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Tudásmenedzsment

• Tudás és információ értéke

• Tacit és explicit tudás
• Tacit – lappangó, néma tudás, nem realizálódik

• Explicit – megfogalmazott

• Sándori (2001): Tacit tudás és explicit információ

• Tudás helyhez kötött 
információ hordozható

• Willard (1999) explicit 
tudásnak a berendezésekbe, 
programokba beágyazott 
(embedded) formáját is



A tudásmenedzsment a következőket 
foglalja magában (Sándori 2001)

a tudás rögzítése, 
kodifikálása

a tudás 
strukturálása, 
kategorizálása

a tudás 
elérhetővé 
tétele, 
megosztása

a szellemi tőke 
jobb kihasználása 
(újrahasznosítása) 
és védelme

mindezt integrált (!) 
megközelítésben és 
az összetevők 
szinergizmusára (!) 
építve



Tudásmenedzsment 2.

• Ami a tudásmenedzsmentet 
valóban megkülönbözteti az eredményes 
információkezeléstől
• az új tudás létrehozásának bátorítása 

• és a meglévő tudás alkalmazásának ösztönzése

• Az információtechnológiának elsősorban az a szerepe 
a tudásmenedzsmentben
• minden érdekelt számára könnyen elérhetővé

• és egymással kombinálhatóvá tegye a rögzített ismereteket

Infrastruktúrát, keretet biztosít, amit elkötelezett embereknek
kell értékes tartalommal megtölteniük



Intézményi tudás-központú szemlélet kiépítése 

• Lassú folyamat, vezetői támogatás mellett valósulhat meg, a 
szervezeti kultúra megváltozásával jár együtt
• Lehetséges alkalmai: megbeszélések, email, levelezőcsoport, 

network, stb.

• Mi kell a tudásmegosztáshoz? (Mendelsohn Kersey 1998)

Bizalom, bizalom és 
bizalom

Legyünk képesek 
világosan kifejezni 

magunkat

Legyen határozott 
okunk vagy célunk 
[mármint tudásunk 

megosztására/
megosztásával]

Egy nyelven 
beszéljünk

Jusson rá időnk
Legyen mód a 

kötetlen 
kapcsolatfelvételre

Magunk dönthessük 
el, hogy 

bekapcsolódunk-e

Legyen a kezünkben 
(fejünkben) olyan 
helyi/személyes 

tudás, ami könnyen 
átadható

A tudás 
megosztásában 
támogassanak a 

feletteseink

Az infrastruktúra is 
támogassa a tudás 

megosztását



Tudományos kommunikáció

• Kutatási eredmények és más tudományos munkák 
létrehozását, minőségi ellenőrzését, terjesztését és 
hosszú távú megőrzését
• Formális és informális módjai

• A láthatóság (vizibilitás) szerepe a tudományos 
kommunikációban 
• A láthatóság szerepe
• Egyetemi rangsorok, hírnév
• Tudományos kapcsolati háló a 21. században - Networked

researcher
• Open Access



Open Access

• Open Access alatt olyan az Interneten azonnal 
hozzáférhető tudományos publikációkat értünk, 
melyek ingyenesen elérhetők az olvasók számára

• Ezen publikációk minőségét az garantálja, hogy 
lektorált tudományos folyóiratokban jelennek meg 
és a megjelenést követően online mindenki számára 
ingyenesen elérhetővé válnak

• Az olvasóknak lehetőségük van az ilyen 
tanulmányok letöltésére, másolására, megosztására, 
nyomtatására, de az eredeti forrást minden esetben 
kötelesek feltüntetni, csak jogszerű felhasználásuk 
megengedett



Miért fontos az open access?

Kutatók

Láthatóság

Hatás

Elismertség

Kommunikáció

Együttműködés

Szakmai előrelépés

Intézmények
Az egyetem szellemi termésének 

„kirakata”

Maximalizálja a szellemi termés 
láthatóságát és hatását

Kutatási és oktatási tevékenységek 
kezelése, mérése

Munkaterület projektek, 
együttműködések, stb. számára



Érvek és ellenérvek az OA kapcsán
• Érvek

• láthatóság és hatás növekedése

• azonnali hozzáférés

• keresőrendszerek releváns 
találatként szerepeltetik

• digitális dokumentumok előnyösek

• hozzájárul a folyóiratkrízis 
megoldásához

• elősegíti az interdiszcipliáris
együttműködéseket

• hozzájárul a kutatás hatékonyság 
növekedéséhez

• szerzői jogok

• a közpénzekből finanszírozott 
kutatási eredmények nyíltan 
hozzáférhetők

• gondoskodik a dokumentumok 
hosszú távú eléréséről

• támogatja az IT-alapú hálózati 
munkakörnyezet kialakítását

• biztosítja az elsőbbséget

• Fenntartások
• minőségi kétségek
• hozzáférés problémái
• hosszútávú megőrzés elvei
• hitelesség kérdése
• szerzői jog kezelése
• szerzői díjak rendezése
• költségek finanszírozásánál 

felmerülő érdekkonfliktusok
• időigényes önarchiválás
• a non-profit kiadók kihívása
• célcsoportok meghatározása



A kutató 

eldönti hová 

publikáljon

A SHERPA RoMEO-

ban ellenőrizhető, 

hogy a folyóirat 

milyen OA és 

önarchiválási 

lehetőségeket enged

Publikálás OA 

folyóiratban

Publikálás 

előfizetéses 

folyóiratban

Cikkeljárási díj (APC) 

megfizetése amennyiben 

szükséges

A cikk már 

megjelenésko

r OA a kiadó 

által

ARANY OA

ZÖLD OA

Repozitórium 

felkutatása (pl. 

OpenDOAR)

Önarchiválás 

a kiadói 

politika 

betartásával

Azonnali vagy 

késleltetett 

megjelenés a kiadói 

politikától függően

Ha van választható 

lehetőség egy-egy 

cikk erejéig (hibrid 

folyóirat) Cikkeljárási díj (APC) 

megfizetése

A cikk már 

megjelenéskor 

OA a kiadó 

által
Eredeti angol nyelvű forrás: https://www.openaire.eu/edocman?id=861&task=document.viewdoc



Repozitórium

• Intézményi
• DEA

• Tudományterületi
• Közgazdaságtan:

• repec
• Fizika, matematika, IT:

• arXiv
• Pszichológia:

• PsyDok, a pszichológia teljes szövegű szakterületi 
szervere

• Külföldi
• Zenodo

• Adatrepozitóriumok
• Repozitórium rangsorok: 

http://repositories.webometrics.info/

http://repec.org/
https://arxiv.org/
http://psydok.sulb.uni-saarland.de/
https://zenodo.org/
http://repositories.webometrics.info/


Hazai intézményi repozitóriumok
Budapesti Corvinus Egyetem

Budapesti Corvinus Egyetem - Doktori disszertációk archívum
Budapesti Corvinus Egyetem - Kutatások
Budapesti Corvinus Egyetem - Vállalatgazdaságtan Intézet Archívuma

Szegedi Tudományegyetem

SZTE Contenta - Szegedi Tudományegyetem repozitóriumainak közös keresője
SZTE Diplomamunka Repozitórium
SZTE Doktori Repozitórium
SZTE Egyetemi Kiadványok Repozitórium
SZTE Miscellanea -digitális mindenes gyűjtemény
SZTE Publicatio Repozitórium
SZTE Szenátusi Repozitórium
SZTE Historia - Egyetemtörténeti Kiadványok Repozitóriuma
A Délmagyarország Archívuma - Délmagy Archívum
A Tiszatáj Archívuma

Debreceni Egyetem DEA - Debreceni Egyetem elektronikus Archivum

Eötvös Lorand Tudományegyetem EDIT - ELTE Digitális Intézményi Tudástár

Miskolci Egyetem Midra - Miskolci Egyetem Digitális Raktár és Adattár

Nyugat Magyaroszági Egyetem
NYME - Diplomamunka Repozitórium
NYME - Doktori Repozitórium
NYME - Publicatio Repozitórium

Magyar Tudományos Akadémia

REAL - OTKA/NKFIH által támogatott publikációk
REAL-D - az MTA doktori disszertációk
REAL-EOD - DMTA KIK digitalizált könyvek
REAL-J - digitalizált folyóiratok
REAL-MS - MTA KIK különgyűjteményeinekk digitalizált kéziratai
REAL-PhD - PhD dolgozatok
REAL-R - Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteménye
ELEKTRA - MTA Közgazdasági és Regionális Tudományi Kutatóközpont (MTA KRTK) Regionális Kutatások Intézete (RKI) Elektronikus Archívuma
SZTAKI Publikációtár

Semmelweis Egyetem Semmelweis Egyetem Repozitórium

Szent István Egyetem Szent István Archive

Közép-európai Egyetem
CEU Academic Archive
CEU Business School Electronic Archive
Policy Documentation Centre

Óbudai Egyetem Óbudai Egyetem Digitális Archívum

Eszterházy Károly Egyetem
Intézményi Publikációk Repozitóriuma
Doktori Disszertációk Repozitóriuma

Agrárgazdasági Kutató Intézet Agrárgazdasági Kutató Intézet Repozitóriuma

Szent István Egyetem Állatoros-tudományi Kar HUVETA - Magyar Állatorvos-tudományi Archívum

Magyar Közszolgálati Egyetem Ludovika Digitális Tudástár és Archívum

Pécsi Tudományegyetem PEA - Pécsi Egyetemi Archívum

Egyéb repozitóriumok: Magyar Elektronikus Könyvtár

http://phd.lib.uni-corvinus.hu/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/
http://edok.lib.uni-corvinus.hu/
http://contenta.bibl.u-szeged.hu/
http://diploma.bibl.u-szeged.hu/
http://doktori.bibl.u-szeged.hu/
http://acta.bibl.u-szeged.hu/
http://opac3.bibl.u-szeged.hu/szteda/misc?p=0
http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/
http://szenatus.bibl.u-szeged.hu/
http://dm.ek.szte.hu/
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/
http://ganymedes.lib.unideb.hu:8080/dea/
https://edit.elte.hu/xmlui/
http://midra.uni-miskolc.hu/jadox/portal/browser.psml
http://diploma.nyme.hu/
http://doktori.nyme.hu/
http://publicatio.nyme.hu/
http://real.mtak.hu/
http://real-d.mtak.hu/
http://real-eod.mtak.hu/
http://real-j.mtak.hu/
http://real-ms.mtak.hu/
http://real-phd.mtak.hu/
http://real-r.mtak.hu/
http://www.regscience.hu:8080/jspui/?locale=hu
http://eprints.sztaki.hu/
http://repo.lib.semmelweis.hu/
http://archivum.szie.hu/
http://ceu.archives.ceu.hu/
http://rss.archives.ceu.hu/
http://pdc.ceu.hu/
http://lib.uni-obuda.hu/node/79
http://publikacio.uni-eszterhazy.hu/
http://disszertacio.uni-eszterhazy.hu/
http://repo.aki.gov.hu/
http://www.huveta.hu/
https://ludita.uni-nke.hu/ludita
http://pea.lib.pte.hu/
http://mek.oszk.hu/


tudoster.idea.unideb.hu

Open Access támogatás a Debreceni Egyetemen

• http://tudomany.idea.unideb.hu/oa

7374 OA tétel



tudoster.idea.unideb.hu



Tudóstér a számok tükrében

• Tudósprofilok: 2753

• Intézeti/Intézményi egységek: 698

• Pályázat: 38





tudoster.idea.unideb.hu









Mi lehet Open Access a Tudóstérben?

Open Access Platina út (ingyenes OA folyóirat)

Open Access Arany út (OA folyóirat)

Open Access Zöld út (pre-print, post-print)

Hibdrid megoldás (OA cikk)

Szerzői engedély alapján

www.open-access.hu



TEENDŐK PhD VÉGZÉS ELŐTT

• A 2014. május 15: módosult az egyetem doktori 
szabályzata (V. fejezet 15. (1): 

• „a [tudományos munkásságot igazoló] közlemények egy-
egy példányát […] a DE Egyetemi és Nemzeti Könyvtár 
publikációs adatbázisába [iDEA Tudóstér]fel kell töltenie. 
Az adatbázisba feltöltött közlemények alapján a 
Könyvtár elkészíti és hitelesíti a jelölt publikációs listáját, 
a hitelesített listát a jelölt az értekezéssel együtt 
benyújtja a tudományterületi doktori tanácshoz.”

• A feltöltés és a Hitelesített Publikációs Lista kiadásának 
folyamata



Igénylés és bejelentkezés



Bejelentkezés



Publikációk feltöltése











Feltöltő űrlap
DOI szám, ha van megkönnyíti a kitöltést

Megjelenés éve

DE szerzők adatai magunkra kitöltjük, többi szerzőt MŰFAJI ADATOK 
résznél felsoroljuk a kiadványon szereplő sorrendben, ;-vel elválasztva

Pályázati adatok

Műfaji adatok

Kulcsszavak

Mab adatok

Összefoglaló (abstract)

A publikációt tartalmazó folyóirat adatai

A publikáció teljes szövegének elektronikus elérhetőségei

Fájl feltöltés  pre-print, post-print, kiadói változat



Pre-print



Post-print



Kiadói változat















Elkészült PuLi



OA letöltési statisztika







Javasolt eljárás adatok felviteléhez az 
MTMT-be

Adatok 
feltöltése a 
Tudóstérre

Adatok 
letöltése RIS 

fájlban a 
Tudóstérből

Adatok 
importálása az 

MTMT-be

MTMT-ből 
válogatott 
publikációs 

lista 
importálása a 
doktori.hu-ra







MTMT import RIS fájlból
3. Import adatbázisokból



MTMT import



Az Open 
Access 

ragadozói Hogyan kerüljük el a csapdát?



Predátor folyóiratok jellemzői 1.
• Kapcsolatfelvétel

• kéretlen levelekben keresik fel a kutatókat cikkekért folyamodva
• a kiadó székhelye nem illeszkedik a folyóirat nevéhez (American, 

British, International...)
• nyugati székhelyet tüntetnek fel, de ténylegesen fejlődő 

országokban működnek
• elérhetőségeiknél csak e-mailes, internetes elérést adnak meg, 

titkolják tényleges működési helyüket

• Folyóirat neve, küldetése, tudományterületi besorolása
• a folyóirat neve nem illeszkedik a vállalt küldetéséhez
• a folyóiratcímek túl általánosak, túl nagy tudományterületet 

jelölnek, hogy minél több cikket tudjanak megjelentetni. (pl. 
Journal of Education)

• a folyóiratban megjelent cikkek tartalomban eltérnek a folyóirat 
tudományterületétől

• össze nem illő tudományterületeket tesznek egy folyóiratba (pl. 
International Journal of Business, Humanities and Technology)



Predátor folyóiratok jellemzői 2.

• Szakmaiság
• szerkesztőbizottságuk általában kicsi, nem szerepelnek benne a 

szakma elismert kutatói
• weboldaluk nem professzionális, gépelési hibák, nem működő 

linkek vannak rajta és sokszor hétköznapi hirdetésekkel van tele
• hamisan tüntetik fel, hogy Thomson Reuters Impakt Faktorral 

rendelkeznek vagy hamis metrikákat alkalmaznak (Pl. Global 
Impakt faktor)

• a cikkeket nem válogatják szakmailag, aki fizet, annak 
megjelenhet a cikke

• szakmai lektorálás nélkül gyorsan megjelentetik a cikkeket

• Finanszírozási és jogi kérdések
• sokszor előre nem informálják a kutatót a közlési díj 

felszámításáról
• a cikkek szerzői jogát (copyright) a kiadók maguknak tartják meg









Predátor folyóiratok ellenőrzése

Predátor
folyóiratok 
ellenőrzése

Sherpa/
Romeo

Directory of 
Open Access 

Journal 
(DOAJ)

Web of 
Science 
(WOS)

Scimago

Magyar 
Tudományos 
Művek Tára 

(MTMT)

Open Access 
Scholarly

Publishers
Association

(OASPA)

Folyóirat saját 
honlapja

COPE



Predátor folyóiratok ellenőrzése

• Sherpa/Romeo

• http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=si
mple

• Directory of Open Access Journal (DOAJ)

• https://doaj.org/

• Web of Science (WOS)

• https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action

• Scimago

• http://www.scimagojr.com/

• Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT)

• https://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso

• Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA)

• http://oaspa.org/membership/members/

• Folyóirat saját honlapja

• COPE

• http://publicationethics.org/members

http://www.sherpa.ac.uk/romeo/index.php?la=en&fIDnum=|&mode=simple
https://doaj.org/
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalHomeAction.action
http://www.scimagojr.com/
https://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso
http://oaspa.org/membership/members/
http://publicationethics.org/members


Példa predátor kiadókra



Példa predátor folyóiratokra



Eltérített folyóiratok

• http://www.jokulljournal.is/

• http://www.jokulljournal.com/

• http://about.jcr.incites.thomsonreuters.co
m/?utm_source=false&utm_medium=fals
e&utm_campaign=false

• https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JC
RJournalProfileAction.action?pg=JRNLPRO
F&journalImpactFactor=0.833&year=2015
&journalTitle=Jokull&edition=SCIE&journa
l=JOKULL

http://www.jokulljournal.is/
http://www.jokulljournal.com/
http://about.jcr.incites.thomsonreuters.com/?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
https://jcr.incites.thomsonreuters.com/JCRJournalProfileAction.action?pg=JRNLPROF&journalImpactFactor=0.833&year=2015&journalTitle=Jokull&edition=SCIE&journal=JOKULL


• http://www.jokulljournal.is/ • http://www.jokulljournal.com/







www.lib.unideb.hu

Köszönöm 
a 

figyelmet!

jparagh@lib.unideb.hu

publikaciok@lib.unideb.hu


