 
 

 A szimbólumokra nem lehet keresni, helyettük a szóbeli meg-
felelőjüket kell használni, pl. ω jel helyett az omega szóra. 

 
 Felülírás: A fenti szabályokat figyelmen kívül hagyja a rend-

szer, és pontosan csak az általunk leírt formára keres, ha a ki-
fejezésünket idézőjelek közé tesszük. 

 
 Melyek a legfrissebb, sokat idézett publikációk 
 a szakterületemen? 
 
 1. Írjuk be a minket érdeklő témával kapcsolatos kulcsszavakat, 
kifejezéseket a főoldali keresőbe. 
 2. A találati lista bal oldalán lévő, a keresések finomítására szol-
gáló sávban a legelsőnél, a „Quick Filters”-nél jelöljük be a „Hot 
Papers”-t és kattintsunk a „Refine” gombra. Ez azokat a publikáció-
kat listázza, amelyek az elmúlt két évben jelentek meg, és az év eleji 
állapot szerint a szakterületükön belül a legtöbbet idézett 0.1%-ba 
tartoznak. 
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 3. Ha szeretnénk több találatot megnézni, akkor tágíthatjuk a 
kört. Ehhez a keresőmező alatt az X megnyomásával vonjuk vissza a 
„Hot Papers”-re vonatkozó szűrést.  
 

 
 
Ezt követően a „Quick Filters”-nél a „Highly Cited Papers”-t jelöljük 
be helyette. Ez azokat a műveket jelenti, amelyek az adott évben a 
szakterületükön belül a legtöbbet idézett 1%-ba tartoznak. 
 4. Ha szeretnénk naprakészek lenni a témakörünkben a Web of 
Science-be frissen bekerülő publikációkkal kapcsolatban, akkor ér-
demes értesítést beállítani rá. Ehhez az oldal felső részén lévő, harang 
ikonnal jelzett „Create Alert” gombot kell megnyomnunk. Ez a funk-
ció egy ingyenes regisztrációt követően érhető el. 
 
 Kik a vezető szerzők a szakterületemen? 
 
 1. Írjuk be a kutatási területünket a keresőmezőbe (a több szóból 
álló kifejezéseket tegyük idézőjelbe). Az AND szóval tovább szűkít-
hetjük a keresést.  

 2. A bal oldali sávban szűkíthe-
tünk ország vagy intézmény szerint is, 
attól függően, hogy milyen széles 
körben vagyunk kíváncsiak a szerzők-
re. Ehhez a „Countries/Regions”, il-
letve az „Affiliations” mezőket keres-
sük, ahogyan a képeken szerepel. A 
„See all”-ra kattintva láthatjuk az ös--

szes országot. Ha gyorsan szeretnénk megtalálni a minket érdeklőt, 
akkor jobb oldalon, felül a rendezési szempontot átállíthatjuk 
„Results count”-ról „Alphabetical”-ra. 
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Ha a jelölőnégyzetbe kattintással kivá-
lasztottuk az országokat, a „Refine” 
gombra kattintva kapjuk meg a találati 
listát. Ugyanezt a műveletsort kell el-
végeznünk az „Affiliations” mezőben 
is, ha intézményre szeretnénk szűkíteni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Az oldal felső részén, a keresőmező 
mellett kattintsunk az „Analyze 
Results” gombra, majd a megjelenő 
oldalon a legördülő menüből válasszuk 
az „Authors” lehetőséget. A kimutatás-

nál csökkenő sorrendben látjuk a témakörben legtöbbet publikáló 
szerzőket. 

 
 

 
Lehetőségek: 
 

 A megjelenítést a grafikon fölötti 
legördülő menüben átállíthatjuk oszlop-
diagramra, vagy meg is szüntethetjük. A 
kimutatást le is tölthetjük: a diagramot a 
fölötte lévő gombbal, az adattáblát pedig 
lejjebb, a táblázathoz görgetve. 

 Ha a grafikonon egy adott szerző 
mezőjére visszük az egeret, megjelenik 
egy „View Records” gomb, amivel kilis-
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tázhatjuk a témában írt publikációinak a rekordjait. 
 A szerző adatlapját a következő módon érhetjük el: a fenti lé-

pésben leírt módon kattintsunk a „View Records” gombra, 
majd az első tételnél kattintsunk a szerző nevére. 

 

 
 

 A szerző adatlapján elemezhetjük többek között a publikációs 
és az idézettségi trendjeit, láthatjuk a publikációs listáját, va-
lamint az idézettségi mutatók alapján számított ún. „Author 
Impact Beamplot”-ot és a h-indexet. 

 Ha szeretnénk e-mailes értesítést kapni arról, ha a szerző újabb 
publikációja kerül az adatbázisba, akkor a „Publications” rész-
nél kattintsunk a „View as set of results” gombra, majd a meg-
jelenő oldal tetején keressük meg a „Create Alert” gombot. 
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 Ha szeretnénk képet kapni arról, hogy a szerző mely folyóira-
tokban szokott a leggyakrabban publikálni, milyen témakö-
rökben, kik szoktak legtöbbször a társszerzői lenni, kövessük 
az előző pontban leírtakat, majd a „Create Alert” gombtól bal-
ra lévő „Analyze Results” gombra kattintsunk. Itt a fenti, kék, 
„Web of Science Categories” legördülő menüt más értékre át-
állítva – pl. Authors, Publication Titles, Research Areas – vá-
laszt kaphatunk a kérdéseinkre. 

 A „Citation Report” lehetőségre kattintva vizuális megjelení-
tésben láthatjuk a szerző munkásságának összefoglalt adatait, 
amelyből kiderül például, hogy az évek során hogyan válto-
zott a publikációinak száma és idézettsége. Ezek az adatok le-
tölthetők az oldal jobb felső részén található „Export Full 
Report” gombbal. 

 A grafikon alatt lévő táblázat megmutatja, hogy a szerző köz-
reműködésével létrejött publikációkat év szerinti bontásban 
hány további publikáció idézte. A legtöbbet idézett cikkek 
alapértelmezetten a lista elején szerepelnek. Ha a legfrissebb 
cikkeket szeretnénk látni, akkor a lista tetején a legördülő me-
nüt állítsuk „Date: newest first” lehetőségre. 

 Ha egy tetszőleges szerző adatlapját szeretnénk megnézni, 
akkor a főoldali keresőt a „Documents”-ről állítsuk át 
„Authors”-ra, és ide írjuk be a szerző nevét. 
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 Van egy jó forrásom vagy szerzőm... de hogyan találok 
 még ehhez hasonló szakirodalmat? 
 
A Web of Science-ben több lehetőség is van a hasonló témáról szóló 
publikációk felderítésére. Kereshetünk: 
 

 ajánlások és legutóbbi idézők segítségével (Suggested Ar-
ticles & Most Recently Cited by), 

 a publikációt idéző művek számbavételével (Citations), 
 a cikk által idézett művek között (Cited References), 
 kulcsszavak szerint (Keywords), 
 szerző alapján (Author). 

 
Első lépésként keressük meg a kiindulási publikációnkat a Web of 
Science-ben. Ehhez írjuk be a címét a keresőbe, majd a találati listá-
ban kattintsunk rá. Nézzük át az adatlapját, ahol a számok alapján 
döntést tudunk hozni arról, hogy a fenti lehetőségek közül melyik 
alapján indulunk el a további szakirodalmat felderíteni. A jobb oldali 
sávban találjuk a releváns mutatókat. Segítséget nyújthat az alábbiak 
átgondolása: 
 
 Ha rövid idő alatt, gyorsan szeretnénk hasonló szakirodalmat ta-

lálni, akkor érdemes a jobb oldali sávban lévő „You may also li-
ke...” cím alatt sorakozó cikkeket átnézni, amelyeket más fel-
használók keresései alapján állítottak össze egy algoritmus segít-
ségével. Az alatta lévő „Most Recently Cited by” nevű lista a leg-
frissebb idéző műveket tartalmazza, ezt is hasznos böngészni. Ha 
szeretnénk még ezeket a listákat is szűkíteni, akkor jó gondolat, 
ha a bal oldalon kiválasztjuk a korábban tárgyalt „Highly Cited 
Papers” vagy „Hot Papers” szűrőt, így csak a legtöbbet idézett, 
friss publikációk jelennek meg a találati listában. 
 

 Fontos szempont, hogy mikor írták a kiindulási cikket. Ha régeb-
ben jelent meg (a ’90-es években vagy korábban), akkor előfor-
dulhat, hogy nincsenek hozzá kulcsszavak rendelve, így ezt a le-
hetőséget kizárhatjuk. (A kulcsszavakat az absztrakt alatt, 
„Keywords” néven keressük.) Ugyanakkor, egy korábban megje-
lent cikk esetében nagyobb rá az esély, hogy a későbbi publikáci-
ókban hivatkoztak rá, így jó ötlet lehet az idéző művek áttekinté-
sével kezdeni. 
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 Keresés idéző művek alapján (Citations) 
 
A publikáció oldalán a jobb oldali sávban a „Citation Network” alatti 
számra kattintva láthatjuk felsorolva a cikkeket, amelyek idézték az 
általunk ismert művet. A listában alapértelmezetten időrendi sorrend-
ben szerepelnek a publikációk, ez a fenti szürke sávban található le-
gördülő menü használatával változtatható meg. 
 
Lehetőségek: 

 Ha az idéző művek közül a leggyakrabban idézetteket szeret-
nénk látni, akkor a fenti legördülő menüből a „Citations: hig-
hest first” lehetőséget válasszuk ki.  

 Tipp: Ne feledkezzünk meg arról, hogy az idézettség általában 
egyenes arányosságban növekszik az eltelt évekkel, ezért fi-
gyeljük a megjelenési dátumot is, hogy elkerüljük az elavult 
források használatát. 

 Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely években idézték leg-
gyakrabban az adott publikációt, felfutóban van-e az idézett-
sége, vagy esetleg már elavultnak számít, akkor forduljunk a 
kronológiai áttekintéshez. Ehhez a találati lista felső részén 
lévő kék „Analyze Results” gombra kell kattintani, majd a 
szintén kék legördülő menüben a „Publication Years”-t kivá-
lasztani, és alatta a „Sort by” lehetőséget „Date”-re átállítani. 
A kirajzolódó grafikon fog segíteni a tájékozódásban. 

 Tipp: a kronológiai grafikonoknál mindig tartsuk észben, 
hogy a jelenlegi és a tavalyi év nem lezárt, a számok még nö-
vekedhetnek, ahogyan a rendszerben folyamatosan feldolgo-
zásra kerülnek a publikációk. 

 Ha az érdekel minket, hogy kik hivatkoznak leggyakrabban a 
publikációra, akkor ugyancsak a kék legördülő menüből kell 
kiválasztanunk az „Authors” opciót, vagy az „Affiliations”-t, 
ha azokat az intézményeket szeretnénk látni, amelyeknek a 
szerzői a leggyakrabban idézik azt. Ha a grafikonon egy adott 
mezőre visszük az egeret, megjelenik egy „View Records” 
gomb, amivel kilistázhatjuk a konkrét publikációk rekordjait. 

 Ha azt szeretnénk megtudni, hogy magyar szerzők hivatkoz-
tak-e az adott publikációra, akkor a találati lista oldalán a bal 
oldali szűrési lehetőségek közül a „Countries/Regions”-t kell 
lenyitni, majd a „See all”-ra kattintani. Célszerű a lista tetején 
a sorrendet átállítani „Results Count”-ról „Alphabetical”-ra, 
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hogy hamarabb megtaláljuk az országunkat. Jelöljük ki a jelö-
lőnégyzetet, és nyomjuk meg a kék „Refine” gombot.  

 
 Keresés a cikk által idézett művek között (Cited References) 
 
Ha a publikáció adatlapján lejjebb görgetünk, megtaláljuk az idézett 
művek sorát. Érdemes rögtön a „View as set of results” gomb segít-
ségével találati listává alakítani, így elolvashatjuk az absztraktjukat, 
rendezhetjük őket frissesség, idézettség vagy más szempont alapján. 
 Ha valamelyik műnél a cím helyett a [Not available] felirat fogad 
minket, az azt jelenti, hogy az adott folyóiratot nem indexeli a Web 
of Science, ezért a cikkről nem készült adatlap. 
 
 Keresés kulcsszavak szerint (Keywords) 
 
A publikáció adatlapján a „Keywords” cím alatt találjuk a hozzáren-
delt kulcsszavakat. Az „Author Keywords” a szerző által megadott 
kulcsszavakat jelölik, míg a „Keywords Plus” azokat a kifejezéseket 
jelöli, amelyek többször megjelennek a cikk által hivatkozott szakiro-
dalmi lista címeiben, de magában a cikk címében nem szerepelnek. 
Ezt egy külön erre a célra fejlesztett algoritmus adja hozzá automati-
kusan a cikkekhez. Fontos tudni, hogy ha egy cikk régebbi megjele-
nésű (jellemzően 1991 előtti), akkor előfordulhat, hogy nincsenek 
hozzá kulcsszavak rendelve. Értelemszerűen a kulcsszavakra kattint-
va kapunk egy listát a hasonló kifejezéssel megjelölt publikációkról. 
 
 Keresés szerző szerint (Author) 
 
A publikáció adatlapján a szerző nevére kattintva eljutunk a szerzői 
adatlapra, ahol láthatjuk az adatbázisba bekerült publikációit. Érde-
mes észben tartanunk, hogy sok esetben ez nem fedi le a szerző teljes 
munkásságát, mivel – ahogyan korábban volt róla szó –, csak a minő-
ségi szűrőkön átjutott folyóiratokból származó cikkek kerülnek be az 
adatbázisba. Részletesebb ismertető az itt elérhető funkciókról a „Kik 
a vezető szerzők a szakterületemen?” résznél olvasható. 
 
 Melyek a top folyóiratok a területemen? 
 Melyik folyóiratban publikáljak? 
 Hol szoktak publikálni az általam ismert szerzők? 
 
(A témáról bővebben a „Hol publikáljunk, A megfelelő folyóirat-
választás eszköze” című fejezetben olvashat.) 
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1. Írjuk be a minket érdeklő témával kapcsolatos kulcsszavakat, 
kifejezéseket a főoldali keresőbe. 

2. A találati oldalon kattintsunk a keresőmező melletti „Analyze 
Results” gombra. 

3. A megjelenő oldalon a kék legördülő menüből válasszuk ki a 
„Publication Titles”-t. Felül láthatjuk a grafikont a témában 
legtöbb cikkel rendelkező folyóiratokról, lejjebb görgetve pe-
dig táblázatba foglaltan is kapunk egy összesítést. 

4. Ha a folyóirat mutatóira vagyunk kíváncsiak, a következőket 
tegyük: 

 
 A grafikonnál vigyük az egeret a címre, és kattintsunk a bubo-

rékban a „View Records” gombra. 
 A megjelenő találati listában kattintsunk az első találat címére. 
 A cikk adatlapján görgessünk lejjebb a „Journal information” 

részhez, itt láthatjuk a folyóirat impakt faktorát. A kvartilis ér-
ték megtekintéséhez kattintsunk a folyóirat címére vagy az 
impakt számra. Ha részletes kimutatásokat szeretnénk találni 
a folyóiratról, ugyanitt, a „Journal Citation Report TM” linkre 
kell kattintanunk. 

 

 
 

5. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a témában bizonyos, álta-
lunk ismert szerzők hol publikáltak, akkor az első lépés után a bal 
oldali szűrési lehetőségeknél az „Authors” alatt válasszuk ki a 
minket érdeklő szerzőket (ha nem látjuk a listában, akkor a blokk 
alján a „See all” gombra kattintva megkapjuk a teljes szerzői név-
sort). A kiválasztás után a „Refine” gombot nyomjuk meg. Ezután 
a 2. lépéssel folytatva végezzük el a leírt műveleteket. 

 
 Honnan tudhatom, hogy a kutatási témám 
 mennyire népszerű? 
 
Erre a kérdésre a kutatás kulcsszavaival való keresés és az eredmé-
nyek elemzése adhat választ. A következőket érdemes figyelni: 
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 Évről évre növekszik-e a témában megjelenő cikkek száma? 
o Ennek megállapításához a kulcsszavakkal végzett ke-

resés találati listájának tetején a már ismert „Analyze 
Results” gombra kell kattintani, majd a kék legördülő 
menüből a „Publication Years”-t választani, és alatta 
a „Sort by”-t átállítani „Date”-re (valamint alatta a 
„Visualization”-t „Bar Chart”-ra, ha nem abban je-
lenne meg alapértelmezetten). 

 Mennyire idézettek a megjelent cikkek? 
o Ehhez a találati lista tetején a „Citation Report” gomb-

ra kell kattintanunk. A megjelenő oldalon láthatjuk az 
idézettség időbeli megoszlását jelző grafikont, alatta 
pedig a részletes adatsorokat táblázatos formában.  

 Gyakran idézik-e a téma legfontosabb kutatóit mostanában? 
o Az előző pontban leírt műveleteket kell elvégezünk, 

de előtte a találati listánkat le kell szűkítenünk a 
minket érdeklő kutatókra. Ehhez a bal oldali szűrési 
lehetőségek közül az „Authors” alatt válasszuk ki a 
minket érdeklő szerzőket (ha nem látjuk a listában a 
minket érdeklő személy(eke)t, akkor a blokk alján a 
„See all” gombra kattintva megkapjuk a teljes szerzői 
névsort). A kiválasztás után a „Refine” gombot 
nyomjuk meg. Ezután elemezzük a kapott halmazt az 
előző pontban ismertetett módon. 

 Tipp: A fent ismertetett elemzéseket nemcsak nemzetközi 
vonalon végezhetjük el, hanem adott esetben a hazai kibo-
csátást vagy egy bizonyos intézmény teljesítményét is vizs-
gálhatjuk. Ehhez a kulcsszavas keresés találati listájában 
először szűrjünk a bal oldali lehetőségek közül az országra 
(„Countries/Regions”) vagy az intézményre („Affiliations”). 
Ezután kövessük a korábbiakban részletezett lépéseket. 

 
Felhasznált irodalom: 
 

 https://bit.ly/3eckSRH 
 https://bit.ly/2Vz4QuF 
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 Szakirodalmi elemzések készítése a Scopus-szal 
 
A Scopus az Elsevier nagyvállalat terméke, amely a ScienceDirect-et 
is forgalmazza. Így, ha a Scopus-ban szereplő cikk megtalálható a 
ScienceDirect „Freedom Collection” csomagjában, akkor egy kattin-
tással elérhetjük a teljes szöveget is, ez könnyebbséget jelenthet bizo-
nyos esetekben. 
 A következő kérdésekre kaphatunk választ a tananyagban: 
 

 Hogyan kezdjek hozzá a keresésekhez a Scopus-ban? 
 Melyek a legfrissebb, sokat idézett publikációk a szakterüle-

temen? 
 Kik a vezető szerzők a szakterületemen? 
 Van egy jó forrásom vagy szerzőm... de hogyan találok több, 

ehhez hasonló szakirodalmat? 
 Melyek a top folyóiratok a területemen? Melyik folyóiratban 

publikáljak? Hol szoktak publikálni az általam ismert szerzők? 
 Honnan tudhatom, hogy a kutatási témám mennyire népszerű? 
 

 Hogyan kezdjek hozzá a keresésekhez a Scopus-ban? 
 
Először be kell lépnünk az adatbázisba. Ehhez, ha az egyetemi háló-
zaton vagyunk, nyissuk meg a http://www.scopus.com/home.url ol-
dalt. Amennyiben otthonról dolgozunk, kövessük az itt található le-
írást: https://lib.pte.hu/hu/adatbazis/scopus 
Az alábbi hasznos információkkal, kezdő tippekkel érdemes tisztában 
lenni az adatbázisban történő általános keresés előtt: 
 

 Hogyan keressek összetett kifejezésekre?  
o Ha több szóból álló kifejezésre keresünk, mindig tegyük 

idézőjelbe (pl. „social distancing”), különben olyan talála-
tokat is kapunk, ahol a két szó egymástól függetlenül jele-
nik meg. 

 Milyen mezőkben keres alapértelmezetten a rendszer? 
o A keresőmezőbe írt kifejezésre az adatbázis három mező-

ben fog keresni: a publikációk címében (title), tartalmi 
összefoglalójában (abstract) és a kulcsszavak (keyword) 
között. Ha más mezőben szeretnénk, hogy keressen, azt át 
tudjuk állítani a keresőmező melletti legördülő menüben. 

 Külön kell keresnem egy szó alakváltozataira, vagy a rendszer 
tudja ezeket kezelni? 
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o Ékezetes és az anélküli szavakkal ugyanúgy működik, 
pl. a Dvořák és a dvorak névváltozattal is. 

o Az egyes- és többesszámú alakra is keres, pl. child -> 
children 

o Az igéknél az E/3-ban megjelenő ‘s’ végződésre, pl. 
attack → attacks-ra is keres. 

o Ugyanígy a melléknév fokozásánál is, pl. wide → wider 
o A szimbólumok és szóbeli megfelelőjük esetében, pl. 

az ω jelnél és az omega szónál ugyanazokat a találato-
kat adja. 

o A brit és az amerikai angol között előforduló különb-
ségeknél mindkét írásmódot figyelembe veszi pl. be-
haviour → behavior. 
 

 Csillag (*) jellel helyettesíthetünk karaktereket a szó elején és 
végén is. Pl. az *oxid* kifejezésre keresve a találatok között 
lesznek az antioxidant, dioxide, oxidative, és polyphenoloxi-
dase változatok is. 
 

 Nem veszi figyelembe a következőket: 
o Írásjelek, pl. vessző, kérdőjel, felkiáltójel 
o Gyakran előforduló, ún. „stop” szavak, pl. „the,” „it,” 

„of” (a teljes lista itt található: https://bit.ly/36wRfGs) 
 

 Felülírás: A fenti szabályokat (kivéve az elsőt, az ékezetes 
szavakat) figyelmen kívül hagyja a rendszer, és pontosan csak 
az általunk leírt formára keres, ha a kifejezésünket kapcsos 
zárójelbe ({}, Alt Gr + b és Alt Gr + n) tesszük. 

 
 Melyek a legfrissebb, sokat idézett publikációk 
 a szakterületemen? 
 

1. Írjuk be a minket érdeklő témával kapcsolatos 
kulcsszavakat, kifejezéseket a főoldali keresőbe. 

2. A találati lista bal oldalán lévő szürke sávban a 
„Year”-nél állítsuk be a jelenlegi és az elmúlt 
évet, majd kattintsunk felül a „Limit to” gombra. 

3. Az oldalon felül, a „Sort on” legördülő menü-
nél állítsuk át a rendezési szempontot „Cited by 
(highest)”-re, így az adott években legtöbbet 
idézett művek kerülnek a lista elejére. 
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4. Ha szeretnénk naprakészek lenni a témakörünkben a Scopus-

ba frissen bekerülő publikációkról, érdemes értesítést beállíta-
ni. Ehhez az oldal felső részén lévő, harang ikonnal jelzett 
„Set alert” gombot kell megnyomnunk.  Ez a funkció egy in-
gyenes regisztrációt követően érhető el. 

 

 
 
Kik a vezető szerzők a szakterületemen? 
 

1. Írjuk be a szakterületünket a keresőmezőbe. Az AND szóval 
tovább szűkíthetjük a keresést. 

2. A bal oldalsávban szűkíthetünk ország vagy intézmény szerint 
is, attól függően, hogy milyen széles körben vagyunk kíván-
csiak a szerzőkre. 

3. Az oldal tetején lévő „Analyze results”-ra való kattintással a 
megjelenő oldalon az „Documents by author” kimutatásnál 
látjuk a legtöbbet publikáló szerzőket csökkenő sorrendben. 

 
Lehetőségek: 

 A listában a szerző nevére kattintva az adatlapjára jutunk, 
ahol többek között láthatjuk a szakterületeit, a publikációs és 
idézettségi trendjeit, valamint a publikációs listáját.  
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 A szerző neve alatt szereplő „Set alert” gomb segítségével ér-
tesítést kapunk, ha újabb publikációja kerül be a Scopus-ba. 

 Az „Analyze author output”-ra kattintva vizuális megjelení-
tésben láthatjuk a szerző publikációinak összefoglalt adatait, 
amelyekből látható például, hogy mely folyóiratokban szokott 
a leggyakrabban publikálni, milyen témakörökben, kik szok-
tak legtöbbször a társszerzői lenni; hogyan változott az idé-
zettsége az évek során.  

 Ezek az adatok letölthetők, nyomtathatók az oldal jobb felső 
részén található „Export” és “Print” gombokkal. 

 A mellette lévő „Citation overview” megmutatja, hogy a szerző 
közreműködésével létrejött publikációkat év szerinti bontásban 
hány további publikáció idézte. Ha a legtöbbet idézett cikkeket 
szeretnénk látni, akkor a lista tetején a jobb oldalon a „Sort on” 
legördülő menüt állítsuk „Citation count (descending)”-re. 

 
 Van egy jó forrásom vagy szerzőm... de hogyan találok 
 még ehhez hasonló szakirodalmat? 
 
A Scopus-ban több lehetőség is van a hasonló témáról szóló publiká-
ciók felderítésére. Kereshetünk: 
 

 a publikációt idéző művek számbavételével (Citing docu-
ments), 

 a cikk által idézett művek között (References), 
 a szerzők további publikációi között (Authors), 
 kulcsszavak szerint (Keywords), 
 azon cikkek között, amelyek ugyanarra a forrásra hivatkoz-

nak, mint a miénk (Shared references) – „közösen felhasznált 
irodalom lista”. 

 
Első lépésként keressük meg a kiindulási publikációnkat a Scopus-
ban. Ehhez írjuk be a címét a keresőbe, majd a találati listában kat-
tintsunk rá. Nézzük át az adatlapját, ahol a számok alapján döntést 
tudunk hozni arról, hogy a fenti lehetőségek közül melyik alapján in-
dulunk el a további szakirodalmat felderíteni. Az oldalon a jobb olda-
li szürke sávban találjuk a mutatókat: 
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Segítséget nyújthat az alábbiak átgondolása: 
 

 Mikor írták a kiindulási cikket? Ha régebben jelent meg, ak-
kor előfordulhat, hogy nincsenek hozzá kulcsszavak rendelve, 
így ezt a lehetőséget kizárhatjuk. (A kulcsszavakat az abszt-
rakt alatt, „Indexed keywords” néven keressük.) Ugyanakkor, 
egy korábban megjelent cikk esetében nagyobb rá az esély, 
hogy a későbbi publikációkban hivatkoztak rá, így jó ötlet le-
het az idéző művek áttekintésével kezdeni. 

 Mennyire lett ismert a cikk? Ha kevésbe került bele a tudo-
mányos közgondolkozásba, akkor nem érdemes sokat vár-
nunk az idéző művektől, ellenben a közös hivatkozással ren-
delkező cikkek alapján jobb eredményre számíthatunk. Fordí-
tott esetben, egy népszerű publikációnál viszont félő, hogy túl 
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nagy lesz az említett közös hivatkozású cikkek halmaza, és 
szerencsésebb az idéző műveket átfutni először.  

 
Keresés idéző művek alapján (Citing documents) 
 

1. A részletes nézetnél a jobb olda-
li sávban keressük meg a „Cited 
by x documents” feliratot. Itt 
láthatjuk felsorolva a cikkeket, 
amelyek idézték az általunk is-
mert művet. 

2. Kattintsunk a blokk alján lévő 
„View all x citing documents” 
feliratra. 

3. A kapott listában alapértelme-
zetten időrendi sorrendben sze-
repelnek a publikációk, ez a 
jobb oldalon, felül látható „Sort 
on” legördülő menü használatá-
val változtatható meg. 

 
Lehetőségek: 
 

 Ha az idéző művek közül a leg-
gyakrabban idézetteket szeret-
nénk látni, akkor a fenti legör-
dülő menüből a „Cited by (highest)” lehetőséget válasszuk ki. 
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 Tipp: Ne feledkezzünk meg róla, hogy az idézettség általában 
több év, évtized alatt növekszik meg, ezért figyeljük a megjele-
nési dátumot is, ha nem szeretnénk elavult forrásokat használni. 

 Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy mely években idézték leg-
gyakrabban az adott publikációt, idézik-e napjainkban is, fel-
futóban van-e az idézettsége, vagy esetleg már elavultnak 
számít, akkor a kronológiai áttekintéshez érdemes fordulni. 
Ehhez a találati lista felső részén lévő „Analyze results” 
gombra kell kattintani, ahol a kirajzolódó grafikon fog segíte-
ni minket a tájékozódásban. 
 

 
 

 Tipp: a kronológiai grafikonoknál mindig tartsuk észben, 
hogy a jelenlegi és a tavalyi év nem lezártak, a számok még 
növekedhetnek, ahogyan a rendszerben folyamatosan feldol-
gozásra kerülnek a publikációk. 

 Ha az érdekel minket, hogy kik hivatkoznak a leggyakrabban 
a publikációra, akkor szintén az „Analyze results” oldalon lej-
jebb görgetve megtekinthetjük a szerzőket, akik a legtöbbet 
hivatkoznak az adott műre; illetve az intézményeket, ame-
lyeknek szerzői a leggyakrabban idézik azt. A bélyegképekre 
kattintva a részletes nézetet láthatjuk, ahol a szerzők vagy az 
intézmények nevére kattintva jutunk el a konkrét idéző publi-
kációk listájához. 
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 Tipp: Ha a találati listában nemcsak a címet, hanem rögtön a 
tartalmi összefoglalót, absztraktot is szeretnénk olvasni, akkor 
az oldal felső részén kattintsunk a „Show all abstracts” feliratra. 

 Ha azt szeretnénk megtudni, hogy ma-
gyar szerzők hivatkoztak-e az adott publi-
kációra, akkor a találati lista oldalán a bal 
oldali szűrési lehetőségek közül a „Count-
ry/territory”-t kell lenyitni, majd a „View 
all”-ra kattintani. A felugró ablak jobb felső 
sarkában a „Filter”melletti legördülő menü-
ből kiválasztani a „H”-t, majd a megjelenő 
„Hungary” felirat mellett kipipálni a jelölő-
négyzetet és a „Limit to” gombra kattintani. 
 
 
 
 

 

 
 
 Keresés a cikk által idézett művek között (References) 
 
Ha a publikáció adatlapján lejjebb görgetünk, megtaláljuk az idézett 
művek sorát. Érdemes ezt a „View in search results format” lehető-
ség segítségével találati listává alakítani, így elolvashatjuk az abszt-
raktjukat, rendezhetjük őket frissesség, idézettség vagy más szem-
pont alapján. 
 Ha valamelyik műnél a cím helyett a [No title available] felirat 
fogad minket, az azt jelenti, hogy az adott folyóiratot nem indexeli a 
Web of Science, ezért a cikkről nem készült adatlap. 
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 Keresés szerző alapján (Authors) 
 

A publikáció adatlapján a jobb oldali 
szürke sávban keressük meg a „Re-
lated documents” blokkot, és annak 
alján kattintsunk az “Authors” cím-
re. A megjelenő találati listában 
minden szerző eddig megjelent (és a 
Scopus-ba bekerült) publikációja 
látható – tehát nem csak azok, ame-
lyeket közösen írtak. 
 
Lehetőségek: 
 
 Többszerzős művek esetén 
szűrhetjük, hogy a szerzői gárda 
mely tagjainak a munkásságára va-
gyunk kíváncsiak. Ehhez az oldal 
felső részén, bal oldalon található 
„Select authors” lehetőséget kell ki-
választanunk.  
 
 
 
 

 

 
 

 A megjelenő ablakban látjuk a szerzőket, névváltozataikkal 
együtt, ahol a jelölőnégyzetek kiválasztásával és a „Search” 
gombra kattintás által tudjuk módosítani a szerzők körét. 
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 Ha a legtöbbet idézett művekre vagyunk kíváncsiak, akkor a ko-
rábban bemutatott módszer szerint az oldal felső részén lévő le-
gördülő menüből a „Cited by (highest)” lehetőséget válasszuk ki. 

 

 
 

 Ha a szerző(k) publikációinak az idézettségére vagyunk kíváncsi-
ak, akkor egy gyors áttekintést kaphatunk, ha kijelöljük az összes 
rekordot az „All” előtti négyzetbe való kattintással, majd a „View 
citation overview” lehetőséget választjuk. 
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A megjelenő oldalon kronológiai bontásban láthatjuk az idézettségi 
számokat, felül egy összefoglaló grafikon, alul pedig részletes, év 
szerinti listában. 
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 A diagram segítségével könnyen meg tudjuk állapítani, hogy a 
publikációk idézettsége emelkedő vagy leszálló ágban van-e. Az 
alsó, részletes nézetben pedig a „Sort on” opció legördülő menü-
jéből kiválaszthatjuk, hogy dátum vagy idézettség szerinti sor-
rendben szeretnénk-e látni a listát. Egy további lehetőségünk, 
hogy lássuk, hogy a számok mögött tételesen mely művek van-
nak; ehhez a minket érdeklő kék színű számra kell kattintanunk. 
Ezzel a módszerrel például ki tudjuk listázni a friss, 2021-es meg-
jelenésű cikkeket, amelyek hivatkoznak a szerző(k) műveire.  
 

 Az oldal felső részén lévő „Analyze search results”-ra kattintva 
egy gyors áttekintő idővonalat láthatunk a szerző(k) publikációs 
számaival, így egyszerűen átlátható, hogy mely években volt na-
gyobb az aktivitás. Az oldalon lejjebb görgetve a további infor-
mációkat tudhatunk meg a szerző(k)ről:  

o mely folyóiratokban és milyen rendszerességgel publi-
kálnak a leggyakrabban (Documents per year by source). 

o Kik szoktak lenni a társszerzőik (Documents by author). 
o Mely országokhoz és intézményekhez köthetőek a 

szerzők és társszerzők. 
 

 Keresés kulcsszavak szerint (Keywords) 
 

A publikáció adatlapján a jobb oldali szürke 
sávban keressük meg a „Related documents” 
blokkot, és annak alján kattintsunk a 
„Keywords” címre. 
 Fontos tudni, hogy ha egy cikk régebbi 
megjelenésű, akkor előfordulhat, hogy nin-
csenek kulcsszavak rendelve hozzá, így meg-
történhet, hogy nincs ilyen opció.  
 
Lehetőségek: 
 

 Az oldal tetején a „Select keywords” 
lehetőségre kattintva megjelenik egy ablak, 
ahol kiválaszthatjuk, hogy milyen kulcssza-
vak alapján szeretnénk keresni. 



Bedő Márta – Fekete Rita: A hatékony publikálás támogatása 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24110 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

115 

 
 

 
 

 Ez magában foglalja a szerző által megadott kulcsszavakat 
(Author Keywords), az Elsevier, és a Medline tárgyszó rend-
szerét (EMTREE, MeSH), illetve a „Next” gombra kattintás 
után a kémiai neveket (Chemical Names). A minket érdeklő 
kulcsszavak kiválasztása után egyszerűen a „Search” gombra 
kell kattintanunk. Fontos tudni, hogy ha több szót választunk 
ki, a rendszer ezeket „VAGY” logikai művelettel kapcsolja 
össze, tehát minden publikációt listáz, amiben a kiválasztott 
szavak közül bármelyik szerepel. Ezért nagyon ajánlott csak a 
leginkább szakspecifikus kifejezéseket kiválasztani, hogy a ta-
lálati listánk ne legyen kezelhetetlenül nagy.  
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 Keresés az ugyanarra a forrásra hivatkozó publikációk szerint 
 (Shared references) – „közösen felhasznált irodalom lista” 
 
A kulcsszavas keresés korlátjain túllépve ennél a keresési módnál 
azokat a publikációkat lehet listázni, amelynek a felhasznált irodalom 
listájában legalább egy olyan tétel szerepel, amire az általunk válasz-
tott cikk is hivatkozik. 

 A publikáció adatlapján a jobb oldali 
szürke sávban keressük meg a „Related 
documents” blokkot, és annak alján kattint-
sunk a „View all related documents based 
on references” feliratra. 
 
Lehetőségek: 
 

 Az oldal tetején a „Select referen-
ces” lehetőségre kattintva megjelenik egy 
ablak, ahol kiválaszthatjuk, hogy a hivat-
kozott irodalom listából mely tételek alap-
ján szeretnénk keresni. A kiválasztás után 
a „Search” gombra kattintva jelenik meg a 
találati lista. 
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 Ha a témához közeli hazai szakiro-

dalmat szeretnénk feltérképezni, ér-
demes megnézni, hogy mely hazai 
cikkek használják fel ugyanazokat a 
publikációkat, mint amire a forrá-
sunk is hivatkozik. Ehhez a találati 
lista oldalán a bal oldali szűrési lehe-
tőségek közül a „Country/territory”-t 
kell lenyitni, majd a „View all”-ra 
kattintani. A felugró ablak jobb felső 
sarkában a „Filter”melletti legördülő 
menüből kiválasztani a „H”-t, majd a 
megjelenő „Hungary” felirat mellett 
kipipálni a jelölőnégyzetet és a „Li-
mit to” gombra kattintani.  
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 Ha szeretnénk még ponto-
sabb adatokhoz jutni, meg-
nézhetjük, hogy konkrétan 
mely magyar intézmények 
mely publikációiról van szó. 
Ehhez szintén a bal oldali 
szűrési lehetőségeket kell 
használnunk, közülük az 
„Affiliation”-t kell lenyitni, 
és kiválasztani a minket ér-
deklő intézményeket.  

 
 Melyek a top folyóiratok a területemen? 
 Melyik folyóiratban publikáljak? 
 Hol szoktak publikálni az általam ismert szerzők? 
 
(A témáról bővebben a „Hol publikáljunk, A megfelelő folyóirat-
választás eszközei" című fejezetben olvashat.) 
 

1. Írjuk be a minket érdeklő témával kapcsolatos kulcsszavakat, 
kifejezéseket a főoldali keresőbe. 

2. A találati oldal felső részén kattintsunk az „Analyze search 
results” gombra.  

3. Az oldalon lejjebb görgetve válasszuk ki a „Documents per 
year by source” grafikont. 

4. Bal oldalon látjuk a témában legtöbb cikkel rendelkező folyó-
iratokat, a diagramon pedig a publikációk időbeli eloszlását. 

5. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy a témában bizonyos, álta-
lunk ismert szerzők hol publikáltak, akkor az első lépés után a 
bal oldali szűrési lehetőségeknél az „Author name” alatt vá-
lasszuk ki a minket érdeklő szerzőket (ha nem látjuk a listá-
ban, akkor a blokk alján a „View more”, majd a „View all” 
gombra kattintva megkapjuk a teljes szerzői listát, ahol a jobb 
felső sarokban tudjuk abc szerint rendezni a neveket). A vé-
gén a „Limit to” gombot nyomjuk meg. Ezután a 2. lépéssel 
folytatva végezzük el a leírt műveleteket. 

 
 Honnan tudhatom, hogy a kutatási témám mennyire népszerű? 
 
Erre a kérdésre a kutatás kulcsszavaival való keresés és az eredmé-
nyek elemzése adhatnak választ. A következőkre érdemes figyelni: 
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 Évről évre növekszik-e a témában megjelenő cikkek száma? 
o Ennek megállapításához a kulcsszavakkal végzett ke-

resés találati listájának tetején a már ismert „Analyze 
search results” gombra kell kattintani, és a megjelenő 
„Documents by year” grafikont elemezni. 

 Mennyire idézettek a megjelent cikkek?  
o Ehhez a találati lista tetején ki kell választanunk az 

összes publikációt úgy, hogy a legfelső jelölőnégyzet-
be kattintunk (ami mellett az „All” felirat szerepel), 
majd a vele egy sorban lévő „View citation overview” 
feliratra kattintunk. Itt láthatjuk az idézettség időbeli 
megoszlását jelző grafikont, alatta pedig a részletes 
adatsorokat táblázatos formában.  

 Gyakran idézik-e a téma legfontosabb kutatóit mostanában?  
o Az előző pontban leírt műveleteket kell elvégezünk, de 

előtte a találati listánkat le kell szűkítenünk a minket 
érdeklő kutatókra. Ehhez a bal oldali szűrési lehetősé-
gek közül az „Author name” alatt válasszuk ki a min-
ket érdeklő szerzőket (ha nem látjuk a listában a min-
ket érdeklő személy(eke)t, akkor a blokk alján a „View 
more”, majd a „View all” gombra kattintva megkapjuk 
a teljes szerzői listát, ahol a jobb felső sarokban tudjuk 
ABC szerint rendezni a neveket). A végén a „Limit to” 
gombra kattintsunk. Ezután elemezzük a kapott halmazt 
az előző pontban ismertetett módon. 

 Tipp: A fent ismertetett elemzéseket nemcsak nemzetközi vo-
nalon végezhetjük el, hanem adott esetben a hazai kibocsátást 
vagy egy bizonyos intézmény teljesítményét is vizsgálhatjuk. 
Ehhez a kulcsszavas keresés találati listájában először szűr-
jünk a bal oldali lehetőségek közül az országra („Count-
ry/Territory”) vagy az intézményre („Affiliation”). Ezután 
kövessük a korábbiakban részletezett lépéseket. 

 
Felhasznált irodalom 
 

 https://bit.ly/3xO57Ix 
 https://bit.ly/3hBbtW0 
 https://bit.ly/3hzth3x 
 https://bit.ly/3wA4MHQ 
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 2. A ZOTERO ÉS AZ ENDNOTE WEB 
  HIVATKOZÁSKEZELŐK HASZNÁLATÁNAK 
  BEMUTATÁSA 
 
A kézirat elkészítése során a hivatkozások rendszerezése olyan pont, 
amely aprólékos odafigyelést igényel, és amit rendkívüli módon meg 
tud könnyíteni a hivatkozáskezelő programok használata. Ezek célja, 
hogy segítsék a szerzőt a folyóiratok formai követelményeinek meg-
felelően, automatizált módon elkészíteni a felhasznált irodalomjegy-
zéket. A tananyagban az ingyenes Zotero, valamint az előfizetés ré-
vén elérhető EndNote Web lehetőségei ismerhetőek meg. 
 
 Zotero 
 
A tananyag az alábbi témákat tárgyalja: 
 

 Általános információk, belépés 
 Hogyan működik a program? 
 Hogyan tudok hivatkozásokat menteni? 
 Hogyan tudom a hivatkozásokat beépíteni a kéziratomba? 

 
 Általános információk, belépés 
 
A Zotero egy ingyenes hivatkozáskezelő szoftver, amelynek segítsé-
gével hivatkozáskészítésre összegyűjthetőek, rendszerezhetőek és 
felhasználhatóak a bibliográfiai tételek, mint például könyvek és fo-
lyóiratcikkek. További előnye, hogy a felülete magyar nyelvű. 
 Töltsük le a programot. Ehhez a https://www.zotero.org oldalon 
kattintsunk a „Download” gombra. Telepíthetjük az alapverziót, vagy 
a böngésző kiegészítővel ellátott változatot (Zotero Connector), ami a 
böngészés közben is képes felismerni és egy kattintással a hivatko-
záskezelőbe menti a tartalmat. (Célszerű ezt telepíteni.) 
 
 Hogyan működik a program? 
 
Először a hivatkozandó forrásokat kell összegyűjtenünk a Zotero 
programban, majd ezt követően tudjuk a kéziratunkban elhelyezni a 
hivatkozásokat egy szövegszerkesztőbe beépülő kiegészítő segítségé-
vel. Ha már van egy listánk a hivatkozott dokumentumokról, azt im-
portálhatjuk és betölthetjük a programba. 
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 Hogyan tudok hivatkozásokat menteni? 
 
1. Nyissuk meg a programot. A következő kezdőképernyő fogad 

minket:  
 

 
 
2. Első lépésként célszerű létrehozni egy mappát a témánknak, aho-

vá a hivatkozandó forrásainkat fogjuk majd menteni. Ehhez kat-
tintsunk a bal felső sarokban a „Fájl” menüpont alatt látható map-
pa ikonra, és adjuk nevet a gyűjteményünknek. 

 

 
 
Ezután elkezdhetjük gyűjteni az anyagot hozzá. Ezt többféleképpen is 
megtehetjük: 
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 A) Online tartalom 
 
Ha éppen olvasunk a gépen egy ígéretes cikket, nincs más dolgunk, 
mint a képernyő jobb felső sarkában rákattintani a Zotero beépülő 
ikonjára (a képen bekeretezve látható): 
 

 
 

 Ekkor a következő kis ablakban 
láthatjuk, hogy melyik mappába 
fog kerülni a cikk, adhatunk neki 
címkéket is (Tags), hogy később 
könnyen visszakereshető legyen; 
valamint alul látjuk azt is, hogy a 
hivatkozáshoz szükséges biblio-
gráfiai adatok mellett a teljes pdf-
et is lementi a program. Ha átte-
kintettük, kattintsunk a „Rendben” 
gombra. (Ha esetleg nem nyílik ki 
teljesen az ablak, akkor a „Men-
tés” sor végén lévő kis nyílra kat-
tintva hozható elő.) 

 
Ha ezután megnyitjuk a Zotero-t, láthatjuk, hogy a cikk bekerült a 
gyűjteményünkbe: 
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A jobb oldali panelnél az „Info” fül alatt láthatjuk a bibliográfiai ada-
tokat. Ha hibát vagy hiányosságot tapasztalunk ezekben (például ha 
nem tölti ki automatikusan a megjelenési időt, vagy cím helyett a 
weboldal linkjét teszi be), akkor az adott részbe belekattintva tudjuk 
szerkeszteni, kiegészíteni. Fontos, hogy nem kell feltétlenül minden 
mezőt kitölteni, csak a hivatkozás szempontjából nélkülözhetetlene-
ket (mint a cím, szerző, megjelenési adatok). Ügyeljünk arra is, hogy 
először a „Forrás típusa” mezőt ellenőrizzük, hogy biztosan a megfe-
lelő közlemény típus legyen beállítva. 
 A „Jegyzetek” fül alatt tudjuk a saját gondolatainkat, megjegyzé-
seinket is rögzíteni. A cikk címe melletti kis nyilacskára kattintva 
tudjuk megnyitni a teljes szövegű pdf-et vagy a cikkről rögzített kép-
ernyőképet. 
 

 
 
Mivel a program igyekszik felismerni a tartalom típusát, előfordulhat, 
hogy más ikon jelenik meg (könyv, mappa, weboldal). Megtörténhet, 
hogy megnyitunk egy könyvet vagy más tartalmat, de azt a program 
„csak” weboldalként érzékeli. Ilyen esetben két dolgot tehetünk: vagy 
mentsük el, majd kézzel töltsük ki a hiányzó adatokat a jobb oldali 
panelben, vagy pedig, ha például könyvről van szó, megkereshetjük 
egy könyvtári katalógusban is, ahonnét ki tudja menteni a program az 
adatait. 
 
 B) Nyomtatott tartalom 
 
Ha a kezünkben van a dokumentum, amire hivatkozni szeretnénk, a 
Zotero felületén, felül a zöld „+”jelre kell kattintanunk, majd kitölte-
nünk a fontosabb mezőket. 
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Ha viszont tudjuk a dokumentumunk azonosítóját pl. ISBN szám, 
cikkeknél DOI szám, akkor sokkal egyszerűbb, ha a „+” jel melletti 
varázspálca ikonra kattintva beírjuk ezt a számot, és a program meg-
próbálja megkeresni és automatikusan kitölteni az adatokat. 
 

 
 
 C) Meglévő lista importálása 
 
Ha már van egy megfelelő formátumú tételünk vagy listánk (jellem-
zően RIS formátumban), azt is betölthetjük. Ilyen listát lehet létre-
hozni például a Web of Science vagy a Scopus felületén is, ha kijelöl-
jük a kívánt tétel(eke)t, majd az „Export” gombot választva elment-
jük egy kompatibilis formátumban (pl. BibTeX, RIS, Zotero RDF). A 
Zotero-ban a „Fájl” menüpont „Importálás” lehetőségére kell kattin-
tani, és kiválasztani a fájlt a gépen. 
 
 Keresés és törlés 
 
Ha sok tételt vittünk már fel a hivatkozáskezelőbe, akkor a jobb oldalon 
felül elhelyezkedő keresőmező használatával tudunk közöttük keresni. 
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 Ha törölni szeretnénk egy elemet a listáról, az egér jobb gombjá-
val kell a címére kattintani, majd az „Elem mozgatása a Kukába” op-
ciót választani.  
 

 
 
 Hogyan tudom a hivatkozásokat beépíteni a kéziratomba? 
 
A hivatkozások kezeléséhez telepíteni kell egy szövegszerkesztőbe be-
épülő kiegészítőt. Ez általában automatikusan települ, amikor először 
megnyitjuk a programot. Ha mégsem látjuk a szövegszerkesztőnkben, 
akkor a következő oldalon találunk segítséget: https://bit.ly/36y4BSW. 
Ha minden rendben megy, a következő menüpontot látjuk a Word-ben: 
 

 
 
A hivatkozások beillesztéséhez a következőket kell tennünk: 
 

 Kattintsunk arra a helyre a szövegben, ahová szeretnénk beil-
leszteni a hivatkozást. 

 Utána menjünk az „Add/Edit Citation” opcióra. 
 A felugró ablakban válasszuk ki a hivatkozási stílust (és szük-

ség szerint más beállításokat is), majd a megjelenő keresőme-
zőbe írjuk be a hivatkozni kívánt publikáció egyik adatát (a 
szerzőt, vagy egy szót a címből). 

 A találati listából – ha több tétel jelenik meg – válasszuk ki a 
megfelelőt és kattintsunk rá. Ekkor megjelenik a hivatkozá-
sunk száma a választott helyen, valamint a bibliográfiai ada-
tok a dokumentum végén. 
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Ha bibliográfiát szeretnénk a szövegbe illeszteni, kattintsunk az 
„Add/Edit Bibliography” gombra. Itt kiválaszthatjuk azokat a tétele-
ket a Zotero könyvtárából, amelyeknek szerepelniük kell a hivatko-
záslistában. 
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 EndNote Web 
 
A tananyag a következő témákat öleli fel: 
 

 Általános információk, belépés 
 Hogyan működik a program? 
 Hogyan tudok hivatkozásokat menteni? 
 Hogyan tudom a hivatkozásokat beépíteni a kéziratomba? 

 
 Általános információk, belépés 
 
Fontos tudni, hogy az EndNote rendelkezik egy webes felülettel, és 
van egy számítógépre letölthető asztali szoftvere is. Jelen ismertető a 
webes kiegészítő ismertetésére szolgál, mivel az ingyenes intézményi 
hozzáférés csak erre a felületre vonatkozik, az asztali verzióra nem. Az 
asztali változatra kérhetünk 30 napos kipróbálási időt egy rövid adatlap 
kitöltésével a következő oldalon: https://endnote.com/downloads/30-
day-trial. Az űrlap kitöltése és elküldése után automatikus e-mailt ka-
punk, aminek segítségével letölthetjük a teljes asztali szoftvert. 
 A webes kiegészítő az egyetemi polgárok számára ingyenes, de 
mivel a Web of Science előfizetéshez kötődik, ezért először regisztrál-
ni kell rá. Ehhez, ha az egyetemi hálózaton vagyunk, nyissuk meg a 
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http://webofknowledge.com oldalt. Amennyiben otthonról dolgozunk, 
kövessük az itt található leírást: https://bit.ly/3ke9qZs. 
 
 Miután beléptünk, regisztráljunk a következő módon: 
 

 1. Az oldalon a jobb felső sarokban kat-
tintsunk a „Register” gombra. 
 2. A megjelenő ablakban az üres mezőbe 
írjuk be az e-mail-címünket. Erre a címre fog 
érkezni egy üzenet, amely megerősíti a re-
gisztrációt, és tartalmazni fog egy linket, ame-
lyen keresztül beállíthatjuk a jelszavunkat. 
 3. Ezután a Web of Science adatbázis 
főoldalán, a jobb felső sorban a „Products” 
fület lenyitva alulról a második helyen talál-
juk meg az alkalmazást. 
 

 
 Hogyan működik a program? 
 
Először össze kell gyűjtenünk a forrásokat az oldalon, amelyeket ezt 
követően tudjuk a kéziratunkban elhelyezni a hivatkozásokat egy 
szövegszerkesztőbe beépülő kiegészítő segítségével. Ha már van egy 
listánk a hivatkozott dokumentumokról, azt importálhatjuk, betölthet-
jük a programba. Erről a következő rész D) pontjában lesz szó. 
 
 Hogyan tudok hivatkozásokat menteni? 
 
Belépés után első lépésként célszerű egy mappát létrehozni a té-
mánknak, ahová a hivatkozandó forrásainkat fogjuk majd menteni. 
Ehhez a fenti menüsorban kattintsunk az „Organize” lehetőségre, 
majd alatta a „Manage My Groups”-ra. Utána a „New Group” gom-
bot kell választanunk, és elnevezni a mappánkat. Ezután elkezdhetjük 
gyűjteni az anyagot hozzá. Ezt többféleképpen is megtehetjük: 
 
 A) Böngésző kiegészítő segítségével 
 
A menüsorban menjünk a „Downloads”-ra, és a középső oszlopban 
fogjuk meg az egérrel a „Capture Reference” gombot, és vigyük fel a 
böngésző könyvjelző sávjába.  
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Ezután, ha olyan tartalmat olvasunk, amelyet el szeretnénk menteni 
hivatkozásként, rá kell kattintanunk erre a gombra, a felugró ablakban 
átfutni az adatokat, az alján kiválasztani a mappát, ahová menteni 
szeretnénk, végül pedig a „Save to” gombra kattintani.  
 

 
 
Ezután az EndNote oldalán a „My references” menüpont alatt láthatjuk. 
 
 B) Web of Science-ből 
 
Ha a Web of Science-ben találunk egy érdekes cikket, akkor az „Ex-
port” lenyíló menüből az „EndNote online” opciót kell kiválasztanunk. 
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 C) Meglévő lista importálása 
 
Ha már van egy megfelelő formátumú tételünk vagy listánk (jellem-
zően RIS formátumban), azt is betölthetjük. Ehhez a „Collect” menü-
pontot, alatta pedig az „Import References” opciót kell választanunk. 
Itt kell feltöltenünk a gépünkről a fájt, kiválasztani a hivatkozási stí-
lust és a gyűjteményt, ahová szeretnénk menteni. 
 

 
 
 D) Kézi felvitel 
 
Ha az eddig tárgyalt módok egyikével sem tudunk élni, kénytelenek le-
szünk saját magunk kitölteni a publikáció adatait. Ezt szintén a „Collect” 
menüpontban tudjuk megtenni, a „New Reference”-re kattintva. 
 
 Hogyan tudom a hivatkozásokat beépíteni a kéziratomba? 
 

1. A hivatkozások kezeléséhez telepíteni kell egy Word-be be-
épülő kiegészítőt. Ezt a „Downloads” menüpontban tudjuk 
megtenni a „Cite While You Write” cím alatt feltüntetett lin-
ken a megfelelő operációs rendszert kiválasztva. 
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2. A telepítés után a Word felületén egy új fülön jelenik meg az 
EndNote (ha nem látszódik, indítsuk újra a gépet). 

 

 
 

A funkciókat azonosítás után használ-
hatjuk, az online felülethez tartozó be-
jelentkezési adatok (e-mail-cím, jelszó) 
megadása után. Ha ezt a bejelentkezést 
nem kínálja fel automatikusan a rend-
szer, a Word-ben az „EndNote” almenü 
„Preferences” opcióját kell keresnünk, 
ahol az „Application” fülön kell kivá-
lasztanunk a legördülő menüből az 
„EndNote online” lehetőséget, majd a 
kért adatokkal bejelentkezni. 
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3. A hivatkozás beillesztéséhez a következőket kell tennünk: 
 
 Válasszuk ki a hivatkozási stílust. Ezt felül, a „Style” legördü-

lő menüben tudjuk megtenni. 
 Kattintsunk arra a helyre a szövegben, ahová szeretnénk beil-

leszteni a hivatkozást. 
 Utána menjünk az „Insert Citations” opcióra. 
 A felugró ablakban a keresőmezőbe írjuk be a hivatkozni kí-

vánt publikáció egyik adatát (szerző vagy egy szó a címből). 
 A találati listából – ha több tétel jelenik meg – válasszuk ki a 

megfelelőt, és kattintsunk az „Insert” gombra. Ekkor megjele-
nik a hivatkozásunk száma a választott helyen, valamint a bib-
liográfiai adatok a dokumentum végén. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bedő Márta – Fekete Rita: A hatékony publikálás támogatása 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24110 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

133 

4. Ha szerkeszteni vagy törölni szeretnénk a hivatkozást, az 
„Edit Citation(s)” menüpontot kell megnyitnunk.  
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3. EGY JÓ KÉZIRAT FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK 
 BEMUTATÁSA 
 
Ebben a leckében bemutatjuk azokat a formai követelményekre vo-
natkozó ajánlásokat, melyeket a folyóirat-szerkesztőségek különösen 
figyelnek egy kézirat elfogadása előtt. 
 
 Témakörök 
 

 A kutatási eredmények megírásának előzményei, a tervezés 
szakasza; 

 Az IMRaD szerkezet bemutatása; 
 A kézirat további fontos elemei: cím, absztrakt, kísérő levél, 

hivatkozás és irodalomjegyzék; 
 Etikai irányelvek; 
 Mire számíthatok a szakmai elbírálás során? 

 
 A kutatási eredmények megírásának előzményei, 
 a tervezés szakasza 
 
Mielőtt nekiállunk cikket írni a kutatásunkból, van néhány kérdés, 
amit érdemes feltenni magunknak, mert ezek a segítségünkre lehet-
nek, amikor elakadunk az írásban. 

 

 Miért akarok publikálni? Mi a célom? Mi motivál? Mit aka-
rok közölni az eredmények leírásával? Mi az üzenet? 

 Kinek írom a cikket? Ki fogja olvasni? 
 Mi a közlés legjobb módja? Milyen típusú cikket érdemes írni? 
 Hol publikáljak? Mi a folyóirat elvárása? Tudom teljesíteni? 

 
Ezeknek a kérdéseknek a megválaszolása meghatározhatja az írásunk 
stílusát, a cikk típusát, a folyóirat-választást és azt, hogy mennyi, il-
letve milyen mélységű információt adunk át a cikkben az olvasókö-
zönség számára. 
 A cikkünk folyóiratban történő publikálása előtt a következő 
szempontokat érdemes figyelembe vennünk: 
 

 a tartalomnak egyeznie kell a folyóirat céljaival, 
 a minőségi követelmények betartása, 
 újdonságot kell közölnie, új eredményeket kell bemutatnia, 
 az eredményeknek elég jelentősnek kell lenniük ahhoz, hogy 

megérje elolvasni. 
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A folyóirat-választás módszereit a következő lecke (Hol publikál-
junk? A megfelelő folyóirat-választás eszközei) dolgozza fel, így eb-
ben a fejezetben csak arra térünk ki, hogy a folyóirat-szerkesztőségek 
mit értenek a minőségre vonatkozó kritériumok, és az újdonság 
jelentése alatt.  
 A minőségi kézirat jellemzői közé tartozik a kutatás reprodukál-
hatósága, az etikai irányelvek/standardok betartása, valamint a szöveg 
érthetősége, ami elsősorban az idegen nyelven történő publikálás mi-
att fontos. Mivel nem mindenkinek az angol az anyanyelve, figyelni 
kell az érhető, világos fogalmazásra. 
 Újdonságot jelent például, ha egy kutatás új eredményeket közöl, 
új vizsgálati csoportra vagy mintára terjeszthető ki, új problémát is-
mertet, kibővíti a korábbi kutatás(ok) eredményeit, újabb adatokat 
oszt meg egy vitatott témában. Gondoljuk végig, hogy a kutatásunk 
megváltoztatja-e a jelenlegi gyakorlatot, segít-e a tudományos közös-
ségnek konszenzusra jutni egy korábban ellentmondásos szakirodalmi 
vitában, szilárd bizonyítékokat ad-e a konszenzusig való eljutásához. 
 
 Az IMRaD szerkezet bemutatása 
 
A folyóirat-szerkesztőségek által leginkább előnyben részesített fel-
építést az IMRaD rövidítésben foglalták össze, ami a fejezetcímek 
kezdőbetűiből tevődik össze: Introduction, Methods, Results and 
Discussion. 
 

 Introduction – vagyis a bevezető, ami tulajdonképpen arra a kér-
désre ad választ, hogy miért végeztük el a kutatást, mi a célunk. 

 Methods – vagyis annak a módszertannak a bemutatása, amit 
a kutatás során alkalmaztunk. 

 Results – az eredmények összegzése. 
 Discussion – a diszkusszióban adunk választ a kutatási kérdé-

seinkre, ebben a fejezetben elemezzük az eredményeinket, 
kontextust adunk a kutatásnak. 

 
A folyóirat-szerkesztőségek azért részesítik előnyben ezt a struktúrát, 
mert átláthatónak tartják. Használata a szerző számára könnyebbé 
teszi a tartalom rendezését, míg az olvasónak segít könnyebben meg-
találni az információkat. Most nézzük meg részletesebben, mit érde-
mes egy-egy fejezetben leírni. 
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 Bevezetés 
 
A bevezetőben írjuk le, hogy miről szól a cikk, miért érdekelheti az 
olvasót. Itt van lehetőségünk megragadni az olvasó figyelmét és moti-
válni őt arra, hogy tovább olvassa a cikket. A bevezetőben van alkal-
munk elmondani, hogy mi a kutatás célja és megmagyarázni, hogy 
miért fontos és szükséges, amit csináltunk. Írjuk le benne a problémát 
vagy a körülményeket, amik a kutatás elvégzésére motiváltak minket. 
Az okoknak, amelyek a kutatás elvégzésére késztettek minket, vilá-
gosnak kell lenniük az olvasó számára, és az állításainkat a megfelelő 
hivatkozásokkal igazolni is kell. Térjünk ki a korábbi kutatásokra, azok 
esetleges hiányosságaira és arra, hogy munkánk hogyan járult hozzá 
ezen kutatások eredményeihez. A bevezetőben van a helye a kutatási 
kérdéseinknek, a hipotézisnek és a szakirodalmi áttekintésnek. 
 
A bevezető az általános információk átadásától halad a specifikumok felé: 
 

 milyen területen végeztük el a munkát, miért fontos ez a terület, 
 a korábbi eredmények bemutatása, a bizonytalanságokra és el-

lentmondásokra történő hivatkozás, 
 a kutatási kérdések leírása, 
 a munka kihívásainak ismertetése, 
 a kutatási célok kiemelése, az eredmények összefoglalása. 

 
Ez a logikai felépítés fog elvezetni minket arra a hiányterületre, amihez 
kapcsolódik a kutatásunk, és amire magyarázatokat keresünk. Nem 
kell félni az ismétlések használatától, jót tehet a cikknek, ha látja az 
olvasó, hogy tudjuk, miért írjuk a cikket, mi a cél, hova akarunk eljut-
ni. A szerkesztőségek szeretik, ha már a bevezetőből kiderül, hogy ku-
tatásunk a folyóirat profiljához igazodó perspektívába helyezhető. 
 
 Módszertan 
 
A módszertan leírása annak magyarázata, hogy mit is csináltunk a 
kutatás során, milyen módszerek alkalmazásával végeztük el a mé-
réseinket és vizsgálatainkat. Ezek leírásának kellően részletesnek kell 
lennie ahhoz, hogy reprodukálható legyen a kutatás. Próbáljuk meg 
elérni, hogy az olvasóban ne merüljön fel további kérdés vagy bi-
zonytalanság azzal kapcsolatban, hogyan kaptunk meg egy-egy 
eredményt. Ez nem azt jelenti, hogy lépésről-lépésre le kell írnunk 
mit csináltunk/instrukciókkal kell ellátni az olvasót. Ismert, korábban 
már publikált eljárások esetén hivatkozhatunk a megfelelő szakiroda-
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lomra. Azt is érdemes megindokolni, hogy miért az adott módszert 
választottuk. Néhány cikk esetében maga a módszer jelenti az új-
donságot, ilyenkor sokkal részletesebben kell bemutatni a módszer-
tant. A módszertan leírása mellett ismertetni kell a vizsgálat tárgyát 
és alanyait. Ilyenkor részletesen be kell mutatni a kutatott populációt, 
a vizsgált páciensek körét és a vizsgált mintát. Írjuk le a felvétel és a 
kizárás kritériumait (az így kapott vizsgálati halmaz számát az ered-
ményekben érdemes közölni). A módszer kiválasztásának indoklásá-
hoz hasonlóan a vizsgálat tárgyának, alanyainak és eszközeinek vá-
lasztását is indokolni kell. Részletezhetjük az elvégzett vizsgálatokat, 
beavatkozásokat, műtéteket és képalkotó technikákat, laboratóriumi 
módszereket, mintavételt, analitikai és statisztikai módszereket. Mu-
tassuk be a kutatás helyszínét és adjuk meg a kutatás idejét is. Figyel-
jünk az etikai követelmények (például személyiségi jogok) betartá-
sára, a nemzetközi ajánlások és nomenklatúrák használatára. Min-
den egyes eredmény módszerét le kell írni, az eredmény szekcióban 
nem lehet olyat bemutatni, aminek előzőleg nem írtuk le a metodiká-
ját. Gondoljuk végig, hogy a táblázatok és ábrák milyen módon tud-
nák összefoglalni, illusztrálni a módszertant. Ebbe a fejezetbe ne ír-
junk eredményeket. A szakmai lektorok a hiányos vagy helytelen 
módszer leírása miatt elutasíthatják vagy visszaküldhetik javításra a 
kéziratot, ezért különös figyelmet kell fordítani erre a bekezdésre. 
 
 Eredmények 
 
Ez a fejezet a megfigyeléseink és vizsgálataink, az előző szekcióban 
leírt metodika eredményeinek kommentár nélküli bemutatása. Az 
eredményeket érdemes ugyanabban a sorrendben leírni, ahogy a 
módszertant. Az eredményeket gyakran táblázatok és grafikonok se-
gítségével mutatják be. A jól megtervezett táblázatok és ábrák kevés 
szöveget igényelnek, ezért előfordul, hogy az eredményeket kombi-
nálják a discussion résszel. Fontos cél egyértelműen kijelölni azokat 
az eredményeket, amelyek újak, még sosem jelentek meg. A koráb-
ban megjelent eredményeket elég megemlíteni. A munka során fel-
merülő problémák és hiányosságok helye is ebben a fejezetben van, 
különösen, ha befolyásolhatják az eredmények értelmezését. Ennek a 
fejezetnek adatközpontúnak kell lennie, kommentárt, magyarázatot 
vagy véleményt nem fűzünk hozzá az adatokhoz. Objektív módon 
fogalmazzunk, ne írjunk olyan kifejezéseket, hogy „meglepő módon” 
vagy „érdekes módon”. 
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Előforduló hibák: 
 

 az olyan eredmények bemutatása, amit utána nem tárgyalunk, 
 az eredmények és a (következő bekezdésben tárgyalt) disz-

kusszió, vita időrendi sorrendben történő bemutatása, nem 
pedig logikai sorrendben, 

 azon eredmények figyelmen kívül hagyása, amelyek nem tá-
masztják alá a következtetéseket. 

 
 Diszkusszió, vita 
 
A bekezdés célja, hogy elmagyarázza az eredményeket és válaszol-
jon a bevezetőben feltett kutatási kérdésekre. Figyeljünk rá, hogy ne 
csak megismételjük az eredményeket, hanem fűzzünk hozzá ma-
gyarázatot, értelmezzük, amit leírunk. A diszkusszió feladata, hogy 
az eredményeket perspektívába helyezze. Írjuk le, hogy az eredmé-
nyeink hogyan viszonyulnak más kutatásokhoz, mi a magyarázat 
az eltérésekre, az eredmények más vizsgált csoportokra is kiterjeszt-
hetők-e. Ha mások munkájával hasonlítjuk az össze az eredményein-
ket, legyünk diplomatikusak, ne a másik hibáit emeljük ki, hanem a 
saját kutatásunk erősségeit. Hangsúlyozzuk, hogy miben jelent vál-
tozást a kutatásunk eredménye, milyen új eredményeink vannak 
más kutatásokhoz képest, milyen hiányosságokat sikerült vele 
pótolnunk a szakirodalomban. A megállapításainkat tényszerűen 
mutassuk be. Nyugodtan szánjunk egy rövid bekezdést a kutatás 
erősségeinek, gyengeségeinek és korlátjainak ismertetésére. Ne fél-
jünk olyan cikket írni, ami negatív eredményekről számol be, hiszen 
egy jól kivitelezett kutatás eredményei (függetlenül attól, hogy pozi-
tív vagy negatív) mindig hasznosan járulnak hozzá a meglévő ered-
ményekhez. A vitaszekció a bevezető ellentéte, a konkrétumoktól ha-
lad az általános felé, elmagyarázza, hogyan alkalmazhatók az ered-
mények egy szélesebb körben. 
 
Előforduló hibák: 
 

 ha olyan esetet bocsátunk vitára, ami nem kapcsolódik egyet-
len eredményhez sem, 

 ha olyan következtetést vonunk le az eredményekből, amiket 
nem tudunk logikai érvekkel alátámasztani, 

 ha találgatásokba bocsátkozunk. 
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 Következtetések 
 
Ahogy a nevében is benne van, az eredmények következményeiről 
szól ez a fejezet. Rövid összefoglalója az eredményeknek és a disz-
kussziónak, éppen ezért rövidebb is azoknál. Olvasói fókuszú, ezért 
lényegre törően kell megfogalmazni az üzenetet, amelyet el akarunk 
juttatni az olvasóhoz. Fogalmazzuk meg benne az új kutatási kérdése-
inket, az új hipotéziseket vagy a kutatásunk jövőbeni irányát. 
 
Előforduló hibák: 
 

 annak felsorolása, hogy mit értünk el, 
 az absztrakt és a bevezetőben leírt háttérinformációk megis-

métlése, 
 új bizonyítékok bemutatása vagy új vita indítása olyan ered-

ményekről, amik nem szerepeltek az eredmény fejezetében. 
 
 
 A kézirat további fontos elemei: 
 cím, absztrakt, kísérő levél, hivatkozás és irodalomjegyzék 
 
A folyóirat-szerkesztőségek a fenti részekkel kapcsolatban a követke-
ző fontos kritériumokra hívják fel a szerzők figyelmét: 
 
 Cím 
 

 A cím keltse fel az olvasó érdeklődését. 
 Tartalmazzon a kutatásra utaló kulcsszavakat. Legyen alkal-

mas arra, hogy tükrözze a kutatás tartalmát. 
 Figyeljünk rá, hogy vannak folyóiratok, melyek korlátozzák a 

cím hosszúságát. 
 Kerüljük a mozaikszavakat és a felkiáltó jellegű szava-

kat/mondatokat. 
 Vigyázzunk a szójátékkal és az iróniával! A poén nem biztos, 

hogy minden kulturális környezetben poén. 
 Tartalmazzon egyszerű, tömör állításokat.  
 Az ajánlott hosszúság nem több, mint 12 szó. 
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 Absztrakt 
 
 Az absztrakt a kutatás néhány mondatban történő rövid össze-

foglalása. Tartalmazza a kutatás célját és fontosságát, a mód-
szertant, a fontosabb eredményeket és a konklúziót. 

 Általában ezt olvassák el először a folyóirat-szerkesztőségek. 
Fontos az első benyomás, mert sok szerkesztőség az absztrakt 
alapján dönti el, hogy érdemes-e tovább olvasni a teljes szöveget. 

 Nehéz feladat jó absztraktot írni, mert a tömör fogalmazás el-
lenére informatívnak kell lennie. Az absztrakt tulajdonképpen 
egy marketing eszköz, amivel arra ösztönözzük a folyóirat-
szerkesztőségeket és az olvasót, hogy elolvassák a cikkünket. 

 Figyeljünk a megadott mennyiségi kritériumokra és a megfo-
galmazott követelményekre. Általában 8-10 mondatban (kb. 
250 szó) határozzák meg a terjedelmet.  

 Készíthetünk strukturált absztraktot is, amit a következő fel-
osztás szerint írjunk meg:  

o A kutatás háttere/motiváció/tartalom; 
o Célok/problémafelvetés; 
o Módszertan; 
o Főbb eredmények; 
o Következtetések. 

 Ne legyenek benne ábrák, táblázatok vagy egyéb illusztrációk. 
 Ne tartalmazzon hivatkozásokat. 
 A rövidítéseket csak akkor érdemes használni, ha az megfelel 

a nemzetközi ajánlásoknak és nomenklatúrának. 
 

 Kísérő levél 
 
 A szerkesztők időhiány miatt általában nem olvassák el a tel-

jes kéziratot, hanem a kísérő levél és az absztrakt alapján dön-
tenek a kézirat további sorsáról. A kísérő levélben közölhe-
tünk minden olyan információt, ami segíti a főszerkesztőt a 
döntés meghozatalában. 

  A kísérő levél lehetőleg ne legyen hosszabb egy oldalnál. 
 Az absztrakthoz hasonlóan itt is strukturált formába rendez-

hetjük a gondolatainkat.  
 A formális levelek címzési és bemutatkozási szabályainak be-

tartását követően haladjunk a következő struktúra szerint:  
o A kézirat típusa: Írjuk le, hogy milyen cikket írtunk 

(rövid közlemény, összefoglaló cikk, szakcikk stb.). 



Bedő Márta – Fekete Rita: A hatékony publikálás támogatása 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24110 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

141 

Ha beilleszthető a folyóirat adott rovatába, akkor em-
lítsük meg. 

o A kutatás témája, a kutatási kérdés: Milyen kérdéseket 
akartunk megválaszolni a kutatással? Milyen hiányt 
tölt be a kutatás? Milyen tágabb kontextusba lehet el-
helyezni a munkánkat? 

o Újdonság: Mi az újdonság a kutatásban? Utaljunk rá, 
ha egy korábbi kutatás kiegészítése, folytatása. 

o Jelentőség: Milyen hatása lehet a kutatásunknak az 
adott tudományterületen? 

o Indokoljuk meg, miért illik a téma a folyóirat profiljá-
ba; milyen haszonnal jár a kézirat publikálása a folyó-
irat számára. Említsük meg, ha ez a cikk kapcsolódik 
vagy folytatása ebben a folyóiratban korábban megje-
lent cikk(ek)nek. 

o Jelezzük, hogy a kéziratot korábban nem publikálták, 
és jelenleg nincs elbírálás alatt másik folyóiratnál. 

o Jelezzük, hogy a társszerzők elolvasták és jóváhagyták 
a benyújtandó kéziratot, valamint egyetértenek annak 
beküldésével. 

 Az elköszönést követően adjuk meg a levelező szerző nevét és 
elérhetőségét. 

 Egy-egy szekcióba maximum két mondatot írjunk.  
 A kísérő levélben előforduló hibák:  

o Az absztrakt bemásolása; 
o A kéziratból összeollózott szöveg; 
o Olyan következtések leírása, ami nincs adatokkal alá-

támasztva a szövegben. 
 
 Hivatkozás és irodalomjegyzék 
 

 A felhasznált irodalom alátámasztja a munkánkat, kontextus-
ba helyezi a kutatásunkat, és irányt mutat az olvasónak a szak-
irodalom felkutatásában. 

 Az ötletek vagy tények, amiket más kutatásokból merítettünk, 
nem a saját gondolataink, ezért hivatkozni kell a forrásra. 

 A hivatkozások pontos megadása is hozzájárul a kutatásunk 
átláthatóságához. 

 Hivatkozzunk arra a cikkre is, ami a hipotézisünk alapját adta. 
 Ha valamit hivatkozunk, azt olvassuk is el. 
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 Nem kell minden egyes mondatot hivatkozni, elég a fő gondo-
latokat és ötleteket. 

 Általános igazságokat és tényeket nem kell hivatkozni (példá-
ul „Nagyon gyakoriak a szív- és érrendszeri betegségek”). 

 Ha tehetjük, ne a szekunder forrást hivatkozzuk, keressük 
meg az eredetit. 

 Tartsunk magunkat a folyóirat-szerkesztőségek által megfo-
galmazott kritériumok betartásához és törekedjünk arra, hogy 
minél pontosabban adjuk meg az adatokat (a szerző(k) vagy 
szerkeszt(ők) pontos neve, a kiadvány címe, az oldalszámok). 
A mi felelősségünk, hogy az olvasó megtalálja az eredeti for-
rást, ezért fontos helyesen megadni a hivatkozásokat. A for-
mai követelményeket a legegyszerűbben a hivatkozáskezelő 
szoftverek segítségével tudjuk betartani. Az EndNote és Zote-
ro hivatkozáskezelő alkalmazásokat a „Az EndNote és a Zote-
ro hivatkozáskezelők használatának bemutatása” című lecké-
ben ismertettük. 

 Nekünk kell ellenőrizni a referencia pontosságát, még azokét 
is, amiket más publikált cikkekből vettünk át. 

 A folyóirat-szerkesztőségeknek nem feladata a források ellen-
őrzése vagy formázása. 

 A mi felelősségünk követni a folyóirat útmutatóját és az ab-
ban megfogalmazott követelmények szerint formázni a cikket.  

 Kutatási témánktól függően igyekezzünk a legfrissebb szak-
irodalmat olvasni és hivatkozni.  

 Amennyire lehetséges, kerüljük az önhivatkozást.  
 Figyeljünk arra, hogy milyen típusú cikket írunk, és ennek 

megfelelően próbáljuk kerülni az alul- és túlhivatkozást. Pél-
dául egy összefoglaló cikk esetén, ahol a korábbi kutatások át-
laghivatkozásai 200 körül voltak, valószínűleg mi sem tudjuk 
kellőképpen körüljárni a témát 50 szakcikk elolvasásával. 
Ugyanez igaz a túlhivatkozásra is. Kisebb területet, rövidebb 
terjedelemben taglaló case report esetén nem biztos, hogy in-
dokolt lesz 60 szakirodalmi forrást átnézni és hivatkozni. 

 Amennyire lehetséges, kerüljük a lektorálatlan kéziratok, va-
lamint a szürke irodalom hivatkozását.  
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 Etikai irányelvek 
 
 Köszönetnyilvánítás – Acknowledgement 
 
A kézirat ezen része ugyan opcionális, de alkalmas arra, hogy kife-
jezzük hálánkat azoknak, akik nem szerzői a cikknek, azonban segít-
séget nyújtottak és támogatták a cikk megjelenését szerkesztési és 
szöveggondozási javaslataikkal. Szintén köszönetet lehet mondani a 
támogató és finanszírozó projekteknek, valamint testületeknek. 
 
 A szerzőség kérdése 
 
Vannak olyan szerzőségi státuszok, melyek alkalmazása etikátlan: 
 

 Coercion authorship: felettesi pozícióban lévő személynek 
adott szerzőség, aki nem vett részt a kutatásban, de a tisztelet-
ből bekerül a szerzők közé. 

 Mutual support/admiration authorship: kölcsönös szimpátia 
és segítésnyújtás miatt megadott szerzőség. 

 Gift authorship: mentornak vagy olyan személynek adott 
szerzőség, aki csak ötletet adott, de ténylegesen nem vett részt 
a kutatásban. 

 
Az ezekből fakadó vitás kérdések okai lehetnek egy cikk elutasításának 
vagy visszavonásának. Utólag ne módosítsuk a névsort, mert az a szer-
kesztőségekben is gyanút ébreszt az etikus magatartás betartását illetően. 
 
 Összeférhetetlenségi nyilatkozat – Conflict of interest  
 
Az összeférhetetlenségi nyilatkozatban kijelentik a szerzők, hogy 
semmilyen pénzügyi vagy egyéb érdekeltségünk nincs a kutatás el-
végzésével és közlésével. 
 
 Ethical approval 
 
Az emberi résztvevőkkel (pl. humán testrészekkel, szövetekkel) vég-
zett kutatásokat leíró eredmények esetében nyilatkozni szükséges ar-
ról, hogy a megfelelő etikai bizottság jóváhagyta a kutatást. 
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 Patient consent 
 
Nyilatkozni kell arról, hogy a betegeket tájékoztatták a kutatásról, 
beleegyeztek a részvételbe és erről a nyilatkoztak is. A szerkesztősé-
gek el is kérhetik ezeket a nyilatkozatokat. 
 
 Mire számíthatok a szakmai elbírálás során? 
 
A kézirat elbírálási folyamata folyóirat-szerkesztőségként eltérő le-
het. Keressük meg a választott folyóirat oldalán az útmutatót és min-
dig olvassuk el, mielőtt beküldjük a kéziratunkat. 
 

 Submission – benyújtás; 
 Technical check – formai követelmények ellenőrzése; 
 Editor assigment – szerkesztő hozzárendelése; 
 Initial review – előzetes felülvizsgálat; 
 Peer review – szakmai lektorálás; 
 Adjudication – döntés; 
 Revise – felülvizsgálat; 
 Reject – elutasítás; 
 Accept – elfogadás. 

 
A benyújtást követően történik meg a formai követelmények ellen-
őrzése. Ilyenkor vizsgálják meg, hogy az ábrák, a táblázatok, a hivat-
kozott irodalom, a betűk típusa és mérete, valamint a terjedelemre 
vonatkozó mennyiségi korlátok megfelelnek-e a folyóirat útmutatójá-
ban közzétett kívánalmakkal. Megtörténhet, hogy már ekkor javításra 
és/vagy hiánypótlásra küldik vissza a kéziratot. Az előzetes felül-
vizsgálat a szerkesztő hozzárendelése után történik. A szerkesztő azt 
figyeli, hogy a kézirat megfelel-e a folyóirat közlési céljainak és az 
újdonság szempontjainak. Amennyiben azt tapasztalja, hogy a cikk 
nem illik a folyóirat profiljába, javasolhat egy másik folyóiratot, aho-
va érdemesnek tartja beküldeni a kutatást. Ilyenkor a szerkesztőség 
instrukciókkal látja el a levelező szerzőt a további teendőkről. Ha a 
kéziratnak rossz a nyelvi minősége vagy a szerkesztő úgy ítéli meg, 
hogy nem felel meg az újdonság szempontjainak, el is utasíthatja a 
cikket. Ha az előzetes felülvizsgálat során mindent rendben találnak, 
akkor küldik tovább a kéziratot a szakmai lektoroknak. A szakmai 
lektorálásról részletesebben a korábban elkészített tananyagban ol-
vashat. A bírálás szakasza több hétig is eltarthat. 
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Háromféle döntés születhet: 
 

 Felülvizsgálat: Ilyenkor javítás céljából küldik vissza a kézira-
tot. Érdemes úgy visszaküldenünk a kéziratot, hogy leírjuk, 
melyik változtatásokat fogadtuk el vagy utasítottuk el, és miért. 

 Elutasítás: A leggyakoribb okai az elutasításnak az újdonság 
hiánya, a plagizálás, a hibás módszertan. Az elutasítás végleges. 

 Elfogadás: Az elfogadást követően a szerkesztőség még el-
végzi a szerkesztői munkákat. A levelező szerző pedig leadja 
a szükséges nyilatkozatokat, például a copyright nyilatkoza-
tot. Open access publikálás esetén kiválasztja a finanszírozás 
formáját és a közzétételre vonatkozó Creative Common licen-
cet. Végezetül nincs más teendőnk, mint várni a megjelenést. 

 
 Felhasznált Irodalom 
 

 Ecarnot F., Seronde M-F., Chopard R., Schiele F., Meneveau 
N.: Writing a scientific article: A step-by-step guide for be-
ginners. In: European Geriatric Medicine. Vol. 6., 2015. pp. 
573-579. http://dx.doi.org/10.1016/j.eurger.2015.08.005 

 Borja, Angel: 11 steps to structuring a science paper editors 
will take seriously, June 24, 2014 – Updated April 5, 2021 
https://bit.ly/3i4ULwV 

 Hoogenboom Barbara J., Manske Robert C.: How to Write a 
Scientific Article. In: The International Journal of Sportrs 
Physical Therapy. Vol. 7. 2012. pp. 512-517. 

 Mack, Chris A.: How to Write a Good Scientific Paper. SPIE: 
Bellingham, Washington, 2018. https://bit.ly/2UI5eqa 

 Macrae, Duncan: Creating a Publication-Ready Manuscript, 
Wolters Kluwer webinar, 2020. 11.24.  
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 Kérdések és válaszok 
 
 1. Milyen minőségi kritériumokat vesznek figyelembe 
  egy kéziratnál a folyóirat-szerkesztőségek? 
 
A kutatás reprodukálhatóságát, az etikai irányelvek/standardok betar-
tását, a szöveg érthetőségét, ami elsősorban az idegen nyelven történő 
publikálás miatt fontos. 
 
 2. Mit jelent az újdonság fogalma? 
 
Újdonságot jelent, amikor egy kutatás új eredményeket közöl, új 
vizsgálati csoportra vagy mintára terjeszthető ki, új problémát ismer-
tet, kibővíti a korábbi kutatás(ok) eredményeit, újabb adatokat oszt 
meg egy vitatott témában. 
 
 3. Írja le röviden, hogy mire kell figyelni 
  a kutatás módszertanának leírásakor! 
 
A módszertan leírásának kellően részletesnek kell lennie ahhoz, hogy 
reprodukálható legyen a kutatás. Amennyiben a kutatásban maga a 
módszertan jelenti az újdonságot, különösen figyelni kell annak ala-
pos bemutatására. A korábban már publikált eljárások esetén nem 
kell újra leírni azokat, hivatkozhatunk az ismert szakirodalomra. 
Minden esetben indokolni kell, hogy miért az adott módszert válasz-
tottuk. Ismertetni kell a kutatott populációt, a vizsgált páciensek körét 
és a vizsgált mintát, illetve indokolni azok kiválasztását. Be kell mu-
tatni felvétel és a kizárás kritériumait is. A kutatás tárgya, alanyai és 
eszközei mellett a kutatás helyszínét és a kutatás idejét is meg kell 
adni. Az emberekkel végzett kutatások során figyelni kell a személyi-
ségi jogok betartására. 
 
 4. Miben van jelentős szerepe az absztraknak 
  és a kísérő levélnek? 
 
Sok szerkesztőség ezek alapján dönti el, hogy tovább olvassa-e a tel-
jes szöveget. A jól strukturált absztraktban és kísérő levélben olyan 
információkat is közölhetünk, amik segítik a főszerkesztőt a döntés 
meghozatalában. 
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4. HOL PUBLIKÁLJUNK? 
 A MEGFELELŐ FOLYÓIRAT-VÁLASZTÁS ESZKÖZEI 
 
Ebben a leckében a hallgató megismerkedhet azokkal a hiteles forrá-
sokkal, melyek segítségére lehetnek a megfelelő folyóirat kiválasztá-
sában, ezáltal növelve a publikálás hatékonyságát. 
 
 Témakörök 
 

 A folyóiratok szerepe a tudományos publikálásban 
 A megfelelő folyóirat-választás módszerei, hiteles források 
 A kézirat befogadásának és olvasottságának elősegítése 

 
 A folyóiratok szerepe a tudományos publikálásban 
 
Mielőtt elkezdenénk azzal foglalkozni, hogy milyen szempontok és 
módszerek alkalmazásával tudjuk kiválasztani a publikációink szá-
mára megfelelő folyóiratot, fontos, hogy megértsük, milyen szerepet 
töltenek be a folyóiratok a tudományos publikálásban. 
 A folyóiratok periodicitása lehetővé teszi a szerzők számára, 
hogy naprakész módon, rendszeresen tudják megosztani egymással 
kutatásaik eredményét. A legtöbb tudományterületen, de kiváltképp a 
természettudományi, műszaki, valamint orvostudományi (STM: sci-
ence, technology, medical) területeken még napjainkban is a nemzet-
közi tudományos diskurzusok egyik alapvető fóruma. A folyóira-
tok egy szakterülethez tartozó többféle kutatási kérdés eredményeit 
gyűjtik össze. Felépítésüknek köszönhetően különböző cikktípusok 
megjelentetésére is alkalmasak, így a szerzők a hosszabb szakirodal-
mi összefoglalók és kutatási eredmények mellett rövidebb hangvéte-
lű, ám annál jelentősebb részkutatások eredményeit is közölhetik 
benne. Biztosítja a szerzők számára a tudományos elsőség megszer-
zését, vagyis a szakterületi kutatások eredményeinek elsők közt törté-
nő publikálását. A bennük megjelenő cikkekre érkező hivatkozások 
aránya alapján népszerűségi-, valamint presztízsmutatók rendelhe-
tők hozzájuk, ami még inkább vonzóvá teszi őket a szerzők számára. 
A folyóirat impakt faktor vagy kvartilis értéke egyben garancia a 
magas színvonalú kiadói tevékenységre is. A szerkesztőbizottság-
ban végzett szakmai bírálói rendszernek köszönhetően a kutatási 
eredmények hiteles forrása. A kutatói életpálya során is meghatáro-
zó szerepük van, hiszen a folyóiratokhoz tartozó mérőszámokat a 
szerzők tudományos munkájának minősítésében, illetve az intéz-
ményi teljesítményértékelések során is alkalmazzák. 
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 A megfelelő folyóirat-választás módszerei, hiteles források 
 
A megfelelő folyóirat kiválasztása fontos tényező abban, hogy kuta-
tásunk publikálásával a számunkra kívánt hatást érjük el. Éppen ezért 
érdemes figyelembe vennünk néhány szempontot a kézirat beküldése 
előtt.  
 A felsőoktatási könyvtárak nemzetközileg ismert és elismert ki-
adók teljes szövegű folyóirat csomagjaira, illetve folyóiratok biblio-
gráfiai adatait tartalmazó indexelő adatbázisokra fizetnek elő. Ezen 
tudományos kiadók többsége komoly szakmai múltra tekint vissza és 
szigorú lektorálási rendszert működtet, ezáltal szűrve az áltudomá-
nyos hírek megjelentetését. Az indexelő adatbázisok minőségi kritéri-
umok mentén válogatják a listájukra a folyóiratokat. Mivel szűrik a 
publikálásra veszélyt jelentő predátor kiadványokat, ezért az általuk 
indexelt folyóiratok megbízható szakmai színvonalat képviselnek. 
 Érdemes tehát tájékozódnunk arról, hogy könyvtárunk milyen ki-
adók folyóirataira fizet elő. Vannak-e köztük olyan kiadók, amelyek a 
tudományterületünknek megfelelő periodikákat is kiadnak. A PTE 
Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont oldalán ezt úgy tehetjük meg a 
legegyszerűbben, ha az adatbázis portálon (https://bit.ly/3hwTNL0) 
tudományterületek szerint szűkítjük az adatbázisokat. Célszerű a mul-
tidiszciplináris kiadókra is szűkíteni, melyek portfóliója több tudo-
mányterületet is lefed. 
 

 
 
 I. A nemzetközi kiadók folyóirat-keresőinek bemutatása 
 
A nagy kiadóvállalatok több ezer folyóirat kiadásával foglalkoznak. 
Honlapjukon a releváns folyóirat kiválasztása még a tudományterület 
szerinti szűkítéssel is nehézkes lehet. Erre jelentenek megoldást az 
ingyenes folyóirat-kereső szolgáltatásaik. Ezek előnye, hogy a kézira-
tunk címe és a hozzá tartozó absztrakt alapján több ezer folyóirat kö-
zül kiválasztja a számunkra relevánsakat; mindezek mellett még 
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plusz információkat is kapunk a folyóiratról. Hátrányuk, hogy a be-
épített algoritmus csak az adott kiadó folyóiratai között keres. 
 Ismerkedjünk meg az Elsevier és a SpringerNature ingyenes, re-
gisztrációt nem igénylő folyóirat-kereső szolgáltatásaival! 
 
 I.1. Elsevier – Journal Finder 
  https://journalfinder.elsevier.com 
 
Az Elsevier Journal Finder nevű szolgáltatása több szempontú kere-
sést biztosít. A kézirat címe és az absztrakt mellett beírhatjuk az álta-
lunk megadott kulcsszavakat és kiválaszthatjuk a megfelelő tudo-
mányterületet. 
 

 
 
A találati halmazt a keresés lefuttatása előtt és után is szűkíthetjük 
aszerint, hogy előfizetéses vagy open access folyóiratban szeretnénk 
publikálni. Bejelölhetjük továbbá impakt faktor és CiteScore értéket, 
valamint a beküldéstől számított első revízió, illetve a megjelenési 
gyorsaság idejét is. 
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A folyóirat adatlapján a Text match score jelöli, hogy a beállított igé-
nyeink alapján mennyire illik a kéziratunk az adott folyóirat profiljá-
ba. A folyóirat profiljáról a Journal Scope résznél olvashatunk. A be-
állított filterek mellett azt is láthatjuk, hogy hány százalékos az elfo-
gadási ráta a folyóiratnál. Megtudhatjuk, hogy az open access mo-
dellben mennyi a cikk publikálási díja, és hogy az előfizetéses üzleti 
modellben megjelenő kéziratot mennyi idő után szabad elhelyezni a 
repozitóriumba, továbbá azt is, hogy mely országokban olvassák leg-
inkább az adott folyóiratot. 
 

 
 
Hasznos segítség a „Fill in your organization’s details for personali-
zed publishing options” lehetőség. Ennek segítségével kideríthetjük, 
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hogy intézményünk vagy társszerzőnk intézménye rendelkezik-e 
open access megállapodással a kiadónál. 
 

 
 

 
 
 I.2. SpringerNature – Journal Suggester 
 https://journalsuggester.springer.com 
 
A SpringerNature folyóirat-kereső oldalán a kézirat címe mellett a 
szöveg egy részletét is bátran be lehet írni a kereső mezőbe. Keresé-
sünket csak a nyitóoldalon szűkíthetjük a tudományterület, a mini-
mum impakt faktor érték, a minimum elfogadási ráta, az első vissza-
jelzésig tartó maximális idő, indexelő adatbázisok, valamint a megje-
lenítési módok megadásával. 
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A folyóirat adatlapján egy kis sárga körbe írt OA jelzi, hogy a folyó-
iratban lehet open access cikkeket megjelentetni. A publikációs díja-
kat jobb oldalt, alul, a „Publication charge” résznél láthatjuk. Felül az 
impakt faktor érték mellett az első döntésig eltelt átlagos időtartam 
található, emellett a kéziratok elfogadási aránya látható. Szintén 
hasznos információként jelenik meg a jobb oldalsó sávban az „Inde-
xed by” rész, ami megmutatja, hogy a folyóiratot (és cikkeit) melyik 
adatbázisok tartják nyilván. 
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 II. A Master Journal List bemutatása a Web of Science-ben 
  https://mjl.clarivate.com/home 
 
A Master Journal List a Web of Science-en belül érhető el, használata 
regisztrációhoz kötött. 
 

 
 
A Master Journal List a Web of Science Core Collection-ben indexelt 
folyóiratok mellett az adatbázis további gyűjteményei közt is keres: 
Biological Abstracts, a BIOSIS Previews, a Zoological Record és 
Current Contents Connect. 
 A megnyitást követően a Match Manuscript menüpontra kell kat-
tintani. 
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Az algoritmus a kézirat címe és absztrakt szövege alapján keres a fo-
lyóiratok közt. 
 

 
 
A találati halmazt a bal oldalsó sávban, a „Filters” menüpontban lehet 
szűkíteni a következő feltételek megadásával: 
 

 a Web of Science gyűjteményeinek meghatározásával / kiválasz-
tásával (ez a fajta szelektálás közelebb visz minket az adott tu-
dományterületen fellelhető folyóirat szakirodalomhoz), 

 az open access folyóiratok listáztatásával (Ami a Directory of 
Open Access Journals-ben indexelt open access folyóiratok 
között keres), 

 tudományterületi kategóriák meghatározásával, 
 a kiadás helyének, 
 a folyóirat nyelvének, 
 a megjelenés gyakoriságának kiválasztásával, 
 a Journal Citation Reportsban található folyóiratokra történő 

szűkítéssel. 
 
A találati listát a rendszer a Match Score értéke alapján rendezi, ami 
azt mutatja meg, hogy kéziratunk melyik folyóirat profiljába illik leg-
inkább. 
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A folyóirat adatlapján az általános információk közt a folyóirat meg-
jelenésével és a kiadóval kapcsolatos adatokról tudunk tájékozódni. 
 A Web of Science Coverage azt mutatja meg, hogy a folyóirat az 
adatbázis melyik gyűjteményébe tartozik és milyen tudományterületi 
kategória alá tartozik. Kiegészítő szolgáltatása, hogy az egyes gyűj-
teményekben található hasonló folyóiratok között is lehet keresni. 
 A Journal Citation Report a folyóirathoz tartozó impakt faktorról 
ad tájékoztatást, emellett egyetlen kattintással át lehet lépni a Journal 
Citation Reports oldalára, ahol további kiegészítő információkat ka-
punk a folyóirat idézettségi mutatóiról. 
 Az open access információkat a Directory of Open Access Jour-
nals-ben található adatok alapján jeleníti meg. 
 Nem utolsó szempont figyelembe venni a folyóirat kézirat-
archiválási politikáját és a lektorálási rendszerét, melyekről szintén 
sokat tudhatunk meg a Master Journal List segítségével. Ezen infor-
mációkat a bal oldali menüsáv összegzi. Ha rákattintunk valamelyik-
re, az oldal a részletes leíráshoz ugrik. 
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 A kézirat befogadásának és olvasottságának elősegítése 
 
Annak érdekében, hogy cikkünk – befogadási esélyeinek növelése 
mellett – a megfelelő olvasóközönséghez jusson el, és a kívánt hatást 
érjük el vele, érdemes jobban megismernünk azokat a folyóiratokat, 
amikben a publikálást tervezzük. A folyóiratok honlapján keressük a 
következő menüpontokat: „Aims and Scope”, „Focus”, „Instructions 
for Authors” vagy a „Guide for Authors”. Ezek mindegyike hasznos 
információkat ad a folyóirat: 
 

 célkitűzéseiről, 
 a kutatási témákról, amiknek eredményeit megjelentetik, 
 a célközönségről, akiket el akarnak érni, 
 az adatbázisokról, amelyek indexelik, 
 a megjelentetett cikkek típusairól, 
 a formai követelményekről, 
 a lektorálás folyamatáról, 
 a megjelentetés gyorsaságáról, 
 az open access publikálás költségeiről és 
 a szerzői jogi követelményekről. 

 
Ezen menüpontok tanulmányozása során gondoljuk át, hogy az álta-
lunk végzett kutatás kiknek szól, meg tudjuk-e vele szólítani a fo-
lyóiratot olvasók körét. A kézirat beküldése előtt ismerjük meg a fo-
lyóirat által megfogalmazott célokat is. Tájékozódjunk arról, hogy 
mely szakterület(ek) kutatási eredményeit publikálják. Vizsgáljuk 
meg, hogy a saját kutatásunk összhangban áll-e a leírtakkal. 
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 Gondoljuk át, hogy cikkünk illeszkedik-e azokhoz a cikktípu-
sokhoz, amelyeket a folyóirat közöl. Nézzük meg, hogy az általunk 
írt cikk felépítése eleget tesz-e azoknak a kritériumoknak, amiket a 
szerkesztőbizottság megfogalmazott. Ha nem, alakítsuk át cikkünket 
az elvárásoknak megfelelően. Ügyeljünk rá, hogy a beküldött cikk 
hivatkozási jegyzéke, a táblázatok, diagramok és grafikonok az elvárt 
formában jelenjenek meg. Ne felejtsük el csatolni a kísérő levelet 
(cover letter), amiben röviden leírjuk a kutatás hátterét és a kapott 
eredményeket, valamint, hogy miért lehet érdekes az olvasónak, miért 
illeszkedik a folyóirat témáihoz. 
 Gondoljuk végig, hogy milyen előnyökkel jár, ha open access mó-
don jelentetjük meg a cikkünket. Nézzük meg, hogy az intézményünk 
biztosít-e open access támogatást, és ha igen, milyen folyóiratokban és 
milyen feltételek mellett. A Pécsi Tudományegyetem oktatójaként 
vagy doktoranduszhallgatójaként ennek a következő oldalon tud utána 
nézni: https://lib.pte.hu/hu/service/open_access_tamogatas-168 
 

 
 
Figyeljünk a tudományterületi sajátosságokra. Nem biztos, hogy 
mindig a legmagasabb presztízs értékkel rendelkező folyóirat kivá-
lasztásával érjük el a legnagyobb hatást. Ha csak a minősítő mutatók 
alapján döntünk, könnyen megfeledkezhetünk a célközönségről és a 
folyóirat profiljáról. 
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 Felhasznált Irodalom 
 

 Nancy Fjällbrant: Scholarly Communication – Historical Deve-
lopment and New Possibilities. In: Proceedings of the IATUL 
Conferences. 1997. Paper 5. https://bit.ly/2Nj4dSd 

 Sipos Anna Magdolna: A folyóiratkrízisről. A szakfolyóiratok 
kiadási modelljének változásairól és áremelkedési tendenciáról 
könyvtáros szemmel. 1. rész. In: Könyvtári Figyelő vol. 63. iss. 
1. pp. 26. 2017. https://bit.ly/3qHyHec 
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 Kérdések és válaszok 
 
 1. Milyen szerepet töltenek be a folyóiratok 
  a tudományos publikálásban? 
 
A folyóiratok biztosítják, hogy az adott tudomány kutatói naprakész 
módon, rendszeresen tudják megosztani egymással kutatásaik ered-
ményét. A folyóiratok a kutatók számára még ma is az egyik leggyor-
sabban megjelenő, hiteles, ellenőrzött kutatások diskurzusainak fó-
ruma. Megbízhatóságát a szerkesztőbizottságban végzett szakmai bí-
rálói rendszernek köszönheti. A folyóiratokhoz társított tudomány-
metriai mérőszámok nemcsak a folyóiratok presztízsét növeli meg, 
hanem a bennük publikáló kutatók teljesítménymutatóit is. 
 
 2. Miért célszerű használni a kiadók folyóirat-kereső 
  szolgáltatásait? 
 
A folyóirat-keresők a kéziratunk címe és a hozzá tartozó absztrakt 
alapján, algoritmus segítségével több ezer folyóirat közül választják a 
számunkra relevánsakat. A keresés során olyan információkat kapunk 
a folyóiratokról, melyek segítenek eldönteni, hogy végül melyiket vá-
lasszuk: impakt faktor érték, elfogadási arány, open access publikálás 
díja, a lektorálással kapcsolatos tudnivalók, a folyóirat célkitűzései. 
 
 3. Mire figyeljünk a folyóirat kiválasztásakor? 
 

 A folyóirat profiljára: Valóban olyan témájú a cikkünk, ami-
lyeneket a folyóirat befogad és publikál? 

 A folyóirat olvasóközönségére: A cikkünk a folyóiraton ke-
resztül valóban eljut a témát leginkább kutató szaktekinté-
lyekhez? 

 A folyóirat közlési formáira: Az általunk írt cikk típusa meg-
jelenik a folyóirat valamely rovatában? 

 A folyóirat formai követelményeire: A cikkünk befogadását 
segíti, ha szem előtt tartjuk a szerkesztő bizottság által előírt 
követelményeket. 

 Tudományterületi sajátosságokra: Valóban egy folyóiratcikkel 
érjük el a legnagyobb hatást? Ha igen, melyek az adott tudo-
mányterületet leginkább feldolgozó periodikák? 
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Folyóiratok láthatóságának növelése a tudományos világban 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1. BEVEZETŐ 
 
A folyóiratok célkitűzései 17. századi megjelenésük óta viszonylag 
keveset változtak. Továbbra is a kutatóközösségben létrejövő és általa 
ellenőrzött új ismeretek terjesztésére, a szakmai kommunikáció és 
vita elősegítésére, a tudomány fontos szereplőinek láthatóvá tételére 
szerveződő hiteles csatornákká, „kapuőrökké” szeretnének válni; fon-
tos, sőt, megkerülhetetlen hivatkozási ponttá a tudományos közössé-
gen belül. Ha a folyóiratok funkciója nem is, a publikációs környezet 
folyamatosan és egyre gyorsuló ütemben változott az elmúlt évtize-
dekben. A kiadói üzletpolitikák, a tudományos teljesítmény mérésé-
ben bekövetkezett változások, illetve a technológiai fejlődés, különös 
tekintettel az internet megjelenésére és elterjedésére, egy, a hagyo-
mányostól merőben más digitális kutatási ökoszisztémát eredményez-
tek. A publikációk, folyóiratok száma oly mértékben megnövekedett, 
hogy a tudományos kibocsátás már a szakmabeliek számára is nehe-
zen követhető. Egyre nehezebb eldönteni, hogy melyek azok a cik-
kek, amelyek valóban értékesek, amelyekre érdemes további kutatá-
sokat építeni. 
 Ebben a gyakran átláthatatlan folyóiratbőségben nem elég tudo-
mányos folyóiratként működni, annak is kell látszani. A finanszírozó 
intézmények, a szakmai szervezetek, a szerzők és az olvasók által is 
egyre világosabban megfogalmazott igény, hogy a szerkesztőségek 
tegyék transzparenssé a folyóirat működését, hogy az oldalra látoga-
tók minden számukra releváns információhoz gyorsan és könnyen 
hozzájuthassanak. A tananyag abban hivatott segíteni a PTE-s szer-
kesztőségeket, hogy a folyóiratuk még vonzóbbá váljon a karrierjük 
előmozdítását célul kitűző szerzők számára, és egyúttal feleljen meg 
a modern folyóiratokkal szemben támasztott kritériumoknak. Teszi 
mindezt úgy, hogy jól strukturált formában bemutatja a mérvadó 
adatbázisok, szakmai szervezetek által a tudományos folyóiratokkal 
szemben támasztott formai és tartalmi elvárásrendszert. Azoknak a 
szempontoknak, amelyek az eddigi tapasztalataink alapján a hazai 
folyóiratoknál kevésbé ismertek, sokkal nagyobb terjedelmet szente-
lünk a minél jobb adaptálhatóság érdekében. 
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 Napjainkban már nemcsak az számít, hogy egy folyóiratban milyen 
minőségű tartalom jelenik meg, hanem az is, hogy a folyóirat milyen 
adatbázisokba, indexelő szolgáltatásokba nyer felvételt. Ezek ugyanis 
átvették a kapuőr szerepet, egyfajta garanciát jelentenek arra, hogy a 
náluk helyt kapó kiadványok minőségi lapok. A tananyagban ismertet-
jük a mérvadó adatbázisokba való bekerülés feltételeit, és egyúttal egy-
fajta fejlődési utat is kínálunk a folyóiratok szerkesztőségeinek, hogy 
lépésről lépésre építhessék ki a folyóiratuk nemzetközi láthatóságát. 
 
 A tananyag célcsoportja 
 
A tananyag elsősorban azokat a PTE-s szerkesztőségeket célozza 
meg, amelyek szeretnének szintet lépni a folyóiratukkal, vagy leg-
alábbis kíváncsiak a tudományos folyóiratokkal szemben támasztott 
nemzetközi kritériumrendszerre. 
 
 Mire tesz képessé a tananyag? 
 

 A tananyagban vázolt szempontrendszer segítségével a szer-
kesztőségek ellenőrizhetik, hogy folyóiratuk mennyire felel 
meg a 21. századi tudományos folyóiratokkal szemben tá-
masztott formai és tartalmi követelményeknek; 

 A checklist alapján azonosíthatók azok a területek, amelyeken 
szükség van a folyóirat működésének átláthatóbbá tételére; 

 A szerkesztőségek az esetleges hibák javításához is mankókat 
kapnak; 

 A szerkesztőségek (könyvtári segítséggel) meg tudják tervez-
ni a céljaikhoz leginkább passzoló fejlődési pályát, amely al-
kalmas lehet a nemzetközi láthatóságuk növelésére. 

 
 Feldolgozási idő 
 

 120 perc 
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2. CHECKLIST – HOGY NÉZ KI EGY 21. SZÁZADI 
 TUDOMÁNYOS FOLYÓIRAT? 
 
Korábban megjelent cikkekben ismertettük azt, hogy az egyes adat-
bázisoknál milyen formai és a – megismerhető szintig – tartalmi kö-
vetelményeknek kell megfelelniük a folyóiratoknak.•1 Most az a cé-
lunk, hogy ezeket az adatbázisonként eltérő, de sokszor hasonló vagy 
összetartozó szempontokat, egységes és átlátható struktúrában közve-
títsük a tananyagot elsajátítók részére. A korábbiaktól eltérő megkö-
zelítést alkalmazva az elektronikus folyóirat honlapját és külső meg-
jelenését állítjuk a középpontba, és ezt elemezve határozzuk meg a 
fejlesztendő területeket. Az elemzés során alkalmazott struktúrában 
nagyrészt az OANA Checklist2 alapján dolgoztunk, de bizonyos ré-
szeket bővebben fejtettünk ki annak érdekében, hogy megkönnyít-
sük a konkrét feladatok meghatározását egy adott folyóirat fejleszté-
si munkája során. A listát gazdagítottuk még néhány magyar és kül-
földi példával a jó gyakorlatok bemutatása érdekében. A 
Checklistben nem hivatkozunk önállóan a különböző adatbázisok 
követelménylistáira, de az összeállítás során a Web of Science3 és a 
Scopus4 meghatározó szempontjait is figyelembe vettük, illetve a 
tananyagrészek végén a legfontosabb információforrásokat össze-
foglaljuk a hivatkozási jegyzékekben. 
 
 A folyóirat célja és tudományterületi fókusza 
 
Profil  A folyóirat rövid bemutatása vagy bemutatko-

zása. 
 Határozzuk meg, hogy milyen tudományos 

kutatásokhoz kapcsolódik a folyóiratunk, és 
milyen célközönségnek szánjuk a tartalmakat. 

 A folyóirat célja elérhető legyen a honlapon! 
  

                                                           
• A szövegben előforduló összes internetes hivatkozás letöltési és ellenőrzési dátu-

ma 2021. május 31. 
1 Krizsán Ivett: Adatbázisba való bekerülés: Növeljük meg folyóiratunk láthatósá-

gát! (2019) https://bit.ly/3haKaQX 
Krizsán Ivett: Scopusba való bekerülés: Növeljük meg folyóiratunk láthatóságát! 
(2020) https://bit.ly/3wR93rf 

2 OANA (Open Access Network Austria): Checklist for the Publication of Open 
Access Journals at Research Institutions (2016) https://bit.ly/2Sn9o6a 

3 https://bit.ly/2SM4gJ3 
4 https://bit.ly/3gLh4bC | https://bit.ly/3gXSUJM 
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Versenytársak  A nemzetközi és hazai szakfolyóiratok ismere-
te, a versenytársak feltérképezése. 

 Különösen egy újonnan induló folyóirat eseté-
ben fontos meghatározni, hogy miben lesz 
egyedi a folyóiratunk, és milyen más folyóira-
tokra fog hasonlítani. (pl.: célközönség, kutatá-
si részterület) 

 
 Formai szempontok: 
 
 Folyóiratra vonatkozó szempontok 
 
ISSN  Az ISSN az időszaki kiadványok egyedi azono-

sítására szolgáló, világszerte használt doku-
mentumazonosító. 

 A folyóirat láthatóságát is növeli azáltal, hogy 
az interneten hozzáférhetővé tett kiadványok 
online ISSN-jei bekerülnek egy nemzetközi 
adatbázisba és világszerte kereshetővé válnak a 
ROAD oldalán keresztül: https://road.issn.org 

 PTE-s kötődésű egyetemi folyóiratok szerkesz-
tőségei egy 2015-ös rektori utasítás értelmében 
csak a Pécsi Egyetemi Könyvtár és Tudásköz-
pont ISSN Irodáján keresztül igényelhetnek 
ISSN-azonosítót. 

 Ha tehát új folyóirat jelenik meg, vagy az addig 
kizárólag nyomtatásban megjelenő folyóirat át-
költözik az online térbe, akkor a PTE-s ISSN 
Irodát célszerű keresni. 

 A szolgáltatás igénybevételének feltételeivel, 
folyamatával kapcsolatos információk: 
https://bit.ly/3gP3JPL 

 Az ISSN szám regisztrált legyen az alábbi felü-
leten: https://www.issn.org 
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Cím  A folyóirat címe összhangban legyen a folyó-
irat önmeghatározásával. 

 Egyedi címet kell adni a folyóiratnak, ennek 
érdekében szükséges adatbázisokban és könyv-
tári rendszerekben néhány keresést elvégezni, 
hogy megbizonyosodjunk róla, hogy a folyóirat 
választott címét már nem használja-e más. (En-
nek elvégzésében a könyvtárosoktól lehet se-
gítséget kérni.) 

 További ajánlás, hogy próbáljuk mellőzni az 
„International” kifejezést a címből, vagy csak 
akkor alkalmazzuk azt, ha a folyóirat szerkesz-
tőségi és szerzői arányaiban, illetve a cikkek-
ben közölt kutatási eredmények valóban meg-
felelnek a nemzetköziség kritériumának. 

 
Nyelv  A folyóirat nyelvének megválasztásakor fontos 

szempont, hogy a meghatározott célközönséget 
elérjük-e az általunk meghatározott nyelven. 

 Ha a szerkesztőség gondolkodik a nemzetközi 
adatbázisokba való bekerülésen (Scopus, Web 
of Science), ahol általában az angol a preferált 
nyelv, számukra fontos tudni azt, hogy nem el-
várás az angol nyelvű teljes szövegű publiká-
lás. Viszont a Scopus és a Web of Science által 
elvárt idézettségi és hatásmutatókat könnyebb 
elérni az angol nyelvű teljes szöveggel. 

 A cím, az absztrakt és a kulcsszavak angol 
nyelvű közlése az egyes cikkek esetében köte-
lezően elvárt. 

 Például az OJS felületen könnyen beállítható a 
nyelvválasztási funkció, amivel többnyelvű 
honlapot tudunk létrehozni a folyóiratunknak. 

 
Rovatok  Nem kötelező, de ajánlott a folyóiratban közölt 

cikkek rovatokba szervezése. Pl.: 
http://www.civilszemle.hu/folyoirat/#rovatok 

 Ha a folyóirat a rovatok alkalmazása mellett 
dönt, akkor egy rövid leírásban mutassuk be 
őket! Ezt a honlapon a folyóirat szerkezetét 
bemutató részben lehet megtenni. 

 A rovatok szerinti felosztás esetén szükséges 
leírni a rovatokban közölhető cikktípusokat is. 
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Megjelenési 
gyakoriság 

 A honlapon jelenjen meg, hogy milyen megjele-
nési gyakoriságra tervezték a lapot! (Év/számok 
száma és a tervezett megjelenési hónapok.) 

 Amikor a folyóiratunkat beküldjük a Scopushoz 
vagy a Web of Science-hez, a folyóirat átvilágí-
tása során fontos szempont az, hogy a folyóirat 
tudja-e tartani a megjelenési gyakoriságot. 

 A Scopus és a WoS nem támogatják a megjele-
nési késéseket. Ha olyan folyóiratról van szó, 
ami már felvételt nyert a fenti adatbázisokba, 
akkor a kurrens lapszámok megjelenése során is 
fokozottan kell figyelnie a határidők betartására, 
mert az adatbázisokból való kizárással járhat. 

 
Intézményi 
elköteleződés, 
Támogatási 
források, 
szponzor 

 A folyóirat honlapján meg kell jelölni, ha va-
lamely intézmény vagy kutatócsoport támogat-
ja azt. 

 A pályázati és szponzori támogatást, – ha a 
folyóirat igénybe vesz ilyet – a pontos pályázati 
szám feltüntetésével kell megjelölni. (Támoga-
tási források felhasználása esetén ez kötelező 
elem szokott lenni.) 

 
Szerkesztőség  A folyóirat szerkesztésében részt vevő összes 

munkatárs feltüntetése a honlapon. 
 A szerkesztői bizottság listája legyen elérhető 

az egyes számokban is. 
 Általános formai követelmény a személyek 

neve mellett az intézményi affiliációt, a mun-
kahely címét (levelezési cím), és e-mail elérhe-
tőséget feltüntetni. 

 Kapcsolat/Elérhetőség/Impresszum mező (a 
honlapon könnyen megtalálható legyen) 

 Főszerkesztő – A folyóiratok értékelése során a 
Scopus és a WoS eljárásában is szerepel, hogy 
a főszerkesztőnek legyen egy olyan saját olda-
la, ami bemutatja a főszerkesztő tudományos 
munkásságát. Ezen a tudományos portfolión fel 
kell tüntetni a főszerkesztői tevékenységet is, 
innen igazolva, hogy valóban a folyóirat hon-
lapján említett személy végzi ezt a feladatot. 
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A szerkesztő-
ségi munka 
folyamatleírá-
sai 

 A következőkben felsorolt tartalmaknak a hon-
lapon jól megtalálható módon szerepelnie kell. 
Érdemes figyelni arra is, hogy a különböző fo-
lyamatok várható időtartamát is jelezzük a le-
endő publikáló szerzők felé!  

 Ha az OJS rendszerét használja a szerkesztő-
ség, akkor automatikus e-maileken keresztül 
biztosítani tudja a szerzők tájékoztatását arról, 
hogy a kézirat milyen státuszban van. 

 Szerzőknek szóló instrukciók: Írjuk le a fo-
lyóiratcikkek részletes formai követelményeit, 
és a kézirat elfogadásának módját! (A tábláza-
tok, képek és egyéb ábrák elvárt formátumát is 
tüntessük fel! Tájékoztassuk a szerzőket az el-
várt hivatkozási stílusról is.) 

 A folyóirat által alkalmazott bírálati típus és a 
bírálati folyamat leírása jelenjen meg a hon-
lapon.5 

 Etikai nyilatkozat (COPE alapú) (részletesen 
foglalkozunk vele a tananyag Publikációs etikai 
szabályzat részében) 

 Copyright és licensz meghatározása (részle-
tesen foglalkozunk vele a tananyag Szerzői jog 
és licenc-használat részében) 

 Plágium szűrésének módja 
 A folyóirat digitális archiválási politikája 

(részletesen foglalkozunk vele a Repozitórium 
és archiválási politika részben) 

 Open Access nyilatkozat (részletesen foglal-
kozunk vele a tananyag Open Access nyilatko-
zat részében) 

 A honlapon egyértelműen legyen meghatároz-
va, hogy mire és mennyit kell a folyóiratban 
való publikálásért fizetnie a szerzőnek. Ha 
nincs fizetési kötelezettsége, az is jelenjen meg 
az oldalon. 

 
  

                                                           
5 A szakmai lektorálási típusokról ebben a tananyagunkban tájékozódhat: Fekete 

Rita: Változások és lehetőségek a tudományos publikálásban: a tudományos fo-
lyóirat-kiadás tendenciái. https://bit.ly/2Utss3l 
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 Cikkekre vonatkozó szempontok 
 
Metaadatok / 
Bibliográfiai 
adatok 

Angol nyelven tegyük elérhetővé az alábbi adatokat: 
 Szerzők (formailag: név, intézményi affiliáció, 

levelezési cím, e-mail-cím) 
 Több szerző esetén a levelező szerző kiemelé-

se. (Corresponding author) 
 Cím, absztrakt, kulcsszavak 
 Cikk típusának meghatározása 
 Kézirat beküldésének, elfogadásának, és publi-

kálásának időpontja (submission, acceptance, 
publication date) 

 A cikk megírását támogató pályázatok, szerve-
zetek vagy személyek megnevezése. 

 
DOI azonosító  A DOI az elektronikus dokumentumok egyér-

telmű azonosítására szolgáló egyedi azonosító. 
 Célja az online környezetben megjelenő publi-

kációk hosszú távú, folyamatos elérésének biz-
tosítása és láthatóvá tétele. 

 Az azonosító használata tudományos folyóirat-
cikkek esetében általános elvárássá vált. 

 Fizetős szolgáltatásról van szó, de a PTE Egye-
temi Könyvtár és Tudásközpont szerződésben 
áll a CrossRef ügynökséggel, ezért a PTE-s 
szerzők és szerkesztőségek ingyenesen vehetik 
igénybe a szolgáltatást. 

 Ennek feltételeiről bővebb információk: 
https://lib.pte.hu/hu/service/doi_iroda-186 

 
 
 Segédletek a speciális nemzetközi szempontok 
 érvényesíthetőségéhez 
 
Tapasztalataink szerint a tudományos folyóirat-kiadással szemben tá-
masztott kritériumok közül az ebben a leckében taglalt témakörökben 
körüljárt jogi és etikai vonatkozású kérdésekkel kapcsolatos tudatosság 
a legalacsonyabb a szerkesztőségekben. Ezért szükségét érezzük an-
nak, hogy az eddigieknél nagyobb részletességgel ismertessük őket. 
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 A lecke az alábbi kérdésekre keresi a választ: 
 

 Milyen vállalásokat jelent az, ha egy folyóirat open access? 
 Milyen licenchasználattal és szerzői joggal kapcsolatos 

megfontolások következnek a nyílt hozzáférésből? Mit kell 
tudni a Creative Commons licencekről? Miért lehet egy 
CC-licenc jó választás egy open access folyóirat számára? 

 A publikációs etika terén milyen elvárásokat fogalmaz 
meg az irányadó nemzetközi szakmai testület, a COPE? 
Mire kell, hogy kitérjen egy szerkesztőség a honlapon kö-
zölt etikai nyilatkozatában? 

 Miért célszerű a szerzői önarchiválásról nyilatkozni, és kérni 
a folyóirat/kiadó felvételét a Sherpa Romeo adatbázisba? 

 Hogy képezhető le mindez egy OJS-es folyóirat-
menedzselő rendszerben? 

 
 Open Access nyilatkozat 
 
Amennyiben egy folyóirat a Nyílt Hozzáférés Mozgalom célkitűzése-
ivel összhangban működik, érdemes a honlapján is kinyilvánítania 
ezt. Vannak ugyanis olyan kezdeményezések, mint a Directory of 
Open Access Journals (DOAJ)6, amely kifejezetten az open access 
folyóiratokat indexálja adatbázisában. 
 

Az Open Accessről 
 
  Mitől open access egy folyóirat? 
 
Az internet megjelenése alapvetően változtatta meg a tudományos 
publikálás világát is. Sokan érezték úgy, hogy végre elhárult a leg-
főbb akadály az emberi tudás és a kulturális örökség globális megosz-
tásának és hasznosításának útjából. Az új körülményekre adott vá-
laszként bontakozott ki az Open Access Mozgalom, amely már a 
2000-es években deklarálta alapvető célkitűzéseit. A 2006-as Berlini 
Nyilatkozat7 így fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy milyen kritéri-
umnak kell megfelelnie annak, aki az Open Access Mozgalom szel-
lemiségében akar publikációkat megjelentetni: 
 „A publikációk szerzői és jogtulajdonosai minden felhasználó 
számára visszavonhatatlanul biztosítják a publikációk szabad, az 

                                                           
6 https://doaj.org 
7 https://bit.ly/38Fqotf 
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egész világra kiterjedő hozzáférését, és megengedik a felhasználók-
nak, hogy a publikációkat – minden lehetséges digitális médiumra és 
minden felelős cél érdekében – másolhatják, használhatják, terjeszt-
hetik, továbbíthatják és nyilvánosan előadhatják, belőle származtatott 
művet hozhatnak létre, azt terjeszthetik, amennyiben a szerzőség meg-
felelően fel van tüntetve. (Ahogy eddig is, a tudományos közösség a 
jövőben is meghatározza a publikációk szerzőségi attribútumainak és 
felhasználásának pontos szabályait.).” 
 

Ha valaki az Open Access Mozgalomról szeretne bővebben olvasni, annak 
ajánljuk Fekete Rita: Változások és lehetőségek a tudományos publikálásban: a 
tudományos folyóirat-kiadás tendenciái8 c. tananyagának Az Open Access 
Mozgalom híres úttörői és fontosabb állomásai9 c. fejezetét, illetve Könyvtá-
runk MyLib nevű blogján elérhetővé tett cikkeit.10 

 

 
1. ábra – Az open access haszna 

  

                                                           
8 https://bit.ly/2TYYF2k 
9 https://bit.ly/3gLvNDj 
10 https://my.lib.pte.hu/author/rita_fekete 
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  Az open access publikálás modelljei 
 
Ha egy folyóirat nyílt hozzáférésű, akkor olvasói számára ingyenesen 
biztosítja a benne megjelenő publikációk elérését. 
 Mi a helyzet a szerzőkkel? Nos, az open access folyóiratoknak 
több típusát különbözteti meg a szakirodalom: 
 

 Ha egy folyóirat a gyémánt/platinum modell mellett kö-
telezi el magát, úgy az olvasók mellett a publikáló szerző-
ket sem kéri semmiféle költség megfizetésére. 

 Ezzel szemben az arany (gold) open access folyóiratok 
cikkeljárási díjat (article processing charge – APC) kérnek 
a kézirat megjelentetéséért, amelyet a szerző vállal, ha azt 
szeretné, hogy a cikke náluk jelenjen meg. 

 Léteznek még úgynevezett hibrid folyóiratok is, amelyek 
alapvetően az előfizetéses modellt követik, de lehetőséget 
biztosítanak arra is, hogy ha valaki kifizeti a cikkeljárás 
díját, megjelenhessen náluk. 

 
Mindenképp célszerű kiírni, hogy a folyóirat melyik úton indult el. 
 

Az egyes típusokról bővebben olvashatnak Fekete Rita: Változások és lehetősé-
gek a tudományos publikálásban: a tudományos folyóirat-kiadás tendenciái11 c. 
tananyagának Az Open Access Mozgalom hatásai a publikálás világára: a tudo-
mányos kommunikáció forradalma12 c. fejezetében. 

 
 Az Open Access nyilatkozat az OJS-ben 
 
Az Open Access nyilatkozat számára (egyelőre) nincs kijelölt mező 
az OJS-ben, de ez nem jelenti azt, hogy nem jeleníthető meg könnye-
dén a folyóirat honlapján.  
 A legcélszerűbb létrehoznunk egy statikus oldalt, és ezt egysze-
rűen felvenni a navigációs menübe. 
 
 A statikus oldalak létrehozásának módjáról már előző tananyagunkban is 

írtunk. Ez a rész a következő linkről érhető el: https://bit.ly/3j2UEEd 
 A navigációs menüről szintén volt szó, bár ez nem tartalmazza az új menü-

elem létrehozására vonatkozó tudnivalókat: https://bit.ly/3zHw3uN 

 

                                                           
11 https://bit.ly/2TYYF2k 
12 https://bit.ly/35JUD0e 
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Miután a keretes részben szereplő instrukciókat végrehajtva a szer-
kesztőség létrehozta a nyilatkozatot tartalmazó statikus oldalt, a Na-
vigációs menüelemek blokk jobb felső sarkába kattintva az Elem 
hozzáadása funkciót kell választani. 
 

 
2. ábra – Elem hozzáadása az OJS navigációs menüjéhez 

 
Itt lehetőségünk van megadni minden elérhetővé tett nyelven a menü-
elem nevét. Majd a Távoli URL-t kell kiválasztani a legördülő listá-
ból, majd beírni a létrehozott statikus oldal URL-jét (ezt megtaláljuk, 
ha a létrehozott statikus oldalaknál). 
 Ezt követően a létrehozott menüelemet el kell helyezni a navigá-
ciós menüben. Ehhez a Navigációs menü blokk Primary Naviga-
tion Menu részét kell szerkesztenünk. 
 

 
3. ábra – Primary Navigation Menu szerkesztése 

 
Ha a Szerkesztésre kattintottunk, akkor a Nem hozzárendelt menü-
elemek között fogjuk megtalálni a létrehozott menüelemünket. Nincs 
is más dolgunk, mint Drag&Drop módszerrel a Hozzárendelt menü-
elemek között a kívánt helyre húzzuk.  
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4. ábra – A létrehozott menüelem felvétele a navigációs menübe 

 
Példák magyar folyóiratok Open Access nyilatkozataira 
 
 Competitio (DE) – https://ojs.lib.unideb.hu/competitio/openaccessstatement 
 Landscape & Environment (DE) – https://bit.ly/3vPLRsf 
 Gyermeknevelés (ELTE) – http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/about/privacy 
 Analecta Technica Szegedinensia (SZTE) – https://bit.ly/3gK57TI 
 Iskolakultúra (SZTE) – https://bit.ly/3xW8a0X 
 Periodica Polytechnica Chemical Engineering (BME) – https://bit.ly/3gN61Pp 
 Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok (MTA) – Gazdálkodás- és 

Szervezéstudományi folyóirat – https://bit.ly/3qfjlPy 

 
 Szerzői jog és licenchasználat 
 
A szerzői jogok terén is fontos lenne, hogy a szerkesztőség a honlapon 
tájékoztassa az oldalra látogatókat és a potenciális szerzőket. Azzal 
kapcsolatban, hogy a folyóiratban közölt tartalmak felett ki rendelke-
zik, a szerkesztőségnek kell döntéseket hoznia. Ugyanakkor fontos 
látni, hogy a nyílt hozzáférés szellemiségéből az következik, hogy 
nem szabadna, hogy a jogok a szerzőtől teljes mértékben a kiadókhoz 
kerüljenek. Lehetővé kell tenni, hogy a folyóirat által közzétett isme-
retek világszerte minden érdekelt fél számára újra felhasználhatók le-
gyenek, jól meghatározott licencek alatt. A folyóiratnak nincs kizáró-
lagos joga megjelentetni és terjeszteni a szerzői hozzájárulásokat. 
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 A folyóiratokkal szemben támasztott átláthatósági kritérium ab-
ban is megnyilvánul, hogy elvárásként fogalmazódik meg velük 
szemben, hogy minden olvasó egyértelműen és gyorsan képes legyen 
eldönteni, hogy a folyóiratban megjelenő tartalmakkal mihez kezdhet. 
Szintén fontos, hogy az erre vonatkozó információk gép által is ol-
vashatók, szóval a Google-höz hasonló keresőmotorok számára is 
érthetőek legyenek. A Creative Commons pont úgy fejlesztette ki a 
licenc-modelljét, hogy ezeknek az elvárásoknak megfeleljen. 
 
  Amit a Creative Commons lincencekről tudni kell 
 
A Creative Commons (https://creativecommons.org) egy olyan 2001-
ben alakult nonprofit szervezet, amely célul tűzte ki maga elé, hogy 
előmozdítsa a legkülönfélébb kreatív művek lehető legegyszerűbb, 
legszabadabb, sztenderdizált és jogszerű megosztásának ügyét. Ennek 
érdekében a minden megkötés nélkül felhasználható közkincstől (ezt 
jelöli a CC0, amikor a szerző mindenféle megkötéstől mentesen a köz 
rendelkezésére bocsátja az alkotását) a „minden jog fenntartváig” ter-
jedő spektrumon alakítottak ki és biztosítanak nemzetközileg elfoga-
dott licenceket. Ezek a licencek emberek és keresőmotorok által is 
könnyen megfejthető módon rögzítik a szerzők arra vonatkozó szán-
dékát, hogy mások mihez kezdhetnek az ő szellemi termékeikkel. 
 A szerzői jogok birtokosainak döntéseket kell hozniuk azzal kap-
csolatban, hogy mit engedélyeznek és milyen megkötéseik vannak a 
műveik felhasználásával kapcsolatban. 

 
 Szeretnék-e ha a szellemi terméküket 
bárki, mindenféle megkötés nélkül hasz-
nálhatná? 
 Ragaszkodnak-e ahhoz, hogy a szerző-
ségüket megfelelően feltüntessék? 
 Hozzájárulnak-e ahhoz, hogy a munká-
jukat felhasználó alkotás kereskedelmi 
forgalomba is hozható legyen? 
 Mások hajthatnak-e végre változtatá-
sokat az eredetin? 
 Kérik-e, hogy a következő felhasználó 
is ugyanezzel a licenccel tegye közzé az 
alkotását? 

A lincencek helyes használatáról az alábbi 
videóból is tájékozódhatunk: 

5. ábra – Forrás: 
https://bit.ly/2UjDnfK 
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Forrás: https://youtu.be/4ZvJGV6YF6Y 

 

 
6. ábra – A különböző CC-licencek (Forrás: Wikipedia) 

 
A Creative Commons-nak van egy magyarul is elérhető licencválasztó 
felülete, amely ezeknek a döntéseknek a meghozatalát követően meg-
mutatja, hogy mely licenc passzol a leginkább az elképzeléseinkhez: 
https://creativecommons.org/choose. Ezek a speciális szimbólumokkal 
ellátott licencek könnyen dekódolható módon tudatják a döntésünket. 
 A Creative Commons missziójából adódóan a lehető legszaba-
dabb, legkevesebb megkötést tartalmazó licenceket preferálja, de a 
döntés minden esetben a szerzői jog tulajdonosánál van! Fontos látni, 
hogy az Open Access Mozgalom már a 2003-as Berlini Deklaráció-
ban lefektette az ide vonatkozó irányelveket.13 Ezekkel leginkább a 
Creative Commons CC BY14 licenc áll összhangban, mert ez a konst-
rukció lehetővé teszi a Deklarációban célul kitűzött megosztási és 
újrafelhasználási opciókat. Azonban a CC BY például a kereskedelmi 
                                                           
13 https://bit.ly/3gN9HR1 
14 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu 
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célú felhasználást is lehetővé teszi, ezért egy szerkesztőségnek adott 
esetben célszerű lehet elgondolkodni, hogy a terveiknek nem felel-e 
meg inkább egy szigorúbb licenc. 
 

Licencbeállítások az OJS rendszerében 
 

Az OJS angol nyelvű felhasználói útmutatójában a következő linkről ér-
hető el az ide vonatkozó rész: https://bit.ly/3j2uRMt 

 
Az Open Journal Systems 3.2-es verziójánál már lehetőség van arra, 
hogy a szerkesztőség nyilatkozzon a náluk megjelenő tartalmakra vo-
natkozó jogvédelemről. 
 Ehhez arra van szükség, hogy a Megosztási beállítások (Beállítá-
sok/Megosztás) License fülén beállítsák a kívánt paramétereket. 
 

 
7. ábra – Licenc-beállítások az OJS-ben 

 
Ahhoz, hogy ezt a blokkot kitöltse, a szerkesztőségnek a következő 
kérdésekre kell tudnia válaszolni: 
 

 Ki rendelkezik a folyóiratban publikált cikkek jogaival? (Az 
open access szellemiségű publikálás esetén ez többnyire a 
szerző) 

 Milyen Creative Commons-licencet használ a folyóirat? 
(Gyakori választás a CC BY15, ami csak a szerző feltüntetését 

                                                           
15 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu 
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várja el: Az itt kiválasztott licenc automatikusan hozzáadódik 
minden cikk metaadataihoz. 

 
Más magyar folyóiratok milyen licencet használnak? 
 
A magyar folyóiratok esetében nem igazán beszélhetünk egységes licenchasználat-
ról, sőt vannak olyan platformok, mint a szegedi vagy a BME-s, ahol nem is tüntet-
nek fel CC-licenceket. Az látszik, hogy ez minden esetben folyóiratszintű döntés, 
az intézményi platformok ebbe nem szólnak bele. Az is feltűnő, hogy általában, 
akik használnak licenceket, azok a CC BY-nál szigorúbb felhasználási feltételeket 
kötnek, a kereskedelmi forgalomba hozást szinte minden esetben kizárják. 
 
Példák magyar folyóiratokkal: 
 
 Acta Agraria Debreceniensis16 (DE) 

CC BY 4.0 (Nevezd meg! 4.0 Nemzetközi)17 
 Applied Studies in Agribusiness and Commerce18 (DE) 

CC BY-NC 4.0 (Nevezd meg! – Ne add el! 4.0 Nemzetközi)19 
 Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae20 (MTA) 

CC BY-NC 4.0 (Nevezd meg! – Ne add el! 4.0 Nemzetközi)21 
 Per Aspera ad Astra22 (PTE) 

CC BY-NC-ND 4.0 (Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi)23 
 Modern Geográfia24 (PTE) 

CC BY-NC-ND 4.0 (Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi)25 
 Afrika Tanulmányok26 (PTE) 

CC BY-NC-ND 4.0 (Nevezd meg! – Ne add el! – Ne változtasd! 4.0 Nemzetközi)27 
 Digitális Bölcsészet28 (ELTE): 

CC BY-NC-SA 4.0 (Nevezd meg! – Ne add el! – Így add tovább! 4.0 Nemzetközi)29 

 

                                                           
16 https://ojs.lib.unideb.hu/actaagrar 
17 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.hu 
18 https://ojs.lib.unideb.hu/apstract 
19 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu 
20 https://ojs3.mtak.hu/index.php/actazool 
21 https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.hu 
22 https://per-aspera.pte.hu 
23 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.hu 
24 https://moderngeografia.eu/hu/szerzoi-es-felhasznaloi-jogok 
25 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
26 https://journals.lib.pte.hu/index.php/afrikatanulmanyok/copyright-and-licensing 
27 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 
28 http://ojs.elte.hu/digitalisbolcseszet 
29 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.hu 
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8. ábra – Licenc-megjelölés az Afrika Tanulmányok folyóirat esetében 

 

 A publikálás éve a cikk vagy a szám megjelenésének éve le-
gyen? (Előbbit akkor érdemes választani, ha folyamatosan je-
lennek meg a cikkek, utóbbit akkor, ha a folyóirat a számala-
pú publikálásnál maradt.) 

 Van-e ezenkívül a szerkesztőségnek valamilyen licenccel 
kapcsolatos mondanivalója? 

 
 Publikációs etikai szabályzat 
 

Szükség van olyan irányelvek meghatározására, és a honlapon történő 
megjelenítésére, amelyek többek között a lektorálási folyamatra, a 
különféle összeférhetetlenségek, visszaélések kezelésére vonatkoz-
nak. Az irányadás létrehozásánál törekedni kell arra, hogy a szerkesz-
tőség előírásai összhangban legyenek a Publikációs Etikai Bizottság30 
(Committee on Publication Ethics – COPE), az ezen a területen rele-
váns nemzetközi szervezet előírásaival. 
 

Annak ellenére, hogy ebben a tananyagban elsősorban a COPE irányelveit ismertet-
jük, érdemes lehet az MTA Tudományetikai Kódexét31 is alapul venni a folyóiratra 
vonatkozó szabályok kidolgozásához 

                                                           
30 https://publicationethics.org 
31 https://bit.ly/35GhwSi 
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  Milyen szervezet a COPE és milyen előírásokat fogalmaz meg? 
 
A COPE-ot 1997-ben orvosi folyóirat-szerkesztőségek egy kis cso-
portja hívta életre. Mára a publikációs etika szabályainak meghatáro-
zása terén iránymutató nemzetközi nonprofit szervezetté nőtte ki ma-
gát, tagsága a 2010-es évekre bőven átlépte a 10000-et. Célja, hogy a 
folyóiratok szerkesztőinek, kiadóinak fejlessze a tudását, támogassa 
őket abban, hogy a publikálás kultúrájának szerves részét képezzék 
az etikai megfontolások. Ennek érdekében különböző segédleteket, 
útmutatókat hoznak létre az etikai normák betartása terén, illetve pár-
beszédet, vitákat hoznak tető alá, hogy a tudományos közösség meg-
vitathassa az ide kapcsolódó főbb kérdéseket. 
 

Ha valaki jobban el szeretne mélyedni a publikációs etika kérdéskörében, annak 
ajánljuk ezt az ingyenesen elérhető, Introduction to Publication Ethics32 című 
bevezető kurzusukat. 

 
2017-ben jelent meg a Core Practices33 című tíz csomópontot érintő 
ajánláscsomaguk, amely tartalmazza azokat a területeket, amelyeket 
véleményük szerint érintenie kell egy folyóirat-szerkesztőség által 
nyilvános felületen elérhetővé tett etikai kódexnek. Nem gépies átvé-
telt javasolnak, hanem azt, hogy a szerkesztőségek gondolkodjanak el 
minden egyes irányelv esetén arról, hogy mit jelent mindez az ő tudo-
mányterületük, szervezetük számára, ássák bele magukat a különböző 
elérhető anyagokba, és így hozzák létre a saját szabályozásukat. 
 A tananyagban mi csak az egyes területeket érintjük, de a szer-
kesztőségek számára mindenképpen ajánlott ellátogatni az oldalra34, 
mert számos segédanyag, esettanulmány található ott meg, amelyek 
egy-egy részterületet járnak körül, vagy egy felmerülő új problémára 
adnak választ. 
 
 A tíz fő érintendő terület: 
 

1. Visszaélésekkel kapcsolatos vádak kezelése (Al-
legations of misconduct35) – a folyóiratoknak köteles-
ségük komolyan venni minden visszaéléssel kapcsola-
tos bejelentést, és erre vonatkozó világos eljárási ren-
det bevezetni, valamint a honlapon közzé is tenni azt. 

                                                           
32 https://publicationethics.org/resources/elearning/introduction-publication-ethics-0 
33 https://publicationethics.org/core-practices 
34 https://publicationethics.org/guidance 
35 https://publicationethics.org/guidance?classification=2771 
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2. Szerzőség és egyéb hozzájárulások (Authorship 
and contributorship36) – világos elvárásokat kell meg-
fogalmazni azzal kapcsolatban, hogy ki és milyen mér-
tékben járult hozzá az adott szöveg létrejöttéhez, és 
irányelveket, hogy az esetleges vitákat hogy rendez-
hessék. 
 
3. Panaszkezelés (Complaints and appeals37) – a fo-
lyóiratnak világosan rögzítenie kell, hogy a folyóirat-
tal, kiadóval, szerkesztőséggel vagy mással kapcsola-
tos panaszokat miképpen kezelik.  
 
4. Összeférhetetlenség, egymással versengő érdekek 
(Conflicts of interest / Competing interests38) – világosan 
meg kell határozni az összeférhetetlenségi tényezőket, 
legyen szó akár szerzőkről, akár bírálókról, akár a szer-
kesztőségi tagságról, akár folyóiratokról vagy kiadókról. 
Ki kell dolgozni egy eljárási rendet, amely alkalmas a 
problémák megoldására függetlenül attól, hogy a publi-
kálás előtt vagy utána derülnek ki ezek a tényezők. 
 
5. Adatkezelés és reprodukálhatóság (Data and rep-
roducibility39) – A folyóiratoknak szerepeltetniük kell 
a kutatási adatok elérhetőségére vonatkozó előírásokat, 
illetve a kutatások megismételhetősége érdekében is 
lépéseket kell bátorítaniuk. 
 
6. Etikai felügyelet (Ethical oversight40) – Tartalmaz-
nia kell a publikálásba való beleegyezésre vonatkozó 
policyket, a kiszolgáltatottabb helyzetben lévő csopor-
tokkal kapcsolatos etikus magatartás irányelveit, az ál-
latokon és embereken végzett kísérletekre vonatkozó 
szabályokat, a bizalmas adatok kezelésének elveit és 
az etikus üzleti és marketinggyakorlatokat. Ezeken kí-
vül, természetesen, másra is kiterjedhet. 

                                                           
36 https://publicationethics.org/guidance?classification=2772 
37 https://publicationethics.org/guidance?classification=2773 
38 https://publicationethics.org/guidance?classification=2774 
39 https://publicationethics.org/guidance?classification=2775 
40 https://publicationethics.org/guidance?classification=2776 
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7. Szellemi tulajdon (Intellectual property41) – Elvá-
rás, hogy az összes szerzői jogra és licenchasználatra 
vonatkozó irányelv legyen nyilvános a felületen. 
Ugyanez vonatkozik minden, a publikálással járó eset-
leges költség feltüntetésére. Világosan tisztázniuk kell, 
hogy mi minősül a folyóiratnál plagizálásnak és több-
szörös publikálásnak. 
 
8. Folyóirat-menedzsment (Journal management42) – 
A valóságnak megfelelő és kellően részletes ismerteté-
se a folyóirat működésének (üzleti modell, policyk, 
mindenféle eljárások és gyakorlatok ismertetése). 
 
9. A szakmai bírálat folyamata (Peer review proces-
ses43) – A bírálati folyamat egészével kapcsolatban el-
várás az átláthatóság. A folyóirat biztosítson képzése-
ket a szerkesztőknek és a bírálóknak, illetve rendel-
kezzen a peer review folyamat minden aspektusát érin-
tő szabályzattal, amely kiterjed az esetleges visszaélé-
sek, problémák kezelésére is. 

 
10. A megjelenést követő párbeszédek és javítások 
lehetővé tétele (Post-publication discussions and cor-
rections44) – A folyóiratoknak nyitottnak kell lenniük a 
megjelenést követően is az esetleges hibák javítására, 
felülvizsgálatra, de adott esetben tartalmak visszavo-
nására is. 

 
 Az etikai kódex megjelenítése az OJS rendszerében 

 
A publikációs etikai szabályzat számára (egyelőre) nincs kijelölt mező 
az OJS-ben, de ez nem jelenti azt, hogy nem jeleníthető meg könnye-
dén a folyóirat honlapján. Ennek a megvalósítása az ’Az Open Access 
nyilatkozat az OJS-ben’ pontban írottak alapján történhet. 
  

                                                           
41 https://publicationethics.org/guidance?classification=2777 
42 https://publicationethics.org/guidance?classification=2778 
43 https://publicationethics.org/guidance?classification=2779 
44 https://publicationethics.org/guidance?classification=2780 
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Magyar példák részletes etikai nyilatkozatokra 
 
 Pólusok (PTE) – https://journals.lib.pte.hu/index.php/polusok/rules  
 Afrika Tanulmányok (PTE) – https://bit.ly/2SNApA1 
 Tér és Társadalom – https://bit.ly/3wU1foI 
 Területi Statisztika – https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/terstat/etikah.pdf 
 Publicationes Universitatis Miskolcinensis, Sectio Juridica et Politica 
 – https://sjp.uni-miskolc.hu/etikai_kodex 
 Fogorvosi Szemle – https://ojs3.mtak.hu/index.php/fogorv-szemle/etika 
 Applied Studies in Agribusiness and Commerce – https://bit.ly/3wSvBry 
 AKJournals – https://bit.ly/35HeUDL 

 
 Repozitórium és archiválási politika 
 
Növelhető a folyóirat megbízhatóságába vetett hit, illetve a lap von-
zereje is, ha megjelenik a Sherpa Romeo felületén. Mi szükség van 
erre? Egyáltalán mi az a Sherpa Romeo? 
 
  Sherpa Romeo 
 
  A kereshető adatbázisról 
 
Egy tudatos szerző számos szempont figyelembevételével választja ki 
azt a tudományos folyóiratot, amelyet a legmegfelelőbbnek ítél arra, 
hogy ott publikálja aktuális írását. Ilyen szempont lehet az is, hogy 
megjelentetheti-e a beküldött kézirata preprint változatát egy intéz-
ményi repozitóriumban, jóval azelőtt, hogy a folyóiratban eljut a 
nyilvánossá válásig. Nagy tudományos felfedezések, gyorsan idősze-
rűségüket vesztő vagy az aktuális fejleményekre reagáló írások esetén 
ugyanis nem lehet hosszú hónapokat, egyes esetekben éveket várni 
arra, hogy végigjárja a cikk a publikálási folyamat összes állomását. 
De egy egyetemi könyvtár kutatástámogató munkatársa számára, aki 
az intézményhez szerzők publikációit szeretné elhelyezni a repozitó-
riumban, szintén fontos, hogy találjon arra vonatkozó információt, 
hogy milyen beállításokkal teheti ezt meg. 
 Az első hely, ahova fordulhatnak a Jisc Sherpa Romeo45 nevű, 
lassan másfél évtizedes múltra visszatekintő, kereshető adatbázis 
szolgáltatása. 
 
Az adatbázisban lehet keresni folyóiratra cím vagy ISSN azonosító alapján, de 
kiadó, sőt, ország alapú keresést is lehet indítani. Utóbbit használva azt találjuk, 
hogy a következő magyar periodikák találhatók meg a Sherpa Romeóban: 
https://v2.sherpa.ac.uk/view/publication_by_country/hu.html 

                                                           
45 https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/ 
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A Sherpa Romeo azért jött létre, hogy összegyűjtse és a tudományos 
közösség érdekelt tagjai (szerzők, repozitóriumokkal foglalkozó és 
egyéb kutatástámogató munkatársak) számára egy helyen szolgáltas-
sa a különböző kiadók és folyóiratok önarchiválással, repozitóriumi 
elhelyezéssel kapcsolatos irányelveit.46 Ezeknek a szabályozásoknak 
a rendszere annyira összetetté vált az évek során, hogy a Sherpa Ro-
meo tavaly ki is vezette tudományos körökben nagy ismertségre szert 
tevő négy színkategóriáját, amelyek attól függően soroltak egy folyó-
iratot zöld, sárga, kék vagy fehér színbe, hogy engedélyezik-e a 
preprintek és posztprintek repozitóriumi elhelyezését. Elégtelenné 
vált egy puszta igen vagy nem válasz, szükségesnek tűnt feltüntetni, 
hogy ha igen, akkor milyen feltételek teljesülése esetén. 
 
Fogalommagyarázat 
 

 Preprint (a SR rendszerében: Submitted Version): Az a szerzői kézirat, amely 
még nem ment keresztül a szakmai lektorálás folyamatán. Közzététele azért tör-
ténhet, hogy a szerző a tudományos közösséget a lehető leggyorsabban, a ha-
gyományos megjelenési folyamatot megkerülve, tájékoztatni tudja az új ered-
ményekről. Tudományterülettől függ, hogy ennek mennyi relevanciája van. 

 Posztprint (a SR rendszerében: Accepted Version): A szakértői véleményezés 
által megfogalmazottakat figyelembe véve módosított, közlésre elfogadott, vég-
leges szövegváltozat. 

 Kiadói változat (az SR rendszerében: Published Version): A tördelésen átment, 
a folyóirat által elvárt formára alakított, a folyóirat honlapján megjelenő végső, 
publikált változat. 

 
A különböző változatokkal kapcsolatban bővebben olvashatnak Dudás Anikó: A 
tudományos kiadási eljárás kéziratváltozatainak terminológiája47 c. tanulmányában 
A Sherpa Romeo angol nyelvű fogalommagyarázata (Glossary) a következő oldalon 
található: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/about.html 

 
 Útvonalak az open access archiválás felé 

 
A korábbi színes megoldás helyett a Jisc most már az egyes folyóiratok 
Sherpa Romeo-beli profilján feltüntetett útvonalakban (pathways) gon-
dolkodik, amelyek a kiadói irányelvek (Publisher Policy) blokkon belül 
ikonokkal szemléltetik, illetve le is írják azt a feltételrendszert, amely-
nek teljesülése esetén egy szöveg különböző változatai nyíltan hozzá-
férhetővé tehetők. Ezenkívül a kiadó és a folyóirat honlapján szereplő 
iránymutatások linkjei is megtalálhatók a folyóirat itteni profilján. 

                                                           
46 Fontos megjegyezni, hogy jogilag természetesen a szerző és a kiadó közötti szer-

ződésben foglaltak az érvényesek, akármi is szerepel az oldalon. 
47 https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/636/10523 
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9. ábra – A Pollack Periodica48 kiadói szabályzata a Sherpa Romeóban 

 
Ezek az útvonalak azokból az információkból állnak elő, amelyek ak-
kor keletkeznek, amikor egy folyóirat vagy kiadó regisztrál a Sherpa 
Romeóba, és megválaszolja az irányelveivel kapcsolatos kérdéseket. A 
regisztrálónak mind a kiadói, mind a pre- és posztprint változat esetén 
nyilvánossá kell tennie az általa támasztott feltételrendszert.49 A kiadói 
változat esetén meg kell adni, hogy egyáltalán érhető-e el open access 
opció, és ha igen, szükséges-e ezért pluszban fizetni. A licenchasznála-
ton kívül többek között arra is rákérdez a regisztrációs felület, hogy hol 
(intézményi vagy tudományterületi repozitórium, a szerző honlapja 
stb.) és milyen feltételek teljesülése esetén (pl. utalás a megjelenés ere-
deti helyére, a DOI használata...) jelenhet meg az adott változat, kik a 
szerzői jogok birtokosai, illetve hogy van-e embargó idő. 
 

Fogalommagyarázat 
 
 Embargó idő: A folyóirat dönthet úgy, hogy az önarchiválást és más felüle-

teken (jellemzően repozitóriumban) történő közzétételt csak bizonyos idővel a 
megjelenést követően engedélyezi. Ez a sáv, amire a tiltás vonatkozik, az em-
bargó idő. 

                                                           
48 https://v2.sherpa.ac.uk/id/publication/3388 
49 Az is előfordulhat, hogy a cikk finanszírozójától függően egy változaton belül 

több útvonal is megjelenítésre kerül. 
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  Milyen folyóiratok, illetve kiadók kerülhetnek be? 
 
A bekerülési kritériumok (inclusion criteria) szintén olvashatók a 
honlapon50. A Jisc a következő feltételeket támasztja: 
 
Folyóiratokkal szemben 
 

 Rendelkezzenek ISSN-azonosítóval;51 
 A szerkesztőbizottság teljeskörű feltüntetése; 
 A honlapon legyen megjelenítve minden információ, amely 

licenchasználattal, open access policyvel és szerzői jogi nyi-
latkozatokkal kapcsolatos. 

 
Kiadókkal szemben 
 

 Az irányító testület (governing body) részletes feltüntetése; 
 Kapcsolati információk megléte; 
 Publikáció etikai nyilatkozat nyilvános megjelenítése.52 

 
Ezeknek a meglétét, illetve a folyóirat/kiadó honlapján meglévő in-
formációkat alapos ellenőrzésnek vetik alá, mielőtt egy folyóiratot 
felvennének az adatbázisba. 
 
  Hol lehet regisztrálni? 
 
Folyóirat felvételét a következő oldalon található űrlap kitöltésével 
kérhetjük: https://bit.ly/3xGKA86 
 Kiadók regisztrálására pedig az alábbi oldalon van lehetőség: 
https://bit.ly/3gPe8uQ  
 Amennyiben egy olyan folyóiratot regisztrálunk, amelynek a kiadó-
ja még nem szerepel az adatbázisban, mindkét űrlapot ki kell tölteni! 
 

További információért érdemes lehet megnézni a következőket: 
 
Felhasználói útmutató (User Guide): https://bit.ly/3j4KItS 
Információk a honlapon: https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/about.html 

 

                                                           
50 https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/about.html 
51 Fontos megjegyezni, hogy érvényes ISSN-azonosító birtokában nemcsak folyó-

iratok, hanem más időszaki kiadványok (sorozatok, évkönyvek, konferenciaköte-
tek) is bekerülhetnek az adatbázisba 

52 Ők is a COPE irányelveiből indulnak ki. https://bit.ly/3j8lbQD 
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YouTube-tutorial  –A teljes lejátszási lista forrása: https://bit.ly/3xGacSA 

 
 
  Open Journal Systems (OJS) 
 
Egy folyóiratnak érdemes a honlapján is feltüntetni az önarchiválás-
sal kapcsolatos irányelveit. Egyelőre ennek sincs előre kijelölt helye 
az OJS-ben, de az Open Access policyhez hasonlóan könnyedén ki-
vezethető a felületre a szerkesztőségi iránymutatás. 
 

Magyar példák archiválási információkra 
 
 Akadémiai Kiadó – https://bit.ly/3xIDAHY 
 KOME – http://komejournal.com/for-authors.html 

 
  



Krizsán Ivett – Lovász Dávid: Folyóiratok láthatóságának növelése a tudományos világban 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24050 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

186 

3. AJÁNLÁS AZ ADATBÁZIS-REGISZTRÁCIÓKHOZ 
 
A továbbiakban bemutatunk egy ajánlott sorrendet arra, hogy a folyó-
iratokat milyen adatbázisokba, vagy folyóirat-indexelő listákra érde-
mes a szerkesztőségnek regisztrálnia. Az alábbiakban bemutatott 
szolgáltatásoknak eltérő követelményeik vannak a folyóiratokkal 
szemben. Van, ahol csak a kiadással és megjelenéssel kapcsolatos ada-
tokat kérnek a szerkesztőségtől, például az Ulrichsweb. De a Scopus és 
a Web of Science adatbázisoknak nagyon részletes formai és minőségi 
elvárásaik vannak, amiknek kötelezően teljesülniük kell. 
 A következőkben bemutatott sorrend egy javaslat, amitől bátran 
eltérhetnek a folyóirat-szerkesztőségek. Az adatbázisok gyűjtése és 
válogatása során figyelembe vettük, hogy a szolgáltatónak tudomány-
területileg széles gyűjtőköre legyen, szakmai és nemzetközi szem-
pontokból ismert és elismert legyen, továbbá a nem ingyenes szolgál-
tatások esetén olyanokat ajánlunk, amelyeket a Pécsi Tudományegye-
tem előfizet az egyetemi polgárok számára. 
 
 Ulrichsweb53 
 
Azért ajánljuk ezt a folyóirat-regisztrációt a szerkesztőségek számára, 
mert az Ulrichsweb az egyik legnagyobb, folyóiratok adatait tartalma-
zó adatbázis, és a regisztrációs folyamatot egyszerűen el lehet végezni. 
 Az Ulrichsweb az egyik legismertebb folyóiratok és sorozatok 
alapadatait tartalmazó adatbázis. Nem csak tudományos folyóiratokat 
tartalmaz, hanem magazinok és hírlapok adatait is. Folyóiratok és 
ISSN számmal rendelkező kiadványok esetén ez az elsődleges tájé-
koztató forrás. 
 Folyóiratot regisztrálni az adatbázisba ingyenesen lehet, az ul-
richs@proquest.com címre küldött e-mailben. 
 

 Az e-mailben küldjük el a folyóiratra vonatkozó alapin-
formációkat: cím, ISSN, megjelenési évek és periodicitás, 
kiadó, honlap, nyelv, lektoráltság („refereed”), jelleg, ak-
tív-e a folyóirat 

 Az Ulrichsweb munkatársai a folyóirat szerkesztőségével 
egyeztetve és a folyóirat honlapja segítségével töltik ki az 
adatlapot. 

                                                           
53 Fontos linkek: https://www.ulrichsweb.com/ulrichsweb/faqs.asp | Felvételi eljá-

rást ezen az e-mail-címen lehet kezdeményezni: ulrichs@proquest.com 



Krizsán Ivett – Lovász Dávid: Folyóiratok láthatóságának növelése a tudományos világban 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24050 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

187 

 
1. kép – Ulrichsweb alap információk egy folyóiratról 

 
EBSCO54 

 
A folyóirat regisztrációját az EBSCO-ba azért 
ajánljuk, mert az előfizetők részére teljes szövegű 
hozzáférést biztosít a tartalomhoz, így a saját fo-
lyóiratunkban publikált cikkek nagyobb ismert-
ségre és olvasottságra, illetve idézettségre tehet-
nek szert. 
 Az EBSCO folyóiratlistáira egyszerű regisztrációs folyamatot kell 
elvégezni egy űrlapon, viszont a cikkszintű adatok átvitele az EBSCO 
adatbázisába az új folyóiratszámok megjelenésével együtt, egy rend-
szeresen menedzselt munkát fog jelenteni a szerkesztőség számára. 
 Az EBSCO egy adatbázis-szolgáltató, amely különböző szakte-
rületi folyóiratlisták fölé épített egy egységes rendszerű keresőfelü-
letet. Mivel nincs szakterületi elköteleződése, ezért bármely tudo-
mányterületet kutató folyóirat számára ajánljuk a felvételi eljárás 
kezdeményezését. Ezt a következő linkre kattintva teheti meg: 
https://www.ebsco.com/publishers-partnerships/full-text-databases 
 
 Az EBSCO kétféle szempont szerint minősíti a folyóiratokat: 
 

 Academic Journal: A hivatkozásokat lábjegyzetben és bib-
liográfiában jelenítik meg, illetve célközönségük szerint va-
lamely kutatói közösségnek szól a tartalmuk. 

                                                           
54 Fontos linkek: https://bit.ly/3gM4k4u | https://bit.ly/3xIK7lH 
 Academic Journals & Scholarly Peer Reviewed Journals: 
 https://bit.ly/3qrQ4RS | https://bit.ly/3vRZ0AZ 
 Felvételi eljárást ezen az űrlapon lehet kezdeményezni: 
 https://www.ebsco.com/publishers-partnerships/full-text-databases 
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 Lektorált „Peer Reviewed”: A folyóirat a cikkek lektorálá-
sára a következő eljárások valamelyikét alkalmazza: Blind 
Peer Reviewed / Double Blind Peer Reviewed, Editorial 
Board Peer Review, Expert Peer Review 

 

 
2. kép – EBSCO találat Könyvtári Figyelő c. folyóirat az EBSCO-ban 

 
ProQuest55 

 
A ProQuest adatbázist ugyanazért ajánljuk a 
folyóirat-szerkesztőségek számára, mint az 
EBSCO-t. A ProQuest is full-text hozzáférést 
biztosít az előfizetők számára a tartalmaik-
hoz, így a publikált cikkek és a folyóirat nemzetközi ismertségét is 
növelni lehet. 
 Az EBSCO-hoz hasonlóan itt is különböző szempontok szerint 
összeállított folyóiratlistákra lehet felvételt nyerni. Az eljárás kezdemé-
nyezéséhez a connectwithgca@proquest.com e-mail-címre kell elkül-
deni a folyóirat alapadatait (cím, ISSN és e-ISSN, honlap, tudományte-
rület, megjelenési gyakoriság, publikációk átlaga lapszámonként). 

                                                           
55 Fontos linkek: https://bit.ly/3j1KqEl | https://bit.ly/35PSwry  
 FAQ: https://bit.ly/3gM7w07 | Felvételi eljárást ezen az e-mail-címen lehet 

kezdeményezni: connectwithgca@proquest.com  
 Kapcsolat felvételi űrlap: https://www.surveymonkey.com/r/MFFG5QH 
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3. kép – ProQuest találat az adatbázisból 

 
ERIH Plus56 
 
Az ERIH Plus adatbázist társadalom- és 
humántudományokkal foglalkozó folyóira-
tok számára ajánljuk. Minősítési rendszere 
egységes minden folyóirattal szemben. Nagyon tanulságos lépés lehet 
azoknak a folyóirat-szerkesztőségeknek, akiknek távolabbi célja a 
Web of Science vagy a Scopus adatbázisok, az ERIH Plus elvárt kö-
vetelményei miatt. A minősítési eljárás során lényegében a honlapon 
elérhető információk alapján bírálják el a folyóiratot, ezért azt kell 
minél informatívabbá és átláthatóbbá tenni. 
 Regisztráció után, a folyóirat alapadatainak megadásait követően 
kerül be a folyóiratunk az ERIH Plus rendszerébe, ahol a felülvizsgálatot 
és a minősítési eljárást kb. 2 hónap alatt végzi el az ERIH plus csapata. 
 
 Az ERIH Plus követelményei a folyóiratokkal szemben: 
 

 Minimum 2 év rendszeres megjelenés. 
 Angol vagy más, a szakterületen releváns nyelven írt 

absztrakt tartozzon a cikkekhez. Az absztrakt a cikk 
„landing page” oldalán is jelenjen meg. 

                                                           
56 Fontos linkek: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/index 
 ERIH Plus követelmények leírása: 
 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/criteria_for_inclusion 
 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/about/approval_procedures 
 Felvételi eljárást ezen az űrlapon lehet kezdeményezni (regisztráció után):  
 https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/register 
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 Szerzőknél és szerkesztőségi tagoknál elvárás a név, az in-
tézményi affiliáció, az e-mail és levelezési cím feltüntetése. 

 A lektorálási folyamat leírása a honlapon elérhető legyen. 
 Az elmúlt 2 év lapszámaiban megjelent (Original Articles) 

cikkek szerzőségének intézményi affiliációit megvizsgálva, 
az alábbi kategóriákba sorolják a beküldött folyóiratokat: 
o International authorship: 2/3-nál kevesebben publi-

káltak az intézményi affiliációk alapján ugyanabból az 
országból. 

o National authorship: 2/3-nál többen írtak az intéz-
ményi affiliációk alapján ugyanabból az országból. 

o Local authorship: ha a publikációk 2/3-át ugyanab-
ból az intézményből publikálták. (Ezek a folyóiratok 
nem kerülnek be az ERIH Plus-ba.) 

 

 
4. kép – ERIH Plus találat az adatbázisból 
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 DOAJ57 
 
A DOAJ adatbázist ajánljuk minden olyan folyóirat számára, amely 
elkötelezett az Open Access alapelvei és a tudományos tartalmak 
nyílt hozzáférése iránt. Tudományterület és nyelv szempontjából sem 
szelektál a folyóiratok között, viszont – ahogy az ERIH Plusnál is 
jeleztük – a honlapon található információkat kell minél részletesebb 
és átláthatóbb formában megjeleníteni. 
 A DOAJ-hoz is szükséges egy felhasználói fiókot regisztrálnunk, 
majd egy 7 szintű regisztrációs űrlapon keresztül tudjuk a folyóira-
tunk szükséges adatait megadni. Ezek a következők: 
 

1. A folyóirat Open Access nyilatkozatára vezető URL-cím 
megadása 

2. A folyóirat alapadatainak megadása: cím, ISSN, honlap, szak-
terület, nyelv, kiadó, támogató kutatócsoport vagy intézmény 

3. Szerzői jog és licenc: CC licencek használata a folyóirat és a 
cikkek vonatkozásában 

4. Szerkesztőségi munkafolyamatok leírása, és a honlap vonat-
kozó URL-címeivel kell igazolni 

5. A publikálás költségei 
6. Közzétételi szabványok és követendő ajánlott gyakorlatok 
7. Az űrlap kérdéseire adott válaszok áttekintése 

 
A folyóiratok értékelése a DOAJ-nál kb. 3 hónapot vesz igénybe, és a 
bírálat során lehetősége van a szerkesztőségnek javításokat végezni a 
honlapon. 
 

                                                           
57 Fontos linkek: https://doaj.org/apply/why-index 

DOAJ követelmények részletes leírása: Krizsán Ivett: 7 lépés folyóiratunk 
nemzetközi láthatóságának növelése érdekében: a megújult DOAJ honlap 
https://bit.ly/35Wp5ER | https://doaj.org/apply/guide | https://bit.ly/3gYsiZ7 
DOAJ Seal kritériumok: Az Open Access legjobb gyakorlatát követő folyóira-
tok minősített kategóriája. Meghatározott feltételeiről itt olvashatnak: 
https://doaj.org/apply/seal 
Felvételi eljárást ezen az űrlapon lehet kezdeményezni (regisztráció után): 
https://doaj.org/account/register | https://doaj.org/apply 



Krizsán Ivett – Lovász Dávid: Folyóiratok láthatóságának növelése a tudományos világban 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24050 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

192 

 
5. kép – Részletes információk a Hungarian Geographical Bulletin c. folyóiratról 

 
 Scopus58 
 
A Scopus adatbázishoz talán nem is szük-
séges külön ajánlót írnunk, hiszen a nem-
zetközi tudományos életben betöltött szere-
pe megkérdőjelezhetetlen. A Web of Scien-
ce mellett és egymást kiegészítve, az általuk indexált folyóiratok a 
tudományos lapkiadás elitjét jelentik, ami már előre feltételezi, hogy 
az elvárások széles spektrumát kell a folyóiratoknak teljesíteniük ah-
hoz, hogy bekerülhessenek ezekbe az adatbázisokba. Viszont már az 
ismertetés elején fontosnak tartjuk kiemelni, hogy nemcsak a 

                                                           
58 Fontos linkek: Scopus követelmények leírása: Krizsán Ivett: Scopusba való be-

kerülés: Növeljük meg folyóiratunk láthatóságát! https://bit.ly/3wR93rf 
 Karen Holland, Derrick Duncombe, Elizabeth Dyas and Wim Meester: Scopus 

Journal FAQs: Helping to improve the submission & success process for Editors 
& Publishers, 2019.https://bit.ly/3gLh4bC 

 A folyóirat önellenőrzését elősegítő űrlap a követelményekkel: 
 https://www.readyforscopus.com 
 Felvételi eljárást ezen az űrlapon lehet kezdeményezni: 
 https://suggestor.step.scopus.com/suggestTitle/step1.cfm 
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Scopusba és a WoS-ba való bekerülés, hanem az adatbázisokban ma-
radás is nagy kihívást állít majd a szerkesztőségek elé. 
 A Scopus adatbázisnak van egy űrlapja, amit az alábbi címről érhet 
el a szerkesztőség: https://www.readyforscopus.com Ezt az űrlapot ja-
vasoljuk tájékozódás és önellenőrzés céljából használni a szerkesztősé-
geknek. Magyarázó szöveggel és automatikusan bejelölhető válaszlehe-
tőségekkel segítik a folyóiratot a Scopus elvárásainak teljesítésében. 
 

 További tájékozódási pontnak javasoljuk az Elsevier hivatalos 
honlapján található leírást a Scopus válogatási szempontjairól 
és a könyvtár Kalauz blogján található rövid ismertetést.59 

 Ha a szerkesztőség célja a Scopus feltételeinek való megfele-
lés, akkor a tananyagunkban összefoglalt Checklist elemeit 
javasoljuk megfogadni, továbbá a https://bit.ly/3gXSUJM űr-
lap kitöltésével ellenőrizhető, hogy a folyóirat megfelel-e az 
alapelvárásoknak. 

 
A Scopusnál egy független szerkesztői bizottság CSAB (Scopus 
Content Selection & Advisory Board) vizsgálja meg a jelölt folyóira-
tokat, ahol a bizottság tagjai egy-egy szakterületnek a képviselői. Az 
elbírálás során az alábbi szempontokra fordítanak különös figyelmet: 
 

 Általános szempontok a folyóiratról: 
o A folyóirat célja és tudományterületi profilja. 
o A lektorálás típusa. 
o Szerzők és szerkesztőségi tagok földrajzi megoszlása. 

 Minőségi tartalom: 
o A szakterülethez való tudományos hozzájárulás. 
o Az absztrakt és a cikkek minősége (olvashatóság, ért-

hetőség). 
o A közölt tanulmány témája a folyóirat célkitűzéseihez 

igazodik. 
 A folyóirat és a Scopus kapcsolata: 

o A folyóirat régebbi cikkei szerepelnek-e a Scopus 
adatbázisban? (A Scopusban már indexált cikkek idé-
zik-e a vizsgált folyóiratban közölt tartalmat?)  

o Szerkesztő Scopus profilja.  
 Rendszeresség: 

o Folyóiratszámok rendszeresen, a honlapon meghatáro-
zott rendszerességgel jelenjenek meg.  

                                                           
59 https://bit.ly/3gLh4bC | https://bit.ly/3wR93rf 
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o Határidők betartása a szerkesztőségi munkafolyamatok 
során. 

 Online elérhetőség: 
o Tartalom elérése.  
o Angol nyelven elérhető honlap. 
o A honlap minőségének megvizsgálása. 

 
 Ha folyóiratunkat a CSAB bizottság nem találta megfelelőnek, ak-
kor 1–5 év közötti embargót határoz meg attól függően, hogy a szüksé-
ges javítások és fejlesztések mennyi idő után fejthetik ki hatásukat. 
 Ha folyóiratunkat megfelelőnek találta a minősítő bizottság, ak-
kor éves szintű felülvizsgálatokra számíthatunk. Fontos a minőségi 
tudományos tartalom hosszú távú garantálása, és a tartalomhoz való 
megbízható hozzáférés és a rendszeres megjelenés biztosítása. 
 

 
6. kép – Az Orvosi Hetilap a Scopusban 

 
 Web of Science (WoS)60 
 
A Web of Science adatbázis a Scopushoz hasonlóan széles nemzetközi 
elismertséggel rendelkezik a tudományos világban. Az adatbázis neve 
összekapcsolódott az impaktfaktor értékkel, amit a Journal Citation 
Reports szolgáltatáson keresztül biztosít a Clarivate Analytics cég. Im-
paktfaktor értéket a Web of Science által regisztrált és különleges felté-
teleket teljesítő folyóiratok kaphatnak. A tananyagban még részletesen 
fogunk foglalkozni a folyóiratok impaktfaktor követelményeivel. 

                                                           
60 Fontos linkek: WoS követelmények leírása: Krizsán Ivett: Adatbázisba való 

bekerülés: Növeljük meg folyóiratunk láthatóságát! https://bit.ly/3d4ZuNM | 
https://bit.ly/2SM4gJ3 | https://bit.ly/3zQrkXB 

 Az ESCI folyóiratlistáról: https://bit.ly/35Lo0zb 
A felvételi eljárás kezdeményezésére szolgáló űrlap 2021. június közepétől 
lesz elérhető. 
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 A Web of Science esetében is – ahogy a Scopus bemutatásánál is 
írtuk – javasoljuk a Checklisten felsorolt szempontok alkalmazását a 
folyóiratban és a honlapon. Az ott megtalálható szempontokon túli 
követelményeket ismertetni fogjuk. 
 A Web of Science folyóirat beküldési felülete átalakulóban van a 
tananyag írásának időpontjában. 
 

 Regisztrációhoz kötött lesz az űrlap elérhetősége. 
 A folyóirat alapadatait és a kontaktszemélyeket kell megadnunk. 
 További tájékozódási pontnak javasoljuk a Clarivate Analy-

tics hivatalos honlapján található leírást a WoS válogatási 
szempontjairól, és a könyvtár Kalauz blogján található rövid 
ismertetést.61 

 

 
7. kép – Civil Szemle c. folyóirat a Web of Science-ben 

 
A Web of Science adatbázis alapját 3 tudományterületileg tagolt fo-
lyóiratlista alkotja: 
 

 Science Citation Index Expanded (SCIE) – természet- és orvos-
tudományok 

 Social Sciences Citation Index (SSCI) – társadalomtudományok 
 Arts & Humanities Citation Index (AHCI) – bölcsészettudo-

mány és művészetek 
 Emerging Sources Citation Index (ESCI) 

o A WoS 2015-ben kezdte el az ESCI multidiszciplináris 
folyóiratlista építését. 

o Olyan folyóiratokat tartalmaz, amelyek a WoS által 
meghatározott minőségi kritériumokat teljesítik, de az 
impakt kritériumokat még nem. 

                                                           
61 https://bit.ly/35IXVkk | https://bit.ly/3d4ZuNM – A cikk megírását követően vál-

tozások történtek a WoS oldalán. Előreláthatólag 2021. június közepétől egy új 
folyóiratajánló felület kerül kialakításra a Web of Science honlapon, ahol regiszt-
rációt követően lehet folyóiratokat jelölni. 
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o Ideális választás fiatal folyóiratok számára, vagy olyan 
regionális és szűk csoportot érdeklő témát kutató folyó-
iratoknak, amelyeknek nehezebb az elvárt idézettségi 
hatást elérni. 

 
A Web of Science elvárásait az alábbi infografikán lehet áttekinteni: 

 
Forrás: https://bit.ly/3zQrkXB 
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Fölkerné Csernyik Rita 

csernyik.rita@lib.pte.hu 

MTMT menedzselése 
Bevezetés a Magyar Tudományos Művek Tára 

(alapszintű) kezelésébe 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

A tananyag célközönségének meghatározása 

A tananyag elsősorban az egyetem PhD hallgatóinak készült. Az 
MTMT-ben történő regisztrációjuk és a publikációik feltöltése köte-
lező a fokozatszerzési eljárás megkezdése előtt. A Pécsi Tudomány-
egyetemen működő karok mindegyike rendelkezik kari MTMT ad-
minisztrátorokkal és adatbevivőkkel, akik széleskörű segítséget nyúj-
tanak az oktatók profiljának és publikációs listájuknak kezelésében. 
Ezzel szemben a doktori iskola hallgatóinak többnyire egyedül kell 
boldogulniuk a publikációk rögzítésében és a listák készítésében. 

A tananyag célja 

Az MTMT-es e-tananyag célja, hogy a szerző (itt: PhD hallgató) 
alapismereteket szerezzen az adatbázisról, így saját maga tudja a pub-
likációit helyesen feltölteni az adatbázisba. Az anyag elsősorban gya-
korlati jellegű segédlet, mely sok képernyőképet tartalmaz. Az adat-
bázis használatához elengedhetetlen az MTMT alapfogalmainak is-
merete, és a „Típus, jelleg, besorolás” dokumentum. Az MTMT kur-
zus célja, hogy egy szerző eljusson a regisztrációtól egy egyszerű 
adatrögzítésig.1 

• A szövegben előforduló összes internetes hivatkozás letöltési és ellenőrzési dátu-
ma, valamint a kéziarat lezárási dátuma 2021. május 31.

1 Az adatbázis folyamatosan változik: átalakulnak műveletek, megváltoznak bizo-
nyos funkciók, hogy könnyebben kezelhetőbb legyen a felület, illetve hogy meg-
feleljenek a külső elvárásoknak. Emiatt az anyagba került képernyőképek nem 
feltétlenül az aktuális állapotot mutatják. A tananyag készítésekor a képek az 
MTMT állapotát tükrözik, melyek később (akár már a tananyag megjelenése pil-
lanatában) elavulttá válhatnak. 
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 Megszerezhető kompetenciák 
 

 Képes regisztrálni az adatbázisba, 
 képes módosítani a személyes adatait, a szerzői profilját, 
 képes önállóan importtal vagy kézi rögzítéssel létrehozni 

egy rekordot, 
 képes egy egyszerű válogatott publikációs listát készíteni, 
 képes egy összefoglaló táblázatot generálni. 

 
 
 Tematika 
 

 Regisztráció 
 Felület felépítése 
 Szerzői adatokra vonatkozó információk és módosítási le-

hetőségek 
 Szerzői és intézményi hozzárendelés (affiliáció) 
 Közlemény importálása 
 Közlemény kézi rögzítése 
 Listák – listakészítés 
 Táblázatok – összefoglaló táblázat 
 Tájékozódás és segítségkérés (fórum, cédula, adminok) 

 
 
 Kötelező szakirodalom 
 

 Típus, besorolás, jelleg v4.,3 – https://bit.ly/3c2SRv2  
 Útmutató szerzők számára az MTM2 szoftver használatá-

hoz – https://bit.ly/3qlIlVn 
 
 
 Ajánlott szakirodalom 
 

 Áts József (2015): az MTMT és az intézményi hozzáren-
delés. TMT 62 (1) pp. – https://bit.ly/311hwdk 

 1/2016. számú rektori utasítás a Magyar Tudományos Mű-
vek Tárába (MTMT-be) való adatfelvitelről. 
– https://bit.ly/3xSfjir 

 A dokumentumok fajtái (dokumentumtipológia) 
– https://bit.ly/2OKOJHs 
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MTA elnökség, doktori határozat – 2012.09.25 (Teljes tu-
dományos közlemények) – https://bit.ly/3rdQXwd 

 Könyvtárosok kézikönyve. 1. kötet Alapvetés. szerk. Hor-
váth Tibor; Papp István. Budapest: Osiris Kiadó, 1999.  

 Tóvári Judit: Bibliográfiai adatfeldolgozás I. Eger: Eszter-
házy Károly Főiskola, 2011. – https://bit.ly/3wT2FQn 

 Tóvári Judit: Fogalmak szótára. – https://bit.ly/3xMOA74 
 Scheuring István: Kinek van szüksége az MTMT-

adatbázisra? Magyar Tudomány, 173.évf. 8. sz. pp. 991. 
2012. – http://www.matud.iif.hu/2012/08/15.htm 

 Tichy-Rács Ádám: Kinek van szüksége MTMT-
adatbázisra? Hozzászólás Scheuring István cikkéhez. Ma-
gyar tudomány, 173. évf. 11. sz. pp. 1379. 2012. 
https://bit.ly/362VucJ 

 Holl András (MTA KIK) előadása, 2016.07.13.  
– https://bit.ly/3j9ddqt 
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1. MTMT REGISZTRÁCIÓ 
 
Az MTMT-be regisztrálni a https://www.mtmt.hu oldalon a bal oldali 
részben található „Regisztráció” gombra kattintva 
 

 
 
vagy a https://m2.mtmt.hu/frontend/ oldalon a középső „Regisztrá-
ció” fül alatt lehet. 
 

 
 
A „Regisztráció” gombra kattintva megnyílik a kitöltendő regisztrá-
ciós űrlap. 
 A piros csillaggal vagy egyéb piros szöveggel megjelölt mezők 
kitöltése kötelező. 
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A rendszerben preferált nyelvet a „Nyelv” mellett található legördülő 
listából lehet kiválasztani: 
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A nyelv kiválasztásától függ a belépés után megjelenő 
MTMT felület és a rendszertől kapott e-mail üzenetek 
nyelve. 

Az intézmény a „Munkahely” mellett található nagyító ikonra kat-
tintva választható ki. 
 

 
 
Az intézmény megfelelő szervezeti egysége a hierarchikus listából 
választható ki. 
 A gyorsabb kiválasztás érdekben a felugró ablakban az „Intéz-
mények keresése” mezőbe a Pécsi Tudományegyetemet kell írni és 
entert nyomni. 
 

 
 
Az egységek mellett található háromszöggel lehet az Egyetem alatt 
található egységeket is kilistázni. 
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Gyakori hiba a „Munkahely” nem megfelelő megadása. A doktori 
hallgató munkahelye jelen esetben az a Doktori Iskola, ahol a tanul-
mányait végzi. 
 Az egységet ki kell jelölni, és a „Kiválaszt és bezár” gombra kell 
kattintani. 
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Abban az esetben, ha a munkahelye nem egy MTMT tagintézmény 
(nem található meg az adatbázisban), azt nem tudja kiválasztani az 
előzőleg bemutatott módszerekkel. Ebben az esetben használja a 
„Munkahely szövegesen” mezőt, ahova be lehet írni a szerveze-
tét/intézményét. (Ebben az esetben a regisztráció hosszabb ideig tart-
hat, mivel nem az intézményi MTMT adminisztrátorhoz érkezik be a 
regisztrációs kérés.) 
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A regisztráció során a család- és utónevet is meg kell adni: 
 

A név mezőkbe ne írja be a Dr., Prof, PhD 
stb. szavakat. 
Az „Egyértelműsítő név” mezőbe a szakte-

rületet, kutatási területet vagy olyan egyéni adatot, információt kell 
írni, amely megkülönbözteti a szerzőt másoktól. (Erre a gyakori veze-
téknevek és névegyezések miatt is szükség van.) Gyakori hiba, hogy 
ide PhD, PhD hallgató stb. kerül, esetleg megismétlésre kerül a szer-
ző neve. 
 

 
 

A regisztrációkor kötelezően kitöl-
tendő a „Szakterületek” mező, 
mely az MTA Doktori Tanácsa ál-
tal kidolgozott Tudományági nó-
menklatúra 3 szintű hierarchiájából 
választható ki (egyszerre több is). 
A szakterülete(ke)t a nevük előtt 
található négyzetet bepipálva lehet 
kiválasztani. A „Kiválaszt és be-
zár” gombra kattintva lehet végle-
gesíteni a folyamatot. (Legalább 
egy szakterületet kell kiválasztani, 
de többet is meg lehet adni.) 

 

 
A felhasználónév választható, de 
amennyiben már foglalt a válasz-
tott név, a rendszer jelzi, és újat 

kell megadni. Ha ennek ellenére is foglalt a felhasználónév, az intéz-
ményi adminisztrátor új felhasználónevet ad (általában a szerző nevét 
pontokkal elválasztva). 
 
A jelszót kétszer kell megadni. A jelszónak legalább 8 karakterből kell 
állnia, melynek egy nagybetűt és egy számot is kell tartalmaznia. (Ke-

rülje a gyakori szavakat, az ismétléseket és 
az egymás melletti billentyűk sorozatait!) 
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A születési dátum a mező-
ben található naptár jelre 
kattintva adható meg. 
 
 
 
 
 
 

Az e-mail-cím pontos megadása nagyon fontos, mert az arra küldött 
megerősítő linkre kattintva válik csak érvényessé a regisztráció. (Előfor-
dulhat, hogy a Spam vagy Közösségi / Promóciók mappába kerül a kül-
dött megerősítő e-mail, ezért érdemes ott is megnézni.) 
 
 
 
 
A további kötelező adminisztratív mezők között a szokásos biztonsá-
gi elemek is megtalálhatók: az adatkezelési nyilatkozat (GDPR) és a 
robot programok kiszűrését szolgáló „Captcha”. 
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A regisztrációs űrlap kitöltése a „Regisztráció küldése” gomb meg-
nyomásával fejeződik be. 
 Ha nem sikerült jól kitölteni az űrlapot, a „Néhány szükséges 
mezőt nem helyesen töltött ki!” szövegű üzenet érkezik. Ilyenkor a 
kötelező mezők (*-gal jelöltek) ellenőrzése alapján el kell végezni a 
szükséges javításokat. 
 Ha sikeres volt a regisztráció, az alábbi képernyőüzenet érkezik: 
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Ha helyes e-mail-cím lett megadva, a megerősítő e-mailnek hamarosan 
meg kell érkeznie (érdemes a spam és promóciók mappában is meg-
nézni). Amennyiben ez nem történik meg, fel kell venni a kapcsolatot a 
központi MTMT adminisztrációval. (https://www.mtmt.hu/kapcsolat) 
 A regisztráció a szerző részéről a regisztrációs űrlapon megadott 
e-mail-cím hitelesítésével fejeződik be, amit a szerző egy e-mailben 
kapott linkre kattintva tehet meg: 
 

 
 
A regisztráció akkor sikeres, ha erről képernyőüzenet és e-mail is ér-
kezik. 
 
Képernyőn keresztül: 
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E-mailben: 
 

 
 
Amennyiben a megerősítő e-mail jóváhagyása nélkül próbál belépni 
az adatbázisba, az alábbi üzenetet kapja: 
 

 
 
Ezután az intézményi MTMT adminisztrátor ellenőrzi és jóváhagyja 
a regisztrációt. (Amennyiben valamely mezőt nem megfelelően töl-
tött ki, általában e-mailben felveszi a kapcsolatot a regisztrálóval 
adategyeztetés céljából.) 
 Amennyiben a regisztráció jóváhagyásra került, a következő 
üzenet érkezik e-mailben: 
 

 
 
Amennyiben a fenti e-mailt a hozzáférés engedélyezéséről két munka-
napon belül nem kapja meg, célszerű intézménye MTMT adminisztrá-
torát vagy a központi MTMT adminisztrációt megkeresnie 
(https://www.mtmt.hu/kapcsolat). 
 Ezután felhasználónevével és jelszavával beléphet a rendszerbe. 
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2. A FELÜLET FELÉPÍTÉSE 
 

Belépés után az alábbi felület jelenik meg: 
 

 
 

 Bal oldali panel 
 

A bal oldali menü és az abban található műveletek, gombok: 
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Ebben a részben vannak ún. állandó és ki/becsukható gombok, me-
lyekkel változtatni lehet a panel elrendezésén. Azon műveletek nyit-
hatók, csukhatók, melyek esetében a „+” és „-” jelek láthatóak. 
 Az itt található egyes műveletek nagy részéről a tananyag külön-
böző részeiben lesz szó. 
 
 
 Felső panel 
 
A felső panelen a következő gombokat érheti el: 
 

 
 
 
 Középső panel / Tartalmi nézet 
 
A tartalom nézetben láthatóak a szerző közleményei (alapbeállítás-
ként ezek jelennek meg), de a különféle keresések és listák eredmé-
nyei is itt jelennek meg. A közlemények felett található menüsor se-
gítségével lehet elvégezni a rekordokkal kapcsolatos módosításokat. 
 

 
 
A rekordműveletekről a tananyag különböző részeiben lesz szó. 
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3. SZERZŐI ADATOKRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK 
 ÉS MÓDOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK 
 
 Menüpont 
 
Bejelentkezés után az Önre, mint szerzőre vonatkozó információkat a 
felső menüsorban tudja megtekinteni és módosítani a felhasználóneve 
mellett található legördülő listában. 
 

 
 
A felhasználóneve alatt a következő legördülő listát látja: 
 

 
 
 
 Tárolt adatok áttekintése 
 
A „Személyi adatlap” menüpontban megtekintheti az adatbázisban az 
Önről tárolt információkat. Ebben a részben módosítási lehetősége 
nincs. 
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 Saját adatok szerkesztése 
 
A szerzői adatok módosítását, kiegészítését az „Adataim szerkeszté-
se” menüpontban teheti meg. 
 

 
 
Az adatlapon nem minden mezőt lehet módosítani: 
 

 vannak olyan mezők, melyek egyáltalán nem módosítha-
tóak pl. MTMT azonosító, Regisztráció dátuma, Regiszt-
rációs megjegyzés, Utolsó belépés 

 vannak olyan mezők, melyeket a szerző nem, de az intéz-
ményi és/vagy a kari adminisztrátor kérésre javíthat, ki-
egészíthet pl. Intézményhez csatolás. (Amennyiben új in-
tézményt szeretne csatolni vagy megadná munkakapcsola-
tának végét, vegye fel a kapcsolatot az intézményi vagy a 
kari adminisztrátorral. Erről bővebben a 9. részben – Tá-
jékozódás és segítségkérés – talál információkat.) 

 
Személyi adatlapon szerkeszthető mezők: 
 
A módosítás során figyelni kell arra, hogy a piros csillaggal jelölt 
mezők (ezek a kötelező mezők) nem maradhatnak üresen. 
 
 1. Név mezők 
 
 Családnév 
 
Amennyiben megváltozik a szerző neve (pl. családi állapot változása 
miatt), a Családnév mezőben módosíthatja azt. 
 
 Egyértelműsítő név 
 
Ez a név a szerző neve mellett zárójelben megjelenő (és a regisztráció-
kor megadott) név, ami azonosítja a szerzőt. Ez általában a szerző által 
kutatott szakterület. Ha változás áll be a kutatási témában, vagy egy 
szűkebb/tágabb területet szeretne megadni, ezt a mezőt módosíthatja. 
 

Gyakori hiba, hogy ide PhD, PhD hallgató stb. lett megadva a regisztrációkor, 
megismétlésre került a szerző neve, de előfordulhat az is, hogy üres a mező. Ilyen 
esetben kérem, javítsa a megfelelő kutatás/szakterületre. 
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 Szerzői nevek 
 
Ebben a mezőben rögzítheti a publikációiban előforduló különféle 
szerzői névváltozatait. 
 A szerzői nevek megadását a „Szerzői név” mellett található „+” 
jellel tudja rögzíteni: 
 

 
 
Szerzői neveit a felugró ablakban tudja megadni: 
 

 
 
Töltse ki a kötelező mezőket, majd a „Csatol & bezár” gombra kat-
tintva adja hozzá a névváltozatot a listához 
 

 
 
Fontos, hogy minden változat, rövidítés rögzítve legyen, hogy a rendszer 
keresője automatikusan megtaláljon minden Önhöz tartozó közleményt. 
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Amennyiben módosítani szeretne egy névváltozatot, a név mellett 
található  ikonra kattintva teheti azt meg. 
 Ha törölni szeretne egy rögzített névváltozatot a  jelre kattintva 
eltávolíthatja a listából. 
 

 
 
Összefoglalva a szerzői nevek szerkesztése: 
 

 
 
 2. E-mailhez kötődő mezők 
 
 E-mail-cím 
 
Ebben a mezőben az az e-mail-cím jelenik meg, amit a regisztrációkor 
megadott a szerző. Ha az e-mail-cím változik, itt lehet az új, aktív címet 
megadni. Fontos, hogy mindig az az e-mail-cím legyen megadva, amit 
a szerző használ, mivel a rendszer erre az e-mailre küld értesítéseket. 
 
 E-mail-értesítés gyakorisága 
 
A rendszerből kaphat e-mailben értesítést. A nagyító ikonra kattintva 
kiválaszthatja, hogy milyen gyakorisággal szeretne a publikációira vo-
natkozó változásokról információt kapni. Alapbeállításként nincs semmi 
kiválasztva. Az értesítés beállításához a nagyító ikonra kell kattintani: 
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A felugró ablakban választhatja ki az értesítési időt. A kiválasztás után 
a „Kiválaszt és bezár” gombra kattintva mentheti el a gyakoriságot. 
 

 
 
 E-mail fórumüzenetekről 
 
A checkbox bepipálásával jelölheti, hogy a fó-
rumüzenetekről kapjon-e e-mailben értesítést. 
Alapbeállításként nem jön üzenet a fórumbejegyzésekről. (A fórum-
ról bővebben a 9. részben – Tájékozódás és segítségkérés – talál in-
formációkat.) 
 
 E-mail cédulákról 
 
A checkbox bepipálásával jelölheti, hogy az 
Ön által küldött cédulákról és válaszokról kap-
jon e-mailben értesítést. Alapbeállításként nem jön üzenet a cédulák-
ról e-mailben. (A cédulákról bővebben a 9. részben – Tájékozódás és 
segítségkérés – talál információkat.) 
 

Az e-mail-címhez kapcsolódóan van egy nem 
szerkeszthető mező, az „E-mail-cím jóváhagyva”. 
Amennyiben a mező mellett „Nem” szerepel, Ön 
nem erősítette meg e-mail-címét, így az értesítő 
leveleket nem kapja meg (akkor sem, ha beállította 
milyen gyakorisággal kér e-mail-értesítést). 
E-mail-címét (a felső menüben) a felhasználó neve 
melletti listában az „E-mail-cím megerősítése” 
menüpontra kattintva tudja megerősíteni. 
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 3. Fokozatok 
 
A „Fokozatok” menüpontban megadhatóak a szerző által megszerzett 
fokozatok. Ezt a „+” jelre kattintva lehet megtenni. 
 

 
 
A felugró ablakban a kötelező mezőket ki kell tölteni, de megadhatja 
a nem kötelező mezők adatait is (pl. konzulens, benyújtás éve). 
 A különféle fokozat neveit a nagyító ikonra kattintva lehet listá-
ból kiválasztani. 
 

 
 
A kiválasztott fokozatot kijelölés után a „Kiválaszt és bezár” gomb-
bal lehet beemelni a „Fokozat”-ok közé. 
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A kitöltött űrlapot a „Csatol & bezár” gombbal lehet menteni. 
 

 
 
Összefoglalóan a „Fokozatok” kitöltéséről: 
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 4. Szerzőazonosítók 
 
A szerzőazonosítók a különféle adatbázisokban található egyedi azo-
nosítók, melyeket általában algoritmus generál a szerzői profilok mel-
lé. Ezen azonosítók a könnyebb visszakereshetőséget és azonosítást 
szolgálják (mely különösen fontos a gyakori vezetéknevek esetében). 
 Az azonosítók megadását a „+” jelre kattintva lehet megtenni: 
 

 
 
A felugró ablakban a kötelező mezőket ki kell tölteni. A különféle 
szerzőazonosító elnevezéseit a „Forrás” mellett található nagyító 
ikonra kattintva lehet listából kiválasztani. 
 

 
 
Ha a listában nem találtuk meg azt az elnevezést, amit szerettünk volna 
csatolni, akkor a „Keresés” mezőben további források találhatóak. 
 

 
 

A kiválasztott elnevezés kijelölése után a „Kiválaszt és bezár” gomb-
bal lehet beemelni a „Forrás”-ok közé. 
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A kitöltött mezők után a „Csatol & bezár” gombbal lehet menteni az 
azonosítót. 
 

 
 
 

Amennyiben nem helyesen adta meg az azonosítót, a rendszer jelezni fogja. Pl. 
 
 
 
 
 
 
 
Ebben az esetben ellenőrizze az azonosító helyességét! 
–––––––––––– 
2020 decembere óta a rendszerben megadott ORCID azonosítóját megerősítheti. 
Ehhez használja az „Adataim szerkesztése” szerzői profil alján található „ORCID 
megerősítése” gombot és jelentkezzen be 
az ORCID oldalára. Részletes útmutatót a 
https://bit.ly/35QTdBg oldalon talál. 
 Amennyiben a profilján megadta az 
ORCID azonosítót, de nem erősítette meg, 
a következő belépéskor az alábbi felugró 
üzenet jelenik meg: 
 

 
 
 5. Közlemények időbeli teljessége 
 
A korábbi adatbázisban nagy jelentősége volt ezen adatok megadásá-
nak, a mostani adatbázisban nem ezen beállításoktól függ a közlemé-
nyek (publikációk, idézők) nyilvánossága. 
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A dátumokat  ikonra kattintva vagy kézzel beírva lehet megadni. Ez 
utóbbi esetben éééé-hh-nn formátumot kell követni. 
 

 
 
 
 6. Tudományosztályozás és Szakterület 
 
 Tudományosztályozás – MTA 
 
A „Tudományosztályozás – MTA” mezőben a szakterületet lehet ki-
választani egy 3 szintű hierarchiából. A tudományosztályozást a „+” 
jelre kattintva lehet kiválasztani. (A mező kitöltése nem kötelező, de 
némely esetben – pl. köztestületi tagok ellenőrzése kapcsán – elen-
gedhetetlen, és ellenőrzik a meglétét.) 
 

 
 
A felugró ablakban a nyilakra kattintva lehet a listát tovább bontani, 
majd a kiválasztani kívánt elnevezés elé pipát tenni, végül a „Kivá-
laszt és bezár” gombra kattintani. (Egyszerre több szakterületet is ki 
lehet jelölni.) 
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 Szakterület (elavult) 
 
Ez a korábban az MTMT1-ben megadott és a jelenlegi rendszerbe 
átvett szakterületet jelenti. 
 
 Szakterületi összesítés 
 
Ebben a menüben a megfelelő MTA osztály szakterületi táblázata 
választható ki a nagyító gombra kattintva. 
 

 
 
A felugró ablakban kijelölés után a „Kiválaszt és bezár” gombra kat-
tintva emelhető be a táblázat. 
 

 
 

A kiválasztás után a táblázat a nyilvános felületen is elérhető lesz. 
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 7. Egyéb mezők 
 
 Több idézés egy idézőben 
 
A checkbox bejelölése a szöveghely szerinti hivatkozások felvitelét be-
folyásolja, vagyis amennyiben ez a mező be van jelölve, a rendszer nem 
érzékeli duplumnak ugyanazon idéző mű többszöri felvitelét a pontos 
helyek (oldalszám, jegyzetszám, szövegkörnyezet) megadásával. 
 A többes idézés azt jelenti, hogy egy idé-
zett közleményt egy idéző közleményben 
több helyen idéznek/említenek. (Ezek jellemzője az oldalszám, jegy-
zetszám megadása.) 
 Csak azon szerzők esetében lehetséges és helyes a „Több idézés 
egy idézőben” mező használata: 
 

 ha a szerző adatlapján az MTA II. Filozófiai és Történettudo-
mányok Osztályának szakterületi összesítő táblázata van kivá-
lasztva 

 ha bizonyos szakterületen tevékenykedik (történész, régész). 
 

Minden más esetben helytelen a mező bepipálása! 
 

Amennyiben be van pipálva ez a checkbox és rögzített szöveghelyek szerinti 
hivatkozást, az Ön publikációja alatt a következő módon jelennek meg az idézők: 
 

 
 
Az említéseket az alábbiak szerint szükséges rögzíteni: 
 

 
 

 
 Megbízottak 
 
A szerző egy vagy több szerzőtársát is megbízhatja közleményeinek 
kezelésével. Csak olyan szerzőt tud választani, aki rendelkezik 
MTMT regisztrációval. Ebben az esetben a megbízott szerző a meg-
bízó szerzőhöz átjelentkezéssel kezelheti a publikációkat, idézéseket 
és idézéskapcsolatokat. 
 A megbízottat a menü mellett a „+” jelre kattintva lehet megadni: 
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A felugró keresőablakban a szerzőtárs nevét, névrészletét, szerzői 
névváltozatát beírva, majd a „Keresés” gombra kattintva tehető meg. 
Ha megtalálta, jelölje ki a megfelelő nevet, majd a „Kiválaszt és be-
zár” gombra kattintva beemelheti a megbízottak közé. 
 

 
 

A fenti beállítás után a megbízott szerzői adatlapján a „Megbízó szerzők” alatt az 
Ön neve megjelenik. (Ezen mezőt csak a megbízó szerző tudja módosítani, a 
megbízott nem.) 

 

 
 Válogatott közlemények nyilvánossága 
 
A „Válogatott közlemények listája nyilvános” 
menü bepipálásával beállítható hogy az Ön lis-
tája a nyilvános felületen megjelenjen. 
 
 eduID használata 
 

Ahhoz, hogy a rendszerbe eduID-vel tudjon 
bejelentkezni, szükséges előtte az adatlapon 
összekapcsolni az eduID-val. Ezt az „Adataim szerkesztése” menü-
ben a bal alsó sarokban teheti meg az „eduID összekapcsolása” 
gombbal. 
 A gombra való kattintással a következő felületre jutunk, ahol a 
legördülő listából ki kell választani a szervezetet: 
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Ezután az intézményi bejelentkező oldalon meg kell adni felhaszná-
lónevet (egyetemi egyedi azonosító: EHA vagy Neptun-kód) és a 
hozzá tartozó jelszót. Ezután már eduID-val is bejelentkezhetünk az 
adatbázisba. 
 

Ezután az „Adataim szerkesztése” menüben a jobb alsó 
sarokban az alábbi gombot láthatja: 
 Az adatlapon azt is láthatja, hogy a „Shiboleth ID” és az „ID provider” mezők 
automatikusan kitöltésre kerültek. 
 Megjegyzés: Csak abban az esetben tudja ez eduID összekapcsolást megtenni, 
ha szervezete csatlakozott az eduID hálózathoz. 

 
 Módosítások véglegesítése 
 

Amennyiben módosítást végzett az adatlapon, az oldal alján található 
„Mentés és bezárás” gombra kattintva véglegesítheti a változásokat. 
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4. SZERZŐI ÉS INTÉZMÉNYI HOZZÁRENDELÉS 
 (AFFILIÁCIÓ) 
 
A megfelelő hozzárendelés mutatja meg egy szerző (és intézmény) 
hozzájárulását a publikációhoz. Az Ön MTMT-beli publikációs listáján 
az a közleménye szerepel, amelyhez az adatbázisban regisztrált neve 
hozzá van rendelve. (Hozzárendelés hiányában a közlemény szerepel 
az adatbázisban, de az Ön publikációs listáján nem fog megjelenni.) 
 A szerzői és/vagy intézményi hozzárendelést megtehetjük a köz-
lemény felvitelekor vagy a rögzítéstől eltérő időben is. Ez utóbbi 
esetben először mindig meg kell keresni a közleményt (lehet forrás 
vagy idéző is), amit magunkhoz szeretnénk rendelni. 
 Szerzői hozzárendeléssel nem rendelkező rekord: 
 

 
 

A szerzői hozzárendelést a közlemény kijelölése után két módon le-
het megtenni: 
 
 1. Rekord megnyitása szerkesztésre 
 

Abban az esetben szerkeszthető a rekord, ha a közlemény előtt látható 
a  ceruza ikon, illetve ha a közlemény kijelölése után a felső menü-
ben a „Szerkeszt” gombot látja. 
 A rekordot meg kell nyitni szerkesztésre, melyre több lehetőség 
van: 1, a rekord dupla kattintásra megnyílik vagy 2, rekord kijelölése 
után a fenti menüben található „Szerkeszt” gombra kattintva 3, a re-
kord kijelölése után a jobb egérgomb megnyomásával megjelenő me-
nüben a „Szerkeszt” menüt választva. 
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Bármely lehetőséget választva a közlemény szerkeszthetővé válik. A 
„Szerző(k)” mezőt megkeresve ki kell választani azt a szerzői nevet, 
amelyhez hozzá szeretné rendelni magát, és a név mellett található  
ikonra kattintva végezze el a hozzárendelést. A felugró ablakban a 
„Szerző” mező mellett levő nagyító ikont választva ismét egy új ab-
lak jelenik meg. A „Keresés” mezőbe kell beírni a hozzárendelni kí-
vánt szerzői nevet, névrészletet, majd a „Keresés” gombra kell kattin-
tani. A rendszer megkeresi a lehetséges szerzőket, és listázza őket. 
Ezután ki kell jelölni a megfelelőt és a „Kiválaszt és bezár” gombra 
kattintva megtörténik a szerzői hozzárendelés. 
 

 
 
A szerzői hozzárendelés után lehet az intézményi hozzárendelést is el-
végezni. Ehhez a „Szerzőség szerkesztése” ablakban az „Intézmények” 
mező mellett található „+” jelre kell kattintani. A felugró ablakban 
azon intézményt vagy intézményeket lehet kiválasztani, ami a szerzői 
adatlapon is szerepel. (Amennyiben a listában nem talált olyan egysé-
get, amit csatolni szeretne, vegye fel a kapcsolatot intézményi admi-
nisztrátorával.) Az intézmény neve előtt található jelölőnégyzet pipálá-
sával lehet az egységet kiválasztani. Ezután a „Kiválaszt és bezár” 
gombra kattintva megtörténik az intézményi hozzárendelés. 
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A hozzárendelést a „Mentés és bezár” gombbal lehet elmenteni. Ez-
után a hozzárendelést láthatjuk a „Szerző(k)” mezőben. Végül a köz-
leményt el kell menteni a „Mentés és bezárás” gombbal. 
 

 
 
 

Minden esetben nagyon fontos a helyes intézményi hozzárendelés! Az adatbázis-
ban azokat az egységeket lehet a szerző neve mellett feltüntetni (vagyis abban az 
esetben lehet affiliálni), amely az eredeti közleményen is szerepel. 
 Egyes adatszolgáltatásokban, statisztikákban kizárólag az intézményhez ren-
delt (affiliált) publikációkat veszik figyelembe. Az intézményi hozzárendelés 
adott esetben fontos pályázatoknál, rangsoroknál, a tudományos kibocsátás méré-
sénél. Az affiliáció nélküli publikációk nem látszanak az intézményi statisztikák-
ban, ezért fontos az adatbázisban is a hozzárendelés. 
 Amennyiben nem a megfelelő szerzői és/vagy intézményi hozzárendelést 
végezte el, a  ikonra (szerkesztes ikon.jpg) kattintva módosíthatja. 
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 2. Kívülről való csatolás 
 
Mindenképpen ezt a módszert szükséges választani, amennyiben a 
rekordot nem tudja szerkeszteni, vagyis nincsen hozzá szerkesztési 
jogosultsága. 
 

Nincsen szerkesztési jogosultsága a rekordhoz abban az esetben, ha a közlemény 
első jóváhagyása után eltelt 90 nap (vagyis letelt a szabad szerkesztési időszak) 
vagy ha egy adminisztrátor láttamozta vagy magasabb státuszba állította a rekordot. 
Ebben az esetben a rekordnál a „Szerkeszt” helyett „Megtekint” gomb található. 

 

 
A módosítani kívánt rekordot meg kell keresni és ki kell jelölni. Ez-
után két lehetőség van a hozzárendelés megtételére: 1, a felső menü-
ben található „Szerzők” gombra kattintva vagy 2, jobb egérgombra 
kattintva a felugró menüben a „Szerzők” műveletet választva: 
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A felugró „Szerzőkkel kapcsolatos műveletek” ablakban az „Indítás” 
gombra kattintva felugrik a „Szerzői/Intézményi hozzárendelés”, 
melyben az alábbi beállítások szükségesek: 
 

 Hozzáadás bejelölése 
 „Kiválasztott közlemény(ek)ben – névegyezés nélküli keresés” 

bejelölése 
 „Szerző” mezőbe a hozzárendelni kívánt szerző szerepeljen 

(ide automatikusan a bejelentkezett szerző neve kerül) 
 „Intézmények” mezőben a „+” jelre kattintva a felugró ablak-

ban megjelenő listából ki kell jelölni az intézményt vagy in-
tézményeket, amelyeket hozzá szeretnénk rendelni a közle-
ményhez 

 
Ezután a „Következő” gombra kattintva folytatható a hozzárendelés. 
 

 
 
A rendszer ellenőrzi, hogy a kijelölt rekordokban előfordul-e a szerző 
adatlapján szereplő névváltozatok egyike. Ha van ilyen egyezés, ak-
kor az ablakban a névváltozat mellett megjelenik a pipa és a kiválasz-
tott hozzárendelendő intézmény. Amennyiben nem talál egyezést, 
abban az esetben ki kell választani a szerzőt, vagyis a jelölőnégyzetet 
be kell pipálni. Ezután a „Mentés és ugrás a következőre” gombra 
kattintva megtörténik a hozzárendelés. 
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A szerzői hozzárendelés sikertelen lesz, amennyiben a kijelölt közleményen sze-
replő szerzői névváltozat nem szerepel a fenti űrlapon. Ebben az esetben a szerzői 
adatlapot szükséges módosítani: a közleményen szereplő szerzői névváltozatot is 
fel kell tüntetni a „szerzői nevek” között. (Erről bővebben a „Szerzői adatokra 
vonatkozó információk és módosítási lehetőségek” c. részben olvashat.) 

 
A fenti módszerrel elvégezhető csak szerzői vagy csak intézményi hoz-
zárendelés is (amennyiben korábban a szerzői hozzárendelés megtörtént, 
de az intézményi nem vagy további egységet rendelne a közleményhez). 
 Ugyanezzel a módszerrel egyszerre több közlemény szerzői 
és/vagy intézményi hozzárendelését is meg lehet tenni. 
 

Amennyiben hibás hozzárendelés történt, ugyanezt a folyamatot kell végigcsinál-
ni, csak a ”Hozzárendelés helyett a „Törlés” műveletet kell kiválasztani. 
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5. KÖZLEMÉNY IMPORTÁLÁSA 
 
Az adatbázisba való belépés után lehet közleményt importálni, ha a 
bal oldali panelen a „Közlemény” adattípus aktív. 
 

 
 
Importálás előtt – a duplikálás elkerülése miatt – minden esetben el-
lenőrizze, hogy az adott közlemény még nem található meg az adat-
bázisban. Ha nem találta meg a közleményt, kétféle módon lehet rög-
zíteni: 1, importálással 2, kézi felvitellel. (Ebben a részben az első 
módszer kerül bemutatásra.) 
 
 Importálás 
 
Több adatbázisból is van lehetőség importálásra: pl. WoS, Scopus, Matarka, 
Pubmed, GoogleScholar. Az importálás elvégzése előtt mentsük le az adatbázi-
sok valamelyikéből az(oka)t a közlemény(eke)t, amelyiket fel akarjuk tölteni az 
MTMT-be. Az MTMT csak bizonyos fájlkiterjesztéseket tud kezelni, ezért elő-
ször tájékozódjunk afelől, hogy milyen formában szükséges lementeni a publiká-
ció(ka)t az adatbázisból. 

 
A felső menüben található „Import” menüt megnyomva a lenyíló listá-
ból az „Importálás fájlból (PubMed,XML, Ris…)” műveletet válassza. 
 

 
 
A felugró ablakban ki kell választani az importálandó fájlt, melyet a 
„Fájl” mellett található nagyító ikonra kattintva tehet meg. Keresse 
meg a gépén a korábban lementett fájlt. A rendszer felismeri a fájl 
formátumát, és automatikusan kitöltődik a „Formátum” mező. A töb-
bi mezőt hagyhatja úgy, ahogy alapbeállításként megjelenik. Végül 
nyomja meg az „Indítás” gombot. 
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A legtöbb, adatbázisból lementett fájl tartalmazza a Besorolás, Jelleg, Nyelv ada-
tokat, így ezt nem szükséges kitölteni. Ha mégis üresen maradnak a mezők, az 
import beállításakor vagy az importálást követően a szerkesztéskor is megadhat-
juk őket. 
 Az adatbázis importálás során duplumkeresést hajt végre (amennyiben a meg-
felelő mező be van pipálva), vagyis keres a már rendszerben levő közlemények 
között. Amennyiben egyezést talál, a közleményt kiegészíti az importált fájlban 
található külső azonosítókkal. (Ezt jelenti a „Felülírás módja: Kiegészítés”.) 
 Az importálás eredményeként jelzi a rendszer a kiegészítést is: 
 

 
 

 
Az importálás folyamata elkezdődik, melyet jelez a rendszer: 
 

 
 
Az „Import” gombra való kattintást követően az adatbázis listát hoz 
létre, ahova az importált fájlokat menti: 
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Az „OK” gombra kattintva a rendszer üzenetet küld az importálás 
megkezdéséről: 
 

 
 
A rendszer jelzi az importálás végét is, egyben azt is, hogy mi történt 
az importálás során (megtörtént az új közlemény mentése, duplumot 
talált vagy kiegészítette az adatbázisban levő közleményt) 
 

 
 
Ezután a közleményt tudja szerkeszteni az „Eredménylista megtekin-
tése” gombra kattintva vagy a bal oldali menüben a „Listák” alatt az 
elmentett importált fájlra kattintva. 
 

 
 
A közlemény rögzítésével akkor készült el, ha elvégzi a szerzői és az 
intézményi hozzárendelést, megváltoztatja a státuszt. Ezen művele-
tekről a tananyag többi részében olvashat részletesen. 
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6. KÖZLEMÉNY KÉZI RÖGZÍTÉSE 
 
Az adatbázisba való belépés után akkor lehet közleményt rögzíteni, 
ha a bal oldali panelen a „Közlemény” adattípus aktív. 
 

 
 
Rögzítés előtt – a duplikálás elkerülése miatt – minden esetben ellen-
őrizzük (saját publikációs listában, lehetséges további közleményeim 
között vagy kereséssel), hogy az adott közlemény még nem található-e 
meg az adatbázisban. Ha nem találtuk meg a közleményt, kétféle mó-
don lehet rögzíteni: 1, importálással 2, kézi felvitellel. Amennyiben a 
publikációnk nem jelenik meg olyan adatbázisokban, mint a Scopus, 
Web of Science, PubMed vagy Google Scholar és emiatt nincsen lehe-
tőségünk az importálásra, válasszuk a közlemény kézi rögzítését. 
 
 Kézi felvitel 
 
Kézi rögzítés a felső menüsorban található „Új” gombra kattintva te-
hető meg: 
 

 
 
A közlemény rögzítése történhet DOI azonosítóval vagy anélkül. 
 
 1. Rögzítés DOI azonosítóval 
 
Amennyiben ismert a DOI azonosító, az „Érték” mezőbe másol-
juk/írjuk be, majd nyomjuk meg a „Tovább” gombot. 
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Ezután a rendszer ellenőrzi, hogy az adatbázisban ezzel az azonosító-
val található-e már közlemény. Amennyiben a rendszerben már van 
ezzel az azonosítóval rekord, jelzi azt:  
 

 
 
Ezután az adatbázisban megtalálható közleményt – amennyiben van 
szerkesztési jogosultsága a rekordhoz – ellenőrizheti, szerkesztheti, 
módosíthatja, kiegészítheti. 
 Abban az esetben is érkezik hibajelzés, ha a DOI helytelen, hibás. 
 

 
 
Ha a rendszer nem talált egyezést, és jó a DOI érték, akkor megjele-
nik az űrlapablak, amiben több mező már ki van töltve. Ezt az űrlapot 
kell kiegészíteni a hiányzó adatokkal. 
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Érdemes sorban haladni a hiányzó és kötelező mezőkön: a besorolást 
és a jelleget a mező mellett található nagyító gombra kattintva lehet 
kiválasztani. 
 

 
 
Ezután a szerzői és intézményi hozzárendelés következik a szerzői 
név mellett található  ikonra kattintva. (Ennek menetéről részletesen 
szó van a ”Szerzői és intézményi hozzárendelés” tananyagrészben, 
illetve ebben a részben lejjebb is megtalálja a folyamatot.) 
 Amennyiben minden kötelező mező kitöltésre került, megadha-
tók a további adatok is (pl. terjedelem, kulcsszavak, támogatások, 
megjelenési forma), majd a „Mentés és bezárás” gombra kattintva a 
közlemény mentésre kerül. 
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 2. Rögzítés DOI azonosító nélkül 
 

a) rögzítés folyóiratcikk példáján keresztül 
 
Amennyiben nincs vagy nem ismert a rögzítendő közlemény DOI 
azonosítója, a közlemény felvitele enélkül történik, a felugró panelen 
a DOI kihagyásával a „Tovább” gombra kell kattintani, és manuáli-
san szükséges megadni minden adatot. 
 

 
 
Először a típust, a besorolást és a jelleget kell kiválasztani a nagyító 
ikon segítségével. (Az egyes típusokhoz tartozó besorolások eltérőek. 
Most egy folyóiratcikk rögzítése kerül bemutatásra.) A „Tovább” 
gombra kattintva adható meg a többi adat. 
 

 
 
Folyóiratcikk esetében először magát a folyóiratot kell kiválasztanunk 
a nagyító ikonra kattintva. A felugró ablakban meg tudjuk keresni a 
folyóiratot ISSN, folyóirat neve vagy névrészlete alapján. Írjuk be a 
mezőbe a keresőkifejezést, és nyomjuk meg a „Keresés” gombot. A 
rendszer ezután kilistázza a lehetséges találatokat. Jelöljük ki a keresett 
folyóiratot, és a „Kiválaszt és bezár” gombra kattintva megtörténik a 
folyóirat megadása, vagyis megjelenik a „Folyóirat” mezőben. A „To-
vább” gombra kattintva tudja folytatni a kézi felvitelt. 
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Amennyiben a folyóiratot többszöri keresés után sem találta meg az adatbázis-
ban, szükséges azt rögzítenie. (A duplum elkerülése miatt többféle névváltozattal 
és az ISSN-nel is végezze el a keresést annak érdekében, hogy meggyőződjön 
arról, a folyóirat tényleg nem szerepel az adatbázisban.) Ezt a folyóirat keresőűr-
lap „Új” gomb kattintásával teheti meg. A felugró ablakban a folyóirat nyomta-
tott és/vagy elektronikus ISSN-jét tudja megadni. Amennyiben ez az információ 
nem ismert, ISSN hiányában is tudja rögzíteni a folyóiratot. Nyomjon a „To-
vább” gombra, és adja meg a folyóirattal kapcsolatos adatokat. Amennyiben 
minden szükséges mezőt kitöltött, a „Mentés és bezárás” gombra kattintva törté-
nik meg a folyóirat adatbázisba való felvitele. 
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A következő ablakban a megjelenéssel kapcsolatos adatokat kell 
megadni. A kötelező mezőket minden esetben ki kell tölteni. (Kötele-
ző adat az első oldal és a közleményazonosító is, de csak az egyik 
megadása elengedhetetlen a rögzítéshez. A közleményazonosító 
megadása akkor szükséges, ha a közlemény nem rendelkezik oldal-
számmal.) Ezután a „Tovább” gombra kattintva tud továbblépni. 
 

 
 

Amennyiben megjelenés előtti közleményt rögzít, nem 
tudja megadni a megjelenési adatokat (évfolyam, szám, 
első és utolsó oldal). Ebben az esetben a „Megjelenés előtti” mezőt kell kipipál-
nia, és így tudja folytatni a rögzítést. 
 
–––––– 
„Közlemény azonosító” kötelező mező, de csak abban az esetben, ha az „első 
oldal” nem ismert, vagyis a két mező közül az egyiket kötelező megadni. 
Amennyiben a közlemény azonosítót töltjük ki, szükséges a „Terjedelem” adatot 
is megadni (Az első és utolsó oldalszám megadásával a rendszer automatikusan 
kitölti a terjedelmet, vagyis ebben az esetben ezt a mezőt nem kell kitölteni.) 
Ezen az űrlapon ezt nem tudjuk megadni, erre később van lehetőség. 
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A következő ablakban láthatja a már megadott adatokat, és a további 
mezőket, amiket ki kell tölteni. A „Nyelv” megadása elengedhetetlen, 
ezt a mező melletti „+” jelre kattintva tudja megtenni. A listában 
alapértelmezetten megjelenik néhány nyelv, de kereséssel más nyel-
veket is meg tud adni. (Ehhez a keresőmezőbe be kell írni a közle-
mény nyelvét, majd a „Keresésre” kattintva megjelenik a listában.) A 
megadni kívánt nyelvet ki kell jelölni, és a „Kiválaszt és bezár” 
gombra kattintva megjelenik a „Nyelv” mezőben. 
 

 
 

Ezután a szerzői adatok megadása következik a „Szerző(k)” mellett 
található „+” jel megnyomásával. Itt ki tudjuk választani a „Szerzőség-
típust”. Alapértelmezetten a Szerző szerepel, de amennyiben szüksé-
ges, a nagyító ikonra kattintva lehetséges más megadása is (pl. fordító, 
szerkesztő stb.). A „Szerzői nevek” mezőbe be kell írni (vagy másolni) 
a szerzőt vagy szerzőket elválasztójelekkel (melyek a következő szepa-
rátorok lehetnek: „;” „&” „and” „,” „/”). Ezután a „Szerzők keresése” 
gombra kell kattintani. 
 

Minden esetben fontos a szerzői sorrend, így a felvitelkor az eredeti közleményen 
levő szerzői sorrendet tüntesse fel! 
 A szerzői nevek rögzítésekor kerülje a tudományos fokozatokat (pl. dr, phd, 
habil kifejezéseket)! 
 A felvitelkor használja a latin karaktereket! (A cirill betűvel írt szerzői nevek 
esetében transzliterálja azokat, a kínai és japán betűket írja át a nemzetközi fone-
tikus szabályok szerint és az eredeti neveket tüntesse fel a megjegyzés mezőben.)  
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Ezután az egyes szerzők neve mellett található nagyító ikon használa-
tával végezhető el a szerzői hozzárendelés. Amennyiben a rendszer 
egyezőséget talál, felajánlja a szerzőt hozzárendelésre. Ha nincsen 
egyezés, akkor a keresőmezőbe be kell írni a szerző nevét, névrészle-
tét, és a „Keresés” gombra kattintva megjelenik egy lista. A megfele-
lő szerzőt kijelölve megtörténik a „Kiválaszt és bezár gombra kattint-
va a szerzői hozzárendelés. 
 Az „Intézményi hozzárendelést” a mező melletti „+” jelre kat-
tintva adhatja meg. A felugró ablakban jelölje ki a megfelelőt, és kat-
tintson a „Kiválaszt és bezár” gombra. Ezzel megtörtént az intézmé-
nyi hozzárendelés. 
 

 
 
Végül kattintson a „Mentés és bezárás” gombra, ezzel befejezi a szer-
ző és intézmény megadását. 
 Ezután a cím mezőbe gépelje (vagy másolja) be a közlemény címét. 
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Annak érdekében, hogy minél teljesebb legyen a rekord, kitöltheti a 
többi mezőt is, de azok megadása opcionális. Végül a „Mentés és be-
zárás” gombra kattintva elmenti a közleményt. 
 

A közlemény ilyenkor még mun-
kapéldány állapotban van, ezért 
jelölje ki, és a felső panelen talál-
ható státuszválasztó menüben vá-
lassza ki a „Nyilvános” opciót. 

 
b) rögzítés könyvrészlet példáján keresztül 

 
Amennyiben nincs vagy nem ismert a rögzítendő közlemény DOI 
azonosítója, a közlemény felvitele enélkül történik, a felugró panelen 
a DOI kihagyásával a „Tovább” gombra kell kattintani, és manuáli-
san szükséges megadni minden adatot. 
 

 
 
Először a típust, a besorolást és a jelleget kell kiválasztani a nagyító 
ikon segítségével. (Az egyes típusokhoz tartozó besorolások eltérőek. 
Most egy folyóiratcikk rögzítése kerül bemutatásra.) A „Tovább” 
gombra kattintva adható meg a többi adat. 
 

 
 
Könyvrészlet esetében először a befoglaló művet kell kiválasztanunk 
a nagyító ikonra kattintva. A felugró ablakban meg tudjuk keresni a 
kötetet címe, címrészlete és ISBN-je alapján is. Írjuk be a mezőbe a 
keresőkifejezést, és nyomjuk meg a „Keresés” gombot. A rendszer 
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ezután kilistázza a lehetséges találatokat. Jelöljük ki a keresett köte-
tet, és a „Kiválaszt és bezár” gombra kattintva megtörténik a mű 
megadása, vagyis megjelenik a „Befoglaló mű” mezőben. A „To-
vább” gombra kattintva tudja folytatni a kézi felvitelt. 
 

 
 

Amennyiben a kötetet több-
szöri keresés után sem talál-
ta meg az adatbázisban, 
szükséges azt rögzítenie. (A 
duplum elkerülése miatt 
többféle névváltozattal és az 
ISBN-nel is végezze el a 
keresést, hogy meggyőződ-
jön arról, a mű tényleg nem 
szerepel az adatbázisban.) 
Ezt a könyvkereső űrlap 
„Új” gomb kattintásával 
teheti meg. A felugró ablak-
ban a kötetet tudja DOI 
alapján rögzíteni. Amennyi-
ben ez az információ nem 
ismert, a „Tovább” gombra 
kattintva kezdheti a kötet 
rögzítését. A befoglaló mű 
típusának, besorolásának, 
jellegének kiválasztása után 
nyomjon a „Tovább” gomb-
ra, és adja meg a mű címét 
és ISBN azonosítóját (ha ez az adat is rendelkezésre áll). Ismételten a „Tovább” 
gombra kattintva a megjelenő űrlapon minden kötelező adatot (nyelv, szerző(k), cím, 
kiadó, megjelenés helye, megjelenés éve) töltsön ki. Amennyiben minden szükséges 
mezőt kitöltött, a „Mentés és bezárás” gombra kattintva történik meg a kötet adatbá-
zisba való felvitele. 
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A következő ablakban láthatja a már megadott adatokat és a további 
mezőket, amiket ki kell tölteni: nyelv, szerző(k), cím, az első és utol-
só oldal (vagy a közleményazonosító). (Erről részletesen fent már 
volt szó, a folyamat a könyvrészlet típus esetében nem tér el.) 
 A felvitel végén ne felejtse el nyilvánossá tenni a közleményt. 
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7. LISTÁK - LISTAKÉSZÍTÉS 
 
Listákat mindegyik adattípusban létre lehet hozni az adatbázisba való 
belépés után. Az adott lista abban az adattípusban jelenik meg, ame-
lyikben létrehoztuk. Leginkább közleménylistákra van szükség, me-
lyet akkor lehet készíteni, ha a bal oldali panelen a „Közlemény” 
adattípus aktív. 
 

 
 

Korábban, az importálás (5. tananyagrész: „Közlemény importálása”) részben 
szó volt arról, hogy a lista akkor is létrejön, ha közlemény importálása történik. 

 

 
 
 Listakészítés 
 
Az adatbázisban tetszés szerinti listákat lehet készíteni. A listakészí-
tés folyamatában van egy kis eltérés a „Válogatott közlemények listá-
ja” és más listák között. 
 
 1. „Válogatott közleményeim” listája 
 
A listakészítéshez a bal panelen a „Közlemény” adattípust kell kivá-
lasztani, és a tartalmi részben meg kell jeleníteni a szerző közlemé-
nyeit, amiből majd kiválasztásra kerülnek a publikációk. 
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A közlemények közül ki kell jelölni azokat a rekordokat, amiket a 
válogatott közlemények listájára szeretne tenni. A rekordra való kat-
tintással ki lehet jelölni egy vagy több közleményt is egyszerre. (A 
kijelölés eredményeként kék színűre változik a közlemény.) 
 Ezután a felső menüben a „Lista” mellett található háromszög 
jelre kattintva megnyitható a menüpont, melyből a „Hozzáadás a vá-
logatott közleményekhez” pontot kell választani. 
 

 
 
A rendszer visszajelez, és a listához való hozzáadás az „Indítás” 
gombra kattintva kezdődik el. 
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Elkezdődik a folyamat, mely a következő módon látszik az adatbá-
zisban: 
 

 
 
Amint befejeződött a rekordok válogatott közleményekhez való hoz-
záadása, jelzés érkezik: 
 

 
 
Az eredmény a bal panelen a „Listák” alatt tekinthető meg: 
 

 
 

Milyen közlemények adhatók hozzá a válogatott közlemények listájához? 
 a közleménynek nyilvánosnak kell lennie 
 amennyiben más adatbázisba (ODT, EPR) szeretné áttölteni a listát, fi-

gyelembe kell vinni a másik adatbázis követelményeit.  
 doktori.hu rendszerébe importálható publikációk típusai: 

https://bit.ly/35P8l1T) 
A válogatott közlemények listáját elsősorban a doktori.hu és az EPR rendszerhez 
szokták használni, így minden „áttöltés” esetén érdemes ellenőrizni, hogy mely 
művek szerepelnek rajta. 
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Rekord törlése a válogatott közlemény listáról: 
 
A közlemények közül ki kell jelölni azokat, amiket a válogatott közlemények 
listájáról törölni szeretne. Ki lehet jelölni egy vagy több közleményt is egyszerre 
a rekordra való kattintással. (A kijelölés eredményeként kék színűre változik a 
közlemény.) 
 Ezután a felső menüben a „Lista” mellett található háromszög jelre kattintva 
megnyitható a menüpont, melyből az „Eltávolítás a válogatott közleményekből” 
pontot kell választani. 
 A folyamat hasonlóan zajlik, mint a publikációk listához való hozzáadása. A 
művelet végét a rendszer jelzi. 

 
 
 2. Más közlemények listája 
 
A válogatott közlemények listáján kívül bármilyen szempontot figye-
lembe vehetünk egy lista elkészítésekor. Készíthetünk listát egy adott 
évben publikált közleményeinkről, csak az első és utolsó szerzős köz-
leményeinkről vagy a publikációk típusát (pl. könyvrészlet, folyóirat-
cikk) figyelembe véve. A tetszőleges listák létrehozásakor a közle-
mények közül ki kell jelölni azokat a rekordokat, amiket listára sze-
retne tenni. Ki lehet jelölni egy vagy több közleményt is egyszerre a 
rekordra való kattintással. (A kijelölés eredményeként kék színűre 
változik a közlemény.) 
 Ezután a felső menüben a „Lista” mellett található háromszög 
jelre kattintva megnyitható a menüpont, melyből válassza az „Új lis-
ta” pontot – amennyiben nem egy korábban létrehozott listát bővíte-
ne, hanem egy újat hozna létre. 
 

 
 
A felugró ablakban meg kell adni a lista nevét (a rendszer automati-
kusan az Új lista nevet adja a létrehozandó listának), majd a „Men-
tés” gombbal elkészül a lista. (A listának érdemes olyan nevet válasz-
tani, amelyről később is tudni fogja, milyen célból mentette el.) 
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A rendszer visszajelzést küld: 
 

 
 
Az eredmény a bal panelen a „Listák” alatt tekinthető meg: 
 

 
 

Rekord törlése a létrehozott listáról: 
 
A közlemények közül ki kell jelölni azokat a rekordokat, amiket a listáról törölni 
szeretne. Ki lehet jelölni egy vagy több közleményt is egyszerre a rekordra való 
kattintással. (A kijelölés eredményeként kék színűre változik a közlemény.) 
 Ezután a felső menüben a „Lista” mellett található háromszög jelre kattintva 
megnyitható a menüpont, melyből a „Eltávolítás a listából” pontot kell választani. 
 A folyamat hasonlóan zajlik, mint a publikációk listához hozzáadása. A mű-
velet végét a rendszer jelzi. 
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8. TÁBLÁZATOK 
 
A regisztrált felhasználók a belépést követően többféle értékelő táb-
lázatot tudnak létrehozni. Ebben a részben elsősorban mégis arról az 
összefoglaló táblázatról lesz szó, amit a nyilvános felületen bárki 
megnézhet. 
 
 Összefoglaló táblázat 
 
Többféle mód létezik a szerző összefoglaló táblázatának megtekintésére: 
 
 Összefoglaló táblázat a nyilvános felületen 
 
A nyilvános felületen a táblázat „előhívására” több lehetőség áll ren-
delkezésre: 
 
1. A https://m2.mtmt.hu/gui2 oldalon kiválasztjuk a „Szerző”-t és a 
keresőmezőbe beírjuk a saját nevünket (vagy annak a szerzőnek a 
nevét, névrészletét, akinek a táblázatát meg szeretnénk tekinteni). 
 

 
 
A keresés eredményeként a bal oldalon listázásra kerülnek azok az 
adatbázisban található szerzők, akik megfelelnek a keresés feltételei-
nek. A kiválasztott szerzőre kattintva a jobb oldalon megjelennek a 
szerző közleményei. 
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A jobb oldali részen az „Összefoglaló táblázat” menüre kattintva te-
kinthető meg a szerző táblázata: 
 

 
 
 
2. Az adatbázisba való belépés után a felhaszná-
lónév mellett található nyílra kattintva a „Tudo-
mányos táblázat” menüpontot választva érhetőek 
el a nyilvános felületen a táblázatok. 
 A menüpontra kattintva megnyílik a nyilvá-
nos felületen is megtalálható összefoglaló táblázat. 
 

 
 

Amennyiben a személyes adatlapon be van állítva a „Szakterületi összesítés” 
mezőben táblázat, a nyilvános felületen az alábbi módon érhetőek el a táblázatok. 
Ebben az esetben lehet váltani a tudománymetriai táblázatok között a „Tábláza-
tok” menüpont mellett található nyílra kattintva. 
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 Összefoglaló táblázat készítése 
 
Az adatbázisba való belépés után különféle táblázatokat lehet készí-
teni és letölteni, amennyiben a bal panelen a „Közlemény” adattípus 
aktív. A bal oldali panelen a „Riportok és sablonok” menüpont mel-
lett a „+” jelre kattintva érhető el a 
művelet. 
 A menüben a „+” jelre kattintva 
érhető el a riport készítése művelet: 
 A felugró ablakban a kötelező me-
zőket ki kell tölteni. A „Riport sablon” 
megadása a mező mellett található nyíllal lehetséges: „Összefoglaló 
táblázat szerzőhöz” kiválasztása után a „Riport név” automatikusan 
kitöltődik, azonban ezt a riport generálása előtt meg is változtathat-
juk. Ezután a fájlformátumot kell még – a célnak megfelelően – kivá-
lasztani (pdf, docx, html, csv, xls, odt). Végül az „Indítás” gombra 
kattintva kezdődik el a riport generálása. 
 

 
 
A művelet elkezdését jelzi a rendszer: 
 

 
 
Amint befejeződött a riport készítése, a következő üzenet jelenik meg: 
 

 
 
A „Letöltés” gombra kattintva megnyitható a táblázat. A generált táb-
lázat más módon is megnyitható, letölthető: a „Riportok és sablonok” 
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alatt a riport készítésekor megadott név mellett található nyílra kat-
tintva a „Letöltés” menü választásával. 
 

 
 

A szakterületi táblázat generálása is hasonlóan történik, mint az Összefoglaló 
táblázat készítése, csak a „Riport sablon” esetében a megfelelő MTA osztályos 
táblázatot kell kiválasztani: 
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9. TÁJÉKOZÓDÁS ÉS SEGÍTSÉGKÉRÉS 
 
 Információkeresés 
 
Amennyiben a rendszerről, az abban kezelt adatokról vagy annak 
használatáról szeretne megtudni információkat, az alábbi lehetőségek 
állnak rendelkezésre: 
 
 1. Dokumentumok 
 
A dokumentumokat az adatbázis nyitóoldalán találja a felső menüben 
a „Dokumentumok” alatt, de közvetlenül is elérheti a 
https://www.mtmt.hu/dokumentumok linken. 
 

 
 
Itt böngészhet a különféle típusú dokumentumok (útmutatók, ismerte-
tők, sajtó, előadások, változásjegyzékek, egyéb dokumentumok, 
TÁMOP dokumentumok, jogszabályok, Scimago mentések) között. 
A rendszer használatához az alábbi anyagokat szükséges kiemelni, 
tanulmányozni: 
 
– „Útmutató szerzők számára az MTMT2 szoftver használatához”: 
ebben a dokumentumban találja meg a rendszer használatához szük-
séges információkat pl. menüpontokat, rekordok rögzítésének mene-
tét stb. Az útmutató neve mellett és azt megnyitva is látszik, hogy 
mikor frissítették utoljára. (A rendszer folyamatosan változik, fejlesz-
tés alatt áll, és sajnos az útmutató nem mindig a legfrissebb adatbázis 
állapotnak megfelelő információkat tartalmazza.) Az útmutató köz-
vetlen elérése: https://bit.ly/3qlIlVn 
 
– Változásjegyzékek: ezek a dokumentumok tartalmazzák az adatbá-
zis legfrissebb változásait, módosításait, fejlesztéseit. 
 
– „Típus, besorolás, jelleg” ismertető: Ez a leírás tartalmazza a rend-
szerben használt dokumentumtípusokat, a hozzá tartozó besoroláso-
kat, azok leírását, jellemzőit és az egyes adatbázisokban használt ma-
gyar és angol elnevezéseket. Az ismertető a következő linken keresz-
tül tölthető le: https://bit.ly/3c2SRv2 
 
– „Útmutató a konferenciával összefüggő közlemények és absztrak-
tok kezeléséhez”: a dokumentum részletesen leírja a konferenciához 
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köthető különféle közleménytípusok MTMT-be való rögzítésének 
módját. Az útmutató közvetlenül elérhető a következő linken: 
https://bit.ly/3zPb7C9 
 
– „Idézések és említések kezelése a 2.2.17 verziótól szerzői útmuta-
tó”: 2020 decemberétől változott az idézések és említések kezelése. 
Ez a dokumentum írja le a leglényegesebb változásokat. Az útmutató 
közvetlenül elérhető a következő linken: https://bit.ly/2UuWS53 
 

Az adatbázis magabiztos használatának érdekében elengedhetetlen, hogy ismerje 
a használati útmutató és a dokumentumtípus-besorolásokra vonatkozó ismertetőt. 

 
 
 2. Súgó 
 
A felületre való belépés után a bal felső 
sarokban találja a súgót, melyet a „?” 
jelre kattintva tud megnyitni. 
 A felugró ablakban tud böngészni az információk között, vagy rá 
is tud keresni az adott funkcióra, műveletre (pl. rekord szerkesztése), 
amiről többet szeretne megtudni. 
 
 Segítségkérés 
 
Amennyiben nem találta meg a szükséges információt vagy segítség-
re van szüksége, az alábbi csatornákat használhatja: 
 
 1. Fórum 
 
Az adatbázisba való bejelentkezés után tud a fórumba írni vagy a ko-
rábbi bejegyzések között böngészni. A Fórumot a felső menüben tud-
ja elérni: 
 

 
 
A gombra kattintva egy felugró ablakban megjelennek a kommuniká-
ciós csatornák. A „Szerzői fórum” az aktív, de az egyes fülekre kat-
tintva elérheti a többi lehetőséget is. 
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A fülek neve melletti zárójelben levő szám az olvasatlan bejegyzése-
ket mutatja. Szintén az üzenetek olvasatlanságára utal, ha a fórumbe-
jegyzés félkövérrel van szedve. 
 Itt láthatja a korábban a szerzők által küldött fórumbejegyzése-
ket, böngészhet közöttük, vagy akár Ön is írhat egy bejegyzést. 
 A fórumban a fülek alatt található menüben tudja az egyes műve-
leteket elvégezni: 
 

 
 

A fórumbejegyzések között kereshet egy kulcs-
szó, szórészlet, szerző (feladó neve) „Szűkítés” 
mezőbe való beírásával. További szűkítésre van 
lehetőség, ha az „Összes típus” mellett található 
nyílra kattintva egy-egy fórumbejegyzés típusát 
választja ki: 
 
Amennyiben Ön a fórumba szeretne írni, az 
„Új” gombra kattintva teheti ezt meg. A kötele-
ző mezőket ki kell tölteni. Lehetőség van 
fájl(ok) csatolására is. A „Tárgy” mezőbe rövi-
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den azt kell beírni, ami a leginkább tükrözi a kérést, kérdést (pl. dup-
lumösszevonás, jóváhagyás, törlés stb.). A „Típus” esetében a legör-
dülő listából azt érdemes kiválasztani, ami a legjobban lefedi a be-
jegyzést. Az „Üzenet szövege” mezőbe pedig pontosan és részletesen 
(amennyiben van, az MTMT azonosító megadásával) le kell írni, 
hogy mit szeretnénk. A „Küldés” gomb megnyomásával kerül a be-
jegyzés a fórumba. 
 

 
 
Amennyiben válasz érkezik bejegyzésére, ugyanitt tudja megtekinteni.  
 

Ha korábban személyi adatlapján beállította, hogy e-mailben értesítést kér a fó-
rumbejegyzésekről, akkor a választ e-mailben is megtekintheti. (Ennek beállításá-
ról bővebben a „Szerzői adatokra vonatkozó információk és módosítási lehetősé-
gek” tananyagrészben olvashat.) 
–––––––– 
Minden fórumbejegyzéshez tartozik egy állapot: Nyitott, Feldolgozás alatt, Le-
zárt. Fórumüzenet beküldése után Nyitott az állapot, majd ha egy adminisztrátor 
elkezdi a feladatot, Feldolgozás alattira módosítja. Amennyiben befejezte, meg-
oldotta feladatot, Lezárt állapotúra változtatja. 

 
 
 2. Cédula 
 
Belépés után látható az összes rekordhoz tartozó cédula, és eléri a 
felső menüben a „Cédulái” alatt: 
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Itt tud böngészni a cédulák között, de meg is tudja tekinteni, hogy 
korábban küldött céduláira érkezett-e válasz, elkészült-e a kért módo-
sítás. A „Cédulák” fül alatt található menüben a következő lehetősé-
gek vannak: 
 

 
 
A „Céduláim” fül alatt is ugyanazon gombokat éri el, ugyanazon mű-
veleteket tudja elvégezni, amiket a fórum esetében is. 
 A cédulák egy konkrét rekordhoz (közlemény, idézés) kapcsolód-
nak, az azokkal kapcsolatos módosításokat, változásokat lehet nyomon 
követni velük. A cédulák automatikusan is létrejönnek a rekordnál, 
amikor az adott rekordon valaki (pl. szerző, admin) módosítást végzett 
(pl. szerző csatolása, státuszváltozás, egyes adatok javítása). 
 Cédulát abban az esetben kell létrehozni, ha egy rekorddal kap-
csolatban szeretne segítséget kérni. Ehhez ki kell jelölni az adott re-
kordot. Kétféle módon érheti el a cédulaküldés lehetőségét: 1, a re-
kordra jobb egér gombbal kattintva megjelenő műveletek között a 
„Cédulák” menüre kattintva vagy 2, felső menüben a jobb oldalon 
található ugyanilyen nevű gombra kattintva: 
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A felugró ablakban az „Új” gombot választva lesz lehetőség megírni 
a cédulát. A kötelező mezőket ki kell tölteni. A „Címzett” a legördülő 
listából választható ki, akik lehetnek a szerzők (társszerzők), az in-
tézményi adminisztrátorok (a szervezet MTMT adminisztrátorai), il-
letve a központi adminisztrátorok. (Az egyes adminisztrátorokról eb-
ben a részben lejjebb olvashat.) A „Tárgy” mezőbe röviden azt kell 
beírni, ami a leginkább tükrözi a kérést, kérdést (pl. duplumrendezés, 
jóváhagyás, törlés stb.). A „Tartalom” mezőbe pedig pontosan és 
részletesen le kell írni, hogy mit szeretnénk a rekorddal. A „Mentés 
és Bezár” gombbal megtörténik a cédula elmentése, és eljut a cím-
zett(ek)hez. 
 

 
 

Ha korábban személyi adatlapján beállította, hogy e-mailben értesítést kér a cédu-
lákról, akkor a választ e-mailben is megtekintheti. (Ennek beállításáról bővebben 
a „Szerzői adatokra vonatkozó információk és módosítási lehetőségek” tananyag-
részben olvashat.) 

 
 
 3. Üzenet 
 
Belépés után a felső menüben az „Üzeneteim” alatt láthatja, hogy ér-
kezett-e Önnek üzenet vagy korábban küldött üzenetére érkezett-e 
válasz. (Amennyiben Önnek még nem érkezett üzenete, ez az ablak 
nem aktív.) 
 

 
 

A „Rendszerüzenetek” menüben az adatbázisra vonatkozó információkat, híreket 
találja, melyek minden felhasználó számára kiküldésre kerülnek. 
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 4. Adminisztrátorok 
 

Segítséget kérhet az adminisztrátoroktól különféle csatornákon ke-
resztül: cédula, fórum, üzenet (ezek módjai fent már részletesen be-
mutatásra kerültek), illetve telefonon vagy e-mailben is. 
 Az MTMT adminisztrátorok azok a személyek, akik egy-egy szer-
vezeti egységhez (intézmény, kar, intézet, stb.), szerzőkhöz és szerzői 
adatokhoz köthető rögzítési, karbantartási, ellenőrzési feladatokat vé-
geznek, és meghatározott (magasabb szintű) jogosultságokkal rendel-
keznek. Az adatbázis megszervezéséhez és működtetéséhez elengedhe-
tetlen egy többszintű adminisztrációs hálózat, akik segítik a szerzőket és 
információkkal látják el őket. Az adminisztrátorok szintjei: 
 

 1-2-3 szintű adminisztrátorok vagy más néven központi adminisztrá-
torok, akik a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Informá-
ciós Központban (MTA KIK) dolgoznak az MTMT Osztályon. A 
központi adminisztrátorok a következő oldalon érhetők el: 
https://www.mtmt.hu/munkatarsak 

 4-es szintű adminisztrátor, vagy más néven „intézményi adminisztrá-
tor”, mely minden MTMT-hez csatlakozott intézményben megtalál-
ható. (Általában minden csatlakozott intézményben egyetlen ilyen 
szintű adminisztrátor van.) Az egyes intézmények adminisztrátorai 
elérhetőek a következő linken: https://www.mtmt.hu/intezmenyi-
adminok  

 5-ös szintű, vagy más néven kari adminisztrátor. PTE kari adminiszt-
rátorai: https://bit.ly/3jbnkLC 

 6-os szintű adminisztrátor, vagy másként adatbevivő, adatrögzítő. A 
PTE adatbevivőinek elérhetősége: https://bit.ly/3d6oELR  

 

A fenti linkek alatt megtalálja az adminisztrátorok elérhetőségét, aki-
ket e-mailben vagy telefonon tud keresni. Kérem első körben mindig 
az adatrögzítőjét keresse! Amennyiben ő nem tudja megoldani a ké-
rését, továbbítja azt a következő szinten levő adminisztrátornak. 
 

Az MTMT-ben az egyetemi szereplők struktúrája: 
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Kreatív módszerek a virtuális térben 
Felhasználóközpontú tervezés 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

1. Bevezetés•

1.1. Célkitűzés

A résztvevőt megismertetni a marketinges módszerek, a felhasználó-
központú gondolkodás, illetve a webergonómiai terület alapvető fo-
galmaival, eljárásaival. A résztvevő számára érthetők legyenek a fo-
galmak és az azok közötti összefüggések. Ismerje az alapvető marke-
tinges és webes eszközöket, hogy ezeket összekapcsolva képes le-
gyen egy felhasználóközpontú tervezésre, a felhasználói élmény javí-
tására és az elégedettség növelésére. 

1.2. Megszerezhető kompetenciák 

A résztvevő a tananyag elvégzése után: 

 Ismeri, érti a marketinges módszereket és alkalmazni is tudja
őket a gyakorlatban.

 Ismeri, tudja mi a webergonómia és hogyan lehet alkalmazni
a gyakorlatban.

 Ismeri, tudja mit jelentenek a Design Thinking, Service De-
sign, User Centered Design fogalmak.

 Ismeri és képes alkalmazni a felhasználói csoportok elemzésé-
re használt módszereket.

 Ismeri és érti a felhasználóközpontú tervezés (User Centered
Design) lényegét és a későbbiekben képes elsősorban a leendő
felhasználó igényeit figyelembe véve tervezni.

 1.3. A tananyag elsajátításához szükséges eszközök 

Internetkapcsolat, tablet / laptop / asztali számítógép / telefon 

• A szövegben előforduló összes internetes hivatkozás letöltési és ellenőrzési dátuma
2021. május 31.
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 1.4. Tananyag tartalma 
 

1. Bevezetés 
2. Fogalmak tisztázása, definíciók és alapok 
3. Célcsoport meghatározása és felhasználóközpontú tervezés 
4. Kreatív marketinges módszerek 
5. Összefoglaló, kérdések 
6. Irodalomjegyzék 

 
 Összefoglalás 
 
A Bevezetés során bemutatjuk a tananyag célkitűzését, a megszerez-
hető kompetenciákat és az elsajátításhoz szükséges eszközöket. A 
fogalmak, definíciók és alkalmazási területek tisztázásának az a célja, 
hogy az olvasó megismerje azokat az elengedhetetlen meghatározá-
sokat, amelyek a tananyag megértéséhez és elsajátításához szüksége-
sek. A célcsoportok meghatározása és a felhasználóközpontú tervezés 
az egyik legfontosabb feladat egy új termék vagy szolgáltatás kialakí-
tása és bevezetése során, ezért ennek a területnek a kifejtésére kiemelt 
figyelmet fordítottunk a következő témakörök segítségével: Célcso-
port meghatározása, felhasználói csoportok elemzése; Szolgáltatás 
kialakítása; Online megjelenítési felületek kialakítása a felhasználói 
igények figyelembevételével; Service Design; Design Thinking; User 
Centered Design. 
 
 
2. Fogalmak tisztázása, definíciók és alapok 
 
 2.1. Alapvető fogalmak, kifejezések és alapok 
 
A tananyag ezen részének célja, hogy az olvasó megismerje azokat az 
alapvető fogalmakat, amelyek elengedhetetlenek a tananyag elsajátí-
tásához és megértéséhez. 
 
  2.1.1. A három fő fogalom: 
 

1. Service Design (Szolgáltatástervezés): A fogyasztónak kínált 
szolgáltatások létrehozásának, fejlesztésének kreatív eszkö-
zökkel történő megtervezése, melynek során összehangolja az 
embereket, kommunikációt, infrastruktúrát és anyagi összete-
vőket annak érdekében, hogy értéket teremtsen a szolgáltatás 
szereplőinek – munkavállalóknak és fogyasztóknak egyaránt, 
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– melynek segítségével maximalizálja a márkapotenciált 
(Lóska Márton, 2020). 

 
2. Design Thinking (Tervezői gondolkodás): Egy olyan gon-

dolkodásmód, melynek központjában az ügyfél és a felhasz-
náló igényei állnak, melyre az ő nézőpontjukból keresik a 
megoldást. A Design Thinking lényege, hogy legyünk nyitot-
tak az emberek véleményére és értsük meg a szükségleteiket, 
majd kreatív módszerekkel találjunk megoldást a problémáik-
ra (ProMan Consulting, 2020). 

 
3. User Centered Design (Felhasználóközpontú tervezés): A 

felhasználóközpontú tervezés a szoftverek, illetve a webolda-
lak használhatóságára helyezi a hangsúlyt. Fontos, hogy a fel-
használó igényeihez alkalmazkodva tervezzék meg a fejlesz-
tők a szoftvereket és a honlapokat. Cél: a felhasználók számí-
tógép-használatával kapcsolatos erőfeszítések csökkentése és 
a feladatvégzés megkönnyítése. A felhasználóközpontú terve-
zés az emberközpontú tervezés (Human Centered Design) el-
véből alakult ki (Kvaszingerné Prantner, 2013). 
 

  2.1.2. További, a sikeres marketinghez 
   kapcsolódó alapfogalmak: 
 

1. Marketing: „A marketing olyan társadalmi folyamat, amely 
révén az egyének és csoportok értéket jelentő termékeket és 
szolgáltatásokat hoznak létre és felkínálják azokat egymás kö-
zötti szabad cserére, s így megszerzik mindazt, amire szüksé-
gük van és amit akarnak” (Kotler–Keller, 2006, 40. p.). 

 
2. Szolgáltatás: Kotler, P. megfogalmazása szerint „a szolgálta-

tás olyan cselekvés vagy teljesítmény, amelyet egyik fél nyújt a 
másiknak, és amely lényegét tekintve nem tárgyiasult és nem 
eredményez tulajdonjogot semmi fölött. Előállítása vagy kap-
csolódik fizikai termékhez vagy nem.” (Kotler, 1998, 515. p.) 
A vállalat piaci ajánlata szempontjából a következő kategóri-
ákat különböztetjük meg: 

 
 Tiszta tárgyiasult termék. Ezt nem kíséri semmilyen 

szolgáltatás (só). 
 Tárgyiasult termék kiegészítő szolgáltatással. A kíná-

lat tárgyiasult termék, amelyet egy vagy több szolgál-
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tatás kísér, hogy a fogyasztó vonzóbbnak találja (ház-
hoz szállítás). 

 Szolgáltatás kiegészült termékkel. 
 Tiszta szolgáltatás. Az ajánlat teljesen szolgáltatásból 

áll (tanácsadás, pszichiátriai szolgálat stb.) (Kotler, 
1998). 

 
3. Marketing mix 7 eleme: Szolgáltatások esetében a marketing-

tevékenység megtervezésekor a marketing mix négy alapele-
me mellett további hármat is érdemes figyelembe venni: ter-
mék, ár, elosztási csatorna, reklám, emberi tényező, környeze-
ti és tárgyi elemek, folyamat (Papp, 2020). 

 
4. 4C modell: A marketing mix legújabb verziója, mely a De-

sign Thinking esetében elengedhetetlen: 
 

 Fogyasztói igény: A fogyasztó az, akinek a termékün-
ket/szolgáltatásunkat felhasználásra, megvásárlásra kí-
náljuk. Fontos figyelembe venni az igényeit, hogy 
olyan terméket/szolgáltatást állítsunk elő, amire szük-
sége és igénye van. 

 Költség: A termék/szolgáltatás költségébe bele kell 
számolni a fogyasztó egyéb költségét. Ilyen a várakozá-
si idő. Ehhez szükséges a fogyasztói igény felmérése. 

 Kommunikáció: Együttműködést sugall. A cél, hogy 
az üzenet eljusson a fogyasztóhoz, ami segíti a döntés 
meghozatalában. 

 Kényelem: A termék/szolgáltatás legyen könnyen el-
érhető. A szolgáltatás igénybevételének folyamata ké-
nyelmes legyen a fogyasztó számára (Marketing Blog-
ger, 2021). 

 
5. Szükségletek: Valaminek a hiányából ered. Megkülönbözte-

tünk elsődleges (létfenntartáshoz kapcsolódó), másodlagos, 
kielégíthető, látens és virtuális (elképzelt) szükségleteket (Ré-
vész, 2018). 

 
6. Igény: A szükséglet konkrét kielégítésére irányuló cselekvés 

(Révész, 2018). 
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7. Kereslet: A keresleti igényhez vásárlási képesség és akarat 
társul. Megkülönböztetjük az alábbi keresleti állapotokat: ne-
gatív kereslet, nem létező kereslet, nem kívánt kereslet, látens 
kereslet, csökkenő kereslet, egyenetlen kereslet, teljes kereslet 
és túlkereslet (Révész, 2018). 

 
8. Termék, szolgáltatás: Fizikai, esztétikai és szimbolikus tulaj-

donságok összessége, amely a szükséglet és igény kielégítésé-
re felkínálható. A tananyagban a termék alatt értjük mindazon 
fizikai tulajdonságokkal rendelkező és azzal nem rendelkező 
dolgot, melyet a tananyag olvasója eladásra, felhasználásra 
szeretne kínálni (Marketing Blogger, 2021). 

  
9. Célcsoport: Termék (szolgáltatás) legnagyobb valószínűségű 

vevőcsoportja. A célcsoport, szegmens és perszóna fogalom 
megkülönböztetése a 3. fejezetben olvasható.  

  
10. Piac: A marketing szempontjából a piac szereplői a vevők, a 

fogyasztók és az eladók. Itt találkozik a vevők szükségleteiből 
eredő kereslet az eladók kínálatával, mely alapján létrejön a 
csere (Rekettye–Tóth–Malota, 2015). 

 
  2.1.3. Webergonómiai alapfogalmak: 
 
Használhatóság (Usability): A használhatóság alapvetően attól függ, 
hogy mennyire könnyen és mennyire egyértelműen kezelhető egy 
weboldal. Steve Krug így foglalta össze a használhatóság fogalmának 
a lényegét: „Egy weboldal használhatósága alatt azt értjük, hogy hasz-
nálható-e bárki (átlagos vagy átlag alatti képességekkel és tapasztala-
tokkal rendelkező) számára rendeltetésszerűen. Egy weboldal használ-
hatósága annál jobb, minél kevesebb erőfeszítést kell tennie a felhasz-
nálónak a kezelése során.” (Kvaszingerné Prantner, 2013). 
 
Felhasználói élmény: Felhasználói élménynek (angolul User Experi-
ence, rövidítve UX) nevezzük azon benyomások és érzések összessé-
gét, amelyeket a felhasználók egy webhely, alkalmazás, szoftver vagy 
egyéb digitális eszköz használata közben éreznek. Egy alkalmazás 
használatánál minél nagyobb mértékű a felhasználói élmény, annál 
több időt töltenek a felhasználók a weboldalakon és annál többször lá-
togatnak vissza az adott oldalra (Kvaszingerné Prantner, 2013). 
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Webergonómia: A webergonómia az ergonómiának az online világra 
alkalmazott formája, amely a használható weboldalak (Web Usability) 
megtervezésével és kialakításával foglalkozik. A webergonómiát úgy 
is nevezik, hogy felhasználói kényelem, amely a honlap használható-
ságát, a felhasználói szokásokat vizsgálja, illetve azt, hogy mennyire 
könnyen lehet megtalálni az adott honlapon belül azt, amit a felhaszná-
ló keres (Kvaszingerné Prantner, 2013). 
 
 2.2. Alkalmazási területek 
 
A Service Design, Design Thinking, User Centered Design és a weber-
gonómia egyaránt újszerű, a felhasználói, tehát a fogyasztói élményt 
szeretné javítani és növelni. Az egyes fogalmak tisztázása és bemuta-
tása, valamint a különbségek és hasonlóságok kiemelése a későbbi 
fejezetekben valósul meg. 
 Jelenleg elsősorban vállalatok és startup vállalkozások igyekeznek 
alkalmazni ezeket a technikákat, melynek során nem csak a felhasz-
nálók, hanem a munkavállalók érdekeit is figyelembe veszik, hogy 
minél informatívabb környezetet biztosítsanak számukra. Tekintettel 
napjaink felgyorsult, információkkal telített környezetére, érdemes 
megtanulni, elsajátítani és alkalmazni ezeket a technikákat a külön-
böző típusú vállalatok mellett szervezeteknek – akár civil közössé-
geknek is – hatékonyságuk és sikereik növelése érdekében. A techni-
kák megismerése és alkalmazása segít a célcsoportok azonosításában, 
a hatékony kommunikáció kialakításában és fenntartásában, így a si-
keres termékértékesítésben. 
 
 2.3. Webergonómia és használhatóság 
 
Az ergonómia a munkafolyamatokkal, illetve ezeknek az ember szá-
mára gazdaságos és a legkisebb erőkifejtést igénylő eszközök kialakí-
tásával foglalkozó tudomány, az Idegen Szavak Gyűjteményének meg-
határozása alapján. Ez a szó a görög „ergon” (ἔργον) szóból – amely 
cselekvést, munkát jelent – és a „nomosz” (νομός) szóból – ennek je-
lentése törvény – származik. A webergonómia az ergonómiának az 
online világra alkalmazott formája, amely a használható (Usability) 
weboldalak megtervezésével és kialakításával foglalkozik. 
 Egy weblap létrehozásánál az a legfontosabb, hogy minél keve-
sebb erőfeszítésébe teljen a felhasználónak az oldal használata. Azaz 
ne terheljük feleslegesen döntések meghozatalával, minden legyen 
egyértelműen megfogalmazva és vizuálisan megjelenítve. Olyan for-
mában adjuk át az információt, amely a felhasználói szokásoknak 



Gergely Zsuzsanna – Révész Enikő Evelin: Kreatív módszerek a virtuális térben. Felhasználóközpontú tervezés 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24048 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

268 

megfelel. Egy alkalmazás használata közben minél fokozottabb a UX 
élmény, annál több időt töltenek a felhasználók a weboldalakon és 
annál többször látogatnak vissza az adott oldalra. A cél az, hogy a 
felhasználó jól és biztonságban érezze magát a felületen és minél 
többet időzzön az adott weboldalon. 
 Ha egy weboldal kedvelt és látogatott, az azt jelenti, hogy a fel-
használóknak nagy a bizalma az oldallal kapcsolatosan, emiatt az ol-
dal által forgalmazott termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolato-
san is kialakul ugyanez a bizalom. A webergonómus szakember fel-
adata a használhatóság, a webergonómia és a felhasználói élmények 
megtervezése, vagy a már meglévő oldalak hatékonyabbá tétele, illetve 
az azokon lévő hibák javítása (Kvaszingerné Prantner, 2013). 
 
Használhatósági faktorok: 
 

 Megtanulhatóság (Learnability): Amikor a felhasználó elő-
ször találkozik a felülettel, mennyire egyszerű számára az 
alapvető feladatok elvégzése? 

 Hatékonyság (Efficiency): Ha a felhasználó már megismerke-
dett a felülettel, akkor milyen gyorsan tud különböző felada-
tokat megoldani? 

 Megjegyezhetőség (Memorability): Amennyiben a felhasználó 
egy ideig nem használta a felületet, a korábban megszerzett 
tudását mennyire gyorsan tudja újra felidézni? 

 Hibák (Errors): Hány hibát ejt a felhasználó, milyen mértékű-
ek ezek, és mennyire tudják a hibáikat könnyen javítani? 

 Elégedettség (Satisfaction): Mennyire megfelelő, kényelmes a 
felület használata a felhasználó számára? (Kistler, 2009) 

 
 2.4. Önellenőrző kérdések 
 

 Mi a Service Design, Design Thinking, User Center Design és 
a webergonómia fogalma? 

 Soroljon fel 3 szolgáltatási kategóriát! 
 Sorolja fel a marketing mix 7 elemét! 
 Sorolja fel a 4C modell elemeit! 
 Mi a különbség a szükséglet, igény és kereslet között? 
 Mit jelent a felhasználói élmény? 
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3. Célcsoport meghatározása és felhasználóközpontú tervezés 
 
 3.1. Célcsoport meghatározása, felhasználói csoportok elemzése 
 
A célcsoportok meghatározása az egyik legfontosabb feladat egy új 
termék, szolgáltatás kialakítása során, illetve abban az esetben is, ha 
bővíteni szeretnénk a termékkínálatunkat, esetleg egy már meglévő 
terméket szeretnénk új fogyasztói csoportoknak kínálni. 
 A célcsoport a fogyasztók azon csoportja, akik terveink szerint 
igénybe fogják venni a szolgáltatásainkat, megvásárolják a terméke-
inket. A célcsoport nem csak magánszemélyekből állhat, hanem a 
termékünktől függően akár vállalkozásokból, cégekből is, tehát ter-
mészetes és jogi személyekből egyaránt. 
 A célcsoportunk meghatározása több lépésben zajlik, melyet 
szegmentálásnak nevezünk. Ennek lényege, hogy a teljes piacot ho-
mogén csoportokra osztjuk fel, majd az egyre részletesebb jellemzők 
szerint haladva egyre kisebb szegmenst kapunk, míg végül megkap-
juk a célcsoportunkat. 
 A piac szegmentálását az alábbi lépések szerint érdemes elvégezni: 
 

1. A célcsoport típusának meghatározása 
2. Probléma megfogalmazása, melyre megoldást szeretnénk kí-

nálni a fogyasztónak 
3. Célcsoport geográfiai behatárolása 
4. Célcsoport demográfiai tulajdonságok szerinti azonosítása 
5. Célcsoport pszichológiai jellemzők szerinti szűkítése 
6. A szegmentálás lépései alapján a célcsoport azonosítása 
7. Célcsoport elérhetőségének felmérése 

 
  3.1.1. A célcsoport típusának meghatározása 
 
A célcsoportok típusait aszerint különböztetjük meg, hogy a fogyasz-
tó és a végfelhasználó megegyezik-e, illetve hogy a vásárlás döntés-
hozója és a végfelhasználó megegyezik-e, valamint hogy az adott el-
adó vállalat milyen szerepet tölt be az eladás- vétel folyamatában. 
Ezek alapján megkülönböztetjük az alábbi típusokat: 
 

1. Business to customer (B2C): A cég/vállalkozás kínál termé-
ket, szolgáltatást a fogyasztó számára, aki egyben a végfel-
használó is. Cél, hogy megismertessük velük a terméket, érez-
tessük előnyeit. 
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2. Business to Business (B2B): Ebben az esetben egy cégnek, 
vállalatnak szeretnénk eladni a termékünket. A különbség 
nemcsak a fogyasztóban van, hanem abban is, hogy a vásárlás 
döntéshozója nem egyezik meg a végfelhasználóval. 

3. Customer to Customer (C2C): Ebben az esetben két fo-
gyasztó között biztosít platformot a vállalatunk. Ilyenkor 
mindkét célcsoportot azonosítani kell, melyek közül az egyik 
az eladók csoportja, a másik pedig a vevőké. 

4. Customer to Business (C2B): Ebben az esetben a fogyasztó 
kínál terméket a vállalatnak, cégnek. Itt sem egyezik meg a 
döntéshozó a végfelhasználóval. 

 
  3.1.2. Milyen problémára szeretnénk megoldást kínálni? 
 
Határozzuk meg, hogy a termékünkkel milyen problémára szeretnénk 
megoldást nyújtani. Mi az, amit a termék nyújt a fogyasztó számára. 
Fontos, hogy itt nem a termék tulajdonságaira kell gondolni, hanem 
arra, hogy mit ad a vásárlójának, milyen előnyöket ad a fogyasztónak. 
 
  3.1.3. Célcsoport geográfiai meghatározása 
 
Érdemes először tágabb körben meghatározni a célcsoportot, majd 
egyre inkább szűkíteni azt. 
 Elsőként határozzuk meg a geográfiai jellemzőket, hogy mekkora 
területen szeretnénk elérhetővé tenni a termékeinket: 
 

  Országos 
  Megyei 
  Esetleg csak a városunk szintjén 

 
  3.1.4. Célcsoport demográfiai tulajdonságok szerinti azonosítása 
 
A geográfiai lehatárolás után határozzuk meg azokat a demográfiai 
jellemzőket, amik leírják a célcsoportunkat: 
 

 Nők vagy férfiak a célcsoportunk, esetleg mindkettő? 
 Milyen korosztályba tartoznak? Gyerekek, fiatal felnőttek, 

felnőttek vagy idősek? 
 Melyik generációba tartoznak? Z ,Y, X vagy baby boomerek? 
 Milyen a családi állapota a célcsoportunk tagjainak? Otthon 

élnek a szüleikkel? Egyedül élnek? Van gyermekük? 
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 Milyen az iskolai végzettségük? Vállalkozók, alkalmazottak 
vagy vezető beosztásúak? 

 Milyen a jövedelmi helyzetük? 
 
  3.1.5. Célcsoport pszichológiai jellemzők szerinti azonosítása 
 
Miután tudjuk, hogy földrajzilag mekkora területen, valamint demo-
gráfiai szempontból kiknek szeretnénk a szükségleteire a termékünk-
kel megoldást nyújtani, érdemes még tovább szűkíteni a célcsopor-
tunkat a pszichológiai jellemzők segítségével: 
 

 Mi az érdeklődési köre, hobbija a célcsoport tagjainak? 
 Milyen a személyiségük, stílusuk? 
 Milyen szokások jellemzik őket? 

 
  3.1.6. Célcsoport azonosítása 
 
Miután végighaladtunk a szegmentálás lépésein – tehát meghatároz-
tuk a célcsoportunk típusát, geográfiai, demográfiai, pszichológiai 
jellemzőit, valamint a problémát, mely a célcsoport hiányérzetéből 
fakad –, azonosítani tudjuk a célcsoportunkat. 
 
  3.1.7. Célcsoport elérhetőségének azonosítása 
 
Miután kellő részletességgel meghatároztuk a célcsoportunkat, érde-
mes felmérni, hogy milyen kommunikációs csatornán érhető el leg-
könnyebben (internet, közösségi oldalak, újság, személyes megkere-
sés). Célszerű felmérni, hogy a célcsoport mennyi időt tölt internete-
zéssel, vásárol-e online. Mindezen kérdések megválaszolása nemcsak 
a célcsoport pontos meghatározásához szükségesek, hanem ahhoz is, 
hogy majd ennek megfelelő platformon érjük el őket, valamint ez 
alapján tudjuk felépíteni a kommunikációnk minőségét, vezérszavait 
és stílusát egyaránt (Kotler–Keller, 2012). 
 
  3.1.8. Célcsoport vagy perszónák, esetleg szegmensek 
 
A célcsoport és a szegmens fogalma mellett érdemes tisztázni a per-
szóna jelentését is. Olykor nehéz megkülönböztetni, hogy pontosan 
mit is azonosítunk, mert összemosódnak a fogalmak közti határok, 
azonban mégis érdemes megpróbálni elválasztani a három fogalmat, 
hogy a meghatározásaik során ne ütközzünk olyan akadályokba, ami 
akár a helyes azonosítás kárára is mehet. 
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 Az előzőekben megismerhettük a piac szegmentálásának lépéseit. 
Egy-egy lépés azonosít egy-egy szegmenst; így például egyetemi 
hallgatók. 
 A célcsoport azonosításának lényege, hogy a fogyasztók egy adott 
csoportját azonosítjuk pl.: egyetemi hallgatók, akik az orvosi karon ta-
nulnak. Ebben benne van a korcsoport és az érdeklődési kör azonosítása 
is, melyet a szegmentálás segítségével szűkítettünk és azonosítottunk. 
 A perszóna azonosítása esetén egy kitalált személyt azonosítunk, 
így könnyedén bele tudjuk képzelni a szerepébe magunkat, hogy 
megoldást találjunk a problémájára (például Péter, az orvosi karon 
tanuló egyetemi hallgató, akinek hosszabb kölcsönzési időre volna 
szüksége az Anatómia című könyvre). Így tehát belép a személyes 
véleményünk, tapasztalatunk, mely befolyásolja a megoldás végki-
menetelét. Ezzel szemben a célcsoport azonosítása során nem képzel-
jük magunkat a célcsoport helyébe, tehát ott nem kap szerepet a sze-
mélyes érzés befolyásoló ereje. Éppen ezért javasolt a célcsoport 
azonosítása, hogy ne essünk a perszónával kapcsolatos személyes vé-
lemény adta eredménycsorbítás hibájába. 
 
 3.2. Szolgáltatás kialakítása (egyedi arculat, név meghatározása) 
 
A szolgáltatás marketingje során fontos a külkép és a megjelenés ki-
alakítása annak érdekében, hogy eladható legyen a szolgáltatás – egy 
ígéretet kínálva arra vonatkozóan, hogy ha a megrendelő hozzánk 
fordul, milyen minőséget kap, milyen kiszolgálásban lesz része. 
Milyen eszközök állnak a szolgáltatást végző rendelkezésére ahhoz, 
hogy a külképet (imázst) építse? 
 

I)  profi logó, profi arculat 
II)  átgondolt, logikus honlap 

III)  következetes kommunikáció 
IV)  közösségi webmarketing 
V)  word-of-mouth, vagyis szájreklám 

VI)  hírnévmenedzsment 
VII)  PR 

VIII)  ösztönző programok a továbbajánlásra 
IX)  kiemelt ügyfélprogramok (régi ügyfelek 

kezelése) 
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 3.3. Online megjelenítési felületek kialakítása a 
   felhasználói igények figyelembevételével 
 
Az online megjelenítési felületek sikere leginkább abban rejlik, hogy 
mennyire tetszik a látogatóknak, mennyire felel meg az alapvető el-
várásoknak (pl. megfelelő gyorsaság, könnyű értelmezhetőség). A 
felhasználók igényeinek és a szakmai alapelvek figyelembevételével 
kell választ találni néhány alapvető kérdésre. A tervezés előtt fontos 
válaszolni arra, hogy kinek készül a weboldal, milyen céllal készül, 
valamint milyen tartalmat szeretnénk rajta megjeleníteni. 
 Tervezéskor tisztában kell lenni azokkal a korszerű honlapokkal 
szemben állított webdizájn és webergonómiai követelményekkel, va-
lamint a látogatók böngésző használati és fogyasztói szokásaival, 
amelyek lehetővé teszik egy sikeres weboldal elkészítését. 
 

 
Kép forrása: https://bit.ly/3xwi9tD/ 

 
Különböző célok miatt lehet honlapot létrehozni, ezek közül a legfon-
tosabbak a következők lehetnek: hírközlés és tájékoztatás, ismeretter-
jesztés/oktatási és tudományos cél, adattárolás és megosztás, gazdasági 
cél, meggyőzés/befolyásolás, termék és szolgáltatás reklámozása, kö-
zösségi élettér biztosítása/közösségi információ- és adatmegosztás, vi-
zuális hatás/művészi hatáskeltés, önkifejezés/önmegvalósítás. 
 A tartalom meghatározásakor fontos tudni, hogy mekkora adat-
mennyiséget kell majd jól szervezetten elhelyezni a weboldal struktú-
rájában, illetve azokat milyen menüpontok alá lehet rendezni. Ismerni 
kell azt is, hogy mi mindent kell majd vizuálisan megjeleníteni és 
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könnyen elérhetővé tenni, hogy a látogatók egyszerűen megtalálják 
azt a tartalmat, amit keresnek. 
 Konkurenciaelemzésre is szükség van a weboldal kivitelezése 
előtt. Ez abból áll, hogy a saját tervezett honlapunkhoz hasonló tar-
talmúakat kell keresni és elemezni. Ez azért szükséges, hogy látszód-
jon, hogy milyen hasonló jellegű oldalak vannak már a piacon. A 
meglévő szolgáltatások közül miket érdemes esetleg ötlet szintjén 
alkalmazni a saját oldalunknál a jobbá tétel érdekében és miket érde-
mes elvetni a saját oldal kapcsán. A legfontosabb döntések meghozata-
la után, a kialakult három fontos kérdés (Kinek? Milyen céllal? Milyen 
tartalommal?) figyelembevételével elkezdődhet a tervezési folyamat 
(Kvaszingerné Prantner, 2013). 
 

  3.3.1. Felhasználói felület – User Interface (UI) 
 

A felhasználói felülettel a látogató akkor találkozik, amikor az adott 
szolgáltatást igénybe veszi. Egy számítógépen vagy valamilyen mobil 
eszközön megjelenő grafikus felület az első, amelyet a felhasználó 
lát. Fontos, hogy a felhasználó igényeit felismerve, kényelmesen, erő-
feszítések nélkül találja meg a válaszokat a kérdéseire, illetve a meg-
oldásokat a problémáira (Kocsis, 2015). 
 

A jó felhasználói felület jellemzői: 
 

1. Következetes 
 

A következetesen használt grafikai elemek lényege, hogy mindig 
ugyanolyan módon jelenítsük meg ugyanazt. Például ha egy betűtípus 
címként jelenik meg az egyik oldalon, akkor a többi oldalon is 
ugyanúgy jelenítsük meg. A könnyű áttekinthetőség szempontjából 
fontos, hogy vizuálisan jól elkülöníthetőek legyenek a kattintható 
elemek, a linkek és a gombok. Az akciógombok színe legyen min-
denhol ugyanolyan. Mindezeket támogatja a jól megtervezett és a kö-
vetkezetesen alkalmazott arculat is. 
 

2. Átlátható 
 

Ez azt jelenti, hogy a felület kezelése annak a felhasználónak is egyér-
telműnek és nyilvánvalónak kell lennie, aki először jár az oldalon. 
Tiszta, átlátható, egyszerű képernyőképek és folyamatok jellemzik a jó 
felhasználói felületet. Ha a felhasználónak gondolkodnia vagy vára-
koznia kell, akkor ott valami probléma van az oldalon. Ha a rendszer 
bonyolult, akkor a használatot gyakorlati videók, infografikák segítsé-
gével kell a célközönség és probléma szerinti szemszögből bemutatni. 
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3. Hibatűrő 
 
Olyan felhasználói felületet kell létrehoznunk, amely lehetőség sze-
rint nem engedi hibázni a felhasználókat. Például ne tudjon betűket 
beírni a telefonszám mezőbe, vagy addig nem léphet tovább, amíg a 
kötelező mezőket ki nem töltötte. Az ilyen rendszerek rendelkeznek a 
működése során bekövetkező hibák észlelésének és javításának vagy 
kiküszöbölésének képességével. 
 

4. Egyértelmű szöveges tartalom 
 
Címkék, tippek, gyakran ismételt kérdések segítik a felhasználót, 
hogy a felmerülő kérdéseire azonnal megtalálja a válaszokat. A szö-
veges üzeneteket az adott helyzetben mindenkinek értenie kell, ezért 
az a legjobb, ha egy csapat dolgozik rajtuk, és az elkészült tartalmat 
tesztelik is a felhasználókon. 
 

 
Kép forrása: https://bit.ly/2SHjHSu 

 
  3.3.2. Felhasználói élmény – User Experience (UX) 
 
Felhasználói élménynek (angolul User Experience, rövidítve UX) 
nevezzük azon benyomások és érzések összességét, amelyeket a fel-
használók egy webhely, alkalmazás, szoftver vagy egyéb digitális 
eszköz használata közben éreznek. Egy alkalmazás használatánál mi-
nél nagyobb mértékű a felhasználói élmény, annál több időt töltenek 
a felhasználók a weboldalakon, és annál többször látogatnak vissza az 
adott oldalra. A UX célja is ez: minél tovább az adott weboldalon tar-
tani a látogatót. Ha egy honlap közkedvelt és látogatott az azt jelenti, 
hogy a felhasználóknak nagy a bizalma az oldallal kapcsolatban. 
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 A hozzáadott érték felszínre hozásához és a felhasználókhoz való 
eljuttatásához pontosan ismerni kell a felhasználói élmény fogalmát. 
 A felhasználói élménynek fontos része a jól kialakított, egyszerűen 
kezelhető felhasználói felület, de ettől mégis sokkal több, mert min-
den olyan érzelem és tapasztalat, amely a termék vagy szolgáltatás 
használata közben a felhasználóban keletkezik, a felhasználói élmény 
részét képezik. A szolgáltatások vagy egy honlap tervezésekor ki-
emelkedő figyelmet kell szentelni ennek a szempontnak. 
 A felhasználói élmény többféleképpen lehet jó. A fiatalabb célkö-
zönségnek mást kell tervezni, mint az idősebb korosztálynak. A legfon-
tosabb tényező azon folyamatban, amely a tudatos és sikeres felhaszná-
lói élmény tervezéséhez szükséges, hogy meg kell ismerni és meg kell 
érteni a felhasználó viselkedését, vágyait, céljait, illetve azonosítani kell 
azokat az elemeket, amelyek hatással vannak rá. Elemezni kell az adott 
termékcsoporthoz, szolgáltatáshoz, a technológiához való viszonyát, a 
szokásait, a trendekhez, illetve a márkákhoz való viszonyát. 
 A UX design folyamata során kutatjuk a felhasználókat, majd 
megoldásokat dolgozunk ki a felhasználói és a szolgáltatási problé-
mákra, ezután teszteljük, hogy az ötletünk a gyakorlatban is műkö-
dik-e (Kocsis, 2015). 
 

 
Kép forrása: https://bit.ly/2TzJ5tB 

 
A felhasználói élményre továbbá két alapvető okból kell odafigyelni: 
Az első ok az, hogy ha egy felhasználónak nem okoz örömet egy 
webhely vagy alkalmazás használata, akkor valószínűleg nem sok 
időt tölt majd a felületen, ezért otthagyja, elfelejti azt, majd másikat 
keres helyette. 
 A második ok az elsőből következik. A keresőmotorok, különösen 
a Google, nagyon fontos szempontnak tartják a webhelyek által nyúj-
tott felhasználói élményt – a Google azzal tett szert ekkora népszerű-
ségre, hogy olyan releváns tartalmakat kínál a találatok között, ame-
lyek kiváló felhasználói élményt nyújtanak a keresőknek. 
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 A Google keresője előnyben részesíti azokat a tartalmakat, ame-
lyek pozitív felhasználói élményt nyújtanak. A 2015-ben bevezetett 
RankBrain algoritmus segítségével határozza meg azt, hogy egy tarta-
lom milyen élményeket biztosít, és célja a minél relevánsabb talála-
tok visszaadása. 
 Azáltal, hogy a weboldal megfelel a felhasználók igényeinek, 
nemcsak nekik, hanem a keresőmotorok elvárásainak is eleget tesz, 
így magasabb rangsorolást kap, illetve nagyobb forgalmat is generál 
az oldalon (Gremmédia, 2021). 
 

 
Kép forrása: https://bit.ly/3gsSIDi 

 
A felhasználói élmény legfontosabb szempontjai a webhelyek esetében: 
 
 Sebesség 
 
Egyértelmű, hogy ha egy webhely lassan töltődik be és lassan reagál 
a felhasználó parancsaira, akkor az rossz élményt nyújt majd. A se-
besség külön rangsorolási szempont is a keresőmotoroknál, így több 
okból is fontos, hogy biztosított legyen a webhely gyorsasága. 
 
 Használhatóság 
 
A felhasználói élmény egyik alapja, hogy a webhely vagy alkalmazás 
stb. használható legyen. Ha valami használhatatlan, akkor az egyálta-
lán nem nyújt jó felhasználói élményt. 
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 Navigálhatóság 
 
Fontos, hogy minden fontos információ könnyedén megtalálható le-
gyen a webhelyen. Ehhez biztosítani kell a logikus, egyszerű navigá-
ciót és tartalomszerkezetet. Ha egy felhasználónak túl sokat kell ke-
resgélnie, hogy megtalálja azt, amit keres, akkor újra kell gondolni a 
honlap navigációját. 
 
 Hasznosság 
 
Bármilyen szép, gyors és jól megtervezett is legyen egy weboldal, ha 
a tartalmak nem válaszolják meg a látogatók kérdéseit és nem kínál-
nak megoldást a problémáikra, akkor a látogatók rossz felhasználói 
élményeket tapasztalnak majd. 
 

 
Kép forrása: https://bit.ly/3xpG5P5 
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 Megbízhatóság 
 
A megbízhatóság nagyon fontos szempont, mert ha egy webhely 
megbízhatatlannak tűnik, akkor a felhasználók nem szívesen adják 
meg a regisztrációhoz vagy a további műveletekhez szükséges sze-
mélyes adataikat. 
 
  3.3.3. Felhasználói elégedettség 
 
Alapvetően minden felhasználó egyedi tulajdonságokkal rendelkezik 
és a webhasználatuk is egyéni. Minél tovább elemezzük a felhaszná-
lók tevékenységét és minél többször hallgatjuk meg szándékaikat, 
gondolataikat, annál jobban látszik, hogy a különböző honlapokra 
adott egyéni reakciók nagyon sok változótól függnek. Ezért a jó we-
bes tervezésnek kezelnie kell ezt az összetettséget, és nem elég csak 
azt elemezni, hogy szereti vagy nem szereti a felhasználó. 
 A legtöbb webes tervezési kérdésre nincs is igazán helyes válasz. 
Az a jó, ami jól működik: a valós igényékre reagál, alaposan átgon-
dolt, gondosan tesztelt és kivitelezett. 
 A felhasználó elégedettségének és a hatékonyság kiderítéséhez a 
következőhöz hasonló kérdéseket kellene feltenni a honlappal kap-
csolatban: „Ez a legördülő menü, ezekkel az elemekkel, ilyen szó-
használattal, ebben a kontextusban és ezen az oldalon vajon jó be-
nyomást tesz majd azokra, akik meglátogatják ezt a honlapot?” Erre a 
kérdésre pedig csak egyféleképpen adható válasz: teszteléssel. Meg 
kell alkotnunk a honlap egy akármilyen kezdetleges változatát, ezután 
pedig meg kell figyelnünk, hogy hogyan próbálják használni a nem 
szakmabeli felhasználók (Krug, 2008). 
 A tesztelés segít megmutatni azt, hogy a felhasználók olyanok, 
mint mi magunk vagyunk. Megmutatja, hogy mennyire különbözőek 
a felhasználók motivációi, mennyire mást érzékelnek, és másként re-
agálnak bizonyos helyzetekre. 
 A user-tesztelés és -elemzés egy olyan terület, amelyet nem lehet 
kihagyni egy termék/weboldal fejlesztésénél. Ugyanakkor folyamato-
san időt kell rá szakítani, hogy az adatok alapján döntéseket lehessen 
hozni, hogy kiderüljön, milyen beállításokat kell megváltoztatni, mi 
működik és mi nem, milyen eszközön kell még kipróbálni, hogy a 
felhasználók elégedettek legyenek. 
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Kép forrása: https://bit.ly/35B7Kk5 

 
Az analitikai eszközöket az alábbiak szerint lehet csoportosítani: 
 
Az oldalbetöltésen alapuló eszköz, az oldalbetöltéseket mutatja meg 
összesített statisztikaként, illetve azt, hogy hogyan lépkednek oldalról 
oldalra a látogatók. Ilyen pédául a Google Analytics. A felhasználóra 
bontott megfigyelés során felhasználónként látható, hogy mi történik, 
milyen funkciókat próbált ki a látogató. Ilyen eszköz a Mixpanel. A 
kurzorkövető módszerek azt is mérik, hogy hogyan mozgatja a kur-
zort a látogató az oldalon belül. Ezek az eszközök hasznos hőtérképet 
tudnak mutatni, amelyből kiderülhet, hogy a látogatók melyik eleme-
ket nézik a legtöbbet vagy meddig görgetnek. Ilyenek például a Crazy 
Egg vagy a Hotjar. 
 
 Az elemzések a következőkre használhatók: 
 
Tartalmak priorizálása (melyik funkciók vagy tartalmak népszerűek), 
látogatók szegmentálása (honnan jönnek és mit keresnek vagy akár 
demográfiai adatok alapján is csoportosíthatók). A visszatérő látoga-
tók mérése pedig az egyik legfontosabb cél, hiszen azt szeretnénk el-
érni, hogy olyan felhasználóink legyenek, akik rendszeresen látogat-
nak az oldalra és nem csak véletlenül kattintottak rá. 
 Összességében elmondható, hogy a használhatóság lényege és a 
legfontosabb tényező a felhasználói elégedettség növelése. A cél a 
felhasználó kényelme: kevés kattintással, könnyű használattal, meg-
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jegyezhető funkciókkal. Hibátlan használati lehetőség, kiszámítható-
ság a termék/honlap működését illetően. 
 

 3.4. Önellenőrző kérdések 
 

 Melyek a piaci szegmentálás lépései? 
 Sorolja fel a jó felhasználói felület ismertetőjegyeit! 
 Milyen eszközök állnak rendelkezésére a külkép (imázs) épí-

tése érdekében? 
 A felhasználói élményre melyik két kulcsfontosságú okból 

kell odafigyelni? 
 Mi a felhasználói elégedettség célja? 

 
 

4. Kreatív marketinges módszerek 
 

 4.1. Design Thinking 
 

A Design Thinking (Tervezői gondolkodás) fogalma: Egy olyan 
gondolkodásmód, melynek központjában az ügyfél és a felhasználó 
igényei állnak, melyre az ő nézőpontjukból keresik a megoldást. A 
Design Thinking lényege, hogy legyünk nyitottak az emberek véle-
ményére és értsük meg a szükségleteiket, majd kreatív módszerekkel 
találjunk megoldást a problémákra (ProMan Consulting, 2020). 
 A Design Thinking középpontjában az ember, valamint az emberi 
szükségletek állnak. A Business Thinkinggel való összehasonlítását 
az 1. ábra szemlélteti. Az ábrán is látható, hogy a Business Thinking 
a problémákra keresi a megoldást, melynek meghozatala során nem 
tekint ki a vállalati környezetből, hanem abban dönt (in the box), te-
hát a saját szemszögéből szemléli a megoldásra váró vásárlói hiány-
érzetet. Ezzel szemben a Design Thinking kilép a vállalati környezet-
ből (out of the box) és a fogyasztó, felhasználó szemszögéből nézi a 
problémát. Éppen ezért, a Design Thinking módszer alkalmazása so-
rán elengedhetetlen az empátia, hiszen csak annak segítségével tudjuk 
beleélni magunkat a fogyasztó szerepébe, megismerni az érzéseit, 
szempontjait, melynek alapján több döntési alternatívát is fel tudunk 
sorakoztatni, azok sikerességét tesztelni, majd csak mindezek után 
meghozni a végleges döntést a problémára. 
 Az empátia mellett elengedhetetlen a kreativitás is, hiszen csak 
annak segítségével tudunk több megoldási alternatívát felsorakoztat-
ni. Mindemellett az is fontos, hogy ne problémaközpontú, hanem 
megoldásközpontú gondolkozással rendelkezzünk, tehát ne azokat 
soroljuk fel, amiket nem lehet megvalósítani, hanem azokat, melyek 
megvalósításában látunk potenciált. 



Gergely Zsuzsanna – Révész Enikő Evelin: Kreatív módszerek a virtuális térben. Felhasználóközpontú tervezés 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24048 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

282 

 
1. ábra: Business Thinking és Design Thinking 

Kép forrása: https://bit.ly/2U7Fhjr 
 
A Design Thinkinget egyre több területen alkalmazzák, így a vállalati 
alkalmazás mellett jelen van a stratégiai tervezés, kutatástervezés, 
humántanácsadás és a life/business coachingban is. A hatékony mun-
kavégzésben ugyanúgy segíthet, mint a hétköznapi életben felmerülő 
problémák megoldásában. Látható, hogy ezek egymástól távol eső 
területek, mégis mindegyikben alkalmazható, hiszen így lehet felven-
ni a versenyt a változó világ adta folyamatosan változó fogyasztói 
igényekkel. 
 
  4.1.1. A Design Thinking folyamatának lépései 
 
A lépéseket a 2. ábra szemlélteti, mely alapján látható a három fő lé-
pés: megértés, feltárás, megvalósítás. Ezen lépések további kisebb, 
összesen hat lépésre bonthatók: empátia, meghatározás, ötlet, prototí-
pus, teszt és megvalósítás. A továbbiakban ezen lépéseket ismerhet-
jük meg részletesen. 
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2. ábra: Design Thinking lépései 

Kép forrása: https://www.nngroup.com/articles/design-thinking/ 
 

1. Megértés – empátia 
 
Első lépésként meg kell ismerni a felhasználót, hogy aztán a megol-
dás keresésénél minél könnyebben tudjuk az ő szemével látni a prob-
lémát. Ennek az eszköze lehet a személyes interjú, a megfigyelés 
vagy a kísérlet. Fontos, hogy ebben a lépésben csak a fogyasztó meg-
ismerésére koncentrálunk. 
 
 A megismerés eszközei az interjú során: 
 

 Mesélje el, amikor... 
 Mit gondol arról, hogy... 
 Meséljen részletesen arról, hogy... 
 Ha egy dolgot lehetne változtatni a termékben, mi lenne az? 
 Hogyan érzi magát, mikor a terméket használja? 
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 Kerülendő kérdések: 
 

 Nem gondolja, hogy inkább... kellene lennie? 
 Nem gondolja, hogy... jobb, mint...? 

 
Az interjú alapján elkészíthető az interjúalany empátia térképe, hogy 
mit mond, gondol, tesz és érez. Ezt a 3. ábrán láthatjuk. 
 A „mond” kategóriába a jellemző mondatait jegyezzük fel, pl.: a 
munkámhoz elengedhetetlen a könyvtár látogatása, de nincs rá ele-
gendő időm. 
 A „gondol” kategóriába azt írjuk, amit gondol az alany: több sza-
badidőre lenne szükségem, hogy a könyvtárban kutathassak a mun-
kámhoz. 
 A „tesz” kategóriába azokat írjuk, hogy milyen lépéseket tesz an-
nak érdekében, hogy javítson helyzetén, pl.: igyekszem változtatni az 
időbeosztásomon. 
 Az „érez” kategória pedig az érzelmei felsorakoztatásának helye, 
pl.: szorong, mert nincs elég ideje könyvtárba járni. 
 

 
3. ábra: Empátia térkép 

Kép forrása: https://bit.ly/3xvGjUK 
 

2. Megértés – meghatározás 
 
Ebben a lépésben az a feladatunk, hogy az empátiatérkép segítségével 
megfogalmazzuk a problémát. A probléma – más néven kihívás – 
megfogalmazásának a kérdése: Hogyan tudnánk...? Cél, hogy minél 
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pontosabban meghatározzuk, hogy kinek milyen problémájára szeret-
nénk megoldást. Pl.: Hogyan tudnánk segíteni Gábornak, a kutatónak, 
akinek több szabadidőre volna szüksége, hogy könyvtárba járhasson? 
 

3. Feltárás – ötlet 
 
A megfogalmazott kérdésünkre elkezdjük gyűjteni az ötleteinket. El-
sőként az ötletek mennyisége számít, nem pedig a megvalósíthatósá-
ga, mert lehet, hogy az elsőre teljesen lehetetlennek tűnő lesz a meg-
oldás. Fontos, hogy többen vegyenek részt az ötletelésben, köztük 
olyanok is, akik nem vettek részt az interjúalannyal történő beszélge-
tésen, hiszen számukra az empátiatérkép alapján is más benyomásuk 
lehet az adott alanyról, mint azoknak, akik megismerték. Javasolt 
legalább 20-25 ötletet összegyűjteni, hogy aztán abból lehessen válo-
gatni a továbbiakban. Fontos továbbá az is, hogy az ötletelés során 
nem nyilvánítható ki vélemény a másik ötletéről, nem szabad előíté-
letesnek lenni egy-egy ötlettel kapcsolatban. 
 Ha megvan a 20-25 ötlet, akkor írjuk fel őket 5-6 szavas beszédes 
címekkel, hogy egyszerre átlátható legyen az összes. 
 

4. Feltárás – prototípus 
 
Az ötleteket egyesével véleményezzük, majd kiválasztjuk azt, ame-
lyiket megvalósítjuk. Ezt követi a gondolatok formába öntése, azaz a 
prototípus elkészítése. Ez nem a tökéletes, kész megvalósítást jelenti, 
hanem azt, hogy megpróbáljuk ábrázolni, mit is szeretnénk megvaló-
sítani. Ez az adott terméktől vagy szolgáltatástól függően sok formá-
ban megjelenhet: makett, forgatókönyv, vázlat. 
 Miután ez megvan, könnyebben tudjuk értékelni a megvalósíthatósá-
gát, hiszen a vizualitás sokkal közelebb hoz az adott ötlet átlátásához. 
 

5. Megvalósítás – teszt 
 
A prototípusunkat mutassuk meg a felhasználóknak, gyűjtsünk visz-
szajelzéseket, majd azok alapján javítsuk a prototípusunkat. A 4-5. 
lépést ismételjük, míg nincs meg az a termék, amely a felhasználói 
visszajelzések alapján megfelelő. 
 

6. Megvalósítás 
 
A végleges prototípus alapján történő megvalósítás (Gibbons, 2016). 
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 4.2. Service Design 
 
Service Design (Szolgáltatástervezés) fogalma: A fogyasztónak kí-
nált szolgáltatások létrehozásának, fejlesztésének kreatív eszközökkel 
történő megtervezése, melynek során összehangolja az embereket, 
kommunikációt, infrastruktúrát és anyagi összetevőket annak érdeké-
ben, hogy értéket teremtsen a szolgáltatás szereplőinek – munkaválla-
lóknak és fogyasztóknak egyaránt –, melynek segítségével maximali-
zálja a márkapotenciált (Lóska, 2020). 
 A Service Design komplex problémamegoldó rendszerként elemzi 
az adott termék létrejöttét meghatározó fizikai és megfoghatatlan té-
nyezőket. Ezek figyelembevételével hozzájárul az élmény- és fel-
használóközpontú termékek, szolgáltatások kialakításához, melyek 
növelik a fogyasztói elégedettséget (Lóska, 2020). 
 Tehát a Service Design, ahogyan a nevében is szerepel, a szolgál-
tatások felhasználóközpontú tervezésére koncentrál. A szolgáltatás 
megtervezése során figyelembe veszi a fogyasztókat/felhasználókat, 
valamint a dolgozókat, a kommunikációt, az infrastruktúrát, továbbá a 
szolgáltatás elemeit annak érdekében, hogy a már meglévő szolgálta-
tást hatékonyabbá tegye, illetve egy új szolgáltatást tovább fejlessze. 
 

 
4. ábra: Service Design 

Kép forrása: https://www.nngroup.com/articles/service-design-101/ 
 
A Service Design 3 fő eleme a következő: 
 

 People (Emberek): A szolgáltatást előállító dolgozók, a fo-
gyasztók, az üzleti partnerek. 
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 Props (Kellékek): A szolgáltatásnyújtás során használt eszkö-
zök, technológiák. 

 Processes (Folyamatok): A szolgáltatás előállításának, szolgál-
tatásnyújtás egymást követő lépései (Gibbons, 2017). 

 
  4.2.1. Milyen a jó szolgáltatás? 
 
A szolgáltatások kialakítása során figyelembe kell venni néhány ténye-
zőt annak érdekében, hogy sikeresek lehessenek. Ezek a következők: 
 

 Könnyen megtalálható: fontos, hogy a felhasználó könnyen 
rátaláljon a szolgáltatásra. Ennek érdekében olyan szavakat 
kell az elnevezésbe foglalni, ami felmerül a felhasználóban a 
kutatás során – kerülendők a technikai és jogi kifejezések. 

 Leírja a szolgáltatás célját: a szolgáltatás nevéből, leírásából 
derüljön ki, hogy kinek szól, mire nyújt megoldást, hogyan 
működik. 

 Meghatározza mit vár a felhasználótól: kiderül a szolgáltatás-
ról, hogy mennyi idő és anyagi ráfordítást igényel, van-e bárki 
részére valamilyen felhasználással kapcsolatos korlátozás. 

 Segíti a felhasználót célja elérésében: meghatározza, hogy a 
szolgáltatás igénybevételével mit kap a felhasználó. 

 Ismerős a felhasználás módja: olyan megoldást nyújt, amely a 
felhasználó által már ismert technika, így biztonságérzetet ad. 

 Nincs szükség előzetes ismeretre: bárki számára elérhető. 
 Gyorsan reagál a változásokra: figyeli a piaci és a fogyasztói 

igényekben bekövetkező változásokat, és gyorsan reagál 
azokra (Boros, 2020). 

 
A szolgáltatások – akárcsak a termékek – esetében elkülöníthetünk 
frontstage és backstage tevékenységeket. A frontstage tevékenység 
az, mely a fogyasztó „előtt” zajlik, közvetlen kapcsolatban van vele. 
Ennek része a termék, elosztási csatorna, valamint az érintési pontok 
is. Érintési pontok alatt azokat a „találkozásokat” értjük, melynek so-
rán kapcsolatba kerül az adott céggel a vásárló. Az érintési pont ma-
gába foglalja az eszközt, az interakciós csatornát és magát a konkrét 
feladatot. (Pl.: A számítógépén keres egy könyvet, majd telefonon 
előjegyzést kér az adott könyvre). 
 A backstage tevékenységek, illetve tényezők azok, amikkel a vásárló 
nem találkozik, azonban ahhoz, hogy számára az adott szolgáltatás elér-



Gergely Zsuzsanna – Révész Enikő Evelin: Kreatív módszerek a virtuális térben. Felhasználóközpontú tervezés 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24048 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

288 

hető legyen, elengedhetetlen a cég számára. Ide tartozik az adott vállalat 
infrastruktúrája, technológiája, házirendje (Gibbons, 2017). 
 A továbbiakban áttérünk a Service Design alapelveinek, valamint 
lépéseinek ismertetésére. 
 
  4.2.2. A Service Design alapelvei 
 

 Ügyfélközpontúság: elemezzük a fogyasztó problémáját, szo-
kásait. 

 Közös értékteremtés: a fogyasztókat bevonva találjuk meg a 
megoldást a problémára. 

 Iteratív folyamat: több lépésben közelítünk a megoldás felé, 
egyes lépéseket akár többször megismételve. 

 Kézzelfoghatóság: vizualizáljuk, „kézzelfoghatóvá” tesszük a 
szolgáltatásokat a jobb megismerés, átlátás érdekében. 

 Holisztikus gondolkodás: nemcsak a fogyasztói élményre, ha-
nem a szolgáltatás egész környezetére kiterjedő vizsgálatot 
kell folytatni (Interaction Design Foundation). 

 
  4.2.3. A Service Design lépései 
 
Az alábbiakban megismerhetőek a Service Design kialakításának lé-
pései, melyet összefoglalva az 5. ábra mutat be. 
 

 
5.ábra: Service Design 

Kép forrása: https://bit.ly/3cKmQaX 
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1. Megfigyelés, probléma feltárása 
 
A potenciális fogyasztó gondolkodásmódjának, jellemzőinek és prob-
lémájának megismerése. Érdemes itt elkészíteni a „Customer Journay 
map”, azaz a „Vásárló utazási térképét”, mely nem más, mint egy 
szintetikus ábrázolás, ami a fogyasztó szolgáltatással való kapcsoló-
dási pontjait mutatja be, kiegészítve az ott felmerülő esetleges prob-
lémákkal, pozitív vagy negatív benyomásokkal. Erre példa a 6. ábra, 
mely egy workshopra való jelentkezés térképét mutatja be. Elsőként 
az látható, hogy milyen módon hallott a résztvevő a workshopról: e-
mailt kapott róla, Twitteren vagy egyéb internetes forrásból értesült 
róla vagy a személyes kapcsolatain keresztül. Ennek a lépésnek a vé-
ge, hogy eldönti, részt vesz-e rajta. A következő lépés, hogy hogyan 
tud rá jegyet venni, majd miképpen jut el a workshopra, egészen odá-
ig vezetve a felhasználó útvonalát, hogy a workshop után megosztja a 
fotóit, élményeit a közösségi oldalain. Ez a téma jó példa arra, hogy 
milyen részletességgel kell kidolgozni a felhasználónk útvonalát, 
mely alapján el tudunk indulni a probléma feltárásának irányába. 
 

 
6. ábra: Utazási térkép 

Kép forrása: https://hu.pinterest.com/pin/26106872828075982/ 

 
A probléma feltárásának lényege, hogy a megfigyelés alapján azono-
sított fogyasztói hiányérzetet vagy nehézséget konkretizáljuk. Fontos, 
hogy a fogyasztó szemszögéből közelítsük meg a problémát, és asze-
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rint fogalmazzuk meg, hiszen csak így garantált a jó megoldás, me-
lyet nem csorbítanak a saját szemszögünkből látott vélemények. 
 

2. Koncepció és tervezés 
 
Elsőként el kell készíteni az adott szolgáltatás koncepciótervét. A ter-
vezés szakaszába érdemes bevonni a szolgáltatás létrehozásának és 
nyújtásának különböző területén dolgozókat. Azaz, a sikeres szolgál-
tatás tervezése érdekében ne csak a tervezők és mérnökök gondolkod-
janak a jó megoldáson, hanem hozzunk létre interdiszciplináris cso-
portokat. Tehát, vonjuk be a dolgozókat, akik majd a kész szolgálta-
tást is nyújtani fogják. Ennek előnye, hogy a dolgozók az egész szol-
gáltatás- alkotás folyamatában részt vehetnek, így megértik annak 
célját, motivációit. A csoport dolgozzon ki több ötletet, koncepciót, 
majd tesztelje őket, hiszen az ebben a szakaszban felmerülő hibákat 
jóval olcsóbb kijavítani, mint a kész szolgáltatásban. A tesztek alap-
ján válasszuk ki azt a szolgáltatást, melyet megvalósítanánk. 
 

3. Prototípus elkészítése, tesztelés 
 
Ha megvan a végső szolgáltatás tervezete, elkészülhet a prototípus, 
melyet teszteltethetünk a felhasználókkal, visszajelzéseket gyűjthe-
tünk róla, és azok alapján – visszalépve a 2. pontra–, javíthatunk raj-
tuk. Ebben a szakaszban fontos, hogy a szolgáltatások megfoghatat-
lanságából adódó nehézségeket kiküszöböljük azzal, hogy minél va-
lósághűbbé tesszük a prototípust, hogy az átadja a valódi szolgáltatás 
érzetét, hiszen csak így kapható róla tényleges vélemény. 
 

4. Megvalósítás 
 
Ha megvan a szolgáltatás végleges prototípusa, akkor megkezdődhet 
a megvalósítás. Ebben a szakaszban ügyelni kell a világos, egyértel-
mű kommunikációra, melyből a fogyasztó számára tisztázott a szol-
gáltatás célja, hogy milyen problémájára ad megoldást. Továbbá a 
szolgáltatást nyújtó dolgozót is tájékoztatni kell minderről, hogy 
szakszerű tájékoztatást tudjon nyújtani az érdeklődők számára. Fon-
tos továbbá mérni a szolgáltatás sikerességét, valamint a visszajelzé-
sek alapján összegzést készíteni, mely a további fejlesztés alapjául 
szolgálhat (Flare Hub, 2020). 
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 4.3. A Design Thinking és a Service Design közti különbség 
 
A Service Design és a Design Thinking között több hasonlóság is 
van, éppen ezért olykor nehéz őket megkülönböztetni, ha nem va-
gyunk tisztában a fogalmi különbségekkel. Hasonlóság köztük, hogy 
mindkettő a fogyasztó/felhasználó igényeinek megismerésére, kiszol-
gálására koncentrál és a felhasználóval való együttérzésen alapszik, 
valamint több lépésben jut el a megoldáshoz, akár egyes lépések 
többszöri ismétlésével. Mindkettő igényli a kreatív, innovatív gon-
dolkodást (Oeveren, 2021). 
 Röviden azt mondhatjuk, hogy a Design Thinking az innovációra, 
üzleti problémák megoldására, termék- és szervezetfejlesztési kérdé-
sekre, valamint munkafolyamatok és szolgáltatások kialakítására 
koncentrál, míg a Service Design pedig a Design Thinking módszer-
tanát alkalmazza a meglévő szolgáltatásainak felhasználóbaráttá ala-
kításához. A terméktervezéssel szemben ez főként a megfoghatatlan 
dolgokra irányul, amelyek inkább tapasztalhatóak: intuíciók, élmé-
nyek, érintkezési pontok. Például amikor bemegyünk egy könyvtárba 
és beszélünk a könyvtárossal, akkor szolgáltatási élményben van ré-
szünk, ami akkor lesz megfelelő, ha tervezés előzte meg. Ha ez elma-
rad, akkor a szolgáltatást igénybe vevő felhasználóban negatív érzel-
mek ébredhetnek a szolgáltatást kínáló könyvtár iránt. A Service De-
sign ilyen, és ehhez hasonló kérdésekre keresi a választ úgy, hogy 
hatékony legyen és pozitív élményt okozzon (Rebelo, 2015). 
 A legnagyobb különbség az, hogy kik vesznek részt benne. A De-
sign Thinkinget legtöbbször nem tervezők végzik, ez inkább egy 
olyan gondolkodásmód, amellyel problémákat lehet megoldani. 
Olyan tényezők játszanak benne szerepet, mint a csoportdinamika, 
különböző gondolkodásmódok és a felhasználóközpontúság. 
 A Service Designt legtöbbször tervezők végzik, kidolgozott tervezési 
módszereket alkalmazva. Szolgáltatások fejlesztésére fókuszál és egy 
szervezet minden dimenzióját befolyásolni tudja (Lóska, 2020). 
 
 4.4. User Centered Design 
 
User Centered Design (Felhasználóközpontú tervezés): A felhaszná-
lóközpontú tervezés a szoftverek, illetve a weboldalak használhatósá-
gára helyezi a hangsúlyt. Fontos, hogy a felhasználó igényeihez al-
kalmazkodva tervezzék meg a fejlesztők a szoftvereket és honlapo-
kat. Cél, a felhasználók számítógép használatának erőfeszítéseit 
csökkenteni, a feladatvégzést megkönnyíteni. A felhasználóközpontú 



Gergely Zsuzsanna – Révész Enikő Evelin: Kreatív módszerek a virtuális térben. Felhasználóközpontú tervezés 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24048 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

292 

tervezés az emberközpontú tervezés (Human Centered Design) elvé-
ből alakult ki (Kvaszingerné Prantner, 2013). 
 
  4.4.1. A User Centered Design elemei 
 

 Láthatóság: a felhasználó könnyen átlássa, hogy mire való a 
termék, mit nyújt számára, hogyan tudja használni. 

 Hozzáférhetőség: a felhasználó könnyen és gyorsan jusson in-
formációhoz. 

 Olvashatóság: A szövegek könnyen olvashatóak és értelmez-
hetőek legyenek. 

 Nyelv: könnyű, rövid mondatok, melyet könnyedén értelmez a 
felhasználó. A hosszú mondatokon csak átsiklik, nem olvassa 
el (Novoseltseva, 2020). 

 
  4.4.2. A User Centered Design lépései 
 
A User Centered Design lényege, hogy még az adott weboldal, ter-
mék tervezése előtt felmérik a fogyasztói igényeket, hogy azoknak 
megfelelően tudják azt kialakítani. Fontos, hogy nemcsak a kész ter-
méket, weboldalt teszteltetik a felhasználók egy csoportjával, hanem 
a készítés folyamata során többször kérnek visszacsatolást kérdőívek, 
illetve használhatósági teszt segítségével, hogy megbizonyosodjanak 
arról, hogy jó irányba halad a termék kialakítása (Kvaszingerné 
Prantner, 2013). 
 A User Centered Design lépéseit a 7. ábra mutatja be, melyeket a 
továbbiakban ismertetünk. 
 

 
7. ábra: User Centered Design folyamata 

Kép forrása: https://bit.ly/3vyBY1N 
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 1. Kutatás, a felhasználó igényeinek felmérése 
 
Elsőként meg kell ismerni a felhasználó szokásait, jellemzőit. Példá-
ul, hogy mennyi időt tölt internetezéssel, milyen funkciók fontosak 
számára egy weboldalon; számítógépen vagy telefonon böngészik 
inkább. Itt történik a felhasználó első megkérdezése, mely történhet 
interjún vagy kérdőíven keresztül is. A kapott eredményeket össze-
gezve kezdődhet meg a tervezés. Fontos, hogy a felhasználóközpon-
túság végigkísérje a további lépéseket, ezért is szükséges a korábban 
említett, több szakaszban is megjelenő kérdőívezés, felhasználói vé-
lemény felmérése (Spring2 innovation, 2019). 
 
 2. Tervezés 
 
A felhasználói igények felmérése után megkezdődhet a tervezés, 
melynek során figyelembe kell venni az alábbi tényezőket: 
 

 Használhatóság: a felhasználó számára könnyen kezelhető és 
átlátható legyen a weboldal. 

 Elérhetőség: gyors betöltési és válaszidő, logikusan szerve-
zett, könnyen elérhető és átlátható információk. 

 Megtalálhatóság: a keresett tartalom könnyen elérhető legyen. 
 Hasznosság: a felhasználó számára informatív legyen a web-

oldalunk, érdemes legyen felkeresnie a többletinformációért. 
 Vizualitás: a weboldal megjelenése fontos elem, hiszen ez az 

első szempont, ami alapján megítéli a weblap tulajdonosát a 
felhasználó. Ez a szempont nagyban befolyásolja az előző 
pontokat is, hiszen, ha nem megfelelő a megjelenése, nem is 
fog elidőzni a felhasználó az oldalon.  

 Hitelesség: a közölt információk hitelesek legyenek. Fontos a 
stílus, hangnem és a források, melyek ezt támasztják alá 
(Webshark, 2018a). 

 
Mindezek figyelembevételével lehet ötletelni, hogy mi volna a leg-
jobb megoldás, szem előtt tartva az esetleges problémákat. 
 
 3. Drótváz és prototípus elkészítése 
 
Elsőként elkészítjük az úgynevezett drótvázat, mely nem más, mint a 
weblapunk vázlata, melyen megtervezzük az alapvető elemeit. Tar-
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talmaznia kell a weblap tartalmát és funkcióit, a weblap megjelenését 
és információs architektúráját. Ez alapján a vázlat 3 fő eleme: 
 

 Információs design: oldal felépítése 
 Navigációs design: navigációs elemek 
 Vizuális design: oldal megjelenése 

 
A vázlatot papíron, táblán vagy valamilyen program segítségével vi-
zuálisan is ábrázoljuk, hogy átláthatóak legyenek az összefüggések és 
az esetleges javítandó hibák. Elsőként az azonosított fogyasztói cso-
port alapján meghatározzuk az információs architektúrát, azaz hogy 
ki a felhasználónk és mi a weboldalunk célja. 
 

 
8. ábra: Információs architektúra 

Kép forrása: https://bit.ly/2SJkzWK 
 
Ezt követően meghatározzuk az elemek fontossági sorrendjét, ami 
alapján már elkészíthető a weblapunk vázlata. Az elsődleges fontos-
ságú dolog legyen az, amit a fogyasztó elsőként keresni fog és ezek 
alá érdemes sorolni a többi funkciót (Webshark, 2018b). 
 Érdemes a drótvázat értékeltetni a felhasználókkal, majd csak ezt 
követően elkészíteni a prototípust (Webshark, 2018a). 
 
 4. Felhasználói tesztelés 
 
Ebben a lépésben teszteltetjük a felhasználókkal a prototípust, a vissza-
jelzések alapján pedig javítjuk a hibákat (Webshark, 2018a). 
 Ha a prototípus megfelelőnek bizonyul, jöhet a megvalósítás. Ér-
demes a már megvalósított weboldallal kapcsolatban is időnként fel-
mérni a fogyasztói véleményeket, hiszen az igények folyamatosan 
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változnak, és csak azok maradhatnak versenyben, akik folyamatosan 
alkalmazkodnak a piac új kihívásaihoz. 
 
 4.5. Önellenőrző kérdések 
 

 Sorolja fel a Design Thinking lépéseit! 
 Sorolja fel a Service Design lépéseit! 
 Mi a Design Thinking és Service Design közti különbség? 
 Mi a felhasználóközpontú tervezés célja? 

 
 
5. Összefoglaló, kérdések 
 
 5.1. Összefoglaló 
 
Tanulmányunkban betekintést adtunk a kreatív marketinges módsze-
rek, a felhasználóközpontú gondolkodás és webergonómiai ismeretek 
világába. Négy fő elemet mutattunk be, melyek segítségével már ter-
vezhető és alakítható egy szervezet vagy cég felhasználóközpontú 
szemléletmódja. A négy elem a Design Thinking, Service Design, 
User Centered Design és a webergonómia. Mindezek bemutatása 
előtt elengedhetetlen volt néhány alapvető fogalom tisztázása, mely-
nek köszönhetően a tanulmány olvasója már tisztában van a sikeres 
marketinghez kapcsolódó fogalmakkal, melyek segítségével be tudja 
mutatni a marketing mix 4 elemét, illetve a 4C modellt, továbbá kü-
lönbséget tud tenni az igény, kereslet és szükséglet fogalma között. A 
webergonómia tekintetében ismeri a használhatóság és felhasználói 
élmény fogalmát. Mindezen ismeretek elengedhetetlenek abban az 
esetben, ha versenyképes szolgáltatásokat és termékeket szeretnénk 
nyújtani a fogyasztóink számára.  
 A fogalmak tisztázása után tanulmányunk áttér a célcsoportok 
meghatározásának bemutatására, mely mind a négy téma esetében 
elengedhetetlen lépésnek számít. A fogyasztó megismerése, majd jel-
lemzői szerinti csoportokba rendezése, azaz szegmentálása fontos 
lépése a felhasználóközpontú tervezésnek. Mindezek tisztázása után 
szót ejtettünk a szolgáltatások, valamint az online felületek kialakítá-
sáról is a felhasználói igények figyelembevételével. Ezt követően a 
User Interface és User Experience fogalmát mutattuk be, majd rátér-
tünk a fő témaköreinkre. A Design Thinking és Service Design fo-
lyamatának ismertetésével és a kettő folyamat összehasonlításával 
teljes képet adtunk a két témakörről, melynek segítségével már al-
kalmazható és tesztelhető e két módszer saját szervezeten, vagy cé-
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gen belül egy-egy ötlet kipróbálásával, valamint lehetőség van arra is, 
hogy ezt az új típusú problémamegoldási módszert összevessük az 
eddig alkalmazott módszereinkkel, majd levonjuk a következtetése-
ket. A két témakört követő Usered Centered Design már elsősorban a 
weboldalak szemszögéből közelíti meg a felhasználó-központúságot. 
Ebben a fejezetben is részletesen bemutattuk a folyamatot, melynek 
segítségével egy felhasználóbarát weblap hozható létre, mely vonzani 
fogja a látogatókat. 
 Összefoglalva tehát a tanulmány elsajátításával lehetőségünk van 
fejleszteni a szervezetünk vagy cégünk felhasználóközpontúságát, 
valamint olyan tervezetet tudunk kidolgozni meglévő termékünk fej-
lesztésére vagy egy új termék, illetve szolgáltatás bevezetésére a De-
sign Thinking vagy Service Design segítségével, amely a fogyasztók 
maximális megelégedésére szolgálhat. 
 
 5.2. Önellenőrző kérdések 
 

 Mi a különbség a szükséglet, igény és kereslet között? 
 Mi a webergonómia fogalma? 
 Melyek a Design Thinking lépései? 
 Mi a Service Design fogalma? 
 Mi a Design Thinking és Service Design közötti különbség? 
 Sorolja fel a User Center Design elemeit! 
 Mit jelent a felhasználói élmény? 
 Mi a felhasználói elégedettség célja? 
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Könyvtári tájékoztatás tananyag könyvtárszakos hallgatók számára 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
Bevezető gondolatok 
 
A tájékoztatás során nem csupán a tudományterületi sajátosságok és a 
tájékoztató apparátus ismerete követelmény, hanem vannak olyan 
folyamatok, amelyek közel minden tájékoztató munkát jellemeznek. 
Az olvasóval való kapcsolat és az információ felvételétől kezdve az 
elkészült bibliográfiák szakszerű összeállításáig ugyanazt az utat jár-
juk be a válaszadás során akár online, akár hagyományos módon tör-
ténik a referensi szolgáltatás. 
 
Tananyagunk felsőoktatási könyvtárban végzett szaktájékoztató 
tevékenységre irányul, tehát az a célja, hogy bemutassa, hogy a 
felsőoktatásban részt vevő hallgatók, oktatók és kutatók tudomá-
nyos tevékenységének támogatása érdekében hogyan lehet megfe-
lelő színvonalon és módon tájékoztatást nyújtani a könyvtárban. 
Fontos azonban, hogy az oktatási rendszer eltérő szintjén lévő 
vagy éppen generációs különbségekkel rendelkező résztvevők el-
térő kompetenciákkal és készségekkel vannak felvértezve, ennél-
fogva eltérő szintű és mértékű tájékoztatásra van szükségük. 
 
Témakörök 
 
A kurzust öt témakör köré szerveztük: 
 

1. Milyen szakirodalmi listát adunk az olvasónak? 
2. Mit és hogyan szolgáltatunk? 
3. Kiemelt keresőfelületek 
4. Fogalomtár 
5. Ajánló bibliográfia 

 
Az első leckében megismerkedünk azokkal a nélkülözhetetlen ada-
tokkal, amelyeket meg kell adnunk az olvasónak ahhoz, hogy be tud-

                                                           
• A szövegben előforduló összes internetes hivatkozás letöltési és ellenőrzési dátuma 

2021. május 31. 
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ja azonosítani a dokumentumot, illetve a bibliográfia összeállítására 
és a hivatkozási stílusokra is bemutatunk egy-két példát. 
 A második leckében megismertetjük a hallgatókat a helyi sajá-
tosságokkal, a szolgáltatás módjaival, legfőképp az elektronikus do-
kumentumokra nézve. 
 Harmadik leckénk során végigvesszük azokat a nagyobb, ki-
emelt keresőfelületeket, amelyek ismerete elengedhetetlen a gyakor-
lati munka során (EDS, MATARKA, OPAC). 
 A negyedik kurzus egy fogalomtár, amely megmagyarázza a 
tananyag során használt fogalmakat. 
 Az ötödik leckében egy ajánló bibliográfiát olvashatnak, amely 
hasznos forrásokat tartalmaz, egyben a tananyag megírása során fel-
használt irodalmat is ide soroltuk. 
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1. MILYEN SZAKIRODALMI LISTÁT ADUNK 
 AZ OLVASÓNAK? 
 
A könyvtárban történő szaktájékoztatás során azokra az alapvető kom-
petenciákra és készségekre támaszkodik a könyvtáros, amelyek összes-
ségében az információs műveltség részét képezik, úgymint az infor-
mációkeresés és az információk kezelése. Ebben a fejezetben nagy 
hangsúlyt fektetünk arra, hogy az, aki ezt a tananyagot elolvassa, a 
megtalált információt helyes formában szolgáltassa az olvasóknak. 
 Fontos azonban, hogy a könyvtári tájékoztató munka során ne 
csak a konkrét válasszal szolgáljunk a kérdezőnek, hanem ha módunk-
ban áll, akkor próbáljuk meg tanítani is a felhasználót, vezessük végig 
az információkeresés fontosabb állomásain. Ezzel nagyban hozzájáru-
lunk ahhoz, hogy adott esetben egy jól felépített bemutatóval és ma-
gyarázattal fejlesszük a könyvtárba járók információs műveltségét is. 
 Napjainkban már nemcsak a személyes tájékoztatásra van lehe-
tőségünk, hanem az online térben is számos csatornán vehetik fel a 
kapcsolatot a könyvtárosokkal. Fontos, hogy minden kommunikáci-
ós csatornán minőségi válasszal szolgáljunk és ösztönözzük az olva-
sókat a könyvtárhasználatra. Az Egyetemi Könyvtár és Tudásköz-
pont egyik online tájékoztatási felülete a „Kérdezze a könyvtá-
rost!” (https://kerdezze.lib.pte.hu/hu) szolgáltatás, amin keresztül 
számos PTE-s kutatónak, oktatónak és hallgatónak segítettek már 
könyvtárosaink szakirodalom-keresésben és/vagy bibliográfia össze-
állításában. A felületre fellépve a kérdezőt egy online űrlap fogadja, 
melynek segítségével megpróbáljuk a lehető legtöbb információt 
megszerezni a témáról. Sokszor előfordul, hogy az olvasó nem tudja 
pontosan, hogy mit is szeretne kérdezni, ilyenkor jó, ha van egy olyan 
kész lista, amin végigvezetjük az olvasót, ezt nevezhetjük egyfajta 
olvasói interjúnak is. A személyes tájékoztatás során is a legtöbb 
esetben alaposan körbe kell járni a kérdést, hogy azonosítani tudjuk 
a konkrét keresőkifejezéseket, pontosítsuk a kérdést. 
A tájékoztatás egyik legizgalmasabb feladata tehát az, amikor egy jól 
beazonosított, konkrét témában keresünk az olvasónak – legjobb 
esetben együtt az olvasóval. Személyes tájékoztatásnál még a konkrét 
kérdésnél is nagyon fontos, hogy a kérdezőt bevonjuk az irodalomku-
tatásba, tartsuk szóval, szerezzünk be minél több információt a kuta-
tására vonatkozóan, vigyük végig az interjú folyamatán. Mindez hoz-
zájárul ahhoz, hogy személyre szabott tájékoztatást nyújtsunk az ol-
vasónak, és ezáltal személyre szabott választ adjunk. 
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Szakirodalom-keresésnél mindig fontos, hogy az olvasó pontosítsa magában a 
kérdését, pontosan határozza meg azt a tudományterületet, amelynek keretein 
belül keres, esetleg annak határ- vagy részterületeit. Azonosítsa a szakirodalom 
frissességére vonatkozó elvárásait, tehát azt, hogy mennyire friss vagy mennyire 
régi kiadású dokumentumokból szeretne tájékozódni. Fontos, hogy a témáját írja 
le olyan kulcsszavakkal magyarul és lehetőleg idegen nyelven is, amelyek remé-
nyei szerint releváns találatokhoz vezetnek. A keresés során ezek a kulcs- vagy 
tárgyszavak finomulnak, kiegészülnek vagy szűkülnek. 

 
A megszerzett információk alapján olyan szakirodalmi listát állítunk 
össze, ami releváns találatokat tartalmaz, tehát a jól megválasztott 
keresőkifejezésekre és azok logikai kapcsolatára megadja a választ. 
Abban az esetben, ha túl tág a téma, érdemes megtalálni azokat a 
szűkítési feltételeket, amik specializálni tudják a találati halmazt, de 
továbbra is témába vágó, a tudományterület egy részterületébe tarto-
zó, fontos információkkal szolgálunk. Mindig fontos, hogy az olvasót 
tájékoztassuk a releváns keresőkifejezésekről – magyar és idegen 
nyelvűekről egyaránt – és a halmazt szűkítő vagy tágító keresési tak-
tikákról. Időnként előfordul, hogy olyan speciális kérdéssel fordul 
hozzánk az olvasó, amire igen kevés szakirodalmat találunk. Ebben 
az esetben érdemes feltérképezni a tudományterület határterületeit és 
ennek megfelelően tágítani a keresést, majd felajánlani a kapcsolódó 
szakirodalmat is az olvasónak. 
 A megtalált szakirodalom esetében ügyeljünk arra, hogy olyan 
forrást jelöljünk meg, ami a kérdező számára elérhető, ideális eset-
ben a könyvtár állományában szerepel vagy rendelkezik a könyvtár 
hozzáféréssel. Abban az esetben, ha olyan forrásokat jelölünk meg, 
amelyet nem tudunk szolgáltatni, de mindenképpen hasznosnak ítél-
jük, akkor az elérési lehetőségről is informáljuk a kérdezőt. 
 
 Önellenőrző kérdések 
 
 1. Mi kell ahhoz, hogy személyre szabott szakirodalmi listát 
  tudjunk összeállítani? Jelölje meg a helyes válaszokat. 
 
 Megismerjük az olvasó kérdését 
 Kellemesen elbeszélgessünk az olvasóval 
 Pontosítsuk a kérdést 
 Soroljon fel a kérdező olyan témákat is, amikkel most nem szeret-

ne foglalkozni, de érdeklődik iránta 
 Azonosítsuk a keresőkifejezéseket 
 Megfelelő logikai kapcsolatokat alakítunk ki a keresőkifejezések 

között 
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 2. Milyen forrásokat tartalmaz egy jó szakirodalmi lista? 
  Jelölje meg a helyes válaszokat. 
 
 Minden érdekes forrást feltüntetünk, hogy az olvasó tájékozott le-

gyen 
 Releváns, a keresőkérdésre választ adó szakirodalmat 
 A kérdező számára elérhető forrásokat adjunk meg 
 
 3. Túl tág tudományterületet esetén mit teszünk? 
 
 A tudományterület részterületein keresünk 
 A tudományterület határterületein keresünk 
 
 4. Túl szűk tudományterület esetén mit teszünk? 
 
 A tudományterület részterületein keresünk 
 A tudományterület határterületein keresünk 
 
 
 1.1. Miért olyan fontos, hogy az általunk összegyűjtött 
  releváns információkat szakszerűen szolgáltassuk? 
 
Különböző felkészültségű kérdezőknek nyújtunk szaktájékoztatást, és 
a tájékoztatás módja és mértéke eszerint is különbözik egymástól. Az 
viszont mindegyik esetben érvényes, hogy a megtalált információt a 
megfelelő formában kell átadnunk az olvasónak, hogy azt utána való-
ban fel tudja használni a kérdező, hiszen a felsőoktatási könyvtárak fő 
célcsoportja tudományos munkát végez. 
 A személyes tájékoztatást két különböző típusra oszthatjuk, a 
legtöbb esetben rögtön helyben kérnek segítséget a felhasználók, rö-
vid eligazítást egy-egy témában, nem túl részletesen, csak egyfajta 
iránymutatásképpen. Lehet, hogy meg is elégednek azzal, amit akkor 
kaptak, lehet, hogy ők maguk folytatják a kutatásukat. Ebben az eset-
ben elegendő három-négy dokumentumot mutatni az olvasónak. A 
felhasználók másik típusa azonban külön időt szán a könyvtárossal 
való keresésre, a kérdésfeltevésre és kidolgozott, részletes választ vár, 
akár további impulzusokat szeretne kapni a kereséséhez. 
 Eszerint tehát a rövid tájékoztatás során elegendő, ha a témában 
releváns dokumentum legfontosabb adatait és a lelőhelyét adjuk 
meg, melyet azonnal megkereshet az olvasó, vagy adott esetben az 
olvasóval együtt keresünk meg. Részletesebb, hosszabban tartó tájé-
koztatás során azonban szükséges, hogy pontos és teljes adatokat kö-
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zöljünk, melyeket a kérdező fel tud használni az általa készített mun-
kában. Ilyen jellegű tájékoztatást főleg szakdolgozatot vagy disszertá-
ciót író hallgatóknak nyújtunk, éppen ezért fontos, hogy az átadott iro-
dalomlista jól megszerkesztett, helyes adatokat közöljön. 
 A legjobb, ha a választ írásos formában adjuk meg. A PTE Egye-
temi Könyvtára által fejlesztett „Kérdezze a könyvtárost!” felület erre 
a célra tökéletesen alkalmas, mert a kérdező később vissza tudja néz-
ni a számára megszerkesztett irodalomjegyzéket, de ugyanúgy jó le-
het az olvasónak egy e-mailben megküldött lista is, vagy esetleg ki-
nyomtatva is odaadhatjuk a választ. 
 

Ügyeljünk arra, hogy minél pontosabb adatokat közöljünk, a megtalálás módját 
emeljük ki az olvasó számára. A célunk az, hogy beazonosítható és felhasználha-
tó információt nyújtsunk! 

 
Amikor hozzálátunk a kereséshez, mindig sikerélményt nyújt, amikor 
sok relevánsnak tűnő találatot kapunk, ám az eredményesnek tűnő 
keresés ne tévesszen meg minket, és ne csak a találatok számára he-
lyezzük a hangsúlyt, illetve azok helyes leírására, hanem ugyanúgy a 
relevanciára is. Szelektáljuk a találatokat! Amikor szakirodalmat kere-
sünk – például a könyvtári katalógusban –, akkor nagy segítségünkre 
lehetnek a dokumentumok rekordjaiban feltüntetett tárgyszavak, me-
lyeket a MARC formátum 650-es mezőjében találunk vagy az adatbá-
zisokban általában a SU = Subject therm rövidítéssel ellátott szűrési 
feltételek közül tudjuk kiválasztani őket. A tárgyszavak és a címek, 
esetleg szerzők alapján megtalált dokumentumok esetében mindig 
nagyon fontos, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban megtalál-
ható-e a dokumentumban a keresett téma. A könyvtári állományból 
keressük is ki a dokumentumot, azonosítsuk az információt, az elekt-
ronikus találatok esetében pedig tekintsük át az abstractot, a referátu-
mot vagy a full textet, azonosítsuk a témának megfelelő fejezeteket. 
 Fontos, hogy a kínált szakirodalmat értékeljük is, mielőtt átadjuk a 
kérdezőnek. Csak hiteles, tudományos információforrással dolgoz-
zunk. Nem ellenőrzött forrásból ne tájékoztassunk! Tehát például a 
keresésnél részesítsük előnyben a lektorált folyóiratokat, ne szerepel-
tessünk bulvár oldalakról, ismeretlen kiadással rendelkező szövegeket. 
Ennek eldöntésében nagy segítség, ha a honlap elérhetőségének, vagy 
kiadói információs aloldalának tartalmát szemügyre vesszük. Ha egy-
értelműen tudományos kiadójú vagy például valamely kutatóközpont 
adja ki, támogatja a megjelenést, akkor nem hibázhatunk. Ha nem talá-
lunk ilyen jellegű információt, akkor érdemes hanyagolni a találatot. 
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 Önellenőrző kérdések 
 
 1. Milyen választ adunk részletes tájékoztatás esetén? 
  Jelölje meg a helyes választ. 
 
 Pontos és teljes adatokat közlünk, melyeket a kérdező fel tud 

használni az általa készített munkában. 
 Leírjuk a szerző nevét és a dokumentum címét, hogy az olvasó 

meg tudja keresni magának a dokumentumot és később fel tudja 
azt használni az általa készített munkában. 

 
 2. A találatok helyes leírása mellett mire kell még 
  kiemelten figyelnünk? Jelölje meg a helyes válaszokat. 
 

 A relevanciára. Győződjünk meg arról, hogy valóban megtalálha-
tó-e a dokumentumban a keresett téma. 

 Ne csak témába vágó ismereteket közöljünk; tágítsuk a kérdező 
kutatási területét olyan tudással is, ami szerintünk érdekes lehet. 

 A hiteles információforrások megválasztására. 
 Minden fontosnak tűnő találatot soroljunk fel, a szelektálást bíz-

zuk az olvasóra. 
 A dokumentum tudományosságára. 
 
 3. Az alábbiak közül melyik nem alkalmas 
  a relevancia megállapítására? 
 
 Az abstract áttekintése 
 A tárgyszavak/kulcsszavak ellenőrzése 
 A témától eltérő tárgyszavakkal/kulcsszavakkal rendelkező talála-

tok vizsgálata 
 A referátum elolvasása 
 
 
 1.2. Alapadatok, amelyek elengedhetetlenek 
  a dokumentum megtalálásához és leírásához 
 
A következőkben a dokumentumokról való adatközlést részletezzük, 
a helyes bibliográfiai leírás megírásához elengedhetetlen adatokat és 
a leírás módját. 
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 Önálló művek leírása az irodalomjegyzékben 
 
Szerző: Cím. Kiadás helye: Kiadó neve, Kiadás éve. (pontos oldalszá-
mok megadása esetén p. az oldalszám vagy pp. az oldalszámok után.) 
o Példa egy önálló mű adatainak leírására: 

Fucskár Ágnes: Várak Magyarországon. Pécs: Alexandra, 2015. 
 

 
1. ábra – A példában szereplő mű, mint katalógusi találat 

 
 Tanulmány egy tanulmánykötetből vagy folyóiratcikk leírása 
 az irodalomjegyzékben 
 
A tanulmány vagy a cikk adatai után In: jelölést követően a tartalma-
zó forrásdokumentum adatai következnek. Pontos oldalszámok ese-
tén pp.-t írunk az oldalszámok jelölésére. 
 
o Példa egy tanulmány leírásához: 

Feld István: Várak a terepen – várak az írott forrásokban. 
Északkelet-Magyarország vártopográfiai kutatásainak eredmé-
nyeiből. In: Kincses Katalin (szerk.): Hadi és más nevezetes 
történetek: tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. [Buda-
pest]: HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018. 133-144 pp. 
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2. ábra – A példában szereplő mű, mint katalógusi találat 

 
 A könyvtári lelőhely leírása 
 
A könyvtári (hagyományos) dokumentumok esetén a helyrajzi számokat 
pontosan adjuk meg, ügyelve a kiadási évre és egyéb kiadási adatokra. 
 

Fontos, hogy figyeljünk a kiadási adatokra. Ha több kiadást is megélt a mű, 
azonosítsuk, hogy változatlan utánnyomásról vagy átdolgozott kiadásról van 
szó, az eredményt pedig közöljük az olvasóval. 

 
 
A fenti példák lelőhellyel kiegészítve: 
 

 Fucskár Ágnes: Várak Magyarországon. Pécs: Alexandra, 
2015. Tudásközpont 2. em. szabadpolc 728 F 95 

 Kincses Katalin (szerk.): Hadi és más nevezetes történetek: 
tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. [Budapest]: 
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HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, 2018. Tudásközpont 
2. em. szabadpolc 355 H 10 

 
 Elektronikus dokumentumok leírása 
 
Elektronikus dokumentumok leírásánál ugyanúgy közöljük a szerzősé-
gi, kiadási stb. adatokat, majd feltüntetjük a lelőhelyet (adatbázis nevét, 
weboldalt), az elérési útvonalat (url), érdemes a DOI számot is megad-
ni, illetve a tétel végén zárójelben szerepeltetjük a letöltés dátumát is. 
 Nagy segítséget nyújtanak az olyan adatbázisok (pédául Ebsco), 
amelyek felkínálják a hivatkozás exportálása opciót, amely által lehe-
tőségünk nyílik rá, hogy a forrás bibliográfiai leírását egy megadott 
hivatkozási stílusban kimásoljuk vagy átemeljük hivatkozáskezelő 
programba. A könnyű megoldás ellenére azért mindig tekintsünk kri-
tikusan a generált adatokra, és minden esetben gondosan nézzük át a 
leírást, ha szükséges, egészítsük ki a hiányzó vagy szükséges egyéb 
adatokkal. 
 Példa Ebsco-találat hivatkozásának felhasználására. 
 

 
3. ábra – Példa Ebsco találat hivatkozás exportálására 
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4. ábra – Példa Ebsco találat hivatkozás exportálására 

 
A találat jobb oldalán kattintsunk a Hivatkozás feliratra, hogy a szá-
munkra megfelelő hivatkozási stílust kiválasztva megkapjuk a műhöz 
tartozó hivatkozást. 
 A képen szereplő példa MLA (Modern Language Associacion) 
hivatkozási stílusban tehát a következő adatokat tartalmazza: 
 

Tibor K.: Process of construction of castles in Hungary in the 16-17th centuries 
from the King’s permission until the completion. Epites-Epiteszettudomany 
[Internet]. [cited 2020 Jan 11];43(3–4):209–35. Available from: 
https://bit.ly/3xLd2pr 

 
Egészítsük ki az adatokat. Vessük össze a leírást az Ebsco besorolási 
adataival: 
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5. ábra – Ebsco találat besorolási adatai 

 
Átszerkesztett bibliográfiai tétel: 
 

Tibor K. Process of construction of castles in Hungary in the 16-17th centuries 
from the King’s permission until the completion. In: Epites-Epiteszettudomany. 
2015. 43. évf. 3-4 szám. 209-235 pp. DOI: 10.1556/096.2015.43.3-4.6 
Ebsco: https://bit.ly/3xLd2pr 

 
A fenti példa jól mutatja, mennyire fontos tudni az egyes adatok elhe-
lyezkedését a bibliográfiai leírásban, de ne ijedjünk meg, a hivatkozá-
sok exportálása/felhasználása nem mindig kíván ennyi utómunkát. 
 
 1.3. Hivatkozáskezelő program használata 
 
Találatainkat gyűjthetjük bármilyen, nagyobb adatbázisokkal kompa-
tibilis hivatkozáskezelő szoftverrel, majd az irodalomlistát a válasz-
tott hivatkozási stílusban felhasználhatjuk. Azért is érdemes ismerni 
legalább egy ilyen programot, mert előfordul, hogy a kérdező használ 
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valamilyen hivatkozáskezelő programot, ami nagyban megkönnyíthe-
ti a találatok továbbítását. Egy egyszerű megoldással ismerkedünk 
meg, a ZOTERO hivatkozáskezelő program online verziójával. 
 Első lépésként a http://www.zotero.org weboldalon fiókot ho-
zunk létre, és a böngészőnkben a Zotero Connector bővítményt tele-
pítjük. Ehhez keressünk rá a Zotero Connectorra, a Chrome böngésző 
bővítményére, majd kattintsunk a bővítmény hozzáadására. 
 

 
6. ábra – A Zotero Connector bővítmény installálása 

 
Ezután a böngészőnk felső sávjában megjelenik az alábbi képen lát-
ható lapra hasonlító ikon. 
 

 
7. ábra – Zotero onine ikon a sidebarban 
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Következő lépésben bejelentkezünk a Zotero online felhasználói fió-
kunkba, majd keresést indítunk az Ebsco adatbázisban (vagy tetsző-
leges adatbázisban) és a számunkra releváns tételre kattintva a talála-
tot megjelenítő oldalon a Zotero ikonra kattintunk. 
 

 
8. ábra – Találat mentése Zoteroba 

 
A www.zotero.org oldalon a MyLibrary lehetőségben találjuk meg az 
elmentett/explorált tételeket. A találatokat lehet csoportosítani is téma 
szerint, illetve külön – a Cite pontra kattintva, hivatkozási stílust ki-
választva – fel tudjuk használni a forrás leírását. 
 

 
9. ábra – Találati lista a Zotero online felületén 

 

 
10. ábra – Hivatkozási stílus kiválasztása 
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 1.4. Hivatkozási stílusok 
 
A fenti példákból jól látszik, hogy a felhasználható források különbö-
ző hivatkozási stílusban érhetők el. Álljon itt egy rövid összefoglaló a 
három legnépszerűbb hivatkozási stílusról. 
 

Érdemes megtanulni az egyes hivatkozási stílusok jellemzőit, hogy a választott 
formában, egységes stílusban jelenítsük meg a bibliográfiát. Ismeretük azért is 
hasznos, mert ha egy műben találunk egy releváns szövegrészletet, amelyet egy 
adott formában meghivatkoztak, könnyen be tudjuk azonosítani a vonatkozó iro-
dalmat. 

 
A legelterjedtebb hivatkozási stílusok: 
 

 MLA (MODERN LANGUAGE ASSOCIATION) stílusra 
jellemző, hogy szövegközben, zárójelben hivatkozik a szerző 
nevére és az adott oldalra. Ezt utána a felhasznált irodalomból 
tudjuk visszakövetkeztetni, illetve jellemző még, hogy láb-
jegyzetekben, végjegyzetben jeleníti meg a lap alján a hivat-
kozást. 
 

o Példa egy MLA-hivatkozásra a szövegben: 
(Lengyelné Molnár és Tóvári 77) 
és a felhasznált irodalomban: 

o Lengyelné Molnár, Tünde és Judit Tóvári. Mestermunka. 
Eger: Médiainformatikai Kiadványok, 2013. 

 

 APA (AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION) 
Kidolgozója az Amerikai Pszichológiai Társaság. Nem használ 
lábjegyzeteket, a forrásokat a szövegtestben, illetve a doku-
mentum végén a Hivatkozások vagy Irodalomjegyzék címszó 
alatt jeleníti meg. Amennyiben nem szó szerint idézünk, két 
dolgot kell megjelölnünk: a szerző nevét, és az idézett forrás 
megjelenésének évszámát. Ezt kétféleképpen tehetjük: vagy be-
lefoglaljuk a saját szövegünkbe, vagy a felhasznált információ 
után rögtön közöljük. Ha forrásaink között szerepel ugyanazon 
szerzőtől származó több, ugyanazon évben megjelent mű, ak-
kor az évszám után egy betűt teszünk (a, b, c stb.). 

 
o Példa az APA stílusú hivatkozásra a szövegben: 

(Lengyelné Molnár & Tóvári, 2013), 
és a felhasznált irodalomban: 

o Lengyelné Molnár, T. , & Tóvári, J. (2013). 
Mestermunka. Eger: Médiainformatikai Kiadványok. 
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 A Harvard szisztéma szerint a szövegközi hivatkozásban zá-
rójelben szerepel a szerző neve és a kiadási dátum. A szöveg 
közti hivatkozást tovább lehet pontosítani oldalszámmal is. 
Példa a Harvard stílusú hivatkozásra a szövegben: 
(Lengyelné Molnár & Tóvári, 2013, p. 78), 
és lejjebb a felhasznált irodalomban: 
Lengyelné Molnár, T.  & Tóvári, J., 2013. Mestermunka. 
Eger: Médiainformatikai Kiadványok.  
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2. MIT ÉS HOGYAN SZOLGÁLTATUNK? 
 
A tájékoztatás során nagyon fontos, hogy a kérdező is ismerje, hogy 
az adott könyvtár mit és hogyan szolgáltat, mik a könyvtár lehetősé-
gei és korlátai. Mivel a szakirodalmi listák nem csak a hagyományos 
könyvtári forrásokat tartalmazzák, meg kell ismertetni a felhasználó-
kat a különböző elektronikus gyűjtemények, adatbázisok és e-
könyvek elérési módjaival. 
 A következőkben tekintsük át a PTE Egyetemi Könyvtárára vo-
natkozó elektronikus dokumentumelérési módokat. Az elektronikus 
dokumentumokat helyben, a könyvtár épületében, illetve távoli el-
éréssel szolgáltatjuk. A jogvédelem alatt álló, ám a Könyvtár által 
elektronikus formában rendelkezésre bocsátott dokumentumok a Di-
gitália termináljain keresztül érhetők el. 
 
A Tudásközpont 2. emeletén az olvasóteremben található 2 db. Digitália állóterminál 
és 2 db adatbázisok, e-könyvek keresőgép is. 

 
 2.1. Távoli elérés 
 
A távoli elérés lehetőséget nyújt arra, hogy az Egyetem területén kívül 
is hozzáférést biztosítsunk az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont ál-
tal előfizetett adatbázisokhoz, e-folyóiratokhoz, e-könyv csomagokhoz. 
Az elérés az egyetemi polgárok számára lehetséges (hallgatók, oktatók, 
dolgozók); beállításához egy olyan adat megadása szükséges, ami iga-
zolja a Pécsi Tudományegyetemmel fennálló jogviszonyt. 
 
 Azonosítási módok: 
 

 Olvasójeggyel: Érvényes olvasójeggyel rendelkező olvasók 
számára az olvasójegy adataival elérhető proxy szolgáltatás, 
ami minden előfizetett adatbázist elérhetővé tesz. A proxy átál-
lításhoz részletes útmutató, video help található a könyvtár 
weblapján. https://lib.pte.hu/hu/service/tavoli_eleres-188 

 
 Neptun (EHA) kóddal: A távoli elérés EduID megadásával is 

történhet, ám ezt a szolgáltatók nem minden adatbázisnál bizto-
sítják. Tehát ha az olvasó ezt az opciót választja, akkor keve-
sebb elektronikus forrást ér el. Az EduId-s azonosítás során meg 
kell keresni a honlapon az intézményi azonosítás lehetőségét, 
ahol ki kell választani/keresni a Pécsi Tudományegyetemet. 
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 2.2. Adatbázisok 
 
Könyvtárunk weblapján (https://lib.pte.hu/), az Adatbázis Portálon 
(https://lib.pte.hu/hu/adatbazisok) keresztül mutatjuk be a könyvtár 
által előfizetett adatbázisokat és elektronikus tartalmakat, valamint 
azokat az ingyenesen is elérhető oldalakat, amelyek szintén az okta-
tást-kutatást támogatják. Az elérhető adatbázisokat kereshető táblá-
zatba rendeztük, és több szempont szerint kereshetővé tettük. 
 

 
11. ábra – Adatbázis Portál – adatbázis-kereső 

 
 Minden egyes forrásnak saját információs lapja van, 

ami a buborék ikonra kattintva érhető el, ahol az aláb-
bi adatok szerepelnek: a felölelt tudományterület(ek), a hozzá-
férés módja, a szolgáltató és a forrás típusa. 

 A lista az információs lap szerinti szempontok szerint szűrhető. 
 
Az adatbázisok elérése a 2.1.-es pont szerint lehetséges vagy a 
könyvtár területén. 
 Kereséskor a könyvtár honlapján található e-források opció kivá-
lasztásával lehetőségünk van arra, hogy egyszerre több előfizetett tar-
talomban keressünk, egyúttal a könyvtári katalógusi tételeket is lát-
juk, ugyanakkor az EDS (Ebsco Discovery Search) keresőrendszer 
nem képes minden forrásban egyidejűleg keresni, ezért érdemes tu-
dományterületenként átböngészni az adatbázisokat és kiegészítésként 
más forrásokban is lefuttatni a keresést. 
 
 2.3. E-könyvek 
 
A Könyvtár nemcsak adatbázisokra, hanem e-könyvekre is előfizet. 
Az elektronikus könyvek, úgynevezett e-könyv csomagokban érhetők 
el. Ahhoz, hogy a dokumentumokat megnyissuk és elolvassuk, nincs 
szükség e-könyv olvasó készülékre és nem kell őket kölcsönözni 
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sem. Elérésük a 2.1.-es pont szerint lehetséges vagy a könyvtár terü-
letéről. Az elektronikus könyveket általában .pdf formátumban lehet 
megtekinteni. 
 A honlap E-könyves oldalán (https://lib.pte.hu/hu/service/e-
konyvcsomagok-69) szerepeltetjük azokat a kiadókat, akiktől elérhetők 
az E-könyv csomagok. Ezekre egyesével rákattintva is lehet keresni 
elektronikus könyvekre, ez akkor könnyű feladat, ha ismerjük a kiadót, 
amelyik a keresett kiadványt kiadta, vagy rendelkezünk olyan ismere-
tekkel, hogy a keresett témában mely kiadók adnak ki jellemzően 
könyveket. Az összes előfizetett e-könyvre az EDS E-dokumentumok 
keresőjén keresztül is rákereshetünk, ebben az esetben konkrét szerző-
re vagy címre tudunk keresni. 
 
Az EDS keresőről a következő fejezetben olvashat részletesen! 
 
 2.4. Digitália 
 
Intézményünk „Digitália” elnevezésű elektronikus könyvtári felületén 
(https://digitalia.lib.pte.hu/hu/) keresztül szolgáltatjuk azokat a mű-
veket, amelyeket a PTE Egyetemi Könyvtár digitalizál, illetve itt he-
lyezzük el a Pécsi Tudományegyetem oktatói által felajánlott digitali-
zált műveket is. A könyvtári katalógusban (OPAC) való keresés so-
rán megkapjuk azokat a dokumentumokat is, amelyek a Digitália fe-
lületén elektronikusan is elérhetőek. 
 Digitális tartalmak szolgáltatásakor nagy gondot kell fordítani a 
szerzői jogok betartására. A Digitália nyilvános, internetes felületén 
megtalálhatók azok a digitalizált dokumentumok, amelyeket nem 
korlátoz szerzői jog. A szerzői joggal védett dokumentumokat csak 
terminálszolgáltatáson keresztül, IP-címhez kötve a Tudásközpont 
második, illetve harmadik emeletén elhelyezett Digitália számítógé-
peken lehet olvasni. Fontos tudni, hogy a Digitália felületére mind a 
jogvédett és a szabad tartalmak is felkerülnek, a különbség a hozzáfé-
rés módjában van. Fontos még, hogy a terminálokhoz nem lehet pél-
dául pendrive-ot csatlakoztatni annak érdekében, hogy a szerzői jog-
gal védett dokumentumokat ne lehessen lementeni, átmásolni. A ter-
minálokon internetelérés sincs, mindegyik csak a belső hálózatra 
csatlakoztatott, így a rajtuk megtekintett dokumentum e-mailben sem 
küldhető tovább. 
  



Schiffler Kitti – Auth-Csörge Ágnes: Könyvtári tájékoztatás tananyag könyvtárszakos hallgatók számára 
https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24055 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

318 

 Önellenőrző kérdések 
 
 1. A távoli elérési módok közül melyik lehetőséggel éri el az 
 olvasó az összes előfizetett adatbázist? Jelölje meg a helyes 
 választ. 
 
 Proxy átállítással 
 EduId beírásával 
 
 2. Hol keressünk a könyvtár által előfizetett e-könyvek között? 
  Jelölje meg a helyes választ. 
 
 A MATARKA oldalán 
 A könyvtár E-könyv csomagok oldalán található kiadói linkekre 

kattintva 
 A könyvtári EDS kereső E-Dokumentumok felületén 
 

 3. Hol éri el a szerzői jogokkal védett digitalizált tartalmakat? 
  Jelölje meg a helyes választ. 
 
 Digitália weboldalon keresztül 
 Digitália terminálon keresztül 
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3. KIEMELT KERESŐFELÜLETEK 
 
 3.1. EBSCO Discovery Service (EDS) 
 
Az EBSCO Discovery Service (EDS) az elsődleges kereső a könyvtár 
elektronikus tartalmaihoz. Egyszerre keres a könyvtár e-forrásaiban 
(adatbázisok folyóiratcikkei), és a katalógusban (OPAC), így meg-
könnyíti a felhasználó munkáját. Az e-folyóiratok és az e-könyvek az 
„E-dokumentumok” fül alatt kereshetők. A keresőfelület magyar 
nyelvű. Lehetőség van egyszerű és összetett keresésre. 
 
  3.1.1. Hogyan tudom elérni az adatbázist? 
 
Az oldal a Pécsi Tudományegyetem IP tartományán belül a 
https://lib.pte.hu/hu/adatbazisok linken keresztül, az adatbázis nevére 
kattintva érhető el. 
 

 
12. ábra – Adatbázis Portál - adatbázis kereső (EDS) 

 
Amennyiben az Egyetem IP tartományán kívülről (például otthonról) 
szeretne hozzáférni az adatbázishoz két lehetőség áll rendelkezésére: 
 

1. Ha Ön a PTE oktatója, kutatója vagy hallgatója, és rendelkezik 
érvényes könyvtári olvasójeggyel, akkor a proxy beállítást kö-
vetően tudja használni a könyvtár által előfizetett valamennyi 
adatbázist. A beállítást az alábbi útmutató segítségével tudja 
elvégezni: https://lib.pte.hu/hu/service/tavoli_eleres-188 

2. Ha Ön a PTE oktatója, kutatója vagy hallgatója, Neptun kód-
dal és jelszóval történő azonosítás után lehetősége van számos 
előfizetett adatbázis otthoni használatára. Ennek lépései a kö-
vetkező linken (https://lib.pte.hu/hu/adatbazis/6182), a ház 
ikonnal ( ) jelzett résznél találhatóak. 
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  3.1.2. Mi található a főoldalon? 
 
A főoldalra érve egy egymezős keresőfelület látható, ahol kulcsszó, 
szerző vagy cím alapján tud keresni. A keresőkifejezés beírása után 
az „Enter” billentyű lenyomásával vagy a mező végén található „Ke-
resés” gombra kattintva tudja lefuttatni a keresést. 
 

 
13. ábra – Egymezős keresőfelület – egyszerű keresés 

 
A főoldalon az egyszerű keresés mellett lehetősége van összetett ke-
resésre váltani, illetve megtekintheti korábbi keresései eredményét is. 
 

 
14. ábra – Összetett keresés, keresési előzmények 

 
A „Keresési opciók” lenyitását követően tudományágakat adhat meg, 
testre szabhatja a keresési módokat, illetve szűkítési lehetőségeket 
állíthat be. 
 

 
15. ábra – Tudományágak az EDS-ben 
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16. ábra – Keresési módok az EDS-ben 

 
  3.1.3. Miben keres a kereső? 
 
A megadott keresőkifejezésre egyszerre keres a publikáció címében, 
a tárgykörök és a szerző által megadott kulcsszavak között, illetve a 
referátumban. 
 
  3.1.4. Mi található a keresés utáni oldalon? 
 
A keresés lefuttatása után a találati oldalon az alábbiak láthatók: 
 

1. A keresett kifejezés 
2. A kapott találatok száma 
3. A szűkítési lehetőségek (a találatok pontosítására szolgáló opciók) 
4. A találati lista 

 

 
17. ábra – A keresés utáni oldal felépítése az EDS-ben 
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  3.1.5. Hogyan tudom gyorsan eldönteni, hogy miről szól a cikk? 
 
A találati listában az adott tételre kattintva megjelennek a cikk részle-
tes adatai. A „Leírás” vagy „Referátum” rész alapján tud tájékozódni 
annak tartalmáról, de a megadott tárgykörök is segítségére lehetnek. 
 

 
18. ábra – Relevancia 

 
  3.1.6. Milyen adatok alapján tudom finomítani a találatokat? 
 
Az EDS-ben az alábbi opciók alapján lehet szűrni a találatokat: 
 

1. korlát (full text, lektoráltság, elérhetőség a könyvtár gyűjtemé-
nyében, kiadás dátuma) 

2. kiadványtípus (pl. akadémiai folyóiratok, magazinok, konfe-
renciaanyagok) 

3. tárgykör (pl. strategic planning, marketing research) 
4. kiadó (pl. American Marketing Association, Emerald Publishing) 
5. kiadvány címe (pl. Journal of Business Research) 
6. nyelv (pl. English, Portuguese) 
7. ország (pl. United States, China) 
8. lelőhely (pl. University Library Of Pecs) 
9. gyűjtemény (pl. Ftrepec, Ftvseprag) 

10. tartalom forrásai (pl. Business Source Premier, Scopus) 
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  3.1.7. Hogyan tudom megszüntetni a szűrési felületeket? 
 
A szűrési feltételek eltávolításához az oldalsáv „Aktuális keresés” 
részénél kattintson az opciók utáni „X”-re az egyenkénti törléshez, 
vagy válassza az „Összes törlése” lehetőséget. 
 

 
19. ábra – Szűrési feltételek eltávolítása az EDS-ben 
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  3.1.8. Hogyan érem el a teljes szöveget? 
 
A publikációk teljes szövegét az alábbi módokon érheti el: 
 

1. A cím alatt a „PDF teljes szöveg” lehetőségre kattintva 
 

 
 

2. A cím alatt a „Full text from [...]” ugrópontra kattintva 
 

 
 

3. A cikk részletes adatait tartalmazó listán a „Hozzáférés” rész-
nél található linken keresztül 

 

 
20. ábra – A teljes szöveg elérésnek módjai az EDS-ben 

 
A szűkítési lehetőségeknél válassza a „Teljes szöveg” opciót, így csak a full text-
tel elérhető találatok jelennek meg! 

 
  3.1.9. Hogyan tudok részletesebben keresni? 
 
A főoldalon és a találati oldalon is lehetősége van összetett keresésre 
váltani, ezáltal részletesebb keresést végezni. 
 
Az alábbi opciók alapján lehet keresni: 
 

 minden szöveg (TX) 
 szerző (AU) 
 cím (TI) 
 tárgykör (SU) 

 

 folyóirat címe (SO) 
 referátum (AB) 
 ISSN (IS) 
 ISBN (IB) 
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  3.1.10. Hogyan tudok hivatkozni egy cikkre? 
 
Az EDS-ben jelenleg 9 beépített hivatkozási stílus található, melyek 
bibliográfiakezelő szoftverbe importálhatók. 
 

 
21. ábra – Hivatkozás, hivatkozási stílusok az EDS-ben 

 
A legelterjedtebb hivatkozási stílusokról ld. részletesen az 1.4. fejezetet. 
 
  3.1.11. Összefoglalás 
 
Az Ebsco Discovery Service (EDS) a könyvtár e-forrásai mellett a 
katalógusban (OPAC) is keres. Az adatbázis az Egyetem IP tartomá-
nyán kívülről, többféle módon is hozzáférhető. A kereső a publikáció 
címében, a tárgykörökben és a referátumokban keres. Utóbbi alapján 
könnyen eldönthető, hogy az adott cikk releváns-e számunkra vagy 
sem. A publikációk teljes szövegét PDF formátumban, többféle útvo-
nalon érhetjük el. 
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 Önellenőrző kérdések 
 
 1. Az adatbázisban csak folyóiratcikkek jelennek 
  meg találatként? 
 
 Igen. 
 Nem. 

A könyvtár katalógusában szereplő könyvek is megjelennek talá-
latként. – ld. Bevezető c. rész 

 
 2. Az adatbázis e-könyveket is tartalmaz?  
 
 Igen. 
 Nem. 
 Ezek az „E-dokumentumok” fül alatt kereshetők. – ld. Bevezető c. 

rész 
 
 3. Szűkítésre csak a találati oldalon van lehetőség? 
 
 Igen. 
 Nem.  
 A főoldalon a „Keresési opciók” lenyitását követően lehetőség van 

szűkítési opciókat beállítani. 
 
 4. A cikk teljes szövege csak a cím alatt található 
  ugrópontok segítségével érhető el? 
 
 Igen. 
 Nem.  
 Adott esetben a cikk részletes adatait tartalmazó listán a „Hozzáfé-

rés” résznél található linken keresztül érhető el. 
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 3.2. Matarka 
 
A MATARKA 2002 óta létező, a Miskolci Egyetem, Könyvtár, Le-
véltár, Múzeum által fejlesztett és működtetett, túlnyomórészt Ma-
gyarországon megjelenő tudományos és szakmai folyóiratok tarta-
lomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé tevő, bárki 
számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás. Az adatbázis 
építésében több mint 50 könyvtár, 30 feletti szerkesztőség, 8 magán-
személy vesz részt. Alapfunkcióin túl elvezet a feldolgozott folyóira-
tok honlapjára, hozzáférést ad ugrópontok segítségével a cikkek teljes 
szövegéhez, ha azok szabadon elérhetők az interneten, illetve ha nem, 
akkor közvetítésével a cikkek másolata megrendelhető az Országos 
Széchényi Könyvtártól. 
 A MATARKA évente majd másfél milliónyi használatot regiszt-
rál, a feldolgozott cikkek száma több mint 2,5 millió, a folyóiratok 
száma 1800 felett van és a cikkek 30%-nak a teljes szövegéhez hozzá 
lehet férni. 
 
  3.2.1. Hogyan érem el az adatbázist? 
 
Az oldal a https://matarka.hu/ linken keresztül érhető el. 
 
  3.2.2. Mi található a főoldalon? 
 

 
22. ábra – Matarka – főoldal 

 
A főoldalra érve egy egymezős keresőfelület látható, ahol a szerző 
nevében vagy a cikk címében tud keresni. A keresőkifejezés beírása 
után az „Enter” billentyű lenyomásával, vagy a mező végén található 
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„Keresés” gombra kattintva tudja lefuttatni a keresést. Speciális ka-
rakterek megadása a billentyűzet ikonra kattintva lehetséges. 
 A főoldalon az egyszerű keresés mellett lehetősége van a részle-
tes kereső és a súgó megnyitására, illetve a „Keresés a teljes szöveg-
ben (EPA)” szolgáltatással minden olyan folyóirat teljes szövegében 
keresni, melyet mind a két szolgáltatás (EPA, Matarka) gondoz. 
A szűkítési opciókkal tovább finomíthatja a találatokat. 
 

A „Keresés a teljes szövegben (EPA)” szolgáltatásról az alábbi weboldalon ol-
vashat részletesen: https://matarka.hu/epakereses.php 

 
Az „Index” fülre kattintva lehetőség van kulcsszavas böngészésre. 
 

 
23. ábra – Kulcsszavas böngészés a Matarkában 

 
A „Folyóiratok” fül alatt kereshet a folyóirat címében, a betűrendes 
és szakterületek szerinti keresővel pedig kilistáztathatja a folyóirato-
kat a paramétereknek megfelelően. 
 

 
24. ábra – Folyóiratok a Matarkában 
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A „Kosár”-ban megtekintheti a megrendelésre kiválasztott cikkek listáját. 
 

 
25. ábra – Kosár, a megrendelésre kiválasztott cikkek listája / Exportálás 

 
A cikkrendelésről a https://matarka.hu/megrendeles_reszletesen.php weboldalon 
olvashat részletesen! 

 

A „Súgó” további segítséget nyújt az adatbázis használatához. 
 
  3.2.3. Mi található a keresés utáni oldalon? 
 

A keresés lefuttatása után az alábbiak láthatók a találati oldalon: 1. A 
keresett kifejezés | 2. A további keresési opciók | 3. A szűkítési lehe-
tőségek | 4. A találatok száma | 5. A találati lista 
 

 
26. ábra – Keresés utáni oldal a Matarkában 
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  3.2.4. Milyen adatok alapján tudom finomítani a találatokat? 
 
A Matarkában az alábbi opciók alapján lehet szűkíteni a találatokat: 
 

1. Megjelenés dátuma (csak a megadott évszámtól kezdődően je-
lennek meg a találatok) 

2. Szakterület (csak az adott szakterülethez rendelt folyóiratok 
címei jelennek meg a találati halmazban) 

3. Folyóirat (csak a kiválasztott folyóirat címei kerülnek be a ta-
lálati halmazba) 

4. Teljes szövegű elérés (csak a teljes szövegre mutató ugrópont-
tal rendelkező találatok jelennek meg) 

5. EPA-ban archivált cikkek (csak az EPA szolgáltatásában 
archivált folyóiratok teljes szöveges cikkeire mutató ugrópon-
tokkal rendelkező találatok jelennek meg) 

 
  3.2.5. Hogyan tudom megszűntetni a szűkítési feltételeket? 
 
A szűkítési feltételek az opciók egyenkénti alaphelyzetbe állításával 
törölhetők. 
 
  3.2.6. Hogyan érem el a teljes szöveget? 
 
A teljes szövegre mutató ugróponttal rendelkező találatok esetében: 
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27. ábra – A teljes szöveg elérésének módjai a Matarkában 

 
A Matarka adatbázisában a cikkek kb. 30 százalékához van teljes szöveg kap-
csolva. Az ugróponttal nem rendelkező cikkekről másolat kérhető. 

 
  3.2.7. Összefoglalás 
 
A MATARKA a magyarországi szakfolyóiratok kereshető adatbázi-
sa, mely bárki számára térítésmentesen hozzáférhető. A feldolgozott 
cikkek kb. 30%-a teljes szöveggel is elérhető. 
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 Önellenőrző kérdések 
 
 1. Melyik folyóiratban jelent meg az alábbi cikk? 
  Szegediné Lengyel Piroska: Hatékony virtuális oktatás a 
  pedagógia és a didaktika szemszögéből 
 
 Gyógypedagógiai szemle, 37. évf. (2009), 4. sz. 278-281. p. 
 Pedagógusképzés, 5. évf. (2007), 1-2. sz. 55-57. p. 
 Hadmérnök, 5. évf. (2010), 2. sz. 380-390. p. 
 
 2. Elérhető-e teljes szöveggel az alábbi cikk? 
  Bazsóné Sőrés Marianna: Performatív didaktika. 
  In: Alkalmazott 
  nyelvészeti közlemények, 14. évf. (2019), 1. sz. 62–71. p. 
 
 Igen. 
 Nem. 
 
 3. Melyik adat hibás az alábbi hivatkozásban? 
  Várkuli Miklós Gábor: A háromdimenziós (3D) nyomtatás 
  lehetőségei a tüdőgyógyászatban. 
  In: Mucoviscidosis Hungarica : 
  cystas fibriosist kezelők oktató és továbbképző szaklapja, 
  5. évf. (2019), 2. sz. 335-338. p. 
 
 Szerző 
 A cikk valódi szerzője Bari Ferenc. 
 Cím 
 Megjelenés éve 
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 3.3. OPAC 
 
A Tudásközpontban és az egyetemi könyvtári hálózatban a Qulto 
Corvina integrált rendszert használjuk. A tananyag ezen részében 
csak a Corvina könyvtári katalógust tárgyaljuk részletesen. 
 
  3.3.1. Alapok 
 
A könyvtár katalógusában való keresésre, böngészésre a Corvina több 
felületet biztosít a felhasználói igényektől függően. A rendszer alap-
szolgáltatásként három keresőfelületet kínál fel: 
 

1. webes kereső  
2. olvasói kereső 
3. könyvtárosi kereső 

 

 
28. ábra – Webes kereső 

 
 Keresési lehetőségek 
 
A keresőfelületeken keresési szempontként megjelenhet: 
 

 bibliográfiai adat (pl. szerző, cím, kiadó, megjelenés éve, 
ETO, ISSN, ISBN, vonalkód, típus, nyelv, tárgyszavak) 

 állományinformáció (pl. lelőhely) 
 kölcsönzési információ (kölcsönözhető-e, hozzáférhető-e) 
 beszerzési információ (pl. beszerzés módja, forrása) 
 munkamenetre vonatkozó információ (pl. bibliográfiai leírást 

végző könyvtáros személye) 
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A könyvtár ezen szempontokból összeválogatott, tetszőleges kereső-
felületeket hozhat létre aszerint, hogy mit kívánnak hozzáférhetővé 
tenni az egyes felhasználói típusok számára. 
 
  3.3.2. Keresés több katalógusban 
 
A keresőfelületek kialakításakor megadható, hogy mely katalógusok-
ban kereshetnek az adott felület felhasználói: 
 

 a könyvtár mely gyűjteményei kereshetőek, böngészhetőek az 
olvasók számára, 

 mely könyvtárak katalógusait érhessék el a könyvtárosok. 
 
A Corvinában keresőfelületként külön listát állíthat össze a könyvtár 
az elérhető katalógusokból. Az így létrehozott listán szereplő kataló-
gusokban akár egyszerre is kereshetnek a felhasználók. 
 

 
29. ábra – Keresés egyszerre több katalógusban (DEENK, FSZEK, SZTE) 
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  3.3.3. Webes kereső 
 
   3.3.3.1. Hogyan érem el a keresőfelületet? 
 
Az oldal az alábbi linken keresztül érhető el: https://bit.ly/3xKZlGV 
 
   3.3.3.2. Mi található a főoldalon? 
 
A főoldalon az egyszerű keresőfelület látható, ahol számos szempont 
alapján kereshet. 
 

 
30. ábra – Egyszerű keresés a webes felületen 

 
A keresőkifejezés beírása után az „Enter” billentyű lenyomásával, 
vagy a mező végén található  gombra kattintva tudja lefuttatni a 
keresést. 
 A főoldalon az egyszerű keresés mellett lehetősége van összetett 
vagy CCL keresésre, böngészésre, megtekintheti a „Kedvencek” lis-
tára került rekordokat, illetve bejelentkezhet saját könyvtári fiókjába. 
 

CCL keresés 
Gyakorlott parancsnyelvi keresés. Első parancsa a FIND (rövidítve: f). A mező-
ben indexeket és Boole-operátorokat adunk meg. Karakteres felületen ezeket az 
indexeket nem egy listából választjuk ki, hanem annak kódját használjuk. A kó-
dok a mezők angol megfelelőinek rövidítéséből származnak. 

Pl. AU – szerző; TI – cím; KW – kulcsszó; PB – kiadó 
Az indexek meghatározása után meg kell adni a keresőkifejezést. 

Pl. AU – Agárdi Péter; TI - Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 
A feltételek összekapcsolására a Boole-operátorok angol nyelvű megfelelőit 
használjuk. 

Pl. FIND AU=Agárdi Péter AND TI= Nemzeti értékviták és kultúrafelfogások 
Forrás: Kerecsendi András: Integrált könyvtári rendszerek. Eger: Eszterházy Ká-
roly Főiskola, 2011. 58-60. p. 
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A „Böngészés” fülre kattintva lehetőség van szerző, cím, tárgyszó és 
raktári jelzet szerinti böngészésre. 
 

 
31. ábra – Böngészés 

 

 
32. ábra – Találati halmaz - Szerző=Agárdi Péter 

 
A „Bejelentkezés/Regisztráció” fülre kattintva bejelentkezhet saját 
könyvtári fiókunkba. 
 

 
33. ábra – Bejelentkezés a saját könyvtári fiókba 

 
A bejelentkezés során meg kell adni a felhasználói adatokat: 

1. olvasójegy vonalkódja: az olvasójegy hátoldalán található 
2. jelszó: alapértelmezetten a felhasználó születési hónapja és napja (pl.0312), 

mely az első bejelentkezést követően tetszőlegesen módosítható. 
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A bejelentkezést követően lehetősége van: 
 

 kölcsönzött könyveinek hosszabbítására, 
 késedelmi díj online rendezésére, 
 e-mail címének és a fiókhoz történő jelszavának módosítására, 
 korábbi kölcsönzéseinek lekérésére. 

 
 Az összetett kereső 
 
A hatékonyabb keresés érdekében az összetett keresést használjuk. 
 

 
34. ábra – Összetett keresés 

 
   3.3.3.3. Mi található a keresés utáni oldalon? 
 
A keresés lefuttatása után az alábbiak láthatók a találati oldalon: 1. A 
találatok száma | 2. A rendezés elve | 3. A rekord részletezettsége | 4. 
A találatok száma oldalanként | 5. A találati lista 
 

 
35. ábra – Találati lista a webes felületen 
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A találatok előtt található négyzetek kipipálásával az adott tétel au-
tomatikusan a „Kedvencek” listára kerül. 
 
   3.3.3.4. Milyen adatok alapján tudom finomítani a találatokat? 
 
A találati oldalon a találati halmaz nem szűkíthető. Erre csak a kere-
sés lefuttatása előtt van lehetőség nyelv, gyűjtemény, dokumentumtí-
pus, kiadás éve és lelőhely alapján. Az oldal alján található „Csak a 
kölcsönözhetőket” kipipálásával csak a kölcsönözhető példánnyal 
rendelkező találatok jelennek meg. 
 

 
36. ábra – Találati halmaz finomítása a keresés lefuttatása előtt 

 

 
37. ábra – Finomított találati lista 
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 3.3.4. Dokumentumtípusok 
 
A katalógusban a könyvek mellett kereshető még: 

 időszaki kiadvány (folyóirat, évkönyv), 
 cikk, 
 elektronikus dokumentum, 
 térkép, 
 kézirat, 
 kotta, 
 zenei hangfelvétel (CD, hangkazetta, hanglemez), 
 hangoskönyv (CD, hangkazetta), 
 film (DVD, videokazetta, dia), 
 kép. 

 
 3.3.5. Olvasói felület 
 

 
38. ábra – Olvasói/könyvtárosi felület 

 
   3.3.5.1. Raktári kérés 
 
Raktári kérés az olvasói/könyvtárosi felületen keresztül indítható. 
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1. Releváns dokumentum megkeresése a katalógusban 
 

 
39. ábra – Raktári kérés – 1. lépés 

 

 
40. ábra – Raktári kérés indítása 

 
2. A rekord bal alsó sarkában található „Raktári kérés” 

gombra kattintva megjelenik a bejelentkező ablak. 
 

 
41. ábra – Olvasói bejelentkezési felület raktári kéréshez 
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A bejelentkezés menete azonos a saját könyvtári fiókba való belépés-
sel. (Ld. 3.3.3. fejezet) 
 

3. Raktári kérés paramétereinek megadása 
 

 
42. ábra – Raktári kérés paramétereinek beállítása 

 
A kérés célja lehet: 
 

 kölcsönzés 
 helyben olvasás 

 
A kiszolgálás helye: 
 

 1. emelet 
 2. emelet 
 3. emelet 
 4. emelet 

 
A megjegyzés mezőben olyan információ adható meg, mely segíti a 
raktárost a releváns példány azonosításában. 
 

4. Kérés elküldése 
 
Az ablak bal alsó sarkában található „Kérés elküldése” gombbal to-
vábbíthatja a kérést. 
 A kérés státusza az „Olvasói műveletek” ablakban nyomon kö-
vethető. 
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5. Új kérés küldése 

 
Amennyiben több raktári könyvre van szüksége, az „Olvasói művele-
tek” ablak jobb oldalán található „Új kérés” gombbal lehetősége van 
azok felkérésére. 
 

 
43. ábra – Új raktári kérés küldése 
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 Önellenőrző kérdések 
 
 1. Az olvasói felületen csak a saját könyvtárunk katalógusában 
  van lehetőség keresésre. 
 
 Igen. 
 Nem. 
 A keresőfelületek kialakításakor megadható, mely könyvtárak kata-

lógusait lehet elérni. – ld. 3.3.2. fejezet 
 
 2. Megtalálható-e a PTE Egyetemi Könyvtár 
  (Tudásközpont + egyetemi hálózat könyvtárai) 
  állományában az  alábbi dokumentum? 
  Braun Gábor, Póti László: Új ukrán kül- és gazdaságpolitika. 
  Budapest: Dialóg Campus Kiadó, 2018 
 
 Igen. 
 Nem. 
 
 3. Melyik dokumentum része az alábbi tanulmány? 
  Gál Judit: A dalmáciai városkiváltságok I. Lajos korában 
 
 Kádas István, Skorka Renáta, Weisz Boglárka (szerk.): Márvány, 

tárház, adomány : gazdaságtörténeti tanulmányok a magyar közép-
korról. Budapest : MTA BTK TTI, 2019. 257-270. p. 

 
 Orbán Balázs, Szalai Zoltán (szerk.): Ezer éve Európa közepén : a 

magyar állam karaktere. Budapest : MCC, 2019. 257-270. p. 
 
 Heinrich-Tamáska Orsolya, Winger Daniel (szerk.): 7000 év törté-

nete : fejezetek Magyarország régészetéből. Remshalden : Verlag 
Bernhard Albert Greiner, 2018. 257-270. p. 
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4. FOGALOMTÁR 
 
Abstract (ld. 1. kurzus) – Egy adott dokumentum tartalmáról szóló 

tájékoztatás, mely röviden összefoglalja annak minden lényeges 
állítását. 

 
Határtudomány (ld. 1. kurzus) – Azon tudományok, amelyek érintik 

az adott tudományterületet. Tágítja a vizsgálódást a kapcsolódó 
tudományterületekkel. 

 
Logikai kapcsolatok (ld. 1. kurzus) – BOOL operátorok használatá-

val kapcsoljuk össze a keresőkifejezéseket (kulcsszavakat, tárgy-
szavakat) 

 
AND kapcsolattal összekötött keresőszavakra együttesen kere-

sünk, a találatokban az összes AND operátorral összekö-
tött szócska szerepel. 

OR kapcsolattal összekötött kifejezések esetén vagy egyik, 
vagy másik kifejezés szerepel a találatokban 

NOT operátorral meg tudjuk határozni azokat a kifejezése-
ket, amelyeket kizárunk a keresésből 

 
Referátum (ld. 1. kurzus) – Olyan tartalmi összefoglaló, kivonat fo-

lyóiratcikkekről és önálló művekről, amely a szerző(k) legfonto-
sabb érveit, eredményeit, valamint a közlemény bibliográfiai ada-
tait ismerteti. 

 
Résztudomány (ld. 1. kurzus) ̶ Az adott tudományterület egy része. 

Leszűkíti a vizsgált tudományterületet egy részterületre. 
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Bevezetés az ingyenes online felületekkel és szoftverekkel 
támogatott videó-előadás készítésébe 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
1. A TANANYAGRÓL• 
 

 
Forrás: https://youtu.be/z_flvrmd-rA 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:04:24 

 
A kurzus tematikai modulokból épül fel, amelyben lépésről lépésre 
kerül bemutatásra egy példafeladaton keresztül, hogy hogyan lehet 
egy ilyen szerkesztett videós előadást megtartani képekkel, filmbeté-
tekkel, hangalámondással és aláfestő zenével kísérve. A tananyagban 
szövegek, képek és oktatóvideók szerepelnek, melyeknek az elkészí-
tése és szerkesztése is a feladatok között szerepel. A kurzus végén 
megtekinthető az elkészült példafeladat is, be- és kikapcsolható ma-
gyar feliratozással (a különböző fogyatékkal élő felhasználók web-
használatának segítésére). 
 
 

                                                           
• A tananyagban elhelyezett videók teljes lejátszási ideje: 90 perc. A szövegben elő-

forduló összes internetes hivatkozás letöltési és ellenőrzési dátuma 2021. május 31. 
A tananyag szöveges tartalma a videókban elhangzó narráció leirata. 
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 Célközönség 
 
A tananyag azoknak a felhasználóknak nyújthat segítséget, akik alap- 
vagy középfokú számítógépes ismeretekkel rendelkeznek, és önállóan 
szeretnének videós tartalmakat készíteni, különböző ismeretanyago-
kat videó formájában átadni a közönségüknek. A tananyag készítője 
nem kívánt mélyebben elmerülni az ingyenes online felületek és/vagy 
a szabadon letölthető szerkesztőprogramok ismertetésében, ezért a 
tananyagban a fő hangsúly a filmkészítés lépésenkénti bemutatására 
helyeződött. Mivel az informatikában nagyon gyorsan változnak, fej-
lődnek a médiaszerkesztési felületek és programok, így célszerű a 
felhasználóknak folyamatosan figyelemmel kísérnie az aktuális álla-
potokat, trendeket. 
 
 Szoftverek és online felületek 
 
A tananyagban az alábbi ingyenes programok és felületek segítségé-
vel készítünk el egy középiskolásoknak szóló, magyar történelemmel 
kapcsolatos videó-előadást: 
 

 Ingyenes képek adatbázisa: Pixabay.com 
 Illusztrációk és egyéb tartalmak keresése — Google.com 
 Linkrövidítő felület hosszú linkekhez — Bitly.com 
 Képszerkesztő program — Gimp.org 
 Képszerkesztő felület — Pixlr.com 
 Videóletöltő felület — Ddownr.com 
 Videószerkesztő program — Shotcut.com 
 A YouTube szabadon felhasználható zenéinek és hangeffekt-

jeinek adatbázisa — YouTube Audio Library 
 Hangfelvevő / hangszerkesztő program — Audacityteam.org 
 Videómegosztó felület — Youtube.com 
 Filmfelirat-készítő felület — Amara.org 

 
A fent megnevezett programok és felületek mellett naponta új lehető-
ségek  nyílnak az online térben, ezért az ebben a tananyagban bemu-
tatásra kerülő lehetőségek csak ízelítőt nyújtanak a témához. 
 
 Célfeladat 
 
Készítsünk el a középiskolás korosztály számára egy maximum 20 
perces videó-előadást történelem órára! 
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Téma: 1566, a szigetvári vár ostroma: Zrínyi Miklós és I. Szulejmán 
halála körülményeinek bemutatása. 
 
Feladat: A hangalámondással elkészített videóban jelenítsünk meg a 
témáról készült művészeti alkotásokat bemutató képeket, a téma fő-
szereplőiről fennmaradt ábrázolásokat, a térségről és a várról készült 
metszeteket, illusztrációkat, rekonstrukciókat. Keressünk a témába 
vágó, fennmaradt eredeti szöveges forrásokat, valamint Zrínyi és I. 
Szulejmán halálának körülményeit rekonstruáljuk. Lehetőleg használ-
junk a témához illeszkedő, drámai hangulatú aláfestő zenét is a videó 
egyes részeiben. A speciális igényű tanulók miatt ne feledkezzünk 
meg a videó akadálymentesítéséről sem. 
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2. BEVEZETÉS 
 

 
Forrás: https://youtu.be/R6OKW-EyMmE 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:07:09 

 
Tananyagunk létrehozásához szükségünk lesz olyan képekre és illuszt-
rációkra (továbbiakban: képek), amelyeket vagy különböző nyomtatott 
dokumentumokból tudunk szkennelni, vagy az interneten már meglé-
vő, hatalmas mennyiségű képanyagból válogathatunk össze. A tudo-
mányos világban fontos a forrásmegjelölés, ezért célszerű a képek 
lementésével egyidőben egy szövegszerkesztőben, jegyzettömbben a 
fellelt és lementett képek forrásait összegyűjteni. A képek későbbi 
beazonosításához elegendő a kép címét, a szerzőt (festőt, fényké-
pészt, közreadót stb.) és az internetes fellelési linket (URL) megadni. 
Ha a kezünkből kiadunk egy dokumentumot, akkor célszerű a doku-
mentum, diavetítés és/vagy film esetén a „Felhasznált források” cím-
szóval közölni ezeket a forrásokat. Így megtiszteljük az eredeti alko-
tókat, és egyúttal „legalizáljuk” saját munkánkat is. 
 
 PowerPoint (ppt, pps, pptx) 
 
Kivetített előadások hallgatójaként/nézőjeként bizonyára szembesül-
tünk már olyan esettel, amikor egy képillusztráció nagyon rossz mi-
nőségű volt a kivetített képen, illetve olyannal is találkozhattunk már, 
hogy a kivetített kép nem akart rendesen megjelenni/betöltődni a ki-
vetítőn. Ennek sokszor egyszerű magyarázata van. Az első esetben az 
előadó olyan képet használt, aminek túl gyenge volt a felbontása, míg 
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a másik esetben a túlzottan óriási fájlméret akadályozta az előadás 
zökkenőmentes menetét. 
 Hogy mindkét hibát elkerüljük, célszerű olyan képet használnunk 
a kivetítéseink során, amely „középutas” megoldás, azaz a kép fel-
bontása legyen jó minőségű, ugyanakkor a fájl mérete ne legyen túl 
nagy, hiszen egy hosszú, 50-70 képkockás diavetítés esetében a fel-
használt képek fájlméretei összeadódnak, ami egy óriási és szükségte-
len méretű PowerPoint-os fájlt eredményez, amihez egy rosszabb pa-
raméterekkel ellátott számítógép akár kevésnek is bizonyulhat. 
 
 Film (avi, mkv, mp4) 
 
Filmkészítés esetében viszont célszerű minél jobb felbontású képek-
kel dolgoznunk ahhoz, hogy a kivetítéskor a nézőink élvezhető kép-
minőséget láthassanak. Figyelembe kell vennünk, hogy az előadóter-
mekben rendelkezésre álló kivetítők sok esetben nem érik el a mozi-
minőségű, drága kivetítők tudásszintjét. A monitoron még élvezhető 
képminőség a kivetítéskor sok esetben nem „színhelyes”, és a projek-
torok lumenképességének függvényében akár haloványak is lehetnek, 
amin a terem esetleges besötétítése sem segít túl sokat. Ráadásul, 
amennyiben a filmet a későbbiekben szeretnénk közzétenni valame-
lyik közösségi oldalon, vannak alapvető felbontási követelmények, 
amiket érdemes a film elkészítésekor figyelembe venni, nehogy a 
film közzététele után derüljön ki, hogy a képarányok torzultak, mert a 
megosztó oldal a képméretet az általa meghatározott követelmények-
nek megfelelően „javította”. 
 Filmek nyilvános megosztására sokféle lehetőség van az interne-
ten, mi itt a példánkban a legnagyobb filmes oldal (YouTube) köve-
telményeit és lehetőségeit tárgyaljuk. Manapság a már kihalóban lé-
vő, normál felbontást használó 4:3-as (doboz)televíziós és VHS-
videós képarányt felváltotta a HDTV által népszerűvé tett 16:9-es 
képarány. A mai mobil okoseszközök esetében elterjedőben vannak 
további, „laposított” képarányok is, de a YouTube jelenleg a 16:9-es 
képarányt preferálja, emiatt célszerű ennek a figyelembe vétele. Ter-
mészetesen lehetőségünk van hagyományos, 4:3-as képarányban is 
feltölteni filmet a platformra, de ez esetben a feltöltött film a kijel-
zőnktől függően vagy oldalt vagy alul/felül egy fekete képsávot kap, 
mert a YouTube a képarányt mindenképpen 16:9-re állítja. Amennyi-
ben eleve 16:9-ben gondolkodunk, biztosan azt a képarányt kapjuk 
eredményként, amit „megálmodtunk”. 
 A képarány mellett a film felbontása is fontos szerepet játszik az 
élvezhetőség fokozásában. Minél jobb a képminőség (felbontás), an-
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nál élesebb videóképet kapunk vissza. A YouTube az alapértelmezett 
16:9 képarányhoz az alábbi felbontásokat javasolja: 
 
2160p [UHD] = 3840 x 2160; 
1440p [QHD]= 2560 x 1440; 
1080p [FHD] = 1920 x 1080; 
720p [HD] = 1280 x 720; 
480p = 854 x 480; 
360p = 640 x 360; 
240p = 426 x 240. 
 
Számunkra az ideális felbontás egy előadás megtartásához a 720p 
(HD minőség) és / vagy az 1080p (Full HD minőség). Természetesen 
készíthetnénk 2K-s vagy 4K-s videót is, de vegyük figyelembe, hogy 
az ilyen „óriási” felbontású film szerkesztése esetén szükséges, hogy 
nagyon erős számítógéppel rendelkezzünk, valamint a megszerkesz-
tett film renderelése (mentése) akár hosszú órákat is igénybe vehet. 
Nem beszélve az óriási fájl feltöltésének idejéről. 
 A YouTube-ra feltölthető legnagyobb fájlméret 128 GB, és egy 
videó hossza maximum 12 óra lehet. Ha pedig túl kicsi felbontással 
rendereljük le a megszerkesztett filmünket, akkor az a későbbiekben 
csak mobiltelefonon lesz élvezhető minőségű. Mivel az a célunk, 
hogy a bármilyen méretű kijelzővel rendelkező nézőink élvezhető 
képminőséghez jussanak, a felbontás esetében is a „középutas” meg-
oldás lehet a célravezető. 
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3. FILMES FELBONTÁSOK ÉS KÉPARÁNYOK 
 

 
Forrás: https://youtu.be/xy-hN6WNgLk 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:10:46 

 
A bevezetőben szóba kerültek a videós formátumok felbontásai. Elő-
fordulhat, hogy nem mindenki van tisztában a 2K, a 8K, a 4K, a 
QHD és a többi felbontás jelentésével. Itt most összefoglaljuk ezeket 
a kifejezéseket, hogy a későbbiekben ezek az elnevezések már értel-
mezhetők legyenek. 
 Ha a felbontásról beszélünk, akkor arra utalunk, hogy hány darab 
pixelt tud megjeleníteni egy képernyő vagy monitor. 
 300 x 400, 1280 x 720, de mi az a 2K és a QHD? Mi az i, és mit 
jelent pontosan? 
 Ha a képernyőfelbontások történetének elejére szeretnénk ugrani, 
akkor vissza kellene mennünk az első IBM PC idejébe, a 160 x 200-
as időkbe, vagy az Amiga forradalmi 640 x 400-as i felbontásáig, be-
lenézve az akkori videókártya-fejlesztésekbe, kábel-sávszélességek 
idejébe. Mivel ezek a kezdeti felbontások mára már teljességgel el-
avultak, ezért ezzel most nem foglalkozunk. 
 Kezdjük a manapság alapfelbontásnak számító HD-felbontással, 
az 1280 x 720 pixellel, amit röviden csak 720p-nek nevezünk. (Az 
első HD-tévék 16:9-es képaránnyal rendelkeztek, ezek általában már 
LCD-tévék voltak.) Ha körbenézünk, az ismerőseink között biztosan 
találunk olyanokat, akiknek a nappalijában ilyen magas felbontású 
HD-televízió van jelenleg is. Bár a köznyelvben a 720p a HD-
felbontás, a valóságban ritkán találkozhatunk ilyen felbontással. Va-
lójában a HD név az 1360, vagy az 1366 x 768-as felbontást takarja. 
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 Régebben a leginkább elterjedtebb PC-monitorfelbontás az 1024 
x 768-ból alakult ki, utána ezt a felbontást „szélesvásznosították”, és 
így jött ki az 1366, közel 16:9-es képarányra. Ha valaki azt állítja, hogy 
HD-tévéje van, akkor nagy valószínűséggel erről beszél. A tartalom 
oldaláról hiába 720p az elfogadott, a gyártási módszerek felülkere-
kedtek, és könnyebb volt a kijelzőket a monitor szabványmagasságá-
hoz kalibrálni. 
 A 720p után nem sokkal megérkeztek, majd az élre törtek az 
1080p megjelenítők. Ezt nevezzük Full HD-nak, ami az 1920 x 1080-
as, standard 16:9-es képarány. Ez gyakorlatilag a mai napig a Gold 
Standard. 
 A TV-csatornák számára régebben igen limitált adatátviteli sáv-
szélesség állt rendelkezésre, de a TV-közvetítéseket azért megpróbál-
ták az 1080 pixel magas képhez közelíteni. Ezért volt még sokáig be-
járatott dolog a modern világban is az interlaced videófolyam az 
1080i. Ez annyit jelent, hogy képkockánként csak az 1080 magas kép 
felét küldték el a tévének, először a páros, azután a páratlan sorokat. 
Viszont szerencsére ezt a kor tévéi fel tudták dolgozni úgy, hogy a 
végeredmény nagyjából közelített a natív 1080p-hez, így sikeresen 
tudták a közvetítéseket a kis sávszélességen biztosítani, viszont 
hogyha a készülékek rosszul dekódolták az adatátvitelt, akkor a kép-
ernyőn csíkozódást eredményezett a kép. 
 Az 1080p hamar elterjedt, mivel a sok pixel nagymértékű képja-
vulást jelentett. A kamerák, a monitorok, a vágószoftverek és gyakor-
latilag minden tartalomelőállítás beállt rövid időn belül arra, hogy 
erre a felbontásra gyártsanak műsorokat, és ez technológiailag sokáig 
meg is tartotta a státuszát mind a kijelző, mind a tartalmi fronton. 
 A felbontási igény az idő haladtával természetesen folyamatosan 
növekszik. Eddig tehát volt HD 720p és a Full HD 1080p, aztán meg-
érkezett a 4K. Ekkor viszont elkezdődtek az értelmezési problémák, 
mert a 4K valójában a filmes oldalról jött felbontásra utal – ami 4096 
x 2160 pixel lenne –, ez viszont a 16:9-es képaránynál szélesebb, ami 
pontosan a négyszerese a 2K felbontásnak – ami a 2048 x 1080 lenne 
–, csak hogy az 1080p-t nem szoktuk 2K-nak nevezni, pedig a 4K-
vonulat szerint hívhatnánk annak. 
 Amit mindenki 4K-ként ismer, az az UHD-felbontás, az 1080p 
négyszerese – ami 3840 x 2160 pixel –, szintén 16:9-es képaránnyal. 
Az UHD nem „1080 szorozva 4-gyel” magas, hanem maga az 1920 x 
1080 pixel méretű téglalap fér bele négyszer. Ez tehát a Full HD-nak 
csak kétszerese vízszintesen és függőlegesen nézve. A zavarodottság 
pedig abból származik, hogy vannak, akik úgy gondolják, hogy a 2K 
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az az 1080p és a 2160p közötti felbontást jelenti – az 1440p-t –, amit 
QHD-nak nevezünk, vagyis Quad High Definition-nak. 
 Egyszerű kitalálni, hogy ez az elnevezés honnan jött: a HD-ról 
kimondtuk, hogy 720p, ez pedig annak pont a négyszerese. Ez a fel-
bontás a számítógép-monitoroknál terjedt el, televíziókat nem is ké-
szítettek erre a felbontásra, pedig a kezdetekben a HD leváltására 
szemelték ki ezt a felbontást, de közben az 1080p terjedt el inkább. 
 Népszerűségét és a számítógépes világban való elterjedését az 
okozta, hogy a kezdetekben a 4K felbontású felvételeket nem tudták 
eléggé hatékonyan továbbítani/feldolgozni a kicsi sávszélesség miatt, 
illetve a videókártyák és a számítógépek hardverjei sem bírtak el ek-
kora felbontással. A számítógépes monitorméretek limitáltsága miatt 
a képpixelek további tömörítése akkor még nem tűnt hatékony előre-
lépésnek. 
 Az volt az oka annak, hogy a QHD meghódította a számítógépes 
játékok világát, hogy a felbontás jóval több, mint 1080p, és a kor 
számítógépes hardverjei meg tudtak vele birkózni, szakadozásmentes 
videóélményt nyújtva a felhasználóknak, gémereknek. 
 Manapság, a technika előrehaladtával, ez a felbontás már előkelő 
helyet foglal el a játékvilágban, hiszen 120, 144, 240 fps-sel meghajt-
va a játékokat 1440p-ben, varázslatos képi világ szippantja be a játé-
kosokat – persze csak akkor, ha a meghajtó hardver valóban tudja 
hozni ezeket a képfrissítési számokat. 
 A monitorok esetében még érdekes trend lett a 21:9-es, vagy még 
annál is szélesebb képarány, mert ezeken a kijelzőkön a játékok job-
ban magukkal tudják ragadni a felhasználókat azáltal, hogy a perifé-
riás látásukba is beúsznak a képek. A legtöbben – főleg informatikai 
munkahelyen – manapság két, de akár három normál monitort is 
használunk egyszerre. Egy ilyen 21:9-es képarányú munkaállomás 
nagyszerű, hiszen egy panelen látható akár több monitor képe is. 
 Nem szokatlan, hogy rá akarják tenni egyetlen monitorra a képet, 
hogy ne kelljen több 16:9-es monitort egymás mellé rakosgatni. A 
streaming előretörésével valószínűleg a televíziózásban a jövőben is 
megmarad a 16:9-es képarány. 
 Valószínűleg a közeljövőben a 8K lesz a következő lépés – bár 
ez a felbontás ma még gyerekcipőben jár –, látva azonban, hogy a 
gyártók milyen hamar váltak meg az 1080p-től, gyanítható, hogy a 
gyártási technológiák fejlődésével az üzletekben pár éven belül már 
nem tudunk 4K-s tévét beszerezni. A hibás megnevezés viszont to-
vábbra is önálló életet fog élni, mert nyilván ez sem 8K, hanem 
QUHD vagy UHD-2, vagy 8K UHD, 7680 x 4320 pixel felbontással, 
a 8192 helyett. 
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 Elképzelhető,, hogy egyszer majd beköszönt a 16K időszaka is. 
Persze, ahhoz még nagyon fejlődni kellene a PC-k összes komponen-
sének, arról nem is beszélve, hogy a legújabb kábelszabvány, a 
HDMI 2.1 erős tömörítéssel felvértezve is alig tud megbirkózni a 8K 
felbontású 60 fps-sel. Így valószínű, hogy a 16K még évtizedekre van 
tőlünk időben. 
 Tehát honnan is jön a 4K, a 8K és a 16K elnevezés? Eredetileg 
onnan, hogy a filmes felbontás 4K (azaz kicsivel több, mint 4000 pi-
xel), a 8K pedig kicsivel több, mint 8000 pixel. 
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4. AZ ELŐADÁS HÁTTÉRKÉPÉNEK KERESÉSE 
 

 
Forrás: https://youtu.be/-Puu9EV4P3M 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:02:30 

 
Diavetítéskor vagy filmvetítéskor a megjelenítendő képek jobban mu-
tatnak egy egységes háttér előtt. Célszerű felkeresnünk olyan adatbá-
zisokat, ahol szabadon felhasználható képeket, háttérképeket találha-
tunk. A sok lehetőség közül mi most a példánkban az online, ingye-
nesen elérhető, több mint 2 millió képet összefogó Pixabay-t használ-
juk erre a célra. A weblap előnye, hogy magyarul is ért, ezért a ma-
gyar keresőszavakra is pontos találatokat ad. Kereséskor lehetősé-
günk van fényképek, vektorképek, illusztrációk és akár 10-30 másod-
perces videók listázására is. Mi most képfájlokra keresünk rá. 
 A keresést finomhangolhatjuk akár konkrét méretre is, ekkor a 
megadott tartománynak megfelelő, vagy azt meghaladó méretű képek 
találati listáját kapjuk meg. Amennyiben a Full HD méretet adjuk 
meg, a kisebb képek meg sem jelennek a találati listánkban. A kere-
sést tovább finomhangolhatjuk azzal, ha megadjuk a keresett kép tá-
jolását is, azaz esetünkben fekvő képek találatait szeretnénk megnéz-
ni. A keresést tovább optimalizálhatjuk úgy, ha egy megadott kategó-
riában keressük a megfelelő képet, vagy ha van egy elképzelt színvi-
lág, amely számunkra tetszetős lehet. 
 Olyan sok paramétert állítottunk így be, hogy a találati halmaz-
ban már biztosan megtalálhatjuk a számunkra megfelelő képet. Ha 
megtaláltuk a tökéletes hátteret, a kívánt méretben le is tölthetjük a 
képet. Már a letöltési pixelméret láttán tudhatjuk, hogy a kép széles-
sége tökéletes méretezésű, de a magassága túl nagy a kívánt méret-
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hez képest. A megfelelő méretezéshez a későbbiekben szükségünk 
lesz majd egy képszerkesztőre, amivel a háttérkép pontos méretét 
beállíthatjuk. 
 

 
https://pixabay.com 
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5. ILLUSZTRÁCIÓK KERESÉSE AZ ELŐADÁSHOZ 
 

 
Forrás: https://youtu.be/VRjqhLeGaQ4 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:04:46 

 
Bemutató előadásunk elkészítéséhez keressünk az előadás témájába 
vágó, interneten fellelhető illusztrációkat, képeket. Ehhez a legegy-
szerűbb megoldás, ha a webes böngészőnkkel fellépünk a Google 
képkeresőjéhez, és releváns kulcsszavakkal próbáljuk megkeresni a 
számunkra legideálisabb képeket. A keresési parancs lefutása után a 
találati lista kilistázódik a képernyőnkre. A keresőfelületnél az „Esz-
közök” funkció használatával további keresési szűkítéseket is végez-
hetünk: méret, szín, fájltípus, feltöltési idő és felhasználási jogok 
alapján tovább szűkíthetjük a találati listát. Érdemes kipróbálni a kü-
lönböző lehetőségeket is, de mi a példánkban csak a „Méret” funkció-
ra, és azon belül a nagyméretű képekre vagyunk kíváncsiak. Amennyi-
ben megtaláltuk azt a képet, amelyet szeretnénk felhasználni az elő-
adásunk során, a találati listánkon kattintsunk rá! Ekkor a képhez tar-
tozó weblap linkje/elérhetősége is megjelenik, amire szintén rákat-
tintva eljutunk ahhoz a weboldalhoz a böngészőnkben, ahol az imént 
kiválasztott kép megtalálható. Amennyiben a képhez tartozó metain-
formációk szerepelnek az adott weblapon, akkor azokat érdemes fel-
jegyeznünk egy dokumentumban, ahol a felhasznált forrásokat gyűjt-
jük. A képet lementhetjük a saját számítógépünkre. 
 Amennyiben nem vagyunk elégedettek az interneten fellelt kép 
élességével, felbontásával vagy méretével, akkor további lehetőséget 
is igénybe vehetünk ahhoz, hogy az adott kép összes előfordulására 
rákeressünk. Ekkor a keresőrutin az interneten nyilvánosan elérhető 
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összes, azonos, vagy nagyon hasonló képet listázza ki számunkra. A 
keresőrutin egy mesterséges intelligencia (MI) alapú motor utasításait 
hajtja végre, ez az MI a folyamatos önfejlesztés során megpróbál egy-
re eredményesebben keresni, ami manapság már igen pontos találati 
halmazt kutat fel számunkra. Ehhez a kereséshez a kiválasztott kép-
fájlra mutató direkt linket (URL) másoljuk ki, majd a Google „Kép-
kereső” funkciójánál kattintsunk a fényképezőgép ikonra. Ekkor két 
lehetőség közül választhatunk: vagy feltöltjük az előzőleg már rossz 
minőségben lementett képet, vagy az interneten fellelt kép imént ki-
másolt linkjét beillesztjük, és úgy ismételjük meg a keresést. Mi most 
ez utóbbit választjuk. A monitorunkon megjelenő újabb találati lista 
bélyegképeire pillantva láthatjuk, hogy a keresés sikerrel járt. A 
konkrét keresési találatokat méret szerint is listázhatjuk. Választha-
tunk nagy, közepes vagy kicsi felbontás közül, de akár az összes mé-
retű képet is kiírathatjuk a képernyőre. Ekkor kedvünkre választha-
tunk a különböző méretű képek között. 
 PowerPoint-os vetítés során célszerű kisebb pixelméretű képet 
választani, mert annak nagy valószínűséggel a fájlmérete is kisebb 
lesz. Filmkészítéshez a szabványos mérethez igazodó pixelméretű 
képet célszerű választani. Pl. HD (1280 x 720) méret esetében a kép 
függőleges pixelmérete 720 pixelnél ne legyen nagyobb, míg FHD 
(1920 x 1080) méret esetében 1080 pixelnél ne legyen nagyobb. 
Amennyiben jóval nagyobb méretű kép áll csak rendelkezésre, egy 
képszerkesztővel arányos kicsinyítéssel korrigálhatjuk a képet. Tart-
suk szem előtt, hogy egy nagy pixelméretű képet képszerkesztővel 
könnyedén kicsinyíthetünk, viszont egy esetlegesen kicsi pixelméretű 
képnél a nagyítás a kép élvezhetőségének rovására megy. 
 

 
https://google.com 
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6. LINKRÖVIDÍTŐ HASZNÁLATA 
 

 
Forrás: https://youtu.be/Cm0NaD61moM 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:02:37 

 
Ha a képtalálatok linkjeit szeretnénk a „Felhasznált források” résznél 
megjeleníteni, a sokszor nagyon hosszú és bonyolult linkeket érde-
mes valamelyik online (akár külön regisztráció nélkül is) elérhető 
linkrövidítő szolgáltatással egységesíteni. Így a megjelenített linkek 
egységes és kezelhető hosszúságúak lesznek. Sokkal jobban mutatnak 
az elkészült dokumentumunkban. Ehhez másoljuk ki a találati oldal 
linkjét, majd nyissuk meg a link rövidítését segítő oldalt (pl. 
https://bitly.com). Előzetes regisztráció nélkül is használhatjuk ezt a 
szolgáltatást, de abban az esetben limitálva van a rövidíthető linkek 
száma. Amennyiben ingyenesen regisztrálunk az oldalra, a napi limit-
szám jóval magasabb, ráadásul különböző statisztikákat is meg tu-
dunk nézni a későbbiekben arról, hogy mely oldalak linkjeit rövidítet-
tük az elmúlt időszakban, és azokra hányan kattintottak. 
 Videónkban regisztrációval használjuk ezt a szolgáltatást. A 
„Create” nevű nyomógombra kattintva, jobb oldalról beúszik egy do-
boz, ahová a rövidíteni kívánt hosszú linkünket beilleszthetjük. 
Amennyiben ismételten megnyomjuk a doboz alján lévő „Create” 
nevű nyomógombot, megtörténik a link rövidítése. A rendszer auto-
matikusan érzékeli, hogy egy linket illesztettünk be, ezért a nyomó-
gomb megnyomása nélkül is létrejön a rövid link. Ami egy újabb, 
beúszó dobozban meg is jelenik számunkra. Amennyiben ezt a rövid 
linket kimásoljuk a „Copy” nyomógombra való kattintással, maga a 
szolgáltatás felülete akár be is zárható. A kinyert rövid linket ezután a 
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szövegszerkesztőnkben vagy a jegyzettömbünkben elhelyezett for-
rásba be is illeszthetjük. Ezzel a nagyszerű linkrövidítő szolgáltatás-
sal akár nyomtatott dokumentumok esetében is sokkal szebbé tehet-
jük nyomtatványunk kinézetét, hiszen egy rövid URL mindenkép-
pen jobban mutat, mint egy túl hosszú, nagyon csúnya és megje-
gyezhetetlen link. 
 

 
https://bitly.com 
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7. KÉPEK MANIPULÁLÁSA, SZERKESZTÉSE 
 

 
Forrás: https://youtu.be/KzVAKbIVxMg 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz:00:06:20 

 
Lementett képeink esetében előfordulhat, hogy előadásunkban csak 
egy képrészletre van szükségünk, nem a teljes képre. Ekkor fontossá 
válhat, hogy a képeket tudjuk utólag szerkeszteni, manipulálni. Erre 
több ingyenes lehetőség is rendelkezésünkre áll, mind online formá-
ban, mind letölthető szabad szoftverként. Sokszor egyszerűbb szer-
keszteni a képet egy letöltött programmal, majd átválthatunk egy on-
line elérhető képszerkesztőre, ahol a szerkesztés finomítását tudjuk 
elvégezni. 
 Példánkban bemutatjuk, hogy az előadásunk témájához megkere-
sett és kiválasztott plakátból hogyan tudjuk a számunkra szükséges 
képrészletet kimenteni és továbbszerkeszteni a Gimp nevű, szabadon 
letölthető szoftver segítségével. 
 Mentsük le gépünkre vagy másoljuk ki a böngészőnkből a megje-
lenített képet! Nyissuk meg a lementett képet a képszerkesztőben vagy 
illesszük be a Gimp szerkesztőfelületébe a böngészőnkből kimásolt 
képet! A szerkesztésre szánt kép nézetét nagyítsuk fel olyannyira, hogy 
pontosabban ki tudjuk jelölni azt a képrészletet, amire szükségünk 
van. Jelöljük ki a számunkra hasznos területet a képfájlon, majd má-
soljuk (Ctrl + C), vagy vágjuk ki (Ctrl + X). A nyers képfájlt ezután 
be is zárhatjuk, hiszen arra már nem lesz szükségünk a továbbiakban. 
Az imént kimásolt képrészletet illesszük be egy új dokumentumba 
(Ctrl + V). Amennyiben szükséges még tovább szerkeszteni a képet, 
vagy kivágni felesleges részleteket, itt finomíthatjuk tovább munkán-
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kat. A programmal sokféle manipulálási lehetőségünk van, sok eset-
ben szükségünk lehet a kép színeinek, fényességének, kontúrjainak 
kiigazítására is. Jó szolgálatot tehet a „klónozás” lehetősége, amikor 
egy képrészletet kijelölve a kép más területeit is beszínezhetjük. 
 A képmanipulálás végeztével ismét kijelölhetjük a számunkra 
hasznos területet, ezután a már elkészült képet lementhetjük a gé-
pünkre, vagy az apróbb hibákat is eltüntethetjük a klónozás segítség-
ével. Ne feledkezünk meg arról, hogy dokumentáljuk a kép forrását! 
 

 
https://www.gimp.org 

 
Amennyiben egy háttér előtt szeretnénk megjeleníteni az imént ma-
nipulált képünket, ehhez használhatjuk az online weblapon elérhető 
Pixlr nevű ingyenes képszerkesztőt. Nyissuk meg az előre Full HD 
(1920 x 1080) méretre vágott háttérképet. A bal oldali függőleges 
oszlopban sok funkció közül választhatunk, de számunkra most ele-
gendő egy új réteget (layer) rátenni a megnyitott háttérképünkre. Eh-
hez a bal alsó sarokban kattintsunk a „hozzáadás” ikonjára, majd tal-
lózzuk be képrétegként az imént módosított képünket. Ekkor egy 
újabb rétegként megjelenik a manipulált képünk, amit az egérrel po-
zicionálhatunk, nagyíthatunk, kicsinyíthetünk a megfelelő méretre. 
 A bal oldali oszlopban finomhangolhatjuk elképzelésünket. Töb-
bek között állíthatjuk a réteg átlátszóságát, szövegboxot szúrhatunk 
be, és a megjelenített szöveg stílusait is beállíthatjuk. Amennyiben 
olyan betűtípust választottunk ki, amely nem kezeli helyesen a ma-
gyar ékezetes betűket, célszerű „pöszén” gépelni be a szöveget, majd 
újabb szövegdobozokat beszúrva a vesszőkkel és pontokkal korrigál-
hatjuk a „helyesírást”. Természetesen célszerű olyan betűtípust hasz-
nálni, ahol nincs szükség az ékezetek korrigálására, mert úgy igen 
sok szerkesztési időt takaríthatunk meg magunknak. 
 Amennyiben végeztünk a szerkesztéssel, a kész fájlt le is ment-
hetjük. Többféle fájltípusból is választhatunk, de számunkra a jpg 
tökéletesen megfelel. A program a pxd fájltípus mentését is felajánlja, 
ami akkor jöhet jól, ha a későbbiekben tovább szeretnénk szerkeszte-
ni az adott képfájlt, mert a pxd mentésekor a különböző rétegeket is a 
képfájlban hagyja a program. A végleges fájl mentésekor ne felejtsük 
el a csúszkát 100%-ra állítani, hogy a lementésre kerülő képfájl a le-
hető legjobb minőségű maradjon, ne pixelesedjen. 
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 Amennyiben úgy döntünk, hogy további képszerkesztést szeret-
nénk elvégezni az eddig véglegesnek hitt képünkön, ismét megnyit-
hatjuk azt a Gimp-ben, majd pl. a klónozással tovább finomíthatjuk a 
kinézetet. A képfájl mentésekor megint legyünk figyelmesek, mert a 
képszerkesztő programok alapbeállítása sokszor a kisebb fájlméretet 
preferálja, ami túlzott képtömörítés esetében a pixelesedést okozza. 
 További képek és illusztrációk felhelyezése az alapháttérképre 
ezután már az előzőleg bemutatottak alapján egyszerűen elvégezhető. 
Amelyik rétegre nincs szükségünk, azt törölhetjük, vagy ha nem akar-
juk törölni, akkor kikapcsolhatjuk, hogy ne zavarjon bennünket az 
újabb képek, szövegboxok elhelyezésénél. A bal oldali, függőleges 
oszlopban lévő pozíciós és képméretező számok átírásával azonos 
nagyságra hozhatjuk a háttérre felhelyezendő képeinket, valamint le-
hetőségünk van a pontos pozicionálásra. Pár órás munkával elérhet-
jük, hogy az installált vagy az online képszerkesztőt megszeressük, és 
a továbbiakban is ügyesen használjuk. 
 

 
https://pixlr.com 
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8. FILMBETÉT KERESÉSE, LETÖLTÉSE 
 

 
Forrás: https://youtu.be/wXo2aVsnmpI 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:03:23 

 
Amennyiben az előadásunkat szeretnénk színesíteni egy-egy rövid 
filmbetéttel is, nem szükséges leforgatnunk azt, hiszen valószínűleg 
előttünk mások már megtették ezt. Amikor körvonalazódott már az 
elképzelésünk, célszerű a nagy filmes szolgáltatófelületeket átnézni 
egy célzott kereséssel. Példánkban a YouTube felületén keresünk az 
előadásunkhoz illeszkedő filmrészletet. 
 A Google keresőjébe beírva a megfelelő keresőszavakat, a nagy 
találati halmazból valószínűleg sikerül olyan filmet találnunk, amely-
ből kiragadhatunk egy-egy számunkra érdekes részletet. Ehhez a ki-
választott film linkjét másoljuk ki, majd a weben található, filmletöl-
tést segítő oldalak közül kiválasztva a számunkra legmegfelelőbbet, 
le is tölthetjük azt. Példánkban az egyszerűen kezelhető Ddownr ol-
dalt használjuk ehhez. Ennek a letöltőoldalnak nagy előnye, hogy 
mindenféle regisztráció nélkül, pár kattintással tudjuk letölteni az 
adott filmet. Előnye még az oldalnak, hogy nincsen letöltési, felbon-
tási korlát, azaz a filmet akár a lehető legjobb felbontásban is le tud-
juk tölteni. Sok letöltő oldal a 480p és 720p közötti tartományt engedi 
csak letölteni regisztráció nélkül. 
 Az imént kimásolt YouTube-linket illesszük be a felkínált text-
boxba, majd kattintsunk a „Download” nevű részre. Ekkor felugrik 
egy újabb box, amelynél az Audio vagy Video letöltését kezdemé-
nyezhetjük. Mivel nekünk most a videóletöltésre van szükségünk, 
válasszuk ki azt a felbontást, amelyben szeretnénk a videót letölteni. 
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Ehhez érdemes előzőleg megnézni, hogy a YouTube-on a videó mi-
lyen maximális felbontással érhető el. Videónk maximálisan Full HD 
1080p-ben érhető el, ráadásul pontosan erre a méretre van szüksé-
günk az előadás-videónk esetében, tehát a letöltőoldalnál válasszuk ki 
ezt a felbontást. 
 Ennél az oldalnál is számolnunk kell azzal, hogy egy reklám-
blokk vagy oldal felugrik majd, de ezt nyugodtan hagyjuk figyelmen 
kívül, és a felugró ablakot zárjuk be. A videó rövid inicializálása után 
elkezdődik a letöltés a letöltőoldal szerverére a kívánt felbontásban. 
Ennek menetéről egy kékes színű státuszcsík ad információt szá-
munkra. Amint befejeződött a videó feldolgozása, és a státuszcsík 
százalékos megjelenítője elérte a 100%-ot, annak színe megváltozik, 
és megjelenik egy újabb „Download” felirat egy felhőcske ikonnal. 
Erre kattintva pedig letölthetjük a számítógépünkre a filmet. 
 

 
https://ddownr.com 
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9. FILMBETÉT KIVÁGÁSA, SZERKESZTÉSE 
 

 
Forrás: https://youtu.be/SrAHn8v0IV0 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:05:42 

 

Az előzőekben letöltött filmből nekünk csak egy rövid részletre van 
szükségünk, ezért a lementett filmet nyissuk meg a filmvágó- és szer-
kesztő programunkban (Shotcut). A megnyitott film betöltődik a 
szerkesztőablakba. Ha megbizonyosodtunk arról, hogy jó filmet nyi-
tottunk meg, az egerünkkel húzzuk át a filmet ebből a szerkesztőab-
lakból az idővonalunkra. Ekkor az megjelenik a V1-es videósávban. 
Amennyiben a filmnek hangsávja is van, a hang hullámgörbéje is vi-
zualizálódik számunkra. A YouTube-ról vagy a kamerából származó 
filmek esetében alapbeállításban a videókép és a hang egyetlen sáv-
ban helyezkedik el. 
 Amennyiben nincsen szükségünk az eredeti hangsávra, a prog-
ramban le tudjuk némítani a hangot, egy új audiosáv hozzáadásával 
pedig új hanganyagot tehetünk alá. Ez akkor jöhet jól, ha egy zenei 
betétet vagy audionarrációt szeretnénk a filmünkre ráhelyezni. Most 
ezzel még nem kell foglalkoznunk, hiszen az a célunk, hogy a meglé-
vő filmből kivágjuk a számunkra hasznos részletet. 
 A videóban keressük meg azt a pontot, amelytől a szükséges 
részlet kezdődik. Kattintsunk oda a kurzorral, majd az idővonal felett 
elhelyezkedő szétválasztás ikonra kattintva a kurzornál a filmet ketté-
szelhetjük. A film kettészelését követően a felesleges részt (jelen 
esetben a film leválasztott első részét) törölhetjük is. Ehhez a piros 
kerettel kijelölt részen nyomjuk meg az egerünk bal oldali nyomó-
gombját, majd a felugró boxban kattintsunk a törlés vagy a vágás op-
cióra. Ekkor a filmből kijelölt rész eltűnik az idővonalunkról, és a 
film teljes hosszát jelző időskála átvált a megmaradt hosszúságra. 
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 Amennyiben több részletet is ki kell vágnunk a filmből, addig 
ismételhetjük az előzőleg tárgyalt filmszeletelést, amíg végül az álta-
lunk szükségesnek vélt hasznos rész marad csak meg az idővonalun-
kon. Amennyiben szükséges, finomhangolva is léptethetjük a kép-
kockákat a pozíció előre/hátra segítségével, így a vágásainkat ponto-
sabban tudjuk pozicionálni. Amennyiben szükségünk van arra, hogy 
a szétválasztott filmrészleteknél a kép ne hirtelen változzon meg, ha-
nem enyhe áttűnéssel, a kijelölt részt az egerünkkel megfogva ráhúz-
hatjuk az előző részletre úgy, hogy kicsi átfedésben legyenek. Ez az 
áttűnési effekt az idővonalon is szemmel láthatóvá válik. 
 Amennyiben az elkészült filmrészletünk előtt és után egy „fade 
in”-re és egy „fade out”-ra is szükségünk van, célszerű elkészítenünk 
a képszerkesztőnkben egy, a film pixelméretével azonos fekete színű 
képet. Jelen esetünkben a Full HD-s filmünkhöz tehát egy 1920 x 
1080 pixelméretű képet készítünk. Ha sokat dolgozunk filmekkel, 
célszerű már előre elkészítenünk ezeket a segédképeket különböző 
méretekben, amelyeket aztán szükség esetén egy mappából mindig 
előránthatunk az épp aktuális projektünkhöz. Az elkészített fekete 
képet nyissuk meg, és húzzuk az idővonalunkra, fade in esetében a 
megvágott filmünk elé, majd húzzuk óvatosan azt rá, fade out eseté-
ben a filmünk végére helyezzük el a fekete képet, majd óvatosan húz-
zuk rá a filmre. Ez hasonló ahhoz, mint amikor az előzőekben két 
filmrészletet húztunk egymásra az áttűnés létrehozása érdekében. A 
fade in használatával a film kezdetekor egy sötét képernyőből fokoza-
tosan tűnik elő a filmünk, míg a fade out esetében a filmünk végén az 
fokozatosan elsötétül. 
 Amikor a videó képanyagával végeztünk, célszerű a teljesen meg-
szerkesztett anyagot újból megnézni az elejétől a végéig. Amennyiben 
szükséges, szerkesszük tovább, ha pedig elégedettek vagyunk a mun-
kánkkal, mentsük le a projektet. A Shotcut programban lehetőségünk 
van a szerkesztési projekt elmentésére, ami nagy segítség, ha idő hiá-
nyában nem tudjuk egy menetben befejezni egy film szerkesztését. A 
mentés után nyugodtan kiléphetünk a programból. Fontos azonban, 
hogy a megszerkesztett film és képek mappáját (elérési helyeiket) ne 
változtassuk meg, mert a későbbiekben a szerkesztési projekt újranyi-
tásakor a rendszer az elmentett útvonalak alapján tölti be a fájlokat az 
idővonalra. Amikor elkészültünk a szerkesztési munkálatokkal, ex-
portáljuk a filmet valamelyik videóformátumba. Jelenleg az mp4 és 
az mkv formátumok a legelterjedtebbek. 
 

 
https://shotcut.com 
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10. ALÁFESTŐ HANG KERESÉSE 
 

 
Forrás: https://youtu.be/Svujh_L7A-w 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:04:39 

 
Amennyiben az imént megvágott és megszerkesztett filmhez szeret-
nénk egy saját magunk által felmondott audionarrációt és/vagy alá-
festő zenét illeszteni, szükségünk lesz olyan hangfájlra, amit mi ma-
gunk mondunk fel és rögzítünk, vagy egy olyan zenei betétre, amely 
megfelel az elképzelésünknek. A szerzői jogok figyelembevételére 
természetesen most is szükség van. Ha az elkészült előadásunkat ké-
sőbb a YouTube-ra akarjuk feltölteni, fokozottan ügyelnünk kell arra, 
hogy csak olyan zenei betétet használjunk, amihez a YouTube nem 
kér szerzői jogokat. Egyrészt azért fontos ez, nehogy a filmünk letil-
tásra kerüljön, valamint tudnunk kell, hogy három szerzői jogi fi-
gyelmeztetés után a csatornánkat a YouTube az összes addigi feltöl-
téseinkkel együtt visszaállíthatatlanul törli, és felhasználói adatainkat 
kitiltja a csatornáról. 
 Az interneten több olyan zenei és hangeffektes adatbázis is léte-
zik, amelyek milliós nagyságrendű kínálatából választhatunk ma-
gunknak stílus, hangulat és zenei hosszúság szerint megfelelő zenei 
betéteket. Hangvágó- és szerkesztő programmal (pl. Audacity) lehe-
tőségünk van ezeknek a zenei fájloknak a továbbszerkesztésére is. 
Erre azért lehet szükségünk, mert nagyon ritka az, hogy a kiválasztott 
zenei betétünk pontosan olyan hosszúságú, mint amilyenre éppen 
szükségünk van. Ha túl rövid, akkor sok lesz a némaság a film alatt, 
ha pedig túl hosszú, akkor az zavarja a nézőt, hogy amikor elfogyott a 
képanyag, még mindig szól a zene. 
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 Példánkban az egyszerűség kedvéért a YouTube Audio Library 
adatbázisában keresünk egy megfelelő zenei betétet. Célszerű előtte 
megjegyeznünk, hogy pontosan milyen hosszúságú aláfestő zenére 
van szükségünk. A példafilmünknél ez 1 perc 50 másodperc. A zenei 
adatbázisban időtartamra keresve leszűrhetjük a találatokat. További 
szűréssel csökkenthetjük a találati halmazt. Válasszuk ki a hangulati 
szűrésből a szomorú kategóriába rendezett zenei betéteket. A találati 
listában ezután hallgassunk bele a felkínált hanganyagokba. Ha túl sok 
a halmaz eleme, szűrjünk tovább műfaj szerint. Ha pl. a komolyzenét 
választjuk, akkor a találati listánk már nagyon leszűkül. Ha nem felel 
meg igényünknek egyik felkínált zeneszám sem, akkor válasszunk bát-
ran másik műfajt. Ha úgy érezzük, hogy megtaláltuk a legmegfelelőbb 
zeneszámot, akkor a felkínált linken letölthetjük a zeneszám alkotói 
oldaláról, de közvetlenül az Audio Library-ról is le tudjuk tölteni. 
 

 
https://www.youtube.com/c/YouTubeAudioLibrary 
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11. HANGANYAG SZERKESZTÉSE 
 

 
Forrás: https://youtu.be/-n-m6diKIyg 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:04:50 

 
A példánkban letöltött zeneszám hossza 1 perc 34 másodperc, a szük-
séges 1 perc 50 másodperc helyett, ezért mindenképpen szükségünk 
lesz az Audacity hangszerkesztő programunkra, hogy az aláfestő ze-
nénket meg tudjuk hosszabbítani a kívánt hosszúságúra. Hosszabb 
zene esetében könnyebb a dolgunk, mert csak meg kell vágni a meg-
felelő időtartamúra, míg az időtartam meghosszabbítása kicsit bonyo-
lultabb műveletnek tűnik, főleg úgy, hogy ezt a szerkesztési munkát 
úgy kell elvégeznünk, hogy a zenei betét élvezhetősége megmaradjon. 
 Ehhez indítsuk el az Audacity hangszerkesztő programunkat, 
majd nyissuk meg a letöltött hangfájlt. A betöltés után a képernyőn-
kön megjelenik a sztereósáv jobb és baloldali hanghulláma. A ponto-
sabb szerkesztéshez egérrel meg tudjuk növelni a hangsáv nézetét. 
Mivel sztereó hanganyagról van szó, elég, ha szerkesztés közben csak 
az egyik sávot látjuk. Érdemes meghallgatni az aláfestő zenét, hogy 
kiválasszunk belőle olyan részletet, amelyet megduplázva az ne le-
gyen zavaró a hallgató számára. Ha találtunk olyan részletet, amit 
szeretnénk kimásolni, akkor az egerünkkel kattintsunk a hanganyag-
ba, majd az egérrel jelöljük ki a másolásra szánt tartományt. A ponto-
sabb másolás érdekében a hanghullámsáv léptékét nagyíthatjuk is. A 
Windowsban megszokott billentyűkombinációkkal tudunk másolni 
(Ctrl + C), de menüből is kiválaszthatjuk a másolás opciót (Szerkesz-
tés / Másolás). Kattintsunk a hanganyagon arra a pontra, ahová a má-
solatot szeretnénk beilleszteni, majd illesszük be az imént kimásolt 
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részt (Ctrl +V vagy Szerkesztés / Beillesztés). Érdemes az eredményt 
meghallgatnunk, hogy valóban jól sikerült-e a hangmanipulálásunk. 
Amennyiben további szerkesztésre van szükségünk, jelöljük ki az 
újabb részt, és az előzőekhez hasonlóan ismételjük meg a műveletet. 
 Példaként szereplő hangfájlunk időtartama ezzel a szerkesztési 
munkával most pár másodperccel hosszabb lett a kívánatosnál, ezért 
célszerű a hangfájlt megvizsgálnunk, hogyan spórolhatnánk az idő-
vel, úgy, hogy hallhatóan ne rontsunk a minőségen. Példánkban mi 
most a teljes hangfájlt kijelöljük, és a „Hatás” menüpont „Sebesség 
megváltoztatása” opciót választva megpróbáljuk rövidíteni a hang-
anyag hosszát. Ha túllőttünk a célon, a szerkesztés visszavonásával 
(CTRL + Z) visszavonhatjuk a legutóbbi lépést. A finomabb beállítás 
eléréséhez ne a csúszkákat használjuk, hanem kézzel írjuk be a meg-
felelő értékeket. A szerkesztőboxban kapunk erre segítséget, ugyanis 
a kijelölt tartomány jelenlegi hosszát és az esetleges új hosszát is kiír-
ja számunkra a rendszer. A hangfájlon további apróbb javításokat is 
eszközölhetünk a fenti módszerekkel, például a hangfájl végén leke-
verhetjük (Hatás / Lekeverés) a hangot – ezzel azt érjük el, hogy a 
hanganyag a vége felé lehalkul. A felesleges csendet is kivághatjuk a 
hanganyag végéről, ezzel is rövidül az aláfestő zenénk lejátszási 
hossza. A szerkesztési lépések után célszerű azonnal leellenőrizni az 
eredményt, így ha valamit elrontunk, bátran visszavonhatjuk, és nem 
a teljes szerkesztési munka végén derül ki, hogy hibáztunk. Akár 
filmvágásról, akár hanganyag vágásáról van szó, mindkét munkához 
fontos a maximális türelem és odafigyelés. Enélkül nagyon nehéz 
tisztességes végeredményt produkálni. Az itt alkalmazott szoftverek 
messzemenően segítik a munkánkat, és kellő gyakorlat megszerzése 
után könnyedén boldogulunk velük. 
 Amikor a teljes hanganyagot sikerült a kívánt időtartamra meg-
szerkeszteni, hallgassuk végig. Ha úgy ítéljük meg, hogy megfelel a 
végeredmény, mentsük ki a kész hanganyagot a gépünkre (Fájl / Ex-
port / Export WAV). Hanganyagot exportálhatunk mp3-ba és tömörí-
tetlen wav fájlba is. Ha nem túl hosszú hanganyagról van szó, nyugod-
tan válasszuk a jobb minőséget, hiszen a film megszerkesztése után 
nagy valószínűséggel úgyis törölni fogjuk ezeket az átmeneti fájlokat. 
 

 
https://www.audacityteam.org 
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12. HANGSÁV BEILLESZTÉSE VIDEOSÁV ALÁ 
 

 
Forrás: https://youtu.be/tC6I8bm6sXM 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:03:30 

 
A majdani előadásunkhoz megszerkesztettünk egy videóanyagot, ez-
után a videó lejátszási hosszához igazítva megszerkesztettünk egy 
aláfestő zenét tartalmazó hanganyagot is. Ezzel most már a szükséges 
nyersanyagok a rendelkezésünkre állnak ahhoz, hogy a videóbetétet 
zenei aláfestéssel ellátva véglegesíthessük. Indítsuk el a Shotcut vi-
deószerkesztőt, majd az elmentett projektfájlt nyissuk meg. Ekkor a 
megvágott filmrészlet betöltődik a merevlemezünkről a videószer-
kesztő idővonalába. Láthatjuk, hogy a megvágott videónknál is talál-
ható egy hangsáv a videóban. Mivel erre nincsen szükségünk, a Mas-
ter (V1) videósáv elején lévő hangszóróra kattintva a videó eredeti 
hangját lenémíthatjuk. Az idővonal felirat alatt lévő három vízszintes 
vonalat ábrázoló ikonra kattintva egy újabb menüsáv gördül le, ahol 
új audiosávot nyithatunk a már meglévő videosáv alá, tehát immár 
két sávunk van a szerkesztő idővonalán: egy néma videosáv (V1) és 
alatta egy üres audiosáv (A1). 
 Nyissuk meg a hanganyagot tartalmazó fájlt, majd az egérrel 
húzzuk rá az üres audiosávunkra. Ha nem sikerül azonnal a megfelelő 
helyre illesztenünk, akkor az audiosávon, az üres helyen nyomjuk 
meg az egerünk bal nyomógombját, majd válasszuk ki a felugró box-
ból a törlés funkciót. Ekkor az üres hely törlődik a sávon, és a hang-
anyag a kezdőpontra ugrik. Mivel előzőleg a hanganyag lejátszási 
hosszát pontosan megszerkesztettük, ezért a videosáv és az audiosáv 
azonos hosszúságú lesz. Nézzük és hallgassuk meg a végeredményt. 
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Amennyiben elégedettek vagyunk az eredménnyel, nincs más teen-
dőnk, mint exportálni a filmet. Előtte ellenőrizzük le a felbontást 
(1920 x 1080), a képarányt (16 : 9), és a másodpercenkénti képkocka-
számot, ami a film szaggatásmentes élvezetéhez minimálisan 25 koc-
ka (25 fps) legyen másodpercenként. Az erősebb gépek esetében ez a 
képkockaszám 30 vagy 60 is lehet, de ez esetben jóval nagyobb fájl-
méret lesz a végeredmény. Amennyiben az eredeti nyersanyag 25 fps 
volt, úgy felesleges ezt a kimeneti értéket nagyobbra állítani, hiszen 
nem hoz majd minőségbeli eltérést. A 25 kocka / másodperc tökélete-
sen megfelel egy bemutató előadáshoz. 
 A renderelés folyamatát a képernyő bal felső sarkában követhet-
jük nyomon. Amennyiben a program végzett a film exportálásával, 
érdemes egy médialejátszóban kipróbálni a film lejátszását. Ezt köve-
tően a filmszerkesztőt be is zárhatjuk. 
 

 
https://shotcut.com 
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13. HANGFELVÉTELI LEHETŐSÉGEK MIKROFONNAL 
 

 
Forrás: https://youtu.be/VrPBZ7kPRCo 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:10:21 

 
Ebben a videóban azt mutatom meg, hogy hogyan működik az Ebay-
ről vásárolt csíptetős mikrofon, ami egy androidos mobiltelefonhoz 
fog kapcsolódni. Egy kis háttérinformáció is lesz videóban, és közben 
leteszteljük magát a kis mikrofont is. 
 

 
Teszt: Csíptetős Karaoke iPhone/Android kondenzátor mikrofon 

 
Sokszor találkozom azzal a problémával, hogy megfelelő felszerelés 
nélkül nem könnyű viszonylag jó minőségű hangrögzítést készíteni. 
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Manapság sokfajta stúdiós felszerelés beszerezhető már amatőr szin-
ten is, de ezek hátránya, hogy súlyos tíz-, vagy akár százezrekbe ke-
rülhetnek. Ezt nem mindenki engedheti meg magának, főleg, ha csak 
hobbiszinten szeretne hangrögzítéseket készíteni. Ha nem vagyunk 
vájt fülűek és nem törekszünk a szuper Hifi minőségre, akkor jóval 
olcsóbb megoldás is kínálkozik, főleg, ha a már meglévő eszközein-
ket is hadrendbe állítjuk a cél érdekében. 
 

 
Előlapi és hátlapi kamerák az okostelefonoknál 

 
Bizonyára sokunknak rezeg, csipog és csilingel a zsebében egy okos-
telefon. Az okostelefonoknak általában már van előlapi- és/vagy hát-
lapi kamerája is. Ezeknél a kütyüknél a fényképezés és a videókészí-
tés ma már elengedhetetlen követelmény. A videók esetében az is jo-
gos elvárás, hogy legyen hang a videó alatt, tehát helyesen következ-
tethetünk ebből arra, hogy a mobiltelefon bizony hangot is fel tud 
venni. Ezzel most egy csapásra arra is fény derült, hogy miért van a 
mobilunkon egy vagy pár apró lyuk, vagy egy „szellőzőrács”: ott ta-
lálható a beépített mikrofon! 
 Aki már vett fel hanganyagot a telefonjával, az tudja, hogy bi-
zony nem a legjobb hangzást nyújtja a felvétel. Nekem egy olcsó, 
egyszerű androidos telefonom van, és az bizony eléggé siralmas mi-
nőségben tud felvenni. Nyilván a drága kütyük már sokkal jobbak 
erre a célra, de aki hozzám hasonlóan nem invesztált bele a telefonjá-
ba 200.000 Ft-ot, annak meg kell elégednie azzal a minőséggel, amit 
kapott. Mit tehetünk mégis annak érdekében, hogy jobb hangzásunk 
legyen? A szegény androidos ember Google Play Áruházban vásárol 
vagy tölt le ingyen, nem igaz? 
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Google Play Áruház: Sok hasznos holmi! 

 
Sok ingyenes app létezik, amiket letöltve és telepítve kicsit felturbóz-
hatjuk a telefonunkat. Nincs más dolgunk, mint elszörfözni a Play 
Áruházba, és rákeresni „hangrögzítő” címszóval a felkínált tartalomra. 
 

 
Appok tömkelege a hangrögzítéshez 

 
Találatok sokasága dől ránk pillanatok alatt. Én általában az apphoz 
tartozó értékelést és véleményeket olvasgatom el elsőként, mert az 
eléggé sokat mond el arról, hogy mások miket tapasztaltak a prog-
rammal kapcsolatban. Az is biztató, ha az adott appot akár többszá-
zezren is letöltötték már, mert én hiszek a nagy számok törvényében: 
ennyi ember csak nem téved! 
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Visszajelzések: érdemes elolvasni, hogy más letöltők mit tapasztaltak 

 
Tehát ha beszereztük a megfelelő appot, máris javítottunk valamit a 
felvételen, hiszen ezek a programok általában kicsit több pluszt adnak 
a telefon gyári lehetőségeinél. Természetesen még most is messze 
elmaradhat a felvétel minősége attól, amire már örömmel rábólinta-
nánk, így nem marad más hátra, minthogy még jobban rásegítsünk: 
szereznünk kell egy mikrofont. 
 

 
Hangrögzítési lehetőségek okostelefonnal 

 
Ez régebben nem volt könnyű eset, mert a mikrofonhoz kellett tápel-
látás, erősítő és egy bőrönd, amiben az erősítőnket magunkkal cipel-
hettük. Ma már ez sem jelenthet gondot, hiszen az okoskészülékekhez 
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sok neves és „noname” gyártó fejleszt ügyes kiegészítőket. Ebből a 
sorból természetesen a mikrofonok sem maradhattak ki. 
 

 
Nem volt könnyű az élet a régi világban 

 
Mivel nem akartam túl sokat költeni – ráadásul úgy, hogy az ered-
mény csak a vásárlás után derül ki –, ezért olcsó megoldásban gon-
dolkodtam. Természetesen nem akartam hamisítványokkal foglal-
kozni, ezért arra gondoltam, hogy olyan terméket keresek, amin az 
áll, hogy „Made in China”, az biztos nem hamis. 

 
A legolcsóbb megoldás: Made in China 

 
Ehhez a legmegfelelőbb megoldás az eBay, amiben nem is csalód-
tam. A szájton a csíptetős mikrofonok Kánaánját fedezhetjük fel, rá-
adásul a legtöbbet ingyen küldik, és összességében 2-3 dollár alatti 
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összegért. Hátránya csak az, hogy kb. 15-30 napot kell várni, mire a 
postás becsönget. Ha már nagyon várjuk, és azonnal beengedjük, ak-
kor csak egyszer csenget! 
 

 
Ha esetleg valaki az életkora miatt nem értené: A postás mindig kétszer csenget 

 
Kiválasztottam egy csíptetős, kondenzátoros mikrofont, és már kat-
tintottam is. Hoppá, mit is jelent az a kifejezés, hogy kondenzátoros 
mikrofon? A csíptetőt ugye nem kell elmagyaráznom? No, akkor jöj-
jön egy egyperces mikrofonos gyorstalpaló... 
 Hangfelvétel készítése előtt el kell döntenünk, hogy a mikrofo-
nok két nagy családja közül melyikre van szükségünk. A mikrofonok 
fajtájuk szerint lehetnek dinamikus mikrofonok és kondenzátor mik-
rofonok. A dinamikus mikrofonokat leginkább élő előadás hangosítá-
sára és felvételére használjuk. Jellemzőjük, hogy általában nagyon 
közelről kell beléjük beszélni, mivel a jelszint a távolság növekedés-
ével drasztikusan csökken. Színpadra ideális megoldás, mert a beszé-
lő hangján túl nem veszi fel az egyéb színpadi zajokat. 
 Ezzel szemben a kondenzátor mikrofon fő jellemzője, hogy re-
mekül használható „térmikrofonnak”, vagyis egy nagyobb távolságra 
elhelyezett mikrofon is képes felvenni akár a legkisebb neszeket is. 
Stúdióban egy asztalra kihelyezett kondenzátor mikrofon ideális akár 
több szereplő párbeszédének felvételére is a magas fokú érzékenysé-
ge miatt. 
 Például ének- vagy szinkronstúdiókban kizárólag kondenzátor 
mikrofonokat használnak, mert a beszélőnek vagy énekesnek nem 
kell a mikrofont bekapnia ahhoz, hogy a felvétel használható minősé-
gű legyen. 
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 Ha egy konferencia-előadásunkat szeretnénk rögzíteni vagy egy 
riportot akarunk készíteni, vagy csak felolvasnánk egy könyvből, 
mindenképpen előnyös, ha a mikrofont egy ideális helyre rögzítjük, 
például egy csíptetővel az ingünk gallérjára vagy gomblyuka fölé. 
Ehhez a csíptetős kondenzátor mikrofont ajánlom. 
 

 
Kondenzátoros kontra dinamikus mikrofonok 

 
 Ennyit a gyorstalpalóról. 
 Az általam vásárolt csíptetős Karaoke iPhone/Android kondenzá-
tor mikrofon látványosan néz ki, és úgy tűnik, hogy pont azt a célt 
szolgálja, amire nekem szükségem van: egy kisméretű, diszkrét mik-
rofon egy kis jackdugóval. 
 

 
Gyors és olcsó megoldás: Ebay 
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A termékleírás szerint igen univerzális a termék, ugyanis használható 
mobiltelefonhoz, kamerához, tablethez, laptophoz, fényképezőgép-
hez, diktafonhoz és asztali számítógéphez is. A tájékoztató fotók sze-
rint a mikrofonnak nem csak direkt membránja van, hanem többirá-
nyú felvételre is alkalmas. A csíptetője ruganyos fémből van, így ta-
lán nem törik el olyan hamar, mintha merev műanyagból készült vol-
na. A 3,5-ös kis típusú jackdugó kúpos baloldal, jobboldal, együttes 
tér és mikrofon osztattal szintén megfelel a kívánalmamnak: mármint, 
hogy a telefonomba dugjam. Egy elosztó hubbal könnyen megoldha-
tó, hogy akár két ember beszélgetése is rögzíthető legyen saját csípte-
tős mikrofonnal. 
 

 
A tájékoztató fotók elég meggyőzőnek látszanak 

 
 Ennyi bevezető után nézzük meg, hogy mit is hozott a postás. 
 Csíptetős mikrofon használatakor érdemes tudni, hogy általában 
úgy kell felcsíptetni, hogy lehetőleg az állunk alatt legyen, ha ingre 
csíptetjük fel, vagy a hölgyek a saját felső ruhájukra illesztik. A lé-
nyeg, hogy a mikrofon mindig felfelé álljon, és amennyire lehetséges, 
az áll alatt legyen. A zsinórt célszerű ilyenkor eldugni, hogy ne a ru-
hán kívül legyen, mert az eléggé feltűnő. Ha a ruhán belülre tesszük a 
zsinórt, azaz alulról vesszük fel, bújtassuk a felsőnk alá, akkor sokkal 
diszkrétebben mutat egy videófelvétel esetében. Most ki is próbáljuk 
működés közben... 
 Bocsánatot kérek, amiért most a felvételen remeg a kép, ugyanis 
a kezemben tartom a mobiltelefonomat, amivel rögzítem ezt a videót. 
Most felcsíptettem a mikrofont az ingemre, megpróbáltam az állam 
alá rakni. Előzőleg elfelejtettem mondani, hogy erre azért van szük-
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ség, mert az ádámcsutkánknál képezzük a hangokat, ezért a rezgések 
itt a legerősebbek. Ha a mikrofon felfele néz az állunk felé, pontosan 
innen kapja a hangot. 
 Most, amit hallotok a mobiltelefonban, az a mobilnak a saját, 
felvett hangja. Azért, hogy lássátok, hogy mit csinálok, egy kamerát 
is ide tettem, amivel rögzítem az egész műveletet. A kamerafelvéte-
lén természetesen nem lesz hang, azt előzőleg kikapcsoltam. 
 Most akkor kezdődhet a teszt. Ezt a kis jackdugót bedugom a 
telefonba, és meglátjuk, hogy megváltozik-e a hang... Ha minden jól 
működik, most már a csíptetős mikrofon segítségével rögzített hangot 
lehet hallani. A mikrofont meg is ütögetem... remélem hallatszik... én 
magam is kíváncsi vagyok a végeredményre. 
 Eddig tartott a teszt. Végszóként elmondhatjuk, hogy ez a kicsi 
mikrofon, ami szinte ingyen volt beszerezhető, ingyen postázták és 2 
font körüli áron lehetett megvásárolni (éppen csak 1000 forint fölé 
csúszott az ára), szerintem megérte ezt az összeget. A felvételen is 
hallatszik, hogy sokkal nagyobb lett a hangerő, tisztább lett a hang-
zás, de természetesen érdemes még a beállításokat finomítgatni, hogy 
természetesebben szóljon, ne legyenek benne pattogások és elfogad-
ható legyen a hangminőség. Ezt az olcsó lehetőséget érdemes kihasz-
nálni, ha jobb hangfelvételeket szeretnénk készíteni. 
 

 
https://ebay.com 
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14. INFOKOMMUNIKÁCIÓS AKADÁLYMENTESÍTÉS 
 

Forrás: https://youtu.be/c0ilDsNwRxM 
Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 

felirat: magyar | hossz: 00:04:50 
 
 Az infokommunikációs akadálymentesítés 
 célcsoportja, megoldási lehetőségek 
 
Az infokommunikációs akadálymentesítésről, mint önálló szakterü-
letről Magyarországon 2010 előtt még nemigen lehetett beszélni. Ez a 
téma szorosan összefüggött az épített környezet akadálymentesítésé-
vel és egyéb rokonterületekkel (elemi rehabilitáció, szociális ismere-
tek, ergonómia stb.). Az infokommunikációs akadálymentesítés témá-
ján ma már alapvetően az informatikai és az internetes akadálymente-
sítést értjük. 
 Egy honlap vagy számítógépes program használata nemcsak egy 
mozgássérült, vak vagy siket embernek jelenthet gondot, hanem pél-
dául annak is, aki csak éppen ismerkedik a technológiával, aki nem 
rendelkezik a legmodernebb felszereléssel, esetleg mobiltelefonját 
használja böngészésre, vagy aki csak egyszerűen fáradt, és nem tud 
annyira koncentrálni. 
 
 Informatikai szempontból AKADÁLYOZOTTAK: 
 

 a speciális igényű emberek; 
 a valamilyen szempontból különleges igényű csoportok is hát-

rányos helyzetűeknek számítanak; 
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 léteznek hétköznapi helyzetek, amikor bárki akadálymentesí-
tésre szorul, mert ideiglenesen „fogyatékos” lesz. 

 
 A speciális igényű vagy hátrányos helyzetű felhasználók 
 csoportjainál szempont lehet: 
 

 Vizuális: vak, gyengénlátó, képernyős munkahelyen munkája 
során képernyőt használó, színvak, színtévesztő, epilepsziás, 
monokróm eszközt, rossz kontrasztú képernyőt vagy mobilte-
lefont használó emberek 

 Auditív: hallássérült, de akár hangszóróval nem rendelkező 
gépen, hangos helyen vagy egylégterű irodában dolgozó fel-
használók 

 Mozgási: mozgássérült, Alzheimer-kóros, kézsérülés vagy ín-
hüvelygyulladás miatt átmenetileg korlátozott, csak billentyűt 
vagy csak egeret használó felhasználók 

 Kognitív: értelmileg akadályozott, informatika területén járat-
lan felhasználók, idősek, gyerekek, más kultúrkörből szárma-
zó vagy a honlap nyelvét idegen nyelvként beszélő emberek 

 Technológiai: mobileszközön dolgozók, elavult hardvert 
használók, különböző régebbi verziójú, vagy nagyon új bön-
gészőt használó emberek (technológiai hátrányban lévők). 

 
 Speciális igényű személyek 

 
 Vak felhasználók – Képernyőolvasó programot (JAWS) vagy 

Braille-kijelzőt használnak. Gond, ha a képi információk nem 
értelmezhetők szövegesen! 

 Gyengénlátó emberek – A jól szerkesztett ábrákat látják. Igé-
nyük, hogy a betűtípust és a kontrasztot maguk is állíthassák, 
ami nem minden weboldalon működik. Méretezési problé-
mák. Ikonok félreérthetősége. A Windows beépített nagyítója 
megoldás lehet. 

 Színtévesztő és színvak felhasználók – A színtévesztés gyakori 
rendellenesség (férfi 8%; nők 0,2%). A színtévesztő vagy 
színvak ember a honlapot más színösszeállításban látja, bizo-
nyos színek összefolynak. 

 Hallássérült emberek – Az információ írott és hangzó formá-
ban is megjelenik. Akadálymentesség szempontjából a hallás-
sérült emberek könnyebb helyzetben vannak. A web főleg 
szöveges és képi információt tartalmaz, de egyre több a képek 
mellett az online TV és rádió. 
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 Mozgáskorlátozott felhasználók – Valamilyen alternatív ke-
zelőfelülettel használják a számítógépüket (pl. csak billen-
tyűzetet használ, szájba vehető pálcával dolgozik, lábujjával 
dolgozik, lábegér, fejegér, az egérrel történő navigálás a me-
nüsor almenüi között problémát okozhat, térképnagyítás nem 
megoldható). 

 Értelmi fogyatékos – Ez a legnehezebb feladat, a logikus 
ikonelhelyezés, az egységes nyelvhasználat segíti az aka-
dálymentességet. 

 Tanulásban akadályozott emberek. 
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15. A VIDEÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSE (FELIRATOZÁS) 
 

 
Forrás: https://youtu.be/HrynUDQ7fnY 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:15:04 

 
Hangalámondásos videó-előadásunk készítésekor gondolnunk kell 
azokra a felhasználókra is, akik speciális igénnyel rendelkeznek, pél-
dául látásukban vagy hallásukban korlátozottak, de ez vonatkozhat 
olyanokra is, akik a nyelvi korlátok miatt nem értik a videóban el-
hangzott szöveget. A videóink feliratozással történő akadálymentesí-
tése segítséget nyújthat ezeknek a felhasználóknak. Mivel a videós 
előadásunkhoz korlátlan mennyiségű feliratot csatolhatunk, így vide-
óinkat nagymértékben nemzetköziesíthetjük is, de speciális narrációs 
feliratokat is készíthetünk, például a látáskorlátozottaknak, akik a saját 
gépükön működő felolvasószoftver használatával, a videó elindításával 
egyidőben a kiegészítő feliratot is elindítva, olyan többletinformációk-
hoz juthatnak, ami a látó felhasználóknak a képernyőn egyértelmű. 
 Ezeknek a speciális kiegészítő feliratoknak az elkészítése látó-
ként nem egyszerű feladat, hiszen a felirat készítőjének ebben az 
esetben nem az elhangzó szöveget kell feliratoznia, hanem a képer-
nyőn látható képet kell leírnia, hogy a látásában korlátozott felhasz-
náló a hanganyag mellett megérthesse, megismerhesse a videó kép-
anyagát. Ez hasonló, mint amikor egy színházi előadást audionarráci-
óval közvetítenek, így a látásukban korlátozottak a párbeszédek mel-
lett megismerhetik a szereplők kinézetét, ruháik színeit, a színpadon 
való mozgásuk irányát, arckifejezésük, gesztusaik, mozdulataik, va-
lamint a díszletek körülírásával élvezhetőbbé válik számukra az elő-
adás. Az audionarrációnak és/vagy egy film kiegészítő feliratának az 
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elkészítéséhez nagyobb gyakorlat szükséges, mint egy hangzóanyag 
lefordítása és feliratozása esetében. 
 Példafeladatunk esetében most csak arra vállalkozunk, hogy a 
videóban elhangzó szöveget feliratozzuk, és időzítsük a feliratot a 
hanganyaghoz. Ez a siket felhasználóknak nyújt segítséget, hiszen ők 
„némán”, azaz hang nélkül tudják nézni a videót. Mivel egy videó-
előadásról van szó, nagy szerepe van az elhangzó szövegnek, ezért ha 
a hangzó anyag nem hallható, az illusztrált videó önmagában nem 
nyújt elégséges megoldást a hallásukban korlátozottaknak. A felirato-
zással ez a hiány teljességgel pótolható. 
 Egy videó feliratozásához és a felirat időzítéséhez több fizetős és 
ingyenes program is elérhető, de az online közösségi médiában elhe-
lyezett/megosztott videók feliratozásához célszerű egy könnyen ke-
zelhető online felületet választanunk. Az online feliratozáshoz maga a 
YouTube is kifejlesztett egy felületet, de a példafeladatunk esetében 
egy mára már kiforrott felületet javaslunk, ami az Amara.org. 
 Mindenféle regisztráció nélkül, azonnal hozzáláthatunk egy rövi-
debb videó feliratozásához, de ez esetben „egy menetben” kell elké-
szítenünk a feliratot, mert ha nem vagyunk regisztrált tagként belép-
ve, nem tudjuk menteni a félbehagyott munkamenetet, hogy később 
folytassuk. Ezért célszerű a rövid regisztrációt elvégezni. Feliratozási 
munkáink így egybegyűjthetők, és bármikor folytathatók a megkez-
dett projektjeink. 
 Az Amara.org felülete annyira népszerű, hogy számos nyelvre 
lefordították a kezelőfelületet, így magyar nyelvre is át tudunk válta-
ni. A regisztrált adatainkkal jelentkezzünk be! Amennyiben van már 
érvényes regisztrációnk, de elfelejtettük a belépési adatainkat, kérhe-
tünk jelszócserét. Ha a regisztrációkor megadott e-mail-címünket ad-
juk meg, a rendszer azonnal elküldi nekünk az aktiválási linket a le-
velező fiókunkba, amire rákattintva máris átkerülünk a jelszót admi-
nisztráló felületre, ahol új jelszót adhatunk meg. Az új jelszó elfoga-
dása után már be is tudunk lépni a felületre. A sikeres belépés után a 
képernyő jobb felső sarkában megjelenik a felhasználónevünk, és 
alapbeállításként a képernyőnkön megjelennek az eddig feliratozott 
videóink bélyegképei. 
 Lehetőségünk van listázni olyan videós tartalmakat is, amelyeket 
mások töltöttek fel a YouTube-ra, és egy algoritmus a saját eddigi tar-
talmainkkal összevetve feliratozásra felkínál számunkra. Amennyiben 
a „saját videóink” linkre kattintunk, ismét a saját munkáink listája jele-
nik meg. 
 Ha szeretnénk elkezdeni a munkát, másoljuk ki a feliratozandó 
videónk linkjét, majd az „Add videos” nyomógombra kattintva, a fel-
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ugró ablakban adjuk meg a „Videó URL” mezőbe beillesztve. Ezután 
válasszuk ki a feliratozandó videó hangjának nyelvét. Mivel magyar 
nyelvű a videó, így a magyar nyelvet kell kiválasztanunk. Ha megtör-
tént a kiválasztás, kattintsunk az „Add to Amara Public” nyomó-
gombra. Ekkor a videó képe megjelenik a képernyőnkön. 
 Az „Add/Edit Subtitles” feliratú nyomógombra kattintva az eset-
legesen már meglévő felirat mellé feltölthetünk vagy hozzáadhatunk 
más nyelvű feliratot is. Ha már például rendelkezünk magyar nyelvű 
felirattal, és szeretnénk más nyelvű feliratot is készíteni, válasszuk ki 
az új felirat nyelvét. A rendszer nem enged olyan nyelvet kiválaszta-
ni, amilyen nyelven már rendelkezik felirattal a videónk. Példánkban 
így újabb magyar nyelvű feliratot nem tudunk kiválasztani. Ez akkor 
okozhat némi problémát, ha a teljes felirat mellé szeretnénk esetleg 
kiegészítő feliratot is elkészíteni. Ekkor célszerű más nyelvet válasz-
tani, majd a kiegészítő felirat elkészültével azt letölthetjük a gépünk-
re, és akkor nevezzük át az automatikusan generált fájlnevet. Mivel a 
text típusú feliratfájlon belül a rendszer nem helyez el nyelvi jelzést, 
így nem okoz zavart ez a kis „turpisság”. 
 A többnyelvűség jegyében válasszunk magunknak egy másik 
olyan nyelvet, amin szeretnénk az újabb feliratot elkészíteni. A „Hoz-
záadás” nyomógombra való kattintással betöltődik a szerkesztőfelü-
let. A képernyő ekkor háromosztatú. Bal oldalon megjelenik az ere-
deti, első feliratunk szövege az időzítési adatokkal, felette a kezelő-
billentyűk magyarázata található. A képernyő középső oszlopában 
megjelenik a feliratozandó videó, alatta az időzített feliratszerkesztő-
vel. A jobb oldali oszlopban a 3 pontból álló munkamenet nyomó-
gombjai találhatók. Az 1. lépésben a fordítás szövegét szerkeszthet-
jük meg, a 2. lépésben igazíthatjuk a szinkronizálási időpontokat, a 3. 
menetben a kész munkát ellenőrizhetjük és véglegesíthetjük. Munka 
közben a jobb felső sarokban a „vázlat mentése” nyomógombra való 
kattintással folyamatosan menthetjük a munkánkat, hogy egy esetleges 
áramkimaradás esetén az addig elvégzett munka ne vesszen kárba. 
 Amennyiben olyan videót szeretnénk feliratozni, amihez eddig 
még nem készült felirat, akkor a kezdeti lépések hasonlóak az előző-
ekben ismertetettel. A felirat elkészítéséhez célszerű a videóban el-
hangzó, elmondott/felolvasott szöveg leiratát egy jegyzettömbben 
megnyitni, hogy onnan tudjuk egy képernyőváltással kimásolgatni a 
mondatokat, és ne kelljen az egészet újra begépelni az aktuális rész-
hez. Mivel a HD-világ előtt a 4:3-as képarány volt jellemző a vide-
ókra, ezért a feliratozó felület egy sorban maximum 42 karakter hasz-
nálatát javasolja alapértelmezettként. A mai 16:9-es HD és FHD fel-
bontásoknál viszont a 70 karakter / sor is kifér a videó alatt egy sor-
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ban. Így nyugodtan használhatunk 70 karakteres hosszúságú sorokat 
az ezekkel a képarányokkal készült videóknál. A szerkesztéskor a 42 
karakter elérésénél a képernyő megtöri ugyan a sort a szerkesztő felü-
leten, de a véglegesített videónál a YouTube felületén a 70 karakter 
hosszú sor még egy sorban kerül kivetítésre. 
 Az első sor beszúrása után válik aktívvá a „szinkronizálás meg-
kezdése” nevű nyomógomb, amire kattintva megkezdhetjük az érde-
mi munkát. Elindítva a videó lejátszását meghallgathatjuk a szöveget, 
ahová a feliratunkat az egérrel odahúzhatjuk, szinkronizálhatjuk. Ha 
véletlenül rossz feliratot illesztettünk be az adott részhez, könnyen 
korrigálhatjuk azzal, hogy az adott feliratrészt átcseréljük. Ezután az 
egérrel a videó idővonalát előrehúzva visszaugorhatunk pár másod-
percet a videóban, majd azt ismételten elindítva újra hallgathatjuk / 
időzíthetjük a már korrigált feliratot. Amikor a hangzóanyagban véget 
ér a kimondott mondat, állítsuk meg a videót, és a feliratsáv végét 
egérrel húzzuk a kurzorhoz, majd folytathatjuk a következő mondattal. 
 A videók feliratozása elég hosszadalmas feladat, mert kell egy 
kis gyakorlás, míg rutinszerűvé válik a munka, de tudnunk kell, hogy 
a kellő gyakorlat megszerzése után is például egy 10 perces előadás-
videó feliratozása eltarthat akár másfél óráig is. Ezért is célszerű re-
gisztrált tagként a felületre lépnünk, hogy a munkát bármikor félbe-
hagyhassuk, majd egy későbbi időpontban, másik napon onnan foly-
tathassuk a feliratozást, ahol előzőleg abbahagytuk. 
 Szerkesztés közben ne felejtsük el folyamatosan menteni a mun-
kánkat. Ha félbehagynánk a munkát, mentés után nyugodtan kiléphe-
tünk az „Exit”-re való kattintással. Ekkor a képernyőnkön ismét meg-
jelenik a videó képe, és a feliratnál megjelenik az „Incomplete subtit-
les (1)” felirat, ami arról tájékoztat bennünket, hogy van egy félbeha-
gyott munkánk. 
 Amennyiben átlépünk az előzőleg szerkesztett másik videónkhoz 
a feliratozott munkáink listájából, láthatjuk, hogy ott a magyar nyelvű 
feliratnál a „Completed subtitles (1)” felirat jelzi, hogy a magyar 
nyelvű felirattal végeztünk, ellenőriztük a szinkronizálást és a felira-
tot közzé is tettük a videónk alatt, míg a cseh nyelvű felirat még nin-
csen elkészítve. Amennyiben a magyar nyelvű feliratra kattintunk, 
egy listában megtekinthetjük a munkánk eredményét. Visszalépve az 
alapfelületre, a rendelkezésre álló feliratainkat többféle formátumban 
le is tudjuk tölteni a számítógépünkre. A legtöbb videólejátszó prog-
ram és videómegosztó felület feliratfájlként az .SRT fájlkiterjesztést 
részesíti előnyben, ezért célszerű nekünk is ebben az SRT formátum-
ban letöltenünk a feliratfájlunkat. Ha a jegyzettömbben nyitjuk meg a 
feliratot, láthatjuk a text fájlban elhelyezett, sorszámozott és időzített 
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feliratokat. Amennyiben esetleges hibát, elírást, elütést vagy szinkro-
nizálási hibát vettünk észre a letöltött feliratban, az AMARA felüle-
tén kijavíthatjuk a hibát, és a fájl újbóli letöltésével már a végleges 
verziót menthetjük le a számítógépünkre. 
 A videókat és a feliratukat célszerű ugyanabban a mappában, 
ugyanolyan fájlnévnévvel elhelyezni, hogy a videólejátszó program 
automatikusan betölthesse a videó elindításakor a hozzá tartozó fel-
iratot. Ha több feliratunk is van, célszerű a különböző feliratfájlokat 
országkóddal elnevezni, ez esetben a lejátszóprogramnál az aktuális 
nyelvű feliratfájlt kell betallózni a videó lejátszásakor. A videómeg-
osztó felületeken a videók alá betöltött többnyelvű feliratainknál a 
lejátszás elindításakor a felhasználó tudja kiválasztani a számára 
legmegfelelőbb nyelvű feliratot. 
 

 
https://amara.org 
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16. AZ ELKÉSZÜLT VIDEÓ BEMUTATÁSA 
 

 
Forrás: https://youtu.be/OFhfZ4zH6L4 

Videó: felbontás: 1920 x 1080 FHD | hang: magyar 
felirat: magyar | hossz: 00:19:37 

 
 A felhasznált források 
 
 Szöveg: Fodor Pál – Varga Szabolcs: Legendák és valóság : Zrínyi Miklós és Szu-

lejmán halála — https://bit.ly/31xW13W 
 Háttérkép — https://bit.ly/2Rzqqtv 
 Ismeretlen szerző: Zrínyi Miklós (metszet) — https://bit.ly/2PMAi5O 
 Meisner, Daniel (1625): Szigetvár látképe a 16. században — 

https://bit.ly/3wqGhy2 
 Lorck, Melchior (1562): I. Szulejmán szultán (metszet) — https://bit.ly/3uhnX8E 
 Johann Sibmacher: Szigetvár 1566-os ostroma. OSZK Térképtár, TA 151 arch A-

111 — https://bit.ly/3wj0XI1 
 Johann Peter Krafft: Zrínyi kirohanása, 1825, Magyar Nemzeti Galéria — 

https://bit.ly/3fyTvTl 
 Osolsobie, Jan (1830 körül): Zrínyi Miklós vitéz halála Szigetvárnál — 

https://bit.ly/31GNpIw 
 Székely Bertalan: Zrínyi kirohanása (1979-1885 között) — 

https://bit.ly/2PQTpeK 
 Szigetvár ostroma. Pest, Wagner József, 1843. Kotta – Zeneműtár, Mus. pr. 2334 

— https://bit.ly/3mllGGD 
 Csontvary Kosztka Tivadar (1903): Zrínyi kirohanása — https://bit.ly/3cFQwqi 
 További képek — https://bit.ly/3fvUiVa 
 További felhasznált szöveges források — https://bit.ly/2PINGHZ 
 Videóbetét részlete: Callistrid csatorna (2016.09.09, YouTube) — 

https://youtu.be/RXKbSDtHY5k 
 Aláfestő zene (CC 4.0): Kevin MacLeod: Grave Matters — 

https://bit.ly/2RpUV5n 



Így hivatkozhat a kötetre: 

Ambrus Attila József (szerk.): A tudományos eredmények láthatóságának 
növelése : Megoldások a PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont kutatás- 
és oktatástámogatási eszköztárából. Pécsi Tudományegyetem, Egyetemi 
Könyvtár és Tudásközpont, Pécs, 2021. | ISBN (pdf) 978-963-429-748-2 | 
DOI: 10.15170/EKTK-TELN-2021 

URL: 

PEA (pdf): https://pea.lib.pte.hu/handle/pea/24131 
Digitália (pdf): https://bit.ly/3wVG9FA
Digitália (html): https://bit.ly/2UWCh9W 

A kötet szerkesztésének lezárása: 
2021. május 31. 


	Borító
	Címlap
	Copyright / Impresszum
	Tartalomjegyzék
	Ésik Szabolcs: Adatbázisok használatának és megtalálhatóságánakelősegítése a PTE EKTK-ban
	Horváth Tamás – Kókay Péter: „A kutatási adatok hatékony kezelése” : Bevezetés a kutatási adatmenedzsmentbe
	Bedő Márta – Fekete Rita: A hatékony publikálás támogatása
	Krizsán Ivett – Lovász Dávid: Folyóiratok láthatóságának növelése a tudományos világban
	Fölkerné Csernyik Rita: MTMT menedzselése : 
Bevezetés a Magyar Tudományos Művek Tára 
(alapszintű) kezelésébe
	Gergely Zsuzsanna – Révész Enikő Evelin: Kreatív módszerek a virtuális térben : Felhasználóközpontú tervezés
	Schiffler Kitti – Auth-Csörge Ágnes: Könyvtári tájékoztatás tananyag könyvtárszakos hallgatók számára
	Ambrus Attila József: Bevezetés az ingyenes online felületekkel és szoftverekkeltámogatott videó-előadás készítésébe
	Kolofon



