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A Web of Science (WOS) adatbázis 

A WOS adatbázis használata jogosultsághoz kötött. A hozzáférés az Elektronikus 

Információszolgáltatás Nemzeti Programban (EISZ) résztvevő hazai kutatóhelyek 

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

kereshetők a szerzők közleményeire (MTMT Forrásközlemény) illetve adott szerző 

közleményeit idéző közleményekre (MTMT Idézőközlemény) vonatkozó adatok. A 

közlemények adatai exportálhatók illetve a mentett adatok importálhatók az MTMT 

adatbázisba. 

 

Keresés a Web of Science (WOS) adatbázisban 

Forrásközlemények keresése  

MTMT szempontból ezek tekinthetők a szerző azon közleményeinek, melyek adatai WOS 

adatbázisból importálhatók. A szerző forrásközleményeinek adatait tartalmazó rekordok, a 

keresési listában történő kijelölésüket követően egy lépésben exportálhatók. 

A szerző forrásközleményei tekintetében a keresést az alábbi esetekben célszerű elvégezni: 

 a szerző közleményeinek adatai még nem szerepelnek az MTMT-ben (pl. újonnan regisztrált szerző) 

és a WOS adatbázis nagy valószínűséggel tartalmaz a szerzőre vonatkozó adatokat 

 a közlemény adatai már megtalálhatók az MTMT-ben, a rekordon már szerepel más adatbázis külső 

azonosítója (pl. SCOPUS, PubMed) de még nem tartalmaz WOS külső azonosítót, mely releváns 

találat esetén utólag hozzáadható (kiegészítés WOS külső azonosítóval) 

 új publikáció esetén, amennyiben a szerző forrásrekordjait már korábban is WOS importtal 

rögzítették az MTMT-ben (adatok frissítése, aktualizálása) 

 a szerző rendelkezik ORCID vagy ResearcherID azonosítóval 

A WEB of Science adatbázisban az alábbi keresési lehetőségek állnak rendelkezésre: 

Egyszerű keresés  (pl. DOI) alapján, a feltételek listából választhatók. 

 

Összetett keresés   mezőazonosítók (pl. AU=) alapján. 
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A keresések során lehetőség van logikai operátorok (AND, OR, NOT) használatára is. 

esetében (pl. dokumentum típus ÉS cím / Document Type AND Title) 

 

esetében (pl. szerző és megjelenés éve és címe / AU= AND PY= AND TI=) 

 

A keresési feltételek illetve a logikai operátorok segítségével akár egy adott közleményre, akár 

egy vagy több szerző, a WOS adatbázisban megtalálható összes vagy egy adott időszakban 

megjelent közleményeire vonatkozó adatok is lekereshetők.  

Szerző keresése szerző neve,  
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vagy szerzői azonosító (ORCID, ResearcherID) alapján. 

Közlemény keresése ORCID vagy ResearcherID segítségével 

Az ORCID-ot használó szerzők esetében a WOS adatbázisban az menüpont alatt 

lehetőség van azonosító segítségével történő keresésére is. A 

opciót választva megadható a szerző ORCID illetve Web of 

Science ResearcherID azonosítója is. 

         

A keresést követően a feltételként megadott azonosítóval rendelkező szerzőre vonatkozó 

adatokat tartalmazó felület jelenik meg 
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A szerző nevére kattintva további, a WOS adatbázisban található, a szerzőre vonatkozó 

közlemény és hivatkozási adatok érhetők el.  
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A listában szereplő közlemények címére illetve a hivatkozások számára klikkelve 

közvetlenül a WOS rekordhoz, rekordokhoz jutunk. 

 

A fenti keresési lehetőségek ( , ,  ) valamelyikének 

segítségével a keresési feltételek (pl. adott szerző 2019-2020 közötti időszakban publikált 

közleményei) megadását követően,  

  

a  /  gombra kattintva indítható a keresés. 

A keresés eredményeként megjelenő lista tartalmazza a közlemények adatait, kiemelve az 

általunk megadott keresési feltételeket. 
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A kiválasztott közlemény címére kattintva megnyílik a teljes rekord 

 

Az oldalon szereplő információk között megtalálhatók a közlemény bibliográfiai adatai, a 

közlemény irodalomjegyzéke  vagy az adott publikációra történt hivatkozások 

száma  is, a számértékek kattinthatók. 

A WOS külső azonosító használata 

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

az azonosító nevében szereplő forrás (WOS) által használt egyedi azonosítóval rendelkező rekordhoz 
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jutunk. A WOS-ból importált rekordok automatikusan tartalmazzák a WOS rekord azonosítóját, külső 

azonosítóként. 

 

A WOS külső azonosító manuálisan is pótolható, a korábban kézzel rögzített rekordok esetében. A WOS 

azonosító, a rekord  feliratára kattintva jeleníthető meg. 

  

A külső azonosító kezelésére, rögzítésére szolgáló felületen a WOS: utáni karaktersorozatot kell 

feltüntetni, majd a külső azonostó nevét (WOS) listából kiválasztani. 

 

 

Idézőközlemények keresése  

MTMT szempontból ezek a szerző azon idézőközleményei (szerző adott közleményét idéző 

közlemények), melyek adatai WOS adatbázisból importálhatók. Az idézőközlemények 

keresése több lépésben történik. Első lépés az idézett közlemény lekeresése majd az azt idéző 

közlemények listázása. Második lépés az idézőközlemények listájának kezelése, (rendezés, 

kijelölés) majd a kijelölt rekordok exportja, mentése.  
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Idézőközlemények keresése menüpont alatt 

A Cited Reference Search menüpont az idézőközlemények körét tekintve kiterjedtebb keresési 
lehetőséget biztosít 

 minden olyan közlemény kereshető melyet a Web of Science által indexelt kiadványok 

idéznek, referencialistájukban szerepel (pl. folyóiratcikkek mellett könyvek, tézisek 

stb.) 

 melyben az idézett közlemény adatai hibásan szerepelnek az idézőközlemény 

irodalomjegyzékében (pl. hiányzó kötetszám, téves oldalszám, hibás szerzői név, 

megjelenési év stb.) 

 az idézett publikáció adatait, mint közlemény rekordot a WOS nem tartalmazza, de 

WOS által feldolgozott rekord irodalomjegyzékében szerepel (pl. szerző könyvére 

történik hivatkozás) 

 A keresőfelületen a keresési feltételek (pl. szerző) megadását követően 

 

a  gombra kattintva indítható a keresés. 

A megjelenő lista tartalmazza a keresési feltételként megadott szerzőre vonatkozó összes, a 

WOS adatbázisban feldolgozott idézettségi adatot. 
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Ezek között az idézőközlemény szerepelhet helyes, valós  

 

illetve  ugyanaz hibás, hiányos közleményadatokkal is. 

 

A listában egyedileg illetve egyszerre is kijelölhetők az adott közleményre vonatkozó 

idézeteket tartalmazó rekordok. 
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A  gombra kattintva befejezhető a keresés folyamata. 

A megjelenő felületen az idézőközlemények adatai láthatók 

 

A lista elemének, elemeinek kijelölésével az idézőközlemények adatai elmenthetők. 

 

Szerző idézett (idézhető) közleményeinek keresése 

A szerző WOS adatbázisban megtalálható forrásközleményeire terjed ki, a lekeresett 

rekordban a hivatkozások számára vonatkozó információ található . A 



 

13 
 

hivatkozások számára kattintva az idéző közleményrekordok ellenőrizhetők, listázhatók, 

szükség esetén menthetők. 

 szerző összes forrásközleményeinek keresése (pl. szerzői név alapján) 

 szerző forrásközleményeinek feltételekkel szűkített keresése (pl. adott folyóiratban 

megjelent közleményei) 

 szerző egy forrásközleményének keresése (pl. DOI vagy cím alapján) 

Mindhárom keresés részletes leírása az útmutató Forrásközlemények keresése pontja alatt 

olvasható. 

A keresés eredményeként megjelenő listában a közlemény adatai mellet az idézőközlemények 

számára vonatkozó információ is található, pl. . 

 

A azon, a WOS adatbázisban megtalálható idézőközlemények számát (a példában 

25) jelöli, melyek a kiválasztott publikációt idézik, arra hivatkoznak. Lehetőség van a lista, 

idézők száma alapján történő rendezésére is, felső/alsó menüsor (pl. idézők száma szerint, 

csökkenő sorrend) . A rendezés eredményeként a lista elejére kerülnek a 

legtöbbet idézett, a lista végre pedig a nem idézett  közlemények. 

 

A számra  kattintva az idézőközlemények listázhatók. 
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Következő lépés a lista elemeinek kijelölése, melyről az útmutató Lista_elemeinek_kijelölése 

pontja alatt található részletes leírás. 

 

 Lista elemeinek kijelölése és kezelése 

Lista elemeinek kijelölése 

A keresés eredményeként megjelenő lista alapértelmezett állapotban oldalanként 10 tételt 

tartalmaz, de beállítható, hogy 25 vagy 50 tétel jelenjen meg. 
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A felső/alsó menüsor segítségével 

 

 a lista rendezésére is van lehetőség (pl. megjelenés éve / növekvő)  

A lista rendezési beállításait követően, a következő lépés az elmentendő tételek kijelölése.  

Lehetőség van egy oldal kijelölésére , a lista adott elemeinek kijelölésére    

                                   

valamint a teljes lista tartalmának kijelölésére is. 

Válogatott lista (Marked List)  

Lehetőség van válogatott lista létrehozására is, abban az esetben, ha több keresési lista kijelölt 

rekordjait szeretnénk együtt kezelni, majd a lista tartalmát elmenteni. 

A rekordok kijelölését követően az  gombra kattintva  
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a tételek válogatott listába kerülnek   a rekord előtti   jelöléssel. 

 

 

Egy következő keresési listában kijelölhetők az újabb rekordok  gombra 

kattintva. 

 

 

 

a rendszer a kijelölt rekordokat hozzáadja a már meglévő válogatott listához  
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Az így összeállított válogatott lista a  menüpontra kattintva érhető el illetve 

kezelhető. 

 

 

A válogatott (Marked List) lista törlése 

A válogatott lista (Marked List) törlése a válogatott lista adatait tartalmazó felületen, a   

gombra kattintva tehető meg. 
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A törlést követően a lista már nem tartalmaz elemeket. 

 

 

Közlemény rekordok adatainak mentése, (export) 

Kijelölt közlemény rekordok mentése (export) 

A rekordok kijelölését követően az adatok mentése az  gombra kattintva 

indítható.  A megjelenő ablak az előzetesen beállított, az adatok exportjával kapcsolatos 

információkat tartalmaz. Itt szükséges kijelölni a fájl formátumát (File Format) mely listából 

választható (Other Reference Software) valamint elvégezni a rekord tartalmára (Record 

Content) vonatkozó beállítást ( Full Record and Cited References) is. 



 

19 
 

             

Az  gombra kattintva rekordok feldolgozásáról üzenet érkezik, 

 

majd a fájl mentése saját gépre. 

 

 a mentett adatok a saját gépen találhatók. 

 

 

Válogatott (Marked List) lista mentése (export) 

Itt végezhetők el a rekordok mentésével kapcsolatos beállítások is, az alapértelmezett 

mezőtartalmak (pl. Author(s), Title) mellett újabbak adhatók hozzá (pl. Document type, 

Language stb.) 
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A beállításokat követően a kijelölt rekordok mentése az  gombra kattintva 

indítható. A fájl formátumra vonatkozó listából az Other Reference Software kijelölése, 

 

 

majd a mentéssel kapcsolatos (kijelölt rekordok száma, formátum) üzenet érkezik. 
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Az  gombra kattintva rekordok feldolgozása üzenet, 

 

majd a fájl mentése saját gépre. 

 

 a mentett adatok a saját gépen találhatók. 
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Forrásközlemények importálása 

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

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

Az importálás folyamatát megelőző lépés a WOS adatbázisból származó adatok exportálása, 

megfelelő formátumban történő elmentése. A mentett fájlokat használjuk fel az importálás 

során. 

 

 

 

Import űrlap és beállítások 

A megjelenő import űrlap beállításai 

 

  a nagyító  ikonra kattintva a 

saját gépen kereshető az adatbázisból elmentett txt kiterjesztésű fájl. 
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A fájl tallózását követően  a rendszer 

automatikusan hozzárendeli a megfelelő formátumot.  

 

 

Besorolás, Jelleg, Nyelv: azokban az esetekben, ahol az export fájl nem tartalmaz információt 

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

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

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

esetlegesen már megtalálható nyilvános közleményt (forrás vagy idéző) keres 

  => A duplumkeresés során az adatbázisban talált, nyilvános 

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

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

vagy azonosítókkal (pl. DOI) 

Az import beállításokat követően az  gombra kattintva indítható az importálás 

folyamata 

 

  

Az importált rekordokat tartalmazó lista automatikus nevet kap illetve egyedileg is elnevezhető. 

                                                           

 

Az importálás folyamatának megkezdéséről illetve a lista elérhetőségéről üzenet érkezik. 
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Az import befejezéséről újabb üzenet értesít 

 

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

duplumok (az adatbázisban már megtalálható nyilvános rekord) számáról. 

Új rekordok esetében  

 

Az import során talált duplumok esetében 

 

 

Importált közlemények listája 

Az importált rekordok az  gombra kattintva, vagy a bal menü 

 menüpontja alatt, a mentéskor megadott lista néven lesznek elérhetők. 

A két új rekordot tartalmazó lista esetében pl. 

 

A listát megnyitva, az import során listába került új,  státuszú illetve duplumok 

esetén a rendszerben már megtalálható, az adatbázisban megtalált  rekordok is láthatók. 
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A duplumot tartalmazó lista esetében 

 

 

 

Importált forrásközlemény rekordok nyilvánossá tétele 

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

nevének kiválasztásával. 

 

A lista nem nyilvános,  státuszú elemei esetében elvégzendő 

 a szerzői hozzárendelés  

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

besorolás, oldalszámok stb.). 

 

Szerzői hozzárendelés 
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A szerzői hozzárendelés elvégezhető vagy a rekord szerkesztésre történő megnyitásával 

 

 

 

vagy a felső menüsor  gombra kattintva a  

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

menüsor  opcióját választva, a rekord nyilvánossá tehető. 
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Idézőközlemények importálása 

A Web of Science (WOS) adatbázisokból megfelelő formátumban (WOS / Other File Formats ) 

exportált, lementett Idézőközlemények adatai importálhatók. 

Első lépés az idézett közlemény kijelölése. 

 

Ezt követően a felső menüsor  gombra kattintva az új ablakban megjelennek az 

esetlegesen korábban már rögzített idézőközlemények , illetve 

idézéskapcsolatok  adatai. 
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 nézetben a felső menüsor  gombjára kattintva importálhatók 

új idézőközlemények adatai. 

 

Import űrlap és beállítások 

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

importjára szolgáló ablak nyílik meg: 

 

Az idézőközlemények adatait tartalmazó fájl a mező ikonjára kattintva tallózható 
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A megfelelően elmentett fájl formátumát a rendszer automatikusan felismeri 

  

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

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

rekordban már szerepelni fognak az adatok. 

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

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

  => A duplumkeresés során az adatbázisban talált nyilvános 

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

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

vagy azonosítókkal (pl. DOI). 

A felület beállításainak egyetlen, a forrásközlemények importjának beállításától eltérő eleme 

van:  A beállítástól függően az import során keletkező, új 

idézéskapcsolatok idéző jelölése is megtörténik. 

Az import beállításokat követően az  gombra kattintva indítható az importálás folyamata 

 

  

Az importált rekordokat tartalmazó lista automatikus nevet kap, illetve egyedileg is elnevezhető. 
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Az importálás folyamatának megkezdéséről, illetve a lista elérhetőségéről üzenet érkezik 

 

Az import befejezéséről újabb üzenet értesít 

 

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

duplumok (az adatbázisban már megtalálható nyilvános rekordok) számáról. 

Új rekordok esetében  

 

Az import során talált duplumok illetve külső azonosítóval történő kiegészítés esetében 

 

Az importált rekordok az  gombra kattintva, vagy a bal menü 

 menüpontja alatt, az általunk megadott lista néven lesznek elérhetők. 

 

Importált idézőközlemények listája 

Az importált idézőközlemények az importot követő üzenet  gombjára 

kattintva listázhatók illetve a bal menüsor  alatt az import során megadott (pl. 

WOS_210104) nevű listában találhatók. 
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A listát megnyitva, az import során listába került új,  státuszú illetve duplumok 

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

láthatók. 

 

A duplumot tartalmazó lista esetében 

 

 

 

 

Importált idéző közlemények és nem nyilvános idézés kapcsolatok nyilvánossá tétele 

Az importálást követően, a nem nyilvános idézők  illetve idézés kapcsolatok 

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

táblázatokban csak a nyilvános rekordok adatai jelennek meg.  

A rekordok nyilvánossá tétele a kijelölést követően státuszválasztó menü feletti lista 

 elemének kiválasztásával végezhető el. Egyszerre több rekord is kijelölhető. 

 nézetben 
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 nézetben  
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Az idézéskapcsolat nyilvánossá tételének szabályai: 

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

kapcsolat rekord nyilvánossá tétele is szükséges 

 amennyiben az idézőközlemény nem nyilvános, az idézőközlemény nyilvánossá tételével az 

idézéskapcsolat is nyilvánossá válik.  

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

tehető nyilvánossá.  

Az idézéskapcsolat rekord Egyeztetett  státusza az idézés tényére utal, az idézőközlemény 

valóban és a feltüntetett adatokkal idézi az idézett közleményt. 

 

 

Idéző közlemények nyilvánossá tétele  menüpont alatt 

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

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

 

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

menüsor,  elemét választva tehetők nyilvánossá. 

 

 

Idézés kapcsolatok nyilvánossá tétele bal menü  adatcsoportban 
 

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

státuszválasztó Munkapéldány menüpontját kiválasztva listázhatók. 
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A kapcsolat rekord vagy rekordok kijelölésüket követően a felső menüsor  

gombjára kattintva tehetők nyilvánossá. 

 

 

WOS külső azonosítóval rendelkező MTMT forrásközlemény idézőinek kezelése 

Az MTMT-ben WOS külső azonosítóval rendelkező forrásközlemények esetében 

 

a közlemény WOS adatbázisban található idézőinek ellenőrzése, illetve az idézetek frissítése, 

az idézett közlemény WOS külső azonosítója segítségével is egyszerűen elvégezhető. 

A közlemény WOS azonosítójára  kattintva, 

közvetlenül a WOS-ban található rekord jelenik meg 
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A rekord a publikációt idéző közlemények számára vonatkozó információt is tartalmaz . 

Az adat összevethető az MTMT rekordhoz tartozó, és a WOS idézők számára vonatkozó 

információval.

 

A számra kattintva a rendszer listázza az idézőközlemények adatait tartalmazó rekordokat, 

 

A közlemény adatai a rekord címmezőjére kattintva  
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részletesen is megtekinthetők. 

 

A listában kijelölt idéző rekordok az útmutató Kijelölt_közlemény_rekordok_mentése pontja 

alatt leírt módon elmenthetők. 

 

Idézőközlemények WOS XML automatikus importja 
Negyedéves rendszerességgel egy automatikus importfolyamat során, az MTMT adatbázisban 

WOS külső azonosítóval rendelkező forrásközleményekre kiterjedően megtörténik azok WOS 

(WOS adatbázisban található) idézeteinek frissítése, aktualizálása. Az importált rekordok 

automatikus idéző jelölését és nyilvánossá tételét is elvégzi a program. 

 

Azokban a forrásközlemény rekordokban (pl. kézi felvitelű rekordok), melyekben a WOS külső 

azonosító hiányzik, utólag pótolhatók. 
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A külső azonosító pótlása a felső menüsor  Külső azonosítók kezelése 

menüpontját kiválasztva végezhető el 

 

 

A módosítások mentése után, a WOS külső azonosító is megjelenik a rekordban. 

 

A kiegészítést követően ezek a rekordok már részt vesznek a soron következő automatikus 

WOS-XML importfolyamatban.  

Az adatbázisba automatikus importtal bekerülő idéző rekordokon az erre vonatkozó 

információ WOS-XML is megtalálható. 

 

Az automatikus importfolyamat részeként, a rendszer a WOS külső azonosító alapján 

összehasonlítja az MTMT rekord, illetve a WOS adatbázisban található rekord előre 
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meghatározott adatelemeit. Egyezőség esetén megtörténik az idézők importja. Az adatokban 

észlelt esetleges különbség esetén (pl. cím, kötet vagy oldalszám), a program a 

forrásközleményt  státusszal jelöli, valamint a rekord megjegyzés 

mezőjébe az eltérő adatokra vonatkozó információ kerül. (pl. 

) 

 

 

Szerzői azonosító illetve adatbázis kapcsolatok 

ORCID 

Az ORCID (Open Research and Contributor Identifier) https://orcid.org/ a tudományos 

életben, a nagy nemzetközi adatbázisok, kiadók által is használt és elfogadott, a szerző 

egyértelmű azonosítására alkalmas kód. Az MTMT-ben regisztrált szerzők esetében, 

amennyiben a szerző már rendelkezik ORCID azonosítóval, az a szerzői adatlapon rögzíthető 

illetve hitelesíthető. Az adatlapon rögzített ORCID azonosító segítségével, amennyiben az 

importált rekord tartalmaz erre vonatkozó információt, a rendszer a szerzői hozzárendelést 

automatikusan elvégzi. A WOS adatbázisban, ha az adott rekordban szereplő szerzők 

valamelyike rendelkezik ORCID azonosítóval, az erre vonatkozó információ is elérhető a 

feliratra kattintva, ezt követően az érintett szerző(k) 

azonosítói is megtekinthetők. 

 

A ResearcherID-re kattintva a Publons az ORCID azonosítóra klikkelve pedig az ORCID felületre 

jutunk, ahol a szerzőre vonatkozó információk (közlemények, hivatkozások adatai) érhetők el.  
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A WOS adatbázisban található közlemények és idézők adatai további kattintással érhetők el.   

                   

              

A WOS adatbázisban a szerzői azonosítók alapján történő keresésre vonatkozó leírás a 

segédlet Közlemény keresése ORCID vagy ResearcherID segítségével  pontja alatt érhető el. 

 

Publons 

A Publons (https://publons.com) felületén a szerző nyomon követheti, kezelheti 
közleményeire, idézeteire vonatkozó adatait. Emellett tudománymetriai, valamint a szerzőre 
vonatkozó egyéb, pl. szerkesztői vagy bírálói tevékenységével kapcsolatos információt is 
tartalmaz. A felület a WOS adatbázisból is elérhető. 

 

Amennyiben a szerző korábban rendelkezett ResearcherID-val, az ott szereplő adatai 
automatikusan átkerültek a Publons felületére. 

 

WOS adatok importja Publons adatbázisba 

A WOS adatbázisban a szerző közleményeit lekeresve, majd a találati listában a szükséges 

rekordok kijelölését követően az gombra kattintva a „Claim on Publons – track 
citations” beállítással áttölthetők az adatok.  

https://publons.com/
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Az adatok exportját megelőzi egy ellenőrző üzenet, melyben visszaigazolható, hogy az 
exportot indító felhasználó a kijelölt közlemények szerzője vagy jogosult a szerző profiljának 
kezelésére. 

 
 

Publons adatok importja ORCID adatbázisba 

Az ORCID azonosítóval rendelkező szerzők esetében a Publons adataik átemelhetők az ORCID-
ba, (ORCID-fiók és a Publons összekapcsolása). Az ORCID „Permissions Settings” oldalon a „Link 
your ORCID”-ra kattintva az összekapcsolás néhány lépésben elvégezhető. Ezt követően az 
ORCID felületen engedélyezni kell az adatok áttöltését, ami a „Grant Publons permission to 
update your ORCID works” pont alatt tehető meg. Az engedélyezést követően az adatok 
átvitele az "Export Publications to ORCID now" menüpont alatt indítható. Az adatok áttöltése 
bizonyos feltételekhez kötött (pl. a közleménynek rendelkeznie kell WOS vagy DOI 
azonosítóval). 
 


