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Közlemények exportálása a SCOPUS adatbázisból 

A SCOPUS adatbázis 

A SCOPUS adatbázis használata jogosultsághoz kötött. A hozzáférés az Elektronikus 

Információszolgáltatás Nemzeti Programban (EISZ) résztvevő hazai kutatóhelyek 

(felsőoktatás, nonprofit kutatás, közgyűjtemények) számára biztosított. Az adatbázisban 

kereshetők a szerzők közleményeire (MTMT Forrásközlemény) illetve a szerzőt idéző 

közleményekre (MTMT Idézőközlemény) vonatkozó adatok. 

 

Keresés a SCOPUS adatbázisban 

Forrásközlemények keresése 

Egy adott közlemény vagy szerző közleményeire vonatkozó adatok keresésére az egyszerű 

 illetve az összetett  keresőfelület is használható. 

 

Egyszerű keresés  

A felületen menüsor segítségével kiválasztható, hogy 

közlemény, szerző vagy affiliáció adatai alapján keresünk a rendszerben. A kiválasztott 

adatcsoporton belül, (pl.  / Szerzők) közvetlenül kereshetők a szerző(k) 

közleményeire vonatkozó adatok. 

 

 A / Közlemények adatcsoportban a keresési feltételek listából választhatók 
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pl. közlemény címe, absztrakt, kulcsszó vagy egy adott közlemény DOI azonosítója. 

               

A keresési feltételek újabbakkal bővíthetők illetve logikai operátorok is 

használhatók  valamint a keresés egy adott évre vagy időszakra  is 

szűkíthető. 

 

A feltételek beállítását követően a keresés a  gombra kattintva indítható. 

 

Összetett keresés   

Erre a keresési módra csak a  / Közlemények adatcsoportban van lehetőség a 

 feliratra kattintva. 
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Az opciót választva a megjelenő felületen feltételként megadható a 

keresett szerző neve vagy ORCID azonosító is, 

              

melyek segítségével közvetlenül kereshetők egy adott szerzőre illetve közleményeire 

vonatkozó adatok. Keresés indítása  gombra kattintással. 

 

A lista harmadik (Documents) oszlopában látható szám, a szerző SCOPUS adatbázisban 

található közleményeinek számát jelenti, melyre kattintva a rendszer listázza azokat. 

 

Az összetett keresési feltételek összeállításában logikai operátorok illetve számos 

mezőazonosító használható, melyek a felület jobb oldalán választhatók. 
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A kombinált keresési feltételek megadását követően 

 

a keresés a  gombra kattintva indítható. A keresés eredményét a rendszer listázza. 

 

 

Idézőközlemények keresése 
Egy adott szerzőt, vagy publikációt idéző közlemények keresésének első lépése, az idézett közlemény 

vagy az idézett szerző közleményeinek lekeresése, mely megegyezik a Forrásközlemények keresése 

pontban leírtakkal. A lekeresett közlemény illetve közlemények listájában, a közlemény adatai melletti 

szám (Cited by oszlop) tartalmazza az idézőközleményekre vonatkozó információt. 
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Az oszlopban található információ, az adott publikációt idéző közlemények számát jelöli. A 

számra kattintva a rendszer listázza az idézőközlemények adatait. 

 

 

Idézetek keresése a Secondary Documents funkció használatával 
A Secondary Documents funkció segítségével olyan további esetleges hivatkozások is kereshetők, 

listázhatók, melyek a szerző valamely közleményére vonatkoznak, de a közlemény a SCOPUS által nem 

feldolgozott dokumentum referencialistájában szerepel vagy hibás adatokkal (pl. eltérő megjelenési 

év, kötet vagy oldalszám stb.) került a feldolgozott irodalomjegyzékekbe. Az idézett szerző 

közleményeinek lekeresését követően, a találati lista feletti gombra kattintva,  
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amennyiben a szerzőhöz tartoznak „másodlagos” idézőközlemény adatok, a rendszer listázza azokat. 

 

 

Találati lista elemeinek kijelölése 

A keresés eredményeként megjelenő listák elemei jelölhetők a rekordok előtti jelölőnégyzetek 

segítségével egyedileg, 

 

 illetve a teljes lista is  
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RIS-fájl export az MTMT importhoz 
A lista elemeinek kijelölését követően az adatok a felső menüsor Export menüpontjára kattintva 

menthetők. 

 

 

A megjelenő felületen a sikeres exporthoz az alábbi adatok beállítása szükséges: 

formátum:  

exportált rekord által tartalmazott mezők:  
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Emellett további mezők is kijelölhetők, pl. irodalomjegyzék vagy konferenciára vonatkozó 

információk is. 

 

A szükséges beállításokat követően az  gombra kattintva indítható a mentés folyamata. 

 

 Fájl mentése 

A mentett RIS fájl saját gépen érhető el. 
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SCOPUS közlemények adatainak importálása az MTMT-be 
Közlemény adatainak importálására csak a SCOPUS adatbázisból, a megfelelő beállításokkal és 

formátumban elmentett fájlok esetében van lehetőség. Hibás beállítás esetén (pl. rossz formátum 

kiválasztása) az import sikertelen vagy az importált rekordok nem tartalmazzák a szükséges mezőket, 

ezért nem megfelelő típusba (Egyéb) kerülnek. 

 

Forrásközlemények importja 

Közlemény adattípus kiválasztását követően az új forrásközlemények adatai, a felső menüsor 

 (Importálás fájlból (PubMed, XML, Ris,…) menüpontját választva importálhatók. 

Az importálás folyamatát megelőző lépés a SCOPUS adatbázisból származó adatok 

exportálása, megfelelő formátumban történő elmentése. A mentett fájlokat használjuk fel az 

importálás során. 

 

 

 

 

Import űrlap és beállítások 

A megjelenő import űrlap beállításai 
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  a nagyító  ikonra kattintva a 

saját gépen kereshető az adatbázisból elmentett fájl. 

 

A fájl tallózását követően  a rendszer 

automatikusan hozzárendeli a megfelelő formátumot.  
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Besorolás, Jelleg, Nyelv: azokban az esetekben, ahol az export fájl nem tartalmaz információt 

(pl. MATARKA), előre beállíthatók az erre vonatkozó értékek (pl. Szakcikk / Tudományos / 

magyar), így az importált rekordban már szerepelni fognak az adatok. 

 =>  külső azonosítók (SCOPUS, WOS, DOI stb.) alapján a 

rendszerben esetlegesen már megtalálható nyilvános közleményt (forrás vagy idéző) keres 

  => A duplumkeresés során az adatbázisban talált, nyilvános 

rekordok esetében, amennyiben azon nem szerepel az export fájlban elmentett külső 

azonosító, az import során a rendszer ezt a rekordot kiegészíti a hiányzó külső azonosítóval 

vagy azonosítókkal (pl. DOI) 

Az import beállításokat követően az  gombra kattintva indítható az importálás folyamata 

 

majd    
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Az importálás folyamatának megkezdéséről illetve a lista elérhetőségéről üzenet érkezik. 

 

Az import befejezéséről újabb üzenet értesít 

 

Az üzenetben információ található az importált tételekről, az új tételek, valamint az esetleges 

duplumok (az adatbázisban már megtalálható nyilvános rekord) számáról. 

Új rekordok esetében  

 

Az import során talált duplumok esetében 

 

 

Importált forrásközlemények listája 

Az importált rekordok az  gombra kattintva, vagy a bal menü 

 menüpontja alatt, az általunk megadott lista néven lesznek elérhetők. 

Az új rekordokat tartalmazó lista esetében 
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A listát megnyitva, az import során listába került új,  státuszú illetve duplumok 

esetén a rendszerben korábban már rögzített, az adatbázisban megtalálható  rekordok is 

láthatók. 

 

A duplumot tartalmazó lista esetében 

       

 

 

 

Forrásközlemények nyilvánossá tétele 

Az importált forrásközlemény rekordok a bal menü  alatt érhetők el a megfelelő import lista 

nevének kiválasztásával. 
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A lista nem nyilvános,  státuszú elemei esetében elvégzendő 

  a szerzői hozzárendelés  

 illetve szükség esetén a rekord szerkesztése, kiegészítése a még hiányzó adatokkal (pl. 

besorolás, oldalszámok stb.). 

 

Szerzői hozzárendelés 

 

A szerzői hozzárendelés elvégezhető vagy a rekord szerkesztésre történő megnyitásával 

 

 

 

vagy a felső menüsor  gombra kattintva a  

menüpontját választva 
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A szerzői hozzárendelés elvégzését követően a rekord kijelölése után, a felső státuszválasztó feletti 

menüsor  opcióját választva, a rekord nyilvánossá tehető. 

 

 

                   

 

 

 

Idézőközlemények importálása 

A SCOPUS adatbázisokból megfelelő formátumban exportált, lementett Idézőközlemények 

adatai importálhatók. 

Első lépés az idézett közlemény kijelölése / Közleményeim lista 
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 Ezt követően felső menüsor  gombra kattintva az új ablakban megjelennek az 

esetlegesen korábban már rögzített idézőközlemények , illetve 

idézéskapcsolatok  adatai. 

 

 nézetben a felső menüsor  gombjára kattintva importálhatók 

új idézőközlemények adatai. 

 

Import űrlap és beállítások 

Itt az  gomb alatt az Idéző import fájlból opciót  választva újabb, az adatok 

importjára szolgáló ablak nyílik meg: 
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Az idézőközlemények adatait tartalmazó fájl a mező ikonjára kattintva tallózható 

 

A megfelelően elmentett fájl formátumát a rendszer automatikusan felismeri 

  

Besorolás, Jelleg, Nyelv: azokban az esetekben, ahol az export fájl nem tartalmazza, előre 

beállíthatók az erre vonatkozó értékek (pl. Szakcikk / Tudományos / magyar), így az importált 

rekordban már szerepelni fognak az adatok. 

 => külső azonosítók (SCOPUS,WOS,DOI stb.) alapján a 

rendszerben esetlegesen már megtalálható nyilvános közleményt (forrás vagy idéző) keres. 

  => A duplumkeresés során az adatbázisban talált nyilvános 

rekordok esetében, amennyiben azon nem szerepel az export fájlban elmentett külső 

azonosító, az import során a rendszer ezt a rekordot kiegészíti a hiányzó külső azonosítóval 

vagy azonosítókkal (pl. DOI). 
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A felület beállításainak egyetlen, a forrásközlemények importjának beállításától eltérő eleme 

van:  A beállítástól függően az import során keletkező, új 

idézéskapcsolatok idéző jelölése is megtörténik. 

Az import beállításokat követően az  gombra kattintva indítható az importálás folyamata 

 

  

 

 

 

Az importálás folyamatának megkezdéséről, illetve a lista elérhetőségéről üzenet érkezik, 

 

illetve a felület alsó részén a folyamat állapota is nyomon követhető. 

 

Az import befejezéséről újabb üzenet értesít 

                                                   

 (pl. duplum, valamint kiegészített rekordok)                                                         ( 3 új rekord )                                                               

Az üzenetben információ található az importált tételekről, az új tételek, valamint az esetleges 

duplumok (az adatbázisban már megtalálható nyilvános rekordok) számáról. 

Új rekordok esetében  
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Az import során talált duplumok illetve külső azonosítóval történő kiegészítés esetében 

 

Az importált rekordok az  gombra kattintva, vagy a bal menü 

 menüpontja alatt, az általunk megadott lista néven lesznek elérhetők. 

 

Importált idézőközlemények listája 

Az importált idézőközlemények az  menüpont  fül alatt, illetve az 

új idézéskapcsolatok az  fül alatt tekinthetők meg és kezelhetők.  

 fül alatt az  (Összes állapot) státuszválasztó Import beállítással, 

az  közlemények listázhatók, 

 

 fül alatt az  (Összes állapot) státuszválasztó Munkapéldány 

beállítással a nem nyilvános   idézéskapcsolatok szűrhetők. 
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Az importált idézőközlemények a bal menüsor  menüpontja alatt az import során 

megadott nevű listában is megtalálhatók illetve kezelhetők. 

 

A listát megnyitva három új,  státuszú rekord látható. 

 

A duplumot tartalmazó lista esetében 

 

A listát megnyitva az új, még nem nyilvános idézéskapcsolat rekord - nyilvános, az 

adatbázisban már megtalálható, az import folyamata során a rendszer által duplumként 

detektált - nyilvános idézőközlemény rekordjai láthatók.  
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Idézőközlemények és Idézéskapcsolatok nyilvánossá tétele 
Az importálást követően, a nem nyilvános idézők  illetve kapcsolatok  

nyilvánossá tétele is szükséges, mivel a nyilvános felületen elérhető listákban, táblázatokban csak a 

nyilvános rekordok adatai jelennek meg.  

A rekordok nyilvánossá tétele a kijelölést követően státuszválasztó menü feletti lista Nyilvános 

elemének kiválasztásával végezhető el. Egyszerre több rekord is kijelölhető. 

 nézetben 

 

                                                            

 

 



25 
 

 nézetben  

 

               

 

Az idézéskapcsolat nyilvánossá tételének szabályai: 

  amennyiben az idézőközlemény nyilvános, de az új idézéskapcsolat még nem nyilvános, a 

kapcsolat rekord nyilvánossá tétele is szükséges 

 amennyiben az idézőközlemény nem nyilvános, az idézőközlemény nyilvánossá tételével az 

idézéskapcsolat is nyilvánossá válik.  

 amennyiben az idézőközlemény nem nyilvános és hiányos vagy hibás, az idézéskapcsolat sem 

tehető nyilvánossá.  
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Az idézéskapcsolat rekord Egyeztetett  státusza az idézés tényére utal, az idézőközlemény 

valóban és a feltüntetett adatokkal idézi az idézett közleményt. 

 

Idéző közlemények nyilvánossá tétele  menüpont alatt 
 

Az importált idézőközlemények a bal menüsor  menüpontja alatt az import során megadott 

nevű listában (pl. scopus 0519) is megtalálhatók illetve kezelhetők. 

 

 

A listát megnyitva három új,  státuszú rekord látható. 
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A listában szereplő,  státuszú idéző közlemények, a kijelölésüket követően a felső 

menüsor,  elemét választva tehetők nyilvánossá. 
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Idézés kapcsolatok nyilvánossá tétele bal menü  adatcsoportban 
 

Az Idézéskapcsolat adatcsoportban lekeresett listában a nem nyilvános kapcsolatok a felső menüsor 

státuszválasztó Munkapéldány menüpontját kiválasztva listázhatók 

 

 

A kapcsolat rekord vagy rekordok kijelölésüket követően a felső menüsor  

gombjára kattintva tehetők nyilvánossá. 

 

 

 

SCOPUS külső azonosító használata 
Az MTMT-ben használt külső azonosítók segítségével, a rekordhoz kapcsolt külső azonosítóra kattintva, 

az azonosító nevében szereplő forrás (SCOPUS) által használt egyedi azonosítóval rendelkező 

rekordhoz jutunk. A SCOPUS-ból importált rekordok automatikusan tartalmazzák a SCOPUS rekord 

azonosítóját, külső azonosítóként. 
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A SCOPUS külső azonosító manuálisan is pótolható, a korábban kézzel rögzített rekordok esetében. A 

SCOPUS azonosító a SCOPUS rekord url-ben található: 

 

a külső azonosító kezelésére, rögzítésére szolgáló felületen az url kiemelt részében található 

karaktersorozatot kell feltüntetni. 

 


