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EISZ ADATBÁZIS IGÉNYEK 2019 
 

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

Nemzeti Program alább felsorolt 2019. 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 2018 júniusában dönt az állami támogatás mértékéről.  

Az igényfelmérőben szereplő címlisták tájékoztató jellegűek, egy-egy folyóirat kiadóváltása 

miatt kisebb változás előfordulhat. 

Az egyes szolgáltatások hozzáférését az EISZ Titkárság kizárólag sikeres közbeszerzési eljárás 

esetén tudja biztosítani.  

 

Adatbázis neve 
Igénylés 

2019-re 

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 
A 81 hazai alapítású, köztük 63 nemzetközi és 18 magyar nyelvű folyóiratot tartalmazó, teljes 

szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudomány legváltozatosabb területeinek új ered-

ményeit tartalmazza. 2019-től a korábbi Orvosi Folyóiratcsomag is ebbe a csomagba kerül. 

 

Az online folyóiratcsomag megrendelése esetén a kiadó nem biztosít kedvezményt a nyomtatott 

folyóiratok árából.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás 

(MeRSZ) 
A folyamatosan gyarapodó könyvtár állománya 2019-től közel 400 magyar nyelvű kézikönyvet, 

szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet tartalmaz teljes szöveggel. A felületen a kiadványok ke-

reshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható formában szerepelnek. A MeRSZ minden eszkö-

zön és környezetben reszponzív, egységes megjelenést nyújt külön applikáció letöltése nélkül. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

  

1051 Budapest, Arany János u. 1. 

H-1245 BUDAPEST, PF. 1002. 

Web: http://eisz.mtak.hu 
Telefon: 36 (1) 411-6277 

e-mail: eisz@konyvtar.mta.hu 

 

https://dl.acm.org/
https://dl.acm.org/contents_dl.cfm
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/acm.png
https://akademiai.hu/info/eisz_folyoiratok
https://akademiai.hu/info/folyoirat_szolgaltatas_intezmenyi_elofizetok_szamara
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/AK_f.png
https://akademiai.hu/info/mersz_az_intezmenyi_elofizetok_szamara
https://eisz.mersz.org/mod/letoltes.php?letoltes=merszcimek
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/AK_m.png
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Akadémiai Kiadó Szótárai 
Az angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárak mellett egy- és többnyelvű 

szakszótárak érhetők el az adatbázisban. A szótárak böngészőből és Microsoft Office bővítmény-

ként is használhatók. 2019-től új nyelvekkel (svéd, latin) bővül az adatbázis, amely mobileszkö-

zökről is elérhető lesz. Az egynyelvű szótárak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 

12. kiadása, az Idegen szavak és kifejezések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar 

szinonimaszótár is. 

A nem eduID-képes intézmények számára a kiadó az otthoni használatot elősegítő regisztrációs 

kódokat biztosít.  

2019-től a szótárcsomag várhatóan nem élvez 100% támogatást. Kérjük, csak abban az esetben 

jelöljék az igényfelmérésben az adatbázist, ha az ingyenes hozzáférés megszűnése esetén is ér-

deklődnek iránta.  

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

☐ 

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

ban.  

Ismertető Címlista  

☐ 

American Institute of Physics (AIP) Journals 
Az adatbázisban fizikatudományi folyóiratok érhetők el teljes szöveggel.  

Ismertető Címlista  

☐ 

American Medical Association Journals (JAMA) 
Az adatbázisban orvostudományi folyóiratok érhetők el teljes szöveggel.  

Ismertető Címlista  

☐ 

American Physical Society (APS) Journals 
Az adatbázisban fizikatudományi folyóiratok érhetők el teljes szöveggel.  

Ismertető Címlista  

☐ 

Annual Reviews 
A folyóiratok az adott szakterület eredményeit foglalják össze referáló tanulmányok formájá-

ban.  

Ismertető Címlista  

      

Sciences Collection       Címlista ☐ 

Life Sciences       Címlista ☐ 

Physical Sciences Collection      Címlista ☐ 

Biomedical Collection      Címlista ☐ 

Agriculture Collection      Címlista ☐ 

Social Sciences Collection      Címlista ☐ 

Economics Collection       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. 

 

2019-ben a tartalom a Mentor könyvkiadó történelmi, néprajzi és szépirodalmi köteteinek archí-

vumával bővül.  

Ismertető Címlista  Használati statisztika 

☐ 

http://akkrt.hu/info/szotarszolgaltatas_intezmenyi_elofizetok_szamara
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/AK_sz.png
https://www.acs.org/content/acs/en/about.html
http://pubs.acs.org/pb-assets/documents/infocentral/resources/2018%20ACS%20Publication%20Journal%20Information%20for%20Librarians.xlsx
https://www.aip.org/aip/about-aip
https://aip.scitation.org/?null=
https://jamanetwork.com/
https://jamanetwork.com/pages/new-issns
https://www.aps.org/about/index.cfm
https://journals.aps.org/about
https://www.annualreviews.org/about
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2018sciences
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2018life
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2018physical
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2018biomedical
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2018agriculture
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2018social
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2018economics
http://arcanum.hu/hu/adt/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/#all-titles
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/193-statisztika-2017.html#adt
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ATLA Religion Database with ATLASerials  
Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 310 folyóirat mintegy 380 ezer tanulmányához bizto-

sít teljes szövegű hozzáférést.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

ATLA Religion Database with ATLASerials Plus  
Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 425 folyóirat teljes szövegéhez biztosít hozzáférést.  

Ismertető Címlista  

☐ 

Bentham Science 
A kiadó természet- és orvostudományi folyóiratai teljes szöveggel érhetők el az adatbázisban. 

Ismertető Címlista  
☐ 

BMJ 
Az adatbázis a korábbi British Medical Journal felületéhez és az ott elérhető orvosi tartalmak-

hoz biztosít hozzáférést. A naponta kétszer frissülő felület tudományos közösségi fórumként 

üzemelve segíti a naprakész orvostudományi kommunikációt. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

BMJ Case Reports 
Az adatbázis 15 ezer lektorált esettanulmányt tartalmaz. Az esettanulmányok az orvosképzés 

mellett a ritkán előforduló betegségek kezelésében is segítséget nyújthatnak.  

Ismertető  

☐ 

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

vegéhez biztosít hozzáférést. A BMJ Journals csomagban 28 folyóirat, a BMJ Journals+ cso-

magban további 16 folyóirat érhető el.  

Ismertető Címlista 

      

BMJ Journals ☐ 

BMJ Journals+ ☐ 

BMJ Research to Publications 
Az adatbázis kutatásmódszertani segítséget nyújt orvostudományi területen. 6 kurzus 50 téma 

köré rendezett videóanyaga – összesen mintegy 600 órányi felvétel – érhető el a szolgáltatás 

segítségével.  

Ismertető  

☐ 

Brill Journals 
A kiadó mintegy 280 folyóirata érhető el teljes szöveggel az adatbázisban.  

Ismertető+címlista   

      

Full Collection (280 folyóirat)   ☐ 

Humanities and Social Sciences (204 folyóirat)  ☐ 

International Law and Human Rights (63 folyóirat)  ☐ 

Biology (13 folyóirat)   ☐ 

Religious Studies (55 folyóirat) ☐ 

Middle East & Islamic Studies (28 folyóirat) ☐ 

Brill Arkyves Online 
Az adatbázis múzeumi képgyűjteményekhez biztosít hozzáférést, összesen több mint 500 ezer 

műalkotás érhető el a segítségével.   

Ismertető  

☐ 

Brill Book History Online 
A könyvtörténeti bibliográfiai adatbázisban több mint 120 ezer tétel bibliográfiai adatait lehet 

elérni.   

Ismertető  

☐ 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/atla-religion-database-with-atlaserials-plus
https://www.atla.com/products/titles/ATLA%20Religion%20Database%20with%20ATLASerials%20Title%20List/RDBATLAS_title_list_2018_03.xls
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/atla.png
https://www.ebsco.com/products/research-databases/atla-religion-database-with-atlaserials-plus
https://www.atla.com/products/titles/ATLA%20Religion%20Database%20with%20ATLAS%20PLUS%20Title%20Lists/RDBATLASPLUS_title_list_2018_03.xls
https://benthamscience.com/index.php
https://benthamscience.com/catalog/catalog-files/JournalCatalog2018.pdf
http://www.bmj.com/about-bmj
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/bmj.png
http://casereports.bmj.com/
http://journals.bmj.com/
http://www.bmj.com/company/wp-content/uploads/2014/07/ACFrOgDrdntVOujQdl1AYznplKGJBMzsCWMO8_3rlFk__0oe2ra6usZiahxOyXizeTFlzoVBP3i5Hr3TlUGcgi5uLkYlFcLqFc9iil_8QDqc2KPCw5TxeTSNM11J70E.pdf
http://rtop.bmj.com/
https://brill.com/page/Journals/journals#ejournal
http://arkyves.org/view/essay0014/
https://brill.com/view/db/bho
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Brill Encyclopaedia of Islam (EI) Online 
Az adatbázisban az Encyclopaedia of Islam 2. és 3. kiadása érhető el.   

Ismertető  

☐ 

Brill Jacoby Online 
Az adatbázisban a Brill legfontosabb ókortudományi kézikönyvei érhetők el.   

Ismertető  

☐ 

Brill Religion Past and Present Online 
Az adatbázisban a Brill legfontosabb vallástudományi kézikönyvei érhetők el.   

Ismertető  
☐ 

Bureau van Dijk – Amadeus 
Az európai szintű céginformációs adatbázis 35 forrásból 21 millió vállalkozás adatait tartal-

mazza.  

Ismertető 

☐ 

Bureau van Dijk – Orbis 
A globális céginformációs adatbázis 280 millió vállalkozás adatait tartalmazza.  

Ismertető 
☐ 

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 8,9 millió bibliográfiai tételt 

és 380 ezer referátumot tartalmaz.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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 380 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 ☐ 

CEIC 
Több mint 4 millió idősort tartalmazó globális makrogazdasági adatbázis, fejlett összehason-

lító, vizualizációs és letöltési funkciókkal. 

Ismertető 

      

Global Databases  Ismertető ☐ 

World Trend Plus  Ismertető ☐ 

Premium Databases  Ismertető ☐ 

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) 
Az adatbázis a Kelet-Közép-Európa régió bölcsészet- és társadalomtudományi folyóiratait 

szolgáltatja. 

Ismertető Címlista 

☐ 

https://brill.com/view/db/eio
http://referenceworks.brillonline.com/cluster/Jacoby%20Online
https://brill.com/view/db/rppo
https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/amadeus
https://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/data/international/orbis
http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/cab.png
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2019/cup_cimlista_2019.xlsx
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/cup.png
https://www.ceicdata.com/en/products
https://www.ceicdata.com/en/products/global-economic-database
https://www.ceicdata.com/en/products/worldtrendplus-database
https://www.ceicdata.com/en/products/premium-economic-database
https://www.ceeol.com/for-librarians/CEEOL-for-libraries/new-to-ceeol
https://www.ceeol.com/browse/browse-by-journals
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Clarivate Analytics – Web of Science 
A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudo-

mányterület legfontosabb folyóiratait. Elsősorban szakirodalom keresésére alkalmas, illetve se-

gítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Clarivate Analytics – Citation Connection 
A Clarivate Analytics adatbázisa 33 millió kiadvány 1,3 milliárd hivatkozását dolgozza fel. A 

Citation Connection a Web of Science-hez képest több csomaggal (pl. Book Citation Index, Con-

ference Proceedings Citation Index, Data Citation Index) kibővítve tartalmazza a regionális ki-

adványokat, szabványokat, szakterületi hivatkozási adatbázisokat is.  

Ismertető   

☐ 

Clarivate Analytics – 

Emerging Sources Citation Index (ESCI) Backfiles 2005–2014 
A Clarivate Analytics adatbázisa a Web of Science-hez képest 7400 további folyóirat hivatko-

zásait tartalmazza. A folyóiratok elbírálása szigorú, de enyhébb a Web of Science esetén alkal-

mazottnál. Az adatbázis 2015 utáni adatai a Web of Science előfizető intézmények számára 

szabadon elérhetők.  

Ismertető Címlista 

☐ 

Clarivate Analytics – Journal and Highly Cited Data (JHCD) 
A Clarivate Analytics tudománymetriai adatbázisa az impakt faktorokat tartalmazó Journal Cita-

tion Reports (JCR) és az Essential Science Indicators (ESI) adatbázisok közös továbbfejlesztett 

felülete. A JHCD segítségével lekérdezhető az egyes folyóiratok impakt faktora.  

Ismertető   

☐ 

Clarivate Analytics – InCites 
A Clarivate Analytics tudományértékelő adatbázisa az egyes intézmények nemzetközi kutatás-

ban elfoglalt helyét segít megítélni. Az InCites részeként elérhető a JHCD adatbázis is.  

Ismertető 

☐ 

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 elérhetők 

teljes szöveggel a tanulmányok.  

Ismertető+címlista  

 

Complete Package ☐ 

Science, Technology and Medicine Package ☐ 

Social Sciences and Humanities Package ☐ 

De Gruyter – Bibliotheca Teubneriana Latina Online 
Az adatbázis latin forráskiadványokhoz biztosít hozzáférést.  

Ismertető  
☐ 

De Gruyter – Thesaurus Linguae Latinae (TLL) Online 
Az adatbázis a világ legrészletesebb latin szótárához biztosít hozzáférést.  

Ismertető  
☐ 

De Gruyter – Encyclopedia of the Bible and Its Reception Online 
A Biblia hatástörténetét feldolgozó, rendszeresen bővített kézikönyv. 

Ismertető  
☐ 

De Gruyter – Building Types Online 
Az építészet tanítását segítő adatbázisban tanulmányok, építészeti tervek, fotódokumentációk fér-

hetők hozzá. 

Ismertető  

☐ 

EBSCO – Academic Search Complete 
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 8500 folyóirat tudományos cik-

keit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.  

Ismertető  Címlista Használati statisztika 

☐ 

http://wokinfo.com/citationconnection/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/wos.png
http://wokinfo.com/media/pdf/cit-connect-flyer.pdf
http://wokinfo.com/media/pdf/ESCI_Fact_Sheet.pdf?utm_source=false&utm_medium=false&utm_campaign=false
http://mjl.clarivate.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=EX
https://clarivate.com/products/journal-citation-reports/
http://ipscience.thomsonreuters.com/product/incites/
http://www.degruyter.com/page/843
https://www.degruyter.com/view/db/btl
https://www.degruyter.com/db/tll
https://www.degruyter.com/view/db/ebr
https://www.degruyter.com/view/db/bdt
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.xls?_ga=2.231072348.2140059431.1522053947-1065662608.1505468564
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/asc.png
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EBSCO – Academic Search Ultimate 
Az Academic Search Ultimate multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el több 

mint 10 ezer folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.  

Ismertető  Címlista 

☐ 

EBSCO – Applied Science & Technology Source  
Az EBSCO műszaki adatbázisában 1200 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 600 folyóirat és 220 könyv teljes szö-

vegéhez és 63 ezer tételes képanyaghoz biztosít hozzáférést.  

Ismertető Címlista Használati statisztika  

☐ 

EBSCO – Business Source Premier 
A közgazdaság-tudományi adatbázisban teljes szöveggel érhető el 2300 szakfolyóirat, továbbá 

üzleti jelentések és országelemzések.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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

tainak, könyveinek és más kiadványainak bibliográfiai adatbázisa. A teljes szöveggel kiegészített 

adatbázis a bibliográfia mellett több mint 700 folyóirat teljes szövegű cikkeit is tartalmazza. 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 1200 folyóirat teljes szövegéhez lehet hozzáférni. Az 

Academic Search Complete előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

EBSCO – Library & Information Science Source 
Az EBSCO könyvtártudományi adatbázisában 450 folyóirat teljes szövegéhez lehet hozzáférni. 

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 Használati statisztika 

☐ 

Elsevier – ClinicalKey 
A ClinicalKey az Elsevier orvosi alkalmazása, amely a friss szakirodalmat szemlézve összegzi 

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

pontjából érdekes tartalmat összefoglalja a friss tanulmányok alapján, illetve az egyes tanulmá-

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

nálható a betegség azonosítására és a megfelelő kezelés meghatározására. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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 

☐ 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate
https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-journals.xls?_ga=2.163882364.2140059431.1522053947-1065662608.1505468564
https://www.ebsco.com/products/research-databases/applied-science-technology-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/aci-coverage.xls?_ga=2.156731768.2140059431.1522053947-1065662608.1505468564
https://www.ebsco.com/products/research-databases/art-architecture-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/asu-coverage.xls?_ga=2.134515122.2140059431.1522053947-1065662608.1505468564
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/art.png
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-premier
https://www.ebscohost.com/titleLists/buh-journals.xls?_ga=2.159818366.2140059431.1522053947-1065662608.1505468564
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/bsp.png
https://www.ebscohost.com/academic/econlit
http://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/econlit_ind.png
https://www.ebscohost.com/academic/econlit-with-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-coverage.xls?_ga=2.201165421.2140059431.1522053947-1065662608.1505468564
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/econlit.png
https://www.ebscohost.com/academic/legal-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.xls?_ga=2.129869007.2140059431.1522053947-1065662608.1505468564
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/legal.png
https://www.ebsco.com/products/research-databases/library-information-science-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/lls-coverage.xls?_ga=2.231517532.2140059431.1522053947-1065662608.1505468564
https://www.ebsco.com/products/research-databases/the-philosophers-index-with-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/pft-coverage.xls?_ga=2.159891710.2140059431.1522053947-1065662608.1505468564
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/phil.png
https://www.clinicalkey.com/info/ee/how-clinicalkey-works/
http://elsevierresources.com/clinicalkey/clinicalkey/content/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/193-statisztika-2017.html#clkey
https://www.elsevier.com/solutions/mendeley
https://www.elsevier.com/solutions/reaxys
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Elsevier – ScienceDirect 
A ScienceDirect az Elsevier kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismer-

tebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. Az adatbázisban közel 2300 lek-

torált folyóirat érhető el. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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

portok és intézmények teljesítményének elemzésében, az intézményi erősségek azonosításá-

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

Ismertető 

☐ 

Elsevier – Scopus 
A Scopus az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tu-

dományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban szakiro-

dalom keresésére alkalmas, illetve segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet 

megtalálni. 

Ismertető   

☐ 

Emerald – 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 

 

Emerald Premier (305 folyóirat)   Címlista ☐ 

Emerald Management (EMAN) (212 folyóirat)  Címlista ☐ 

HR, Learning & Organization Studies (26 folyóirat)  Címlista ☐ 

Information and Knowledge Management (12 folyóirat)  Címlista ☐ 

Marketing (23 folyóirat)  Címlista ☐ 

Operations, Logistics & Quality (17 folyóirat)  Címlista ☐ 

Property Management & Built Environment (18 folyóirat)  Címlista ☐ 

Public Policy & Environmental Management (13 folyóirat)  Címlista ☐ 

Tourism & Hospitality (9 folyóirat)  Címlista ☐ 

Education (23 folyóirat)  Címlista ☐ 

Engineering (26 folyóirat)  Címlista ☐ 

Health & Social Care (22 folyóirat)  Címlista ☐ 

Library Studies (17 folyóirat)  Címlista ☐ 

Emerald – eCases 
Az adatbázisban a felsőoktatásban hasznosítható közgazdasági esettanulmányok érhetők el.  

Ismertető 
      

Emerald Emerging Market Case Studies (EEMCS)  Ismertető ☐ 

The Case Journal  Ismertető ☐ 

  

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.xls
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/scidir.png
https://www.elsevier.com/solutions/scival
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://www.emeraldgrouppublishing.com/about/index.htm
http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?pubType=journal&access=all&alphabetRange=
http://www.emeraldinsight.com/action/showPublications?pubType=journal&access=all&alphabetRange=
http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/collections/eman_portfolio.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://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/engineering.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/hsc.htm
http://emeraldgrouppublishing.com/products/collections/library.htm
https://www.emeraldinsight.com/page/casestudies
https://www.emeraldinsight.com/topic/cs_all?sortByPpub
https://emeraldinsight.com/loi/tcj
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Emerging Markets Information Service (EMIS) 
A nemzetközi gazdasági-pénzügyi adatbázis 3000 globális és helyi publikáció mellett naponta 30 

ezer hírt szemléz. A publikációk között megtalálhatók iparági jelentések, előrejelzések, ország- 

és cégelemzések. 

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 1,3 millió bibliográfiai tétel 

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

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

GALE – Gale General Reference 
Az aggregált, multidiszciplináris adatbázisban több mint 25 ezer periodika férhető hozzá, amely-

ben több mint 15 ezer folyóirat is megtalálható. A címek közül több mint 1700 a Gale saját ki-

adású terméke, amelyek kizárólag ebben a csomagban érhetők el. A csomagban folyóiratok, hír-

lapok, videók és e-könyvek egyaránt elérhetők. Az adatbázis része a Gale Academic OneFile 

szolgáltatás.  

Ismertető   Címlista 

☐ 

GALE – Infotrac + melléklet 
Az Infotrac a felsőoktatásban alkalmazható eszköztár, amely segíti a hallgatók eligazodását a 

szakirodalomban és a kutatásmódszertanban, illetve teljes szöveggel biztosít a szakterületekhez 

kapcsolódó folyóiratokat. 

Az igényelt csomagok megjelölése a mellékletben lehetséges.  

Ismertető Címlista 

☐ 

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

GALE további irodalomtudományi forrásait tartalmazza. Így elérhető benne a Literature Criti-

cism Online, a Dictionary of Literary Biography, a Scribner és a Twayne e-könyv-csomagok és 

a Litfinder. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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 folyó-

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

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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 ☐ 

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

szöveggel.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

https://www.emis.com/university
https://www.emis.com/our-sources
https://www.ifis.org/fsta
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/fsta.png
https://support.gale.com/products/grcm
http://titlelist.galegroup.com/titlelist/GRCM/kbart_excel
https://www.gale.com/uk/databases/infotrac
http://solutions.cengage.com/gale/title-lists/
https://www.gale.com/uk/databases/gale-literary-sources
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/193-statisztika-2017.html#gls
https://www.gale.com/uk/c/literature-resource-center
https://www.gale.com/uk/c/modern-language-association-international-bibliography
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/193-statisztika-2017.html#gls
http://gale.cengage.co.uk/product-highlights/general-reference/gale-historical-newspapers/gale-newsvault.aspx
http://iopscience.iop.org/page/extra
http://iopscience.iop.org/journalList
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/IOP.png
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JSTOR + melléklet 
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban bölcsészet- 

és társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartalmakat szol-

gáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Az egyes tematikus kol-

lekciók mellett közkönyvtárak (Public Library Collection I–II) és múzeumok (Museum 

Collection) számára kedvezményes áron kínálják a gyűjtemény nagy részéhez való hozzáférés 

lehetőségét.  

Az igényelt kollekciók megjelölése a mellékletben lehetséges.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

      

Karger 
Az orvostudományi kiadó adatbázisában több mint 100 folyóirat érhető el. A kiadványok el-

sősorban a klinikai kutatásokra fókuszálnak.  

Ismertető Címlista  

☐ 

Kronosz Kiadó 
A Kronosz Kiadó 2012 tavaszán alakult. Fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, 

azon belül is elsősorban a történelmi és a Pécs, illetve Baranya megye helytörténetét feldol-

gozó kiadványok, de irodalomtörténeti és művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az 

adatbázis a kiadó teljes könyvállományát tartalmazza, amely folyamatosan frissül az újonnan 

megjelenő könyveinkkel. 

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

☐ 

L’Harmattan Digitális Adatbázis 
A L'Harmattan Könyvkiadó utóbbi 20 évben kiadott 1500 kötetét, mintegy 400 000 könyvoldal-

nyi szak- és tankönyvet, valamint magas színvonalú szépirodalmi munkákat tartalmazó adatbá-

zisa. A rendszer korlátlan számú egyidejű elérést, teljes szövegű keresést, kijelölést-másolást, 

valamint könyvenként 50 tetszőlegesen kiválasztott oldal letöltését teszi lehetővé. A tartalom fej-

lesztése év közben is folyamatosan, előre ütemezetten zajlik. 

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

☐ 

L’Harmattan – Harmathéque.com 
A Harmathéque francia nyelvű adatbázis a L'Harmattan Könyvkiadó párizsi székhelyű anyacé-

gének több mint 46 000 francia nyelvű kötetét tartalmazza. A 13 millió oldal terjedelmű online 

archívum használatához saját online olvasót fejlesztett az Éditions L'Harmattan, amely teljes körű 

keresési lehetőséget biztosít a felhasználók számára. A legnagyobb címszámban publikáló francia 

kiadó évente 2800 kötettel bővíti adatbázisát. A humán és társadalomtudományok területének 

egészét felölelő adatbázis számos magyar vonatkozású művet tartalmaz. 

Ismertető Címlista 

☐ 

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

200 orvostudományi folyóirata és 1000 e-könyve érhető el teljes szöveggel.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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

lió bibliográfiai tételében lehet keresni.  

Ismertető Címlista Használati statisztika  

☐ 

Osiris Kiadó 
Az Osiris Kiadó 1994 óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán- és társadalomtudományi, 

felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, és egyben szellemi műhelyként is működik. Az 

adatbázis közel 1300 kötet könyv 500 ezer oldalát tartalmazza 20 tudományterületi kategóriába 

rendezve. 

Ismertető Címlista  

☐ 

Oxford Art Online 
Az Oxford University Press adatbázisa művészettörténeti és szépirodalmi kézikönyvek teljes szó-

cikkanyagát 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 
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartal-

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

Ismertető 

☐ 

https://about.jstor.org/mission-history/
http://about.jstor.org/content/jstor-title-lists
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/jstor.png
https://www.karger.com/Company/
https://www.karger.com/Journal
https://www.szaktars.hu/kronosz
https://www.szaktars.hu/media/cimlista/kronosz.xlsx
https://www.szaktars.hu/harmattan/
https://www.szaktars.hu/media/cimlista/harmattan.xlsx
https://www.harmatheque.com/html/informations
http://www.harmattan.fr/listeebook.xls
http://www.lww.com/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/lww.png
http://www.ams.org/mathscinet/help/about.html?version=2
http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/mathscinet.png
https://www.szaktars.hu/osiris
https://www.szaktars.hu/media/cimlista/osiris.xlsx
http://www.oxfordartonline.com/
http://www.oxfordmusiconline.com/
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Oxford University Press (OUP) Journals 
Az OUP a világ egyik vezető egyetemének tudományos kiadója. A teljes szövegű multidiszcip-

lináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen kiemelkedő, de a  

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

tudományos folyóirat teljes szöveggel érhető el.  

Ismertető Címlista 

 

Full Collection ☐ 

Medicine & Health Collection  ☐ 

Arts & Humanities Collection  ☐ 

Social Sciences Collection  ☐ 

Science & Mathematics  ☐ 

Law Collection ☐ 

Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of 

America (PNAS)  
A multidiszciplináris folyóiratban a legfrissebb tudományos eredményekre vonatkozó jelentések 

érhetők el. A folyóiratban évente 3200 tanulmány jelenik meg.   

Ismertető  

☐ 

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

tatóvideók), kották, egyetemi tankönyvek érhetők el. A videók között megtalálhatók a felsőok-

tatásban használható instrukciós anyagok, esettanulmányok valamint tudományos és művészeti 

előadások, amelyek az óra anyagába egyenként beépíthetők és megoszthatók a hallgatókkal. 

Ismertető  Használati statisztika 

 

Academic Video Online: Premium ☐ 

Ethnographic Video Online I–II ☐ 

Music and Dance Online ☐ 

Veterinary Education in Video ☐ 

The Complete Business and Economics Package  ☐ 

Art and Architecture in Video ☐ 

Fashion Studies Online ☐ 

  

http://www.oxfordjournals.org/en/about-us.html
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/academic/content/librarian/OxfordUniversityPress_Global_2018JournalsCurrentCollection.zip
http://www.pnas.org/page/about
https://muse.jhu.edu/about/index.html
https://muse.jhu.edu/about/order/journal_collections.html
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/prmuse.png
http://www.alexanderstreet.com/page/about-us
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/193-statisztika-2017.html#asp
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ProQuest Central 
A teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisban több ezer szakfolyóirat mellett napilapok, 

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

től napjainkig.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

ProQuest Dissertation and Theses 
Az adatbázisban több ezer egyetemről 2,25 millió doktori értekezés érhető el teljes szöveggel. 

Az adatbázis évente 130 ezer tétellel bővül.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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

tot, konferenciaanyagot és más típusú dokumentumokat is. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

ProQuest – Periodicals Archive Online 
A retrospektív gyűjtemény a bölcsészet-, társadalomtudomány és művészetek területén gyűjt 

egybe megközelítőleg 770 folyóiratot. Az adatbázisban a kiadványok 1802 és 2005 között meg-

jelent évfolyamai férhető hozzá. 

Ismertető Címlista 

☐ 

ProQuest – Art and Architecture Archive 
Az adatbázis 25 művészet és építészet területén kiadott nemzetközi lap1860 és 1995 közötti 

számait tartalmazza. 

Ismertető Címlista 

☐ 

ProQuest – Art, Design and Architecture Collection 
Az adatbázis a képző- és iparművészet, építészet, fotóművészet, formatervezés területén segíti 

az oktatást és kutatást a legfontosabb bibliográfiák és több mint 500 folyóirat teljes szövegű 

elérésével.  

Ismertető Címlista 

☐ 

PsycARTICLES 
Az American Psychological Association adatbázisa 80 pszichológiai témájú folyóirathoz biz-

tosít teljes szövegű hozzáférést. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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 Használati statisztika 
☐ 

Sage Publishing 
A világ egyik legnagyobb tudományos kiadójának 1000 folyóirata érhető el az adatbázisban. A 

kiadványok valamennyi tudományterület lefedik – közülük elsősorban a természettudományi fo-

lyóiratok emelkednek ki. 

Ismertető    

      

Premier Package      Címlista ☐ 
Humanitites & Social Sciences (HSS) Package   Címlista ☐ 
Science, Technology & Medicine (STM) Package   Címlista ☐ 

Sage Research Methods 
A kutatásmódszertani szolgáltatás kézikönyvekhez, folyóiratokhoz, videósegédletekhez és 

több más forráshoz biztosít hozzáférést – a kutatás minden szintén segítve a munkafolyamato-

kat. Az adatbázisban teljes szöveggel elérhető a Quantitative Applications in the Social Scien-

ces sorozat. 

Ismertető 

☐ 

http://www.proquest.com/products-services/ProQuest_Central.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000255&_ga=2.262320457.455500496.1519803065-1943687507.1481872463
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/pq_c.png
http://www.proquest.com/libraries/academic/databases/pqdtglobal.html
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/pq_d.png
http://www.proquest.com/products-services/pq_scitech.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000260&_ga=1.165639037.395085607.1489049470
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/pq_s.png
http://www.proquest.com/products-services/periodicals_archive.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000191&_ga=2.31562235.455500496.1519803065-1943687507.1481872463
http://www.proquest.com/products-services/artarcharc.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=1008719&_ga=2.57842159.455500496.1519803065-1943687507.1481872463
http://www.proquest.com/products-services/artarc.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000180&_ga=2.103452997.455500496.1519803065-1943687507.1481872463
http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/index.aspx
http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/coverage-list.aspx
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/psyc.png
https://royalsociety.org/journals/librarians/
https://royalsociety.org/journals/librarians/packages/
http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/
http://www.rsc.org/globalassets/05-journals-books-databases/librarians-information/kbart-marc-urls/urls-list-for-rsc-journals-databases-etc.xlsx
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/rsc.png
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journals
https://us.sagepub.com/sites/default/files/sjcoll_2018_premier_12-22-17.xlsx
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/sjcoll_2018_hss_11-17-17.xlsx
https://us.sagepub.com/sites/default/files/sjcoll_2018_stm_12-22-17.xlsx
http://methods.sagepub.com/About
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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 tu-

dományok széles körét lefedik. 2016-ban a lapcsalád két új folyóirattal bővült (Science Immuno-

logy, Science Robotics).  

Ismertető  Használati statisztika 

      

Science Online ☐ 

Science Robotics ☐ 

Science Translational Medicine ☐ 

Science Signaling ☐ 

Science Immunology ☐ 

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. Ki-

zárólag 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 terü-

leten kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak 

benne. 

Ismertető Címlista Használati statisztika  

☐ 

Springer Nature – SpringerLink + Nature Journals 
Az adatbázisban a SpringerLink adatbázis és a Nature lapcsalád folyóiratai érhetők el. A folyó-

iratok az orvos- és természettudományok széles körét lefedik, a legelismertebb és leggyakrabban 

hivatkozott tanulmányokkal büszkélkedhetnek.  

Ismertető Címlista 

☐ 

Szaktudás Kiadó 
A Szaktudás Kiadó Ház megalakulása óta több mint 600 – nagyrészt agrártudományi – könyvet 

jelentetett meg. A komolyabb, magasabb szakmai igényű olvasóinknak írt szakkönyveket nem-

csak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnökök, szakemberek, nagytermelők, profi 

gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják. 

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

☐ 

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  Címlista ☐ 

Science & Technology Collection  Címlista ☐ 

Medical Collection   Címlista ☐ 

http://www.sciencemag.org/about/about-us
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/scimag.png
https://www.cas.org/products/scifinder
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/scifinder.png
https://www.cas.org/products/methodsnow
https://www.cas.org/products/patentpak
http://support.cas.org/products/chemzent
http://link.springer.com/
https://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/journals/springer-journals
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/springer.png
http://www.nature.com/nature/about/index.html
http://www.nature.com/siteindex/index.html
https://www.szaktars.hu/szaktudas/
https://www.szaktars.hu/media/cimlista/szaktudas.xlsx
http://explore.tandfonline.com/lmt/eisz
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/#libraries
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/social-science-humanities-library/
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/science-technology-library/
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/medical-library/
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Taylor and Francis – Cold War Eastern Europe 
Az adatbázis elsődleges forrásokat kínál a hidegháború kelet-európai történetéhez brit dokumen-

tumok alapján.   

Ismertető  

☐ 

Thieme – Thieme Medical E-Journals 
Az adatbázis a Thieme 41 orvostudományi folyóiratának kurrens és archív tartalmához biztosít 

hozzáférést.  

Ismertető Címlista 

☐ 

Thieme – MedOne Education 
Az adatbázis DRM-mentes orvostudományi tankönyvekhez biztosít hozzáférést.  

Ismertető Címlista 

☐ 

Thieme – Thieme Clinical Collections 
Az adatbázis a kiadó klinikai orvostudomány területén megjelent e-könyveihez biztosít hozzáfé-

rést.  

Ismertető Címlista 

☐ 

Thieme – RÖMPP 
A RÖMPP a német nyelvterület legnagyobb online kémiai kézikönyve – összesen 60 ezer szócikk 

érhető el a segítségével a kémia minden ágazatában.  

Ismertető 

☐ 

Tinta Könyvkiadó – SzóTudásTár 
A SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, magyar szótári adatbázis; a Tinta Könyvkiadó két év-

tizedes lexikográfiai és informatikai munkájának eredménye. A SzóTudásTár a következő nyelvi, 

lexikográfiai területekről tartalmaz tudnivalókat egy-egy szóról: értelmezés; szinonima; etimoló-

gia; ellentét; szólás; közmondás; kiejtés; összetett szavak; helyesírás; gyakoriság; rövidítés; ide-

gen szavak jelentése, eredete; régi szavak jelentése. 2019-ben az SzóTudásTár szólások, közmon-

dások eredete és a hasonlatok adatbázisokkal, illetve nyelvészeti szakkönyvtárral bővül. 

Ismertető  

☐ 

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 

☐ 

UpToDate 
Az UpToDate, a Wolters Kluwer orvosi alkalmazása, a friss szakirodalmat szemlézve összegzi 

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

pontjából 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  Használati statisztika 

☐ 

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 kiemel-

kedő, de minden tudományterület képviselve van benne.  

Ismertető Címlista 

 

Full Collection ☐ 

Social Sciences & Humanities (SSH) Collection ☐ 

Science, Technology & Medicine (STM) Collection ☐ 

Medical & Nursing Collection ☐ 

World Politics Review 
A szolgáltatás a globális és regionális politikai trendeket elemzi és mutatja be.  

Ismertető  

☐ 

http://www.coldwareasterneurope.com/unauthenticated
https://www.thieme.com/journals-main
https://www.thieme.com/journal-lists/251-thieme-journals
https://medone-education.thieme.com/
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/en/dokumente/sw_%20thieme-connect/MedOne_Education_Title_List.pdf
https://www.thieme.de/en/thieme-connect/thieme-clinical-connections-4753.htm
https://www.thieme.de/statics/dokumente/thieme/final/en/dokumente/sw_%20thieme-connect/Thieme_Clinical_Collections_Title_List_en.pdf
https://roempp.thieme.de/roempp4.0/do/UeberRoempp.do
http://szotudastar.hu/a-projektrol/
https://edu.interkonyv.hu/edu_interkonyv_2019
https://edu.interkonyv.hu/listview/show/subject/0/issue_desc/20/0
http://www.uptodate.com/home/about-us
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2017_teljes/utd.png
http://www.wileyonlinelibrary.com/journals
http://wileyonlinelibrary.com/journals-list
https://www.worldpoliticsreview.com/about
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Zoological Record 
Az alkalmazás a rendszertani besorolásokban és állattudományi kutatásokban nyújt segítséget.  

Ismertető 
☐ 

 

  

http://wokinfo.com/products_tools/specialized/zr/
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MELLÉKLET 1 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 ☐ 

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 2 JSTOR Collections 
Az egyes csomagok címlistája elérhető a szolgáltató honlapján: 

https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/115007466248-JSTOR-title-lists 

Kollekció Igénylés Kollekció Igénylés 

Essential Collection ☐ Health & General Sciences ☐ 

Museum Collection1 ☐ Hebrew Journals ☐ 

Public Library I. Collection2 ☐ Iberoamérica ☐ 

Public Library II. Collection ☐ Ireland ☐ 

ARCHÍV GYŰJTEMÉNYEK ☐ Jewish Studies ☐ 

Arts & Sciences I ☐ Language & Literature ☐ 

Arts & Sciences II ☐ Life Sciences ☐ 

Arts & Sciences III ☐ Mathematics & Statistics ☐ 

Arts & Sciences IV ☐ Mathematics & Statistics Legacy ☐ 

Arts & Sciences V ☐ Music ☐ 

Arts & Sciences VI ☐ Music Legacy ☐ 

Arts & Sciences VII ☐ Religion & Theology ☐ 

Arts & Sciences VIII ☐ 
ELSŐDLEGES FORRÁSOK 

☐ 

Arts & Sciences IX ☐ World Heritage Sites: Africa ☐ 

Arts & Sciences X ☐ Global Plants ☐ 

Arts & Sciences XI ☐ 
KURRENS GYŰJTEMÉNYEK 

☐ 

Arts & Sciences XII ☐ Area Studies ☐ 

Arts & Sciences XIII ☐ Art, Art History & Architecture ☐ 

Arts & Sciences XIV ☐ Business & Economics ☐ 

Arts & Sciences XV ☐ Classical Studies ☐ 

Asia ☐ Education ☐ 

Biological Sciences ☐ Film & Performing Arts ☐ 

Business I ☐ History ☐ 

Business II ☐ Language & Literature ☐ 

Business III ☐ Law ☐ 

Business IV ☐ Music ☐ 

Business & Economics ☐ Political Science & Sociology ☐ 

Ecology & Botany I ☐ Religion ☐ 

Ecology & Botany II ☐ Science, Technology & Mathematics ☐ 

 

                                                 
1 A Museum Collection tartalmazza az Arts & Sciences I - XV, a Life Sciences, a Business IV és az 
 Ecology & Botany I gyűjtemények teljes anyagát. A gyűjteményre kizárólag múzeumok jogosultak.  
2 A gyűjteményre kizárólag közkönyvtárak jogosultak.  

https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/115007466248-JSTOR-title-lists
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MELLÉKLET 3 További igényelt szolgáltatások 

 

 

Szolgáltatás neve Igénylés Szolgáltatás neve Igénylés 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 

 

 

Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást. 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

P.H. 

……………………. 

 

 
 


