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1. A tudományos teljesítmény 

mérése 
A tudományos teljesítmény értékelésének 

két módja ismeretes: 

◦ A szakértői (peer review) 

◦ Idézetelemzés 

 Közlemények közvetlen idézettségének vizsgálata 

 Közlemények közvetett idézettségének vizsgálata 
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2. Közlemények közvetlen 

idézettségének vizsgálata 
Hirsch-féle h-index 

Definíció szerint "Egy kutató indexe h, ha pontosan h darab olyan 

cikke van, ami legalább h idézetet kapott (vagyis a többi cikkei 

ennél kevesebbet kaptak)." A magas h-indexű kutató tehát sok, 

erősen idézett cikket publikált. A kutatói gyakorlatban 6-7-es 

értéket viszonylag könnyű elérni, de az index további növelése 

innen már nehéz. A 20-as h-index már nemzetközileg is figyelemre 

méltó teljesítmény. 
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3. Közlemények közvetett 

idézettségének vizsgálata 
Impaktfaktor (hatástényező) 

A folyóiratok idézetelemzésen alapuló minősítője valamely 

szakfolyóirat idézettségét jelző mutató. Az impaktfaktor a folyóirat 

2 egymást követő évfolyamában közölt cikkeinek – a cikkek 

számával arányosított – átlagos idézettsége a rákövetkező 3. 

tárgyévben. Az érték kiszámítása a Thomson Institute for 

Scientific Information (korábbi nevén: Institute for Scientific 

Information, ISI) adatbázisai alapján történik. 
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Összesített impakt faktor 89,4 --- --- ---

Idézetek száma5 --- --- 12003 12633

Hirsch index5 50 --- --- ---

MTMT közlemény és idéző összefoglaló táblázat

Lovász László adatai (2014.11.09.)
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4. Térítéses adatbázisok 

 Web of Science (WoS) 

 EBSCO 

 Science Direct 

 Scopus 
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4.1. Web of Science (WoS) 
 Szolgáltató: Thomson Reuters Scientific Inc. 

 Résztvevő intézmények száma: 39 (2014-ben) (ME az intézmények között) 

  Tartalom: interdiszciplináris, a tudományok egész sorára kiterjed 

  Frissítés gyakorisága: heti rendszerességgel  

 A Web of Science (WoS) a világon a legismertebb és legjobban használt 

hivatkozási, illetve bibliográfiai adatbázis. Interdiszciplináris, heti frissítéssel 

közreadott anyagai a tudomány egész területére kiterjednek. Tudományos 

szempontok szerint rendszerez, lehetővé teszi a tudománymetriai 

méréseket és a szerzői hivatkozások feltárását. 

  A Web of Science három főbb területe: Arts & Humanities Citation Index 

(bölcsészet és művészet), Science Citation Index Expended (természet és 

műszaki tudomány), Social Sciences Citation Index (társadalomtudomány). 
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4.2. EBSCOhost 
 Szolgáltató: Minerva Wissenschaftlische Buchhandlung GmbH. 

 Résztvevő intézmények száma: 91 (2014-ben) (ME az intézmények között) 

  Tartalom: multidiszciplináris (adatbáziscsomag) 

  Frissítés gyakorisága: heti rendszerességgel 

 Az EBSCOhost a világ egyik leggyakrabban használt referens forrása.  Az 

EBSCOhost egységes felületen kínál több, különféle témaköröket feldolgozó 

adatbázist, melyek az általános közművelődésben is igen jól használhatók.  

  Az EBSCO felületen 2014-ban elérhető adatbázisok: Academic Search 

Complete, Business Source Premier: Government Edition , EBSCO AP News, 

Health Source: Nursing/Academic Edition, Health Source: Consumer Edition, 

MEDLINE, Newspaper Source Plus, Regional Business News, Library, Information 

Science & Technology Abstracts, ERIC (Educational Resource Information 

Center), GreenFILE, EBSCO News Harvester, AHFS Consumer Medication 

Information 
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4.3. Science Direct 
 Szolgáltató: Elsevier B.V. 

 Résztvevő intézmények száma: 51 (2014-ben) (ME az intézmények 

között) 

 Tartalom: természet- és élettudományok, műszaki- és orvostudomány, 

energia, technológiai stb. 

 Frissítés gyakorisága: folyamatos (éves szinten közel 500 ezerrel 

növekszik) 

 Az adatbázisban több mint 2500 teljes szöveggel elérhető folyóirat 

található, közel 11 millió rekorddal. Körülbelül 18.000 indexelés teszi 

könnyebbé az eligazodást a folyóiratok között, melyek a tudományos élet 

minden területét lefedik. 

Forrás: http://eisz.mtak.hu/ 

8 

http://www.sciencedirect.com/ 

2014. november 13. 



4.4. Scopus 
 Szolgáltató: Elsevier B.V. 

 Résztvevő intézmények száma: 18 (2014-ben) (ME nincs az intézmények 

között) 

 Tartalom: multidiszciplináris 

 Frissítés gyakorisága: folyamatos, naponta frissül 

 A Scopus az Elsevier Kiadó SciVerse adatbázis csomagjának legújabb tagja. 

Az adatbázis a világ egyik legnagyobb absztrak és idézettséi rekord 

gyűjteménye, melyet szakemberek elemeztek és gyűjtöttek a minél 

pontosabb találat érdekében. Tudományos szempontok szerint rendszerez, 

lehetővé teszi a tudománymetriai méréseket és a szerzői hivatkozások 

feltárását.  
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4.5. Miskolci Egyetem könyvtárából 

elérhető külföldi adatbázisok 
 EBSCO Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Magyar keresőfelület. 

 EISZ - ScienceDirect Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Elsevier 

Kiadó kiadványai. 

 EISZ - Springer Link Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. Springer 

Kiadó kiadványai. 

 EISZ - Web of Science / Web of Knowledge Hozzáférhető a Miskolci 

Egyetem gépeiről. Bibliográfiai adatbázis és hivatkozási index szolgáltatás. 

 HeinOnline Hozzáférhető az olvasótermi dedikált gépről ill. a Jogi Kari 

Könyvtárban. 

 Journal Citation Reports - Impakt faktor adatok 2010-2012 

Hozzáférhető a Miskolci Egyetem gépeiről. 

 JSTOR - Arts & Sciences I. Collection Hozzáférhető a Miskolci Egyetem 

gépeiről. 
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http://search.epnet.com/
http://sciencedirect.com/
http://sciencedirect.com/
http://sciencedirect.com/
http://sciencedirect.com/
http://springerlink.com/home/main.mpx
http://springerlink.com/home/main.mpx
http://springerlink.com/home/main.mpx
http://springerlink.com/home/main.mpx
http://isiknowledge.com/
http://isiknowledge.com/
http://isiknowledge.com/
http://isiknowledge.com/
http://home.heinonline.org/
http://webofknowledge.com/JCR
http://webofknowledge.com/JCR
http://webofknowledge.com/JCR
http://webofknowledge.com/JCR
http://webofknowledge.com/JCR
http://webofknowledge.com/JCR
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/
http://www.jstor.org/


5. Ingyenes adatbázisok 

 Google Scholar 

 

 Microsoft Academic Search 
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4.1. Google Scholar 

 A Google Tudós egyszerű lehetőséget kínál arra, hogy általános 

keresést végezzen tudományos irodalmi anyagokban. Egyetlen 

helyről különböző témakörök és források között kereshet: 

pályatárs által lektorált cikkek, tudományos kiadóktól, szakmai 

szervezetektől, kéziratokat tartalmazó adattárakból, egyetemekről 

és egyéb tudományos szervezetektől származó értekezések, 

könyvek, tartalmi kivonatok (absztraktok) és cikkek.  

 A Google Tudós funkciói  

• Különböző források keresése kényelmesen, egyetlen helyről  

• Cikkek, absztraktok és idézetek felkutatása  

• A teljes cikk megkeresése az Ön saját könyvtárában vagy az interneten  

• Vezércikkek áttanulmányozása bármelyik kutatási területtel kapcsolatban  
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4.2. Google Scholar példa 
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http://scholar.google.hu/ 
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4.3. Microsoft Academic Research 

Keresési lehetőség számos tudomány területen. 
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http://academic.research.microsoft.com/ 
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5. Egyéb adatbázisok 
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5.1. DOAJ 
 Bibliográfia, multidiszciplináris adatbázis, 

online bibliográfiai adatbázisok, szabad 

hozzáférésű, teljes szövegű, angol 

 Az adatbázis szabadon hozzáférhető 

tudományos folyóiratok gyűjteménye, 

amelyben hazai angol és magyar nyelvű nyílt 

hozzáférésű folyóiratok is megtalálhatók. 

  Közreadó: Lund University Libraries  
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5.2. Index Copernicus 

 Bibliográfia, multidiszciplináris adatbázis, 

online bibliográfiai adatbázisok, szabad 

hozzáférésű, teljes szövegű, angol 

 Az adatbázis szabadon hozzáférhető 

tudományos folyóiratok gyűjteménye, 

amelyben hazai angol és magyar nyelvű nyílt 

hozzáférésű folyóiratok is megtalálhatók. 

 Közreadó: Lengyelország 

 

17 
2014. november 13. 



5.3. WorldCat 

Az OCLC (Online Computer Library Center) működteti a könyvtári 

tartalmak és szolgáltatások legnagyobb hálózatát a WorldCat-et. A hálózat 

112 ország 70 ezer könyvtárának 140 millió dokumentumában való 

keresést tesz lehetővé a weben keresztül. 28 magyar könyvtár tagja a 

hálózatnak. 
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6. Repozitóriumok 
A repozitórium egyetemeken és kutatási 

intézményekben működő dokumentumszerver, amely 

tudományos anyagok archiválására és világszerte 

díjmentes hozzáférhetővé tételére szolgál. 

 Intézményi repozitóriumnak azokat a dokumentumszervereket 

nevezzük, amelyeket többnyire egyetemi könyvtárak vagy kutatási 

szervezetek üzemeltetnek, és tagjaik számára lehetővé teszik a digitális 

publikálást és az önarchiválást. 

 A diszciplináris (vagy tematikus) repozitóriumok az intézményi 

kereteken túllépve tematikailag gyűjtik össze és bocsátják a 

publikációkat és az archiválás lehetőségét a kutatók rendelkezésére. 

(pl.: RePEc a közgazdaságtan, a CogPrints a pszichológia, a PubMed 

Central az orvostudomány, az arXiv a fizika tematikus repozitóriuma). 
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6.1. arXiv.org 

 Az 1990-es évek elején a Los Alamos Nemzeti Laboratóriumban 

állították fel a jelenleg a Cornell Egyetem Könyvtára által üzemeltetett 

arXiv.org elektronikus különlenyomat-lerakatot.  
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6.2. BASE - Bielefeld Academic 

Search Engine 
 Tudományos keresőszolgáltatása, amely mit egy 1300 intézmény 

(kutatóintézetek, egyetemek, tudományos szervezetek) által 

működtetett online elérhető adatbázisok, gyűjtemények (archívumok, 

intézményi repozitóriumok) anyagaihoz biztosít közös keresőfelületet.  
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6.3. EconBiz és EconStor 

 Az EconBiz a közgazdaságtudomány és az üzleti tudományok virtuális 

könyvtára. A következő elemekből épül fel: 

◦ a legfontosabb német és nemzetközi adatbázisokon futó keresőmotor 

◦ hozzáférés az interneten elérhető teljes szövegekhez 

◦ gazdasági témájú internetes források jegyzéke, minőség és relevancia 

alapján összegyűjtve, témák szerint rendezve 

◦ eseménynaptár a közgazdaság- és üzleti tudományok területén 

◦ irodalomlisták aktuális témákhoz (ECONIS Select, ECONIS Select 

Business Administration) 

◦ EconDesk online tájékoztató szolgáltatás 

  Az EconBiz adatbázist a ZBW German National Library of Economics 

működteti.  

 Az adatbázis számtalan szabadon hozzáférhető tartalmat is kínál. 
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6.4. REAL-MTA-OTKA 
Az MTA Könyvtárának Repozitóriuma (REpository of the Academy's 

Library) az OAI specifikációinak megfelelő EPrintsre, a Southamptoni 

Egyetem szabad szoftverére épül. Az MTMT-n keresztül is elérhetők. 
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6.5. DART-Europe - E-theses Portal 
A DART-Europe kutatási könyvtárak és könyvtári konzorciumok 

együttműködésével igyekszik biztosítani az európai PhD dolgozatok 

széles körű hozzáférését.  
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6.6. MIDRA – Miskolci Egyetem 

Digitális Raktár és Adattár 
Az egyetemi könyvtár 2006 óta építi a Miskolci Egyetem Digitális 

Raktár és Adattárát, a MIDRA-t. Az egy-egy intézményben vagy 

szakterületen keletkezett digitális dokumentumvagyon archiválását és 

díjmentes hozzáférhetővé tételét célzó dokumentumszervereket 

repozitóriumoknak nevezzük. Az egyetemi repozitórium az itt folyó 

szellemi munka „kirakata”, hiszen az Egyetemváros polgárságának itt 

lehetősége van a digitális publikálásra és önarchiválásra. A MIDRA 

gyűjti és kereshetővé teszi ezért a tudományos vagy oktatási céllal 

keletkező elektronikus dokumentumokat. 
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7. Magyar Tudományos Művek Tára 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

létrehozásának és működésének célja, hogy 

legyen egy sok célra hasznosítható nemzeti 

bibliográfiai adatbázis Magyarországon. 
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7.1. MTMT és a linkek…. 
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7.2. Az MTMT és a külső hivatkozás 
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7.3. Külső hivatkozás - A DOI index 

A digital object identifier (DOI) az  elektronikus 

dokumentumok azonosítását lehetővé tevő jelzés. 

A DOI a Nemzetközi DOI Alapítvány 

(International DOI Foundation, IDF) bejegyzett 

védjegye. Az IDF meghatározása szerint a „DOI 

név egy digitális azonosító bármely szellemi 

termék számára”. A DOI lehetővé teszi, hogy 

„szellemi termékeket digitális hálózatokon 

állandóan azonosítani lehessen, és a rájuk 

vonatkozó kurrens adatokat el lehessen érni”. 
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7.4.  Az MTMT miért jó a 

kutatóknak? 
◦ Személyes tudományos bibliográfia 

összeállítása egyszerű; 

◦ Kis munkaigénnyel karbantartható; 

◦ Segíti pályázatok és jelentések készítését; 

◦ Széles körben ismert formátum; 

◦ Személyes honlapra beilleszthető (pl. 

https://vm.mtmt.hu/search/slist.php?AuthorID

=10003023); 

◦ MTA, ODT, MAB, OTKA elfogadja, preferálja. 
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8.  Tudományos közösségi hálók 

 Academia.edu 

 Mendeley 

 ResearchGate 

 MyScienceWork 

 Linkedin 
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9. Végezetül 

 Folyóiratban publikálás!!!! „Másrészt az 

utóbbi két évtizedben a könyvek tudományos, 

de még szakmai értékének megítélése terén 

is roppant megnőtt a bizonytalanság…” 

 „köztük több egyszerzős, szakmájukban 

élenjáró nemzetközi folyóiratban közölt cikk 

és/vagy nemzetközi kiadónál idegen nyelven 

megjelent és bizonyítottan elismerést 

szerzett tudományos könyv”… 
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Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 
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Melléklet 
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