
Hogyan írjunk szakdolgozatot
Mezőgazdaság-,Élelmiszertudományi és
Környezetgazdálkodási Karon?

A tréning a szakdolgozat - és egyéb egyetemi dolgozatok - megírásában nyújt
segítséget az agrártudományi képzésben részt vevő hallgatóknak. A témák a
jelenlévő résztvevők igénye szerint változhatnak, elősegítve ezzel a szakdolgozatírás
folyamatát.

A tréning tartalma:

● témaválasztás kritériumai
● irodalomkutatás, információkeresés
● legjobban hasznosítható források az agrártudomány területén
● források, dokumentumok értékelése, azaz mit érdemes felhasználni

forrásként és mit nem
● szakdolgozatok tartalmi, formai követelményei.

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

Témaválasztás kritériumai

A témaválasztás kritikus pontjai
A szakdolgozat elkezdése előtt fontos az alábbi kérdések megválaszolása önmagunk
számára.

● Valóban érdekli a téma? Szívesen dolgozik-e vele hónapokon keresztül?
● Megfelel-e a téma a készségeinek, személyiségének?
● Rendelkezésre áll-e bőséges szakirodalom vagy önálló kutatást, kísérletezést

igényel?
● Birtokában van-e a szükséges módszereknek (kísérlettervezés, statisztikai

feldolgozás, irodalomkutatás stb.)?
● Hajlandó-e ezeket elsajátítani?
● Az előrelátható munkamennyiséget tudja-e vállalni?
● Megfelelően tud-e majd együttműködni a témavezetővel?

https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=17169
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=17169
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=17169


Ha sikerült megfelelő témát választani, érdemes haladéktalanul elkezdeni a munkát. Bár
a beadási határidő távolinak tűnik, de ahogy egyre jobban elmélyed a választott
témában, egyre több részlet fog feltárulni Ön előtt és a részfeladatok elvégzése, majd a
szerkesztés időigényes folyamat. A kapkodás a minőség rovására megy és csorbítja az
alkotás örömét.

Forrástípusok
Információforrások típusai
Hogyan keressek?

1. a web

● előny: mindig van találat,
● hátrány: nem biztos, hogy az megfelelő és a megbízhatóság kérdéses lehet.

Web alapú specializált szolgáltatás: Google Scholar - a web tudományos tartalmainak
használatára; többnyire kapcsolat egyes előfizetett adatbázisokkal

2. szakirodalom forrásai

● katalógusok, cikkadatbázisok
○ előny: szerkesztett, előre meghatározható tartalom,
○ hátrány: túlnyomórészt bibliográfiai adatokat tartalmaznak, a

forrásdokumentum nem vagy csak részben érhető el.
● teljes szöveges tartalmakkal rendelkező szakadatbázisok, repozitóriumok

○ előny: előre körülírható tartalom, a forrás elérhető,
○ hátrány: csak az open access tartalmak férhetők hozzá szabadon,

az egyetem által előfizetett adatbázisok otthonról, beiratkozás
után proxy beállítással, vagy helyben használattal érhetőek el.

3. faktografikus adatbázisok

● előny: primér információkat adhatnak,
● hátrány: szakmaspecifikusak, nehéz felderíthetőség, korlátozott hozzáférés,

speciális keresési technikák.

https://www.google.hu/
https://scholar.google.hu/
http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/
http://www.matarka.hu/
https://www.cabdirect.org/cabdirect/search
https://dea.lib.unideb.hu/dea/
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres
http://www.ksh.hu/


Hogyan keressek?
Az eltérő információforrásokban  eltérő keresési stratégiákat alkalmazunk.
Az információforrások típusai

1. a web

● előny: mindig van találat
● hátrány: relevancia  és megbízhatóság kérdéses lehet

web alapú specializált szolgáltatások:

Google Scholar - a web tudományos tartalmainak használatára; esetlegesen
kapcsolat egyes előfizetett adatbázisokkal

2.    szakirodalom forrásai

● katalógusok, cikkadatbázisok
○ előny: szerkesztett,  előre meghatározható tartalom
○ hátrány:  bibliográfia  keresési technika, a forrás maga nem érhető

el csak a leírása
● teljes szöveges tartalmakkal rendelkező szakadatbázisok, repozitóriumok

○ előny: előre körülírható tartalom, a forrás elérhető,
○ hátrány: bibliográfiai  keresési technika, csak az open access és az

egyetem által előfizetett adatbázisok érhetőek el

3. faktografikus adatbázisok

● előny:  primér információkat adhatnak
● hátrány: szakmaspecifikusak, nehéz felderíthetőség,  korlátozott hozzáférés,

speciális keresési  technikák

Keresési stratégiák:

1. A megfelelő információforrás megtalálása

● mire van szükségem?
○ témakör megjelölése  (A témakörre jellemző kulcsszavak gyűjtése)
○ információtípus

● mi áll rendelkezésemre az egyetemen?
○ Honlapon (www.lib.unideb.hu)

■ katalógus (DEENK állománya)
■ magyar nyelvű források (bibliográfiai és teljes szöveges

adatbázisok vegyesen)
■ idegen nyelvű források (bibliográfiai és teljes szöveges

adatbázisok vegyesen)

https://elearning.unideb.hu/mod/resource/view.php?id=323685
http://www.google.hu/
https://scholar.google.hu/
http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/
http://www.matarka.hu/
http://www.jstor.org/
https://dea.lib.unideb.hu/dea/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main
http://www.lib.unideb.hu/


■ elérhető adatbázisok listája
http://www.lib.unideb.hu/hu/adatbazis

■ e-folyóiratok adatbázisa
○ Országos Dokumentumellátási Rendszer katalógusa

(www.odrportal.hu)

2. keresési stratégiák

A keresések indítása előtt meg kell nézni, hogy teljes szöveges vagy bibliográfiai
adatbázisban keresünk-e.

Keresés teljes szöveges adatbázisokban:

Ha teljes szöveges adatbázisban keresünk a keresésünk általában a tételek teljes
szövegére valamint a hozzájuk kapcsolódó bibliográfiai leírásokra és az esetleges
tartalmi összefoglalókra vonatkoznak.

● egy  szempontú keresések
● több szempontú keresések

Keresés bibliográfiai adatbázisokban:

Ha bibliográfiai adatbázisban keresünk arra kell számítanunk, hogy a keresések csak a
tételek címére, szerzőjére esetlegesen kulcsszavaira és tartalmi összefoglalóira
vonatkozik.

● egy  szempontú keresések
● több szempontú keresések
● szűkítés a keresőkérdés összeállításakor vagy találati halmazra facettákkal
● böngészési lehetőségek
● tematikus keresés eltérő lehetőségei és stratégiái

○ ha van deszkriptor  vagy tárgyszó
○ ha szöveg, absztrakt,  áll rendelkezésre a kereséshez

Keresés faktografikus adatbázioskban

Complex-Jogtár

Egy szempontú keresés
A keresést a DEENK katalógusa példáján mutatjuk be.

Az adatbázisokban történő keresések a tételek "metaadatai" alapján, a címekben,
szerzőkben, tárgyszavakban történnek leggyakrabban.

http://www.lib.unideb.hu/hu/adatbazis
http://www.odrportal.hu/
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323665
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323666
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323667
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323668
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323669
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=37265
https://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=simplesearchpage


Témától függően, ha nagy találati halmazra számítunk, célszerű már a keresés
megkezdésekor az egy oldalon megjelenő találatok mennyiségét is beállítanunk.

Több szempontú keresés
A keresést a DEENK katalógusa példáján mutatjuk be.

A katalógus "összetett keresési" oldalán beállíthatunk olyan specifikus kereséseket,
amelyek több szempont kombinálásával adnak megfelelő eredményt.

A leggyakrabban használt keresési mezők, ill. azok kombinációja: szerző, cím, tárgyszó,
ha ismert, akkor a dokumentumok ISSN/ISBN száma.

A kereséseket szűkíthetjük kiadási év, dokumentumtípus, nyelv, illetve a könyvtár
lelőhelyeire is.

Az alábbi keresés Balázs Géza folklorista pálinkával foglalkozó könyveit adja vissza a
szerző, cím és dokumentumtípus megadásával:

https://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=simplesearchpage


A találati lista a keresési feltételeknek megfelelő könyveket tartalmaz, mellyel további
műveleteket tudunk végezni. Például rendezhetjük cím, dátum stb. szerint. Megadhatjuk
azt is, hogy milyen részletességgel kívánjuk látni a találatokat. Célszerű a „Hosszú,
példányokkal” opciót választani, így kaphatunk képet arról, hogy az egyes tételek mely
könyvtárakban lelhetőek fel. Másik módszer a tételek egyenkénti szemrevételezése.
Ebben az esetben a bennünket érdeklő rekord mellett kattintsunk a „Részletek” opcióra.

Megvizsgálhatjuk, hogy egy adott dokumentum mely könyvtári egységekben érhető el,
hozzáférhető-e szabadpolcon, illetve kölcsönözhető, vagy helyben használható kiadvány.

Ha nincs elérhető példány szabadpolcon, raktári kérést is indíthatunk, mely az adott
könyvtári egységben kerül kiszolgálásra.



Böngészés
A katalógusok sok esetben kínálnak böngésző kereséseket. Ebben az esetben – a
kiválasztott böngészőlistától függően – a beírt kereső kifejezést használva
kiindulópontként egy betűrendes listát kapunk. A Magyar Mezőgazdasági
Bibliográfiában leggyakrabban a címkezdést, a szerzőt és a tárgyszó böngészést
használjuk.

A bemutatott példában egy tárgyszó szerinti böngészést látunk, ahol a tárgyszólistába
belépve látjuk, hogy egy-egy fogalomhoz az adatbázis mennyi találatot ad.

A találatokat a találat számára való kattintással tudjuk megtekinteni.



Információkeresési technikák
1. Boole operátorok: keresőkérdésekben logikai műveletek kifejezésére

alkalmazzuk.
● AND / ÉS operátorral összekapcsolt kifejezések esetén mindkét kifejezésnek

szerepelnie kell az egyes találatokban

● OR / VAGY operátorral összekapcsolt kifejezések esetén valamelyik
(bármelyik) kifejezésnek szerepelnie kell az egyes találatokban. (Legalább az
egyik kifejezésnek szerepelnie kell.)



● NOT / NEM operátorral összekapcsolt kifejezések esetén az operátor előtt
álló kifejezés biztosan szerepel, az utána álló kifejezés pedig biztosan nem
szerepel a találati halmazban.

2. Csonkolás: A keresésnél néhány szó vagy kifejezés különböző végződéssel előforduló
alakja is megfelelhet számunkra (kereskedelem, kereskedelme, kereskedelmi, stb.). A
kezdő karaktersort követő végződést ilyen esetben csonkolhatjuk % vagy * jellel. Például
a bagoly% vizsgálat% kereső kifejezésre a találatok között szerepel: bagolylepke
(Helicoverpa armigera Hübn.) gradációja közötti összefüggések vizsgálata;
bagolyköpetek vizsgálata; bagolyköpet-vizsgálatok; bagolyköpet vizsgálati; stb.

3. Pontos kifejezések keresésére idézőjelet használunk.



Ekkor az idézőjelen belül található szókapcsolatra keresünk rá. Mindegyik kifejezésnek
szerepelnie kell a találatban, pontosan úgy és olyan sorrendben, hogyan az idézőjelben
szerepel.

4. Tárgyszavak: egy-egy témában hatékonyabb a keresésünk és relevánsabb találatokat
kapunk, ha tárgyszavakat használunk. Sokszor a címben nem szerepel az adott téma,
szakkifejezés, mégis megtaláljuk a tárgyszavaknak köszönhetően a számunkra épp
megfelelő tárgykört.

Szűkítő eljárások
A nagy adatbázisokat akkor tudjuk hatékonyan használni, ha a keresőkérdésünk
megfelelően specifikus. Ehhez az egyes adatbázisok különböző "szűkítési feltételeket"
kínálnak, melyeket már akár a kiinduló kereséskor használhatunk:

Az Ebsco Academic Search Ultimate adatbázis bonyolult keresőkérdések összeállítására
is lehetőséget ad. Nemcsak különböző szempontú kereső kifejezéseket adhatunk meg,
hanem sokféle szűkítő feltételt is.

Pl.: keresési módok, teljes szöveg, lektorált folyóiratok, időintervallumok és
publikációtípusok stb.



Legfontosabb magyar adatbázisok

FONTOS: Mielőtt bármilyen adatbázisban keresnénk, tanulmányozzuk át előzetesen a
Diplomadolgozatok tartalmi és formai követelményeit. Így megtudhatjuk, hogy a
dolgozat készítése folyamán milyen bibliográfiai adatokra lesz szükségünk, amit már a
kutatás elejétől érdemes alkalmaznunk!

Magyar Mezőgazdasági Bibliográfia - MABI
Mit tartalmaz?

● teljes körűen gyűjti a mezőgazdaságtudományt, részben a határterületeket
● folyóiratcikkek, könyvek, könyvrészletek, konferencia kiadványok
● 1960-2006-ig nyomtatott forma (elérhető a DEENK BCK Olvasótermében);

1986-tól elektronikusan a Magyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtár
honlapjáról

● főképp bibliográfiai adatbázis, teljes szöveget open access elérésű
konferenciakiadványoknál tartalmaz

● a rekordokat tárgyszavazza

A MABI közvetlen linkje

● Keresés - a kép tartalma: keresőkifejezés csonkolással, adatbázis választás,
egy folyóiratcikk megjelenési formája teljes megjelenési nézettel

https://elearning.unideb.hu/mod/resource/view.php?id=296646
https://lib.unideb.hu/hu/BCK
http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/
http://opac3.mmgm.hu/


● Egy könyv dokumentumtípus megjelenési formája:



FONTOS: A számunkra megfelelő cikkek forrásait keressük vissza a DEENK
katalógusában, Így férhetünk hozzá a nyomtatott dokumentumokhoz.

MATARKA
Mit tartalmaz?

● multidiszciplináris adatbázis
● csak folyóiratcikkek adatait tartalmazza (könyvek, könyvrészletek stb. nem

találhatóak)
● folyóiratonként változó időintervallum
● a cikkek kb. 30%-a szabadon hozzáférhető teljes szövegre mutat
● nem tárgyszavaz

Példa: részletes keresőmezőben, csonkolással ellátott keresőkifejezés, találati listával

https://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/
https://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/


Arcanum Digitális Tudománytár - ADT
Az ADT-ben való keresés ingyenes, de a letöltés már intézményi előfizetéshez kötött.
(Adatbázisok elérése otthonról)

Tartalma: tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és
tematikus könyvgyűjtemények.

Kereséseket folytathatunk a szövegben való tartalomra, választhatunk egy, vagy több
szempontú keresést, melyeket aztán témakör, időintervallum, ill. folyóirat szerint is
szűkíthetünk.

https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres


Digitális Tankönyvtár
A Digitális Tankönyvtár különböző tudományágakat felölelő tankönyveket,
szakkönyveket, folyóiratokat tesz elérhetővé digitális formában, ingyenes hozzáféréssel.

A benne fellelhető elektronikus dokumentumok a tudományágak széles spektrumát
ölelik fel az irodalomtól az orvostudományon át a mezőgazdasági technológiáig,
elősegítve a felsőoktatásban és a tudományos kutatásban résztvevők minél pontosabb
tájékoztatását.

A Tankönyvtár felépítése és a dokumentumok könnyű hozzáférhetősége egyszerűvé
teszi a szövegekben történő keresést, mentést, nyomtatást, segítve ezzel az aktív
tanulási és kutatási folyamatokat.

https://dtk.tankonyvtar.hu/


SZAKTÁRS - Szaktudás Kiadó Ház
A SZAKTÁRS adatbázisában találhatunk gazdálkodást segítő kiadványokat,
növénytermesztési, állattenyésztési, ökonómiai, gépészeti és erdészeti szakkönyveket,
szakképzési, egyetemi, főiskolai tankönyveket egyaránt.

Az adatbázisban kereshetünk szerzőkre, címekre, kulcsszavakra, vagy a kiinduló oldal
alsó részén kategóriákba sorolva böngészhetünk az egyes ágazati kiadványok között.

https://www.szaktars.hu/szaktudas/


Az adatbázisban való hatékony kereséshez itt talál útmutatót.

MERSZ - Magyar Elektronikus Referenciaművek
Szolgáltatás
Az Akadémiai Kiadó elektronikus könyvcsomagjában több mint 150 magyar nyelvű
szakirodalom található az agrártudomány, biológia, filozófia, fizika, földtudomány,

https://www.szaktars.hu/felhasznaloi-utmutato/


gazdaságtudomány, jogtudomány, irodalomtudomány, kémia, matematika, műszaki
tudományok, nyelvészet, orvostudomány, pszichológia és történelem területeken.

A MERSZben a könyvek többsége kötelező, vagy ajánlott irodalom az érintett szakon,
ezért különösen jól használhatóak a hallgatók számára.

Mit tud a MeRSZ, hogyan használjam?

https://youtu.be/iZLkbUrwPlQ

Olvasóink böngészőben történő proxy beállítást követően, kényelmesen használhatja
otthonról is előfizetett adatbázisainkat.

Idegen nyelvű ill. szakadatbázisok
CAB Abstracts
A Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) adatbázisa, melyben az
alkalmazott élettudományokról tájékozódhat a kutató, 1990-tól napjainkig.

Az érintett tudományterületek: növénytudomány, állattudomány, egészség (humán),
parazitológia, ökológia, erdészet, földtudomány, élelmiszertudomány és termékei,
mezőgazdasági közgazdaságtan, biotechnológia, mezőgazdasági mérnöki tudományok,
környezettudomány és környezetgazdaság, szabadidő és turizmus.

https://mersz.hu/
http://bit.ly/MERSZ
https://youtu.be/iZLkbUrwPlQ
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres
https://www.cabdirect.org/cabdirect


A feldolgozott kiadványok 80%-a folyóirat, 2%-a könyv, 7%-a szakmai jelentés és belső
kiadvány, 9%-a konferencia anyag, de találhatunk szabadalmat és téziseket is.

Olvasóink böngészőben történő proxy beállítást követően, kényelmesen használhatják
otthonról is előfizetett adatbázisainkat.

EBSCO Discovery Service (UDiscover)
Az Ebsco Discovery Service (UDiscover) egy átfogó keresőmotor, mellyel egyidejűleg
futhatjuk át a legfontosabb tudományos adatbázisokat (pl. Medline, WOS), teljes
szövegű adattárakat, könyvtári katalógusokat.

● elsősorban az idegen nyelvű forrásokat keresőknek ajánlott.
● lehetőség van saját mappába tenni a találatokat, ezek csak a addig vannak a

mappában, míg a böngésző ablakot be nem zárjuk.
● további lehetőség a felhasználói fiók létrehozására. Ekkor belépés után a

keresőkérdések lementhetők és a mappatartalmak is megőrződnek a
böngészőablak bezárása után.

● sokféle keresőkérdés megalkotására, illetve testreszabására van lehetőség.

https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres
https://eds.p.ebscohost.com/eds/search/basic?vid=0&sid=999140bf-6693-426b-8c35-3587f3115f10%40redis


Olvasóink böngészőben történő proxy beállítást követően, kényelmesen használhatják
otthonról is előfizetett adatbázisainkat.

On-line Szabványkönyvtár
Magyar nemzeti szabványok on-line felületen való elérésének, kereshetőségének
bemutatása

Az Online Szabványkönyvtár mintegy 27 000 db érvényes nemzeti szabvány és több mint
23 000 visszavont nemzeti szabvány adatbázisa. A szabványkönyvtár csak egy
munkaállomásról érhető el a DEENK Műszaki Könyvtárban. Használat előtt kérjük vegye
fel a kapcsolatot az ott dolgozó könyvtárosokkal időpont egyeztetés céljából. A
nyitóképernyőn csak a könyvtári dolgozók írhatják be a felhasználói nevet és a jelszót.

- a szabványok szövege és a kiadványok kizárólag képernyőn való olvasásra
nyithatók meg

- a szabványok és szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak, tehát
ezeket nem lehet nyomtatni, sokszorosítani.

Keresési lehetőségek az adatbázisban :

● a "hivatkozási szám" vagy a "szabványcímben előforduló kulcsszó", illetve
ezek által tartalmazott részlet (karakterlánc) ismeretében,
vagy pedig

● a szakterületeket felsoroló Szabványok Nemzetközi Osztályozási Rendszere
(ICS) alapján.

https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres
http://szabvanykonyvtar.mszt.hu/
https://lib.unideb.hu/hu/MK


Bármelyik keresési mód eredményeképpen a választott keresési feltételeknek megfelelő
találati lista jelenik meg a képernyőn.

● Találati lista: A keresés eredményét megjelenítő táblázat (találati lista)
mutatja a szabvány(ok) hivatkozási számát, címét, nyelvét, ICS-besorolását, a
megjelenés/visszavonás dátumát.
Részletes adatlap: A szabvány összes bibliográfiai adatát tartalmazó
szabványinformáció, amely a "Találati listában" megjelenített, az adott
szabvány hivatkozási számára kattintva tekinthető meg.

Szabványok szövegének olvasása:

A találati lista utolsó oszlopából lehet továbblépni, ahol ikon alatt lévő, "dokumentum
megnyitása" címszóra kattintva jeleníthető meg a kiválasztott szabvány szövege

Egyszerre csak egy szabvány nyitható meg, egymás után viszont a felhasználó igénye
szerint, bármennyi.

OPEN AGRAR
Open access folyóiratok stb. megnézendő



Faktografikus források

Agrárgazdasági Kutató Intézet

https://www.aki.gov.hu/

KSH
A KSH az ország társadalmi és gazdasági helyzetére, népességének alakulására
vonatkozó hivatalos adatokat teszi közzé.

A mezőgazdasági adatokra vonatkozó információkat vehetjük

● egyrészt a STADAT táblákból

● másrészt a Tájékoztatási adatbázisból

https://www.aki.gov.hu/
http://www.ksh.hu/


FAO
A FAO a világ legszélesebb körű élelmezési, mezőgazdasági, halászati, erdészeti és
természeti erőforrás gazdálkodás adatbázisa.

A FAOSTAT felületen előre beállított indikátorok (élelmiszertermelés, mezőgazdasági
kormányzati kiadások, élelmezésbiztonság és termőföldhasználat) alapján is
lekérdezhetünk információt országra, régióra levetítve vagy akár globálisan is.

http://www.fao.org/faostat/en/#data


EUROSTAT
Az Eurostat fő célja statisztikai információk biztosítása az Európai Unió intézményeinek,
illetve a statisztikai módszerek harmonizációja a tagállamok és a tagjelöltek között.

https://ec.europa.eu/eurostat/data/database


A KSH fontosabb nemzetközi mutatókat közöl az Európai Unió tagországaira, illetve még
néhány országra vonatkozóan az Eurostat magyar nyelvű statikus táblagyűjteményében .

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296642
http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/index.html


Források értékelése
Nem mindegy honnan, kitől, mit idézünk. Mindig törekedjünk arra, hogy egyetemek,
kutatóintézetek, adatbázisok szolgáljanak elsődleges forrásként a szakdolgozat
összeállításakor.

Ha a weben mindenképpen a Google keresőt szeretnénk kiindulási alapnak használni,
akkor ehhez használjuk a Google Tudós felületet, ahol számos kutatóintézet és egyetem
által működtetett repozitóriumban kereshetünk.

(A találatként kapott források elérhetősége az adott intézmény közzétételi politikájától
függ.)

Tudományos kommunikáció csatornái

● Formális csatornák - tudományos folyóiratok, szakkönyvek, könyvfejezetek,
szócikkek, konferencia-előadások, disszertációk, szabványok, szabadalmak

● Informális csatornák - blogok, közvetlen párbeszéd, intézmények / kiállítások
látogatása, felszólalások, előadások, konferenciák és a szünetekben folytatott

https://scholar.google.hu/


beszélgetések, elektronikus vagy egyéb levelezés, beszámolók, belső
kiadványok

Diplomadolgozat tartalmi és formai követelményei

2020. június

https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/705449/mod_resource/content/5/Diplomadol
gozat_tartalmi_es_formai_kov.pdf

Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba

DEA feltöltési útmutató 9 lépésben - pdf

https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/705450/mod_resource/content/5/DEA_feltolt
esi_utmutato.pdf

Szakdolgozat feltöltése a DEA-ba - videó

https://www.youtube.com/watch?v=8xcE1SaPCNM&ab_channel=deenkponthudeenk

Élelmiszeripari kézikönyv

1. Halegészségügy, halbetegségek

2. Zöldtrágyázás

3. Helyes talajvédelmi gyakorlat

4. Termésbecslés és állapotjelentés

5. Mezőgazdasági kockázatkezelési rendszer működése

https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/705449/mod_resource/content/5/Diplomadolgozat_tartalmi_es_formai_kov.pdf
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/705449/mod_resource/content/5/Diplomadolgozat_tartalmi_es_formai_kov.pdf
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/705450/mod_resource/content/5/DEA_feltoltesi_utmutato.pdf
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/705450/mod_resource/content/5/DEA_feltoltesi_utmutato.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8xcE1SaPCNM&ab_channel=deenkponthudeenk
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296657
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296658
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296659
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296660
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296661


6. Talajtan biogazdálkodóknak I.

6. Talajtan biogazdálkodóknak II.

7. Magyar nemesítésű díszfák, díszcserjék, örökzöldek

8. Klímavédelmi szempontrendszer integrálása a mezőgazdasági szaktanácsadásba
I.

A klímaváltozás és a mezőgazdaság általános gazdasági és szabályozási környezete

8. Klímavédelmi szempontrendszer integrálása a mezőgazdasági szaktanácsadásba
II.

A növénytermesztés és a klímaváltozás

8. Klímavédelmi szempontrendszer integrálása a mezőgazdasági szaktanácsadásba
III.

Az állattenyésztés és a klímaváltozás

Természetvédelem

Dr. Juhász Lajos: Élővilág-védelem

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_elovilagvedelem/ch01.html

Vidékfejlesztési kézikönyv

1. AgrárerdészetURL

2. Erdészeti nemesített fajták erdősítésekhez, fásításokhoz

3. Erdőtelepítés

4. REL kisokos

https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296662
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296663
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296664
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=447540
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=447540
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=447540
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=447545
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=447545
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=447545
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=447546
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=447546
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0032_elovilagvedelem/ch01.html
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296666
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296667
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296668
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=296669


A kiadvány a rövid ellátási láncból (REL) történő beszerzés előnyeit, a REL működési
formáit, támogatási lehetőségeit mutatja be.

Halászati szakmérnök

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH)

"Szakterületek" és "Adatbázisok" menüpont

MTA Ökológiai Kutatóközpont

Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL)

NAIK Halászati Kutatóintézet

Tematikus bibliográfiák (összeáll. Országos Mezőgazdasági Könyvtár)

A hal és környezete I. [2004]

A hal és környezete II. (A hal a természetes vizekben) [2013]

A hal és környezete III. (Hazai haltenyésztés) [2013]

A hal és környezet IV. (Tengeri és édesvízi halászat) [2013]

Hogyan keressek?
Az eltérő információforrásokban  eltérő keresési stratégiákat alkalmazunk.
Az információforrások típusai

1. a web

● előny: mindig van találat
● hátrány: relevancia  és megbízhatóság kérdéses lehet

web alapú specializált szolgáltatások:

Google Scholar - a web tudományos tartalmainak használatára; esetlegesen
kapcsolat egyes előfizetett adatbázisokkal

https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=452712
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=452718
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=452725
https://elearning.unideb.hu/mod/url/view.php?id=452727
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=452732
http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/assets/bibliografia/18-02/hal-es-kornyezete-2004.pdf
http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/assets/bibliografia/18-02/hal-termeszetes-vizekben-2013.pdf
http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/assets/bibliografia/18-02/hazai-haltenyesztes-2013.pdf
http://www.mezogazdasagikonyvtar.hu/assets/bibliografia/18-02/tengeri-edesvizi-halaszat-2013.pdf
https://elearning.unideb.hu/mod/resource/view.php?id=323685
http://www.google.hu/
https://scholar.google.hu/


2.    szakirodalom forrásai

● katalógusok, cikkadatbázisok
○ előny: szerkesztett,  előre meghatározható tartalom
○ hátrány:  bibliográfia  keresési technika, a forrás maga nem érhető

el csak a leírása
● teljes szöveges tartalmakkal rendelkező szakadatbázisok, repozitóriumok

○ előny: előre körülírható tartalom, a forrás elérhető,
○ hátrány: bibliográfiai  keresési technika, csak az open access és az

egyetem által előfizetett adatbázisok érhetőek el

3. faktografikus adatbázisok

● előny:  primér információkat adhatnak
● hátrány: szakmaspecifikusak, nehéz felderíthetőség,  korlátozott hozzáférés,

speciális keresési  technikák

Keresési stratégiák:

1. A megfelelő információforrás megtalálása

● mire van szükségem?
○ témakör megjelölése  (A témakörre jellemző kulcsszavak gyűjtése)
○ információtípus

● mi áll rendelkezésemre az egyetemen?
○ Honlapon (www.lib.unideb.hu)

■ katalógus (DEENK állománya)
■ magyar nyelvű források (bibliográfiai és teljes szöveges

adatbázisok vegyesen)
■ idegen nyelvű források (bibliográfiai és teljes szöveges

adatbázisok vegyesen)
■ elérhető adatbázisok listája

http://www.lib.unideb.hu/hu/adatbazis
■ e-folyóiratok adatbázisa

○ Országos Dokumentumellátási Rendszer katalógusa
(www.odrportal.hu)

2. keresési stratégiák

A keresések indítása előtt meg kell nézni, hogy teljes szöveges vagy bibliográfiai
adatbázisban keresünk-e.

Keresés teljes szöveges adatbázisokban:

http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/
http://www.matarka.hu/
http://www.jstor.org/
https://dea.lib.unideb.hu/dea/
http://ec.europa.eu/eurostat/web/main
http://www.lib.unideb.hu/
http://www.lib.unideb.hu/hu/adatbazis
http://www.odrportal.hu/


Ha teljes szöveges adatbázisban keresünk a keresésünk általában a tételek teljes
szövegére valamint a hozzájuk kapcsolódó bibliográfiai leírásokra és az esetleges
tartalmi összefoglalókra vonatkoznak.

● egy  szempontú keresések
● több szempontú keresések

Keresés bibliográfiai adatbázisokban:

Ha bibliográfiai adatbázisban keresünk arra kell számítanunk, hogy a keresések csak a
tételek címére, szerzőjére esetlegesen kulcsszavaira és tartalmi összefoglalóira
vonatkozik.

● egy  szempontú keresések
● több szempontú keresések
● szűkítés a keresőkérdés összeállításakor vagy találati halmazra facettákkal
● böngészési lehetőségek
● tematikus keresés eltérő lehetőségei és stratégiái

○ ha van deszkriptor  vagy tárgyszó
○ ha szöveg, absztrakt,  áll rendelkezésre a kereséshez

Keresés faktografikus adatbázioskban

Complex-Jogtár

Egy szempontú keresések teljes szöveges adatbázisokban
Keresési példák a JSTOR adatbázis alapján.

Egy szempontú keresés:

- a téma szempontjából releváns egy vagy több kulcsszó megadása egyetlen nem
meghatározott keresőmezőben

- a kulcsszavak megfogalmazásakor figyelembe kell  venni az adatbázis és az
adatbázisban található dokumentumok nyelvét. Egy angol nyelvű, zömében angol nyelvű
anyagot tartalmazó adatbázisban angol kulcsszavakat kell választani. Míg többnyelvű
adatbázis esetében érdemes egymás után több nyelven megadott kulcsszavakkal
kísérletezni.

- az adatbázisok egy részében élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy ha több szót egy
közös kifejezésként kívánunk keresni, az összetartozó szavakat idézőjelbe foglalva
jelölhetjük meg

- eredményként minden olyan tétel megkapunk, amelynek szövegében, tartalmi
összefoglalójában, szerzőjének nevében, címében stb. előfordul a keresett szó/szavak.

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323665
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323666
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323667
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323668
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323669
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=37265
http://www.jstor.org/


- a találati lista szükség esetén utólag szűkíthető:



Több szempontú keresés teljes szöveges adatbázisban
Keresési példák a JSTOR adatbázis alapján.

A legtöbb adatbázis lehetőséget biztosít "haladó" vagy "összetett" keresések  végzésére.

Ezek  pontosabb, célzottabb kereséseket tesznek lehetővé az által, hogy  a
keresőkérdések mellé keresési szempontokat adhatunk.

Meghatározhatjuk például, hogy

● egy keresőkérdésként megadott név a cikk szerzője vagy éppen a cikk tárgya
legyen-e.

● egy kifejezés a cikkek szövegében vagy címében forfuljon-e elő. Ha egy
általunk ismert című cikket keresünk érdemes megadni, hogy a keresett szó a
címben forduljon elő és ne a teljes szövegben. Ezzel jóval kevesebb találatot
fogunk kapni és könnyebben rátalálunk a keresett cikkre. Ha viszont még
csak tapogatózunk, érdemes a teljes szöveges keresést választani és a
nagyobb találati halmazban keresgélni.

http://www.jstor.org/


A keresőkérdés mellett egyéb szempontokat is meghatározhatunk, amivel közelebb
kerülhetünk a kívánt eredményhez:

● bejölhetjük, hogy csak a teljes szövegben elérhető címek érdekelnek
● megadhatjuk, hogy milyen jellegű dokumentumok érdekelnek: csak könyvek?

tudományos közlemények? esetleg szemléző cikkek is?
● megadhatjuk, hogy milyen időszakban megjelent műveket várunk találatként
● vagy az egyes folyóiratok címének megadásával, vagy témakör választással

módosíthatjuk a keresés eredményét.

Egy szempontú keresés bibliográfiai adatbázisban
A keresést a Matarka folyóirat tartalomjegyzék adatbázis példáján mutatjuk be.

A teljes szöveggel nem rendelkező, csak bibliográfiai adatbázisokban a keresések a
tételek

"metaadatai" alapján, a címekben, szerzőkben esetleg ha az adatbázisban vannak
megjegyzésekben és

kulcsszavakban történik.

A keresőkérdés megfogalmazásánál ezt figyelembe kell venni.

http://www.matarka.hu/


A találatok összefoglaló oldaláról a megjelenítés gombra kattintva jutunk a cikkek
listájához.



A megjelenített találatokat utólag néhány szempont (a cikk megjelenésének ideje,
szakterülete, folyóirata, teljes szöveges elérhetőség stb.) tovább szűkíthetjük.



Több szempontú keresés bibliográfiai adatbázisban
A keresés bemutatása az Országos Dokumentumellátási Rendszer katalogusának
példáján.

A katalógus "összetett keresési" oldalán beállíthatunk olyan specifikus kereséseket,
amelyek több szempont kombinálásával adnak megfelelő eredményt.

Az alábbi keresés a Toldi-t tartalmazó hangfelvételeket adja vissza a szerző, a cím és a
dokumentumtípus megadásával:

http://www.odrportal.hu/


A találat a keresési feltételeknek megfelelően hangfelvételeket tartalmaz:

A találati lista a tovább szűkíthető a lista mellett megadott szempontok szerint:
szerzők/közreműködők, nyelv, kiadási idő stb.

Böngésző keresések



A katalógusok sok esetben kínálnak böngésző kereséseket. Ebben az esetben – a
kiválasztott böngészőlistától függően – a beírt kereső kifejezést használva
kiindulópontként egy betűrendes listát kapunk. A Magyar Mezőgazdasági
Bibliográfiában leggyakrabban a címkezdést, a szerzőt és a tárgyszó böngészést
használjuk.

A bemutatott példában egy tárgyszó szerinti böngészést látunk, ahol a tárgyszólistába
belépve látjuk, hogy egy-egy fogalomhoz az adatbázis mennyi találatot ad.

Szűkítés
A nagy adatbázisokat akkor tudjuk hatékonyan használni, ha a keresőkérdésünk
megfelelően specifikus. Ehhez az egyes adatbázisok különböző "szűkítési feltételeket"
kínálnak, melyeket már akár a kiinduló kereséskor használhatunk:

Az Ebsco Academic Search Ultimate adatbázis bonyolult keresőkérdések összeállítására
is lehetőséget ad. Nemcsak különböző szempontú kereső kifejezéseket adhatunk meg,
hanem sokféle szűkítő feltételt is.

Pl.: keresési módok, teljes szöveg, lektorált folyóiratok, időintervallumok és
publikációtípusok stb.



Információkeresési technikák

Boole-operátorok



1. AND (ÉS) logikai művelet (kattints a fotóra)

2. OR (VAGY) logikai művelet



3. NOT (NEM) logikai művelet



4. Csonkolás



5. Idézőjel használata (kattints a fotóra)

6. Tárgyszavak (kattints a fotóra)



Források értékelése

Ebben a fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, hogy nem mindegy honnan-kitől-mit
idézünk. Azaz vajon mitől tudományos egy forrás?

Források értékelése
Mivel legtöbben a kereséseinket a „google”-val indítjuk, ezért érdemes időt szánni a
szakdolgozatban felhasználható források értékelésére is.

Gondoljuk például arra, hogy mennyien kaptuk fel a fejünket, arra a hírre, amit a trollfocin
olvashatunk : „Kizárással büntette az UEFA a belga válogatottat, miután a Magyarország
elleni, vasárnapi nyolcad döntő mérkőzés után esedékes doppingvizsgálaton tiltott szert
találtak két játékosuk mintájában is. A magyar csapatot hivatalosan még nem
értesítették, de úgy tudjuk, hogy már összehívták a családjaikhoz távozott játékosainkat,
akik nem sokára indulnak vissza a kontinensviadalra.”
http://trollfoci.blogstar.hu/2016/06/28/kizartak-a-belgakat-/28242/

De szép is lett volna, ha igaz lett volna….

http://trollfoci.blogstar.hu/2016/06/28/kizartak-a-belgakat-/28242/


Ebben a fejezetben arra szeretnénk rávilágítani, hogy nem mindegy honnan-kitől-mit
idézünk. Azaz vajon mitől tudományos egy forrás? Végigkövetve a 3 alfejezetet,
Önmagad is képes leszel ennek eldöntésére.

1. A tudományos kommunikációtól a szakirodalom megjelenéséig

2. Tudományos igényesség (lektorált=scholarly, academic, peer-reviewed,refereed)

3. Tudományosság fokmérői

A tudományos kommunikációtól a szakirodalom
megjelenéséig
A tudományos kommunikáció folyamata magában foglalja a kutatási eredmények és
más tudományos munkák létrehozását, minőségi ellenőrzését, terjesztését és hosszú
távú megőrzését.

● A tudomány:

a bennünket körülvevő világ megismerésére irányuló tevékenység és az ezen
tevékenység során szerzett ismeretek összessége.

● Tudományos kommunikáció:

a tudomány népszerűsítését és a tudományos eredmények kommunikáció útján való
áramlása.

Tudományos kommunikáció csatornái

● Formális csatornák - szakkönyvek, tudományos folyóiratok, különlenyomatok,
könyvfejezet, szócikk, konferencia-előadás, disszertáció, szabvány

● Informális csatornák - jelentések (reportok), preprintek, konferencia anyagok,
blogok, közvetlen párbeszéd, intézmények, kiállítások látogatása,
felszólalások, előadások, konferenciák és a szünetekben folytatott
beszélgetések, levelezés, vázlatos kézirat köröztetése, előnyomatok,
beszámolók, belső kiadványok

Bővebben a témáról: http://www.open-access.hu/tudomanyos_kommunikacio

Szakirodalom = Ismeretközlés tudásgyarapítás céljából

Szakirodalom osztályozása

● Elsődleges-  primer

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323681
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323682
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323684
http://www.open-access.hu/tudomanyos_kommunikacio


Új információkat közöl - kutatási jelentések, konferenciaanyagok, folyóiratok,
disszertációk, szabványok, szabadalmak

http://www.debrecenijogimuhely.hu/

● Másodlagos – szekunder

Az elsődleges dokumentációkat dolgoz fel - szakkönyvek, kézikönyvek, enciklopédiák,
szakfordítások, összefoglaló cikkek, referátumok, bibliográfiák, katalógusok

http://carawan.ogyk.hu/F/NII9FJN9LFAMYG9D8GRG8DLKNAHLD8II6529J7NXSP9Y3MB
58Y-74163?func=find-e-0

● Harmadlagos – tercier

Bibliográfiák bibliográfiája, folyóiratok és könyvek címjegyzéke, adatbázisok katalógusai

http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/szociologiai_gyujtemeny/szociolo
giatortenet/bibliografiak/?article_hid=2713

Tudományos igényesség
A tudományos források használata minőségi garanciát jelentenek.
Honnan tudom, hogy egy forrás TUDOMÁNYOS?

szerzői információk: szerző(k) neve fel van tüntetve?, affiliáció jelölve van?

tartalom: van absztraktja?, irodalomjegyzéke?, hivatkozz más műveket?,ábrák?,
grafikonok?,táblázatok vannak benne? dokumentáltak a kutatási célok?

kiadó: tudományos?,egyetemi stb.a kiadó?

weblapok: mi a domain név? Mikor frissült az impresszum?

folyóirat: indexelt?Ki a szerkesztő? ISSN? DOI?

http://www.debrecenijogimuhely.hu/
http://carawan.ogyk.hu/F/NII9FJN9LFAMYG9D8GRG8DLKNAHLD8II6529J7NXSP9Y3MB58Y-74163?func=find-e-0
http://carawan.ogyk.hu/F/NII9FJN9LFAMYG9D8GRG8DLKNAHLD8II6529J7NXSP9Y3MB58Y-74163?func=find-e-0
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/szociologiai_gyujtemeny/szociologiatortenet/bibliografiak/?article_hid=2713
http://www.fszek.hu/konyvtaraink/kozponti_konyvtar/szociologiai_gyujtemeny/szociologiatortenet/bibliografiak/?article_hid=2713


MÁSODLAGOS FORRÁS MEGHIVATKOZZA

Információ a szerzőkről: https://vm.mtmt.hu/www/index.php#

Tartalom: http://profuturo.lib.unideb.hu/megjelent/index/34

Kiadó:
http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/?action=language&currentpage=advancedsearchp
age&language=0

Weblapok: https://scholar.google.hu/

Tudományos lektorálás: vizsgálat előre megállapított tartalmi és formai kritériumok
alapján.

● Mennyiben járul hozzá az adott tanulmány a szakterület fejlődéséhez?
● Beleillik-e a közlemény a folyóirat arculatába tartalmilag és formailag?
● Új tudományos információt hordoz-e?

Bővebben a témáról: HAJNAL WARD Judit, Ki szavatol a…? Helyzetjelentés a
tudományos lektorálás állásáról,
http://ki.oszk.hu/kf/2013/01/ki-szavatol-a-helyzetjelentes-a-tudomanyos-lektoralas-allas
arol/

Folyóiratok lektoráltságának ellenőrzési lehetőségei:

- Folyóirat honlapja pl. http://profuturo.lib.unideb.hu/

- Magyar Tudományos Művek Tára – Folyóiratok

https://vm.mtmt.hu/www/index.php
http://profuturo.lib.unideb.hu/megjelent/index/34
http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/?action=language&currentpage=advancedsearchpage&language=0
http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/?action=language&currentpage=advancedsearchpage&language=0
https://scholar.google.hu/
http://ki.oszk.hu/kf/2013/01/ki-szavatol-a-helyzetjelentes-a-tudomanyos-lektoralas-allasarol/
http://ki.oszk.hu/kf/2013/01/ki-szavatol-a-helyzetjelentes-a-tudomanyos-lektoralas-allasarol/
http://profuturo.lib.unideb.hu/


- Ulrich’sPeriodicalsDirectory-ban http://ulrichsweb.serialssolutions.com/

http://ulrichsweb.serialssolutions.com/


FIGYELEM!

Ragadozó (élősködő-parazita) folyóiratok – Predatory Journals

Ezeknek az open access lapoknak tudományos értékük nincs, szakmai bírálatot nem
végeznek, gyors megjelenést ígérnek borsos árért. A parazita folyóiratokhoz félrevezető
mutatószámok is társulhatnak.

Folyamatosan frissülő lista a lehetséges parazita folyóirat kiadókról:

https://scholarlyoa.com/publishers/

Folyamatosan frissülő lista a lehetséges parazita folyóiratokról:

https://scholarlyoa.com/individual-journals/

A témáról bővebben:

http://www.open-access.hu/sites/www.open-access.hu/files/Predator_folyoiratok.pdf

https://scholarlyoa.com/publishers/
https://scholarlyoa.com/individual-journals/
http://www.open-access.hu/sites/www.open-access.hu/files/Predator_folyoiratok.pdf


Amit ebben a fejezetben megtudtál:

Az információ értékelésének legfontosabb kritériumai

● TARTALOM  -  MÓDSZER -  MINŐSÉG
● Pontosság és hitelesség – ellenőrizhetőség
● Szerzőség – jól ismert név, azonosítható a munkahely, e-mail, stb
● Tartalom és rendeltetés: ki kell derülni milyen céllal készítették a munkát,

elérhető e nyomtatott formában
● Érvényesség: mikor tették közzé, aktualizálják-e ezt a legvégső változatot …
● Objektivitás: tényekre támaszkodik, vagy pusztán egy vélekedés

Tudományosság fokmérői a tudománymetriai mérőszámok
A tudománymetriai mérési eljárások a publikációk mennyiségét, minőségét és
visszhangját próbálják meg számszerűsíteni.

Miért fontos megismerni a tudománymetriai mérőszámokat?

● a legtöbbet idézett folyóirat, illetve publikáció képviseli a legjobb minőséget,
● a magfolyóiratok tartalmazzák a legrelevánsabb cikkeket, információkat,
● egy adott terület szakcikkeit nem csupán az erre specializálódott

folyóiratokban találjuk meg,
● egy tudományterület bibliográfiája annál teljesebb, minél inkább figyelembe

vesszük a határterületek irodalmát is,
● érdemes a kutatást a legfrissebb szakirodalommal kezdeni és a

határterületek irodalmában is kutatni.

A TUDOMÁNYMETRIA ALAPEGYSÉGEI

Közlemény: Az egyes tudományterületeknél más és más közleménytípus a fő közlési
forma. A kémiában, fizikában, orvostudományban a folyóiratcikk, a proceedings típusú
konferencia kiadvány a számítástudományban, a földrajztudományban a térképek,
társadalomtudományban pedig a könyvek. Más és más az egyes tudományterületek
publikációsebessége, a hivatkozások átlagos száma, szakterületenként változik az
információ elévülése is.



Idézet: Amit a szerző saját művében röviden, hosszabban megjelölve idéz és a mű végén
a bibliográfia tartalmazza ezeket az idézett tételeket

Önidézet: Amikor egy szerző saját magát, beleértve a szerzőtársakat is idézi.

Hivatkozás: Amikor egy szerző munkáit mások idézik, valamely művére (műveire)
hivatkoznak.

A hivatkozásoknak fontos szerepük van egy téma irodalmának feltárásában. Ha egy
szerző hivatkozik egy tanulmányra, feltehetően az adott tanulmány tartalmaz az adott
témával kapcsolatos ismereteket.

A hivatkozó és a hivatkozott művek között jelentős tartalmi összefüggés van. Az idéző
és idézett művek keresésével felgöngyölíthetjük egy téma irodalmát.

Néhány szakirodalmi adatbázis ezért tárja fel a bibliográfiai adatokon túl az idézett
művek adatait is.

A Web of Science és a SCOPUS adatbázisokban az idézett művek keresésre is lehetőség
van.



Fodor László cikkeire történő hivatkozás a WoS felületén.

Fodor László cikkeire történő hivatkozás a Scopus felületén

A "Google tudós", más néven "Scholar Google" szintén feltárja a keresett tanulmányokra
hivatkozó írások listáját, valamint a tartalmilag kapcsolódó tanulmányokat. Az idézés
funkció lehetővé teszi a rekord importálását hivatkozáskezelő szoftverbe. ( Pl EndNote
Web ; RefWorks)



Legfontosabb MÉRŐSZÁMOK

Ha egy műre sokan hivatkoznak, ez azt jelenti, hogy sok - sok kutató munkájára volt
hatással a tanulmány. A hatás mérésére több módszer létezik. A legismertebb
mérőszám az  "impakt faktor" (IF). Ezt a mérőszámot a folyóiratban megjelenő
tanulmányok és a tanulmányokra történt hivatkozások mennyisége alapján számítják ki
minden évben, és ez alapján áll össze a folyóiratok ranglistája. A legtöbb folyóirat a
weblapján feltünteti ezt az adatot. Akkreditáció, vagy tudományos fokozat megítélésekor
gyakran felmerülő kérdés, hogy milyen impakt faktorú folyóiratban jelent meg a szerző
műve?

Az IF a tudományos folyóiratok minősítésére szolgál, nem a kutatókéra. Mégis néhol
alkalmazzák egyének munkájának jellemzésére - ilyenkor a kutató összes megjelent
publikációjának impakt faktorait összegzik.



A "Hirsch index" a szerzőkre vonatkozó mérőszám. A tanulmányok idézettségét mutató
grafikon és az Y=X függvény metszéspontja jelenti a mérőszámot. A SCOPUS
adatbázisban megtekinthető a grafikon és táblázat.



A fent említett két példa hátránya, hogy csak a nemzetközi szakirodalmi adatbázisokba
bekerülő (Web of Science, Scopus), többnyire világnyelven írt művekre vonatkozik. A
nemzeti nyelven írt tudományos munkák idézettsége egy nemzeten belül szintén fontos.
Erre megoldás a nemzeti hivatkozási index, amely egy adott nemzet tudományos
publikációit tárja fel idézettség szintjén. Az alábbi példa a szerb nemzeti hivatkozási
index.

A Magyar Tudományos Művek Tára adatbázis a szerző tudományos tevékenységének
adatairól elemző táblázatot tartalmaz.

http://scindeks.ceon.rs/
http://scindeks.ceon.rs/


iDEa Tudóstér a Debreceni Egyetem kutatóinak profil-adatbázisa.
https://tudoster.idea.unideb.hu/

Információforrások

https://tudoster.idea.unideb.hu/


Tudományos elvek, relevancia, időbeliség
A teljes mérethez, kattints a képekre!





Legfontosabb magyar adatbázisok

MATARKA
A MATARKA adatbázis a magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető

adatbázisa.

Amennyiben magyar folyóiratcikkekre szeretnénk keresni, szerző, vagy cím
alapján, rendkívül hasznos segítség a Matarka adatbázis. Használatát,

funkcióit részletesen lásd a videókban.

Akadémiai Kiadó Online Folyóiratai
Az Akadémiai Kiadó több mint 70 folyóiratának cikkeire kereshetünk, és az
előfizetéssel rendelkező intézményi vagy a könyvtár felhasználói számára
a cikkek teljes szöveggel is letölthetőek ingyenesen PDF formátumban.

HUMANUS
A HUMANUS adatbázis a humántudományok magyar vonatkozású
folyóiratcikkeinek és a tanulmánykötetekben megjelent tanulmányainak
bibliográfiai adatait tartalmazza.

http://www.matarka.hu/
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323673
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323673
http://www.akademiai.com/
http://www.oszk.hu/humanus/
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323674


EPA - Elektronikus Periodika Adatbázis/Archívum
Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis célja a magyar
vonatkozású elektronikus időszaki kiadványok nyilvántartása, illetve egyes
folyóiratok archiválása. Jelenleg közel 3 ezer kiadvány adatait, illetve
lehetőség szerint teljes szövegű változatát teszi kereshetővé és
elérhetővé.

EHM kereső
Az EPA-HUMANUS-MATARKA közös keresője. Kereshetünk szerzőre, címre,
folyóiratra, valamint böngészhetünk az összes feldolgozott folyóirat és
tanulmánykötet címében. A találati listában bibliográfiai adatotak találunk,
valamint azt, hogy melyik adatbázisban lelhetjük meg az adott
dokumentumot.

MEK - MAgyar Elektronikus Könyvtár
Több mint 15 ezer, teljes szöveggel elérhető elektronikus könyv tölthető le
különböző formátumban (word, html, epub, pdf, stb.) a MEK-ből.

ADT - Arcanum Digitális Tudmánytár
Az ADT-ben való böngészés ingyenes, de a letöltés már (intézményi)
előfizetéshez kötött. Tartalma: tudományos és szakfolyóiratok, heti- és
napilapok, valamint lexikonok és tematikus könyvgyűjtemények.

DIA - Digitális Irodalmi Akadémia
A DIA-ban kortárs magyar szépírók digitalizált művei érhetők el teljes
szöveggel. Ehhez szakirodalmi bibliográfia kapcsolódik.

KSH szakstatisztikák
Magyarországra vonatkozó országos, területi és nemzetközi statisztikai
adatok adatbázisa, 1997-től napjainkig.

http://epa.oszk.hu/
http://ehm.ek.szte.hu/ehm?p=0
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323674
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=323673
http://mek.oszk.hu/
http://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://pim.hu/hu/dia
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?&lang=hu


Szakadatbázisok

Rövid útmutatók az egyes adatbázisok használatához.

CompLex Jogtár
A CompLex Jogtár nem csak jogi szakemberek számára kifejlesztett jogi információs
adatbázis.

A CompLex rendszerében a joganyagok adatbázisokba szervezve kerültek fel.

A CompLex Jogtár alapadatbázis tartalma:

- jogszabályok (törvények, rendeletek),

- egyéb jogi eszközök (határozatok, utasítások, irányelvek, tájékoztatók),

- más jogi dokumentumok (közlemények, kiadói kommentárok, CompLex adattár),

- bírósági döntések (EBH, BH, VEF stb.)

- Corpus Juris Hungarici (ezer év törvényei).

Az adatbázis a dokumentumokat a módosításoknak megfelelő egységes szerkezetben,
a korábbi és a jövőbeli szövegváltozatokkal tartalmazza (időgép).

Az adatbázis legfontosabb forrásai a Magyar Közlöny, a Hivatalos Értesítő, a
tárcaközlönyök, a bírósági kiadványok és a CompLex kiadói adatbázisa.

A fent felsorolt hivatalos dokumentumok mellett a kiegészítő adatbázisokban
megtalálhatjuk:

- a fontosabb törvényjavaslatokat, a törvények indoklását, az önkormányzati normákat,

- KSH nómenklatúrákat (TEÁOR, SZJ, BTO, ÉJ, FEOR stb.),

- korábbi vámtarifa normákat,

- iratmintákat.

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296642


A Complex Jogtár Plusz  tartalma:

- az Európai Unió joganyaga,

- az európai bíróságok egyedi döntései,

- magyar-angol-német-francia jogi szakszótár teljes anyaga.

Érdemes kiemelni a kb. 30000 tételt tartalmazó „Magyar jogi bibliográfia” és a kb. 7000
tételt tartalmazó „Európai jogi bibliográfia”adatbázist is, amely szerző, tárgyszó és forrás
szerinti szűkítési feltételekkel csoportosítható könyv- és tanulmánycímeket (a
folyóiratcikkeket is beleértve) tartalmaz.

A CompLex Jogtárban többféle keresési feltételt állíthatunk be a keresett joganyagra
vonatkozó információk alapján. Ezeket a feltételeket tetszőlegesen kombinálhatjuk a
keresés során:

- kereshetünk egy jogszabály számára vagy címére (egy joganyag kikeresése),

- ha hiányosak az információink a keresett joganyagról, választhatjuk a jogterület,
megjelenés  éve, egy szó vagy kifejezés a joganyag címében, szövegében szerinti
szűkítést,

- de böngészhetünk a különböző közlönyök tartalomjegyzékében is

https://youtu.be/ZjjEXIZqSu4

HeinOnline tutorial

https://www.youtube.com/watch?v=fL5wOcjQDlg&feature=youtu.be

Szakdolgozat formai követelményei

https://youtu.be/ZjjEXIZqSu4
https://www.youtube.com/watch?v=fL5wOcjQDlg&feature=youtu.be


A hivatkozás szabályai az Állam- és Jogtudomány területén

szakdoliformai_ajk.doc

A hivatkozás szabályai a Debreceni Egyetemen

A hivatkozás szabályai, bibliográfia követelmények. BTK, GTK, IK, MÉK, MK, TTK, ZK

de_szakdolgozatihivatkozas.xlsx

RefWorks
A RefWorks a Debreceni Egyetem polgárai számára elérhető referensz szoftver, amely
több szempontból is hasznos segédeszköze a kutatói tevékenységeknek éppúgy, mint a
hallgatók tanulási tevékenységeinek.

1. RefWorks használatának célja és előnyei

● adatok, hivatkozások gyűjtése különböző forrásokból folyamatosan a kutatás
során

● bármilyen szabványos formátumú bibliográfia generálása a bevitt
hivatkozásokból

● generálás bármikor megismételhető más formátumokban is

2. Regisztrálás és belépés saját fiókunkba

3. Mappa-rendszer áttekintése, új mappa létrehozása

4. Adatok közvetlen betöltése külső adatbázisokból

● közvetlen exportálás elvégzése

º   konkrétan egy adott adatbázisból áttöltünk adatokat

º   felhívjuk a figyelmet az általános lehetőségekre más adatbázisoknál: export gomb,
RefWorks, vagy RIS

● Last Imported Folder használata
● importált adatok áthelyezése a megfelelő mappába

https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/705490/mod_folder/content/0/szakdoliformai_ajk.doc?forcedownload=1
http://www.refworks.com/
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296606
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296607
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296608
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296609


º   háromféle lehetőség gyors bemutatása (?): grap, kijelöl-áthelyez már meglévő
mappába, áthelyezéskor készülő új mappa)

● teljesszövegű fájlok hozzákapcsolásának lehetősége

5. Adatok betöltése kézzel (kell ez, vagy ez sem fér itt bele?)

6. Betöltött adatok szerkesztése, kiegészítése

7. Bibliográfiák készítése. Következők beállítása:

● milyen szabvány szerinti bibliográfiát szeretnénk generálni
● milyen fájlformátumban
● melyik mappa adataiból szeretnénk elkészíteni a bibliográfiát

8. Saját output style lista szerkesztése

9. Saját adatokban való keresés (gyors és összetett keresés megemlítése)

Nem fér bele az időbe, így kihagyjuk:

● adatok betöltése szöveges fájlból
● adatok megosztása más felhasználókkal
● saját formátumú output style szerkesztése, elkészítése

RefWorks használatának célja és előnyei
1. A teljes kutatási folyamat során minden felhasznált hivatkozás és adat összegyűjtése
egy helyre különböző forrásokból:

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296610


2. Az egy helyre összegyűjtött hivatkozásokból szabványos formátumú bibliográfia
generálása egy gombnyomással.

3. Bibliográfia bármikor újra generálható bármilyen típusú szabványos formátumban újra
és újra.

4. Összegyűjtött adatok, hivatkozások megőrzése, amelyek bármikor és bárhonnan
elérhetőek a felhasználó számára.

Regisztrálás és belépés saját fiókunkba
A Refworks elérésekor megjelenő nyitólapon a Refworks Login gomb kiválasztásával
tudunk belépni a szolgáltatásba, illetve első látogatásunkkor regisztrálni:

http://www.proquest.com/products-services/refworks.html
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296605


Regisztrálás, azaz saját fiók létrehozása:

Fontos! Regisztrálni csak egyetemi IP címről lehetséges! Regisztráció után már
bárhonnan beléphetünk saját fiókunkba.

Saját fiókunkba való belépés:



Angol nyelvű oktató videó erről a témáról:

https://youtu.be/oJCgVUvK7VA?list=PLC1C8A11EB1895C3B

Mappák használata
A Refworks-ben a saját fiókunkba betöltött hivatkozásokat mappák rendszerében tudjuk
tárolni.

Új mappa létrehozása és elnevezése:

1. New Folder gomb használata

https://youtu.be/oJCgVUvK7VA?list=PLC1C8A11EB1895C3B
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296605


2. Új mappa elnevezése, majd létrehozása a Create gomb használatával:

3. Új mappa megjelenése



Hivatkozások átmásolása másik mappába:

1. Az átmásolni kívánt hivatkozás (vagy hivatkozások) kijelölése:

● a jobboldali menüsorban kiválasztjuk az adott mappát
● a mappa megnevezése megjelenik a felső sávban
● az átmásolni kívánt hivatkozás(ok) előtti box(ok) kijelölésével jelöljük ki a

megfelelő hivatkozásokat



2. A kijelölt hivatkozások másolása: a megjelölt ikonra kattintva legördülő menüben
jelennek meg a saját mappák, amely listából kiválasztjuk a cél mappát, ahová másolni
szeretném a hivatkozást:

3. A hivatkozások megmaradnak az eredeti mappában, és megjelennek az célként
megjelölt mappában is.



Mappa szerkesztése:

Angol nyelvű oktató videó erről a témáról:

https://youtu.be/p7MHVr-c6Lc

Adatok közvetlen betöltése külső adatbázisokból
Angol nyelvű oktató videó ebben a témában:

https://youtu.be/0CzBU5rTzGY

Betöltött adatok szerkesztése, kiegészítése

RefWorks 20 percben

https://youtu.be/MuVb9j0mX6Y?list=PLC1C8A11EB1895C3B

https://youtu.be/p7MHVr-c6Lc
https://youtu.be/0CzBU5rTzGY
https://youtu.be/MuVb9j0mX6Y?list=PLC1C8A11EB1895C3B

