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EISZ ADATBÁZIS IGÉNYEK 2022 
 

Alulírott, az  …………………. képviselőjeként, intézményem nevében jelzem szakmai igénye-

inket az EISZ Nemzeti Program alább felsorolt 2022. évi előfizetéses szolgáltatásaira.  

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

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

Programtanács 2022 júniusában dönt az állami támogatás mértékéről.  

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

miatt kisebb változások előfordulhatnak. 

Az egyes szolgáltatások hozzáférését az EISZ Titkárság kizárólag sikeres közbeszerzési eljárás 

esetén tudja biztosítani.  

 

Adatbázis neve 
Igénylés 

2022-re 

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

Computing Machinery kiadásában megjelenő folyóiratok, magazinok, konferencia kötetek, mű-

szaki hírlevelek, könyvek és további kiadványok érhetők el. A teljes szövegű kiadványok mellett 

a számítástechnikai tudományterület egészét felölelő szakbibliográfiát is tartalmaz.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag 
A csomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat el-

érését teljes szöveggel, beleértve a korábban külön adatbázisba rendezett orvostudományi fo-

lyóiratokat is. A teljes szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudományok, valamint az 

orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be. Az online folyó-

iratcsomag megrendelése esetén a kiadó nem biztosít kedvezményt a nyomtatott folyóiratok 

árából. 

Az EISZ-szerződés magában foglalja korlátlan számú Open Access cikk megjelenését, ha azok 

levelező szerzője az előfizető intézmény kutatója.   

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás 

(MeRSZ) 
A folyamatosan gyarapodó könyvtár állománya 2020 elején több mint 700 magyar nyelvű kézi-

könyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel. A művek 

választéka évente 150-200 címmel bővül. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyze-

telhető, hivatkozható formában szerepelnek. A MeRSZ minden eszközön és környezetben 

reszponzív, egységes megjelenést nyújt.  

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

biztosít, az intézményi előfizetéshez kapcsolható egyéni fiókok segítségével. 

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/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#ACM
https://akademiai.hu/info/eisz_folyoiratok
https://akjournals.com/subject/All?pageSize=100&sort=datedescending
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#AKF
https://akademiai.hu/info/mersz_az_intezmenyi_elofizetok_szamara
https://mersz.hu/cimlista
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#akm
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Akadémiai Kiadó Szótárszolgáltatás 
Az angol, német, francia, kínai, latin, holland, olasz, orosz, spanyol, svéd és szlovén szótárak 

mellett egy- és többnyelvű szakszótárak érhetők el az adatbázisban. A magyar egynyelvű szótá-

rak között megtalálható A magyar helyesírás szabályai 12. kiadása, az Idegen szavak és kifeje-

zések szótára, a Magyar értelmező kéziszótár és a Magyar szinonimaszótár is. A szótárak bön-

gészőből és Microsoft Office bővítményként is használhatók és mobileszközökről is elérhetők.  

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

biztosít, az intézményi előfizetéshez kapcsolható egyéni fiókok segítségével. 

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

☐ 

American Chemical Society (ACS) Journals 
A folyóirat-adatbázis online hozzáférést biztosít több mint 60 lektorált tudományos szakfolyó-

irat teljes szövegéhez az analitikai kémia, az alkalmazott kémia, a biológiai kémia, a fizikai 

kémia, az anyag- és mérnöki tudományok, valamint a szerves és szervetlen kémia területén. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Annual Reviews 
A folyóiratok az adott szakterület eredményeit foglalják össze referáló tanulmányok formájában.  

Ismertető Címlista  

      

Sciences Collection       Címlista ☐ 

Life Sciences Collection      Címlista ☐ 

Physical Sciences Collection      Címlista ☐ 

Biomedical Collection      Címlista ☐ 

Agriculture Collection      Címlista ☐ 

Social Sciences Collection      Címlista ☐ 

Economics Collection       Címlista ☐ 

ATLA Religion Database with ATLASerials  
A vallástudományi adatbázis 350 folyóirathoz biztosít teljes szövegű hozzáférést. A szolgáltatás 

részeként több mint egymillió tételből álló vallástudományi bibliográfia is elérhető.   

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

ATLA Religion Database with ATLASerials Plus  
A vallástudományi adatbázis 490 folyóirat teljes szövegéhez biztosít hozzáférést. A szolgáltatás 

részeként több mint egymillió tételből álló vallástudományi bibliográfia is elérhető.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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 17 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 Standard csomagban 29 folyóirat, a BMJ Jour-

nals Standard A csomagban további 2, a BMJ Journals Premier csomagban további 11 folyóirat 

érhető el.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

      

BMJ Journals Standard ☐ 

BMJ Journals Standard A ☐ 

BMJ Journals Premier ☐ 

https://akademiai.hu/info/szotarszolgaltatas_intezmenyi_elofizetok_szamara
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#AKSZ
https://www.acs.org/content/acs/en/about.html
https://pubs.acs.org/pb-assets/documents/infocentral/journal-publication-summary-1602253088807.xlsx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#acs
https://www.annualreviews.org/about
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2020sciences
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2020life
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2020physical
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2020biomedical
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2020agriculture
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2020social
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2020economics
https://www.ebsco.com/products/research-databases/atla-religion-database-atlaserials
https://www.atla.com/wp-content/uploads/2020/01/rfh_RDBAtlas_titlelist_2020_01.xlsx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#atla
https://www.ebsco.com/products/research-databases/atla-religion-database-atlaserials-plus
https://www.atla.com/wp-content/uploads/2020/01/lsdar_RDBAtlasPLUS_titlelist_2020_01.xlsx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#atla
https://www.bmj.com/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#bmj
https://casereports.bmj.com/pages/about/
http://journals.bmj.com/
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/BMJ_cimlista_2022.xlsx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#bmj
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BMJ Best Practice 
Az orvosi döntéstámogató eszköz segíti a diagnózisok felállítását, a betegágy melletti gyógyí-

tást. A szolgáltatás segíti az orvosképzésen tanuló hallgatókat a gyakorlati orvosi teendők el-

sajátításában.  

Ismertető 

☐ 

Brill Journals 
A kiadó mintegy 300 folyóirata érhető el teljes szöveggel az adatbázisban.  

Ismertető+címlista  Használati statisztika  

      

Full Collection (327 folyóirat)   ☐ 

Humanities and Social Sciences (248 folyóirat)  ☐ 

International Law and Human Rights (65 folyóirat)  ☐ 

Biology (14 folyóirat)   ☐ 

Religious Studies (56 folyóirat) ☐ 

Asian Studies (47 folyóirat) ☐ 

Languages, Linguistics and Literatuer (29 folyóirat) ☐ 

Middle East & Islamic Studies (32 folyóirat) ☐ 

Philosophy (28 folyóirat) ☐ 

Brill Arkyves Online 
Az adatbázis múzeumi képgyűjteményekhez biztosít hozzáférést, összesen több mint 900 ezer 

műalkotás érhető el a segítségével.   

Ismertető                                             Használati statisztika 

☐ 

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

elérni.   

Ismertető  Használati statisztika  

☐ 

Brill Foreign Law Guide 
A rendszeresen frissített adatbázis eredeti nyelven és angol fordításban ismerteti a világ 190 

országának jogrendszerét és hatályos jogforrásait. 

Ismertető 

☐ 

Brill Jus Mundi – Academic Research 
A több mint 30 ezer nemzetközi jogi dokumentumot tartalmazó adatbázis átfogó, többnyelvű 

és felhasználóbarát platformot kínál a nemzetközi jog tudományos kutatásához. 

Ismertető 

☐ 

Brill Encyclopedia of Early Christianity Online 
Az adatbázis történettudományi szemszögből vizsgálja a korai kereszténység szövegeit, szel-

lemiségét, meghatározó alakjait.   

Ismertető  

☐ 

Brill Encyclopaedia of Islam (EI) Online 
Az adatbázisban az Encyclopaedia of Islam 2. és 3. kiadása érhető el.   

Ismertető  
☐ 

Brill Bibliography of the History and Archaeology of Eastern Europe in 

the Middle Ages 
A bibliográfiai adatbázisban 65 ezer tétel érhető el a középkori Kelet-Európa történetével és 

régészeti kutatásával kapcsolatban.   

Ismertető  

☐ 

Brill New Pauly Online 
Az adatbázisban a Der Neue Pauly ókortudományi enciklopédia angol nyelvű feldolgozása ér-

hető el. 

Ismertető  

☐ 

https://bestpractice.bmj.com/info/about-us/
https://brill.com/page/Journals/journals#ejournal
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#brill_f
http://arkyves.org/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#brill_arkyves
https://bibliographies.brillonline.com/browse/book-history-online
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#brill_book_history
https://referenceworks.brillonline.com/browse/foreign-law-guide
https://brill.com/view/db/jmun
https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-encyclopedia-of-early-christianity-online
https://referenceworks.brillonline.com/cluster/Encyclopaedia%20of%20Islam
https://bibliographies.brillonline.com/browse/bibliography-of-the-history-and-archaeology-of-eastern-europe-in-the-middle-ages
https://referenceworks.brillonline.com/browse/brill-s-new-pauly
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Brill Jacoby Online 
Az online szöveggyűjtemény Felix Jacoby Die Fragmente der Griechischen Historiker I-III. 

köteteinek bővített és átdolgozott angol nyelvű változata.   

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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

Ismertető  Használati statisztika  

☐ 

Brill Encyclopedia of Slavic Languages and Linguistics online  
Az adatbázisban a szláv nyelvekről szóló valaha kiadott legátfogóbb referenciamunkák érhetők 

el, mintegy 400 cikkel. 

Ismertető 

☐ 

Brill World Christian Database 
Az adatbázis részletes információkat tartalmaz 9000 keresztény felekezetről és a világ minden 

országában található vallásokról. 

Ismertető 

☐ 

Brill’s Medieval Reference Library Online 
Több mint 4000 bejegyzéssel és több mint 200 illusztrációval az adatbázis elengedhetetlen on-

line forrás mindazok számára, akiket érdekel a középkori Európa története és kultúrája. 

Ismertető 

☐ 

Brill Encyclopedia of Jewish History and Culture Online  
Az adatbázis a zsidóság történetét mutatja be 1750-től az 1950-es évekig, sok térképpel és kép-

pel szemléltetve. 

Ismertető  

☐ 

CAB Abstracts with Full-Text 
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 10 millió bibliográfiai tételt 

és 539 ezer referátumot tartalmaz.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

CABI Compendiums  
A CABI szolgáltatásai egy-egy agrárgazdasági területhez szolgáltatnak adatokat, esettanulmá-

nyokat, ismertetőket és további forrásokat.  

 

Animal Health and Production Compendium  Ismertető ☐ 

Aquaculture Compendium   Ismertető ☐ 

Crop Protection Compendium   Ismertető ☐ 

Forestry Compendium   Ismertető ☐ 

Horticulture Compendium  Ismertető ☐ 

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

náris folyóirat-adatbázis kiemelkedő különösen a bölcsész- és társadalomtudományokban, de a 

természettudományi és műszaki tudományok is képviseltetik magukat. A csaknem 2 millió tel-

jes szövegű cikk több mint 400 tudományos folyóiratban érhető el. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

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://referenceworks.brillonline.com/cluster/Jacoby%20Online
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/brill_jacoby_2019.png
https://referenceworks.brillonline.com/browse/religion-past-and-present
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#brill_religion
https://referenceworks.brillonline.com/browse/encyclopedia-of-slavic-languages-and-linguistics-online
https://brill.com/view/db/wcdo
https://brill.com/view/package/brml?language=en
https://brill.com/view/package/ejhb?language=en
https://www.cabi.org/publishing-products/cab-abstracts
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#CAB
https://www.cabi.org/publishing-products/animal-health-and-production-compendium
https://www.cabi.org/publishing-products/aquaculture-compendium
https://www.cabi.org/publishing-products/crop-protection-compendium
https://www.cabi.org/publishing-products/forestry-compendium
https://www.cabi.org/publishing-products/horticulture-compendium
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
https://www.cambridge.org/core/services/librarians/kbart
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#CUP
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CEIC 
2200 forrásból származó több mint 7 millió idősort tartalmazó globális makrogazdasági adat-

bázis, fejlett összehasonlító, vizualizációs és letöltési funkciókkal. 

Ismertető 

      

CEIC globális adatbázis  
200 ország sztenderdizált makroökonómiai idősorait tartalmazza, közel valós idejű frissí-

tési idővel. 
☐ 

CEIC prémium adatbázisok (Oroszország, India, Indonézia, Kína, Brazília) 
Máshol el nem érhető makroökonómiai adatmélység a legfontosabb fejlődő gazdaságok-

ból, szektor adatokkal. 
☐ 

CEIC World Trend Plus adatbázis 
Regionálisan aggregált adatokat, átfogó előrejelzéseket, árupiaci idősorokat és piaci han-

gulati mutatókat tartalmaz. 

☐ 

Clarivate Analytics – Web of Science Core Collection 
A Clarivate Analytics hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudomány-

terület legfontosabb folyóiratait. Elsősorban szakirodalom keresésére alkalmas, illetve segítség-

ével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni. Okostelefonokon is elérhető és 

kereshető a Web of Science a MyRa alkalmazás segítségével és teljesen integrált az EndNotetal, 

Publonsszal és EndNote Clickkel (korábban Kopernio). 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Clarivate Analytics – Citation Connection 
A Citation Connection csomag kibővíti a Web of Science Core Collection tartalmát további 

fontos kutatási forrásokkal: könyvekkel (Book Citation Index), konferenciakötetekkel (Confe-

rence Proceedings Citation Index), kutatási adatokkal és tanulmányokkal (Data Citation Index), 

szabványokkal (Derwent Innovation Index) és szakterületi hivatkozási adatbázisokkal (Biosis 

Citation Index, Current Contents Connect, Medline, Zoological Records). 

Ismertető Címlista   

☐ 

Clarivate Analytics – 

Emerging Sources Citation Index (ESCI) Backfiles 2005–2014 
A Clarivate Analytics adatbázisa, a Web of Science Core Collection Emerging Sources Cita-

tion Indexe jelenleg 7 800 további folyóiratot listáz. A folyóiratok elbírálása szigorú, de eny-

hébb a Web of Science esetén alkalmazottnál. Az index 2015 utáni adatai a Web of Science 

Core Collection 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 a legidézetebb cikkeket, szerzőket, intézményeket tartalmazó Essential Sci-

ence Indicators (ESI) adatbázisok közös továbbfejlesztett felülete. A JHCD segítségével lekér-

dezhető az egyes folyóiratok impakt faktora és megállapítható a Highly Cited és Hot Paper a Web 

of Science-ben.  

A szolgáltatás csak Web of Science Core Collection előfizetés mellett rendelhető. 

Ismertető  Használati statisztika  

☐ 

Clarivate Analytics – InCites 
A Clarivate Analytics tudományértékelő adatbázisa, segíti a szerzők, intézmények, tudomány-

területek, finanszírozószervezetek elemzését, az elért eredmény kontextusban való értelmezé-

sét, valamint stratégiailag fontos együttműködések megállapítását és elemzését. Segíti a nyílt 

hozzáférésű cikkek elemzését normalizált mérőszámok segítségével, valamint a publikációs 

stratégia sikerességének elemzését.  

A szolgáltatás csak JHCD előfizetés mellett rendelhető. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

  

https://www.ceicdata.com/en/products
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/
https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#WOS
https://clarivate.libguides.com/ld.php?content_id=52460849
https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/webofscience-esci/
https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/journal-citation-reports/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#JHCD
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/incites/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#InCites
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De Gruyter Journals 
A De Gruyter kiadó 344 online folyóirat mellett további 101 open access folyóirat elérhetőségét 

biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig elérhetők teljes szöveg-

gel a tanulmányok. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

 

Complete Package (344 cím) ☐ 
Science, Technology and Medicine Package (84 cím) ☐ 
Social Sciences and Humanities Package (260 cím) ☐ 
Medicine (21 cím) ☐ 

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

Ismertető  Használati statisztika  

☐ 

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

Ismertető      Használati statisztika 

☐ 

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

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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

hetők hozzá. 

Ismertető 

☐ 

De Gruyter – Allgemeines Künstlerlexikon Online 
1,2 millió művész életrajzi adatait rögzítő, rendszeresen frissített kézikönyv. 

Ismertető 

☐ 

De Gruyter – Linguistic Minorities in Europe Online 
A kisebbségi nyelvhasználat enciklopédiája 2019 óta frissülő adatbázis, amely a fejezetekhez 

multimédiás anyagokat is társít. Az adatbázisban elérhetők a magyar kisebbségi nyelvhasználatra 

vonatkozó fejezetek is. 

Ismertető 

☐ 

De Gruyter – Le Corbusier Online 
Le Corbusier életművét bemutató adatbázis. 

Ismertető   

☐ 

EBSCO – Academic Search Complete 
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el 6300 előfizetéses folyóirat tudo-

mányos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. A felületen további más források is 

hozzáférhetők.   

Ismertető  Címlista Használati statisztika 

☐ 

EBSCO – Academic Search Ultimate 
A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük el több mint 9200 előfizetéses folyó-

irat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve. A felületen további források 

is hozzáférhetők.  

Ismertető  Címlista Használati statisztika 

☐ 

EBSCO – Art and Architecture Source 
Teljes szövegű művészeti és építészeti adatbázis, 770 folyóirat és 220 könyv teljes szövegéhez 

és 63 ezer tételes képanyaghoz biztosít hozzáférést.  

Ismertető Címlista  

☐ 

EBSCO – Business Source 
A közgazdaság-tudományi adatbázisban teljes szöveggel érhető el több száz szakfolyóirat, to-

vábbá üzleti jelentések és országelemzések.  Használati statisztika 

      

Business Source Premier (1100 cím))                      Ismertető  Címlista ☐ 

Business Source Complete (több mint 2000 cím)    Ismertető  Címlista ☐ 

Business Source Ultimate (több mint 3280 cím)      Ismertető  Címlista ☐ 

http://www.degruyter.com/page/843
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#DG
https://www.degruyter.com/view/db/btl
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#DG_btl
https://www.degruyter.com/db/tll
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#DG_tll
https://www.degruyter.com/view/db/ebr
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#DG_ebr
https://www.degruyter.com/view/db/bdt
https://www.degruyter.com/view/db/akl
https://www.degruyter.com/view/db/lme
http://www.jaceklewinson.com/online/article/DeGruyter-Le-Corbusier-Online
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.xls
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#asc
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate
https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-journals.xls
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#asu
https://www.ebsco.com/products/research-databases/art-architecture-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/asu-coverage.xls
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#bsp
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-premier
https://www.ebscohost.com/titleLists/buh-journals.xls
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-complete
https://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.xls
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-ultimate
https://www.ebscohost.com/titleLists/bsu-journals.xls
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EBSCO – Econlit  
Az American Economic Association adatbázisa az elmúlt 120 év közgazdaság-tudományi fo-

lyóiratainak, könyveinek és más kiadványainak bibliográfiai adatbázisa 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

EBSCO – Econlit with Full Text Package 
Az EconLit with Full Text a legmegbízhatóbb teljes szövegű adatbázis a gazdasági kutatás szá-

mára. Több száz teljes szövegű folyóiratot kínál, köztük az Amerikai Gazdasági Szövetség em-

bargó nélküli folyóiratait. Tartalmazza az EconLit összes indexelését is, amely követi a közgaz-

dasági szakirodalom magas színvonalú JEL osztályozási rendszerét. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

EBSCO – Education Source 
A neveléstudományi–pedagógiai adatbázisban több ezer szakfolyóirat, könyv és konferencia-

anyag érhető el teljes szöveggel.  

Ismertető Címlista 

☐ 

EBSCO – INSPEC 
Az Institution of Engineering and Technology bibliográfiai adatbázisa lefedi a fizika és a mér-

nöki tudományok jelentős részét. 

Ismertető  

☐ 

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

Ismertető Címlista Használati statisztika 
☐ 

EBSCO – MLA International Bibliography with Full Text 
A Modern Language Association (MLA) nyelvtudományi bibliográfiája 1920-ig visszamenőleg 

indexeli a szakterületet, továbbá közel 1000 folyóirathoz teljes szövegű hozzáférést is biztosít. 

Ismertető Címlista 

☐ 

EBSCO – SocINDEX with Full Text 
A szociológiai adatbázis több mint 630 társadalomtudományi folyóirathoz biztosít hozzáférést. 

Ismertető Címlista 
☐ 

Elsevier – ScienceDirect 
Az Elsevier kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudományos 

folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. Az adatbázisban közel 2200 lektorált folyóirat ér-

hető el. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Elsevier – Scopus 
Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület 

legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Elsősorban szakirodalom keresésére 

alkalmas, illetve segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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

tok és intézmények teljesítményének elemzésében, az intézményi erősségek azonosításában, a 

kutatási témák feltárásában, illetve a nemzetközi együttműködések fejlesztésében. 

Ismertető  

☐ 

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 – Embase 
Az Elsevier orvosbiológiai adatbázisa elsősorban a gyógyszerkutatásban hasznosítható forrásokat 

tartalmaz. A szolgáltatás részeként 8000 folyóirat és további konferenciakiadvány indexált adatai 

is elérhetők. 

Ismertető  Címlista 

☐ 

https://www.ebsco.com/products/research-databases/econlit
http://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#EconL
https://www.ebsco.com/products/research-databases/econlit-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-coverage.xls
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#EconLFT
https://www.ebsco.com/products/research-databases/education-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.xls
https://www.ebsco.com/products/research-databases/inspec
https://www.ebscohost.com/academic/legal-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.xls
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#legal
https://www.ebsco.com/products/research-databases/mla-international-bibliography-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/mla-coverage.xls
https://www.ebsco.com/products/research-databases/socindex-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.xls
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.xlsx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#scidir
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/scopus_2019.png
https://www.elsevier.com/solutions/scival
https://www.elsevier.com/solutions/clinicalkey
https://elsevierresources.com/clinicalkey/files/2020/11/Master_Content_List.xls
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#clkey
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research/embase-coverage-and-content


 

 

Oldal: 8 / 21 

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  

☐ 

Emerald – EmeraldInsight 
Az adatbázisban az Emerald kiadó folyóiratai érhetők el teljes szöveggel. Több más tudomány-

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

Ismertető  Használati statisztika 

 

Emerald Premier eJournals (all journals)                   Címlista 
(több mint 310 folyóirat) 

 
 

☐ 

Emerald Management (EMAN)   Címlista 

(212 folyóirat 9 szakterületről) 
☐ 

Accounting, Finance & Economics (41 cím)  Címlista ☐ 
Business, Management & Strategy (55 cím)  Címlista ☐ 
Education (24 cím)                                                           Címlista  ☐ 
Engineering, Computation & Technology (57 cím)  Címlista ☐ 

Health & Social Care (32 cím)               Címlista ☐ 

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

Information and Knowledge Management (12 cím)  Címlista ☐ 

Library and Information Studies (16 cím)              Címlista ☐ 

Marketing (23 cím)                                                                                 Címlista ☐ 

Operations, Logistics & Quality (16 cím)  Címlista ☐ 

Property Management & Build Environment (20 cím)  Címlista ☐ 

Public Policy & Environmental Management (13 cím)  Címlista ☐ 

Tourism & Hospitality (8 cím)               Címlista ☐ 

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

 

      

Emerald Emerging Market Case Studies (EEMCS)  Ismertető 

több mint 860 esettanulmány 

 

☐ 

The Case Journal  

több mint 310 esettanulmány   Ismertető 
☐ 

Emerald – Expert Briefings 
 

      

Daily Expert Briefings   Ismertető 

Előfizetés az aktuális tartalomra és archívumra - több mint 25 000 tájékoztató  
☐ 

Expert Briefings – Archive of 5 years Ismertető 

20 000 szakértői tájékoztató egyszeri megvásárlása 
☐ 

Emerging Markets Information Service (EMIS) 
A fejlődő gazdaságokra fókuszáló, gazdasági-pénzügyi adatbázis 2000 globális és helyi forrásból 

aggregál céges-, ágazati- és országadatokat és elemzéseket, továbbá naponta 50 ezer hírt szemléz, 

archívummal. Az elemzések a legnevesebb nemzetközi forrásoktól származnak, mint The Eco-

nomist, MarketLine, Fitch Solutions, IHS Markit, stb. 

Ismertető  Használati statisztika 

 

EMIS University – Magyarország csomag ☐ 
EMIS University – Közép- és Délkelet-Európa csomag ☐ 
EMIS University – Globális csomag ☐ 

https://www.elsevier.com/solutions/reaxys
http://www.emeraldgrouppublishing.com/about/index.htm
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#emerald
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-07/eJournals-premier-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/EMAN-portfolio-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/AFE-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/BMS-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/EDU-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/ECT-portfolio-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/HSC-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/HRLOS-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/IKM-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/LIS-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/MAR-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/OLQ-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/PMBE-brochure.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-01/ejournal-subject-brochure-PPEM.pdf
https://www.emeraldgrouppublishing.com/sites/default/files/2020-10/THM-brochure.pdf
https://www.emeraldinsight.com/topic/cs_all?sortByPpub
https://emeraldinsight.com/loi/tcj
https://www.emeraldgrouppublishing.com/products/expert-briefings
https://www.emerald.com/insight/content/briefings?_ga=2.18253883.360273074.1609851624-999179723.1609851094
https://www.emis.com/university
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#emis
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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 1,4 millió bibliográfiai tétel 

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

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

GALE – Gale Reference Complete 
A Gale legnagyobb, elsődleges forrásokat és periodikákat (folyóiratokat, napilapokat, magazi-

nokat) tartalmazó multidiszciplináris gyűjteménye az irodalomtól a műszaki tudományokig. 

Tartalmazza az Academic OneFile, a General OneFile, a Gale Literature adatbázisokat, 1700 e-

könyvet és a különböző tárgykörű, elsődleges forrásokat tartalmazó Archives Unbound 

Collection-t. Az adatbázis 28 000 periodikát, sok millió cikket, 1,5 millió irodalmi tételt, 13 

millió oldal elsődleges dokumentumot foglal magában. 

Ismertető    Címlista 

☐ 

GALE – Gale OneFile Collections + melléklet 
Az ide tartozó gyűjtemények a világ vezető folyóiratait és referencia forrásait tartalmazzák, 

köztük a felsőoktatás számára a szakfolyóiratokat tartalmazó Academic OneFile-t (17000+ 

cím), illetve az általános tárgyú folyóiratokat tartalmazó General File-t (14500+ cím).  

Az igényelt kollekciók megjelölése a mellékletben lehetséges.  

Ismertető   Címlista   Használati statisztika 

      

GALE Literature 
A Gale irodalmi adatbázisait integráló felületen egyszerre érhető el a Dictionary of Literary 

Biography, a Something About the Author, a Literature Resource Center, a Gale  Literary  

Criticism, a LitFinder, a Scribner Writers, a Twayne’s Authors és a Contemporary Authors. A 

szolgáltatás így elsődleges és másodlagos irodalomtudományi források együttes alkalmazását 

teszi lehetővé. 

Ismertető  Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

HVG-ORAC – Szakcikk Adatbázis Plusz 
A kiadó saját jogi szakfolyóiratai és további vendégperiodikák érhetők el teljes szöveggel az 

adatbázisban 2000-től a legfrissebb számig – összesen több mint 12 ezer jogi szakcikk. 

Ismertető+címlista  

☐ 

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

adatbázisa. Folyóiratcikkeket, könyveket, műszaki leírásokat és konferenciaanyagokat egy-

aránt elérhetők benne, összesen 195 folyóirat és 4000 könyv teljes szövege érhető el a szolgál-

tatás keretében. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető  Címlista   Használati statisztika 

☐ 

IOPScience extra 
Az IOPscience extra az IOP Publishing elsőszámú tudományos adatbázisa, amely több mint 90 

teljes szöveggel elérhető folyóiratot tartalmaz, ideértve világelső szakmai címeket is a fizika 

világából. A folyóiratokban publikált cikkek 40 tudományterületet ölelnek fel a fizikán túl. 

Fontos kiadványokat találhatunk benne az orvostudomány, a matematika, a földtudomány, az 

idegtudomány, a biofizika, a kémia és a műszaki tudományok területéről is.  

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Journal of the American Medical Association (JAMA) 
Az orvostudományi adatbázisban a JAMA és a szakfolyóiratai érhetők el teljes szöveggel. A 

lehetséges előfizetési konstrukciók: a JAMA + 3 cím, +6 cím, +9 cím, +11 cím. 

Ismertető Címlista  

☐ 

JSTOR + melléklet 
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban bölcsészet- 

és társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis  archív tartalmakat szolgáltat, 

a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Az egyes tematikus kollekciók 

mellett közkönyvtárak (Public Library Collection I–II-III) 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 

      

https://www.ifis.org/fsta
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#FSTA
https://www.gale.com/intl/databases/gale-reference-complete
https://support.gale.com/tlist/products
https://www.gale.com/intl/databases/gale-onefile
https://support.gale.com/tlist/products
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#gale_onefile
https://www.gale.com/intl/databases/gale-literature
https://support.gale.com/tlist/products
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#gls
https://hvgorac.hu/Szakcikk_Adatbazis_Plusz
https://innovate.ieee.org/ieee-xplore-for-academia/
http://ieeexplore.ieee.org/browse/periodicals/title/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#ieee
http://iopscience.iop.org/page/extra
http://iopscience.iop.org/journalList
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#iop
https://jamanetwork.com/
https://jamanetwork.com/pages/new-issns
https://about.jstor.org/
http://about.jstor.org/content/jstor-title-lists
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#JSTOR
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JSTOR – ARTSTOR Digital Library 
Az Artstor adatbázis 2 millió kiváló minőségű képhez nyújt hozzáférést oktatáshoz és kutatás-

hoz. Tartalmában egyesíti a világ múzeumainak ás fotóarchívumainak képanyagát. Az összes 

kép oktatásban használható jogosultsággal rendelkezik. 

Ismertető   Használati statisztika 

☐ 

Kossuth Kiadó 
Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 250 szakkönyvét tartalmazza. A kötetek nagy-

részt a történelem, politikatudomány, filozófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében je-

lentek meg. Az adatbázisban egyes kiadványok váltakozva PDF, illetve ePUB formátumban ér-

hetők el.  

 Címlista Használati statisztika 

☐ 

L’Harmattan Digitális Adatbázis 
A L'Harmattan Könyvkiadó utóbbi 20 évben kiadott 1600 szak- és tankönyvét, valamint magas 

színvonalú szépirodalmi munkákat tartalmazó adatbázisa. A rendszer korlátlan számú egyidejű 

elérést, teljes szövegű keresést, kijelölést-másolást, valamint könyvenként 50 tetszőlegesen kivá-

lasztott oldal letöltését teszi lehetővé. A tartalom folyamatosan, évente mintegy 150 kötettel bő-

vül.  

Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is használható a szak-

tars.hu felületén. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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

gének több mint 52 000 francia nyelvű kötetét és 150 szakfolyóiratát öleli fel. Az adatbázis szá-

mos magyar vonatkozású művet tartalmaz. Az adatbázis nemzetközi összehasonlításban is ki-

emelkedő az alábbi területeken: nemzetközi kapcsolatok, humán- és társadalomtudományok, jog, 

gazdaság és menedzsment, földrajz és természettudományok.   

Ismertető Címlista 

☐ 

L’Harmattan – L’Harmattan Video 
Az Harmathéque francia nyelvű videó-adatbázisában közel 2000 dokumentumfilmet, portréfil-

met, színházi előadásot és tudományos ismeretterjesztő filmet érhetünk el az alábbi témakörök-

ben: művészet, gazdaságtudomány, környezettudomány, néprajz, kísérleti alkotások, földrajztu-

domány, geopolitika, történettudomány, irodalom, zene és zenetudomány, sport, közpolitikai be-

szélgetések, irodalom és gyermekirodalom.  

Ismertető 

☐ 

L’Harmattan – Opsis TV 
A videó-adatbázis a L’Harmattan Csoport által üzemeltetett Lucernaire összművészeti központ 

előadásait tartalmazza. Világhírű előadók és kísérletező előadások egyaránt helyet kapnak itt, 

a legismertebb előadók: Michael Hirsch, Laurent Terzieff, Michael Lonsdale, Marie-Christine 

Barrault, Marcel Maréchal, Jean-Paul Farré, Véronique Soufflet, Fabio Marra, Jacques Verzier, 

Cesare Capitani. 

Ismertető 

☐ 

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

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

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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

bibliográfiai tételében lehet keresni. Az adatbázis évente 100 ezer rekorddal bővül.  

Ismertető Címlista Használati statisztika  

☐ 

Oxford Art Online 
Az Oxford University Press művészeti enciklopédiája lektorált szócikkeket, illetve azokhoz kap-

csolódó képanyagot, bibliográfiát és további forrásokra mutató linkgyűjteményt tartalmaz. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

Oxford Music Online 
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes szócikkanyagát tartal-

mazza – beleértve a Grove Music Online, a The Oxford Dictionary of Music és a The Oxford 

Companion to Music anyagát. A gyűjteményben több mint 52 ezer szócikk között lehet keresni.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

http://www.artstor.org/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#artstor
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2020/kossuth_cimlista_2020.xlsx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#kossuth
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/harmattan/az-adatbazisrol/
https://www.szaktars.hu/harmattan/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#lharm
https://www.harmatheque.com/html/informations
http://www.harmattan.fr/listeebook.xls
https://www.harmattantv.com/
https://www.opsistv.com/
http://www.lww.com/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.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/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#MathSciNet
https://www.oxfordartonline.com/groveart/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/oxford_art_2019.png
http://www.oxfordmusiconline.com/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/oxford_music_2019.png
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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 1996 utáni évfolyamai érhetők el.  

Ismertető Címlista  Használati statisztika 

 

Full Collection ☐ 

Medicine & Health Collection  ☐ 

Arts & Humanities Collection  ☐ 

Social Sciences Collection  ☐ 

Science & Mathematics Collection ☐ 

Law Collection ☐ 

Oxford Handbooks Online (OHO) 
Az adatbázis közel 1000 Oxford-kézikönyv mintegy 35 ezer tételből álló szócikkanyagát tartal-

mazza. A kötetek 17 tudományterület anyagát fedik le, köztük a régészet, közgazdaság-tudo-

mány, nyelvészet, filozófia, történelem és további bölcsészettudományokat.   

Ismertető Címlista  

      

Archaeology ☐ 

Business and Management ☐ 

Classical Studies ☐ 

Criminology and Criminal Justice ☐ 

Economics and Finance ☐ 

History ☐ 

Law ☐ 

Linguistics ☐ 

Literature ☐ 

Music ☐ 

Neuroscience ☐ 

Philosophy ☐ 

Physical Sciences ☐ 

Political Science ☐ 

Psychology ☐ 

Religion ☐ 

Sociology ☐ 

Oxford Research Encyclopedias (ORE) 
Az adatbázis lektorált összefoglalókat tartalmaz, amelyek az egyetemi oktatás minden szintjén 

hasznosíthatók szinte valamennyi tudományterületen a politológiától a vallástudományon át a 

pszichológiáig. 

Ismertető  

☐ 

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 3500 tanulmány jelenik meg.   

Ismertető   Használati statisztika 

 ☐ 

  

https://academic.oup.com/journals/
https://academic.oup.com/journals/pages/journals_a_to_z
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#oup
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/page/title-lists
https://oxfordre.com/
http://www.pnas.org/page/about
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#pnas
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Project MUSE 
A bölcsészet- és társadalomtudományi adatbázisban elsősorban egyetemi kiadók folyóiratai és 

könyvfejezetei érhetők el teljes szöveggel. Az adatbázis 260 kiadó termékeit szolgáltatja, össze-

sen több mint 425 ezer folyóiratcikket és több mint egymillió könyvfejezetet.  

Ismertető Címlista  Használati statisztika 

 

Premium Collection ☐ 

Social Sciences ☐ 

Humanities ☐ 

ProQuest Academic Complete 
199 ezer e-könyv 10 tudományterületen – jog, gazdaság, bölcsészet, társadalomtudomány, or-

vostudomány, nyelvészet és irodalom, történelem, pedagógia, természet- és műszaki tudomá-

nyok és vallás és filozófia - korlátlan számú egyidejű felhasználóval, neves tudományos és 

egyetemi kiadóktól. 
Ismertető  

 ☐ 

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 művé-

szeti előadások, amelyek az óra anyagába egyenként beépíthetők és megoszthatók a hallgatók-

kal. A gyűjtemények szövegei ritkán fellelhető, kutatást támogató anyagok. 

Ismertető  Használati statisztika 

 

Academic Video Online: Premium ☐ 

Music and Dance Online ☐ 

Veterinary Education in Video ☐ 

Art and Architecture in Video ☐ 

Fashion Studies Online ☐ 

Global Issues Library ☐ 

Anthropology Resource Library ☐ 

Twentieth Century Religius Thought ☐ 

ProQuest Central 
A teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisban 47 önállóan is használható adatbázisban 12 

ezer teljes szövegű kurrens periodikát dolgoz fel, üzleti, orvostudományi, társadalomtudomá-

nyi, bölcsészettudományi, pedagógiai, természet- és műszaki tudományi és interdiszciplináris 

területeken. A tudományos folyóiratok mellett szakmai folyóirat, napilapok, műhelytanulmá-

nyok, doktori értekezések, videók és más dokumentumok is elérhetők az 1970-es évektől nap-

jainkig.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

ProQuest Dissertation and Theses Global  
Az adatbázisban a világ több ezer egyeteméről 5 millió doktori értekezés érhető el, közülük 2,6 

millió értekezés teljes szöveggel. A tételek kereshetően, felhasznált irodalomhoz linkelve sze-

repelnek az adatbázisban. Az adatbázis évente 200 ezer tétellel bővül. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

ProQuest Literature Online 
Az adatbázis az irodalom oktatásának és kutatásának elengedhetetlen eszköze, amelyben elér-

hető 350 ezer szépirodalmi mű, 425 teljes szövegű irodalomtudományi folyóirat, bibliográfi-

ákkal és kézikönyvekkel kiegészítve.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

ProQuest – One Academic 
A ProQuest multidiszciplináris gyűjteménye egy felületen tartalmazza a négy alapvető és leg-

gazdagabb multidiszciplináris forrást: a ProQuest Central, az Academic Complete, az Acade-

mic Video Online és a ProQuest Dissertations & Theses Global adatbázisokat. 

Ismertető 

☐ 

https://muse.jhu.edu/about/index.html
https://muse.jhu.edu/cgi-bin/journal_kbart_html.cgi
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#prm
https://www.proquest.com/products-services/Academic-Complete.html
https://alexanderstreet.com/products
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/asp_2019.png
https://www.proquest.com/products-services/ProQuest_Central.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000255
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#pqc
https://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/pq_dissertation.png
https://www.proquest.com/products-services/literature_online.html
https://www.proquest.com/documents/title-list-literature-online.html
https://www.proquest.com/products-services/ProQuest-One-Academic.html
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ProQuest – Early English Books Online  
Az Early English Books Online (EEBO) a korai angol nyelvű nyomtatott művek és az Angliá-

ban nyomtatott művek végleges online gyűjteménye, amely 1700 előtti több mint 146 000 

könyv digitális másolatát fedezi fel a kora újkori tudósok számára kialakított felületen keresztül. 

A kutatást a különféle írási módok és kereszthivatkozások segítik.  

Ismertető Címlista                                            

☐ 

ProQuest – Periodicals Archive Online  
A Periodicals Archive Online a humán- és a társadalomtudományok vezető nemzetközi folyó-

iratainak gazdag digitális archívuma, amely több mint két évszázadot felölelő tartalommal ren-

delkezik. Az adatbázis 750 történelmileg elismert folyóiratot tartalmaz az első évfolyamoktól 

kezdve. 

Ismertető Címlista                                         

☐ 

ProQuest – The Guardian and The Observer   
Az adatbázisban a The Guardian és a The Observer együtt került feldolgozásra, a The Guar-

diant 1821-től 2003-ig, az Observert 1791-től 2003-ig tartalmazza. 

Ismertető                                        

☐ 

ProQuest – The New York Times (1851-2015) with Index (1851-1993)   
A The New York Times archívuma 1851-től kereshető formában érhető el a ProQuest platfor-

mon. 

 Ismertető 

☐ 

ProQuest SciTech Collection 
Bibliográfiák és teljes szövegű adatbázisok gyűjteménye természettudományok, mérnöki és 

anyagtudomány, számítástudomány területén. A teljes szövegű tartalmak több ezer folyóiratot, 

konferenciaanyagot és más típusú dokumentumokat tartalmaznak, míg tudományterületi bib-

liográfiák (Metadex, ASFA, Medline, Toxline, Agricola stb.) segítik a keresés pontosítását. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

PsycARTICLES 
Az American Psychological Association adatbázisa 80 pszichológiai témájú folyóirat 153 ezer 

cikkéhez biztosít teljes szövegű hozzáférést. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

PsycInfo 
Az American Psychological Association bibliográfiai adatbázisa több mint 2500 folyóirat ada-

tait dolgozza fel. 

Ismertető 

☐ 

RILM Abstracts of Music Literature 
A Répertoire International de Littérature Musicale által készített átfogó zenei bibliográfia idéze-

teket, kivonatokat és tantárgyi indexelést tartalmaz. Megkönnyíti a célzott kutatást és a böngé-

szést az olvasók számára minden szinten. 

Ismertető 

☐ 

Royal Society of Chemistry (RSC Gold Read & Publish) 
A kiadó 38 folyóiratból álló gyűjteménye átfogó ismereteket nyújt a legfőbb kémiai ágazatok-

ban valamint a kapcsolódó tudományterületeken, úgymint biológia, biofizika, energia- és kör-

nyezettudomány, mérnöki- és anyagtudományok, orvostudományok és fizika. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Sage Journals 
A világ egyik legnagyobb tudományos kiadójának 1000 folyóiratának 1999 utáni évfolyamai ér-

hetők el az adatbázisban. A kiadványok valamennyi tudományterület lefedik – közülük elsősor-

ban a természettudományi folyóiratok emelkednek ki. 

Ismertető  Használati statisztika  

      

Premier Package      Címlista ☐ 

Humanitites & Social Sciences (HSS) Package   Címlista ☐ 

Science, Technology & Medicine (STM) Package   Címlista 
☐ 

https://www.proquest.com/products-services/databases/eebo.html
https://about.proquest.com/documents/Title_List_-_Early_English_Books_Online.html
https://www.proquest.com/products-services/periodicals_archive.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000191&_ga=2.180559137.783716388.1611557190-999083454.1559038343
https://www.proquest.com/documents/ProQuest_Historical_Newspapers_The_Guardian___The_Observer.html?docID=242340621
https://media2.proquest.com/documents/HNP_NYT.pdf
https://www.proquest.com/products-services/pq_scitech.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000260
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/pq_scitech_2019.png
https://www.ebsco.com/products/research-databases/apa-psycarticles
https://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/coverage-list
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#psyc
https://www.ebsco.com/products/research-databases/apa-psycinfo
https://www.ebsco.com/products/research-databases/rilm-abstracts-music-literature
https://www.rsc.org/journals-books-databases/open-access/read-and-publish/
http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/
https://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/journals-a-z/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#rsc
https://view.highspot.com/viewer/600ffb7f6a3b11308f8cd27f?source=email.600ffb7f6a3b11308f8cd280.0
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#sage_f
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/premier_2021_list_1.xlsx
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/hss_2021_list.xlsx
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/stm_2021_list_0.xlsx
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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 

Sciences sorozat. 

Címlista  Használati statisztika 

☐ 

Science Classic 
A Science Magazine 1880-as alapítása óta az egyik legkiemelkedőbb tudományos folyóirat, 

amely napjainkban is vezető szerepet tölt be a tudományos világban. Az adatbázisban egyszeri 

vásárlás keretében érhetők el a folyóirat 1880 és 1996 között megjelent lapszámai. 

Ismertető 

☐ 

Science Magazine 
A Science Magazine 1880-as alapítása óta az egyik legkiemelkedőbb tudományos folyóirat, 

amely napjainkban is vezető szerepet tölt be a tudományos világban. Az adatbázisban a lapcsalád 

több folyóiratára címenként lehet előfizetni. A folyóiratok az orvos- és műszaki tudományok szé-

les körét lefedik, az előfizetés keretében az 1997 után megjelent lapszámok érhetők el. 

Ismertető  Használati statisztika 

      

Science Online ☐ 

Science Robotics ☐ 

Science Translational Medicine ☐ 

Science Signaling ☐ 

Science Immunology 
☐ 

SciFinder-n 
A SciFinder-n kémiai, vegyészeti és anyagtudományi adatbázis. A szakirodalmi áttekintés mellett 

szabványok, szabadalmi leírások és anyagleírások egyaránt elérhetők az oldalon. Része a szinte-

tikus módszerek és folyamatok részletes leírását kínáló MethodsNow-Synthesis, a kémiai infor-

máció tartalmazó szabadalmakat feldolgozó PatentPak és a retroszintézis eljárások tervezéséhez 

használható Retrosynthesis Planner. 

2021-től a korábbi SciFinder helyett kizárólag a SciFinder-n rendelhető. Az új SciFinder-n verzió 

a következő új tartalmat és szolgáltatásokat tartalmazza: BioScape, Biosequences, ChemScape 

Ismertető  Használati statisztika 

 ☐ 

MethodsNow-Analysis 
Az adatbázis analitikus módszerek és folyamatok részletes leírásait tartalmazza. Kizárólag a Sci-

Finder-n mellett rendelhető.  
Ismertető 

☐ 

Formulus 
A termékfejlesztésben segítséget nyújtó adatbázis 4,5 millió készítmény adatait tartalmazza sza-

badalmak, folyóiratok, termékleírások alapján – köztük gyógyszerek, kozmetikai cikkek, vegyi-

anyagok adatait. 

Ismertető 

☐ 

ChemZent 
A Chemisches Zentralblatt indexált és kereshető archívuma, 1830–1969 közötti tartalmakkal.  

Ismertető 
☐ 

Springer Nature – Springer Journals (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. Az előfizetés keretében nem érhető el a Nature folyóiratcsalád. 

2022-ben az EISZ szerződés az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.  

Ismertető Címlista Használati statisztika  

☐ 

Springer Nature – Springer Journals (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.  

2022-ben az EISZ szerződés az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

https://methods.sagepub.com/uploads/files/Copy%20of%20SRM%20Core%20title%20list%202021%20FINAL.xlsx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#sage_r
http://www.sciencemag.org/about/about-us
http://www.sciencemag.org/about/about-us
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#SciMag
http://www.cas.org/products/scifinder
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#scifinder_n
http://www.cas.org/products/methodsnow
http://www.cas.org/products/formulus
http://www.cas.org/products/chemzent
http://link.springer.com/
https://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/journals/springer-journals
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#Springer
http://www.nature.com/nature/about/index.html
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#Nature
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Springer Nature – Journal Archives 
A kiadó archív folyóiratszámait egyszeri örökáras vásárlással lehet beszerezni. 

      

Nature Archive   Címlista ☐ 

Springer Journal Archive   Címlista ☐ 

Springer Nature Video 
Az adatbázisban oktatás- és kutatástámogató videók érhetők el, amelyek kísérleteket, esettanul-

mányokat és egyetemi előadásokat mutatnak be. 

Ismertető  

☐ 

Springer Nature – AdisInsight 
A kiadó gyógyszertudományi adatbázisa, amely a gyógyszerfejlesztés és –felhasználás kutatásá-

hoz nyújt segítséget. 

Ismertető  

☐ 

Springer Nature – SpringerMaterials 
A Springer Nature anyagtudományi adatbázisa. 

Ismertető  
☐ 

Springer Nature – SpringerProtocols 
Az adatbázisban 58 ezer laboratóriumi eljárás érhető el az orvosbiológiai kutatás számára. 

Ismertető  
☐ 

Springer Nature – Nano 
A Nature nanotudományi adatbázisa. 

Ismertető  
☐ 

Statista 
A világ egyik legnagyobb statisztikai és piaci adatplatformja, amely több mint 1,5 millió statisz-

tikai adathoz, előrejelzéshez, aktához, jelentéshez és infografikához biztosít hozzáférést. Több 

mint 80 000 témát ölel fel, amelyek nemcsak a közgazdaságtanra, hanem a társadalmi és demo-

gráfiai számokra és tényekre is fokuszálnak. Noha a tartalmak nagy részét a Statista készíti, 

több mint 22.500 más neves forrással is együttműködnek. 

Ismertető  

☐ 

SZAKTÁRS – Argumentum Kiadó  
A kiadó az elmúlt 30 évben mintegy 900 könyvet jelentetett meg az irodalomtörténet, kritikai 

kiadások, történettudomány, oktatáselmélet, nyelvészet, nyelvtörténet, szociológia, zenetudo-

mány, könyvtörténet, művészetelmélet, színháztörténet, pszichológia, néprajz, régészet és építé-

szet témakörében. Társkiadói közé tartozik az ELTE, az MTA intézményei, múzeumok, az 

OSZK, könyvtárak, levéltárak, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, archívumok és egyéb tu-

dományos szellemi műhelyek.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 
Ismertető   Címlista 

☐ 

SZAKTÁRS – Attraktor Kiadó  
Az adatbázisban a történelemtudományi, filozófiai és társadalomtörténeti kiadványok mellett kö-

zép- és koraújkori klasszikus szerzők művei érhetők el. A szolgáltatás az Attraktor Kiadó több 

mint 250 kötetét tartalmazza.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

SZAKTÁRS – Balassi Kiadó  
A Kiadó érdeklődése kiterjed a művelődéstörténet, az irodalomtörténet, az irodalomelmélet, a 

nyelvészet és nyelvtörténet, a történettudomány, régészet, művészettörténet, művészetelmélet, 

építészet, szociológia, pszichológia, néprajz, könyvtörténet, zenetudomány, színháztörténet, szín-

házelmélet területére. A folyamatosan frissülő adatbázisban több mint 900 önálló mű található 

meg jelenleg.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista   Használati statisztika 

☐ 

https://www.springernature.com/gp/librarians/products/journals/journal-archives/naturearchive
https://resource-cms.springernature.com/springer-cms/rest/v1/content/18332468/data/v2
https://www.springernature.com/gp/librarians/products/sn-video
https://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/database/adis-insight
https://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/database/springermaterials
https://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/database/springerprotocols
https://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/database/nano
https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista
https://www.szaktars.hu/attraktor/
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/Argumentum_cimlista_EISZ_2022.xlsx
http://www.argumentum.net/
https://www.szaktars.hu/attraktor/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#attraktor
https://www.szaktars.hu/attraktor/
https://www.szaktars.hu/balassi/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#balassi
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SZAKTÁRS – Gondolat Kiadó 
A folyamatosan bővülő, 20-nál is több tudományterületet felölelő adatbázisban 2022-re közel 800 

történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, ez a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent 

könyveinek döntő részét lefedi.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető   Címlista   Használati statisztika 

☐ 

SZAKTÁRS – Kalligram Kiadó 
A Kalligram Könyv-és Lapkiadó szerzői és munkatársai között megtalálhatók a kortárs magyar, 

illetve a közép-európai szellemi élet jeles képviselői. A kiadói kezdettől fogva egységes magyar-

ságban, tágabb értelemben egységes (Közép-)Európában gondolkodik, közvetítő szerepet vál-

lalva a földrész népei, országai között. Repertoárjában a szépirodalom mellett irodalomtörténeti, 

társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák szerepelnek, a kiadványok száma 

2022-re megközelíti a 900 kötetet.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető   Címlista  

☐ 

SZAKTÁRS – Kortárs Kiadó 
Az adatbázisban számos hazai szinten irányadó sorozat, több mint 170 kötet magyar irodalom-

történeti és –elméleti kiadvány érhető el, amely témakörökben vezető szerepet tölt be Magyaror-

szágon a Kortárs Kiadó.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető   Címlista   Használati statisztika 

☐ 

SZAKTÁRS – Kriterion Kiadó 
Az 1969-ben életre hívott kiadó feladata a Romániában élő nemzetiségek kultúrájának ápolása. 

Az erdélyi magyar írók, költők mellett a tudományos élet legfőbb közvetítőjévé is vált. Indulástól 

kiemelten fontos szerepe van a kiadónak a különböző nyelvű kultúrák közvetítésében, így port-

fóliójának jelentős részét teszik ki a tudományos és szépirodalmi fordítások román, szerb, ukrán, 

orosz, török szerzőktől. Az adatbázis jelenleg közel 1000 kötetet tartalmaz, ami 2021 folyamán 

jelentős mennyiségben bővül a legújabb és a régebbi kiadványokkal egyaránt.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista 

☐ 

SZAKTÁRS – Kronosz Kiadó 
A Kronosz Kiadó fő profilja a társadalomtudományi szakkönyvek, azon belül is elsősorban a 

történelmi és a Pécs, illetve Baranya megye helytörténetét feldolgozó kiadványok, de irodalom- 

történeti és művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes könyvál-

lományát tartalmazza, amely folyamatosan frissül az újonnan megjelenő könyveinkkel.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

SZAKTÁRS – Magyar Napló Kiadó 
A Magyar Napló Kiadó a Magyar Írószövetség mellett működő szépirodalmi műhely. A rangos 

és ismert írók, költők, műfordítók, irodalomtörténészek munkái mellett jelentős számban ad ki 

irodalomtudománnyal, történelemmel, szociográfiával, néprajzzal, vallással foglalkozó kötete-

ket, valamint művészeti albumokat is. A 2012-ben induló adatbázis az eddig megjelentetett közel 

300 kötetet adja közre.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista 

☐ 

SZAKTÁRS – Mentor Könyvek Kiadó 
Az egyik legnagyobb erdélyi kiadó kínálatában közel 630 művészeti, néprajzi, történelmi és szép-

irodalmi kötet érhető el, melyek folyamatosan bővülnek az újonnan megjelenő kiadványokkal.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

https://www.szaktars.hu/gondolat/
https://www.szaktars.hu/gondolat/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#gondolat
https://www.szaktars.hu/kalligram/
https://www.szaktars.hu/kalligram/kbart/
https://www.szaktars.hu/kortars/
https://www.szaktars.hu/kortars/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#kortars
https://www.szaktars.hu/kriterion/
https://www.szaktars.hu/kriterion/kbart/
https://www.szaktars.hu/kronosz/
https://www.szaktars.hu/kronosz/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#kronosz
https://www.szaktars.hu/
http://www.magyarnaplo.hu/
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/MagyarNaplo_cimlista_2022.xlsx
https://www.szaktars.hu/mentor/
https://www.szaktars.hu/mentor/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#mentor
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SZAKTÁRS – Múlt és Jövő Kiadó 
A kiadó a zsidó kultúra vonatkozásában jelentet meg kiadványokat. Fő profilja a történelem és a 

zsidó tudományok (Jewish Studies). Az összes műfajt magyar és fordított művek képviselik, je-

lenleg 250 kötet terjedelemben.  

A szaktars.huf elületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-

alapú azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista 

☐ 

SZAKTÁRS – Nap Kiadó 
A Nap Kiadó közel három évtizedes múltra tekinthet vissza, ami alatt művelődéstörténeti, iro-

dalmi, nyelvészeti, történelmi, néprajzi és közművelődési értékeket hordozó művek megjelente-

tését tekintette fő hivatásának. Számos, szakmai körökben népszerű és elismert sorozatot tart fent 

immár évtizedek óta (In memoriam, Emlékezet, Reprint, Álarcok, Magyar esszék). A 2022-es 

induláskor a kiadói adatbázis közel az összes eddig megjelent, mintegy 500 könyv digitális, ke-

reshető változatát tartalmazza majd.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista 

☐ 

SZAKTÁRS – Napvilág Kiadó 
Az adatbázisban 388 kötet található a legújabb kori történettudomány, valamint a szélesen értel-

mezett társadalomtudomány körében. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, 

forráskiadványok, nagymonográfiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű, nél-

külözhetetlen ismereteket. A frissen megjelent könyvek az év során folyamatosan kerülnek fel az 

online gyűjteménybe, 2022-re 400 szolgáltatott kötet várható.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 
Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

SZAKTÁRS – 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. A fo-

lyamatosan a legújabb kiadványokkal bővülő adatbázis jelenleg 1770-nél is több könyv több mint 

600 ezer oldalát tartalmazza 20 tudományterületi kategóriába rendezve.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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

jelentetett meg. A szakkönyveket nemcsak az agrár-felsőoktatásban használják, hanem mérnö-

kök, szakemberek, nagytermelők, profi gazdálkodók könyvtárait is gazdagítják.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető   Címlista   Használati statisztika 

☐ 

SZAKTÁRS – Szent István Társulat 
Az adatbázis a Szent István Társulat és történelmi intézményei: a Jó és Olcsó Könyvkiadó Tár-

sulat, a Tudományos és Irodalmi Osztály, a Szent István Akadémia, az Élet, a Christianus Kiadó, 

a Stephaneum Nyomda 1847-től napjainkig terjedő kiadványainak teljességre törekvő digitális 

tárhelye. Az anyagfeldolgozás és a kiadványok digitális közzététele a kezdeti időktől történik, a 

régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan bővül. 2020-ban több mint 

duplájával nőtt az adatbázisban található digitális könyvek száma, és ez a közel 2500 kötet 2022-

ig további közel 1000 címmel bővül.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista  

☐ 

  

https://www.szaktars.hu/
http://www.multesjovo.hu/hu/konyvkiado
https://www.szaktars.hu/multesjovo/kbart/
https://www.szaktars.hu/
http://www.napkiado.hu/index.php?page=kiadorol
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/Nap_Kiado_EISZ_cimlista_2022.xls
https://www.szaktars.hu/napvilag/
https://www.szaktars.hu/napvilag/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#napvilag
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/osiris/
https://www.szaktars.hu/osiris/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#osiris
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/szaktudas/
https://www.szaktars.hu/szaktudas/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#szaktudas
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/szaktudas/
https://www.szaktars.hu/szaktudas/kbart/
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SZAKTÁRS – Tinta Könyvkiadó – SzakKönyvTár 
A kiadó utóbbi több mint húsz évben megjelent szakkönyvtermését tartalmazó adatbázis, amely 

2022-re megközelíti a 300 kötetet. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikációtu-

dományi szakkönyvek gyűjteménye, amelyeket a legtöbb magyarországi felsőoktatási intéz-

ményben használnak. A szakkönyvek szerzői a Magyar Tudományos Akadémia intézeteinek 

munkatársai, az ELTE, Debreceni Egyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nyíregyházi Egyetem, 

Pécsi Tudományegyetem és más egyetemek, főiskolák oktatói-kutatói. Az adatbázis év közben is 

folyamatosan frissül az újonnan megjelenő szakkönyvekkel.  

A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 

Ismertető Címlista  

☐ 

Taylor and Francis Online 
Az adatbázisban a Taylor and Francis kiadó folyóiratai érhetők el teljes szövegben. A kiadványok 

a társadalomtudomány, a bölcsészet, a tudomány, a technológia és az orvostudomány területeit 

fogják át, összesen több mint 2450 folyóirat található meg a gyűjteményben.  

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

       

Social Sciences & Humanitites (SSH) Library  Címlista ☐ 

Science & Technology (S&T) Library  Címlista ☐ 

Medical Library   Címlista ☐ 

Tinta Könyvkiadó – SzóTudásTár 
A Tinta Könyvkiadó szótárait tartalmazó adatbázis. A SzóTudásTár a legnagyobb egynyelvű, 

magyar szótári adatbázis; a Tinta Könyvkiadó két évtizedes lexikográfiai és informatikai munká-

jának eredménye. A SzóTudásTár a következő nyelvi, lexikográfiai területekről tartalmaz tudni-

valókat egy-egy szóról: értelmezés; szinonima; etimológia; ellentét; kiejtés; összetett szavak; he-

lyesírás; gyakoriság; rövidítés; idegen szavak jelentése, eredete; régi szavak jelentése; szólások, 

közmondások. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

Typotex – Interkönyv 
Az adatbázisban a Typotex Kiadó csaknem 800, többnyire magyar nyelvű kiadványa érhető el: 

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

réből. Az adatbázis lehetőséget nyújt a keresésre a teljes szövegben, könyvjelzők elhelyezésére 

és a művek 25%-nak nyomtatására, illetve mentésére. Az adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mel-

lett eduID-alapú azonosítással is használható. Az eduID-val nem rendelkező intézmények szá-

mára kérésre otthoni hozzáférést biztosító kuponokat biztosítunk.   

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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 Online Library Full Collection 
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 szerepel benne.  

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2022. évre open access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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

Ismertető                                                 Használati statisztika 

☐ 

 

  

https://www.szaktars.hu/tinta/
https://www.szaktars.hu/tinta/kbart/
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/#libraries
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/#libraries
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/t_and_f_2019.png
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/social-science-humanities-library/
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/science-technology-library/
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/medical-library/
http://szotudastar.hu/a-projektrol/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#tinta
https://edu.interkonyv.hu/edu_interkonyv_2019
https://edu.interkonyv.hu/listview/subject/0
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#typotex
http://www.uptodate.com/home/about-us
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#uptodate
https://www.onlinelibrary.wiley.com/library-info
http://wileyonlinelibrary.com/journals-list
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#wiley
https://www.ebsco.com/products/research-databases/world-politics-review
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/398-statisztika-2020-elso-felev.html#wpr
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MELLÉKLET 1 GALE OneFile Collections 
 

 

Kollekció Igénylés Kollekció Igénylés 

Academic OneFile  ☐ General OneFile ☐ 

One File: News ☐ Agriculture ☐ 

Hospitality and Tourism ☐ World History  ☐ 

Business ☐ Information Science ☐ 

Communications and Mass Media ☐ Insurance and Liability ☐ 

Computer Science ☐ Leadership and Management ☐ 

Contemporary Women's Issues ☐ LegalTrac ☐ 

Criminal Justice ☐ Military and Intelligence ☐ 

Culinary Arts ☐ Nursing and Allied Health ☐ 

Diversity Studies ☐ Physical Therapy and Sports Medicine ☐ 

Economics and Theory ☐ Pop Culture Studies  ☐ 

Educator's Reference Complete ☐ Popular Magazines  ☐ 

Entrepreneurship 
☐ 

Psychology 
☐ 

Environmental Studies and Policy ☐ Religion and Philosophy  ☐ 

Fine Arts ☐ Science ☐ 

Gardening and Horticulture ☐ U.S. History  ☐ 

Gender Studies ☐ Vocations and Careers  ☐ 

Health and Medicine ☐ War and Terrorism ☐ 

Home Improvement ☐   
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 MELLÉKLET 2 JSTOR Collections 

 

A JSTOR 2022-től csak archív tartalmakat szolgáltat, a kurrens csomagok megszűntek. 

 
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 Collection1 ☐ Business III  ☐ 

Museum Collection2 ☐ Business IV  ☐ 

Public Library I. Collection3 ☐ Business & Economics7 ☐ 

Public Library II. Collection4 ☐ Ecology & Botany I  ☐ 

Public Library III. Collection5 ☐ Ecology & Botany II  ☐ 

ARCHÍV GYŰJTEMÉNYEK  Health & General Sciences  ☐ 

Arts & Sciences I6 ☐ Hebrew Journals  ☐ 

Arts & Sciences II6 ☐ Iberoamérica  ☐ 

Arts & Sciences III6 ☐ Ireland  ☐ 

Arts & Sciences IV6 ☐ Jewish Studies ☐ 

Arts & Sciences V6 ☐ Language & Literature ☐ 

Arts & Sciences VI6 ☐ Life Sciences8 ☐ 

Arts & Sciences VII6 ☐ Mathematics & Statistics6 ☐ 

Arts & Sciences VIII6 ☐ Music  ☐ 

Arts & Sciences IX ☐ Religion & Theology ☐ 

Arts & Sciences X ☐ TEMATIKUS GYŰJTEMÉNYEK  

Arts & Sciences XI ☐ Lives of Literature ☐ 

Arts & Sciences XII ☐ Sustainability ☐ 

Arts & Sciences XIII ☐ Security Studies ☐ 

Arts & Sciences XIV ☐ ELSŐDLEGES FORRÁSOK ☐ 

Arts & Sciences XV ☐ 19th Century British Pamphlets ☐ 

Asia  ☐ Global Plants ☐ 

Biological Sciences  ☐ Struggles for Freedom: Southern Africa ☐ 

Business I  ☐ World Heritage Sites: Africa ☐ 

Business II  ☐   

    

 

A tematikus gyűjtemények és az archív gyűjtemények között nincs átfedés. 

                                                 
1 Az Essential Collection az Arts&Sciences I–VIII és a Mathematics & Statistics csomagokat tartalmazza. 
2 A Museum Collection tartalmazza az Arts & Sciences I–XV, a Life Sciences, a Business IV és az Ecology & Botany I gyűj-

temények teljes anyagát. A gyűjteményre kizárólag múzeumok jogosultak.  
3 A Public Library I Collection tartalmazza az Arts & Sciences I–XV, a tematikus gyűjtemények és a Business IV teljes 

anyagát. 
4 A Public Library II Collection tartalmazza az Biological Sciences , az Ecology&Botany I-II, a Health & General Sciences 

gyűjtemények teljes anyagát. 
5 A Public Library III Collection tartalmazza a Global Plants, a Struggles for Freedom in Southern Africa, az African Cultu-

ral Heritage Sites and Landscapes, és a 19th Century British Pamphlets gyűjtemények teljes anyagát. 
6 Csak akkor jelölje, ha nem igényli az Essential / Museum / Public Library Collection-t! 
7 A Business & Economics Collection tartalmazza a Busines I–IV teljes anyagát. 
8 A Life Science Collection tartalmazza a Biological Sciences, az Ecology & Botany I, a Health & General Sciences teljes 

anyagát és a Ecology & Botany II egy részét. 

 

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. 

……………………. 

 
 

 

                                                 


