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Absztrakt: A hegesztés témában elérhető adatbázisok lehetővé teszik, hogy mind a technológia, mind 
a tervezés szempontjából olyan információkhoz jussunk, mely segíti saját kutatási, oktatási, vagy 
fejlesztési tevékenységünket. Az adatbázisok egy része szabadon hozzáférhető, mint például a 
Tudós Google, a Book Google, a Microsoft Academic Search, a Library of Congress, a Brittish 
Library, a OMIKK, az OSZK, a MOKKA, a MATARKA, a Wikipédia magyarul és angolul, a különböző 
repozitóriumok, mint például a MIDRA. Az előfizetéses adatbázisok bizonyos mennyiségű adatot 
megadnak, de a teljes anyagért fizetni kell. Ilyen a Science Direct, az Elsevier Kiadó adatbázisa, a 
Springerlink, a Springer Kiadó adatbázisa, a Web of Science, a Scopus, a Taylor and Francis, a 
Wiley Kiadók adatbázisai. A ProQuest adatbázisa tartalmazza a Weldesearch rész-adatbázist, ahol 
világon hegesztés témájában megjelent anyagok gyűjteménye található. 

Abstract: The access of databases in the topic of welding allows for both the technology and the 
design viewpoint to obtain information that assists the person’s research, educational or development 
activities. Some of the databases are freely available, such as the Scholar Google, Book Google, 
Microsoft Academic Search, the Library of Congress, the Brittish Library, OMIKK, the national library, 
the MOKKA, the MATARKA, the Wikipedia in Hungarian and English and various repositories such as 
Midra. They provide a certain amount of data in the subscription database, but one must pay for the 
entire material. Such are the Science Direct, Elsevier Publishing database, the Springerlink, Springer 
Publishing database, the Web of Science, the Scopus, the Taylor and Francis and Wiley Publishers 
databases. The ProQuest database contains Weldesearch sub-database which is a collection of 
publications on the theme of welding in all over the world. 

1.  Bevezetés 

A szakirodalmi kutatás egy alapos és szisztematikus keresést jelent, mely során a lehető 
legtöbb releváns szakirodalom feltárása a cél egy adott témában. 
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Irodalomkutatás egyike azon készségeknek, melyet a diákoknak és a kutatóknak is 
célszerű elsajátítani. Sokszor erre kevés idő jut, hogy ezen készségek kialakuljanak [1, 2]. 
 
Általános szabály, hogy a legjobb elkezdeni egy átfogó irodalomkutatást. Még ha sokkal 
több időt is vesz igénybe, ez biztosítja az illető teljes informálását és széles tudásbázisát a 
kutatási területen, valamint a lehetőséget ad számára, hogy a kapott referenciákkal 
szűkítse a kutatási témakört [3, 4]. 
Hatékony irodalomkutatás döntő készség az illetőnél, és ez nagyon értékes készségnek 
bizonyul bármilyen jövőbeli információgyűjtő tevékenység során, legyen az egyetemi vagy 
ipari kutatóhely. A legolcsóbb kutatás a szakirodalmi kutatás. Az internet egyre bővülő 
adatbázisai kiváló lehetőséget adnak erre. 
 
A gyakorlatban a tudományos cikkek, könyvek, hosszabb esszék, értekezések vagy 
kutatási projektjelentések a legfontosabb információforrások, melyek mélyreható 
ismereteket közvetítenek. Azonban attól függően, hogy milyen témáról van szó, sok egyéb 
forrásból is adódhat értékes információ, mint a repozitóriumok, sajtó archívumok, képek és 
konferenciák. 
 

2.  A keresés tervezése 
 
Számos módszer létezik a keresés elvégzésére: 
 
• A rendszeres - megpróbálja megtalálni az összes vonatkozó anyagot, 
• A retrospektív - megtalálni a legújabb anyagok és visszafelé, 
• A hivatkozás, citation segítségével nyomon követi a hasznos cikkeket, könyveket, 
• A célzott - leszűkíti a témát és a szakirodalom egy szűk területére összpontosít. 
 
Melyek a legígéretesebb források: 
 
• A kutatási cikkek a legjobb források; 
• Az áttekintő cikkek, melyek összefoglalják a kutatási eredményeket egy témában; 
• A magyarázatok és véleményét darab magában értelmezések a kutatás vagy a levelek a 
szerkesztőhöz és szerkesztőségi; 
• Az esettanulmányok, melyek egy speciális témára összpontosítanak. Hasonlóan a doktori 
értekezések is. 
 
Fontos, hogy a kutatást lektorált tudományos folyóiratban végezze. Ez azt jelenti, hogy a 
megjelent cikkeket elbírálnak mielőtt közlésre lesz elfogadva. Ez biztosítja, hogy a 
cikkeknél volt minőségbiztosítás [4-5]. 
 

3.  A forrás kiválasztása 
 
Nagyon sok különböző információforrás létezik. Amit szinte biztosan használni kell az a 
könyvek és folyóiratcikkek területe, de szükség lehet más információforrásokra is, 
melyekhez kapcsolódik a téma, mint a kormányzati jelentések, vagy rajzok és ábrák [6]. 
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Általános információ egy műszaki témáról a Wikipedia: https://www.wikipedia.org/ címen 
érhető el, mely sok nyelven rendelkezésre áll. 
 

  
 

1. ábra Hegesztés leírása Wikipedia-ban 

 

4.  Folyóiratcikkek keresése 
 
Folyóiratcikkek az egyik legjobb információforrások, mert ki lehet választani, hogy legyen új 
és a specifikus. Ez a fő hely, ahol a kutatást és a gyakorlatot tárgyalják és új tudományos 
eredmény kerül bemutatásra. Továbbá, a legtöbb fontos és úttörő kutatások folyóiratokban. 
Folyóiratcikkek legjobban a kiadói, vagy a hivatkozási adatbázisok révén érhetők el. Az 
egyes cikkek irodalomjegyzékei adják a múltbeli kapcsolódást, a cikkre vonatkozó 
hivatkozások, pedig a jövőbenit. 
 
Tudományos és szakmai cikkek elérhetők ScienceDirect: http://www.sciencedirect.com/ és 
SpringerLink: http://link.springer.com/ honlapján (2-3 ábra). 
 
 

https://www.wikipedia.org/
http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
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2. ábra. A ScienceDirect kereső felülete hegesztésre 

 

 
 

3. ábra. A ScienceDirect kereső felülete hegesztésre 

 
Google Tudós is egy viszonylag jó szakmai kereső: https://scholar.google.com/, kevésbé 
tudományos, de sok további ipari találata is van (4. ábra). 
 

https://scholar.google.com/
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4. ábra. A Scholar Google kereső felülete hegesztésre 

 

5. Könyvek keresése 
 
Könyvek területe gyakran egy jó kiindulási pont. Tankönyvek összefoglalják a 
kulcsfontosságú elméleteket és a friss kutatási eredmények egyértelmű és átfogó módon 
ezekben kerülnek közlésre. 
A szakkönyvek állnak rendelkezésre OMIKK http://www.omikk.bme.hu/en/library.html 
felületen (5. ábra). 
 

 
 

5. ábra: A keresés az OMIKK adatbázisban hegesztés témában 

 

http://www.omikk.bme.hu/en/library.html
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Szintén jó keresési felület könyvekre a Google Könyvek weboldalon: 
https://books.google.co.uk/ 
 

 
 

6. ábra: A keresés az Google Könyvek adatbázisban hegesztés témában 

 
Internetes könyvkereskedők (például www.amazon.co.uk), ahol meg lehet találni a 
részleteket az újonnan kiadott könyvekről. 
A Microsoft Academic Search is egy jó felület a keresések elkezdésére 
http://academic.research.microsoft.com/ (7. ábra). 
 

 
 

7. ábra: A keresés a Microsoft Academic Search adatbázisban hegesztési technológia témában 

 

https://books.google.co.uk/
http://www.amazon.co.uk/
http://academic.research.microsoft.com/
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A Library of Congress honlapon is sok cikk található különböző műszaki területeken 
https://www.loc.gov/ (8. ábra). 
 

 
 

8. ábra: A keresés a Library of Congress adatbázisban hegesztés témában 

 
A www.eisz.hu oldal egy jó gyűjteménye az adatbázisok, amelyek előfizetettek az 
egyetemeken, főiskolákon (9. ábra). 
 

 
 

9. ábra: Az EISZ felülete 

 

https://www.loc.gov/
http://www.eisz.hu/
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EBSCOhost egyike a legjobban használt referencia forrásoknak a világon. EBSCOhost 
ötféle ingyenes adatbázisa hozzáférhető bármely kutató számára: 
https://www.ebscohost.com (10. ábra). 
 

 
 

10. ábra: Az EBSCOhost adatbázis ingyenes részei 

 
A JSTOR Archive jellemzi a teljes hátsó fut a több mint 1000 tudományos lapokban egész 
több, mint negyven tudományágak http://www.jstor.org/ (11. ábra). 
 

 
 

11. ábra: A cikkek listája hegesztésre a JSTORE adatbázisban 
 

https://www.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
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A ProQuest adatbázis http://www.proquest.com/ magába olvasztotta a Cambridge 
Scientific Abstract adatbázist (12-13. ábra), és vele a Weldasearch adatbázist is (14. ábra). 
 

 
 

12. ábra: A ProQuest adatbázis felépítése 

 

 
 

13. ábra: A cikkek listája hegesztésre a ProQuest adatbázisban 

 

http://www.proquest.com/
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14. ábra: A Weldasearch adatbázis témakörei 

 
Számos blog foglalkozik vele, hogyan kutatható a számtalan új adatbázis [7]. 
 
A hegesztés témában meghatározó folyóiratok a www.Scimago.com oldalon kereshetők 
meg. Itt az új minősítés a folyóiratoknál már nem az impakt faktor, hanem a Q1-Q4 
besorolás (15. ábra). 
 

 
 

15. ábra: A Scimago.com adatbázis hegesztési folyóirat listája 

 
A két legismertebb folyóirat a Welding Journal és a Welding in the World (16, 17. ábra). 

http://www.scimago.com/
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16. ábra: A Welding in the World rangsorbéli helye 

 

 
 

17. ábra: A Welding Journal rangsorbéli helye 

 

6.  Kulcsszavak kiválasztása 
 
Akár könyvtári katalógusoknál, akár adatbázisoknál nagy szerepe van a keresési feltételek, 
a kulcsszavak felvételének. A keresőmotorok és a könyvtári adatbázisok nem intelligensek, 
és meg fogják találni azokat a cikkeket a szavakhoz, tekintet nélkül azok jelentésére, 
melyek nem relevánsak. A kulcsszavak kiválasztása meghatározó és sokszor finomítást 
igénylő folyamat a keresés során. 
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7.  A találatok kiértékelése 
 
Egy fontos lépés a keresési folyamatban a talált információk kiértékelése. 
Amikor elkezdi keresni a hasznos erőforrásokat, akkor eldöntheti, hogy nyilvántartást vezet 
róluk. Ne felejtse el feltüntetni a teljes bibliográfiai adatokat: cím, szerző, megjelenés éve, 
folyóirat/könyv címe, kötet, oldalszám, ISSN, ISBN, vagy DOI szám. Csak jó feljegyzések 
segítik megtalálni a forrásokat egy későbbi időpontban. 
A keresés a szakirodalom a legolcsóbb módja a kutatásnak. Szem előtt kell tartani, hogy 
melyek azok az adatbázisok, ahol szükséges az előfizetés és melyek az ingyenesek. Egyre 
több folyóiratcikkek nyílt hozzáférésű (open access), így bárki letöltheti őket. Számos cikk 
feltöltve adattárakban, repozitóriumokban elérhető, mint például a Midra http://midra.uni-
miskolc.hu/ portálon a Miskolci Egyetemen. 
 

Köszönetnyilvánítás 
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