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Az előadás főbb tartalmi 
kérdései

• Hogyan találok megfelelő anyagot egy cikk 
megírásához?

• Hogyan tölthetem le ezeket az internetről?
• Milyen eszközök segítenek a tudományos cikkek 

formai kialakításában (hivatkozások, felhasznált 
irodalom)?

• Milyen lehetőségei vannak a tudományos 
publikálásnak?

• Hogyan érdemes közzétennem a szakmai 
munkásságomat?



Publikálás célja

• Eredményeink bemutatása - láthatóság
• A publikált eredmény lesz csak a tudomány része
• Ne csak a fióknak írjunk

• Oktatás
• Mások tanulhatnak belőle

• Karrier építés
• Állás pályázat
• Tudományos előremenetel (már a fokozatszerzéshez is fontos)

• Tekintély növelés
• Idézettség tekintélyt növelő hatása saját magunk, intézetünk számára

• Védelem
• A szellemi vagyon a publikálással válik a tudós birtokává, idézhető lesz
• Prioritás biztosítása, bizonyítása

• Befektetés megtérülése
• Szponzornak
• Pályázat során



Közléskényszer

• A publikálás eszközből céllá 
válik

• Egyes pályákon vagy 
intézményekben egyértelmű 
kötelezettségként jelenik 
meg

• „publish or perish” (közölj 
vagy kotródj)



Célok és dokumentum típusok

• Szándék és/vagy célközönség meghatározó
• Tudományos cél: folyóirat, könyv, monográfia, 

könyvrészlet, értekezés, előadás, poszter
• Oktatási cél: tankönyv, jegyzet
• Ismeretterjesztés: ismeretterjesztő könyv, cikk

• Formája?
• nyomtatott
• elektronikus



A publikálás lépései

• Témaválasztás, előkészítés

• Anyaggyűjtés

• Kivitelezés

• Megjelentetés



Témaválasztás, előkészítés

• Téma
• Kiforrott legyen, de ne legyen „lerágott csont”, újdonság

• Honnan tudhatjuk meg?
• Témavezető
• Szakirodalom megismerése által – Könyvtár, nyomtatott irodalom 

és adatbázisok
• Ehhez szükséges a releváns kulcsszavak beazonosítása



Hogyan találok megfelelő anyagot 
egy cikk megírásához? -
anyaggyűjtés

• A téma releváns szakirodalmának 
áttekintése
• Saját kutatási eredmények összegyűjtése, 

elemzése

• Hol?
• Labor, munkahely, az élet
• Könyvtár
• Elektronikus források



Könyvtár

• Dokumentumok gyűjteménye – nyomtatott és elektronikus 
formában

• Gyűjti, feldolgozza (alkalmassá teszi a használatra), megőrzi 
és biztosítja a használatot

• A könyvtárak átalakulnak a papírkönyvtárak világából, az 
automatizált könyvtárakon keresztül (jelen) az elektronikus 
könyvtárak jelenthetik a jövőt

• Az olvasó, más szolgáltatásokhoz hasonlóan önkiszolgálóvá 
válik

• A könyvtáros inkább az adatbázisok építőjeként és 
szolgáltatójaként



Elektronikus források

Internetes források – nem feltétlenül megbízhatóak
• Téves információk
• Változó honlapok
• Nem tudományos források (brit kutatók szerint…)

Adatbázisok
• Lektorált, megbízható adatbázisok
Pl. Jstor, Web of Science, Scopus
• Predátor adatbázisok
Pl. waset.org



Elektronikus adatbázisok típusai

• Használat szerint: offline (CD, DVD), online (internet)

• Tematikailag: multidiszciplináris, egy szakterületet felölelő

• Formailag: szöveg-, kép-, hang-, adattár, bibliográfia, stb.

• Pénzügyi szempontból: fizetősek, ingyenesek

• Tartalmi mélység szerint:
• Bibliográfiai leírást közlő (pl. Matarka)
• Referáló adatbázis (pl. MathScinet)
• Tartalmi kivonatot (abstract) közlő (pl. MEDLINE)
• Teljes szövegű (pl. Proquest, EbscoHost)
• Hivatkozási adatbázisok (irodalomjegyzékeket dolgoz fel, így az idézettséget is 

tudja követni, pl. Scopus, Web of Science – bölcsész és társadalomtudományi 
hivatkozottságának gyűjtése magyar nyelvű szakirodalmat tekintve nem 
megoldott)

• Pilot projektek szintjén 
• szemantikus web alapokon keresztül próbálnak mélyebb kapcsolatokat feltárni, 

kollaborációs mutatók – teljes szöveges kiadói adatbázisokat elemeznek – kire ki volt 
nagyobb hatással azt is tudják nézni - Semantic Scholar (orvostudomány, informatika)



Adatbázisok hozzáférése

• Szabadon elérhető: PubMed

• Fizetős: ProQuest

• Felsőoktatásban – előfizetés a könyvtárakon 
keresztül

• Egyének



Irodalmazás eszközei

• Bibliográfia adatbázis
• Multidiszciplinális (Matarka, Nemzeti Bibliográfia, 

nemzeti könyvtári katalógusok, WoS, Scopus) és 
szakterületi (MOB, PubMed)

• Nem teljes a feldolgozottság

• Folyóirat figyelés



DEENK SZEREPE az 
anyaggyűjtésben

• Helyi katalógus (Nyomtatott kötetek és 
folyóiratok)(BTEK egy része még mindig nincs benn 
a központi katalógusban – tudománytörténet, vagy 
70-es évek előtti anyagok katalógusszekrényekben)

• Kölcsönzés vagy helyi használat
• Magyar nyelvű források (ODR)
• Idegennyelvű források (Egyetemi előfizetett 

adatbázisokban egységes keresési lehetőség) - EDS 
– hiteles és szűrhető - kényelmes

• Tudóstér – DE munkássága















Kivitelezés

• Hová publikáljunk? 
• Tudósteret is használhatjuk minták keresésére esetleg
• MTA honlapján szakosztályi követelmények folyóirat listája 

(nincs minden tudományterületeken) – doktori ügyeken belül 
• Predátor folyóiratokat viszont kerüljük el – részletek május 5.

• Nyelvezet
• Függ a célcsoporttól és a céltól (tudományos, oktatás, 

ismeretterjesztés)
• Tudományos – szakterminológia
• Ismeretterjesztés – közérthetőség

• Szerzői útmutatók
• Tanulmány felépítése
• bibliográfia elkészítése



Milyen eszközök segítenek a tudományos 
cikkek formai kialakításában 
(hivatkozások, felhasznált irodalom)?

• Manauális megoldások (Manual alapján pl. APA manual)

• Referenciakezelő szoftverek (szövegközi hivatkozás és 
bibliográfia – wordben működik)

Mendeley

Zotero

RefWorks

EndNote



Referencia szoftverek és a 
DEENK
• A referensz szoftverek kutatók számára kifejlesztett segédeszközök, 

melyek az információk gyűjtésében, rendezésében, tárolásában, 
idézetek és bibliográfiák létrehozásában nyújtanak segítséget, 
megkönnyítik a publikálást és a tudományos együttműködést
• RefWorks

• Webes szolgáltatás.
• EndNote

• A szoftver megvásárolható munkagépekre. A könyvtár kijelölt gépein elérhető

• Referensz szoftverekkel kapcsolatos kérdéseket: 
publikaciok@lib.unideb.hu

• Az Egyetemi Könyvtár munkatársai kérésre bemutató órát tartanak 
(referenciák importálása, bibliográfia készítése, citálás 
dokumentumírás közben)

• Helyszín: Kenézy Élettudományi Könyvtár Oktatóterme (1. emelet)
• Részvételi szándék: publikaciok@lib.unideb.hu



Software Fejlesztő Költségek Mobil 

applikáció

Jelszav

as 

védele

m

Csoportmunkára is 

alkalmas

Formátumok

RefWorks RefWorks / 
ProQuest

Részben fizetős RefMobile
honlap 
(ingyenes)

Igen Párhuzamos
munkavégzés

HTML, rtf, 
szöveg, RSS, 
doc, odt, PDF 
csatolható

EndNote

Clarivate
Analytics

Fizetős - Az
internetes
változat EndNote 
alap (korábban
EndNote Web) 
ingyenes

iPad app
(ingyenes)

Igen Nem HTML, rtf, 
szöveg, xml, 
vágólap

Zotero Roy 
Rosenzweig
Center for 
History and 
New Media at 
GMU

Ingyenes iOS & Android Igen Felhasználó
specifikus 
jogosultságok és 
párhuzamos 
szerkesztés

HTML, RTF, 
RSS, vágólap, 
PDF csatolható

Mendeley Elsevier Ingyenes iOS & Android Igen Felhasználó 
specifikus 
jogosultságok és 
párhuzamos 
szerkesztés

HTML, RTF, 
szöveg, RSS, 
vágólap, PDF
csatolható

Word beépülő modul, kiválasztott stílusnak megfelelően formáznak, 
google docs-ba nem



Hogyan affiliáljunk DE 
kutatóként?

• A helyes intézményi affiliációval kapcsolatban irányadó a 
"Debreceni Egyetem Szerzői jogi szabályzat és publikációs 
irányelvek" c. dokumentum 9. pontja

• De: egyes tudományterületek, sőt a különböző folyóiratok 
affiliációs gyakorlata is eltérő
• Törekedni kell arra, hogy a teljes hierarchikus struktúra 

feltüntetésre kerüljön a dokumentumon, és a Tudóstérbe is ennek 
megfelelően kell feltölteni, illetve az MTMT-ben is ennek megfelelő 
intézményi hozzárendelés

• Ha hiányzik
• DE nem tudja érvényesíteni a jogát a publikáció fölött, nem 

számolhatja el a statisztikájában (KSH-stat., intézményi rangsorok) 
és ez azt eredményezheti, hogy az egyetem presztízse csökkenhet 
(bizonyos rangsorokban hátrébb csúszhatunk)

• Segítség a pontos affiliációhoz:
• https://tudoster.idea.unideb.hu/hu/organogram



Tudóstér - Intézményi 
organogram

• Itt hierarchiába szervezve megtalálhatók a DE jelenleg (és 
visszamenőleg 2014-ig) létező, helyes magyar és angol nyelvű hivatalos 
névalakjai 
• DE SZMSZ alapján - ha van hivatalos angol név)

• Ez naprakész, folyamatosan karban tartott
• Ha hibát találunk benne: publikaciok@lib.unideb.hu

• PhD-sok affiliálhatnak a doktori iskolához is 
• De ha ezt teszik, akkor lévén, hogy a DI-k nem a Karokhoz tartoznak, hanem a 

Tudományos Tanácsokhoz, akkor a közlemény elveszik annak az oktatási 
egységnek a számára, ahol valójában ők dolgoznak

• Megoldás: a doktori iskolához és ahhoz a tanszékhez is affiliáljunk, ahová 
tartoznak PhD ideje alatt
• Már amennyiben ezt a folyóiratsablon megengedi. (Általában meg szokta, hogy egy 

személy több helyre is affiliáljon.)

• Hasonló a helyzet a kutatócsoportokban való részvétellel
• Ezt kell feltüntetni, ha ennek keretében készült a publikáció, de ez esetben pl. 

egy MTA kutatócsoport esetében ez a közlemény elsősorban nem a DE 
statisztikájában fog megjelenni, ezért jó lenne a DE egységünket is feltüntetni



Több szerzős művek

• Első, utolsó, levelező szerző, megosztott (első vagy 
utolsó) szerzőség fogalmakat tisztázni, melyik micsoda, 
milyen felelősségi és jogkörrel.

• A legtöbb művet ma már nem egy ember írja, hanem 
szerzők kisebb-nagyobb csoportja

• A szerzőség sorrendje gyakran kifejezi az egyéni 
hozzájárulás mértékét, de sokszor alkalmatlan erre

• Az első szerző helyzete rangosabb, mint a mondjuk a 
lista közepe

• Az utolsó szerzőség gyakran "senior" helyzetre utal, ő a 
szakterület idősebb tekintélye, aki elindította és 
támogatta a fiatalabbakat a munka megvalósításában





Mi van akkor, ha két vagy több PhD-s 
együtt jegyez publikációt, ki számolhatja 
majd el értekezés alapjául?

• Az irányadó a Doktori Iskola szabályzata, ahová a PhD-sok 
tartoznak
• Érdemes már az első publikálás előtt ezzel tisztában lenni, mert 

nem minden doktori iskola engedi ezt meg!!!
• Nagyon kellemetlen, ha azt hiszi valaki, hogy van egy 

közleménye, de azt valaki már felhasználta
• Engedélyt lehet kérni a felhasználásra

• A könyvtár a szabályzat alapján jár el

• Vagyis ha megosztható a közlemény, és meg is kívánják 
majd osztani, akkor ehhez igazolásokat kérünk feltölteni a 
Tudóstérre 

• Illetve jól gondolják meg, hány PhD-s áll össze publikálni, 
mert többnyire csak a megfelelő arányban érvényesíthetik 
a közlemény feletti jogukat





Megjelentetés

• Könyvtár szerepe – DU Press

• Métisz



Milyen lehetőségei vannak a 
tudományos publikálásnak?

• Monográfiák

• Tanulmánykötetek

• Hagyományos folyóiratok

• OA folyóiratok



Hogyan érdemes közzétennem a 
szakmai munkásságomat?

• Repozitórium

• Intézményi honlapok

• Saját honlap

• MTMT (országos szinten kötelező)

• Intézményi publikációs adatbázis (Pl. iDEa tudóstér) 
(szenátusi szabályzat alapján)

• Kutatói profilok � PuLi



Kutatói profilok

• Keresőmotor alapú: 

• Tudományterületi: 
• NCBI (National Center for Biotechnology Information)

• Fájl megosztó: 

• Személyi adatlap azonosítókkal: 

• Egyéb:



Köszönjük 
a 

figyelmet!


