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A PTE hálózatához csatlakozás

A PTE által előfizetett szakirodalmi adatbázisok eléréséhez a PTE 
hálózatához kell csatlakozni

• Útmutató a PTE hálózatához való csatlakozásról (távoli eléréshez) 
https://lib.pte.hu/hu/service/tavoli_eleres-188

• A PTE hálózatára való csatlakozás után az adatbázisok hozzáférhetők

https://lib.pte.hu/hu/adatbazisok

https://lib.pte.hu/hu/service/tavoli_eleres-188
https://lib.pte.hu/hu/adatbazisok


Nemzetközi szakirodalmi 

adatbázisok



Online nemzetközi szakirodalmi adatbázisok 

gazdasági tartalommal

Az alábbi adatbázis csak a PTE hálózatára való belépéssel érhető el

a PTE Egyetemi Könyvtár honlapján keresztül (lásd 2. slide)

• Business Source Premier (EBSCOhost)

• Több ezer nemzetközi szakfolyóiratot tartalmaz, jelentős a teljes szövegű 

dokumentumok aránya 

• A közgazdaságtudomány és az üzleti tudományok minden területéről 

tartalmaz periodikákat

• Kurrens és több évtizedre visszamenőleg elérhető folyóiratszámok

• Vállalati adatok, információk, vállalatokról készült dokumentumok is 

elérhetők (pl. SWOT-elemzés)

• Keresőrendszere felhasználóbarát

• Naponta frissülő adatbázis

• Tematikus keresés során angol nyelven célszerű a kulcsszavakat beírni

• Szakdolgozat készítéséhez a nemzetközi adatbázisok közül ez az 

elsődlegesen ajánlott



Online nemzetközi szakirodalmi adatbázisok 

gazdasági tartalommal

Business Source Premier (EBSCOhost)

Folyóiratok közti 

böngészés
Keresési taktikák 

ismertetése



Online nemzetközi szakirodalmi adatbázisok 

gazdasági tartalommal

Az alábbi adatbázisok csak a PTE hálózatára való belépéssel érhetők 

el a PTE Egyetemi Könyvtár honlapján keresztül (lásd 2. slide)

• EconLit with Full Text (EBSCOhost)

• Kb. 600 szakfolyóirat teljes szöveggel

• Kurrens folyóiratszámokat és több évtizedre visszamenőleg elérhető 

periodikákat egyaránt tartalmaz

• Keresőrendszere felhasználóbarát

• Naponta frissülő adatbázis

• Academic Search Complete (EBSCOhost)

• Multidiszciplináris adatbázis

• Társtudományokhoz kapcsolódó kutatásokhoz hasznos lehet

• Több, mint 8500 teljes szövegű szakfolyóiratot tartalmaz



Online nemzetközi szakirodalmi adatbázisok 

gazdasági tartalommal

Az alábbi adatbázis csak a PTE hálózatára való belépéssel érhető el a PTE 

Egyetemi Könyvtár honlapján keresztül (lásd 2. slide)

• ScienceDirect (Elsevier)

• Multidiszciplináris adatbázis

• Angol nyelvű tudományos jellegű szakfolyóiratokat és szakkönyveket 

tartalmaz

• Közgazdasági, pénzügyi, számviteli, marketing, menedzsment és turizmus 

témájú szaklapok

• Kurrens folyóiratszámok és több évtizedre visszamenőleg elérhető 

periodikák

• Élvonalbeli folyóiratok



Online nemzetközi szakirodalmi adatbázisok 

gazdasági tartalommal

Az alábbi adatbázisok csak a PTE hálózatára való belépéssel érhetők el a 

PTE Egyetemi Könyvtár honlapján keresztül (lásd 2. slide)

• JSTOR

• Multidiszciplináris adatbázis; szakfolyóiratok, szakkönyvek

• Retrospektív jellegű adatbázis, így a folyóiratokat évtizedekre 

visszamenőleg tartalmazza, az elmúlt néhány év számait viszont nem

• Elsősorban közgazdasági és pénzügyi témájú kutatásokhoz ajánlott

• Több közgazdaságtudományi folyóirat akár az 1800-as évek végéig 

visszamenőleg elérhető teljes szöveggel

• SpringerLink

• Multidiszciplináris adatbázis

• Szakfolyóiratok, szakkönyvek

• Többnyelvű adatbázis (nem csak angol nyelvű dokumentumok)



Online nemzetközi szakirodalmi adatbázisok 

gazdasági tartalommal

Az alábbi adatbázisok csak a PTE hálózatára való belépéssel érhetők el a 

PTE Egyetemi Könyvtár honlapján keresztül (lásd 2. slide)

• Wiley Online Library

• Multidiszciplináris adatbázis

• Közel 1500 folyóiratot tartalmaz teljes szövegű hozzáféréssel

• ProQuest Central

• Multidiszciplináris adatbázis

• Szakfolyóiratok, szakkönyvek, disszertációk

• Statista

• Statisztikák, előrejelzések

• Adatok több, mint 50 országból és 600 ágazatból



Online nemzetközi szakirodalmi adatbázisok 

gazdasági tartalommal

A PTE által előfizetett adatbázisok között viszonylag kicsi az 

átfedés a tartalmat, a szakfolyóiratok hozzáférhetőségét tekintve, 

ezért érdemes több adatbázisban is keresni



Online gazdasági műhelytanulmány adatbázisok 
(teljes szövegű szabad hozzáférés)

• EBSLG working papers http://ebslgwp.hhs.se
• A European Business Schools Librarians' Group (EBSLG) által működtetett adatbázis, 

amely az európai gazdasági felsőoktatási intézmények tanulmányainak elektronikus 
verzióit tartalmazza

• EconPapers http://econpapers.repec.org/
• A világ legnagyobb online közgazdasági műhelytanulmány gyűjteménye. Több, mint 

2800 műhelytanulmány sorozathoz biztosít hozzáférést, a tanulmányok többsége 
teljes szöveggel letölthető. Számos könyvfejezetet és konferenciatanulmányt is 
tartalmaz.

• S-WoPEc http://swopec.hhs.se
• A Skandinavian Working Papers in Economics skandináv egyetemek és 

kutatóintézetek közgazdasági műhelytanulmányait magában foglaló adatbázis

• S-WoBA http://swoba.hhs.se
• A Skandinavian Working Papers in Business Administration skandináv egyetemek és 

kutatóintézetek gazdálkodástudományi műhelytanulmányait magában foglaló 
adatbázis

• SSRN http://www.ssrn.com/
• A Social Science Research Network egy nemzetközi műhelytanulmány adatbázis, a 

világ számos pontjáról tartalmaz műhelytanulmány sorozatokat

• RePEc http://repec.org/
• A Research Papers in Economics (RePEc) több különböző jellegű adatbázis integrált 

keresője. Sok műhelytanulmány is található benne

http://ebslgwp.hhs.se/
http://econpapers.repec.org/
http://swopec.hhs.se/
http://swoba.hhs.se/
http://www.ssrn.com/
http://repec.org/


Online gazdasági műhelytanulmány adatbázisok

külföldi egyetemek honlapján 

• Harvard Business School Working Papers Collection
http://www.hbs.edu/research/facpubs/workingpapers/

• Cambridge Working Papers in Economics

http://www.econ.cam.ac.uk/research/impact-and-output/cambridge-working-papers

• Economics Working Papers in Oxford

https://www.economics.ox.ac.uk/research/working-papers

• Research Papers by Stanford Graduate School of Business Faculty

https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers

• Warwick Economics Research Papers (TWERPS)
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/workingpapers/

• European University Institute Library, Working Papers Series in 
Economics

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/2

http://www.hbs.edu/research/facpubs/workingpapers/
http://www.econ.cam.ac.uk/publications/cwpe.html
http://www.econ.cam.ac.uk/research/impact-and-output/cambridge-working-papers
https://www.economics.ox.ac.uk/research/working-papers
https://www.gsb.stanford.edu/faculty-research/working-papers
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/papers/
http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/economics/research/workingpapers/
http://www.iue.it/LIB/Collections/WorkingPapersEconomics.shtml
https://cadmus.eui.eu/handle/1814/2


Online tudományos és szakmai keresők 

• Google Books http://books.google.com/
Nagyon sok könyv szövegében lehet egyidejűleg keresni, meg lehet tekinteni 
azok legfontosabb bibliográfiai adatait, tartalomjegyzékeit, valamint 
fejezeteit, oldalait.

• Google Scholar http://scholar.google.hu/
A Google tudományos keresője, amely az e-folyóiratokat, műhelytanulmányokat 
és egyéb e-dokumentumokat tartalmazó adatbázisokban és honlapokon keres.

• Central and Eastern European Online Library https://www.ceeol.com/

Társadalomtudományi e-könyvek és e-folyóiratok.

• RFE (Resources for Economists on the Internet) http://rfe.org/
Gazdasági adatokat, kutatási útmutatókat, különböző e-dokumentumokat 
tartalmazó honlapokhoz és szakmai szervezetekhez vezető oldal.

http://books.google.com/
http://scholar.google.hu/
https://www.ceeol.com/
http://rfe.org/


Hazai fejlesztésű és 

magyar nyelvű dokumentumokat 

tartalmazó

adatbázisok



Teljes szövegű könyv és folyóirat adatbázisok

Az alábbi 3 adatbázis csak a PTE hálózatára való belépéssel érhető el

a PTE Egyetemi Könyvtár honlapján keresztül (lásd 2. slide)

• MERSZ (Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás) 

• Az Akadémiai Kiadó e-könyvei, közel 600 mű teljes szövegű hozzáféréssel 

– folyamatosan frissül

• L’Harmattan Digitális Adatbázis 

• 1500 tan- és szakkönyvhöz nyújt teljes szövegű hozzáférést –

folyamatosan frissül

• Akadémiai Kiadó folyóirat gyűjteménye

• Teljes szövegű hozzáférés 63 nemzetközi és 18 magyar nyelvű folyóirat 

tartalmához – folyamatosan frissül

• Pl. Acta Oeconomica, Society and Economy



PTE Egyetemi Könyvtár adatbázisai

• Pécsi Egyetemi Archívum (PEA) https://pea.lib.pte.hu/

• A PTE repozitóriumainak közös honlapja

• A PTE oktatóinak, kutatóinak tanulmányai, tankönyvei, doktori disszertációk, 
digitalizált dokumentumok stb.

• KTK oktatóinak tankönyvei

https://pea.lib.pte.hu/


PTE Egyetemi Könyvtár adatbázisai

• Digitália https://digitalia.lib.pte.hu/hu/

• Digitalizált dokumentumok (könyvek, folyóiratok)

• KTK oktatóinak tankönyvei

https://digitalia.lib.pte.hu/hu/


Hazai elektronikus szakirodalmi adatbázisok

• MATARKA www.matarka.hu

• Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek (!) kereshető adatbázisa

• Az összes magyar nyelvű és hazai kiadású gazdasági szakfolyóiratot 

tartalmazza

• Ha egy szakcikk online teljes szöveggel hozzáférhető, akkor az hozzá van kapcsolva 

a bibliográfiai rekordhoz és teljes szöveggel letölthető

Szakdolgozat 

készítéséhez 

nagyon ajánlott

http://www.matarka.hu/


Hazai elektronikus szakirodalmi adatbázisok

• Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) www.mtmt.hu

• A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Kutatóintézeteiben és a hazai egyetemeken 

dolgozó kutatók, oktatók publikációs listáját tartalmazza

• Ha egy dokumentum online teljes szöveggel hozzáférhető, akkor az hozzá van 

kapcsolva a bibliográfiai rekordhoz és teljes szöveggel letölthető

http://www.mtmt.hu/


Hazai elektronikus szakirodalmi adatbázisok

Műhelytanulmány sorozatok (online szabadon hozzáférhetők)

• MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont 

Közgazdaságtudományi Intézete 

• https://www.mtakti.hu/publikacio/publikacio-kategoria/mtdp-muhelytanulmanyok/

https://www.mtakti.hu/publikacio/publikacio-kategoria/bwp-muhelytanulmanyok/

• MTA Világgazdasági Kutatóintézet

http://www.vki.hu/news/category_10.html

http://www.vki.hu/wp.html

• Magyar Nemzeti Bank 

• https://www.mnb.hu/kiadvanyok/elemzesek-tanulmanyok-statisztikak/mnb-

tanulmanyok/muhelytanulmanyok

https://www.mtakti.hu/publikacio/publikacio-kategoria/mtdp-muhelytanulmanyok/
https://www.mtakti.hu/publikacio/publikacio-kategoria/bwp-muhelytanulmanyok/
http://www.vki.hu/news/category_10.html
http://www.vki.hu/wp.html
https://www.mnb.hu/kiadvanyok/elemzesek-tanulmanyok-statisztikak/mnb-tanulmanyok/muhelytanulmanyok


Szakmai szervezetek, intézmények, vállalatok honlapjai

Szakmai szervezetek, intézmények, vállalatok (pl. gazdaság- és 

piackutató cégek) honlapján is sok fontos

• adat,

• információ,

• tanulmány,

• jelentés található

Pl. MNB www.mnb.hu , KSH www.ksh.hu , OECD www.oecd.org , 

IMF www.imf.org , Világbank www.worldbank.org , GKI www.gki.hu

http://www.mnb.hu/
http://www.ksh.hu/
http://www.oecd.org/
http://www.imf.org/
http://www.worldbank.org/
http://www.gki.hu/


Nem használható és 

nem hivatkozható források



Nem használható 

• Wikipedia

• Hobbi weblapok

• Parazita kiadók és folyóiratok (lásd következő két slide) közleményei

• Bizonytalan szakmai hátterű 

vagy nem beazonosítható szerzők közlései…



Parazita kiadók és folyóiratok

• A kutatók „publikálási kényszerét” kihasználó, üzleti alapokon 

nyugvó, nem etikusan működő vállalkozások 

• Szakmailag nem szelektálják, válogatják a cikkeket, látszólagos a 

lektorálási tevékenység

• Aki fizet, annak megjelentetik a cikkét

• Előre nem mindig közlik a publikálás díját, ill. hogy fizetni kell a cikk 

megjelenéséért



Parazita kiadók és folyóiratok

• Kommunikációjuk nem professzionális (e-mail és honlap szövege)

• „Call for papers” e-mailek

• Székhelynek nyugati címet adnak meg, de valójában nem ott 

működnek

• Hamis tudománymetriai adatokat tüntetnek fel

• Nem csak a szerzőket, de a felkért szerkesztőket is becsapják

• Nyílt hozzáférés (open access)

• Hivatalos lista nincs!

„informális feketelista”: https://beallslist.net/

https://predatoryjournals.com/journals/

https://beallslist.net/
https://predatoryjournals.com/journals/


A hatékony keresés módszerei 

és taktikái



A keresés főbb formái 

• multisearch felület / metakereső

– különböző elektronikus adatbázisok közös keresőfelülete 

• egyszerű és összetett keresés

– az egyszerű keresés során egy, az összetett keresés esetében pedig több 
keresési feltételt adunk meg 

• böngészés

– egy-egy kereshető mező tartalmáról látunk egy listát, és abból egyet-egyet 
kiválasztva juthatunk a dokumentumokhoz, vagy azok bibliográfiai 
leírásához 

• vizuális keresés 

– tematikus keresésnél nyújt segítséget 

• tárgyszavas keresés

– a könyvtáros a dokumentum tartalma alapján, de a saját szubjektív 
megítélése szerint választja ki és illeszti a bibliográfiai leíráshoz a tárgyszót

• kulcsszavas keresés 

– az általunk a keresőablakban megadott szót a rendszer a dokumentum 
teljes bibliográfiai leírásában és – ha az adatbázisban rendelkezésre áll – a 
teljes szövegében, vagy az általunk meghatározott dokumentum rész (pl. 
absztrakt) szövegében keresi 

• JEL kód  alapján https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php


A keresőkérdés megformálásához alkalmazható logikai 

műveletek

Boolean operátorok

• ÉS (logikai szorzás, halmazok metszete)

– pl. „tőzsde” ÉS „értékpapír”

– Eredményül azokat a rekordokat kapjuk, amelyekben 

ismérvként a két szó együtt fordul elő.

• VAGY (logikai összeadás, halmazok egyesítése)

– pl. „tőzsde” VAGY „értékpapír”

– A talált rekordokban vagy az egyik vagy a másik szó előfordul; 

de előfordulhatnak együtt is.



A keresőkérdés megformálásához alkalmazható 

logikai műveletek

Boolean operátorok

NEM (logikai tagadás, halmazok kizárása)

pl. „tőzsde” ÉS NEM „értékpapír”

Mindazokat a tételeket megkapjuk eredményül, amelyekben az első 

kifejezés szerepel, de a második nem.



A keresőkérdés megformálásához alkalmazható 

logikai műveletek

• EGYÜTT

– Két megadott szó között nem fordulhat elő egy meghatározott 

számnál több másik szó; a megadott szavak sorrendje számít.

– pl. ha az érték 4, „verseny EGYÜTT japán”, akkor

„verseny szellem áthatja az egész japán…”

• KÖZEL

– Két megadott szó között nem fordulhat elő egy meghatározott 

számnál több másik szó; a megadott szavak sorrendje nem 

számít.

– pl. ha az érték 4, „verseny KÖZEL japán”, akkor

„japán nagyvállalatok körében a verseny…”



A keresőkérdés megformálásához alkalmazható 

logikai műveletek

• Keresés jelhelyettesítéssel (_ v. ?)

pl. „V_r_s” , keresőszónak számít pl. Vörös, Veres, Város

pl. _ontrolling, egyidejűleg tudunk keresni a kontrolling és a controlling

szavakra

• Kifejezésre történő rákeresés („”)

a „gazdasági növekedés” vagy a „fenntartható fejlődés” formában 

lehetséges 

• Csonkolás (%, *)

pl. „ár%” , keresőszónak számít pl. ár, árpolitika, árrendszer, 

áremelkedés

IDEGEN NYELVEKBŐL ÁTVETT SZAKSZAVAKRA TÖRTÉNŐ 

KERESÉSEKNÉL FONTOS MÓDSZEREK!



Az egyes dokumentumokon belül alkalmazható 

feltárási technikák

• tartalomjegyzék áttekintése 

• az index, vagy magyar kifejezéssel a tárgymutató használata 

– különösen akkor érdemes alkalmazni, ha egy viszonylag kis 

témához, speciális szakkifejezéshez, valamint egy újonnan 

létrejött fogalomhoz szeretnénk anyagot gyűjteni 

• elektronikus dokumentum esetén még a szövegben való keresés is 



Az irodalom-feltárás néhány módszere

• Könyvtári és online katalógusok alapján

• tárgyszavak, kulcsszavak alkalmazásával

• lényeges, hogy minél több, a kutatandó témához kapcsolódó szakkifejezést és 
tárgyszó-variációt próbáljunk ki a keresés során

• célszerű relevancia alapján rendezni a találati listába került dokumentumokat 

• Irodalomkövetéssel

• ún. „szakirodalomlánc” követése

• egy összefoglaló mű hivatkozásai jelentik a kiindulást, és a hivatkozott 
publikációk felhasznált irodalma alapján történik az előrehaladás

• Szerzők szerint

• ún. „szerzőkövetés” módszere

• egy-egy szerző publikációinak felkutatása

• Szaksajtóból

• a témához kapcsolódó szakfolyóiratok áttekintése, böngészése

• Másodlagos forrásokból

• pl. bibliográfia



Köszönöm szépen a figyelmet!


