
Iktatószám: /2020-EISZ 

Oldal: 1 / 5 

 

MTA KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT  

LIBRARY AND INFORMATION CENTRE OF THE HUNGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 

EISZ NEMZETI PROGRAM - EISZ NATIONAL PROGRAMME 

 

 

 

EISZ ADATBÁZIS IGÉNYEK 2021 
 

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

Nemzeti Program alább felsorolt 2021. 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 2020 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 

2021-re 

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag 
A csomag tartalmazza a kiadó gondozásában megjelenő szinte összes kurrens és archív folyó-

irat elérését teljes szöveggel. A teljes szövegű adatbázis a természet- és a társadalomtudomá-

nyok, valamint az orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be. 

Az online folyóiratcsomag megrendelése esetén a kiadó nem biztosít kedvezményt a nyomta-

tott folyóiratok árából.  

2020-ban az EISZ szerződés az open access publikálási lehetőséget is magában foglalja.  

Ismertető Címlista 

☐ 

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás 

(MeRSZ) 
A folyamatosan gyarapodó könyvtár állománya jelenleg mintegy 600, 2021-re 800, főleg magyar 

nyelvű kézikönyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel. 

A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, 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. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Akadémiai Kiadó Szótárai 
Az angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol, latin, svéd szótárak, egy- és többnyelvű 

szakszótárak mellett 2021-től kínai és szlovén szótárak érhetők el az adatbázisban. A szótárak 

böngészőből és Microsoft Office bővítményként is használhatók, és mobileszközökről is elérhe-

tők. 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 megoldást 

biztosít.  

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://akademiai.hu/info/eisz_folyoiratok
https://akademiai.hu/info/folyoirat_szolgaltatas_intezmenyi_elofizetok_szamara
https://akademiai.hu/info/mersz_az_intezmenyi_elofizetok_szamara
https://mersz.hu/mod/letoltes.php?letoltes=merszcimek
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/AK_mersz_2019.png
http://akkrt.hu/info/szotarszolgaltatas_intezmenyi_elofizetok_szamara
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/AK_szotar_2019.png
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Adatbázis neve 
Igénylés 

2021-re 

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. Az elmúlt évben közel 100 kötettel bővült a szolgáltatott tartalom. 

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 

Ismertető Címlista 

☐ 

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, 

színházelmélet területére. A folyamatosan frissülő adatbázisban közel 900 önálló mű található 

meg.  

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 

Ismertető Címlista  

☐ 

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 open access 

folyóiratok és más források is hozzáférhetők.   

Ismertető  Címlista Használati statisztika 

☐ 

Gondolat Kiadó 
A folyamatosan bővülő adatbázisban 755 történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető 

el, amelyek a Gondolat Kiadó 1990 óta megjelent könyveinek döntő részét lefedik. 

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 
Ismertető Címlista 

☐ 

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  

☐ 

JSTOR Museum Collection 
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.  

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. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

JSTOR Public Library I. Collection 
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.  

A gyűjteményre kizárólag közkönyvtárak jogosultak. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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

illetve a közép-európai szellemi élet jeles képviselői. A kiadó repertoárjában irodalomtörténeti, 

társadalom- és történettudományi, filozófiai-esztétikai munkák szerepelnek.  

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 
Ismertető Címlista 

☐ 

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 szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 
Ismertető Címlista 

☐ 

https://www.szaktars.hu/
http://attraktor.hu/rolunk.html
https://www.szaktars.hu/attraktor/kbart/
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/balassi/
https://www.szaktars.hu/balassi/kbart/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.xls
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/asc_2019.png
https://www.szaktars.hu/
https://www.gondolatkiado.hu/rolunk.php
https://www.szaktars.hu/gondolat/kbart/
https://hvgorac.hu/Szakcikk_Adatbazis_Plusz
https://about.jstor.org/mission-history/
http://about.jstor.org/content/jstor-title-lists
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/jstor_2019.png
https://about.jstor.org/mission-history/
http://about.jstor.org/content/jstor-title-lists
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/jstor_2019.png
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/kalligram/
https://www.szaktars.hu/kalligram/kbart/
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/kortars/
https://www.szaktars.hu/kortars/kbart/
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Adatbázis neve 
Igénylés 

2021-re 

Kossuth Kiadó 
Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 220 szakkönyvét tartalmazza. 2021-ben várha-

tóan 270 cím lesz elérhető az oldalon. A kötetek nagyrészt a történelem, politikatudomány, filo-

zófia, lélektan és szociálpszichológia témakörében jelentek meg. Az adatbázisban egyes kiadvá-

nyok váltakozva PDF, illetve ePUB formátumban érhetők el.  

 Címlista 

☐ 

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 a port-

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

orosz, török szerzőktől. Az adatbázis induláskor közel 1000 kötetet tartalmaz, ami fokozatosan 

terveznek bővíteni a legújabb és a régebbi kiadványokkal.  

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 
Ismertető Címlista 

☐ 

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 iroda-

lomtörténeti és művészeti könyvek is szerepelnek kínálatában. Az adatbázis a kiadó teljes 

könyvállományát tartalmazza, amely folyamatosan frissül az újonnan megjelenő könyveikkel.  

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 

Ismertető 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.  

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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 szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el.   

Ismertető Címlista 

☐ 

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 szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 
Ismertető Címlista 

☐ 

Napvilág Kiadó 
Az adatbázisban 378 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 szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 
Ismertető Címlista 

☐ 

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 szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2020/kossuth_cimlista_2020.xlsx
https://www.szaktars.hu/
http://www.kriterion.ro/article/216-a-kriterion-konyvkiado-koszontese/
https://www.szaktars.hu/kriterion/kbart/
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/kronosz/
https://www.szaktars.hu/kronosz/kbart/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/kronosz_2019.png
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/kronosz_2019.png
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/harmattan/az-adatbazisrol/
https://www.szaktars.hu/harmattan/kbart/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/lharmattan_2019.png
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/mentor/
https://www.szaktars.hu/mentor/kbart/
https://www.szaktars.hu/
http://www.multesjovo.hu/hu/konyvkiado
https://www.szaktars.hu/multesjovo/kbart/
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/napvilag/
https://www.szaktars.hu/napvilag/kbart/
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/osiris/
https://www.szaktars.hu/osiris/kbart/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/osiris_2019.png


 

 

Oldal: 4 / 5 

Adatbázis neve 
Igénylés 

2021-re 

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.  

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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. A jelenleg 1200 kö-

tetnél tartó gyűjtemény a tervek szerint nagyságrendekkel fog gyarapodni 2021-ig.  

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 

Ismertető Címlista  

☐ 

Tinta Könyvkiadó – SzakKönyvTár 
A Tinta Könyvkiadó utóbbi több mint húsz évben megjelent szakkönyvtermését tartalmazó adat-

bázis. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikációtudományi szakkönyvek gyűjte-

ménye. Az adatbázis több mint 1500 szerző munkáját tartalmazza. A szakkönyvek szerzői a Ma-

gyar Tudományos Akadémia intézeteinek munkatársai, az ELTE, Debreceni Egyetem, Szegedi 

Tudományegyetem, Nyíregyházi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és más egyetemek, főisko-

lák oktatói-kutatói. Az adatbázis év közben is folyamatosan frissül az újonnan megjelenő szak-

könyvekkel.  

A szolgáltatás a szaktars.hu felületen érhető el. 

Ismertető 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. 

  Használati statisztika 

☐ 

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.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

 

  

https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/szaktudas/
https://www.szaktars.hu/szaktudas/kbart/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/szaktudas_2019.png
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/
https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/kbart/
https://www.szaktars.hu/
http://www.tinta.hu/spg/221127/R-O-L-U-N-K
https://www.szaktars.hu/tinta/kbart/
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/tinta_2019.png
https://edu.interkonyv.hu/edu_interkonyv_2019
https://edu.interkonyv.hu/listview/show/subject/0/issue_desc/20/0
http://eisz.mtak.hu/images/statisztika/2019_teljes/typotex_2019.png
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MELLÉKLET További igényelt szolgáltatások 

 

Az EISZ teljes adatbázis-kínálata megtekinthető honlapunkon: 

http://eisz.mtak.hu/images/dokumentumok/Igenyfelmeres_2021.pdf 

 

 

Szolgáltatás neve Igénylés Szolgáltatás neve Igénylés 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 

 

 

Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást. 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

P.H. 

……………………. 

 

 
 

http://eisz.mtak.hu/images/dokumentumok/Igenyfelmeres_2021.pdf

