
Folyóiratok, konferencia kiadványok, könyvek 

Hol tart az értékelés?  

Milyen kritériumok alapján választják ki az egyes publikációkat? 

Milyen hosszú ideig tart az értékelés? 

Hogyan javasolhatunk folyóiratot vagy konferencia kiadványt? 

A folyóiratot már indexelik a Web of Science Core Collectionben,  és rendszeresen küldjük az 

új számokat, azoban az utolsó számot nem kézbesítették. Mit tegyünk? 

A Web of Scienceb Core Collectionben a folyóirat nyomtatott változatát indexelik. Szeretnénk 

innetől az online változatra áttérni. Mit tegyünk?  

Mit tegyünk, ha hiányzik egy szám a Web of Science Core Collectionből?  

A folyóirat megváltoztatta a nevét vagy a formáját. Mit tegyünk? 

Mely folyóiratokat indexelik a Web of Science Core Collectionben? 

Hogyan lesz a folyóiratnak impakt faktora? 

Hol találom meg a folyóirat impakt faktorát? 

 

 

Web of Science Core Collection és Journal Citation Reports 

 
Mi a különbség a Search és a Cited Reference Search között? 

Nyilvántarthatjuk a Cited Reference Search segítségével talált idézeteket is? 

Hogyan kérvényezhetünk javítást? 

Intézmények alapján való keresés 

Hogyan zárjuk ki az önhivatkozásokat? 

Mikor jelennek meg az új impakt faktorok? 

A folyóirat megváltoztatta a nevét. Hol találom meg az impakt faktorát? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Hol tart az értékelés? 

Kérjük érdeklődjön az alábbi oldalakon:  

 Folyóirat: http://ip-science.thomsonreuters.com/info/jrneval-status/  

 Konferencia kiadvány: TR.Pubrelations-Proceedings@thomsonreuters.com  Vissza 

 

2. Milyen kritériumok alapján választják ki az egyes publikációkat? 

Bővebb információkat a kritériumokkal kapcsolatban az alábbi oldalakon olvashatnak: 

 Folyóiratok: http://wokinfo.com/essays/journal-selection-process/  

 Konferencia kiadványok: 

http://wokinfo.com/products_tools/multidisciplinary/webofscience/cpci/cpciessay/  

 Könyvek:  http://wokinfo.com/media/pdf/BKCI-SelectionEssay_web.pdf    Vissza 

 

3. Milyen hosszú ideig tart az értékelés? 

Az értékelés általában egy évig tart.        Vissza 

 

4. Hogyan javasolhatunk folyóiratot vagy konferencia kiadványt? 

A címet, ahova a javasolt anyagokat várjuk valamint bővebb információkat az egyes 

dokumentumtípusokkal kapcsolatban az alábbi oldalon találnak: 

http://wokinfo.com/publisher_relations/       Vissza 

 

5. A folyóiratot már indexelik a Web of Science Core Collectionben,  és rendszeresen küldjük az 

új számokat, azoban az utolsó számot nem kézbesítették. Mit tegyünk? 

Kérem ellenőrizzék a címet és az alábbi címre küldjék el újra a számot és innentől kezdve ezt a 

címet használják: 

Thomson Reuters  

ATTN: Publication Processing  

1500 Spring Garden Street 

Fourth Floor 

Philadelphia, PA 19130 USA        Vissza 

 

6. A Web of Science Core Collectionben a folyóirat nyomtatott változatát indexelik. Szeretnénk 

innetől az online változatra áttérni. Mit tegyünk?  

Kérem vegyék fel a kapcsolatot a Publisher Relations csoporttal az alábbi emailcímen: 

tr.pubrelations-journals@thomsonreuters.com. Jelezzék, hogy szeretnének áttérni az online 

változatra és küldjék el a honlapot ahonnan az egyes számok letölthetőek.  Amennyiben a 

folyóirat nem open access, kérjük csatolják, hogyan érhetjük el a teljes szöveget, hogy az összes 

bibliográfiai információt és felhasznált irodalmat is indexelni tudjuk.     Vissza 
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7. Mit tegyünk, ha hiányzik egy szám a Web of Science Core Collectionből?  

Kérem küldjék el az adott számot az alábbi címre: 

Thomson Reuters  

ATTN: Publication Processing  

1500 Spring Garden Street 

Fourth Floor 

Philadelphia, PA 19130 USA  

 

Ha nem Ön a folyóirat kiadója  és felfigyelt egy hiányzó számra, kérjük jelezze az alábbi oldalon: 

http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/   Vissza 

 

8. A folyóirat megváltoztatta a nevét vagy a formáját. Mit tegyünk? 

Kérjük értesítsék  a Publisher Relations csoportunkat a módosítással kapcsolatban az alábbi 

email címen:  tr.pubrelations-journals@thomsonreuters.com.       Vissza 

 

9. Mely folyóiratokat indexelik a Web of Science Core Collectionben? 

Az aktuálisan indexelt folyóiratokat az alábbi oldalon találják: http://ip-

science.thomsonreuters.com/mjl/. A lista havonta frissül és tartalmazza az elmúlt 12 hónap alatt 

történt változásokat is.          Vissza 

 

10. Hogyan lesz a folyóiratnak impakt faktora? 

Az impakt faktort minden egyes Web of Science Core Collection folyóiratra számoljuk, amelyet 

legalább 3 éve indexelünk már.  Amennyiben a folyóiratot nem indexeljük a Web of Science Core 

Collectionben, bővebb információkat a kritériumainkkal kapcsolatban és a javaslás 

lehetőségeivel kapcsolatban az alábbi oldalon találnak:  

http://wokinfo.com/publisher_relations/journals/.     Vissza 

 

11. Hol találom meg a folyóirat impakt faktorát? 

A folyóiratok impakt faktorát évente hozzuk nyilvánosságra a  Journal Citation Reports 

adatbázisban. Amennyiben az intézményük előfizeti ezt az adatbázist, megnyithatja azt az alábbi 

link segítségével:  www.webofknowledge.com/jcr avagy a Web of Science platformon a felső 

listán találják meg ezt az adatbázist.       Vissza 
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1. Mi a különbség a Search és a Cited Reference Search között? 

A fő keresőoldal, vagyis Search,  azon publikációkat keresi, amelyek azon folyóiratokban konferencia 

kiadványokban és könyvekben jelentek meg, amelyeket legjobb minőségűnek értékeltünk. Az idézettségi 

szám pedig a helyes és pontos idézetek számát jelöli. 

A Cited Reference Search a teljes felhasznált irodalmat (cited references) keresi az általunk kiválasztott 

folyóiratokban, konferencia kiadványokban és könyvekben.  A Cited Reference Search segítségével 

rákereshetünk a nem pontos hivatkozásokra, valamint a könyvek, szabadalmak vagy művészeti alkotások 

idézettségére.           Vissza 

2. Nyilvántarthatjuk a Cited Reference Search segítségével talált idézeteket is? 

A tudományos irodalom értékelésének  kritériumait valamint a pályázatok benyújtására elvárt 

dokumentáció szabályait mindig az alkotók vagy elbírálók hozzák létre. A választ erre a kérdésre a 

pályázati kiírásban vagy pedig az értékelés metodikájában találja meg. Avagy kérdésével  forduljon a 

dokumentáció megalkotóihoz.         Vissza 

3. Hogyan kérvényezhetünk javítást? 

Minden teljes bejegyzés tartalmazza a “Suggest a Correction“ linket, a jobb oldali kék sávban. Használja 

ezt a linket, vagy pedig töltse ki az alábbi online nyomtatványt:  

http://ip-science.thomsonreuters.com/techsupport/datachange/     Vissza 

4. Intézmények alapján való keresés 

Az intézmények alapján való keresésre két mezőt használhatnak, az Address valamint az Organization-

Enhanced mezőt.  

Az Address mezőben való kereséshez adja meg az intézmény nevének különböző változatait, az angol és 

magyar elnevezést is, amelyeket a szerzőik használnak, hogy a legpontosabb eredményeket találja meg.  

Az Organization-Enhanced  mezőben az intézmény egységesített névváltozatát kereshetik. Válassza ki az 

Organization-Enhanced mezőt, majd a jobb oldalon megjelenő “Select from Index” súgót. Keressen rá az 

adott intézményre, majd az „Add“ gomb segítségével adja hozzá a kereséshez. A D gomb segítségével 

ellenőrizheti az összegyűjtött névváltozatokat. Az OK gomb segítségével lépjen vissza a fő keresőoldalra, 

majd elvégezhetjük a keresést.  

Amennyiben az Ön intézménye nem található meg az Organization-Enhanced listájában, kérvényezheti 

a névváltozatok összegyűjtését az alábbi oldalon:  

http://ip-science.thomsonreuters.com/support/#open_a_support_case     Vissza 
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5. Hogyan zárjuk ki az önhivatkozásokat? 

A Citation Report segítégével egyszerűen ellenőrizheti a szerzői, folyóirat stb. szintű önhivatkozások 

mértékét. A Citation Report önhivatkozásként zárja ki, ha szerző hivatkozik saját korábbi publikációjára. 

A függő hivatkozásokat (társszerzők hivatkozásai) az idéző cikkek listáján zárhatjuk ki, a szerző mezőben 

Author → More Options/Values, válassza ki a szerzőket és az Exclude gomb segítségével zárja ki őket. 

            Vissza 

6. Mikor jelennek meg az új impakt faktorok? 

A  Journal Citation Reports új kiadása minden év felében jelenik meg, általában június végén vagy július 

elején.              Vissza 

7. A folyóirat megváltoztatta a nevét. Hol találom meg az impakt faktorát? 

A folyóirat nevének megváltoztatásakor 3 év telik el, míg az új névváltozat átveszi az összes indikátort a 

Journal Citation Reports adatbázisban. További információkat az alábbi oldalon olvashatnak: 

http://admin-apps.webofknowledge.com/JCR/help/h_using.htm#UsingtheJCRWisely    

Példa: 

Első év a módosítás után (pl. a folyóirat nevének módosítása 2011 végén volt,  2012-től az új elnevezés 

alatt jelenik meg a folyóirat) – 2013-as JCR kiadás, 2013 júniusában jelent meg és a 2012-es évben 

elért eredményeket tartalmazza: 

Régi megnevezés: Impact Factor  (2012-ben megjelent idézetek alapján, amelyek a  2011-ben és  2010-
ben megjelent cikkekre vonatkoznak). 
Új megnevezés: Total Citations, Immediacy Index, Source item counts 
 
Második év a módosítás után – 2014 JCR kiadás,  2014 közepén fog megjelenni és a 2013-ban elért 

eredményeket foglalja össze 

Régi megnevezés:  Impact Factor (2013-ban megjelent hivatkozások alapján a 2011-ben megjelent 

cikkekre vontakozóan).  

Új megnevezés:  Impact Factor  (2013-ban megjelent idézetek alapján a 2012-es cikkekre vonatkozóan)   

 

Harmadik év a módosítás után – 2015 JCR kiadás, 2015 felében jelenik meg és a 2014-es évben elért 

eredményeket tartalmazza 

Régi megnevezés nem található meg a JCR-ban és az új megnevezés átveszi az összes mutatószámot. 

            Vissza 
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