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Bevezetés
• A Google Tudós (eredetileg Google Scholar) a Google 

tudományos keresője, amely különféle témájú és 
formájú tudományos publikációk között keres.

• A Google Scholar keresőalgoritmusa hasonló a 
hagyományos Google keresőéhez, de nem a 
hiperlinkeket használja fel egy-egy publikáció 
fontosságának meghatározásához, hanem azt, hogy 
más cikkek milyen gyakran hivatkoznak rá. A keresések 
a publikációk teljes szövegében történnek, szűkíthetők 
szerző, év vagy megjelenési hely alapján, a találatoknál 
a kereső megjeleníti a cím és az esetleges online 
elérhetőség mellett azt is, hogy milyen más 
tudományos munkák hivatkoznak rá, és milyen 
könyvtárakban található meg.

• Google Scholar profil létrehozásával kereshetünk 
hivatkozásokat a saját elektronizált közleményünkre!
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1. Google Scholar oldal felkeresése

A böngészőnkben (általában Google) keressünk rá a Google 
Tudós nevű honlapra az alábbi keresőszavakkal: Google Scholar
vagy Google Tudós. Ekkor megjelenik a Google Tudós 
kezdőlapja, melynél a „Saját profil” pontra kattintsunk.



2. Bejelentkezés a Google fiókba

A „Saját profil” menüpontra való 
kattintás után az oldal a Google Mail 
kezdőlapját jeleníti meg 
automatikusan, ahol meglévő 
Google fiókunkba szükséges 
belépnünk. Adjuk meg először 
Google fiókunkhoz tartozó e-mail 
címünket az „Adja meg e-mail 
címét” alatt található üres sávban. 
Ezt követően kattintsunk a 
„Következő” menüpontra.



3. Jelszó megadása

A következő lépésben Google 
fiókunkhoz tartozó e-mail 
címünket szükséges 
megadnunk ügyelve a 
karakterek pontos 
használatára. A jelszót az 
„Adja meg jelszavát” alatti 
üres sávba írjuk. Ezt követően 
kattintsunk a Következő 
menüpontra.



4. Adatlap kitöltése
A helyes e-mail cím és jelszó megadását követően 
a rendszer automatikusan bejelentkezik Google 
fiókunkba, valamint betölti a Google Scholar
profilhoz szükséges adatlapot, melyet a 
következőképp töltsünk ki: 
Név: Teljes nevünket adjuk meg, ahogyan az a 
már megjelent közleményeinkben megjelenik. 
Intézmény: Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
(munkavégzés helye, illetve a közleményeinkhez 
rendelt intézmény neve).
Ellenőrző e-mail: Egy másik e-mail cím megadása 
is kötelező, amennyiben a Google fiókunkhoz 
tartozót esetleg elveszítenénk, illetve az 
intézményünk igazolása végett. Itt az intézményi 
e-mail címünket adjuk meg, ügyelve arra, hogy 
abba be tudjunk lépni az egyetemi Webmail 
rendszeren keresztül. 
Érdeklődési területek: Adjuk meg 
szakterületünket, kutatási területünket.
Ezen adatok kitöltését követően kattintsunk a 
„Következő” menüpontra. 



5. Saját közlemények keresése

A rendszer automatikusan 
keresni kezdi az interneten 
fellelhető publikációnkat, 
melyben a megadott nevünket 
veszi alapul az azonosításkor és 
egyeztetéskor. A keresési 
találatok (közlemények) 
listájából kijelölhetjük azokat, 
melyeket ténylegesen mi 
publikáltunk. Ezt a közlemények 
adatsora előtti fehér (üres) 
négyzet bejelölésével tehetjük 
meg.



6. Beállítások véglegesítése

A Google Tudós rendszere a közlemények 
bekeresése után a cikkfrissítési eljárásra kérdez 
rá. Ezen a lapon a következő érdemes megjelölni: 
„Alkalmazza  frissítéseket automatikusan”, mert 
ennek segítségével automatikusan bekerülnek 
majd online megjelent közleményeink Google 
Tudós profilunkban, nem szükséges azokat 
manuálisan feltölteni. 
„Legyen nyilvános a profilom”, mert ezzel 
biztosíthatjuk és növelhetjük profilunk, valamint 
közleményeink nagyobb nemzetközi és hazai 
láthatóságát.
Ha minden szükséges beállítást elvégeztünk, 
kattintsunk a „Kész” menüpontra.



7. Regisztráció véglegesítése

Az intézményi (NKE-s) e-mail fiókunkba belépve láthatjuk, hogy 
megkaptuk a visszaigazoló e-mail értesítést, mely az e-mail cím 
ellenőrzéséhez és igazolásához, valamint a regisztráció 
hitelesítéséhez szükséges. Amennyiben az „E-mail cím 
igazolása” menüpontra kattintva az oldal nem tölt be 
automatikusan, akkor a következő a teendőnk: 
1. Nyissunk meg egy új honlapot, 
2. Jelöljük ki az e-mail-ben található hosszú, kék színű (Https:// 
-sel kezdődő) URL címet, 
3. Másolással illesszük azt a megnyitott új honlap böngésző 
sávjába,
4. Enter paranccsal jelenítsük meg az URL-hoz tartozó 
weboldalt. 



8. Végleges profil ellenőrzése

A rendszer automatikusan megjeleníti elkészített profilunk 
jelenlegi állapotát. Ezen az oldalon további, kiegészítő jellegű 
beállításokat is elvégezhetünk, érdemes profilunkat egy 
igazolványkép feltöltésével, valamint további adataink 
megadásával személyre szabni.



9. Google Scholar azonosító kijelölése

Szerzői profil URL címe 
tartalmazza a Google Scolar
azonosítót (esetünkben: iOR-
A74AAAAJ)! 
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10. Belépés az MTMT-be
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Írjuk be a böngészőbe a www.mtmt.hu címet. Nyomjuk meg a 
„Bejelentkezés” gombot. Majd írjuk be a felhasználói nevünket 
és a hozzátartozó jelszót! Végül nyomjuk meg a „Belépés” 
gombot!

http://www.mtmt.hu/


11. Személyi adatlap szerkesztése

Ezt követően nyomjuk meg „Saját adatok szerkesztése” menüpontot, majd 
kattintsunk rá a „+” jelre.



12. Google Scholar ID berögzítése

Itt válasszuk ki a „Forrás” felírat végén található gomb segítségével a Google 
Scholar ID lehetőséget. 
Felette lévő sorban a „Szerzőazonosító”-t is kéri a rendszer: 
Írjuk be a korábban létrehozott azonosítót (esetünkben): iOR-A74AAAAJ
Majd nyomjuk meg a „Csatol és bezár” gombot! Ezután a „Mentés és bezár” 
gomb segítségével zárjuk le a folyamatot!



További műveletek a Google 
Scholar profilhoz kapcsolódóan
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1. Követés
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1. Keresés a Google Scholarban

Lépjünk be a Google Scholar weboldalra (Link: scholar.google.hu). Majd 
írjuk be annak a személynek a nevét akinek a munkásságát követni 
szeretnénk! Ezek után válasszuk ki a megfelelő profilt!
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2. Követés beállítása
A követés gomb 
megnyomása után 
megjelenik az e‐mail 
ahova az értesítés 
érkezik!
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2. Cikk hozzáadása
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1. Cikk hozzáadása
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A Google Scholar saját profilba 
történő belépés után 3 cikk 
hozzáadás lehetséges:
1. Cikkcsoportok hozzáadása
2. Cikkek hozzáadása
3. Cikk manuális hozzáadása



2. Cikk(ek) kijelölése

21

Jelöljük ki a saját 
cikkeinket, majd a 
hozzáadás gomb 
megnyomása után 
megjelenik a listában!



3. Cikk hozzáadása
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1. Közlemények kijelölése és összevonása
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A Google Scholar saját 
profilba történő belépés 
után jelöljük az 
összevonásra szánt 
közleményeket, majd 
nyomjuk meg az 
„összevonás” gombot!



4. Cikk listák exportálása
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Bevezetés

• A BibTeX olyan elektronikus stílus fájl formátum, melyet kifejezetten 
bibliográfiai adatok, mint például cikkek, könyvek, szakdolgozatok 
platform független reprezentálására készítettek 1985-ben. Az ilyen 
fájlok kiterjesztése általában .bib, de sokszor neten is elérhetőek 
HTML dokumentumba ágyazva (mint egyszerű dokumentum szöveg).
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1. Közlemények exportálása
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A Google Scholar saját 
profilba történő belépés 
után jelöljük az 
exportálásra szánt 
közleményeket, majd 
válasszuk ki a formátumot!


