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Bevezetés 
• Manapság bármely kutatás elkezdése előtt kell 

forráskutatást végezni. Ezt több célból végezzük: 

– Tisztában legyünk a legújabb kutatások 

eredményeivel, amelyekre később építkezni és 

hivatkozni tudunk. 

– Elkerüljük az esetleges módszertani hibákat. 

– Világos képet kapjunk az éppen aktuális 

problémákról, amelyek vizsgálatára érdemes időt 

fordítani. 

– Ne essünk abba a hibába, hogy a méréseinkből 

származó eredményeket újként akarjuk publikálni, 

holott azt már megtették előttünk. 



• Összefoglalva csak kellően alátámasztott logikus 

sorrendet követő munkát fogadnak el a különböző 

folyóiratok. Ehhez nélkülözhetetlen a megfelelő 

forrásanyag ismerete és alkalmazása.  

• Emellett sokszor az adott folyóirat csak abban az 

esetben jelenteti meg munkánkat, amennyiben a mérési 

eredményeinket és a téma áttekintését vagy 

ugyanabban a folyóiratban megjelent publikációkkal, 

vagy az általuk is elismert folyóiratokban megjelent 

eredményekkel támasztjuk alá. 



Számítógépes forráskutatás 

• Manapság sokszor elég egy-két kattintás és máris 

minden kérdésünkre választ kaphatunk a számítógép és 

az internet felhasználásával. 

• Erre külön web oldalak is rendelkezésünkre állnak, 

amelyekkel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan tudunk 

keresni. 

• Azonban a gyors keresési lehetőségek egyben veszélyt 

is jelenthetnek. Azzal, hogy gyorsan és nagy 

mennyiségű publikációhoz tudunk gyorsan hozzájutni 

előfordulhat, hogy könnyebben elveszhetünk a részletek 

között. 



Számítógépes forráskutatás technikái 

• Számos technika létezik arra vonatkozóan, hogy minél 

hatékonyabban tudjunk keresni. Feltehetünk pár kérdést, 

amely segítheti a célzott keresésünket: 

– Hogyan kereshetünk? 

– Mit kereshetünk? 

– Hol kereshetünk? 

– Milyen számítógépes hálózatokat vehetünk igénybe? 

– Milyen adatbázisok állnak rendelkezésünkre? 



Hogyan kereshetünk? 

• A témakeresést George Boole angol matematikus által 

kidolgozott módszerrel végezhetjük: 

– És; Vagy; Nem; De nem 

• A leghatékonyabb keresés, amikor az együtt előforduló 

fogalmakat keressük. 

• Hogyan is valósul ez meg? 

• A számítógépeken valamely keresőprogramban található 

munkaablak felhasználásával tudunk dolgozni. Ebbe 

logikai operátorok segítségével vihetjük be a kívánt 

műveleteket. (and; or; not) 



Logikai operátorok jelentése 
• A logikai operátorokként az angol elnevezést szoktuk 

használni. 

– And: szó1 And szó2 And szó3: azokat a helyeket fogjuk 

megkapni, ahol a szó1 és a többi is előfordul. 

– Or: szó1 Or szó2 Or szó3: azokat a helyeket fogjuk 

találatként megkapni, ahol a szó1 és a többinek legalább 

egyike előfordul. 

– Not: szó1 Not szó2: találatként csak azokat fogjuk 

megkapni, ahol csak a szó1 fog előfordulni. 

• A logikai operátoroknak két buktatója lehet: 

– Túl kevés a találat: nem kapunk elég információt  

– Túl sok a találat: nehéz a szűrés 

 



Tezauruszok 

• Manapság természetesen nemcsak tárgyszavakra 

tudunk rákeresni, hanem fogalmi rendszerekre is tudunk 

keresést végezni, valamint az azok között fennálló 

összefüggésekre. Ezeket tezauruszoknak nevezzük. 

Ezzel sokkal pontosabb és célirányosabb keresést is 

képesek vagyunk kivitelezni. 

• Fontos megjegyezni, hogy tezauruszok alkalmazása 

csak akkor hatékony, ha valamilyen mértekben járatosak 

vagyunk az adott témában. Például ismerünk egy 

fogalomra több szinonimát, vagy az adott témából minél 

több tárgyszóval legyünk tisztában. 

 



Mit kereshetünk? 
• A másik fontos probléma, hogy sokszor nem tudjuk, 

hogy hogyan is fogjunk hozzá a forráskutatásnak, vagyis 

mit keressünk ill. kereshetünk. 

• Keresést végezhetünk például: 

• A forrásmunka szerzőjét, címét, hozzáférhetőségét, 

szöveges tartalmi ismertetést. 

• Azonban itt is el kell különíteni a forrásmunkákat: 

– Csak kivonat absztrakt formájában férünk hozzá az 

adott publikációhoz. 

– Teljes terjedelemben rendelkezésünkre áll az adott 

publikáció.  



• Sokkal hasznosabb lehet számunkra a teljes 

terjedelemben fellelhető publikáció, ugyanis az 

absztraktból nem mindig tudjuk eldönteni, hogy az 

valóban hasznos e számunkra vagy sem. 

• A kutató számára egy szimpla bibliográfia korlátozott 

hasznú lehet. Sok hivatkozást tartalmazhat, azonban 

nem feltétlenül tartalmaz sok „találatot” is. 

• Ezzel szemben a szakmai bibliográfia jóval több 

információt is hordozhat: 

• Nemcsak a címet, hanem az első szerző teljes nevét és 

munkahelyét is tartalmazhatja. 



• Természetesen az előzőekben leírtakból még nem 

feltétlenül következik, hogy az adott publikáció a 

kezünkben van, azt még meg is kell szereznünk. 

• A külföldi folyóiratok hazai megtalálásában a Nemzeti 

Periodika Adatbázis nyújt segítséget, amelyből 

megtudhatjuk, hogy a keresett évfolyam megtalálható-e 

valamelyik hazai könyvtárban. Erre akkor van szükség, 

ha régi publikációt keresünk, amely megjelenésekor még 

nem volt elektronikus rendszer. 

• Könyvek esetében az Országos Széchényi Könyvtár 

Külföldi Könyvek Katalógusa adhat felvilágosítást. 



Hol kereshetünk? Adatbázisok bemutatása, 

On-line adatbázis példa 

 

 

22. lecke 



Hol kereshetünk? 
• Erre a kérdésre adható a legtöbb válasz és tanács 

egyben. A választási lehetőségek köre igen nagy. 

– Kereshetünk könyvtár segítségével, vagy saját 

magunk 

– Kereshetünk zárt vagy nyitott adatbázisban 

– Kereshetünk CD/DVD-Rom segítségével vagy online 

formában, amely természetesen sokkal 

naprakészebb információval láthat el bennünket. 

– Bármelyiket is válasszuk mindegyiknek megvannak 

az előnyei és a hátrányai egyaránt. 



Könyvtári keresés 

• Könyvtári keresés 

• A keresést kétféle úton végezhetjük könyvtárban: 

– Elektronikus adatbázisban: sokszor a folyóiratok 

régebbi kiadásait sokkal egyszerűbb megkeresni 

benne, mint manuálisan keresgélni. 

– Katalógusban: manapság elavultnak számít 

• Előnye: a keresést segítő személy jelen van. 

• Hátránya: sokszor az adott folyóiratot csak helyben lehet 

használni, vagyis vagy ott feldolgozza az ember vagy 

lefénymásolja. 

 



Keresés zárt vagy nyitott adatbázisban 

• Az adatbázisokat elkülöníthetjük aszerint, hogy nyitott 

vagy zárt. Az interneten találhatóak teljes terjedelemben 

letölthető cikkek, azonban ez a ritkább. Ezeket 

tekinthetjük nyitott adatbázisoknak. Zárt adatbázisoknak 

nevezhetjük azokat a rendszereket, amelyeket csak 

bizonyos hálózatokról lehet elérni. Ilyen hálózatok 

lehetnek könyvtárak vagy egyetemi hálózatok. Ezek az 

intézmények bizonyos jogosultságra előfizetnek, 

amelyeket csakis a saját hálózatukból lehet 100 %-os 

hozzáféréssel elérni, vagyis a cikkeket itt lehet letölteni 

teljes terjedelemben. 



Hogyan is működik egy zárt rendszer? 
• Az adott kereső oldal ellenőrzi az adott hálózat IP címét, 

amellyel egyértelműen azonosítja az adott előfizetőt. Ezt az 

adott oldal sokszor meg is szokta kérdezni, hogy helyesen 

azonosította-e az előfizetőt. 

• Zárt rendszerek: 

– EISZ: Elektronikus Információszolgáltatás (www.eisz.hu) 

– ScienceDirect (http://www.sciencedirect.com/) 

– SpringerLink (http://www.springerlink.com/) 

• Az EISZ rendszert csak engedélyezett címről lehet 

használni, míg a másik kettő absztrakt elérésére alkalmas 

nem előfizetett hálózatról is. 

 

http://www.springerlink.com/


Hálózat ellenőrzése példa 

• Előfizetett hálózatból a rendszer engedélyezi a belépést 

(bal oldali ábra), nem előfizetett hálózatból viszont kizár 

a rendszer (jobb oldali ábra). 



Zárt és nyitott adatbázis előnyei, hátrányai 
• Előnyei: 

– Zárt adatbázis: egy publikációhoz, kutatáshoz 

szükséges összes cikk teljes terjedelemben elérhető. 

– Nyitott adatbázis: gyors keresésre alkalmas, mert az 

absztraktok elérhetőek benne. 

• Hátrányai: 

– Zárt adatbázis: csak előfizetett hálózaton használható 

ki teljesen. 

– Nyitott adatbázis: bárhol lehet benne böngészni, 

gyorsabban kapunk irodalomjegyzék tervezetet. 



CD-, DVD-ROM-on való keresés 

• Manapság ennek a formája már elavultnak tekinthető 

részben, mert a különböző adatbázisokon szinte minden 

megtalálható. 

• Sokszor nehézkes a hozzáférésük, mellette drágán lehet 

hozzájuk jutni. Ezért egy fiatal kutatónak nagyon meg 

kell gondolni, hogy megvásárolja vagy sem. Főleg akkor 

kell ezt figyelembe venni, amikor on line formában is 

sokszor megtalálható ugyanaz ingyen, legfeljebb egy 

kicsit több utánajárás, keresgélés szükséges. 



Példák az elektronikus adatbázisokra 
• ScienceDirect zárt rendszerben: 

• A kereső rendszerben a következő menüpontokból 

választhatunk: 

• Articles: cikk alapján keresünk, amelyen belül a 

következő opciók adhatóak meg: 

– All fields: tárgyszavak alapján kereshetünk minden 

területen 

– Author: szerző szerinti keresés 

– Journal/book title: folyóirat vagy könyv cím szerinti 

keresés 

– Issues: kiadás száma 

 

 

 



ScienceDirect főoldal 



ScienceDirect-ben történő keresésre példa 

• A zöld négyzettel jelzett cikkek teljes terjedelemben 

letölthetőek pdf formában. Amelyek előtt nem zöld a négyzet, 

azoknak csak az abstraktjához férhetünk hozzá. 



 

 

Köszönöm a figyelmüket! 


