
Regisztráció a SCOPUS 
katalogizáló adatbázisban

Használati útmutató

Készítette: Dr. Sasvári Péter és Urbanovics Anna

1



Bevezetés

• A Scopus (www.scopus.com) a világ legnagyobb tudományos 
absztrakt és hivatkozási adatbázisa, amely lehetővé teszi a 
tudományos publikációk követését, elemzését és megjelenítését.

• Az adatbázis 70 millió rekordot, közel 22 ezer folyóiratot , 90 ezer
konferencia közleményt és 120 ezer könyvet tartalmaz

• A Scopus szolgáltatásait csak előfizetők gépeiről lehet elérni. 
Tetszőleges gépről csak részleges szolgáltatás működik.

• Scopus azonosítóval akkor rendelkezik egy szerző, ha van Scopusban
szereplő publikációja.
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1. Scopus adatbázis felkeresése (egyetemi 
gépről)
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Keresőbe (általában www.google.com) írjuk be a Scopus szót. 
Ezt követően a következő főoldalra fog a rendszer navigálni: 
https://www.scopus.com. 

Másik lehetőségként a képen is látható „Document search” 
honlap jelenik meg. Mindkét esetben a fenti sorban található 
„Register” szükséges kattintanunk.



2. Regisztráció lépései
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A „Register” regisztrációs honlapon azt a tájékoztatást kapjuk, 
hogy „A regisztráció gyors és ingyenes. Lehetővé teszi, hogy 
személyre szabottan kereshessünk azon Elsevier-es termékek 
között, melyekhez hozzáférésünk van.” 
A szürke panelben sorrendben a következő adatokat szükséges 
megadnunk: 
1. Keresztnév/ utónév;  2. Családnév; 3. E-mail cím (intézményi e-
mail cím megadása javasolt);  4. Jelszó (a jobb oldalt található 
„Password Guidelines” opcióra kattintva olvashatjuk el a jelszó 
alkotásra vonatkozó előírásokat. Fokozottan ügyeljünk arra, hogy 
a megadott követelményeknek megfelelő jelszót adjunk meg.)
5. Az „Add profile details” menüpontra kattintva további, 
kiegészítő jellegű adatokat adhatunk meg, de ez nem kötelező a 
regisztráció szemponjából. 6. Az „I wish to reeive information
from Elsevier…” menüpont megjelölésével (bal oldali kis négyzet) 
engedélyt adunk arra a kiadónak, hogy rendszeresen promóciós 
hirdetéseket, körüzenetek küldjön megadott e-mail 
elérhetőségünkre. Ennek megjelölése nem kötelező.
7. Az „I have read and understood…” kezdetű menüpont 
megjelölése (bal oldali kis négyzet) a felhasználási feltételek 
elolvasására és megértésére vonatkozik. Ennek megjelölése 
kötelező a regisztráció során. A szükséges adatok megadása után 
kattintsunk a „Register” menüpontra.



3. Regisztráció befejezése
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A rendszer automatikusan betölti a „Registration successful” 
oldalt, mely tájékoztat arról, hogy a regisztráció sikeresen 
megtörtént, valamint, hogy a visszaigazoló e-mail értesítő 
kiküldésre került. 
A felhasználónév a bejelentkezéshez szükséges, mely a 
regisztráció során megadott e-mail címünk. Ahogy a fenti példa 
mutatja : ludanyi.brigitta@uni-nke.hu (ettől természetesen 
eltér az Ön felhasználóneve). 



4. Regisztráció megerősítése
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Nyissuk meg intézményi e-mail fiókunkat, melyben a 
visszaigazoló e-mail üzenetet olvashatjuk. Itt szintén megjelenik 
a felhasználónevünk, melyet bármikor visszakereshetünk 
ezáltal, amennyiben elfelejtenénk azt. 
Scopus ID regisztrációnk ezzel sikeresen véget ér, a Scopus
honlap „Login” menüpontjára kattintva, felhasználónevünk és 
jelszavunk megadása után bejelentkezhetünk személyes 
profilunkba. 


