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Miért írunk cikket?



A tanulmány megjelentetésének lépései

• Szakirodalmazás

• Téma meghatározása

• A cikk megírása

• A cikk beküldése

• A cikk megjelenése

• A cikk utóélete

Összesen 0,5-2,5 év 
telik el a benyújtás és a 
megjelenés közt.

Forrás: https://tk.hu/uploads/files/2021/Teljesitmenyertekeles_szabalyzat_2021_marcius_31.pdf



Szakirodalmazás

Angol szakirodalom

Web of Science (egyetemi előfizetéssel) https://www.webofscience.com/wos

Scopus (egyetemi előfizetéssel): https://scopus.com/

Dimensions https://app.dimensions.ai/discover/publication

CORE https://core.ac.uk/

BASE https://www.base-search.net/

Google Tudós https://scholar.google.hu/

SZE-n hozzáférhető további adatbázisok listája: https://lib.sze.hu/adatbazisok-1

• Akadémiai Kiadó Folyóiratai

• EMIS University - Közép- és Délkelet-Európa 
csomag

• Legal Source

• ScienceDirect

• SciVal

• SpringerLink

• Statista

• Wiley Online Library

https://www.webofscience.com/wos
https://scopus.com/
https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://core.ac.uk/
https://www.base-search.net/
https://scholar.google.hu/
https://lib.sze.hu/adatbazisok-1


WoS–Scopus–Dimensions

Forrás: https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5



Szakirodalmazás

Magyar szakirodalom

MATARKA (magyar folyóiratcikkekhez) https://matarka.hu/

SZE könyvtári katalógus https://hunteka.sze.hu/

Országos közös katalógus, MOKKA–ODR http://odrportal.hu/

Hungaricana: https://www.hungaricana.hu/

Arcanum Digitális Tudománytár (egyetemi előfizetéssel): 
https://adt.arcanum.com/hu/

További egyetemi előfizetések:

• Akadémiai Kiadó MERSZ

• Akadémiai Kiadó Szótárai

• Online szabványkönyvtár (MSZT)

• Opten céginformációs adatbázis

• Új Jogtár

https://matarka.hu/
https://hunteka.sze.hu/
http://odrportal.hu/
https://www.hungaricana.hu/
https://adt.arcanum.com/hu/


Hivatkozáskezelés

Használjuk valamelyik hivatkozáskezelő szoftvert!

Zotero https://www.zotero.org/

Mendeley https://www.mendeley.com/

EndNote https://endnote.com/

https://www.zotero.org/
https://www.mendeley.com/
https://endnote.com/


COMPASS

https://compass.mtak.hu/

https://compass.mtak.hu/
https://compass.mtak.hu/


Téma meghatározása

Legyen hozzá szakirodalom

Ne legyen túl tág

Legyen része a doktori értekezésnek

Illeszkedjen a tanszék/munkahely kutatási profiljába

>1 ember érti a világon

(Legyen hozzá ismerős társszerző)

Kép forrása: https://www.enago.com/academy/who-are-authors-co-authors-and-contributors/



Hogyan néz ki egy szakcikk felépítése?

Cím

Bevezetés

Szakirodalmi 
összefoglalás

Módszertan 
bemutatása

Téma kifejtése

Eredmények 
ismertetése

Összegzés

Bibliográfia

Absztrakt

Tárgyszó

Affiliációk, szerzői 
adatok (ORCID, 
ROR)

Társszerzői 
közreműködés 
meghatározása

Sok esetben eleve a kiadó által megadott sablon 
szerkezetét követve kell elkészíteni a cikket.



Cím meghatározása

• Könnyű megtalálni a cikket az adatbázisokban vagy Google 
kereséssel

• Elmondja, hogy miről szól a cikk

• Nem okoz csalódást annak, aki ez alapján elolvassa

Rossz cím Jó cím

„A Tekintetes Akademia alázatos 

szolgája…”
Fényes Elek levelei

Az érdeklődés hullámai

Kvantumkommunikációs hallgatói 

projektfeladatok szervezése a 

Széchenyi István Egyetemen



Lektorálás

A lektorálás menete (minket is kérhetnek, hogy javasoljunk lektorokat)

Lektori javaslatok

A visszautasítás (nem mindig a cikk minőségére vonatkozik)

• Author’s Original Manuscript

• Accepted Manuscript (AM)

• Version of Record (VoR)

Figyeljünk a kiadói szerződésre! A szerzői jog nem átruházható, de a 
szerzői joghoz kapcsolódó felhasználási jog igen. Elképzelhető, hogy 
számunkra elfogadhatatlan korlátozásokat szeretnének érvényesíteni.



Lektorálás és kutatásértékelés

• Aczél Balázs (ELTE) és munkatársai az ingyenesen végzett 
lektorálási tevékenység értékét becsülték (a háztartási 
munka statisztikai becslésének mintájára). Évente 
globálisan 100-130 millió munkaóráról van szó, ami csak az 
amerikai, brit és kínai kutatók esetén 2,5 milliárd USD 
(közel 900 milliárd forint) összeget jelent. 
https://doi.org/10.1186/s41073-021-00118-2

• A Nature 2021-ben lehetőséget biztosított, hogy a cikkek 
bírálói nyílt módon végezzék a lektorálási folyamatot. Az 
első év tapasztalatai szerint a kutatók jelentős része 
támogatja a lektorálás nyitottabbá válását, ami segíthet ezt 
az elemet beépíteni a kutatásértékelési rendszerekbe: 
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00493-w

Kép forrása: https://doi.org/10.1038/d41586-022-00493-w

https://doi.org/10.1186/s41073-021-00118-2
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00493-w
https://doi.org/10.1038/d41586-022-00493-w


Hogyan választjuk ki a megfelelő folyóiratot?

Csak lektorált folyóiratot választunk

Olyan folyóiratot választunk, amit mi is 
olvasunk

„Scope” ellenőrzése a folyóirat oldalán

A megjelenés esetleges költségei

Scimago Journal Ranking
https://www.scimagojr.com/

Impakt faktor és barátai (mindig ellenőrizzük 
a JCR-ben!) https://jcr.clarivate.com/

Think, check, submit – kerüljük a parazita 
folyóiratokat https://thinkchecksubmit.org/

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
https://doaj.org/

Megjelenési feltételek

https://www.scimagojr.com/
https://jcr.clarivate.com/
https://thinkchecksubmit.org/
https://doaj.org/
https://www.aini.it/wp-content/uploads/2018/06/Strategy-585x681.jpg


Folyóiratok rangsorolása

• Önmagában nem értelmezhető a Q1-Q2-Q3-Q4 megjelölés. Meg kell adni, 
hogy melyik adatbázis melyik témaköre alapján nézzük – és persze azt is, 
hogy melyik évre. 

• Scimago Journal Ranking, SJR (Scopus-alapú, ingyenes) vs. Journal 
Citation Report, JCR (Web of Science-alapú, előfizetéshez kötött)

• A D1 megjelölés hivatalosan egyik adatbázisban sem szerepel.

2021-ben:

• SJR Economics, Econometrics and Finance (misc.) – Q1

• SJR Sports Science – Q2

• JCR Economics – Q3

• JCR Hospitality, Leisure, Sport & Tourism – Q4



Impakt faktor

• A JCR a Web of Science-ből származó 
„hivatalos” impakt faktor alapján rangsorol.

• (Az impakt faktor hivatalosan a folyóiratot 
minősítő mérőszám, nem használható cikk 
és kutató értékelésére.) 

• 2023-tól minden WoS-ben szereplő 
folyóiratnál feltüntetik az impakt faktort, 
beleértve a bölcsészet- és társadalom-
tudományi címeket, illetve a WoS Core
Collectionben nem szereplő folyóiratokat 
is: https://ir.clarivate.com/news-
events/press-releases/news-
details/2022/Clarivate-announces-
changes-to-the-2023-Journal-Citation-
Reports-All-Web-of-Science-Core-
Collection-journals-including-arts-and-
humanities-will-have-Journal-Impact-
Factors

Kép forrása: https://clarivate.com/products/scientific-and-academic-research/research-discovery-and-workflow-solutions/web-of-science/core-
collection/editorial-selection-process/editorial-selection-process/

https://ir.clarivate.com/news-events/press-releases/news-details/2022/Clarivate-announces-changes-to-the-2023-Journal-Citation-Reports-All-Web-of-Science-Core-Collection-journals-including-arts-and-humanities-will-have-Journal-Impact-Factors


Parazita folyóiratok

Mi számít az MTMT-ben szakfolyóiratnak? (https://konyvtar.elte.hu/hu/kutatastamogatas/mtmt/gyik) 

• WoS, SCOPUS, PubMed indexálja;
• szerepel a SCImago adatbázisában, van SJR-értéke;
• szerepel az ERIH és/vagy ERIH Plus listában;
• szerepel a DOAJ-listán;
• az Ulrich's és a folyóirat honlapja szerint lektorált és indexeli: Nature Publishing, CABI, ProQuest, 

MathSciNet, Zentralblatt MATH;
• szerepel a Hrcak történész folyóiratainak listáján;
• szerepel a Getty Research Institute, Bibliography of the History of Art, BHA listáján;
• MTA osztálylistán: A, B, C vagy INT1, INT2, NAT kategóriás

Segítség parazita folyóiratok ellen:
http://thinkchecksubmit.org/
https://beallslist.weebly.com/
https://doaj.org/

https://konyvtar.elte.hu/hu/kutatastamogatas/mtmt/gyik
http://thinkchecksubmit.org/
https://beallslist.weebly.com/
https://doaj.org/


A cikk utóélete

DOI

MTMT

Intézményi repozitórium, REAL

Tanszéki honlap, intézményi kommunikációs iroda

Elküldeni a hivatkozott kutatóknak

Terjesztés, posztolás (Facebook, Twitter, ResearchGate stb.)

Wikipedia

Hivatkozni rá a későbbiekben (de nem ész nélkül!)



H-index

• Önmagában nem értelmezhető a H-index, meg kell adni, hogy melyik 
adatbázis alapján nézzük. 

Lovász László 2022-ben
• WoS H-index: 13 (51 tétel)

• Scopus H-index: 61 (221 tétel)

• Dimensions H-index: (294 tétel)

• MTMT H-index: 69 (395 tétel)

• Google Tudós H-index: 109 

• Az MTMT esetén az összesítő táblában a H-indexnél levő számra 
kattintva megtekinthető, hogy melyik cikkeket veszi figyelembe. Ezzel 
párhuzamosan a teljes tétellista rendezhető hivatkozások szerint, így 
látható, hogy melyik tanulmánynál esélyes a H-index növelése.

• Az MTMT esetén a hivatkozásokra nem sok követelmény van: az 
önhivatkozásokat például számolja a rendszer. De nem veszi 
figyelembe a szakdolgozati és disszertációs hivatkozásokat, illetve 
azokat a hivatkozásokat, amelyek nincsenek „tudományosra” állítva. 



További alkalmak

• Kutatási adatok kezelése (nov. 11.)

• Open Science Café & European Open Science Cloud (EOSC) 
(nov. 18.) Regisztráció: https://lib.sze.hu/nyilt-tudomany

• Újgenerációs kutatásértékelési rendszerek (időpont egyeztetés 
alatt)

• KIFÜ kutatástámogatási szolgáltatások (időpont egyeztetés alatt)

https://lib.sze.hu/nyilt-tudomany


Köszönöm a figyelmet!
www.kifu.gov.hu

Dr. Lencsés Ákos
adatgazdász
lencses.akos@kifu.gov.hu

National Initiatives for Open Science in Europe – H2020 Research and Innovation action 
– contract no. 857645




