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5Corvinus Kutatási Kézikönyv

A Budapesti Corvinus Egyetem nemcsak hazai viszonylatban, de nemzetközi 
szinten is növelni szeretné oktató-kutató munkatársai publikációs 
teljesítményét. A cél a minőségi publikációs output, a minőségi színvonal 
növelése, amelynek elérést az Egyetem a kutatást támogató és ösztönző 
körülmények biztosításával segíti. A Corvinuson olyan feltételeket teremtünk, 
amelyek kedveznek a kutatni vágyó oktatóknak, fiatal kutatóknak, többek 
között megfelelő szoftverekkel, adatbázis-hozzáférésével vagy akár nemzetközi 
konferenciarészvételt támogató pályázatokkal. 

Új kezdeményezésként született meg a „Corvinus Faculty Handbook” 
kutatási kézikönyv is, amely a kutatás folyamatában egymás után 
megjelenő helyzetek, feladatok logikája mentén foglalja össze a kutatással 
kapcsolatos, az Egyetem által nyújtott szolgáltatásokat, támogatásokat: 
a kutatási projektek indításától, a partnerkereséstől és forrásszerzéstől 
kezdve, a képzéseken és a kutatáshoz nyújtott támogató szolgáltatásokon 
át a publikációs segítségen keresztül, egészen a kutatási eredmények 
kommunikációjáig.

A kézikönyvben szereplő információk tájékoztató jellegűek, az aktuális 
szolgáltatások, határidők kapcsán az adott szervezeti egység munkatársanál 
érdemes érdeklődni. Terveink szerint a kézikönyvet féléves rendszerességgel 
frissítjük, az aktualitások függvényében. 

A kézikönyv frissítése, javítása kapcsán Petrovics Nándort,  
a Kutatásmenedzsment Iroda munkatársát kérjük keresni  
a nandor.petrovics@uni-corvinus.hu email címen.

mailto:nandor.petrovics@uni-corvinus.hu


6 Kapcsolatépítés, pályázatfigyelés, 
projekttervezés, pályázatírás

A Budapesti Corvinus Egyetem támogatja és ösztönzi fiatal és senior 
kutatóit a hazai és nemzetközi kutatási, innovációs pályázatokban 
történő szerepvállalásra. Ennek érdekében az Egyetemen belül 
létrejöttek azok a pályázati folyamatot generáló és az implementációban 
menedzsmenttámogatást nyújtó szervezeti egységek, amelyek a hazai  
és nemzetközi pályázati életnek megfelelő, egyetemi belső szabályok alapján 
működnek. 

A hatékony és eredményes pályázáshoz az Egyetem személyre szabott 
támogatást kíván nyújtani a kutatóknak. Ennek első lépése a kutatói közösség 
folyamatos tájékoztatása a pályázati lehetőségekről. 

Az egyetemi kutatási pályázatok kialakításának szereplői: 

 ► az akadémiai oldalról a Kutatási Rektorhelyettes munkatársai, 
valamint 

 ► a Kancellária oldaláról a menedzsmentet végző Pályázati 
Projektmenedzsment (PPM) és a Pályázati Pénzügy munkatársai. 

Miután elkészül a pályázat vázlatos szakmai terve – amely tartalmazza 
a javaslatot a bevonandó belső és külsős kollégákra, konzorciumi tagokra 
–, szükséges megszerezni a pályázó(k) munkáltatója, valamint a Kutatási 
Rektorhelyettes támogatását. 

A jóváhagyást követően feláll a projektszervezet: szakmai vezető, szakmai 
segítők, az előkészítést támogató projektmenedzser, bevonva a jogi és 
a pénzügyi terület munkatársait a pályázat előkészítésébe. 

A pályázat költségvetésének kialakítása és pénzügyi tervezése a Pályázati 
Pénzügyi Iroda vezetőjével együttműködésben történik.

Egyéni kutatási és egyéb hazai támogatású 
pályázati lehetőségek

Az egyéni, hazai forrásokra alapozott kutatások támogatására többféle 
pályázattípust találunk, a felhívásokat a PPM a Corvinus Hírekben közzéteszi, 
illetve egy-egy pályázati projekthez honlapot is üzemeltet, amelyen aktuális és 
általános információkat is elérhetnek az érdeklődők. A kutatók a pályázati és 



7támogatási lehetőségek kapcsán a PPM munkatársait kereshetik személyesen, 
vagy a Corvinus Hírekben megadott email címen. A pályázatok és támogatási 
kérelmek szakmai, pénzügyi kidolgozásához, a benyújtáshoz szükséges 
dokumentáció elkészítéséhez a pályázók a PPM és a Pályázati Pénzügy 
kollégáitól kapnak segítséget.

Kutatási ösztöndíj – ÚNKP
Az Új Nemzeti Kiválóság Program évente meghirdetett, 12 hónapos 
időtartamra vonatkozó, több témakörben kiírt ösztöndíj-pályázatokat 
magában foglaló program, melynek célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő 
hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. Az ÚNKP olyan alap-, mester- 
vagy doktori képzésben tanuló hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal 
oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási 
intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. 

A pályázatot évente egyszer írják ki. A pályázattal kapcsolatos 
információk elérhetőek az Egyetem honlapján, a kérdéseket  
az unkp_bce@uni-corvinus.hu e-mail címre küldhetik meg.

Hazai pályázati és támogatási lehetőségek

Kutatási és innovációs pályázatok – egyéni és konzorciális formában 
kialakított projektek elkészítésére:

Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH), az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium háttérintézménye rendszeresen közzéteszi 
az aktuális felhívásokat a honlapján (pl. OTKA, TéT, operatív 
programokhoz kapcsolódó stb.).

Egyéb, hazai forrásból származó támogatási lehetőségek: 

különböző hazai támogatók honlapján (pl. MNB Alapítványok, NKA, Tempus 
Közalapítvány stb.) jelennek meg pályázati lehetőségek, a jelentősebbekről 
a PPM a Corvinus Hírekben tájékoztatja az Egyetem kutató közösségét.

Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS)
Lehetőség van pályázni a Corvinus Institute for Advanced Studies (CIAS) 
nemzetközi kutatóközponthoz „CIAS senior faculty research fellow” és „CIAS 
junior faculty research fellow” kategóriában, amelynek keretében egyetemünk 
munkatársai kutatói ösztöndíjat nyerhetnek el. A senior kategória esetében 
az ösztöndíj összege 1000 EUR/félév, míg junior esetében 500 EUR/félév.

Részletek: https://www.uni-corvinus.hu/cias-senior-es-junior-faculty- 
fellow-kutatoi-osztondij-a-2021-22-es-tanevre/

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/osztondij/uj-nemzeti-kivalosagi-program-unkp/uj-nemzeti-kivalosagi-programrol/
mailto:unkp_bce%40uni-corvinus.hu?subject=
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/palyazatok/aktualis-felhivasok
https://www.uni-corvinus.hu/cias-senior-es-junior-faculty-fellow-kutatoi-osztondij-a-2021-22-es-tanevre/
https://www.uni-corvinus.hu/cias-senior-es-junior-faculty-fellow-kutatoi-osztondij-a-2021-22-es-tanevre/


8 Kutatók/kutatócsoportok nemzetközi konzorciális 
pályázatokba történő bekapcsolódásának 
támogatása

Érdemes figyelemmel kísérni a Budapesti Corvinus Egyetem kutatási 
hírlevelében megjelenő, illetve a kutatóknak közvetlenül küldött tájékoztató 
e-mailekben szereplő híreket, továbbá bekapcsolódni a kutatók számára 
szervezett tájékoztató rendezvényekbe

Amennyiben a kutató a nemzetközi pályázati portálokon talál számára 
izgalmas felhívást vagy meghívást kap szerveződő nemzetközi kutatási 
projektbe, az Egyetem személyre szabott támogatást kínál a pályázati 
dokumentáció elkészítéséhez. Ehhez első lépésként a kutató a kiválasztott 
felhívás alapján, az adott pályázattal kapcsolatos első információkat egy rövid, 
pályázati szándékot jelző űrlap kitöltésével jelzi a kutatási rektorhelyettesi 
irodában működő nemzetközi kutatási pályázatokat támogató csoport felé. 

A pályázóval az Egyetem nemzetközi kutatási pályázatokat támogató csoportja 
felveszi a kapcsolatot, és személyes konzultációt kezdeményez. A konzultáción 
közösen átnézik, hogy a pályázati elképzel és mennyire felel meg a felhívás 
formai és tartalmi kritériumainak, tájékoztatást adnak a partnerkeresési 
lehetőségekről, a pályázás folyamatáról és a költségterv kialakításáról. Szükség 
esetén lehetőség van külsős pályázattechnikai szakértővel történő konzultációra, 
illetve az Egyetem Vállalati és Intézményi Kapcsolatok Igazgatóságával való 
egyeztetésre az innovációs potenciál feltérképezésében. Elkészül a pályázat 
vázlatos szakmai terve, javaslattal a bevonandó belső és külsős kollégákra, 
konzorciumi tagokra. A pályázó a tervezettel egy közös e-mailben kikéri 
a munkáltatója és a kutatási rektorhelyettes véleményét, támogatását. 

A jóváhagyást követően feláll a projektszervezet alapja: szakmai vezető, 
szakmai segítők, az előkészítést támogató projektmenedzser, bevonva a jogi 
és a pénzügyi terület munkatársait a pályázat előkészítésébe. A pályázat 
költségvetésének kialakítása és pénzügyi tervezése a Pályázati Pénzügyi Iroda 
vezetőjével együttműködésben, valamint a nemzetközi kutatási pályázatokat 
támogató csoport munkatársainak támogatásával történik.

A leadás előtti adminisztratív lépések a következők. Ha a pályázathoz 
kapcsolódik online pályázati felület, ahhoz a nemzetközi kutatási pályázatokat 
támogató csoportot képviselője számára hozzáférést szükséges biztosítani. (Ha 
nem online portálon keresztül történik a leadás, a végleges pályázati anyagot 
a horizon@uni-corvinus.hu címre kérjük megküldeni.)

A nyertes pályázat teljes körű menedzsmentjét a Kancellári szervezetben 
működő Pályázati Projektmenedzsment munkatársai biztosítják.

https://www.uni-corvinus.hu/ninja-forms/1035gmen
mailto:horizon@uni-corvinus.hu


9Kutatásmódszertani és egyéb 
képzések az Egyetemen

Könyvtári képzések

Az induló képzések, képzésekre vonatkozó aktuális információk, jelentkezési 
felületek az alábbi oldalon érhetők el: 
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/egyetemi-konyvtar/
writing-center-treningek/

Tantervbe épített kurzusok
A doktori képzésben résztvevő hallgatók akadémiai sikerességét az Egyetemi 
Könyvtár, mint az Egyetem oktatás-, kutatás-, tanulástámogató szervezeti 
egysége képzési tevékenységével is támogatja. A képzések kurzusok, csoportos 
tréningek, előadások, valamint egyéni konzultációk keretében történnek 
jelenléti és online formában, a Teams felületén. A témakínálat az információs 
írástudás támogatására, a publikációs tevékenységre, publikációs stratégiára 
fókuszál.

Adatbázis-használati tréning és konzultációk / Database Usage 
Training and Consultations

Az őszi szemeszter intenzív hetében szervezett magyar és angol nyelvű 
kurzuson a hallgatók megismerkednek a Könyvtár nyomtatott és elektronikus 
állományával, a szakirodalmi, statisztikai és kutatásmódszertani adatbázisok 
tartalmával és használatával. Segítséget kapnak a források hatékony 
használatához és kezeléséhez, a hivatkozáskezelők alkalmazásához. 
Megismerkednek a forrásértékel és szempontjaival, a tudományos publikációk 
ismérveivel. A tréning bemutatja a tudományos kommunikációs trendeket, és 
támogatja az ehhez igazodó publikációs stratégia kialakítását.

Tudományos eredmények disszeminációja tréning és konzultációk / 
Dissemination of Academic Publications Training and Consultations

A tavaszi szemeszter intenzív hetére időzített kurzus több témát ölel fel. 
Bemutatja az Open Access-t, mint kutatásszervezési és publikálási elvetés 
gyakorlatot. Megismerteti a hallgatókat az Egyetemi kiadványpolitikával, 
gyakorlati tanácsokat kapnak publikációs, pályázati lehetőségekről a kiadási 
folyamattal kapcsolatban. A tréning fejleszti a résztvevők íráskészségét, 
gyakorlatorientáltan bővíti a hallgatók absztraktírásra és konferenciaposzterre 
vonatkozó ismereteit.

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/egyetemi-konyvtar/writing-center-treningek/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/egyetemi-konyvtar/writing-center-treningek/


10 Információs írástudás kurzus / Information Skills for Young 
Researchers

A tárgy az oktatói-kutatói pályára lépők számára kíván olyan, az információs 
írástudással és általában a tudományos kommunikáció változó formáival 
kapcsolatos ismereteket és készségeket átadni, amelyek nélkülözhetetlenek 
a sikeres pályaépítéshez.

Academic Writing 

A kurzus célja, hogy gyakorlatokon keresztül megismertesse a hallgatókat 
a tudományos szövegírás műfajaival (absztrakt, cikk, recenzió, prezentáció), 
és kialakítsa bennünk a sikeres tudományos szövegíráshoz szükséges 
képességeket (érveléstechnika, szókincs, szövegelrendezés stb.). Ezen 
túlmenően a kurzus az általános tudományos önmenedzselési képesség 
fejlesztését is célozza (publikációmenedzsment, elektronikus jelenlét, 
hatékony együttműködési formák).

Könyvtári tréningek és konzultációk
A tréningekre és a konzultációkra a Könyvtár honlapján lehet regisztrálni.

Szakirodalmi források, a szakirodalom gyűjtése és kezelése – 
konzultáció magyar és angol nyelven

A konzultáció célja, hogy a jelentkező megismerje a témaspecifikus forrásokat, 
a keresési technikákat, a források kezelésének, rendezésének hatékony 
eszközeit, tisztában legyen a hivatkozási szabályokkal.

Academic Writing Training for Researchers and Consultations

Az őszi és a tavaszi szemeszterben is induló több részes tréning a publikációk 
nyelvhelyességére, stílusára és szerkezetére vonatkozó tanácsadással segíti 
a kutatási eredmények hatásának maximalizálását. A tréninghez konzultációs 
alkalmak is tartoznak, ahol a résztvevők személyes tanácsadást kapnak 
aktuális publikációikkal kapcsolatban. 

LaTex alapok magyar és angol nyelven

A három részből álló képzés célja, hogy az érdeklődő hallgatók és oktatók 
számára bevezetést nyújtson a LaTeX szövegformázó rendszer használatába. 
A képzés végére a résztvevők képessé válnak arra, hogy cikkeiket és 
előadásaikat LaTeX-ben tudják megformálni. Az óra nyelve a jelentkezők 
körétől függően magyar vagy angol.



11MTMT konzultációk magyar és angol nyelven

A szerzők segítséget kapnak publikációs tevékenységük dokumentálásához, 
a publikációs folyamat csapdáinak elkerüléséhez. A konzultációk lehetőséget 
biztosítanak a tudománymetriai mutatók, a szakterületi folyóiratrangsorok, 
a hiteles Open Access folyóiratok megismerésére.

Plágium, hivatkozáskezelők, szövegegyezőség-vizsgálat az Egyetemen

Az etikus kutatói, szerzői magatartás egyik alappillére a plágium elkerülését 
is garantáló hivatkozási szabályok ismerete. A tréning ismerteti a plágium 
fogalmát, a gyakorlatban előforduló példáit és a helytelen gyakorlat 
elkerülésének lehetőségeit, eszközeit. A Budapesti Corvinus Egyetemen 
2019 tavasza óta hivatalosan is szövegegyez és vizsgálat (népszerűbb nevén 
a plágiumkeresés) alá esnek a szakdolgozatok és PhD értekezések. A tréning 
az ellenőrzés folyamatát, az eredmény értékelését is bemutatja.

Személyes konzultációk

A hallgatók a kutatási folyamat egészére kiterjedően előre egyeztetett 
időpontban személyes segítséget kérhetnek a Könyvtár munkatársaitól.

Eseti tréningek, adatbázis-bemutatók
A Könyvtár törekszik az újonnan előfizetett, illetve megújult adatbázisok, 
folyóiratcsomagok bemutatására. A tréningeket részben a Könyvtár munkatársai, 
részben a szolgáltatók hivatalos trénerei tartják. Az alkalmakról az Egyetem 
polgárai a Corvinus Hírekből, illetve a Könyvtár honlapjáról értesülnek.

Kiválóságot támogató belső képzések

A személyre szabott képzés-fejlesztési tervekhez nyújt támogatást az Egyetem 
a Tanárképző és Digitális Tanulás Központ, a Könyvtár, illetve más szervezeti 
egységek által nyújtott kurzusok biztosításával. Az induló – többek között 
a kutatási kiválóságot is támogató – képzések, aktuális információk, 
jelentkezési felületek az alábbi oldalon érhetők el, cusman azonosítóval 
történő bejelentkezés után: https://www.uni-corvinus.hu/ona/belso-
kepzesek-2021/

Néhány példa a képzésekre, ezek mellett számos további, kifejezetten 
kutatásokra fókuszáló tréning is elérhető:

Korszerű pedagógiai-pszichológiai ismeretek: a képzés kifejezetten azokra 
a pedagógiai-pszichológiai, oktatásmódszertani alapelvekre fókuszál, amelyek 
lehetőséget adnak a minőségi oktatásban való tervezett, tudatos folyamatok 
megalapozására, célja az oktatói kompetenciafejlesztés. 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/egyeni_konzultacio
https://www.uni-corvinus.hu/ona/belso-kepzesek-2021/
https://www.uni-corvinus.hu/ona/belso-kepzesek-2021/


12 Korszerű módszertani ismeretek: a képzéscsomagban olyan felsőoktatásban 
is alkalmazható korszerű módszertanok kerülnek bemutatásra, amelyek 
lehetővé teszik a minőségi oktatás megalapozását, kompetenciafejlesztést, 
folyamattervezés tudatosítása mellett eszköztár adása a cél.

Tanári kompetenciafejlesztés: Konfliktuskezelés; Stresszkezelés, kiégés, 
tanulói szorongáskezelés: a stressz, a stresszt kiváltó faktorok, stressz tünetek, 
stresszérzékenységet befolyásoló tényezők, az iskolai szervezeti klíma hatása 
a lelki egészségre, kiégés, a pszichoterror, a munkamánia, a prevenció 
lehetőségei, stresszmegelőzés, megküzdés és a pszichológiai immunrendszer.

Digitális eszközhasználat integrálása az oktatásba: Vizualitás szerepe 
az oktatásban; Web2-es eszközök integrálása a tanulási folyamatba; Oktatás 
a kamerák mögött; Animáció készítése – Animclass; Tükrözött osztályterem; 
Gamification az oktatásban; Mérés és értékelés digitális eszközökkel; Oktatási 
keretrendszer használata.

Képzés- és tananyagfejlesztés, e-portfólió készítése: Tanulási eredményalapú 
(LeO) képzés- és tananyagfejlesztés; Duális képzések támogatása, 
óralátogatások; digitális tananyagfejlesztés támogatása.

Tréningek oktatóknak: Autogén tréning (relaxációs tréning);  
Készségfejlesztés – Konfliktuskezelés és kommunikáció tréning; 
Kommunikáció fejlesztő tréning; Mentorálás, támogatás fejlesztő tréning; 
Tudománykommunikációs tréning; Prezentáció készségfejlesztő tréning.



13Kutatási és információkezelési 
támogató szolgáltatások 
a Könyvtárban

Kutatásetika, plágium, szövegegyezőség-vizsgálat

Az etikus publikálás alapelvei a szerző és az olvasó közötti fiktív megegyezésen 
alapulnak. Eszerint a szerző arra törekszik, az olvasó pedig azt feltételezi, hogy 
a publikáció új információt, pontos adatokat közöl érthetően és tömören, 
a forrásokat mások számára is visszakereshetővé teszi. 

A források visszakereshetőségét biztosítják a hivatkozások. A dolgozat, 
publikáció szövegében a szó szerinti idézet vagy a parafrázis után zárójelben 
meg kell adni az idézett szerző vezetéknevét és a mű keletkezésének évszámát, 
szó szerinti idézésnél az eredeti mű oldalszámát is, ahol az idézett szöveg 
található. A hivatkozásjegyzék tartalmazza azoknak a betűrendbe rendezett 
műveknek bibliográfiai adatait, melyekből a szó szerinti, vagy a parafrázisként 
beillesztett hivatkozások származnak. A hivatkozások elmaradása, pontatlan 
feltüntetése, illetve a szöveg közbeni és a véghivatkozások meg nem felelése 
az olvasó megtévesztéséhez, és akár szándékos csaláshoz, plágiumhoz vezet. 
A Corvinus Egyetem etikai szabályzata szerint:

„Plagizálást követ el az, aki munkája során az idegen forrásokat nem a szakmai 
elvárásoknak megfelelő formában, korrekt hivatkozásokkal használja fel.”  
(BCE Etikai Kódex, 2009.).

Az Etikai Kódexen túl a Plágiumszabályzat segíti a hallgatók kutatási 
tevékenységét.

Az Egyetemen egységes hivatkozási szabvány nincs, az intézetek 
a társadalomtudományok területén legnépszerűbb hivatkozási szabványokat 
használják, az APA és a Harvard szerinti hivatkozási stílust.

A hivatkozásokkal kapcsolatos gyakran ismételt kérdéseket és válaszokat 
tartalmazza a Könyvtár honlapján található Hivatkozási kérdezz-felelek 
segédlet.

A szövegegyezés-vizsgálat (népszerűbb nevén a plágiumkeresés) az Egyetemen 
jelenleg az Urkund-szoftverrel történik. 

http://old.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/rektori_hivatal/files/Archiv_anyagok_kari_mellekletek/I_SZMR/I.18_Etikai_Kodex/I.18_Etikai_Kodex_2009_februar_23.pdf
http://old.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/adminisztrativ_igazgatosag/files/Szabalyzatok/II_SZMSZ/I_SZMR/20_Plagiumszabalyzat/I.20_Plagiumszabalyzat_2018_junius_19.pdf
https://apastyle.apa.org/
https://www.librarydevelopment.group.shef.ac.uk/referencing/harvard.html
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/hivatkozas


14 Az Urkund, mint ahogy más hasonló szolgáltatások, egy teljesen 
automatizált szövegfelismerő rendszer, a Moodle-n keresztül lehet használni. 
A szöveghasonlóság megállapításához három forrást használ:

 ► internetes források
 ► akadémia környezetben publikált anyagok (könyvek, referensz-művek, 

tudományos cikkek)
 ► az Urkund saját archívuma, mely az Urkundot használó intézmények 

által korábban feltöltött dolgozatok, publikációk gyűjteménye.

Az elemzés során az Urkund a szöveghasonlóságot tárja fel kulcsszavak 
használatával. Amennyiben egy szöveget többször is vizsgálatnak vetnek 
alá, elképzelhető, hogy más és más eredményt fog adni, mivel nem mindig 
ugyanabból a halmazból merít az Urkund. A vizsgálat eredménye a Moodle-
ban rövid időn belül megjelenik.

A kapott eredmény tartalmazza a szövegegyezőség százalékos arányát, illetve 
megmutatja a konkrét forrásokat is. A magas egyezőség még nem jelenti 
automatikusan a plagizálás tényét, arról minden esetben az oktatónak, bírálónak 
kell döntenie. Az adatok értelmezéséhez itt található egy bővebb leírás. 

A hallgatóknak lehetőségük van a végső feltöltés előtt tesztfeltöltésre. A teljes 
szövegegyezőség elkerülése érdekében az Urkund nem vizsgálja egyazon 
hallgató azonos kurzuson feltöltött dokumentumait.

A hivatkozások beillesztéséhez érdemes hivatkozáskezelő szoftvert 
(Zotero, Mendeley, Endnote, stb.) alkalmazni. Az egyik legismertebb, 
legszélesebb körben használt a Zotero-szoftver, mely nyílt forráskódú, 
ingyenesen használható, nem kötődik előfizetéshez. Fontos tudni, hogy 
ha a lementett adatokban hiba van, azt a Zotero önmagától nem tudja 
korrigálni, de manuálisan bármit át lehet írni benne. Részletes leírás a Zotero 
használatáról itt olvasható. 

Tudománymetriai adatbázisok, rangsorok, 
azonosítók

A tudománymetria célja a tudományos teljesítmény jellemzése, a tudományos 
kutatás működési mechanizmusának és törvényszerűségeinek vizsgálata. 
Eredményeit, módszereit a gyakorlatban a tudományos teljesítmény 
jellemzésére és értékelésére is széleskörűen felhasználják. Ennek során 
különféle tudománymetriai mutatókat alkalmaznak, amelyek nagymértékben 
szakterületfüggőek. Ezeket a mutatókat használják a kutatók teljesítményének 
értékeléséhez, pályázatok elbírálásakor, fokozatszerzések, tudományos 
előreléptetések mérlegelésekor is. A kutatóhelyek, felsőoktatási intézmények 
teljesítményének megítélésében szintén nélkülözhetetlenek. A mutatók 
vonatkozhatnak szerzők, intézmények teljesítményére és folyóiratokra is. Ezen 
mutatókat két tudománymetriai adatbázisból érhetjük el a Corvinus Egyetem: 
ez a Web of Science (WoS) és a Scopus. 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/sites/default/files/Gyakorlati_utmutato_Urkund_riporthoz.pdf
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/bibliografiai_segedprogramok
https://www.zotero.org/
https://www.zotero.org/support/hu/quick_start_guide


15Szerzőkre vonatkozó mutatók
Idézettség: Nem minden hivatkozás esik azonos súllyal latba. Legerősebb 
a független hivatkozás, melyben a hivatkozott munka szerzői és a hivatkozó 
szerzők között nincs átfedés. Ennél alacsonyabb a súlya a függő hivatkozásnak 
(társszerzőként hivatkozik a cikkre), illetve az önhivatkozás. Ezeket bizonyos 
esetekben, illetve bizonyos mutatók számításánál nem veszik figyelembe.

Hirsch-index: ha ennek értéke H, akkor a szerzőnek H darab cikke van, 
melyre legalább H hivatkozás érkezett, magas értéke sok jelentős hatású cikket 
jelez.

Szerzők egyedi azonosításához nyújt segítséget az ORCID-szolgáltatása. 
Regisztrálás után a kapott azonosító egyértelműsíti a szerzőt, s ez használható 
mindkét hivatkozáskezelő adatbázisban is.

Publikációkra vonatkozó mutatók, folyóiratrangsorok
A folyóiratok minőségének becslésére leggyakrabban a folyóiratban megjelent 
cikkekre érkezett hivatkozások átlagos számát használják. Ebből többféle 
mérőszám származtatható, pl. az impakt faktor és az Eigenfactor.

Impakt faktor értékkel kizárólag a WoS adatbázisban nyilvántartott 
folyóiratok rendelkeznek és a Journal Citation Reports (JCR)-adatbázisból 
érhetőek el. A JCR elérése külön előfizetéshez kötött, de sok folyóirat 
feltünteti ezt az értéket a honlapján is. A magas impakt faktor-érték azt jelzi, 
hogy az adott folyóirat cikkeire átlagosan sok hivatkozás érkezik két éven 
belül. Értéke erősen szakterületfüggő, ezért kizárólag azonos szakterületű 
folyóiratok összehasonlítására érdemes használni.

Az Eigenfactor a folyóiratokat tudományos hatásuk alapján rangsorolja. Adott 
folyóirat cikkeinek idézettségét méri és figyelembe veszi a tudományterületek 
eltérő publikációs és hivatkozási szokásait. Különbséget tesz magas és alacsony 
presztízsű folyóiratokból származó idézetek között. A presztízs mértékét a JCR 
adatai alapján határozza meg.

Alternatív mérési módszer az Altmetrics, mely kiegészíti a hagyományos, 
idézetalapú mutatókat. Lényege, hogy a publikált kutatási eredményeknek 
az interneten és a közösségi médiában való előfordulását monitorozza.

SCImago Journal Rank (SJR): az egyik leggyakrabban használt szakterületi 
folyóiratrangsor a SCImago-SJR szakterületi folyóiratrangsor, mely a Scopus 
saját mutatója és szabadon hozzáférhető. A tudományos folyóiratokat 
az érkezett hivatkozások száma, valamit azok minősége alapján határozza meg. 

A SJR a folyóiratokat idézettségi alapon 4 kategóriába (Q1, Q2, Q3, Q4 – 
kvartilisek) sorolja. A kvartilisek használatát egyre többen megkérdőjelezik, 
mivel ez nem egy állandó kategória, egyes folyóiratokat átsorolnak magasabb 
vagy alacsonyabb kategóriába, illetve egy folyóirat több kategóriába is 
tartozhat.

http://orcid.org/
https://www.scimagojr.com/


16 Szakirodalom és adatbázisok 
elérhetősége a Könyvtárban

A Könyvtár nyomtatott állománya több mint 400 ezer kötet könyvet, 
folyóiratot, disszertációt, kéziratot, jegyzetet tartalmaz. Fő gyűjtőkörébe 
a Budapesti Corvinus Egyetemen folyó képzés és kutatás szakirodalma 
tartozik, de Magyarországon egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik 
a közgazdaságtudomány és üzleti tudományok terén. A legfrissebb 
művek mellett olvashatók, kutathatók a 18-20. század magyar és külföldi 
gazdaságtudományi szakirodalmának fontos művei is. A gyűjtemény mintegy 
100 ezer kötete az olvasótermek szabadpolcain érhető el, többi része raktárból 
kérhető.

A Könyvtár a nyomtatott szakirodalom beszerzése mellett egyre nagyobb 
hangsúlyt fektet az elektronikus szakirodalom gyűjtésére, ennek keretében 
e-könyv-, e-folyóirat-csomagokra, illetve adatbázisokra fizet elő. Adatbázisaink 
között találhatóak:

 ► céginformációs, üzleti adatbázisok: pl. EMIS – Emerging Markets 
Information Service, MarketLine, Business Source Complete

 ► statisztikai adatbázisok: pl. Statista, EuroStat, KSH-STADAT

 ► jogi adatbázisok: pl. Jogtár, Max Planck Encyclopedia of  
International Law

 ► referáló adatbázisok: Scopus, Web of Science

 ► kutatásmódszertani adatbázis: SAGE Research Method

 ► referensz adatbázisok: pl. The New Palgrave Dictionary of Economics.

 ► pénzügyi szervezetek adatbázisai: IMF eLibrary and Datasets, OECD 
iLibrary, stb.

A fent említett adatbázisokon kívül elérhető még a Könyvtár területén 
található FinLab-ban két pénzügyi forrás: a Bloomberg Professional és 
a Refinitiv cég (korábban Thomson Reuters) Eikon-ja. 

A teljes adatbázislista megtekinthető a Könyvtár honlapján, az adatbázisok 
részletesebb tartalma a nevük melletti információs ikonra kattintva ismerhető 
meg.

E-könyveket tartalmazó adatbázisaink közül kifejezetten gazdasági témájú 
szakkönyveket tartalmaz a Springer Economics and Finance 2017-2019-es 
csomagja (főként angol nyelvű könyvek), míg magyar nyelvű szakkönyveket  
pl. az Akadémiai Kiadó MERSZ-csomagjában találhatnak.

http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/finlab
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/egyetemi-konyvtar/adatbazisok/adatbazisok/


17Mintegy 50 ezer e-folyóirat érhető el a Könyvtár gyűjteményéből, többek 
között az Emerald, Oxford, Wiley, SAGE, JSTOR, Elsevier vagy az Akadémiai 
Kiadó folyóirat-csomagjából. Az elérhető folyóiratcsomagok évente 
változhatnak, s mivel konzorciumban történik az előfizetés, nem csak rajtunk 
múlik, mi érhető el.

Keresési lehetőségek a Könyvtárban

Katalógusunk a nyomtatott szakirodalmat tartalmazza. A régi – 
katalógusban még fel nem dolgozott – művekről a Könyvtár munkatársai 
adnak felvilágosítást.

A Szuperkeresőben egyidejűleg kereshető előfizetett adatbázisaink 
többsége, nyomtatott könyveink, illetve számtalan egyéb releváns, nyílt 
hozzáférésű tartalom, pl. BASE, RePeC (Research Papers in Economics), Ethos 
(UK tézisek) stb.

A keres és igen jól pontosítható, szűkíthető a felkínált lehetőségek 
használatával.

További találatokat kínálnak ezen szolgáltatások (elérhetőek a Szuperkereső 
felületéről):

 ► Econbiz: a közgazdaságtudomány és az üzleti tudományok virtuális 
könyvtára

 ► Dart Europe: európai PhD-disszertációk gyűjteménye

 ► Matarka: Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai 
folyóiratok kereshető tartalomjegyzéke

 ► Yewno: szemantikus kereső, a fogalmak közötti kapcsolati hálót 
térképezi fel

 ► Arcanum: digitalizált, magyar vagy Magyarországon kiadott 
tudományos és szakfolyóiratok, heti- és napilapok

Az E-folyóiratok és E-könyvek keresőfelület lehetővé teszi, hogy egyidejű 
keresést hajtsunk végre az összes e-könyv és e-folyóirat címében, szerzőségi 
adataiban, illetve hogy hozzáférjünk a művek teljes szövegéhez.

Elektronikus forrásaink mind az Egyetem területéről, mind távolról elérhetőek 
VPN használatával, melyhez útmutatót az Egyetem honlapján is talál. 

https://hunteka.uni-corvinus.hu/search/-/search/clearform
http://www.lib.uni-corvinus.hu/
https://www.econbiz.de/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
https://matarka.hu/
https://discover.yewno.com/?
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/informatikai-szolgaltatasok/wifi-vpn/


18 Könyvtári gyűjteményen kívüli lehetőségek

Google Scholar: tudományos műveket (könyvrészletet, cikket, előadásokat, 
prezentációkat stb.) gyűjt, a web szűkebb területéről, mint maga a Google. 
Hibája viszont, hogy begyűjthet ún. predátor-kiadók által kiadott cikkeket. 
A predátor kiadókra jellemző, hogy nyílt hozzáférést kínálnak, gyors 
megjelenést, viszont nem kerülnek lektorálásra a művek. 

Számos folyóiratnál van arra lehetőség, hogy feliratkozás után a legfrissebb, 
témába illő cikkekről értesítést kapjunk (journal alert), illetve akár a folyóirat 
tartalomjegyzék-frissítésére is feliratkozhatunk:  
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php

Hasonló szolgáltatást kínál a legtöbb adatbázis „search alert” funkciója: egy 
jól megfogalmazott keresőkérdésre lehet beállítani értesítést, s meghatározott 
időközönként automatikusan kapjuk a keresőkérdésre válaszoló friss cikkeket.

Könyvtári állomány bővítése/beszerzések

Az állomány bővítése az egyetemi polgárok javaslatainak figyelembevételével 
történik, amiket a Könyvtár honlapján keresztül lehet megtenni. Oktatóként 
ugyanitt lehetőség nyílik az új tananyag megadására is.

Javaslataikat egyrészt a Könyvtár honlapján lévő űrlapon keresztül küldhetik 
el, illetve a Proquest DDA-szolgáltatás használatával.

A Proquest DDA-szolgáltatás lényege, hogy a Proquest-gyűjtemény szabadon 
kereshető, bármelyik kiválasztott könyv 5 percen át tanulmányozható. 
Amennyiben beszerzésre javasolja a könyvet, a megjelenő űrlapon beküldheti 
az igényt a Könyvtárnak. Ez rövid időn belül elbírálásra kerül, akár egy-két nap 
múlva már olvashatja a könyvet.

https://scholar.google.com/
http://www.journaltocs.ac.uk/index.php
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/szakirodalom-bejelento-urlap
https://ebookcentral.proquest.com/lib/corvinus/home.action


19Egyetemi laboratóriumok, 
a Tanárképző és Digitális Tanulás 
Központ szolgáltatásai

Viselkedéselemző laboratórium

Az EFOP-3.6.3. projekt keretében kialakításra került egy viselkedéselemző 
laboratórium a kutatáshoz szükséges technikai eszközökkel. A laboratórium 
többek között lehetőséget nyújt az egyéni és társas viselkedés megfigyelésére 
és elemzésére (Observer XT), valamint az arcon detektálható érzelmek 
kódolására (Face Reader). A Viselkedéselemző Labor a megfigyelésen 
alapuló kutatásokhoz minden szükséges hardvert és szoftvert biztosít, 
a vizsgálatok beállításától az összes megszerzett adat elemzéséig. Az eszközök 
teljesen integrált rendszert alkotnak – minden részegység a vezérlő 
helyiségből irányítható, és a felvételek is az itt lévő központi számítógépre 
kerülnek. Az Observer XT eseménynaplózó rendszer, mely a viselkedési 
adatok gyűjtésére, elemzésére és prezentációjára szolgál. A FaceReader™ 
az arckifejezés elemzésének leghatékonyabb szoftveres eszköze, melynek 
segítségével a felhasználó objektíven értékelheti a vizsgált alanyok érzelmeit. 
A rendszer az alábbi arckifejezések felismerésére képes: semleges, meglepett, 
vidám, ijedt, szomorú, undorodó, dühös, megvető. Emellett a FaceReader 
a valenciát, a tekintet irányát, a fej helyzetét és az arc állapotait (szemek 
nyitva/csukva, száj nyitva/csukva, szemöldök megemelve/semleges helyzetben/
összehúzva) is értékeli.

A rendszer szakszerű használatához képzést biztosít a Tanárképző és Digitális 
Tanulási Központ. A képzés megismerteti a résztvevőket a rendszer előnyeivel 
és optimális alkalmazásával. 

Multifunkcionális infrastruktúra a C662-es 
teremben

A terem négy, egymástól eltérő feladatra alkalmas:

 ► IKT eszközökkel támogatott óra tartása

 ► Tréning tartása

 ► Gyakorló óra tartása, annak megfigyelése megfigyelőfülkéből

 ► Videók felvétele greenboxszal.



20 Az IKT eszközökkel támogatott óra tartását lehetővé tevő tanteremrész 
alkalmas a kooperatív csoportmunkára. A 4-4 számítógéppel ellátott, 
csoportokba rendezett asztalok lehetővé teszik a digitális eszközök 
használatát a tanulói tevékenységek során. A teremnek ebben a részében 
az asztalok és a munkaállomások rögzítettek (megóvásuk érdekében), de 
a székek mozgathatók, így mód van arra, hogy a tanulók egyéni, páros 
vagy csoportmunkában dolgozzanak. Az órán folyó munkát okostábla, 
okosprojektor, kivetítő és kooperatív digitális munkát segítő wia rendszer 
támogatja. 

A tréning tartására alkalmas részen nincsenek asztalok, de a székek átvihetők, 
illetve a táblák, kivetítők ebből a részből is jól láthatók.

Az Egyetemen folyó tanárképzés mellett egyre több a módszertani innováció, 
amelyekhez kapcsolódóan az oktató kollégák is módszertani képzéseken 
vesznek részt. A terem egyik oldalán kialakítottunk egy megfigyelőfülkét, 
amely a próbatanítások során használható.

Az egyetemen folyó módszertani innovációk egy része a hibrid oktatás 
terjedését célozza meg. Annak érdekében, hogy ne csak digitális szempontból 
legyenek magas színvonalúak a tananyagok, kialakítottunk egy greenboxot, 
ahol a videós tananyagok felvétele történik. A greenboxot emellett a hallgatók 
is használhatják egyes kurzusaikhoz kapcsolódó feladataik teljesítése során.



21Publikációs tanácsadás, 
publikációk támogatása 
a Könyvtárban

Publikációnyilvántartás, MTMT 

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) a hazai tudományos kutatás 
eredményeinek hiteles nyilvántartását és bemutatását szolgáló nemzeti 
bibliográfiai adatbázis. Használatát, a tudományos publikációk adatainak 
az adatbázisban való kötelező rögzítését jogszabály írja elő. Az adatbázist 
az MTA Könyvtár és Információs Központ üzemelteti. A Budapesti Corvinus 
Egyetemen az MTMT működtetésének szakmai felügyeletét az Egyetemi 
Könyvtár látja el. Az MTMT-vel kapcsolatos tartalmi, adminisztratív és 
technikai kérdésekkel az Egyetemi Könyvtár kijelölt munkatársaihoz kell 
fordulni.

A 3/2020 (X.6) számú A Budapesti Corvinus Egyetemen folytatott 
tudományos publikációs tevékenység nyilvántartásáról szóló rektori 
rendelkezés értelmében a Könyvtár kijelölt kutatástámogató munkatársai 
végzik a tudományos teljesítmény szempontjából figyelembe vehető 
publikációk adatainak feltöltését és naprakész nyilvántartását az MTMT 
adatbázisban. További információ: http://www.lib.uni-corvinus.hu/mtmt

A nyílt hozzáférés és módjai 

Az Open Science vagyis nyitott tudomány a tudományos kutatás művelésének 
és hasznosulásának újfajta közelítésmódja. Egyfajta tudományos kultúra, 
gyakorlat, amely az együttműködésen, megoszthatóságon, átláthatóságon 
alapulva lehetőséget ad az újrahasznosításra, reprodukálásra is. A XXI. század 
digitális technológiája erős katalizátora ennek a folyamatnak.

Az Open Science gyűjtőfogalom részei (vázlatosan, a teljesség igénye nélkül): 
Open Access, Open Data, Open Educational Resource, Open Peer Review, 
Citizen Science stb. Bővebb információ: https://openscience.hu/

A nyílt hozzáférés (open access) a tudományos kutatások (adatok és 
közlemények) online, digitális formában történő, szabad és ingyenes 
elérhetőségét jelenti. Lehetőséget biztosít a tudományos publikációk szabad 
és jogszerű újrafelhasználására: az open access dokumentumok letölthetők, 
másolhatók, megoszthatók, nyomtathatók az eredeti forrás feltüntetésével.

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/utasitasok/rektori-utasitasok-rendelkezesek/#_blank
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/utasitasok/rektori-utasitasok-rendelkezesek/#_blank
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/szabalyzatok-utasitasok/utasitasok/rektori-utasitasok-rendelkezesek/#_blank
http://www.lib.uni-corvinus.hu/mtmt
https://openscience.hu/


22 Az open access publikálás elősegíti a tudományos eredmények minél szélesebb 
körű disszeminációját, nagyban növelve ezzel az egyetemek és kutatóintézetek 
ismertségét és elismertségét, és az egyes kutatók idézettségét. Azt a célt is 
szolgálja, hogy a közpénzből finanszírozott kutatások eredményei a lehető 
legszélesebb nyilvánosság számára szabadon hozzáférhetőek legyenek.

Az arany út/gold open access
A gold open access a tudományos cikkek teljes egészében szabadon 
hozzáférhető, vagyis open access folyóiratokban történő publikálását 
jelenti. Ebben az esetben a publikáció a folyóirat felületén keresztül lesz 
elérhető. A kiadók általában közzétételi díj (APC – Article Processing Charge) 
megfizetését kérik a szerzőtől az open access folyóiratban való közlésért.

APC (Article Processing Charge) a közzétételi vagy – szó szerinti fordításban 
– cikkfeldolgozási díj. Ezt a díjat tisztán open access folyóiratok esetében 
a szerzőknek, illetve a kutatásfinanszírozóknak kell megfizetniük. Ez 
fedezi a kiadó számára a megjelentet és költségét, mivel előfizetési vagy 
hozzáférési díjat nem számol fel. Az APC folyóiratonként változik, de 
tudományterületenként más összegek a jellemzőek. Társadalomtudományok, 
közgazdaságtan és üzleti tudományok területén a tisztán gold open access 
folyóiratoknál (presztízstől függően) általában 200-1200 euró, a hibrid lapok 
esetében 2000-3000 euró az általános díj. Az orvosi és természettudományok 
területein ennél magasabb APC díjak a jellemzőek.

Az elmúlt egy-két évben több (akár rangos) folyóiratnál megjelent egy 
másik díj is, a submission fee (benyújtási díj), amely általában töredéke 
az APC-nek (2020-ban jellemzően 50-300 euró közötti összeg). Ezt a díjat 
a cikk beküldésekor kell megfizetni, függetlenül attól, hogy a cikket később 
elfogadják-e megjelentetésre. A folyóirat kiválasztásánál ezt a szempontot is 
érdemes figyelni.

A Corvinus Egyetemen az open access folyóiratok által kért APC és submission 
fee megpályázható a Kutatástámogatási Irodánál. 

Azokat a tisztán open access folyóiratokat, melyek a szerző számára 
ingyenesen biztosítják a tudományos cikkek open access megjelenését platina 
vagy gyémánt utas folyóiratoknak nevezik. 

A zöld út (önarchiválás)/green open access
Az ún. „zöld út” a szerzői archiválás útja: a kézirat valamely formájának 
elhelyezése és szabad elérésének biztosítása intézményi vagy szakterületi 
repozitóriumon keresztül, vagy a szerző saját honlapján.

Ennek során a szerző mindig az adott kiadóval kötött szerződés alapján jár 
el, a kiadókkal kötött szerződések ugyanis többnyire lehetővé teszik a kézirat 
valamely formájának szerző általi közzétételét. A kiadói változat archiválására 



23általában nincs lehetőség, a preprint illetve postprint változatokat azonban 
szabadon közzé tehetik a szerzők, esetleg valamilyen időtávú késleltet és 
(embargó) beállításával. Az embargó ideje általában egy év, de vannak kiadók, 
melyek kevesebbet kérnek, illetve olyanok is, akik nem írják elő az embargó 
alkalmazását.

Preprint változat: a kézirat első benyújtott, még nem elfogadott és nem 
lektorált változata (lektorálás előtti változat).

Postprint változat: a kézirat referált, és a javasolt változtatásokkal átdolgozott, 
a szerkesztőség által közlésre elfogadott változata, mely még nem ment át 
a kiadói szerkesztésen (lektorálás utáni, megjelenés előtti változat). Gyakran 
használt angol elnevezés az Author Accepted Manuscript – AAM.

Embargó: A hozzáférés időleges tiltása. A folyóiratok ragaszkodhatnak ahhoz, 
hogy a cikkek az eredeti megjelenés után, csak bizonyos türelmi idő (embargó) 
után válhassanak nyilvánossá a repozitóriumokban. Ennek időtartama változó, 
általában egy év.

A kiadók archiválási politikájáról érdemes előre tájékozódni.  
A SHERPA/RoMEO weboldal a kiadók tájékoztatása alapján foglalja össze 
a legismertebb kiadók és folyóiratok engedélyezési politikáját,  
illetve a kiadók és a folyóiratok honlapján is találhatunk erre vonatkozó 
információt.

Tudományos publikációk láthatóságát nagyban növelik az intézményi 
repozitóriumok, ezért a szerzői önarchiválás legjobb helye az intézményi 
repozitórium. A Budapesti Corvinus Egyetem hivatalos repozitóriuma 
a Corvinus Kutatások gyűjtemény. 

A feltöltésre több mód is van:

 ► az MTMT-n keresztül: az MTMT-ben szereplő tételeknél lehetőség 
nyílik a teljes szövegű fájlok repozitóriumba való feltöltésére 
(folyóiratcikk, könyv, könyvfejezet dokumentumtípusok esetén);

 ► könyvtárosi feltöltés: kérésre a Könyvtár munkatársai is tudnak 
segíteni a feltöltésben. Kapcsolat: szolg@uni-corvinus.hu.

A Corvinus Kutatások repozitórium nem gyűjt absztraktokat (tartalmi 
kivonatokat), prezentációkat. A gyűjtemény irányelvei elérhetők  
a http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/iranyelvek.html oldalon.

A repozitóriumban elhelyezett publikációk elérhetők többek közt a Google 
Scholar, az EconBiz, a BASE és a CORE tudományos keresőszolgáltatások 
oldalain is.

A Corvinus Kutatások gyűjtemény az MTMT által minősített repozitórium. 
Az adatbázisba való feltöltéssel teljesíthető az H2020 (OpenAIRE), az OTKA, 
az NKFIH és más kutatásfinanszírozó szervezetek által elvárt open access 
közzétételi kötelezettség.

https://v2.sherpa.ac.uk/romeo/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/
mailto:szolg%40uni-corvinus.hu?subject=
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/iranyelvek.html


24 A hibrid modell
Olyan nem open access vagyis hagyományos előfizetéssel hozzáférhető 
folyóiratok követik ezt a modellt, melyekben megvásárolható az egyes 
cikkek open access publikálása. Ebben az esetben a szerző vagy az őt 
alkalmazó intézmény fizet azért, hogy a cikke szabadon hozzáférhető 
legyen, a folyóiratban található többi publikáció azonban továbbra is csak 
az előfizetési díj megfizetése ellenében érhető el. Ezek az ún. hibrid folyóiratok 
tehát beszedik mind a szerzői, mind pedig a hagyományos előfizetői díjakat. 

Jelenleg a nagy nemzetközi kiadók (Springer, Elsevier, Wiley, Taylor & Francis, 
Cambridge University Press, Oxford University Press, Emerald, Sage) főként 
ezt a modellt alkalmazzák (bár a felsorolt kiadók mindegyikénél van néhány 
valódi gold open access folyóirat is). 

Read&Publish (vagy transzformációs) szerződések

A kiadó és az előfizető intézmény (vagy konzorcium) közötti szerződés nem 
pusztán a kiadó által megjelentetett tartalmakhoz ad hozzáférést, hanem 
a kiadó folyóirataiban való open access megjelenést külön APC megfizetése 
nélkül is biztosítja az előfizető intézmények szerzőinek. A Corvinus 
Egyetemen jelenleg az EISZ konzorciumban lévő intézményi előfizetések 
révén érhetőek el ilyen lehetőségek. További információ:  
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/nyilt_hozzaferes_tamogatas. 

A Read&Publish (vagy transzformációs) szerződések jelenleg hibrid és gold 
open access modellben kiadott folyóiratokra vonatkoznak. 

Az open access megjelenés ezekben az esetekben külön feltételekhez kötött. 
Mindig csak a levelező szerző affiliációja szerinti intézményben vehető igénybe 
a támogatás. A többi feltételről honlapunkon tájékozódhat. 

Részletes információk:  
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/nyilt_hozzaferes_tamogatas 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/nyilt_hozzaferes_tamogatas
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/nyilt_hozzaferes_tamogatas


25Tudományos közösségi oldalak

A népszerű tudományos közösségi oldalak (ResearchGate, Academia.edu) 
kereskedelmi vállalkozások által működtetett szolgáltatások. A látható 
előnyök mellett érdemes megnézni a rejtett hátrányokat és az intézményi 
repozitóriumok (pl. Corvinus Kutatások) által nyújtott lehetőségeket is.  
Ebben segít az alábbi táblázat.

Intézményi 
repozitóriumok/ 
Corvinus Kutatások

ResearchGate/ 
Academia.edu

Feltöltött művek 
metaadatai

részletes, ellenőrzött 
metaadatok alapszintű metaadatok

Hosszútávú megőrzés biztosított nem biztosított

Kutatásfinanszírozó 
szervezetek által 
megkövetelt Open Access 
közzététel

teljesíthető nem teljesíthető

Szabad hozzáférés biztosított korlátozott

Jogtisztaság ellenőrzött nem ellenőrzött

A fentiek mellett a regisztrációkor érdemes figyelmesen elolvasni használati 
feltételeket, a feltöltött publikációkra vonatkozó szabályokat. Nem árt 
figyelembe venni azt is, hogy a regisztrált nevében a rendszer milyen, esetleg 
kéretlen üzeneteket küld más felhasználóknak.

Predátor kiadók (és a velük való közös munka  
elkerülésének módjai)

A predátor, vagy más néven parazita kiadók veszélyesek mind a kutatók, 
mind az open access törekvések számára: ezek a kiadók ugyanis a folyóiratok 
esetében nyílt hozzáféréssel működnek, könyvek esetében általában még ezt 
sem ígérik. Kiadványaikat lektorált tudományos műnek (akár könyv, akár 
folyóirat cikk) álcázzák, miközben tudományos minőséget nem biztosítanak: 
nem válogatják meg a beérkezett cikkeket, nem végeztetnek szakmai bírálatot 
és szöveggondozást sem.

A nyílt hozzáfér és terjedését és annak előnyeit, valamint a kutatók publikálási 
kényszerét kihasználva egyedüli céljuk az anyagi haszonszerz és a publikációs 
díjak beszedése révén. 

Ha egy kutató predátor folyóiratban jelenteti meg cikkét, megvan a veszélye 
annak, hogy azt a cikket nem tudja majd komoly tudományos folyóiratban újra 
publikálni. Tudományos munkásságára sem vet jó fényt, legjobb esetben is 



26 a tudományos világban való járatlanságáról árulkodik, ha szakmai színvonalat 
nélkülöző folyóiratban publikál, ezért célszerű alaposan megvizsgálni 
a folyóiratot még a cikk beküldése előtt.

Számos figyelmeztető jel segíthet eldönteni, hogy az adott kiadó vajon 
predátor kiadó-e. Dönteni azonban nehéz, mivel ezek az ismérvek 
önmagukban még nem szükségszerűen jelentik azt, hogy parazita kiadóval van 
dolgunk. Vizsgálódni azonban mindig érdemes. Ha felmerül a legkisebb gyanú, 
hogy egy kiadó vagy folyóirat predátor, célszerű a könyvtárostól segítséget 
kérni.

A predátor folyóiratok jellemzői lehetnek:

Kapcsolatfelvétel módja:
 ► Kéretlen levélben keresik meg a kutatót, cikkért folyamodva.

 ► A kapcsolatfelvételi lehetőségeknél csak e-mail cím szerepel, hiányzik 
a tényleges székhely, illetve telefonszám.

 ► A kiadó neve és a folyóirat címe ismeretlen a saját szakterületén 
tájékozott kutató számára.

 ► A folyóirat honlapja nem kellőképpen professzionális, esetleg 
nagyon hanyag és hibáktól hemzsegő a szövegezés, nem működnek 
a linkek. A honlapon kereskedelmi hirdetések szerepelnek, amik nem 
illeszkednek a tudományos tartalomhoz. Ez a szempont mára veszített 
jelentőségéből, mert nagyon sokszor igényes, innovatív honlap 
mögött is állhat predátor kiadó. 

Folyóirat neve, küldetése, tudományterületi besorolása:
 ► Gyanús, ha egy kiadó egyszerre feltűnően sok új folyóiratot indít, akár 

egyformán kezdődő címekkel (pl. „The New Journal of…”), hiszen 
szinte lehetetlen egyszerre ennyiféle szerkesztőségbe tekintélyes 
kutatókat összehívni.

 ► Ellentmondás van a folyóirat címében szereplő földrajzi név és 
a folyóirat szerkesztőségének valódi székhelye között.

 ► A címében „International Journal…” kifejezést használó folyóirat 
szerkesztőségének összetétele egyáltalán nem tükrözi a sugalmazott 
nemzetközi jelleget.

 ► A folyóirat cikkei tartalmukban nagymértékben eltérnek attól, amit 
a folyóirat címe és vállalt szakterülete megjelöl.

 ► A folyóirat címe túl nagy tudományterületet ölel fel, hogy minél több 
cikket meg tudjon jelentetni, vagy össze nem illő tudományterületeket 
tartalmaz egymás mellett. Itt az ún. megajournal típusú kiadványok 
kivételt jelentenek (PLOS One, Scientific Reports, BMJ Open, 
IEEE Access, SAGE Open stb.). Ezek esetében a kiadó ismertsége, 
elismertsége segíti a tájékozódást. 



27Szakmai színvonal, tudományos háttér:
 ► A folyóirat nem szerepel az ismert tudományos rangsorokban vagy 

a nagyobb adatbázisok, indexelő szolgáltatások valamelyikében.

 ► A folyóirat szerkesztősége nem ellenőrizhető (pl. intézményi 
affiliációval nem rendelkező) kutatókból áll.

 ► A szerkesztőség nagyon kicsi, esetleg nincs főszerkesztője vagy akár 
még össze sem állt.

 ► A cikkeket nem szűrik meg tudományos színvonal alapján: bárkinek 
megjelenhet a cikke, aki kifizeti a kért díjat.

 ► Szakmai lektorálás hiányában a szokottnál gyorsabban meg tudnak 
jelenni a cikkek.

Finanszírozási és jogi kérdések:
A kézirat elküldéséért beküldési díjat fizettetnek a szerzővel, függetlenül 
a későbbi megjelenéstől (szemben az open access folyóiratok esetében 
szokásos publikálási díjjal (APC), melyet csak a cikk megjelenése esetén kell 
kifizetni). A cikkek szerzői jogait a kiadó kizárólagosan magának tartaná fenn.

Predátor  
folyóiratok  
ellenőrzése

Sherpa/Romeo

COPE

Folyóirat  
saját  

honlapja

Scimago
Directory  
of Open  

Access Journal  
(DOAJ)

Magyar 
Tudományos 
Művek Tára 

(MTMT)

Open Access 
Scholarly  

Publishers  
Association  

(OASPA)



28 A BCE által gondozott könyvek kiadása

A Budapest Corvinus Egyetem Könyvtára teljeskörűen intézi az egyetemi 
tudományos és szakmai kiadványok, publikációk kiadását mind a nyomtatott, 
mind pedig az elektronikus megjelenés esetében. Minden megjelentetni  
kívánt művet meg kell küldeni a kiadásért felelős koordinátornak  
(szekely.krisztina@uni-corvinus.hu), aki a beérkezett kéziratot előzetesen 
átolvassa és ellenőrzi, hogy a kézirat a benyújtási feltételeknek eleget 
tett-e, véleményezi a kéziratot, és javaslatot tesz a megjelenésére. A kiadói 
jog minden esetben az Egyetemet illeti meg, a kiadásért felelős személy 
az Egyetem rektora. Az Egyetem érdekkörében bármilyen mű kiadását 
kizárólag az Egyetem rektora engedélyezheti, illetve átruházott hatáskörben 
a kutatásért felelős rektorhelyettes. A kiadói tevékenység kiterjed az ISBN, 
ISSN, DOI regisztrációra is. Ezek igénylésére csak a kiadónak van joga! 
Minden egyetemi tudományos kiadványt el kell helyezni a Corvinus 
Kutatások intézményi repozitóriumban a megfelelő jogosultságokkal 
szolgáltatási, illetve archiválási célból. A kiadói folyamatokról a 30/2018. 
(VI.19.) számú rektori-kancellári együttes utasítás rendelkezik 
részletesen, ahogy a kéziratok formai követelményeiről is. Az utasítás 
végrehajtását  
a 7/2020 (I. 29.) Elnöki Testületi rendelkezés szabályozza.

mailto:szekely.krisztina@uni-corvinus.hu
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/
https://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/adminisztrativ_igazgatosag/UTASITASOK_KORLEVELEK/EU/2018/30_kiadoi_folyamatok.pdf
https://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/adminisztrativ_igazgatosag/UTASITASOK_KORLEVELEK/EU/2018/30_kiadoi_folyamatok.pdf
http://www.uni-corvinus.hu/fileadmin/user_upload/hu/kozponti_szervezeti_egysegek/adminisztrativ_igazgatosag/UTASITASOK_KORLEVELEK/ETU/2020/7_kiadvanyok_jsz.pdf


29Pénzügyi támogatások 
konferenciákhoz publikációkhoz 
a workflow-ban 

A Budapesti Corvinus Egyetem kutatástámogatási rendszere 2020 júliusától 
elérhető minden oktató, kutató kolléga számára. A pályázatok benyújtására 
kizárólag az online pályázatbeküldő felületen van lehetőség, amely  
a http://workflow.research.uni-corvinus.hu címen érhető el. A rendszer 
használata az egyetemi hálózatról vagy távoli eléréssel VPN-en keresztül 
lehetséges és egyéni regisztrációhoz kötött. Kérjük, hogy a pályázat 
benyújtásához regisztrációt követően jelentkezzen be, és töltse ki a megfelelő 
pályázati űrlapot! A pályázás folyamatos, a Bíráló Bizottság hiánytalan 
benyújtást követő 5 munkanapon belül döntés a döntésről e-mailen értesíti 
a pályázót.

Bővebb információ a pályázatokról: workflow.research@uni-corvinus.hu

Minden pályázat esetében feltétel, hogy a pályázó számára nem áll 
rendelkezésre saját kutatási forrás (futó projekt) erre a célra, doktorandusz 
hallgatói, doktorjelöltjei pedig nem áll rendelkezésre doktori iskolai keret 
az adott cél támogatására. A pályázó vállalja, hogy az online pályázati felületen 
(workflow) megküldi a pályázati elszámolást, amely minden pályázat esetében 
tartalmaz egy rövid angol és magyar nyelvű hírbeszámolót a Kutatási Hírlevél 
számára, cikk esetén a megjelenő cikk linkjével (megjelenés után 2 héten belül 
leadva), valamint a pontos költségelszámolást (megjelenés után 4 héten belül 
leadva). Nyertes pályázat esetén a támogatott köteles évente egy alkalommal 
a Kutatásmenedzsment Iroda kérésére rövid utánkövető beszámolót leadni 
az éves kutatási jelentéshez, adatszolgáltatáshoz. Amennyiben a részvételt 
követően, a megadott határidőre a pályázó nem teljesíti az elszámolási 
feltételeket, abban az esetben a következő két év kutatástámogatási 
pályázataiból kizárásra kerülhet.

http://workflow.research.uni-corvinus.hu/
mailto:workflow.research@uni-corvinus.hu
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Pályázat neve Pályázat célja

Pályázók köre

A BCE oktatói, 
kutatói, akik T1 
nyilatkozatukat 
itt adták le

A BCE  
doktorandusz  
hallgatói,  
doktorjelöltjei

Pályázatelőkészítő 
eseményen való  
részvétel (networ-
king)

A BCE részvételének 
elősegítése  
nemzetközi kutatási 
pályázatokban

Igen

Igen,  
témavezetői 
vagy  
projektvezetői 
ajánlással

Nemzetközi  
tudományos  
konferenciarészvétel

A BCE-n születő  
kutatási eredmények 
nemzetközi színtéren 
is megmutathatók  
legyenek és az  
oktatók nemzetközi 
beágyazottsága  
növekedhessen

Igen

Igen,  
a Corvinus 
Doktori  
Iskolákkal 
egyeztetveNemzetközi online 

konferenciarészvétel

Nemzetközi  
tudományos  
rendezvények  
szervezése

Nemzetközi  
konferenciák,  
workshopok és  
képzések  
szervezését  
megkönnyítése 
a BCE-n

Igen Nem

Publikációs  
tevékenység  
támogatása:  
angol nyelvi  
lektorálás  
(copyediting/
proof-reading)

A nemzetközi  
folyóiratokban való 
publikációt  
segítse, és a már  
elfogadásra javasolt 
cikkek nyelvi  
lektorálására  
finanszírozási  
lehetőséget  
biztosítson

Igen

Igen,  
a Corvinus 
Doktori  
Iskolákkal 
egyeztetve

Publikációs  
tevékenység  
támogatása:  
Open access

A nyílt hozzáférésű 
publikációk  
támogatására  
biztosítson  
lehetőséget,  
ezzel elősegítve  
a hivatkozások  
számának növelését

Igen

Igen, ha  
a folyóirat 
FT50  
kategóriájú, 
vagy a BCE 
open access 
szabad kvótá-
val rendelkezik

A pályázatok pontos feltételeit tartalmazó pályázati kiírások az Egyetem 
honlapján érhetők el. Nem minden pályázati felhívás érhető el mindig. 
Ellentmondó információk esetén mindig az aktuális pályázati kiírás 
az irányadó.



31Pályázatelőkészítő eseményen való részvétel 
(networking)

Pályázat előkészítő és partnerkereső találkozón való részvétel támogatható, 
a pályázatban részletesen be kell mutatni, hogy milyen konkrét eredményt 
várható a találkozótól és ez hogyan hasznosul az Egyetem számára (pl. beadott 
pályázat, cikk). Alapelv, hogy egy naptári évben személyenként maximum 
egy networking pályázat támogatható, további esetekben a Bíráló Bizottság 
egyedi elbírálás alapján dönt. 800 000 Ft-os költségtervet meghaladó pályázat 
esetén külön indoklást kell benyújtani, melyben a pályázó leírja, miért tartja 
indokoltnak a magas összegű pályázat támogatását. Az ennél magasabb 
összeg támogatása nem garantált. Nem támogatható nemzetközi tudományos 
konferenciarészvétel.

A pályázatok benyújtása után a Pályázati projektmenedzsment megvizsgálja 
meg, hogy a pályázatban szereplő eseményen való részvétel mekkora segítséget 
nyújt a projektek előkészítésében, volt-e esetleges egyeztetés már a Pályázati 
projektmenedzsmenttel. Előnyben részesülnek olyan partnerkapcsolatok 
kiépítését vagy fenntartását célzó rendezvények, amelyet intézeti vagy 
egyetemi szintű kutatási együttműködési megállapodás erősít. 

A támogató döntést követően kezdődhet a kiutazás szervezése, amit 
a pályázónak kell lebonyolítania az egyetemi eljárásrendnek megfelelően. 
A pályázás időzítésénél érdemes figyelembe venni, hogy az egyetemi 
ügyintézés akár 2-3 hetet is igénybe vehet. Az ügyintézéshez útmutató 
a honlapunkon található. 

A pályázónak az online pályázati felületen a következőket kell benyújtania 
a költött pályázati űrlap mellett: 

 ► az előkészítendő kutatási projekt terve (egyéb csatolható 
dokumentumként).

Nemzetközi tudományos konferenciarészvétel/
Nemzetközi online konferenciarészvétel

Kizárólag a kutatási terület nemzetközi tudományos konferenciáján való 
részvétel támogatható. Kizárólag angol (vagy más világ-) nyelvű cikk/
műhelytanulmány elkészítése esetén támogatható a részvétel. Ugyanazzal 
a konferenciacikkel csak egy fő számára adható konferencia részvételi 
támogatás, illetve ugyanazzal a konferenciacikkel csak egy konferencián 
való részvételre adható támogatás. Minden oktató, kutató kolléga számára 
évente 2 nemzetközi konferencia részvétel támogatható, ezt meghaladó igény 
esetén külön indoklást kell benyújtani, melyben a pályázó leírja miért tartja 
indokoltnak a pályázat támogatását. A pályázati kiírás publikációs vállalásokat 
is tartalmaz, amely elősegíti, hogy a konferencián bemutatott eredmények 



32 folyóiratcikként is megjelenjenek. Nem támogatható az Európán kívüli 
poszterszekciós nemzetközi konferencia részvételi pályázat, és az úgynevezett 
predatory journal-ekhez köthető konferenciákon való részvétel.

Előnyben részesülnek az adott tudományterület rangos nemzetközi 
konferenciáira beadott pályázatok. Előnyben részesülnek a nemzetközi 
tudományos társaság irányító testületében (board) részt vevő pályázók, 
ha tudományos társaságuk konferenciájára pályáznak. 800 000 Ft-os 
költségtervet meghaladó pályázat esetén külön indoklást kell benyújtani, 
melyben a pályázó leírja miért tartja indokoltnak a magas összegű pályázat 
támogatását. Az ennél magasabb összeg támogatása nem garantált.

A pályázónak az online pályázati felületen a következőket kell benyújtania 
a költött pályázati űrlap mellett: 

 ► igazolás az elfogadott előadásról pdf vagy word formátumban,  
a benyújtott tanulmány (esetleg absztrakt) pdf vagy word 
formátumban.

A támogató döntést követően kezdődhet a kiutazás szervezése, amit 
a pályázónak kell lebonyolítania az egyetemi eljárásrendnek megfelelően. 
A pályázás időzítésénél érdemes figyelembe venni, hogy az egyetemi 
ügyintézés akár két hetet is igénybe vehet. Az ügyintézéshez útmutató 
a honlapunkon található.

A pályázati elszámolás az általános követelményeken kívül tartalmazza 
az angol nyelvű tanulmányt legkésőbb a konferencia dátumától számított  
3 hónapon belül. 

Nemzetközi tudományos rendezvények szervezése

A pályázat keretei között kizárólag nemzetközi rendezvények szervezésével 
kapcsolatos költségekre lehet pályázni. Kizárólag a Budapest Corvinus 
Egyetem Intézeteinek olyan nemzetközi rendezvénye (konferencia, 
workshop, kutatási-képzési program stb.) támogatható, amelynek helyi 
szervezőbizottsága (local organising committee) többségében a BCE 
oktatóiból, kutatóiból áll, a rendezvény helyszíne Budapesti Corvinus Egyetem 
valamelyik telephelye, a rendezvény nyelve angol.

A pályázónak az online pályázati felületen a következőket kell benyújtania 
a költött pályázati űrlap mellett: 

 ► a rendezvény teljes költségterve, megjelölve benne, hogy a támogatást 
mely tételekre fordítják, és az egyéb finanszírozási formákat is jelezve, 
intézetigazgatói hozzájárulás (egyéb dokumentumként felöltve).



33Publikációs tevékenység támogatása: angol nyelvi 
lektorálás (copyediting/proof-reading) 

Kizárólag olyan kéziratok támogathatóak, amelyet nemzetközi, lektorált  
(peer reviewed) tudományos folyóirat befogadott és az első bírálati körön 
átjutott. A folyóirat legfrissebb Article Influence Score (AIS), Impact Factor 
(IF), Scimago Journal Ranking, valamint Hirsch-index szerinti értékei 
számítanak (amelyik rendelkezésre áll, lehetőleg mind). Előnyben részesülnek 
a nagyobb szerzői aránnyal rendelkező cikkek, amelyekben a Budapesti 
Corvinus Egyetem affiliációval rendelkező szerzők aránya minimum 30%.  
Nem támogatható az ún. predatory journal-okban való megjelenés. 

A pályázónak az online pályázati felületen a következőket kell benyújtania 
a költött pályázati űrlap mellett:

 ► a folyóirat értesítő levele az elfogadásról pdf vagy word formátumban, 
a full paper pdf formátumban, amennyiben szükséges a társszerzői 
nyilatkozatok. 

A támogató döntés követően kezdődhet az nyelvi lektorálás ügyintézése, 
melyet a pályázónak kell lebonyolítani, az érvényben lévő egyetemi 
szabályzatoknak megfelelően. Az ügyintézéshez útmutató a honlapunkon 
található. A lektorálást végző szervezetre a javasolt az American Journal 
Experts (www.aje.com) vagy a PaperTrue (https://www.papertrue.com/) 
használata. 

Amennyiben a folyóirat lehetővé teszi (pl. nyilvános megjelenésű), a megjelent 
publikációt a szerző töltse fel a Corvinus Kutatások egyetemi repozitóriumba 
(http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/) vagy ebből a célból küldje be 
a könyvtárnak a szolg@uni-corvinus.hu címre. 

Publikációs tevékenység támogatása:  
Open access megjelenés 

Kizárólag nemzetközi, lektorált (peer reviewed) tudományos folyóirat 
közlemények támogathatóak. Többszerzős cikkek esetében a szerzők 
kontribúciójának jelentősnek kell lennie (ehhez szükséges, hogy a cikken 
a Corvinus szerepeljen első helyen az affiliációban, valamint a társszerzői 
nyilatkozatok benyújtásával igazolható a szerzői hozzájárulás mértéke).

Nem támogatható: az úgynevezett hibrid open access típusú publikáció (lásd 
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/open_access_tipusai), csak 
ha egyetemi kvótával rendelkezik az Egyetem. Szintén nem támogatható 
az úgynevezett predatory journal-okban való megjelenés.

https://www.papertrue.com/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/
mailto:szolg@uni-corvinus.hu
http://www.lib.uni-corvinus.hu/content/open_access_tipusai)


34 A folyóirat legfrissebb Article Influence Score (AIS), Impact Factor (IF), 
Scimago Journal Ranking, illetve Hirsch-index szerinti értékei számítanak 
(amelyik rendelkezésre áll, lehetőleg mind). Előnyben részesülnek a nagyobb 
(jelentős) szerzői aránnyal rendelkező cikkek (társszerzői nyilatkozatok 
benyújtásával igazolható a szerzői hozzájárulás mértéke).

  
A mérőszámok hozzáférhetőek az alábbi oldalakon: 
Article Influence Score, SJR, az Impact Factor hivatalos listája – Journal 
Citation Index (SCI, SSCI, ESCI) csak előfizetéssel érhető el, de a folyóiratok 
nagy része a legfrissebb értéket közzéteszi a folyóirat honlapján. A pályázatok 
benyújtása után a Könyvtár ellenőrzi, hogy a pályázatban szereplő folyóirat 
esetén rendelkezik-e az Egyetem open access kvótával, és amennyiben igen, 
akkor a megjelenést ezen csatornán keresztül rendezzük. 

A támogató döntést követően kezdődhet az ügyintézés, melyet a pályázónak 
kell lebonyolítani, az érvényben lévő egyetemi szabályzatoknak megfelelően. 
Az ügyintézéshez útmutató a honlapunkon található.  

A pályázónak az online pályázati felületen a következőket kell benyújtania 
a költött pályázati űrlap mellett: 

 ► a folyóirat értesítő levele az elfogadásról pdf vagy word formátumban, 
a full paper pdf formátumban, amennyiben szükséges, a társszerzői 
nyilatkozatok. 

A megjelent publikációt a szerző töltse fel a Corvinus Kutatások egyetemi 
repozitóriumba (http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/) vagy ebből 
a célból küldje be a könyvtárnak a szolg@uni-corvinus.hu címre.

http://eigenfactor.org/projects/journalRank/journalsearch.php
https://www.scimagojr.com/
http://unipub.lib.uni-corvinus.hu/
mailto:szolg@uni-corvinus.hu


35Tudománykommunikációs 
lehetőségek

Miben tud segíteni a Corvinus Kommunikáció? 

Híradás a corvinusos oktatók kutatásairól, tudományos eredményeiről  
(pl. könyv, jelentős publikáció, kiemelkedő kutatási eredmény)  
az Egyetem belső- és külső kommunikációs csatornáin (weboldalán, blog 
felületein, social felületein, egyetemi közösségnek szóló hírlevelekben),  
pl. interjú, cikk, hír formájában. A megjelenésre javasolt tartalmakat  
ezen a felületen lehet beküldeni  
https://www.uni-corvinus.hu/ona/tartalmi-igenyek-bekuldese/

A corvinusos oktatók közérdeklődésre számot tartó, szélesebb réteg számára 
érdekes tudományos eredményeinek (pl. könyv, publikáció) közvetítése 
a mainstream média/ sajtó felé. Mi számít közérdeklődésre számot tartó 
tudományos eredménynek? 

 ► Olyan tudományos eredmények, amelyek éppen aktuálisnak 
számítanak egy adott időszakban (pl. koronavírus hatása a gazdaságra, 
felsőoktatásra, generációk közötti kapcsolattartásra) 

 ► Olyan tudományos eredmények, amelyek nem csak egy szűk szakmát, 
hanem szélesebb társadalmi csoportokat érintenek (pl. generációs 
kutatások, fogyasztói kutatások, nagyvállalatokat érintő kutatások) 

A fenti kritériumoknak megfelelő friss tudományos eredményekről, 
kutatásokról a Corvinus Kommunikáció a sajto@uni-corvinus.hu címen 
várja a szerző jelentkezését, a konkrét kommunikációs lehetőségeket 
a továbbiakban személyesen egyeztetik.

https://www.uni-corvinus.hu/ona/tartalmi-igenyek-bekuldese/
mailto:sajto@uni-corvinus.hu


36 Corvinusos szakértők közvetítése a mainstream média felé/ 
Szakértői adatbázis építése 

Sokszor érkezik olyan riporteri, újságírói megkeresés, hogy egy adott 
műsorhoz, cikkhez szükségük lenne szakértői megszólalóra, interjúalanyra. 
Ilyenkor fontos a gyorsaság, legtöbbször néhány órás, félnapos átfutási idővel 
kell szakértőt kiajánlania a Kommunikációnak, gyakran éppen a másnapi 
műsorba keresnek megszólalót. Tehát fontos, hogy telefonon gyorsan 
elérhesse a Kommunikáció az oktatót és egyeztethessék a részleteket.

Azon oktatók, akik a kutatási területükkel kapcsolatban szívesen vállalnak 
médiaszereplést (szakértői interjúk adása), kérjük, hogy  
a sajto@uni-corvinus.hu címre küldjék el a következő adatokat: 

 ► név, titulus

 ► intézet neve, kutatási, oktatási terület

 ► e-mail cím, mobilszám

 ► milyen speciális témák (kulturális, felsőoktatási, 
társadalomtudományi, gazdasági, közgazdasági problémák, 
aktualitások) kapcsán vállal szívesen média- és sajtószereplést, illetve 
milyen témákról beszél szívesen

 ► milyen médiumokban vállal médiaszereplést: pl. tv, rádió, online, 
print.

A sajtó/média munkatársai számára kizárólag egyetemi e-mail címet adunk ki, 
mobilszámot csak az érintett oktató jóváhagyása után! 

mailto:sajto@uni-corvinus.hu


37Elérhetőségek

Pályázati Projektmenedzsment
Miben tud segíteni?

Külső (hazai és nemzetközi) pályázati lehetőségek. 
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/kancellari-
szervezet/penzugy/palyazati-projektmenedzsment/#

Egyetemi Könyvtár
Miben tud segíteni?

Könyvtári képzések, Kutatási és információkezelési támogató szolgáltatások 
(szövegegyezőség, tudománymetria), szakirodalom és adatbázisok, publikációs 
tanácsadás. 
http://www.lib.uni-corvinus.hu/munkatarsak

Tanárképző és Digitális Tanulási Központ
Miben tud segíteni?

Viselkedéselemző labor, multifunkcionális terem. 
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/vezetoseg/
kompetenciakozpontok-vezetoi/tanarkepzo-es-digitalis-tanulasi-
kozpont/

ISZK Informatikai szolgáltatások
Miben tud segíteni?

Számítógépes laborok, szoftverek otthoni használatra is. 
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/
informatikai-szolgaltatasok/tovabbi-szolgaltatasok/

Kutatásmenedzsment Iroda
Miben tud segíteni?

Pénzügyi támogatások konferenciákra, publikációra, belső egyetemi 
kutatástámogatási pályázatok. A workflow belső pályázati rendszer használata. 
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatastamogatas/
kutatasmenedzsment-iroda/

Kommunikációs Igazgatóság
Miben tud segíteni?

Kutatási eredmények megjelenítése az Egyetemen külső és belső csatornáin, 
médiamegjelenések, szakértői adatbázisban való bekerülés. 
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/elnoki-
szervezet/kommunikacio/

https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/kancellari-szervezet/penzugy/palyazati-projektmenedzsment/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/kancellari-szervezet/penzugy/palyazati-projektmenedzsment/
http://www.lib.uni-corvinus.hu/munkatarsak
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/vezetoseg/kompetenciakozpontok-vezetoi/tanarkepzo-es-digitalis-tanulasi-kozpont/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/vezetoseg/kompetenciakozpontok-vezetoi/tanarkepzo-es-digitalis-tanulasi-kozpont/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/vezetoseg/kompetenciakozpontok-vezetoi/tanarkepzo-es-digitalis-tanulasi-kozpont/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/informatikai-szolgaltatasok/tovabbi-szolgaltatasok/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/elet-a-corvinuson/informatikai-szolgaltatasok/tovabbi-szolgaltatasok/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatastamogatas/kutatasmenedzsment-iroda/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/kutatastamogatas/kutatasmenedzsment-iroda/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/elnoki-szervezet/kommunikacio/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/egyetemunkrol/elnoki-szervezet/kommunikacio/



