
Refworks
A tananyag az EFOP - 3.4.3-16-2016-00021 pályázat keretén belül valósul meg.

Miért használjunk referensz szoftvereket?

Referencia szoftverek előnyei
● a helyes, megfelelően elkészített bibliográfia a szakdolgozat, a diplomamunka

alapkövetelménye
● a Refworks-ben összegyűjtött anyag PhD-nál is használható, rálátás

kutatásainkra, hivatkozott szakirodalmainkra
● bárhol elérhető: terepen, egyetemi környezeten kívül is. Terepkutatás

alkalmával is tájékozódhatunk a szakirodalmakban
● tematikai rendezés mappákba
● megosztás: közös cikk, tanulmány, kutatás alkalmával az adott mappa

megosztható – hatékonyabb kommunikáció, közös reflektálás, bármikor
módosítható

● interdiszciplinaritás: egy kutató nemcsak a saját szakterületén publikálhat –
például: néprajzos hallgató közölhet kulturális antropológiai, etnológiai,
társadalomföldrajzi cikket is, amelyek más hivatkozási  rendszerrel bírnak –
Refworks segít tájékozódni a tudományágak bibliográfiájában

● Write and Cite: szövegközi hivatkozás –  a Refworks-szel hatékonyan és
gyorsan elsajátítható a szövegközi hivatkozás szabályai és módja

● további előny: a kutatás részét így nem képezi az, hogy a bibliográfia
elkészítése energiát és időt vesz el a kutatótól, megfelelően tud
szakdolgozatára, diplomamunkájára koncentrálni, mivel bibliográfiája
pontosan és szabályosan elkészíthető.

https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=17173
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296763
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296762
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296762
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296763


Miért hivatkozzunk?







Referensz szoftverek

Zotero

zotero.ppsx

Az új Refworks

new refworks.ppsx

Referensz szoftverek összehasonlítása

Refworks, Zotero, Mendeley, Endnote

hivszoft_össz.ppsx

RefWorks előnye

A RefWorks előnye néhány pontban összefoglalva.

RefWorks_elonye.pptx



Refworks regisztráció

Hogyan regisztrálj?

Csakis egyetemi e-mail címmel ingyenes a regisztráció és a Refworks további
használata. Nem egyetemi IP-hez kötött, csak e-mail címhez.

Hogyan regisztrálj?
Első lépés:

Keresd fel a hallgatói levelezőrendszert és lépj be a saját fiókodba.

Az azonosítóddal és a hozzátartozó jelszóval lépj be.

Második lépés:

Keresd fel a Refworks honlapját.

A Create account menüpontra kattintva a mezőbe írd be a mailboxos e-mail címed teljes
egészében. A regisztrálásnál fontos, hogy az unideb szó szerepeljen az e-mail címben,
azért regisztrálsz egyetemi e-mail címmel.

Ezt követően adj meg egy tetszőleges jelszót, amivel később be tudsz majd lépni a
Refwokrs fiókodba.

Keresd az aktiváló e-mailt az egyetemi levelezésben (esetleg a Levélszemét mappában).

Az egyetemi e-mail cím: azonosító+@mailbox.unideb.hu

http://mailbox.unideb.hu/
https://refworks.proquest.com/






Mappa-rendszer, mappák kezelése

Mappa létrehozása, mappa-tevékenységek
1. Új mappa létrehozás: Add a folder menüpontra kattintva létrehozhatunk egy új
mappát. A megjelenő ablakban adjuk meg a mappa nevét.

2. A létrehozott új mappával a következő tevékenységek végezhetőek el:

Almappa létrehozása: az új mappán belül több almappa használata lehetséges. Ezt az
Add subfolder menüpont segítségével végezhető el.

Átnevezés: Mappánknak új nevet adhatunk, a Rename, azaz az átnevezés menüponttal.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2217&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2218&displayformat=dictionary


Sharing settings: Mappánkat megoszthatjuk másokkal. A megosztás beállításairól a
tréning Refworks mappák megosztása című témakörben informálódhatsz.

Törlés: A mappát a Delete menüponttal törölhetjük listánkból.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2231&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296760


Exportálás

Átemelés a MOKKA adatbázisból
1. Írjuk be a szerző nevét, vagy a  szakirodalom/cikk/tanulmány címét a keresőmezőbe.
A böngészési listában a szerző-cím mellett a két kék ikon közül, kattints a jobb oldali
ikonra, a "teljes méret" opcióra.

2. Az Egyszerű fül alatt a keresett szakirodalom/cikk/tanulmány kevésbé részletes
adatait láthatjuk.



3. A MARC fül alatt már számozott mezőben a publikációról részletes információt
kapunk: műfaj, hol jelent meg (folyóirat cím, kötetcím), terjedelem.

4. A RIS fül alatt ugyanúgy mezőkbe rendezve a kiadvány adatait olvashatjuk, de ez a fül
alatt nyílik lehetőség, hogy a könyvet/cikket/tanulmányt átemeljük a Refworks-be.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2227&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2230&displayformat=dictionary


5. Átemelés Refwokrs felé menüre kattintva a MOKKA átvezet egy másik oldalra, ahol
eldönthetjük, hogy az új, vagy a régi Refworksbe szeretnénk átemelni a publikációt. A
Kék színnel jelezett ProQuest Refworks-re klikkeljünk.

6. Az importálás előtt kiválaszthatod, hogy csupán a Last imported mappába szeretnéd
áthelyezni, vagy már létező mappába. Ha mappába szeretnéd közvetlenül áthelyezni,
akkor  a lenyíló menüből válaszd ki  a célmappát.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2228&displayformat=dictionary


Importálás Google Scholar-ból
1. A Google Scholar keresőmezőjébe írjuk be a kutatási témához kapcsolódó kifejezést,
tárgyszót: pl. history, geography, pszichológia stb



2. A találatok közül válasszuk ki azt, amelyre szükségünk lesz. A publikáció rövid
ismertetője után, a legalsó menüsorban, kattintsunk az idézőjelre.



3. Az Idézés című megjelenő ablakban, válasszuk a Refworks opciót.

4. A Refworks menüpont új oldalra vezet, ahol a kereső kéri, hogy válasszuk ki, melyik
Refworks-be kívánjuk importálni a publikációt.

5. Az importálás előtt kiválaszthatod, hogy csupán a Last imported mappába szeretnéd
áthelyezni, vagy már létező mappába. Ha mappába szeretnéd közvetlenül áthelyezni,
akkor  a lenyíló menüből válaszd ki  a célmappát.



Importálás a MATARKA-ból
1. A MATARKA böngészőjébe írjuk be a keresett publikáció címét, szerzőjét, vagy
tárgyszavát.



2. Sikeres találat esetén, válasszuk ki az átemelni kívánt folyóiratcikket. A szerző neve
előtt lévő szürke négyzetbe helyezett pipával kijelöljük a dokumentumot, majd mentsük
el a Kosárba.



3. A Kosárba helyezés után az Exportálás menüpont alatt kiválaszthatjuk, hogy mely
referensz szoftverbe szeretnénk a dokumentumot exportálni. A Refworks opció
választását ponttal jelöld, majd kattints az Exportálás-ra. Természetesen előtte
ellenőrizheted a Kosár tartalmát.

4. A folyóiratcikk RIS formátumára irányít a MATARKA. A dokumentum részletes
adatairól tájékoztat, majd kattints az Export to RefWorks opcióra.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/view.php?id=296764&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=1


5. A következő lépésben ki kell választanod, hogy a Refworks melyik verziójába szeretnél
exportálni. Válaszd a ProQuest Refworks-t.



6. Az importálás előtt kiválaszthatod, hogy csupán a Last imported mappába szeretnéd
áthelyezni, vagy már létező mappába. Ha mappába szeretnéd közvetlenül áthelyezni,
akkor  a lenyíló menüből válaszd ki  a célmappát.

Átemelés a PubMed-ből
A PudMedből való átemelés, csak úgy lehetséges, ha a dokumentumot letöltjük
számítógépünkre. Egyszerű exportálás, mint a MATARKA-nál, vagy a MOKKA-nál, nem
lehetséges.

1. Jelentkezz be a PubMed fiókodba.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2228&displayformat=dictionary


2. Fiókodba bejelentkezhetsz:

● Gmail fiókoddal
● Facebook-kal
● Commons-szal
● regisztráció alapján létrehozott PubMed fiók



3. A My NCBI opció alatt megtekintheted eddigi kereséseidet, gyűjteményeidet, saját
bibliográfiádat.



4. Írjuk be a keresendő kifejezést, vagy tárgyszót.

5. A találatok közül válasszuk ki a megfelelő dokumentumot, majd pipával jelöljük ki. A
Send to menüpont alatt a File opciót választva, állítsuk be, hogy Summary (text)
formátumba mentsük le a publikációt.



6. A dokumentumot a Letöltések mappába helyezi a rendszer.

7. A Refworks-be úgy tudjuk importálni, hogy a letöltött dokumentumot, feltöltjük.  A +
menüre kattintva, Upload document.

8. Az importálás előtt kiválaszthatod, hogy csupán a Last imported mappába szeretnéd
áthelyezni, vagy már létező mappába. Ha mappába szeretnéd közvetlenül áthelyezni,
akkor  a lenyíló menüből válaszd ki  a célmappát.



9. A feltöltött dokumentumot is lehet szerkeszteni. Jelöljük ki és a jobb oldalon
megjelenő menüsávban szerkeszthetővé válnak a publikáció adatai.





Hivatkozás kezelése, szerkesztése, új hivatkozás

Hivatkozások kezelése
Az adatbázisokból exportált hivatkozásokat háromféle nézetben tekinthetjük meg a
Refworks rendszerében.

1. Normál nézet - Normal View

2. Teljes nézet - Full View

Ebben a nézetben a hivatkozások részletes adait tekintheted meg: szerző, cím,
publikálási év, kiadó, ISBN...

3. Idézeti nézet - Citation View

A Citation View fül mellett található beállítások jelre kattintva kiválaszthatjuk, hogy
milyen hivatkozási stílusban szeretnénk megtekinteni exportált szakirodalmaink adatait.

Itt ellenőrizhetjük, hogy a hivatkozásnak mely adatai hiányoznak. Ezeket mi is
pótolhatjuk, mivel a betöltött hivatkozások szerkeszthetőek. A következő leckében
(kattints a szövegrészre) a hivatkozások szerkesztését sajátíthatod el.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2229&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2225&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2223&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2223&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296755




Hivatkozások szerkesztése
1. Normál nézetben, jelöljük ki a szerkesztésre szánt hivatkozást. Jobb oldali sávban
megjelennek a forrás adatai.

2. A ceruzajel aktiválásával szerkeszthető a hivatkozás.



3. A hivatkozásokhoz címkéket adhatunk.





Bibliográfia készítése
Bibliográfia készítése lépésről lépésre
1. Válaszd ki azt a mappát, vagy jelöld ki azokat szakirodalmakat, amelyekről
irodalomjegyzéket szeretnél készíteni.

2.Kattints a Create bibliography ikonra.

3. Válaszd ki a megfelelő hivatkozási stílust. Legördülő listában ABC sorrendben, vagy a
keresőmezőbe beírva is megtalálhatod a hivatkozási stílus nevét.

4. Vágólapra másolva, beillesztheted dolgozatodba a megfelelő stílusban generált
bibliográfiát.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2224&displayformat=dictionary


További információként tekintsd meg a videót:

https://youtu.be/iNAqCXsSg_4

https://youtu.be/iNAqCXsSg_4


Bibliográfiai szabványok legenerálása

Bibliográfiai szabvány legenerálása
1. A Citation Style Editor menüpont alatt létrehozhatod a kívánt hivatkozási szabványt.

2. A New style - ra klikkelve a felugró ablakban elvégezhetjük az első beállításokat:

● Copy settings from existing style - ha ezt az opciót választjuk, akkor
kiválaszthatunk egy már meglévő hivatkozást, amelyből saját hivatkozási
stílust generálhatunk.

● Name - hivatkozási stílusunkat névvel kell ellátni.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2222&displayformat=dictionary


3. Az új stílussal való további tevékenységek az Options menüponton keresztül:

● Copy style settings from... - már meglévő hivatkozási stílusokból emelhetünk
át

● Rename - átnevezés
● Duplicate - másolatot készíthetünk az új stílusról
● Delete - az új hivatkozási stílus törlése

Szabvány nélküli hivatkozás legenerálása
Ha az új hivatkozási stílushoz nem rendeltünk hozzá a már meglévő szabványokból,
akkor a Reference type menüpont melletti + jellel adhatjuk hozzá saját hivatkozási
stílusunkat.

1. Reference type



2. Válasszuk ki, hogy milyen műfajú írásra szeretnénk legenerálni a hivatkozási
stílusunkat.

Start with an empty reference type - nem a már meglévő szabványból generálunk, hanem
saját (azaz üres) szabványt hozunk létre.

Ha esetleg nem a számunkra megfelelő műfajt választottuk ki, az azonnal törölhető.



Véletlen törlés esetén, a művelet visszavonható a Restore-ral.

3. A Bibliography settings melletti + jel kattintásával a hivatkozási stílus beállításait
adhatjuk meg.



4. Search fields or type to add text

A Save menüpont alatt fehér mezőben található + jellel mezőket adhatunk hozzá leendő
hivatkozási stílusunkhoz. Szerzőt, a publikálás évét, címet, kiadót. Ezek sorrendje később
módosítható.



5. A kiválasztott mezőknél meghatározhatjuk, hogy a hivatkozási rendszerben milyen
formában jelenjenek meg. Itt adhatjuk meg, hogy a cím, vagy kiadási év előtt, vagy utána
legyen-e vessző vagy pont. Ha ezeket rögzítettük, a szoftvert generál egy
példahivatkozást, ahol leellenőrizhető a saját szabványforma.



Hivatkozás legenerálása szabvány alapján
1. A Create citation style felugró ablakban , a Copy settings from existing style
lehetőséget aktiváljuk.

2. A kereső mezőbe írjuk be a szabvány nevét.

3. A Refworks által legenerált hivatkozás megjelenik. A mezőkre kattintva tudjuk
módosítani a hivatkozás formáját. Az az aktív mező, melyet kékkel jelöl e rendszer.





RefWorks mappák megosztása

Mappa megosztása
Mappa-megosztás beállításai:

A Sharing settings megjelenő ablakában elvégezhetjük a mappára vonatkozó
beállításokat.

Settings for:

● lenyíló menüben válasszuk ki a megosztani kívánt mappát

● további két opció:
● Only invited people may access. - Csak meghívott személyek férhetnek hozzá.
● Anyone within your organization may join this folder. - Bárki csatlakozhat

ehhez a mappához.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2231&displayformat=dictionary


Hozzáférhetőség:

Can read - olvasható mappa

Can annotate - megjegyzéseket fűzhet a mappához

Can modify - módosíthatja a mappát

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2221&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2219&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2220&displayformat=dictionary




Write -N- Cite, szövegközi hivatkozás

Szövegközi hivatkozás letöltése
Szövegközi hivatkozás és bibliográfia készítése Word dokumentumban

1. A Tools menüpontban keressük meg a Tools lehetőséget.

Download & install: a letöltés elindítása

Ha nem sikerül a 32 bites verzió telepítése, akkor kattintsunk az Other Windows and Mac
Versions menüpontra és válasszuk ki a 64 bites verziót.

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296762
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296763


2.Nyissunk meg a  hivatkozni kívánt Word dokumentumot. Ha a telepítés sikeres volt,
megjelenik a Refworks felirat a menüszalagon.

3. A Refworks menüpont aktiváláshoz, jelentkezzünk be fiókunkba. Ennek eléréséhez
kattintsunk a Refworks fülre.



A Refworks aktiválása után:

Szövegközi hivatkozás
1. A Style menüpontban megadhatjuk, hogy melyik hivatkozási stílussal szeretnénk
elkészíteni bibliográfiánkat és szövegközi hivatkozásunkat.



2. Insert Citation, azaz idézet beillesztésével a szövegben helyezhetjük el a hivatkozást.
Ügyeljünk arra, hogy a hivatkozást oda fogja beszúrni a rendszer, ahol a kurzor áll.

3. A felugró ablakban megjelenő mappákban keressük meg azt a szakirodalmat, amelyre
hivatkozni szeretnénk. Dupla kattintással elérhetjük a mappák tartalmát. A kiválasztott
szakirodalmat szintén dupla kattintással jelölhetjük ki, majd klikkeljünk az OK gombra.
Így megjelenik szövegközi hivatkozásunk. A Preview Citation felirat mellett
ellenőrizhetjük, hogy valóban a a megfelelő hivatkozási stílusban készül majd el a
hivatkozás.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2226&displayformat=dictionary


Szövegközi hivatkozás:

Az APA szabvány szerinti hivatkozás (példa) :



Bibliográfia
1. A Bibliography Options menüpont alatt található Insert Bibliography kattintásával
bibliográfia készíthető a már szövegben is feltüntetett
szakirodalomból/szakirodalmakból.



2. Újabb szövegközi hivatkozás beszúrása esetén kattints Insert Citation, majd az Insert
New opcióra.

3. Az Insert/Edit Citation megjelenő ablakban, nemcsak a mappákra való kattintással
kereshetünk. Az ablak felső részében elhelyezkedő fehér sávban kulcsszavakat
adhatunk meg. Ezek a kulcskifejezések, csak az általunk betöltött szakirodalmakban
keresnek.

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296762
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2226&displayformat=dictionary


4. A szövegközi hivatkozást ebben az esetben is ott hozza létre, ahol a kurzor áll.
Továbbá a szakirodalom a References listában is megjelenik az általunk megadott
hivatkozási stílusban.



Az APA stílusú szabvány bibliográfiája (példa, kattints a képre) :



A szövegközi hivatkozás és a bibliográfia létrehozásának folyamatát angol nyelvű videón
is követheted:

https://youtu.be/um5oOxJjXAk

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296762
https://youtu.be/um5oOxJjXAk


Refworks - fogalomtár
A tananyag során felmerült fogalmak.

Refworks

Keresés a teljes szövegben
Fogalomtár böngészése ezzel az indexszel

Speciális | A | Á | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | É | F | G | GY | H | I | Í | J | K | L | M | N | NY | O |
Ó | Ö | Ő | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ú | Ü | Ű | V | W | X | Y | Z | ZS | MIND

Oldal:  1 2 (Következő)

MIND

A

Add a folder
Új mappa létrehozása.

Add subfolder
A mappán belül, új almappa létrehozása.

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/view.php?id=296764&mode=letter&hook=SPECIAL
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/view.php?id=296764&mode=letter&hook=A&sortkey=&sortorder=
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/view.php?id=296764&mode=letter&hook=%C3%81&sortkey=&sortorder=
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Can annotate
Megjegyzéseket fűzhetsz a megosztott mappához.

Can modify
A megosztott mappa  tartalma módosítható a hozzáférhetőség által.

Can read
A megosztott mappa csak olvasható, de nem szerkeszthető.

Citation Style Editor
Menüpont a Refworksben, amelyen keresztül hivatkozási szabvány legenerálásnak
tulajdonságai adható meg.



Citation View
A mappába rendezett betöltött hivatkozásokat, az általunk kiválasztott hivatkozási
stílusban, szabványban tekinthetjük meg.

Create bibliography
A bibliográfia elkészítése megadott szabvány/stílus alapján.

F

Full View
A mappába betöltött szakirodalmi forrás, részletes adatai tekinthetőek meg, pl.
szerző, cím, publikálási év, kiadó, ISBN.

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296763


I

Insert Citation
Szövegközi hivatkozás beszúrása a Word dokumentumba. Ez a funkció, csak
felhasználónévvel való bejelentkezés után érhető el.

M

MARC
Dokumentum leírásához használt szabványosított formátum. Speciális, számokkal
jelzett mezői tartalmazzák a kiadványok adatait.

MOKKA
Magyar Országos Közös Katalógus. Közös adatbázisa a tagkönyvtáraknak. A DEENK
alapító tagkönyvtára a MOKKA-nak.

További információkat a MOKKA honlapján találsz.

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296762
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=2228&displayformat=dictionary
http://www.mokka.hu/web/guest/tagkonyvtarak
http://www.mokka.hu/web/guest/tagkonyvtarak
http://www.mokka.hu/web/guest/kuldetesnyilatkozat
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Normal View
A Refworks mappáiba betöltött hivatkozások megtekintése.

R

RIS
Research Information Systems. A MARC-hoz hasonló szabványosított formátum, a
dokumentumleírásban.
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Sharing Settings
A mappa-megosztás beállítások műveleteinek összessége.

Önellenőrző teszt


