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ELTE ÁLTAL ELŐFIZETETT ADATBÁZISOK ÉS AZ

ELEKTRONIKUS FOLYÓIRATOK KERESŐJE

 konyvtar.elte.hu – Keresés, kutatás –

Előfizetett adatbázisok

 Az ELTE által előfizetett online folyóiratok 

kereshető listája:

AtoZ (EBSCO) 

 Keresés konkrét címre, ISSN-re vagy böngészés 

tudományágak, kulcsszavak alapján

 Csak a folyóiratok közt keres ( a cikkek közt 

nem)
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http://atoz.ebsco.com/Titles/K12681?lang=en&lang.menu=en&lang.subject=en


MULTIDISZCIPLINÁRIS ADATBÁZISOK

SCOPUS

 scopus.com

 Az Elsevier kiadó bibliográfiai adatbázisa

 Összesen több mint 19,500 kiadvány:

 18,500 lektorált folyóirat (ezen belül 1,800 Open Access 
folyóirat).

 400 szakmai kiadvány.

 340 könyvsorozat.

 4.9 millió konferenciakiadvány.

 Computer Science témakörben 1906 cím

 Több kelet-európai indexelt folyóirat

 Idézőket is gyűjt (Cited by)

 Automatikusan használt lemmatizálást angolul

 Teljes szöveg: View at publisher 3/13



MULTIDISZCIPLINÁRIS ADATBÁZISOK

SCOPUS

Tutoriálok (hang nélkül) és szöveges útmutatók:

 Értesítések beállítása: szerzőre, idézettségre, 

keresésekre; mentett listák létrehozása; 

személyes profil beállításai

 Szöveges útmutató a keresések mentéséről, 

értesítés beállításáról

 Szöveges útmutató a haladó keresésről
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http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/3702/p/8150/c/8270/session/L3RpbWUvMTQ5MTkxMjk1MS9zaWQvLTMtLTlRZm4=
http://help.elsevier.com/app/answers/detail/a_id/2367/p/8150/c/7956,8269
http://help.elsevier.com/app/answers/list/p/8150/c/7956,8732


TELJES SZÖVEGES ADATBÁZIS: 

SCIENCEDIRECT

 Az Elsevier Kiadó a fenntartója

 ELTE előfizetése: Complete Freedom Collection

 több mint 2500 teljes szöveggel elérhető 
(lektorált) folyóirat;

 navigációs lehetőség több mint tíz millió rekord 
között;

 17 000 különböző folyóiratra mutató link, amely 
a tudományos élet minden területét lefedi;

 több mint 9,5 millió teljes szövegű cikk az 1995 
(1997) utáni tartalomból, mely évente fél 
millióval növekszik;

 Magyar nyelvű felhasználói útmutató 5/13

https://info.sciencedirect.com/techsupport/journals/freedomcoll.htm
http://www.eisz.hu/hu/licenszek/osszes/Science_Direct/downloads/science_direct_felhasznaloi_utmutato.docx


MULTIDISZCIPLINÁRIS ADATBÁZISOK

WEB OF SCIENCE (WOS)

 webofknowledge.com

 A Clarivate Analytics (korábban: Web of 

Knowledge) bibliográfiai adatbázisai

 Összesen több, mint 12 ezer indexelt folyóirat

Elérhető adatbázisok az ELTE-n:

 Core Collection

 + ingyenesek: SciELO Citation Index, Russian

Citation Index, KCI-Korean Journal Database

 Science Citation Index Expanded adatbázis 

folyóiratlistája (indexelés 1975-től)
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http://ip-science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jloptions.cgi?PC=D


MULTIDISZCIPLINÁRIS ADATBÁZISOK

WEB OF SCIENCE (WOS)

 Információs oldala: wokinfo.com

 Keresési feltételek: 

pl. Topic (Title, Abstract, Author, Keywords, 

Keywords Plus); Publication Name: a forrás 

(folyóirat vagy könyv, konferenciakötet címe)

 Csonkolás jele: *, de a lemmatizálás az angol 

szavakra automatikus

 Idézőkre is lehet keresni:

Core Collection kiválasztása – Cited Reference

Search
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MULTIDISZCIPLINÁRIS ADATBÁZISOK

WEB OF SCIENCE (WOS)

Segédanyagok a használathoz:

 Összefoglaló a keresésről, találati listáról, 
idézettségkeresőről

Videós útmutatók:

 Keresések elmentése és értesítések beállítása: 
https://www.youtube.com/watch?v=tSeXzwEn1ZE

 Haladó (parancssori) keresés, keresések összekapcsolása: 
https://www.youtube.com/watch?v=5LKnSfXqA4w

 Idézők keresése (Cited reference search): 
https://www.youtube.com/watch?v=iGr11cXUdQM

 Találatok mentése a Marked list-re: 
https://www.youtube.com/watch?v=r3KKUB8xIxw

 Kutatói azonosítók (ORCID, ResearcherID): 
https://www.youtube.com/watch?v=MF9pvCHxQt8&feature
=youtu.be&utm_source=false&utm_medium=false&utm_ca
mpaign=false 8/13

http://wokinfo.com/media/pdf/qrc/wos-corecoll_qrc_en.pdf?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
https://www.youtube.com/watch?v=tSeXzwEn1ZE
https://www.youtube.com/watch?v=5LKnSfXqA4w
https://www.youtube.com/watch?v=iGr11cXUdQM
https://www.youtube.com/watch?v=r3KKUB8xIxw
https://www.youtube.com/watch?v=MF9pvCHxQt8&feature=youtu.be&utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false


KÜLFÖLDI SZABADON ELÉRHETŐ ADATBÁZISOK

FOLYÓIRATOKAT TARTALMAZÓ ADATBÁZISOK

(INDEXELÉS ÉS/ VAGY TELJES SZÖVEG)

DOAJ doaj.org

 Directory of Open Access Journals

 Szabadon elérhető (Open Access/ OA) tudományos, 
lektorált folyóiratokat és folyóiratcikkeket tartalmaz

 2003-ban indult a svédországi Lund Egyetemen 300 
OA folyóirattal, jelenleg több, mint 10 000-et listáz 
különböző tudományterületeket lefedve

 A tartalmát feltöltők: a DOAJ tagjai: kiadók, 
reguláris tagok; a DOAJ-ba regisztráló folyóirat-
kiadók

 Nonprofit szervezetként működik

 A keresés főbb módjai: Böngészés 
tudományterületek szerint; keresés cím, szerző, etc. 
szerint (szűkítési lehetőségek)
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SCITECH PREMIUM COLLECTION

(PROQUEST)

 Része: Technology Collection

Tárgykörei pl.: 

 Computer science, 

 Construction materials, 

 Engineered materials

 Environmental engineering

 New technologies

 Telecommunications

Segédanyag: értesítések létrehozása (video)
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http://search.proquest.com/technology1/science/fromDatabasesLayer?accountid=15870
https://www.youtube.com/watch?v=ZnuNjnMeaaU


TELJES SZÖVEGES MULTIDISZCIPLINÁRIS

ADATBÁZISOK

EBSCO (ACADEMIC SEARCH COMPLETE)

 http://search.ebscohost.com

 Multidiszciplináris teljes szövegű

 Academic Search Complete: Több, mint 9000 

teljes szövegű folyóirat, közülük 7700 lektorált

 Idézőkre is lehet keresni

Segédanyagok: 

 Értesítések beállítása (video)

 Haladó keresés

 Filterek/ szűrők használata

 További keresési segédletek
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http://search.ebscohost.com/
https://www.youtube.com/watch?v=O5LbzgmK1KQ
https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCO_Guides/EBSCO_Interfaces_User_Guide/Advanced_Search_Guided_Style
https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCO_Guides/EBSCO_Interfaces_User_Guide/Using_Limiters_Refine_Search
https://help.ebsco.com/interfaces/EBSCO_Guides/EBSCO_Interfaces_User_Guide/Using_Limiters_Refine_Search


GYAKORLÓ FELADATOK

 Elérhető-e az ELTE hálózatából a Computers & 
security (ISSN: 0167-4048, 1872-6208) c. folyóirat? 
Ha igen, mikortól olvashatók elektronikusan a 
számai?

 Igen, 1995-től

 Keressen a Scopus adatbázisban a differential
geometry és a 3d reconstruction VAGY 3d models
kulcsszavakra! Hány találatot kapott? Mennyi ebből a 
szorosan a Computer Science tudományterülethez 
kötődő?

 10, 7 

 Keressen a Web of Science adatbázisban az internet 
of things és a cloud services kulcsszavakra! Hány 
találatot kapott? Melyik évből való közülük a 
legkorábbi megjelenésű publikáció?

 33, 2012
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GYAKORLÓ FELADATOK (FOLYT.)

 Keressen a SciTech Premium Collection

adatbázisban az rfid és a library kulcsszavakra! 

Mennyi találatot kapott összesen? Mennyi ebből 

a lektorált publikáció?

 32, 24
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