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Tovább rendszerezett 

kíváncsiság
A kutatás kutatása, az Elsevier támogatásával
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Zora Neale Hurston

amerikai író, néprajzkutató (1891–1960)

“Research is formalized 
curiosity. It is poking and 
prying with a purpose.”
(Dust Tracks On A Road, 1942.)

“A kutatás rendszerezett 
kíváncsiság. Célirányos 
böködés és feszegetés.”
(Porsávok egy úton, 1942.)
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„Tovább rendszerezett kíváncsiság”?

Gondolkodjunk a tudományról!

• A tudományos módszer mint emberi gondolkodásmód megértése, 
értelmezése, elhelyezése a kultúrtörténetben.

• A tudományos kutatás mint társadalmi és gazdasági tevékenység 
elemzése, jobb megértése.

„The science of science policy (SoSP) is an emerging intedisciplinary 
research area that seeks to develop theoretical and empirical models 
of the scientific enterprise. This scientific basis can be used to help 
government, and society in general, make better R&D management 
decisions by establishing a scientifically rigorous, quantitative basis from 
which policy makers and researchers may assess the impacts of the 
nation’s scientific and engineering enterprise, improve their 
understanding of its dynamics, and assess the likely outcomes. Examples 
of research in the science of science policy include models to understand 
the production of science, qualitative, quantitative and computational 
methods to estimate the impact of science, and processes for choosing 
from alternative science portfolios.”(Wikipedia)
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Milyen információnk van a kérdések megválaszolására? 

• Kutatási adatok (nyers adat)

• Teljes szövegű publikációs tartalom (feldolgozott adat, narratíva)

• Szakértői vélemények (peer review)

• Kutatási folyamatot és hatást leíró adatok

- Finanszírozási információk

- A kutatási munkafolyamat, program adatai

o Együttműködési hálózatok

o Munkafolyamat jellemzői

o Kutatás mint gazdasági folyamat jellemzői

- Publikációs metaadatok

o Klasszikus metaadatok (publikáció helye, hivatkozások, idézettség)

o Származtatott adatok (hatáselemzés, témacentrikus feltárás)

- Gazdasági és társadalmi hatást leíró adatok

o Pl. média, szabadalmak, árbevétel
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Elsevier Research Intelligence

www.elsevier.com/research-intelligence

http://www.elsevier.com/research-intelligence
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Mi a Scopus?

A Scopus a szakmailag lektorált tudományos irodalom 
legkiterjedtebb absztrakt- és idézői adatbázisa,

ami gyakorlati eszközöket biztosít a kutatás
tervezésére, elemzésére és ábrázolására.
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A Scopus több mint 5000 kiadó tartalmát öleli fel,

105 országból

21,568 szakmailag lektorált

folyóirat

361 kereskedelmi

folyóirat

• Metadatok teljes köre, 

absztraktok, hivatkozások, 

idézők

• Finanszírozói adatok

Természet-

tudomány

7,443

Egészség-

tudomány

6,795

Társadalom-

tudomány

8,086

Élet-

tudomány

4,492

90e konreferencia

7.3M konferencia-

előadás

Mérnöki 

tudományok, 

informatika

531 könyvsorozat,

30e kötet

120,000 egyedi 

könyvcím

Társadalom-

tudományok, 

művészetek és 

humanitások

62 millió rekord, melyek forrása:

22 ezer folyóirat, 90 ezer konferencia és 120 ezer könyv

• Napi frissítés

• Tartalom 1823-tól, idézők 1970-től

• “Sajtó alatti cikkek” több mint 3,750 cím esetében

• 40 különböző nyelvű publikáció

• 3,715 aktív Gold Open Access folyóirat

KÖNYVEKKONFERENCIÁK

Source: November 2015 title list at https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content * Available late 2016

FOLYÓIRATOK

27M
szabadalom

5 szabadalmi 

hivatal:

- WIPO

- EPO

- USPTO

- JPO

- UK IPO

SZABADALMAK

https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
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EISZ Scopus konzorcium

• Elsevier tartalmak az EISZ konzorciumban

- Scopus: mintegy 20 felhasználó intézményről 40-re bővült 2017-ben,
két éves előfizetés

- Science Direct: szintén 40 intézmény, két éves előfizetés

- Kisebb, 4 tagú Elsevier SciVal konzorcium

• A Scopus előfizetői köre

- Valamennyi magyar kutatóegyetem

- További egyetemek, főiskolák széles köre

- Magyar Tudományos Akadémia és intézetei

- További kutatóintézetek

- KSH, ÁNTSZ, MÉBIH, MEKH

- Magyar Természettudomány Múzeum

→ A Scopus közös, egységes adatforrás valamennyi kutatással

foglalkozó intézmény és szakember számára

Magyarországon.
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A Scopus világszabvány: több mint 150 vezető kutatási 

szervezet alkalmaz Scopus adatokat

MD Anderson

Keio

University

Kiel

University  

Gazi

University 

Queen’s 

University 

Belfast

Ural Federal 

University

CAPES Brazil

Nanyang

Technological 

University

UK BIS

ERA 2014

UK REF

Nigerian

Government

ISTIC Peking 

University

NRF -Korea

FCT Portugal

Danish BFI

Germany IFQ

Italy ANVUR

IISER

STINTMichigan Corporate 

Relations Network

ReachNC

Russian Foundation

of Basic Research

TCI -

Thailand

Rankings: 

NSF

European Commission & ERC

NCN Poland

Estonia Research Council
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Három kérdéskör

Mi a tudományos 
kutatás témája?

Mi a tudományos 
kutatás hatása, 

haszna?

Mi a tudományos 
kutatás 

folyamata?
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Mi a tudományos kutatás 

témája?
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Témakör feltárása

• Témakör áttekintése

- „Milyen publikációk születtek olimpia és gazdaság témakörében?”

• „Fehér foltok” feltérképezése

- Születtek-e publikációk olimpia és fenntarthatóság témakörében?

• Témacentrikus elemzések

- Kik publikálnak ezekben a témakörökben?

- Kik olvasnak publikációkat ezekben a témakörökben?

• Kutatási teljesítmény elemzése

- Hogyan áll saját intézetünk a témakör kutatásában?

- Kik lehetnek az együttműködő partnerek?
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Mi a tudományos kutatás 

folyamata?
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Témakör feltárása

• Kiindulási helyzet azonosítása

- Milyen kutatási portfolióval rendelkezünk?

- Milyen kutatási kiválóságaink vannak?

- Milyen programokba érdekes befektetni?

• Közreműködők keresése

- Kivel érdemes együttműködnünk?

- Kit érdemes meghívni a csapatunkba?

• Finanszírozás megteremtése

- Hol találhatók megfelelő pályázati lehetőségek?

• Hogyan zajlik a kutatási munkafolyamat?

- Projektek, felelősök, határidők

- Források és eszközök

- Munkaközi eredmények
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Mi a tudományos kutatás 

hatása, haszna?
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Milyen adatokat használunk a kutatási teljesítmény 

leírására?

• Nem-bibliometriai adatok

- Peer review minősítések

- Reáliák, pl. pályázat-finanszírozási adatok

- Gazdasági és társadalmi hatást leíró adatok

• Bibliometriai adatok

- Folyóirat-metrikák

- Publikációra vonatkozó metrikák

- Alternatív metrikák

- „Fusimetrikák”
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Folyóirat-metrikák: CiteScore
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journalmetrics.scopus.com
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SNIP: Source-Normalized Impact Per Paper

Folyóirat IIP Idézői potenciál SNIP (IIP/Idézői potenciál)

Inventiones Mathematicae 1.5 0.4 3.8

Molecular Cell 13.0 3.2 4.0

A Scopusban szereplő valamenny folyóirat cikkhalmazának kiszámítjuk a

forrás szerint normalizált idézettségét (SNIP), ami a folyóirat 

tárgyterületére vetítve mutatja meg az idézettség mértékét.

• Szakmailag lektorált folyóiratok

• Három éves időablak

• A tárgykör idézői viselkedésének 

figyelembe vétele (gyorsaság és 

gyakoriság)

• Mediánhoz viszonyított

Publikációk átlagos 

idézettsége (IPP)

Tárgyterület időzi potenciálja
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SJR: SCImago Journal Rank

A Scopusban szereplő valamenny folyóirat cikkhalmazának kiszámítjuk SCImago

Journal Rank (SJR) értékét. Az SJR „presztízsmetrika”, ami arra alapul, hogy nem 

minden idézet egyforma jelentőségű.

Az SJR kiszámítása algoritmikus, a Google Page Rank módszertan szerint.

Élettudományi 

folyóirat

Egy idézet relatív értéke alacsony.

Társadalomtudományi 

folyóirat

Egy idézet relatív értéke magas.
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Milyen adatokat használunk a kutatási teljesítmény 

leírására?

• Nem-bibliometriai adatok

- Peer review minősítések

- Reáliák, pl. pályázat-finanszírozási adatok

- Gazdasági és társadalmi hatást leíró adatok

• Bibliometriai adatok

- Folyóirat-metrikák

- Publikációra vonatkozó metrikák

- Alternatív metrikák

- „Fusimetrikák”
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Jellemző metrikák áttekintése SciVal alapján

A metrikák széles köre alapvető ahhoz, hogy kérdések széles körét 

lehessen megválaszolni, és tartani tudjuk magunkat a fő szabályhoz…
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A metrikák alkalmazásának fő szabálya: háromszögelés!

Egyetlen metrika sem tökéletes 

önmagában.

Használjunk legalább két metrikát a 

kérdés megválaszolásához!

Egyetlen adathalmaz sem 

tökéletes. Az adatok alapján levont 

következtetést szakmai 

lektorálással és/vagy szakértői 

véleményezéssel hitelesítsük!
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Milyen adatokat használunk a kutatási teljesítmény 

leírására?

• Nem-bibliometriai adatok

- Peer review minősítések

- Reáliák, pl. pályázat-finanszírozási adatok

- Gazdasági és társadalmi hatást leíró adatok

• Bibliometriai adatok

- Folyóirat-metrikák

- Publikációra vonatkozó metrikák

o Publikáció  Publikációs halmaz

- Alternatív metrikák

- „Fusimetrikák”



|     26

Milyen adatokat használunk a kutatási teljesítmény 

leírására?

• Nem-bibliometriai adatok
- Peer review minősítések

- Reáliák, pl. pályázat-finanszírozási adatok

- Gazdasági és társadalmi hatást leíró adatok

• Bibliometriai adatok
- Folyóirat-metrikák

- Publikációra vonatkozó metrikák
o Publikáció  Publikációs halmaz

o Szakterület

o Kutató

o Kutatócsoport

o Kutatóintézet

o Egyetem

o Ország

- Alternatív metrikák

- „Fusimetrikák”
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Három kérdéskör

Mi a tudományos 
kutatás témája?

Mi a tudományos 
kutatás hatása, 

haszna?

Mi a tudományos 
kutatás 

folyamata?
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Genevieve Cogman
(angol regényíró, M.Sc. in Statistics with Medical Applications)

“We are the Library," Coppelia
pointed out. "What we don't 
know, we research.”
(The Invisible Library, 2015.)

“Mi a könyvtár vagyunk –
jelentette ki Coppelia. – Amit 
nem tudunk, felkutatjuk.”
(A láthatatlan könyvtár, 2015.)
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www.elsevier.com/scopus

Köszönöm – és találkozunk az ebéd 

utáni Scopus-SciVal workshopon!

p.porosz@elsevier.com

http://twitter.com/Scopus

http://blog.scopus.com/

További hírek a Scopusról!


