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Mire használható a Zotero?
■ A Zotero egy ingyenes hivatkozáskezelő program
■ Különböző internetes oldalakról, adatbázisokból tudjuk 

kinyerni a megjelenített tételek (folyóiratcikkek, könyvek, 
könyvfejezetek etc.) bibliográfiai adatait; kompatibilis 
adatbázisok pl.: az egyetem által előfizetett adatbázisok, 
MATARKA (kosárba helyezés), ELTE nyilvános katalógusa

■ Ha megtalálható az oldalon a tétel teljes szövege is PDF-ben, 
a Zotero ezt is automatikusan letölti 

■ A megjelölt hivatkozásokat szabadon rendezhetjük különböző 
gyűjteményekbe

■ A hivatkozások felhasználása: bibliográfia készítésére, 
szövegközi hivatkozások beszúrására pl. tanulmány, dolgozat 
írásakor
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https://www.konyvtar.elte.hu/hu/adatbazisok
http://www.matarka.hu/
http://aleph.elte.hu/F?RN=273299752


Hogyan szerezhetjük be a 
Zotero-t?
■ Szükséges letölteni a program ún. standalone változatát, 

amelyet a számítógépünkről tudunk elindítani telepítés után 
valamint a Firefox-ba vagy más böngészőbe beépülő plugint, 
hogy a weboldalakról egy kattintással helyezzünk 
hivatkozásokat a Zotero-ba

■ Érdemes létrehozni néhány kattintással egy saját felhasználói 
fiókot, így a szerveren is tárolódnak a hivatkozásaink, tehát 
különböző számítógépekről is elérhetők lesznek (500 MB 
ingyenes tárhelyet biztosítanak)
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A Zotero letöltése és 
telepítése A letöltés forrása: 

www.zotero.org –
Download gomb
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http://www.zotero.org/


A Zotero letöltése és 
telepítése A Standalone változatot 

érdemes az ajánlott 
beállításokkal telepíteni

Az általunk használt 
böngészőhöz kiválasztott 
Plugin a lépéseket 
követve telepíthető, 
szükség esetén a 
böngésző újraindításával
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Felhasználói fiók létrehozása 
és beállítása
■ A zotero.org főoldalán jobbra fent: Register

Regisztrációs űrlap 
kitöltése

A regisztrált fiók beállítása a Zotero-ban: 
Eszközök -> Beállítások – Szinkronizálás 

fül
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A Zotero program felépítése

Gyűjtemények, 
új gyűjtemény 

létrehozása (jobb 
egérgombbal)

A gyűjteményben 
található 

hivatkozások A kiválasztott 
hivatkozás 

részletes adatai 
- szerkeszthető

Saját jegyzet 
beszúrása

Keresés a hivatkozások 
adataiban és ha van a teljes 

szövegben

Varázspálca: új elem 
hozzáadása az ISBN 

vagy DOI megadásával

Beállítások
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Beállítások 1. Indexelés
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Beállítások 2. Stílusok és 
szövegszerkesztők
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Tétel hozzáadása a 
böngészőből – egy tétel
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Tétel hozzáadása a böngészőből 
– több tétel egyszerre
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Tétel kézi hozzáadása: típus 
alapján, DOI-val
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PDF hozzáadása és 
metaadatok kinyerése
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Metaadat szerkesztése: 
nagybetűs cím átalakítása
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Mentett hivatkozások 
hozzáadása a gyűjteményhez

A kívánt hivatkozások kiválasztása 
és drag and drop módszerrel a 

célgyűjteménybe húzása
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Bibliográfia létrehozása a 
hivatkozásokból

Bibliográfia a 
kiválasztott 

tételekből: tételek 
kiválasztása majd 

jobb egérgomb 
majd Bibliográfia 

létrehozása a 
kiválasztott 
elemekből

Bibliográfia a kiválasztott 
gyűjteményből: jobb egérgomb a 

gyűjteményre majd majd
Bibliográfia létrehozása a 

gyűjteményből 
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Bibliográfia létrehozása a 
hivatkozásokból (folyt.)

Kiválasztani a hivatkozási stílust. 
Hazánkban gyakran használt stílusok: 
MLA (Modern Language Association), 

APA (American Psychological
Association), 

Harvard

Ügyeljünk rá, hogy nem mindegyik stílus 
írja ki az összes szerző nevét a 

bibliográfiában  (et al.-lal rövidíti) 
lehetséges, hogy külön kell beállítanunk,  

hogy megjelenjen az összes név. 
A Harvard stílus pl. kiírja az összes 

szerzői nevet.

Kimeneti formátum kiválasztása
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Duplikált elemek kezelése

Duplumok kigyűjtése 
automatikus 

(mentéskor nem jelez 
a program): bal oldalt 
a Duplikált elemekre 

kattintva

Kiválasztás 
(kijelöli a 
duplum-

párt) Összefésülés: ha 
különbözik a két tétel, 

ki kell választani, 
hogy melyik legyen a 

megmaradó.
Ha azonos, ez a 

választás nem jelenik 
meg, csak az 

Összefésülés gomb.
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Zotero használata a Word 2016-ban
Zotero eszköztára alapértelmezésben egy 
Zotero fülön található a program telepítése 

után a Word-öt elindítva

Hivatkozás, irodalomjegyzék példa a 
Harvard stílust használva

Hivatkozás 
beszúrása 

Hivatkozási 
stílus 

megváltoztatása

Irodalomjegyzék 
beszúrása
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Köszönöm a 
figyelmet!
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