
Iktatószám: /2017-EISZ 

Oldal: 1 / 17 

 

MTA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT  

LIBRARY AND INFORMATION CENTRE OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 

EISZ NEMZETI PROGRAM - EIS NATIONAL PROGRAMME 

 

 

 

EISZ ADATBÁZIS IGÉNYEK 2018 
 

Alulírott, a … képviselőjeként, intézményem nevében jelzem szakmai igényeinket az EISZ 

Nemzeti Program alább felsorolt 2018. évi szolgáltatásaira.  

Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást. Az EISZ Titkárság munkatársai az 

intézményi igények ismeretében kérnek a szolgáltatóktól indikatív árajánlatot, illetve az EISZ 

Programtanács dönt az állami támogatás mértékéről.  

 

A 2018-ra vonatkozó igényfelmérésben nem szerepelnek azokat adatbázisok, amelyeket 2017–

2018-ra, két évre szerzünk be az EISZ-tagintézmények számára, és a konzorciumokhoz már 

nem lehet csatlakozni (ScienceDirect + Scopus, Web of Science, JSTOR, Academic Search 

Complete + Business Source Premier). 

 

Adatbázis neve 
Igénylés 

2018-ra 

ACM Digital Library 
Informatikai és számítástudományi témájú teljes szövegű adatbázis, amellyel az Association for 

Computing Machinery kiadásában megjelenő folyóiratok, könyvek és további kiadványok érhe-

tők el. A teljes szövegű kiadványok mellett a tudományterület egészét felölelő szakbibliográfiát 

is tartalmaz.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag 
Az Akadémiai Kiadó 9 magyar és több mint 40 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elérhető 

a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2017 óta a Magyar Pszichológiai Szemle és a Men-

tálhigiéné és Pszichoszomatika csak az Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomagjában szerepel.  

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

☐ 

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása 

(MeRSZ) 
Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel olvashatók a több 

tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2017 elején 150 kötet érhető el a felületen. A gyűjtemény 

elsősorban bölcsészet- gazdaság- és természettudományi kiadványokat tartalmaz, kisebb mérték-

ben más tudományterületek is képviselve vannak benne. 

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

☐ 

Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomag 
A csomagban az Orvosi Hetilap mellett elérhetők az Akadémiai Kiadó legfontosabb orvostudo-

mányi folyóiratai és a Napivizit Orvosi Tudástár Alkalmazás (NOTA), amely orvosi keresőfelü-

letként segíti a szakterületen való tájékozódást. 

Ismertető+címlista 

☐ 
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http://librarians.acm.org/digital-library
http://librarians.acm.org/contents-digital-library#TB_inline?height=620&width=820&inlineId=hiddenModalContent&modal=false
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#ACM
http://akkrt.hu/info/eiszfolyoirat
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#AKF
http://akkrt.hu/info/mersz
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#akm
http://akkrt.hu/info/eisz_orvosi_folyoiratok


 

 

Oldal: 2 / 17 

Akadémiai Kiadó Szótárai 
Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárai mellett 

egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbázisban. Az egy-

nyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen sza-

vak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A 

keresőfelületen egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.  

 

Az adatbázis az EISZ-tagintézmények számára 100% támogatással, ingyenesen igényelhető. A 

konzorcium maximális létszáma 200 intézmény. 

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

☐ 

Alexander Street 
Az adatbázis egyes csomagjaiban több ezer órányi audiovizuális anyag (zenei és egyetemi 

oktatóvideók), kották, egyetemi tankönyvek érhetők el.   

Ismertető 

 

Academic Video Online: Premium 
☐ 

Ethnographic Video Online I–II 
☐ 

Music and Dance Online 
☐ 

Veterinary Education in Video 
☐ 

További igényelt csomag: 
☐ 

További igényelt csomag: 
☐ 

További igényelt csomag: 
☐ 

American Chemical Society Journals 
Az adatbázisban több mint ötven szakfolyóirat érhető el a kémia és határterületei irodalmá-

ban.  

Ismertető Címlista  

☐ 

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) 
Több száz szakfolyóirat, közlöny, akadémiai közlemény, évkönyv, heti- és napilap, lexikon és 

kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító adatbázisban. Az ADT 

a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online gyűjteménye, a magyar művelődés-, 

társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi ki-

adványokból áll össze, de bőségesen találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.  

 

Az adatbázis az EISZ-tagintézmények számára 100% támogatással, ingyenesen igényelhető. A 

konzorcium maximális létszáma 200 intézmény. 

Ismertető   Használati statisztika 

☐ 

ARM Education Media 
Az adatbázis az informatikus- és a mérnökképzés számára kínál oktató videókat, tankönyveket 

és további forrásokat.   

Ismertető  

☐ 

ATLA Religion Database with ATLASerials  
Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 310 folyóirat mintegy 500 ezer tanulmányához biz-

tosít teljes szövegű hozzáférést.  

Ismertető Címlista 

☐ 

BioONE 
Az adatbázisban 190 folyóirat érhet el teljes szöveggel a biológia, ökológia, agrár- és környe-

zettudományok köréből.  

Ismertető Címlista 

☐ 

http://akkrt.hu/info/szotarszolgaltatas_intezmenyi_elofizetok_szamara
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#AKSZ
http://www.alexanderstreet.com/page/about-us
https://www.acs.org/content/acs/en/about.html
file://///s-file1/eisz/igényfelmérés/2018/pubs.acs.org/
http://arcanum.hu/hu/adt/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#adt
http://www.armedumedia.com/
https://www.atla.com/products/support/Pages/ProductTutorials.aspx
https://www.atla.com/products/titles/ATLA%20Religion%20Database%20with%20ATLASerials%20Title%20List/ATLA_RDB_with_ATLAS_Serial_Title_List.xls
http://www.bioone.org/userimages/ContentEditor/1439565206321/IntroductionBioOneComplete_HUNG.pdf
http://www.bioone.org/userimages/ContentEditor/1440185485878/BioOneComplete_2016TitleList.xlsx
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BMJ 
Az adatbázis a korábbi British Medical Journal felületéhez és az ott elérhető orvosi tartal-

makhoz. A felület tudományos közösségi fórumként üzemelve segíti a naprakész orvostudo-

mányi kommunikációt. 

Ismertető 

☐ 

BMJ Journals 
Az adatbázis a korábbi British Medical Journal felületén elérhető orvosi folyóiratok teljes 

szövegéhez biztosít hozzáférést.  

Ismertető Címlista 

 

The Collection (28 folyóirat) 
☐ 

The Collection + (18 folyóirat) 
☐ 

RCNi Journals (10 folyóirat) 
☐ 

CAB Abstracts 
A Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) adatbázisa a legalapvetőbb élel-

miszer-tudományi és mezőgazdasági, környezettudományi, környezetgazdasági és állatorvosi 

szakirodalom bibliográfiai adatbázisa. 1973-tól napjainkig több mint 8,5 millió bibliográfiai té-

telt és 380 ezer referátumot tartalmaz.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

Cambridge Crystallographic Data Centre –  

Cambridge Structural Database 
Az adatbázis azokat a kismolekulás szerkezetekre vonatkozó adatokat tartalmazza, melyben 

legalább egy C–H kötés megtalálható. Összesen 875 ezer önálló tétel található a gyűjtemény-

ben. Az adatbázist fizikusok, kémikusok, biológusok, matematikusok, anyagtudománnyal 

foglalkozók használhatják kutatásaikhoz.  

Ismertető 

☐ 

Cambridge University Press (CUP) Journals 
A CUP a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszcipli-

náris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészet- és társadalomtudományi területen kiemelkedő, 

de a természet- és műszaki tudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudomá-

nyos folyóiratban összesen 1 millió tanulmány teljes szövege érhető el.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 

Full Collection 
☐ 

Humanities & Social Sciences (HSS) Collection 
☐ 

Science, Technology & Medicine (STM) Collection 
☐ 

Agriculture Collection 
☐ 

Business Collection 
☐ 

Engineering & Technology Collection 
☐ 

Medical/Veterinary Collection 
☐ 

http://www.bmj.com/about-bmj
http://journals.bmj.com/
http://www.bmj.com/company/wp-content/uploads/2015/08/BMJ-Journals-Leaflet-DIGITAL-2.pdf
http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#CABi
https://www.ccdc.cam.ac.uk/
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
https://www.cambridge.org/core/services/librarians/kbart
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#CUP
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Clarivate Analytics/Thomson Reuters – InCites 
A Clarivate Analytics tudományértékelő adatbázisa az egyes intézmények nemzetközi kuta-

tásban elfoglalt helyét segít megítélni. Az InCites részeként elérhető az ESI és a JCR adatbá-

zis is.  

Ismertető 

☐ 

Clarivate Analytics/Thomson Reuters –  

Journal and Highly Cited Data (JHCD) 
A Clarivate Analytics tudománymetriai adatbázisa a Journal Citation Reports (JCR) és az Es-

sential Science Indicators (ESI) adatbázisok közös továbbfejlesztett felülete. Az egyes tudo-

mánymetriai mérőszámok között megtalálható benne a folyóiratok impakt faktora is.  

Ismertető Címlista  

☐ 

de Gruyter Journals 
A de Gruyter kiadó több mint 350 online folyóirat mellett további 400 open access folyóirat 

elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhe-

tők teljes szöveggel a tanulmányok.  

Ismertető Címlista 

 

Complete Package 
☐ 

Science, Technology and Medicine Package 
☐ 

Social Sciences and Humanities Package 
☐ 

EBSCO – Academic Search Ultimate 
Az Academic Search Ultimate multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el több 

mint 9 500 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.  

Ismertető  Címlista 

☐ 

EBSCO – Applied Science & Technology Source  
Az EBSCO műszaki adatbázisában 800 folyóirat teljes szövege érhető el. Az Academic Search 

Complete előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist. 

Ismertető Címlista 

☐ 

EBSCO – Art and Architecture Source 
Teljes szövegű művészeti és építészeti adatbázis, 1928-tól 760 folyóirat és 220 könyv teljes szö-

vegéhez és 63 ezer tételes képanyaghoz biztosít hozzáférést.  

Ismertető Címlista  

☐ 

EBSCO – Econlit with Full Text Package 
Az American Economic Association terméke az elmúlt 120 év közgazdaság-tudományi folyó-

iratainak, könyveinek és más kiadványainak bibliográfiai adatbázisa. A teljes szöveggel kiegé-

szített adatbázis a bibliográfia mellett több mint 700 folyóirat teljes szövegű cikkeit is tartal-

mazza. Az Academic Search Complete előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist.  

 

Econlit Index 

Ismertető Címlista Használati statisztika ☐ 

Econlit Index With Full Text Package 

Ismertető Címlista Használati statisztika ☐ 

EBSCO – Legal Source 
Az EBSCO jogtudományi adatbázisában 1100 folyóirat teljes szövegéhez lehet hozzáférni. Az 

Academic Search Complete előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist. 

Ismertető Címlista 

☐ 

EBSCO – The Philosopher´s Index with Full Text 
Az filozófiai adatbázisban 200 folyóirat teljes szövege érhető el. Az Academic Search Complete 

előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist. 

Ismertető Címlista 

☐ 

  

http://ipscience.thomsonreuters.com/product/incites/
http://ip-science.thomsonreuters.com/jhcd-fb/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://www.degruyter.com/page/843
http://www.degruyter.com/page/846
https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-ultimate
https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-journals.xls
https://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/aci-coverage.xls
https://www.ebscohost.com/academic/art-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/asu-coverage.htm
https://www.ebscohost.com/academic/econlit
https://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#EconL
https://www.ebscohost.com/academic/econlit-with-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-coverage.xls
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#EconLFT
https://www.ebscohost.com/academic/legal-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.xls
https://www.ebscohost.com/academic/the-philosophers-index-with-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/pft-coverage.xls
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Elsevier – Clinical Key 
A Clinical Key az Elsevier orvosi alkalmazása, amely a friss szakirodalmat szemlézve összegzi 

az egyes tünetekre, betegségekre, gyógyszerekre vonatkozó eredményeket. A keresett téma 

szempontjából érdekes tartalmat összefoglalja a friss tanulmányok alapján és egyes tanulmá-

nyok és könyvek teljes szövegéhez is biztosít hozzáférést. Az általános orvosi munka során 

használható a betegség azonosítására és a megfelelő kezelés meghatározására. 

Ismertető 

☐ 

Elsevier – Mendeley 
A kutatástámogató szoftver segíti a tudományos tevékenység összehangolását, a kutatói hálóza-

tok együttműködését, a hivatkozások és tudományos tartalmak kezelését. A felület egyéni fel-

használók számára ingyenesen hozzáférhető, az előfizetés lehetőséget nyújt intézményi felhasz-

nálásra is.  

Ismertető 

☐ 

Elsevier  – Reaxys 
Az Elsevier kémiai alkalmazásában a feldolgozott szakfolyóiratokból és szabadalmakból szár-

mazó információ mellett kémiai-anyagtudományi adattár is elérhető. Elsősorban a kémiai és 

gyógyszertudományi kutatás-fejlesztésben hasznos az alkalmazása.  

Ismertető 

☐ 

Elsevier – SciVal 
Az Elsevier tudománymetriai elemző megoldása, amely segítséget nyújt a kutatók, kutató-

csoportok és intézmények teljesítményének elemzésében, az intézményi erősségek azonosí-

tásában, a kutatási témák feltárásában, illetve a nemzetközi együttműködések fejlesztésében. 

Ismertető 

☐ 

EmeraldInsight 
Az adatbázisban az Emerald kiadó több mint 300 folyóirata érhető el teljes szöveggel. Több más 

tudományterület mellett elsősorban a közgazdaság-tudomány egyes szakterületeit fedi le.  

Ismertető Címlista 

 

Accounting, Finance and Economics (39 folyóirat)  Címlista 
☐ 

Business, Management and Strategy (55 folyóirat)  Címlista 
☐ 

HR, Learning & Organization Studies (25 folyóirat)  Címlista 
☐ 

Information and Knowledge Management (12 folyóirat)  Címlista 
☐ 

Marketing (23 folyóirat)  Címlista 
☐ 

Operations, Logistics & Quality (16 folyóirat)  Címlista 
☐ 

Property Management & Built Environment (18 folyóirat)   Címlista 
☐ 

Public Policy & Environmental Management (13 folyóirat)  Címlista 
☐ 

Tourism & Hospitality (7 folyóirat)   Címlista 
☐ 

Education (22 folyóirat)  Címlista 
☐ 

Engineering (26 folyóirat)  Címlista 
☐ 

Health & Social Care (22 folyóirat)  Címlista 
☐ 

https://www.clinicalkey.com/info/ee/
https://www.elsevier.com/solutions/mendeley
https://www.elsevier.com/solutions/reaxys
https://www.elsevier.com/solutions/scival
http://www.emeraldgrouppublishing.com/about/index.htm
http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?pubType=journal&access=all&alphabetRange=
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/afe.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/bms.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/hr_learning_os.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/ikm.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/marketing.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/olq.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/pmbe.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/ppem.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/tourism_hospitality.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/education.htm
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/pdf/eng.pdf
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/hsc.htm
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Library Studies (17 folyóirat)  Címlista 
☐ 

Emerging Markets Information Service (EMIS) 
A nemzetközi gazdasági-pénzügyi adatbázisban több ezer esettanulmány, iparági jelentés, cég-

elemzés érhető el. Emellett a naponta 30 ezer hírt szemléző sajtószemle, statisztikák és több mint 

500 ezer cég adatait tartalmazó céginformációk is megtalálhatók a szolgáltatásban.  

Ismertető Címlista 

 

EMIS University – Magyarország csomag 
☐ 

EMIS University – Közép- és Délkelet-Európa csomag 
☐ 

EMIS University – Globális csomag 
☐ 

Food Science and Technology Abstracts (FSTA) 
Az International Food Information Service élelmiszer-tudományi, élelmiszer-gazdasági és élel-

mezés-egészségügyi bibliográfiai adatbázisában 1969 óta több mint 1,2 millió bibliográfiai tétel 

érhető el. A szakirodalom mellett a vonatkozó jogszabályokat és szabadalmakat is szemlézi.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

GALE General Reference Collection 
Az aggregált, multidiszciplináris adatbázisban több mint 25 ezer periodika férhető hozzá, 

amelyben több mint 15 ezer folyóirat is megtalálható. A címek közül több mint 1700 a GALE 

saját kiadású terméke, amelyek kizárólag ebben a csomagban érhetők el. A csomagban folyó-

iratok, hírlapok, videók és e-könyvek egyaránt elérhetők. Az adatbázis része a GALE Acade-

mic OneFile szolgáltatás.  

Ismertető 

☐ 

GALE – GREENR 
Az adatbázisban környezettudománnyal, energiatudománnyal és természeti erőforrásokkal kap-

csolatos folyóiratok, kézikönyvek és multimédia források érhetők el.  

Ismertető 

☐ 

GALE – Infotrac + melléklet 
Az Infotrac a felsőoktatásban alkalmazható eszköztár, amely segíti a diákok eligazodását a szak-

irodalomban és a kutatásmódszertanban, illetve teljes szöveggel biztosít a szakterületekhez kap-

csolódó folyóiratokat. 

Az egyes csomagok listája a 2. mellékletben található.  

Ismertető Címlista 

 

GALE Literary Sources 
A korábban Artemis Literary Sources néven üzemelő adatbázis az MLA és az LRC mellett a 

GALE további irodalomtudományi szolgáltatásait tartalmazza. Így elérhető benne a Literature 

Criticism Online, a Dictionary of Literary Biography, a Scribner és a Twayne e-könyv-csoma-

gok és a Litfinder. 

Ismertető 

☐ 

GALE – MLA–LRC 

(Modern Language Association – Literature Resource Center) 
Az LRC teljes szövegű irodalomtudományi adatbázisban mintegy 135 ezer szerzőre vonatkozó 

szócikk és 850 ezer folyóiratcikk, szépirodalmi mű, irodalomkritika és könyv érhető el 1920-ig 

visszamenőleg.  

Ismertető  

Az MLA nyelvtudományi adatbázisban mintegy 2 millió bibliográfiai tétel érhető el 4400 fo-

lyóirat, valamint könyvek és könyvfejezetek alapján 1880-tól napjainkig.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

  

http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/library.htm
https://www.emis.com/university
https://www.emis.com/our-sources
https://www.ebscohost.com/academic/fsta
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#FSTA
http://www.cengage.com/search/showresults.do?N=197+4294904997
http://www.cengage.com/search/productOverview.do?Ntt=GREENR%7C%7C192061932711933887941377807758575267201&N=197&Ntk=APG%7C%7CP_EPI&Ntx=mode%20matchallpartial
http://solutions.cengage.com/infotrac/academic/overview/
http://solutions.cengage.com/gale/title-lists/
http://gale.cengage.co.uk/gale-artemis/gale-artemis-literary-sources.aspx
http://gale.cengage.co.uk/product-highlights/literature/literature-resource-center.aspx
http://gale.cengage.co.uk/product-highlights/literature/mla-international-bibliography.aspx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#MLA_LRC
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GALE – Newspaper Archives 
Az adatbázisban a legjelentősebb hírlapok digitális archívuma érhető el.  

Ismertető 

 

The Times 1785–2010 
☐ 

Financial Times 1888–2010 
☐ 

The Economist 1843–2013 
☐ 

The Telegraph 1855–2010 
☐ 

HeinOnline International Core III 
A jogtudományi adatbázisban kétezer folyóirat 600 ezer tanulmány érhető el teljes szöveggel. 

A folyóiratok mellett több kiegészítő modul is segíti egy-egy szakterület kutatóit a jogtörténettől 

a nemzetközi jogi kérdésekig.  

Ismertető 

☐ 

iEEE 
Az iEEE Xplore az Institute of Electrical and Electronics Engineers teljes szövegű műszaki 

adatbázisa. Folyóiratcikkek, könyvek, műszaki leírások és konferenciaanyagok egyaránt elérhe-

tők benne, összesen 170 folyóirat és 2000 könyv teljes szövege érhető el a szolgáltatás kereté-

ben.  

Ismertető Címlista  

☐ 

IOPScience 
Az adatbázisban összesen több mint 70 természettudományi folyóirat cikkei érhetők el teljes 

szöveggel.  

Ismertető Címlista 

☐ 

Kluwer Law International Journal Library       

KluwerLawOnline.com 

Az adatbázis a Wolters Kluwer több mint húsz jogtudományi folyóiratához biztosít teljes 

szövegű hozzáférést. 

Ismertető Címlista 

☐ 

International Encyclopaedia of Laws Series (IEL’s) 

Az adatbázis a Wolters Kluwer 25 jogtudományi kézikönyveihez biztosít teljes szövegű 

hozzáférést. 

Ismertető 

☐ 

KluwerArbitration.com 
A döntéstár több mint 2000 választott bírósági döntést, 9000 bírósági határozatot és 2200 

kétoldalú beruházási megállapodást tartalmaz. 

Ismertető 

☐ 

Kluwer International Tax Law 

Az adózással kapcsolatos adatbázis a hatályos szabályozás alapján segít eligazodni a nem-

zetközi adózás kérdéseiben.  

Ismertető 

☐ 

KluwerCompetitionLaw.com 

A versenyjogi adatbázis a hatályos jogszabályokkal, kommentárokkal és esettanulmá-

nyokkal segít eligazodni a versenyjogi kérdésekben.  

Ismertető  

☐ 

KluwerIPLaw.com  

Az adatbázis a hatályos jogszabályokkal, kommentárokkal és esettanulmányokkal segít 

eligazodni a szerzői joggal és szabadalmakkal kapcsolatos kérdésekben. 

Ismertető 

☐ 

  

http://gale.cengage.co.uk/product-highlights/general-reference/gale-historical-newspapers/gale-newsvault.aspx
http://heinonline.org/HeinDocs/InternationalCoreIII.pdf
http://innovate.ieee.org/
http://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/title/
http://iopscience.iop.org/page/aboutiopscience
http://iopscience.iop.org/journals
http://www.kluwerlawonline.com/index.php?area=Journals
http://www.kluwerlawonline.com/index.php?area=Journals
https://ielaws.com/
https://lrus.wolterskluwer.com/store/products/kluwer-arbitration-com-prod-9041118683/online-subscription-item-1-9041118683
http://www.wklawbusiness.com/store/products/kluwer-international-tax-law-prod-9888003432/online-subscription-item-1-9888003432
http://www.wklawbusiness.com/store/products/kluwer-competition-law-com-prod-9888001361/online-subscription-item-1-9888001361
http://www.wklawbusiness.com/store/products/kluwer-ip-law-prod-9888002935/online-subscription-item-1-9888002935
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L’Harmattan Digitális Adatbázis 
A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400 többnyire 

magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt 

tartalmaz, több mint 20 tudományterületi kategóriába rendszerezve, szabadon olvasható és ke-

reshető formában.  

Ismertető Címlista 

☐ 

Lippincott Williams and Wilkins (LWW) 
Az LWW a Wolters Kluwer egészségügyi folyóirat-adatbázisa. Az EISZ-en keresztül a kiadó 

75 orvostudományi folyóirata érhető el teljes szöveggel.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

MathSciNet 
Az American Mathematical Society matematikai adatbázisában több mint 1800 folyóirat 3,2 

millió bibliográfiai tételében lehet keresni.  

Ismertető Címlista Használati statisztika  

☐ 

Oxford Art Online (Grove Art Online) 
Az Oxford University Press adatbázisa művészettörténeti és szépirodalmi kézikönyvek teljes 

szócikkanyagát tartalmazza múzeumi képanyagokkal kiegészítve. A gyűjteményben több mint 

45 ezer szócikk, 22 ezer életrajz és 7 ezer tételes múzeumi képanyag között lehet keresni.  

Ismertető   

☐ 

Oxford Music Online (Grove Music Online) 
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tar-

talmazza. A gyűjteményben több mint 50 ezer szócikk és 30 ezer életrajz között lehet keresni.  

Ismertető  

☐ 

 

Oxford University Press (OUP) Journals1 
Az OUP a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszcip-

lináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a társada-

lom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve vannak benne. A több mint 300 tudo-

mányos folyóirat teljes szövege érhető el.  

Ismertető Címlista 

 

Full Collection 
☐ 

Medicine & Health Collection  
☐ 

Arts & Humanities Collection  
☐ 

Social Sciences Collection  
☐ 

Science & Mathematics  
☐ 

Law Collection 
☐ 

  

                                                 
1 Az EISZ Titkárság abban az esetben vállalja a tartalom beszerzését, ha érvényes konzorciumi ajánlatot kap a 
szolgáltató cégtől, illetve amennyiben a szolgáltató cég a közbeszerzési eljárás során együttműködik.  

http://apps.harmattan.hu/ismerteto
http://apps.harmattan.hu/cimlista
http://www.lww.com/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#LWW
http://www.ams.org/mathscinet/help/about.html?version=2
http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#MathSciNet
http://www.oxfordartonline.com/public/book/oao_gao
http://www.oxfordmusiconline.com/public/book/omo_gmo
http://www.oxfordjournals.org/en/about-us.html
http://www.oxfordjournals.org/en/our-journals/index.html
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Project MUSE 
A bölcsészet- és társadalomtudományi adatbázisban elsősorban egyetemi kiadók folyóiratai és 

könyvfejezetei érhetők el teljes szöveggel. Az adatbázis 120 kiadó mintegy 700 folyóiratának 

tartalmát szolgáltatja. 400 folyóirat embargó nélkül elérhető az adatbázisban.  

Ismertető Címlista  Használati statisztika 

 

Premium Collection 
☐ 

Social Sciences Collection 
☐ 

Humanities Collection 
☐ 

ProQuest Central 
A teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisban több ezer szakfolyóirat mellett napilapok, 

műhelytanulmányok, doktori értekezések és más dokumentumok is elérhetők az 1970-es 

évektől napjainkig.  

Ismertető Címlista 

☐ 

ProQuest Dissertation and Theses 
Az adatbázisban 700 egyetemről 1,7 millió doktori értekezés érhető el teljes szöveggel. Az 

adatbázis évente 90 ezer tétellel bővül.  

Ismertető 

☐ 

ProQuest SciTech Collection 
A természet- és anyagtudományi adatbázisban teljes szöveggel lehet elérni több ezer folyó-

iratot, konferenciaanyagot és más típusú dokumentumokat is. 

Ismertető Címlista 

☐ 

ProQuest – USC Shoah Foundation Visual History Archive 
A videó-adatbázisban több mint 50 ezer felvétel (életútinterjú) tekinthető meg. Holokauszt-

túlélők visszaemlékezései és más források egyaránt megtalálhatók a felvételek között.  

Ismertető  

☐ 

PsycARTICLES 
Az American Psychological Association adatbázisa 110 pszichológiai témájú folyóirathoz 

biztosít teljes szövegű hozzáférést. 

Ismertető Címlista 

☐ 

Royal Society 
Az adatbázisban a Royal Society folyóiratai érhetők el teljes szöveggel. 

Ismertető Címlista 
 

The Excellence in Science Collection (Package S) 
☐ 

The Physical Sciences Collection (Package A) 
☐ 

The Biological Sciences Collection (Package B) 
☐ 

The History of Science Collection (Package H) 
☐ 

Royal Society of Chemistry (RSC) Gold 
A kémiai adatbázisban több mint negyven folyóirat cikkei érhetők el teljes szöveggel. 

Ismertető Címlista 
☐ 

Science Magazine 
Az adatbázisban a világ egyik vezető tudományos folyóiratának számító Science Magazine-ra 

és a lapcsalád több folyóiratára címenként lehet előfizetni. A folyóiratok az orvos- és műszaki 

tudományok széles körét lefedik.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

  

https://muse.jhu.edu/about/index.html
https://muse.jhu.edu/about/order/journal_collections.html
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#prm
http://media2.proquest.com/documents/pq_central.pdf
http://tls.proquest.com/tls/servlet/ProductSearch?vdID=6&externalID=3740&platformID=1
http://www.proquest.com/products-services/dissertations/
http://media2.proquest.com/documents/scitechpremium-collection.pdf
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000260&_ga=1.165639037.395085607.1489049470
http://www.proquest.com/products-services/USC-Shoah-Foundation-Visual-History-Archive.html
http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/index.aspx
http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/coverage-list.aspx
https://royalsociety.org/journals/librarians/
https://royalsociety.org/~/media/journals/librarians/catalogue/journals-catalogue-2017.pdf?la=en-GB
http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/
http://pubs.rsc.org/en/journals
http://www.sciencemag.org/about/about-us
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#SciMag
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SciFinder 
A SciFinder kémiai, vegyészeti és anyagtudományi adatbázis. A szakirodalmi áttekintés mellett 

szabványok, szabadalmi leírások és anyagleírások egyaránt elérhetők az oldalon.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

MethodsNow 
Az adatbázis analitikus és szintetikus módszerek és folyamatok részletes leírásait tartalmazza. 

Kizárólag a SciFinderrel közösen rendelhető.  
Ismertető 

☐ 

PatentPak 
Kémiai információkat tartalmazó szabadalmakat feldolgozó adatbázis. Kizárólag a SciFinderrel 

közösen rendelhető. 

Ismertető 

☐ 

ChemZent 
A Chemisches Zentralblatt indexelt és kereshető archívuma, 1830-1969 közötti tartalmakkal. A Sci-

Findertől függetlenül is rendelhető.  

Ismertető 

☐ 

Springer Nature – SpringerLink 
A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 10 millió tanulmányt tar-

talmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi te-

rületen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve van-

nak benne. 

Ismertető Címlista Használati statisztika  

☐ 

Springer Nature – Nature 
Az adatbázisban a Nature folyóirat mellett a lapcsalád további folyóiratai is címenként előfizet-

hetők. A folyóiratok az orvos- és természettudományok széles körét lefedik, a legelismertebb és 

leggyakrabban hivatkozott tanulmányokkal büszkélkedhetnek. Az egyes folyóiratokat ld. az 1. 

sz. mellékletben.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

      

Springer Nature – Palgrave Macmillan Journals 
Az adatbázisban több mint 50 folyóirat érhető el teljes szöveggel 2012-től napjainkig.   

Ismertető Címlista 

☐ 

Springer Nature – SpringerLink + Nature 
A kombinált csomagban a Springerlink mellett valamennyi Nature-folyóirat elérhető.  ☐ 

Taylor and Francis Online Library 
Az adatbázisban a Taylor and Francis és a Routledge kiadók folyóiratai érhetők el teljes szöveg-

ben. A kiadványok valamennyi tudományterületet átfogják, összesen több mint 2300 folyóirat 

található meg a gyűjteményben.  

Ismertető Címlista 

 

Full Collection 
☐ 

Social Sciences & Humanitites (SSH) Collection 
☐ 

Science & Technology Collection 
☐ 

Medical Collection 
☐ 

Typotex – Interkönyv 
Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: 

felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és társadalomtudományok kö-

réből. Az adatbázis az IP-alapú azonosítás mellett eduID-alapú azonosítással is használható.  

Ismertető Címlista 

☐ 

http://www.cas.org/File%20Library/Products/SciFinder/SciFinder_overview1114.pdf
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#scifinder
https://www.cas.org/products/methodsnow
https://www.cas.org/products/patentpak
https://www.cas.org/products/coming-soon
http://link.springer.com/
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/47508/data/v2/Journals+Collection+Title+List+2015
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#Springer
http://www.nature.com/nature/about/index.html
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://www.palgrave-journals.com/pal/librarians/index.html
http://www.palgrave.com/gp/journals#c10065998
http://www.tandfonline.com/
http://www.tandf.co.uk/libsite/productInfo/journals/onlineCollections/
http://www.interkonyv.hu/index.php?page=eiszinfo
http://www.interkonyv.hu/index.php?page=eiszlista
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UpToDate2 
Az UpToDate, a Wolters Kluwer orvosi alkalmazása, a friss szakirodalmat szemlézve összegzi 

az egyes tünetekre, betegségekre, gyógyszerekre vonatkozó eredményeket. A keresett téma 

szempontjából érdekes tartalmat összefoglalja a friss tanulmányok alapján, de a tanulmányok 

eredeti szövegéhez nem biztosít hozzáférést. Az általános orvosi munka során használható a 

betegség azonosítására és a megfelelő kezelés meghatározására.  

Ismertető 

☐ 

Wiley-Blackwell Online Journals 
1997-től napjainkig 1500 folyóiratból mintegy 6 millió tanulmány érhető el teljes szöveggel. A 

multidiszciplináris adatbázis elsősorban orvos-, természet- és társadalomtudományokban ki-

emelkedő, de minden tudományterület képviselve van benne.  

Ismertető Címlista 

 

Full Collection 
☐ 

Social Sciences & Humanities (SSH) Collection 
☐ 

Science, Technology & Medicine (STM) Collection 
☐ 

Medical & Nursing Collection 
☐ 

Zoological Record 
Az alkalmazás a rendszertani besorolásokban és állattudományi kutatásokban nyújt segítséget.  

Ismertető Címlista 
☐ 

 

E-könyvek 

 

Az EISZ Titkárság a korábbi években is segített az előfizetői kör számára a nemzetközi szak-

irodalomban egyre nagyobb szerepet játszó e-könyvek beszerzésében. Az EISZ kizárólag 

e-könyv-csomagok beszerzését vállalja.  

Amennyiben az intézmény szeretne az EISZ-en keresztül „örökáras” e-könyv-csomagokat vá-

sárolni az alábbi szolgáltatók valamelyikétől, 2017. harmadik negyedévében munkatársaik sze-

mélyesen egyeztetik az igényeket.  

 

 

Szolgáltató Igénylés 

ACM (Association for Computing Machinery) ☐ 

Brill ☐ 

Cambridge University Press ☐ 

EBSCO ☐ 

Elsevier ☐ 

de Gruyter ☐ 

                                                 
2 Az EISZ Titkárság abban az esetben vállalja a tartalom beszerzését, ha érvényes konzorciumi ajánlatot kap a 
szolgáltató cégtől, illetve amennyiben a szolgáltató cég a közbeszerzési eljárás során együttműködik. 

http://www.uptodate.com/home/about-us
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-390001.html
http://wileyonlinelibrary.com/journals-list
http://wokinfo.com/products_tools/specialized/zr/
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B7
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Oxford University Press ☐ 

ProQuest ☐ 

Springer ☐ 

Taylor and Francis ☐ 
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MELLÉKLET 1 Nature folyóiratok 
 

 

Nature folyóiratok Igénylés Nature folyóiratok Igénylés 

Acta Pharmacologica Sinica ☐ Modern Pathology ☐ 

American Journal of Gastroenterology ☐ Molecular Psychiatry ☐ 

American Journal of Gastroenterology 

Supplements 
☐ Mucosal Immunology ☐ 

BDJ Team ☐ Nature ☐ 

Bone Marrow Transplantation ☐ Nature Astronomy ☐ 

British Dental Journal ☐ Nature Biomedical Engineering ☐ 

British Journal of Cancer ☐ Nature Biotechnology ☐ 

Cancer Gene Therapy ☐ Nature Cell Biology ☐ 

Cell Death & Differentiation ☐ Nature Chemical Biology ☐ 

Cell Research ☐ Nature Chemistry ☐ 

Cellular & Molecular Immunology ☐ Nature Climate Change ☐ 

European Journal of Clinical Nutrition ☐ Nature Digest ☐ 

European Journal of Human Genetics ☐ Nature Ecology & Evolution ☐ 

Evidence-Based Dentistry ☐ Nature Energy ☐ 

Eye ☐ Nature Genetics ☐ 

Gene Therapy ☐ Nature Geoscience ☐ 

Genes and Immunity ☐ Nature Human Behaviour ☐ 

Genetics in Medicine ☐ Nature Immunology ☐ 

Heredity ☐ Nature Materials ☐ 

Hypertension Research ☐ Nature Medicine ☐ 

Immunology & Cell Biology ☐ Nature Methods ☐ 

International Journal of Impotence Rese-

arch 
☐ Nature Microbiology ☐ 

International Journal of Obesity ☐ Nature Nanotechnology ☐ 

International Journal of Obesity Supple-

ments 
☐ Nature Neuroscience ☐ 

The ISME Journal ☐ Nature Photonics ☐ 
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The Journal of Antibiotics ☐ Nature Physics ☐ 

Journal of Exposure Science and Environ-

mental Epidemiology 
☐ Nature Plants ☐ 

Journal of Human Genetics ☐ Nature Protocols ☐ 

Journal of Human Hypertension ☐ Nature Reviews journals ☐ 

Journal of Perinatology ☐ Nature Reviews Cancer ☐ 

Laboratory Investigation ☐ Nature Reviews Cardiology ☐ 

Leukemia ☐ Nature Reviews Chemistry ☐ 

Leukemia Supplements ☐ Nature Reviews Clinical Oncology ☐ 

Nature folyóiratok Igénylés Nature folyóiratok Igénylés 

Nature Reviews Disease Primers ☐ Nature Structural & Molecular Biology ☐ 

Nature Reviews Drug Discovery ☐ Nature Sustainability ☐ 

Nature Reviews Endocrinology ☐ Neuropsychopharmacology ☐ 

Nature Reviews Gastroenterology & Hepa-

tology 
☐ Nutrition & Diabetes ☐ 

Nature Reviews Genetics ☐ Oncogene ☐ 

Nature Reviews Immunology ☐ Pediatric Research ☐ 

Nature Reviews Materials ☐ The Pharmacogenomics Journal ☐ 

Nature Reviews Microbiology ☐ Polymer Journal ☐ 

Nature Reviews Molecular Cell Biology ☐ Prostate Cancer and Prostatic Diseases ☐ 

Nature Reviews Nephrology ☐ Scientific American ☐ 

Nature Reviews Neurology ☐ Scientific American Mind ☐ 

Nature Reviews Neuroscience ☐ Scitable Genetics ☐ 

Nature Reviews Rheumatology ☐ Spinal Cord ☐ 

Nature Reviews Urology ☐ Spinal Cord Series and Cases ☐ 
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MELLÉKLET 2 GALE Infotrac Collections 
 

 

Kollekció Igénylés Kollekció Igénylés 

Academic ASAP      ☐ Home Improvement Collection ☐ 

Academic OneFile ☐ Hospitality, Tourism and Leisure ☐ 

Agriculture Collection ☐ InfoTrac Newsstand ☐ 

Business Collection ☐ Information Science and Library Issues ☐ 

Biography In Context ☐ Informe Academico ☐ 

Business Economics and Theory ☐ Insurance and Liability Collection ☐ 

Business Insights: Essentials ☐ Kids InfoBits ☐ 

Business Insights: Global ☐ LegalTrac ☐ 

Canada In Context ☐ LitFinder ☐ 

Canadian Periodical Index ☐ Military and Intelligence Database ☐ 

Communications and Mass Media 

Collection 
☐ Nursing and Allied Health Collection ☐ 

Computer Database ☐ Opposing Viewpoints In Context ☐ 

Criminal Justice Collection ☐ Physical Therapy and Sports Medicine ☐ 

Culinary Arts Collection ☐ Pop Culture Collection ☐ 

Diversity Studies Collection ☐ Popular Magazines ☐ 

Educator's Reference Complete ☐ Professional Collection ☐ 

Environmental Studies and Policy ☐ Psychology Collection ☐ 

Expanded Academic ASAP ☐ Religion and Philosophy Collection ☐ 

Fine Arts and Music Collection ☐ Research in Context ☐ 

Gardening, Landscape and Horticulture ☐ Science In Context ☐ 

Gale Interactive: Anatomy ☐ Small Business Collection ☐ 

Gale Interactive: Chemistry ☐ Small Business Resource Center ☐ 

Gale Interactive: Science ☐ Student Edition ☐ 

Gender Studies Collection ☐ Student Resources In Context ☐ 
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General OneFile ☐ U.S. History Collection ☐ 

General Reference Center ☐ U.S. History In Context ☐ 

General Reference Center Gold ☐ Vocations and Careers Collection ☐ 

General Science Collection ☐ War and Terrorism Collection ☐ 

Global Issues in Context ☐ World History Collection ☐ 

Health Reference Center Academic ☐ World History In Context ☐ 
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MELLÉKLET 3 További igényelt szolgáltatások 

 

 

Szolgáltatás neve Igénylés Szolgáltatás neve Igénylés 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 

 

 

Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást. 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

P.H. 

……………………. 

 

 
 


