
1 
 

Néhány folyóiratkereső rendszer felsorolása és példa segítségével vázlatos bemutatása 
Sasvári Péter 

DOI: http://doi.org/10.13140/RG.2.2.28994.22721 

A tudományos közlemények írása minden szakma művelésének alapja, a tudás, a szakismeret továbbadásának legjelentősebb módja. A történelem során a tudás, az ismeretek 

terjesztése nem mindig volt kívánatos a kiváltságos helyzet elvesztésének félelme miatt. Ma mindenki törekszik szakismereteit továbbadni, az oktatás rangot nyert, ma már 

a legtöbb területen kiváltságos helyzetet nem az adja, amit el tudok rejteni. 

A benyújtott közlemények egy részét megjelentetik, másik részét elutasítják a folyóiratok. Az elutasítások egyik fő oka, hogy a benyújtott dokumentumok témái az adott 

folyóirat esetén nem relevánsak, még akkor sem, ha maguk a benyújtott közlemény kiváló egy másik területen. A közlemények témájához jól illeszkedő folyóiratokba való 

beküldéssel – több esetben - elkerülhető ez a probléma. Egy olyan informatikai rendszer, amely képes arra, hogy olyan folyóiratokat javasoljon, amelyekben hasonló cikkeket 

tettek közzé segíthet a szerzőknek abban, hogy hova adják be a közleményeiket. Ezek a folyóiratkereső rendszerek a legtöbb esetben egy szabadon elérhető online 

szolgáltatásként jelennek meg. 

Példa folyóiratkereső rendszerekre: 

1. Elsevier journal finder 

2. Springer Journal Suggester 

3. Wiley Journal Finder Beta 

4. Edanz Journal Selector 

5. Welcome to Jane (Journal/Author Name Estimator) 

6. JournalGuide 

7. IEEE Publication Recommender 

A legtöbb folyóiratkezelő rendszernek angol címre és absztraktra van szüksége. 
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Példa a folyóiratkezelő rendszerek használatára 
Mind a 7 folyóiratkezelő rendszert az alábbi címmel és absztrakttal teszteltem: 

 Közlemény címe 

Freedom of arts as an independent fundamental right in the Hungarian legal system 

 Közlemény absztraktja 

The paper discusses the issue whether art and works of art created by artists can be assessed using legal means. The paper provides an overview of the different 

Hungarian constitutional provisions governing artistic freedom from 1949 to the present, and examines the possible components of freedom of arts as a fundamental 

right, within the confines of the Hungarian legal system. According to the author, the subjective side of the artistic freedom integrates into the fundamental right of 

freedom of expression, ie artistic expression is free, but it does not require a separate, specific protection under constitutional law. However, the specificities of artistic 

expression as factors influencing the scope of the freedom of expression might be taken into account, e.g. symbolic speech, the specificities of a genre or the time 

elapsed since publication). Hence, works of art and literary pieces are to be treated as specific, unique forms of opinions – they are presented as a form of freedom of 

expression but this does not go beyond the boundaries of freedom of expression as a fundamental right. At the same time, the regulation of art, irrespective of this, 

might be justified even in the Fundamental Law. Setting requirements for the state (the objective obligation of the state to safeguard the institutions of fundamental 

law) is a precondition for the birth and preservation of works of art, which constitutes the objective side of artistic freedom without any specific subject and denotes 

its specific constitutional content But, an appropriate level of protection for freedom of expression ensures that this recognition should not have any detrimental 

consequences for freedom of arts. 
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1. Elsevier journal finder 
Find the perfect journal for your article 

https://journalfinder.elsevier.com/ 

 

https://journalfinder.elsevier.com/
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2. Springer Journal Suggester 
https://journalsuggester.springer.com/ 

 

https://journalsuggester.springer.com/
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3. Wiley Journal Finder Beta 
Find the journal that’s right for your research 

https://journalfinder.wiley.com/search?type=match 
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4. Edanz Journal Selector 
https://www.edanzediting.com/journal-selector 

 

https://www.edanzediting.com/journal-selector
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5. Welcome to Jane (Journal/Author Name Estimator) 
http://jane.biosemantics.org/  

 

http://jane.biosemantics.org/
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6. JournalGuide 
https://www.journalguide.com/ 

 

https://www.journalguide.com/
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7. IEEE Publication Recommender 
http://publication-recommender.ieee.org/home 
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