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EISZ ADATBÁZIS IGÉNYEK 2017 
 

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

Nemzeti Program alább felsorolt 2017. évi szolgáltatásaira.  

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

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

Programtanács az igények ismeretében dönt az állami támogatás mértékéről.  

 

EISZ adatbázis neve 
Előfizetett 

évfolyamok 

Igénylés 

2017-re 

Academic Search Complete 
Az Academic Search Complete 2015-ig az EBSCOHost felület részeként volt elér-

hető Magyarországon. A multidiszciplináris adatbázisban teljes szöveggel érhetjük 

el 8800 folyóirat tudományos cikkeit, gyakran a legfrissebb számokat is beleértve.  

Ismertető  Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

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

Association for Computing Machinery kiadásában megjelenő folyóiratok, könyvek 

és konferenciakiadványok érhetők el. A teljes szövegű kiadványok mellett a tudo-

mányterület egészét felölelő szakbibliográfiát is tartalmaz.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

Akadémiai Kiadó Folyóiratai 
Az Akadémiai Kiadó 9 magyar és 38 angol nyelvű folyóirata teljes szöveggel elér-

hető a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

 ☐ 

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciaművek Szol-

gáltatása (MERSZ) 
Az Akadémiai Kiadó legfontosabb magyar nyelvű kézikönyvei teljes szöveggel 

olvashatók a több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2016 elején húsz kötet 

érhető el a felületen, a kiadó tervei szerint 2017-ig további tartalombővítés várható. 

Ismertető 

Ismertető+címlista 

 ☐ 

Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomag 
A csomagban elérhetők az Akadémiai Kiadó legfontosabb orvostudományi folyóira-

tai és a Napivizit Orvosi Tudástár Alkalmazás (NOTA), amely orvosi keresőfelület-

ként segíti a szakterületen való tájékozódást. A csomag előfizetői számára a kiadó a 

nyomtatott folyóiratok listaárából 50% kedvezményt kínál.  

Ismertető+címlista 

 ☐ 

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://www.ebscohost.com/academic/academic-search-complete
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.htm
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#EBSCO
http://librarians.acm.org/digital-library
http://dl.acm.org/feeds/dl_contents.csv
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#ACM
http://akkrt.hu/info/eiszfolyoirat
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#AKF
http://akkrt.hu/info/mersz
http://akkrt.hu/info/eisz_orvosi_folyoiratok
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Akadémiai Kiadó Szótárai 
Az Akadémiai Kiadó angol, német, francia, holland, olasz és spanyol szótárai mel-

lett egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adatbá-

zisban. 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 keresőfelületen egyszerre több szótár szóanya-

gában lehet keresni. 

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

 ☐ 

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

egyetemi oktatóvideók), kották, egyetemi tankönyvek érhetők el.  Az egyes kol-

lekciókat ld. a 3. sz. mellékletben. 

Ismertető 

 ☐ 

Altmetric Explorer for Institutions 
A szolgáltatás a tudományos teljesítmény nem tudományos közegben (közösségi 

médiában stb.) való megjelenését segíti nyomon követni altmetrikai mutatószám-

ok segítségével.  

Ismertető 

 ☐ 

Applied Science & Technology Source  
Az EBSCO műszaki adatbázisában 1300 folyóirat teljes szövege érhető el. Az 

Academic Search Complete előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbá-

zist. 

Ismertető Címlista 

 ☐ 

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

lexikon és kézikönyv található meg teljes szöveggel a magyar tartalmakat biztosító 

adatbázisban. Az ADT a 19–20. századi hungarikumok egyik legnagyobb online 

gyűjteménye, a magyar művelődés-, társadalom- és gazdaságtörténet fontos forrása. 

A gyűjtemény anyaga nagyrészt 20. századi kiadványokból áll össze, de bőségesen 

találni 19. századi és ritkábban 21. századi szövegeket is.  

Ismertető  

 ☐ 

Art Source 
Teljes szövegű művészeti és építészeti adatbázis, 1928-tól 760 folyóirat és 220 

könyv teljes szövegéhez és 63 ezer tételes képanyaghoz biztosít hozzáférést.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

ATLA/s 
Teljes szövegű vallástudományi adatbázis, 310 folyóirat mintegy 500 ezer tanulmá-

nyához biztosít teljes szövegű hozzáférést.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

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

és környezettudományok köréből.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Brill Online 
A bölcsészettudományi adatbázisban elsősorban vallás- és történelemtudományi 

tartalmak érhetők el. Az egyes tematikus teljes szövegű vagy bibliográfiai csoma-

gokra külön lehet előfizetni.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

BMJ Journals 
Az adatbázis a korábbi British Medical Journal felületéhez és 62 további orvosi 

folyóirat teljes szövegéhez biztosít hozzáférést.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Business Source Premier 
A Business Source Premiert 2015-ig az EBSCOHost felület részeként lehetett elérni 

Magyarországon. A közgazdaság-tudományi adatbázisban teljes szöveggel érhetők 

el tudományos cikkek; a tanulmányok mellett üzleti jelentések és országelemzések 

is megtalálhatók az adatbázisban. Az Academic Search Complete előfizetői 50% 

kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

http://akkrt.hu/info/szotarszolgaltatas_intezmenyi_elofizetok_szamara
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#AKSZ
http://www.alexanderstreet.com/page/about-us
https://www.altmetric.com/products/explorer-for-institutions/
https://www.ebscohost.com/academic/applied-science-technology-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/aci-coverage.xls
http://arcanum.hu/hu/adt/
https://www.ebscohost.com/academic/art-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/asu-coverage.htm
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#ARTS
https://www.atla.com/products/support/Pages/ProductTutorials.aspx
https://www.atla.com/products/titles/ATLASerials%20ATLAS%20Title%20Lists/ATLAS_Serial_Title_List.xls
http://www.bioone.org/userimages/ContentEditor/1439565206321/IntroductionBioOneComplete_HUNG.pdf
http://www.bioone.org/userimages/ContentEditor/1440185485878/BioOneComplete_2016TitleList.xlsx
http://www.brillonline.com/
http://booksandjournals.brillonline.com/content/journals
http://journals.bmj.com/
http://journals.bmj.com/site/journals/index.xhtml
https://www.ebscohost.com/academic/business-source-premier
https://www.ebscohost.com/titleLists/buh-journals.htm
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CAB Abstracts 
A Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) adatbázisa a leg-

alapvetőbb élelmiszer-tudományi és mezőgazdasági, környezettudományi, környe-

zetgazdasági és állatorvosi szakirodalom bibliográfiai adatbázisa. 1973-tól napjain-

kig több mint 8 millió bibliográfiai tételt és 360 ezer referátumot tartalmaz.  

Ismertető  Használati statisztika 

 ☐ 

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

multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészet- és társadalomtudo-

mányi területen kiemelkedő, de a természet- és műszaki tudományok is képviselve 

vannak benne. A több mint 300 tudományos folyóiratban összesen 1 millió tanul-

mány teljes szövege érhető el.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

Clinical Key 
A Clinical Key az Elsevier orvosi alkalmazása, amely a friss szakirodalmat szem-

lézve összegzi az egyes tünetekre, betegségekre, gyógyszerekre vonatkozó eredmé-

nyeket. A keresett téma szempontjából érdekes tartalmat összefoglalja a friss tanul-

mányok alapján és egyes tanulmányok és könyvek teljes szövegéhez is biztosít 

hozzáférést. Az általános orvosi munka során használható a betegség azonosítására 

és a megfelelő kezelés meghatározására. 

Ismertető 

 ☐ 

Complex Jogtár 
A Wolters Kluwer jogi adatbázisa a hatályos jogszabályok gyűjteménye mellett 

változásfigyelést, szakmaspecifikus tartalmakat és más kényelmi funkciókat is kí-

nál.  

Ismertető 

 ☐ 

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

folyóirat elérhetőségét biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-

től napjainkig elérhetők teljes szöveggel a tanulmányok.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Econlit Index 
Az American Economic Association adatbázisa az elmúlt 120 év közgazdaság-

tudományi folyóiratainak, könyveinek és más kiadványainak bibliográfiai adatbázi-

sa.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

Econlit with Fulltext 
Az American Economic Association adatbázisa az elmúlt 120 év közgazdaság-

tudományi folyóiratainak, könyveinek és más kiadványainak bibliográfiai adatbázi-

sa. A teljes szöveggel kiegészített adatbázis a bibliográfia mellett több mint 700 

folyóirat teljes szövegű cikkeit is tartalmazza. Az Academic Search Complete előfi-

zetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

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

gazdasági és élelmezés-egészségügyi bibliográfiai adatbázisában 1969 óta több mint 

1,2 millió bibliográfiai tétel érhető el. A szakirodalom mellett a vonatkozó jogsza-

bályokat és szabadalmakat is szemlézi.  

Ismertető  Használati statisztika 

 ☐ 

Grove Art Online 
Az Oxford University Press adatbázisa művészettörténeti és szépirodalmi kéziköny-

vek teljes szócikkanyagát tartalmazza múzeumi képanyagokkal kiegészítve. A gyűj-

teményben több mint 45 ezer szócikk, 22 ezer életrajz és 7 ezer tételes múzeumi 

képanyag között lehet keresni.  

Ismertető  Használati statisztika 

 ☐ 

Grove Music Online 
Az Oxford University Press adatbázisa zenetudományi kézikönyvek teljes 

szócikkanyagát tartalmazza. A gyűjteményben több mint 50 ezer szócikk és 30 ezer 

életrajz között lehet keresni.  

Ismertető  Használati statisztika 

 ☐ 

http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#CABi
http://journals.cambridge.org/action/stream?pageId=2488
http://journals.cambridge.org/action/displayKbart
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#CUP
https://www.clinicalkey.com/info/ee/
http://uj.jogtar.hu/login#firstpage
http://www.degruyter.com/page/843
http://www.degruyter.com/page/846
https://www.ebscohost.com/academic/econlit
https://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#EconL
https://www.ebscohost.com/academic/econlit-with-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-coverage.htm
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#EconLFT
https://www.ebscohost.com/academic/fsta
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#FSTA
http://www.oxfordartonline.com/public/book/oao_gao
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#GroveA
http://www.oxfordmusiconline.com/public/book/omo_gmo
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#GroveM
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HeinOnline International Core III 
A jogtudományi adatbázisban kétezer folyóirat 600 ezer tanulmány érhető el teljes 

szöveggel. A folyóiratok mellett több kiegészítő modul is segíti egy-egy szakterület 

kutatóit a jogtörténettől a nemzetközi jogi kérdésekig.  

Ismertető 

 ☐ 

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

műszaki adatbázisa. Folyóiratcikkek, könyvek, műszaki leírások és konferencia-

anyagok egyaránt elérhetők benne, összesen 170 folyóirat és 2000 könyv teljes 

szövege érhető el a szolgáltatás keretében.  

Ismertető Címlista  

 ☐ 

InCites 
A Thomson Reuters tudományértékelő adatbázisa az egyes intézmények nemzet-

közi kutatásban elfoglalt helyét segít megítélni.  

Ismertető 

 ☐ 

IOPScience 
Az adatbázisban összesen több mint 70 természettudományi folyóirat cikkei érhe-

tők el teljes szöveggel.  

 Címlista 

 ☐ 

Journal and Highly Cited Data (JHCD) 
A Thomson Reuters tudománymetriai adatbázisa a Journal Citation Reports (JCR) 

és az Essential Science Indicators (ESI) adatbázisok közös továbbfejlesztett felülete. 

Az egyes tudománymetriai mérőszámok között megtalálható benne a folyóiratok 

impakt faktora is.  

Ismertető  

 ☐ 

JSTOR 
A JSTOR teljes szövegű adatbázisban több más tudományterület mellett elsősorban 

társadalomtudományi folyóiratcikkek érhetők el. Az adatbázis főleg archív tartal-

makat szolgáltat, a folyóiratok legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne. Az 

egyes tematikus kollekciók mellett közkönyvtárak (Public Library Collection I–III) 

és múzeumok (Museums Collection) számára kedvezményes áron kínálják a gyűj-

temény nagy részéhez való hozzáférés lehetőségét. Az egyes kollekciókat ld. az 1. 

sz. mellékletben.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

Kluwer Law International Journal Library 
Az adatbázis a Wolters Kluwer több mint húsz jogtudományi folyóiratához és kézi-

könyvéhez biztosít teljes szövegű hozzáférést.  

Ismertető 

 ☐ 

Legal Source 
Az EBSCO jogtudományi adatbázisában 1100 folyóirat teljes szövegéhez lehet 

hozzáférni. Az Academic Search Complete előfizetői kedvezménnyel rendelhetik 

meg az adatbázist. 

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Library & Information Science Source 
Az EBSCO információ- és könyvtártudományi adatbázisában 470 folyóirat teljes 

szövegéhez lehet hozzáférni. Az Academic Search Complete előfizetői kedvez-

ménnyel rendelhetik meg az adatbázist. 

Ismertető Címlista 

 ☐ 

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

tül a kiadó 75 orvostudományi folyóirata érhető el teljes szöveggel.  

Ismertető  Használati statisztika 

 ☐ 

MathSciNet 
Az American Mathematical Society matematikai adatbázisában több mint 1800 

folyóirat 3,2 millió bibliográfiai tételében lehet keresni.  

Ismertető Címlista Használati statisztika  

 ☐ 

http://heinonline.org/HeinDocs/InternationalCoreIII.pdf
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/aboutUs.jsp
http://ieeexplore.ieee.org/xpl/opac.jsp
http://ipscience-help.thomsonreuters.com/inCites2Live/dataAndSubsNotice.html
http://iopscience.iop.org/journals
http://ip-science.thomsonreuters.com/jhcd-fb/
http://about.jstor.org/about
http://about.jstor.org/content/jstor-title-lists
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#JSTOR
https://www.kluwerlawonline.com/index.php
https://www.ebscohost.com/academic/legal-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.htm
https://www.ebscohost.com/academic/library-information-science-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/lls-coverage.xls
http://www.lww.com/
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#LWW
http://www.ams.org/mathscinet/help/about.html?version=2
http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#MathSciNet
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MEDLINE Complete 
Az orvostudományi adatbázisban 2500 folyóirat teljes szövege érhető el. Az 

Academic Search Complete előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbá-

zist. 

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Mendeley 
A kutatástámogató szoftver segíti a tudományos tevékenység összehangolását, a 

kutatói hálózatok együttműködését, a hivatkozások és tudományos tartalmak keze-

lését. A felület egyéni felhasználók számára ingyenesen hozzáférhető, az előfizetés 

lehetőséget nyújt intézményi felhasználásra is.  

Ismertető 

 ☐ 

MLA–LRC (Modern Language Association – Literature 

Resource Center) 
Az LRC teljes szövegű irodalomtudományi adatbázisban mintegy 135 ezer szerzőre 

vonatkozó szócikk és 75 ezer folyóiratcikk, szépirodalmi mű, irodalomkritika és 

könyv érhető el 1920-ig visszamenőleg.  

Ismertető  

Az MLA nyelvtudományi adatbázisban mintegy 66 ezer bibliográfiai tétel érhető el 

4400 folyóirat alapján 1880-tól napjainkig.  

Ismertető  

 ☐ 

Nature 
Az adatbázisban a Nature folyóirat mellett a lapcsalád további folyóiratai is címen-

ként előfizethetők. A folyóiratok az orvos- és természettudományok széles körét 

lefedik, a legelismertebb és leggyakrabban hivatkozott tanulmányokkal büszkélked-

hetnek. Az egyes folyóiratokat ld. az 2. sz. mellékletben.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

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

multidiszciplináris folyóirat-adatbázisa elsősorban bölcsészettudományi területen 

kiemelkedő, de a társadalom-, jog-, orvos- és természettudományok is képviselve 

vannak benne. A több mint 400 tudományos folyóirat teljes szövege érhető el.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Palgrave Macmillan Journals 
Az adatbázisban több mint 50 folyóirat érhető el teljes szöveggel 2012-től napjain-

kig.   

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Peeters Online Journals 
A Peeters Kiadó 19 vallástudományi és filozófiai folyóirata teljes szövegükkel elér-

hetők az adatbázisban.  

 Címlista 

 ☐ 

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

Search Complete előfizetői kedvezménnyel rendelhetik meg az adatbázist. 

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Plum Metrics 
A szolgáltatás a tudományos teljesítmény nem tudományos közegben (közösségi 

médiában stb.) való megjelenését segíti nyomon követni altmetrikai mutatószám-

ok segítségével.  

Ismertető 

 ☐ 

Project MUSE 
A bölcsészet- és társadalomtudományi adatbázisban elsősorban egyetemi kiadók 

folyóiratai és könyvfejezetei érhetők el teljes szöveggel. Az adatbázis 120 kiadó 

mintegy 700 folyóiratának tartalmát szolgáltatja.  

Ismertető Címlista  

 ☐ 

ProQuest Central 
A teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisban több ezer szakfolyóirat mellett 

napilapok, műhelytanulmányok, doktori értekezések és más dokumentumtípusok 

is elérhetők az 1970-es évektől napjainkig.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

https://www.ebscohost.com/academic/medline-complete
https://www.ebscohost.com/titleLists/ozh-coverage.xls
https://www.elsevier.com/solutions/mendeley
http://assets.cengage.com/pdf/fs_LRC-LRG.pdf
https://www.mla.org/Publications/MLA-International-Bibliography
http://www.nature.com/nature/about/index.html
http://www.nature.com/siteindex/index.html
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#Nature
http://www.oxfordjournals.org/en/about-us.html
http://www.oxfordjournals.org/en/our-journals/index.html
http://www.palgrave-journals.com/pal/librarians/index.html
http://www.palgrave-journals.com/pal/jnlsubject.html
http://poj.peeters-leuven.be/content.php
https://www.ebscohost.com/academic/the-philosophers-index-with-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/pft-coverage.xls
http://plumanalytics.com/products/plumx-metrics/
https://muse.jhu.edu/about/index.html
https://muse.jhu.edu/about/muse_journals_list.html
http://media2.proquest.com/documents/pq_central.pdf
http://tls.proquest.com/tls/servlet/ProductSearch?vdID=6&externalID=3740&platformID=1
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ProQuest Dissertation and Theses 
Az adatbázisban 700 egyetemről 1,7 millió doktori értekezés érhető el teljes szö-

veggel. Az adatbázis évente 90 ezer tétellel bővül.  

Ismertető 

 ☐ 

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

ezer folyóiratot, konferenciaanyagot és más dokumentumtípusokat.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

PsycARTICLES 
Az American Psychological Association adatbázisa 110 pszichológiai témájú 

folyóirathoz biztosít teljes szövegű hozzáférést. 

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Reaxys 
Az Elsevier kémiai alkalmazásában a feldolgozott szakfolyóiratokból és szabadal-

makból származó információ mellett kémiai-anyagtudományi adattár is elérhető. 

Elsősorban a kémiai és gyógyszertudományi kutatás-fejlesztésben hasznos az al-

kalmazása.  

Ismertető 

 ☐ 

Royal Society of Chemistry (RSC) Journals 
A kémiai adatbázisban több mint negyven folyóirat cikkei érhetők el teljes szö-

veggel. 

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Science Direct  
Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb tudomá-

nyos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A tartalom elsősorban műszaki-, 

természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és 

más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az adatbázis összesen 2500 

lektorált folyóirat és 33 ezer könyv 13 millió tanulmányát tartalmazza.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

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

Magazine-ra és a lapcsalád több folyóiratára címenként lehet előfizetni. A folyóirat-

ok az orvos- és műszaki tudományok széles körét lefedik.  

 Címlista Használati statisztika 

 ☐ 

SciFinder 
A SciFinder kémiai, vegyészeti és anyagtudományi adatbázis. A szakirodalmi átte-

kintés mellett szabványok, szabadalmi leírások és anyagleírások egyaránt elérhetők 

az oldalon.  

Ismertető  

 ☐ 

Kiegészítő tartalmak meglévő SciFinder előfizetésekhez Önállóan is rendelhető MethodsNow ☐ 

MethodsNow 
Analitikus és szintetikus 

módszerek és folyamatok 

részletes leírásait tartal-

mazza. Ismertető 

PatentPak 
Kémiai információkat 

tartalmazó szabadalmakat 

feldolgozó adatbázis 

Ismertető 

ChemZent 
A Chemisches Zentralblatt 

indexelt és kereshető 

archívuma, 1830-1969 

közötti tartalmakkal. 

Ismertető 

PatentPak ☐ 

ChemZent ☐ 

SciVal 
Az Elsevier tudománymetriai elemző megoldása, amely segítséget nyújt a kuta-

tók, kutatócsoportok és intézmények teljesítményének elemzésében, az intézmé-

nyi erősségek azonosításában, a kutatási témák feltárásában, illetve a nemzetközi 

együttműködések fejlesztésében. 

Ismertető 

 ☐ 

http://www.proquest.com/products-services/dissertations/
http://media2.proquest.com/documents/scitechpremium-collection.pdf
http://www.proquest.com/products-services/pq_scitech.html#overviewlinkSection
http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/index.aspx
http://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/coverage-list.aspx
https://www.elsevier.com/__data/assets/pdf_file/0005/91616/R_D-Solutions_RX_Fact-Sheet_DIGITAL1.pdf
http://www.rsc.org/journals-books-databases/about-journals/
http://pubs.rsc.org/en/journals
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect
http://www.sciencedirect.com/science/jrnlallbooks
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#SciDir
http://www.sciencemag.org/journals
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#SciMag
http://www.cas.org/File%20Library/Products/SciFinder/SciFinder_overview1114.pdf
https://www.cas.org/products/methodsnow
https://www.cas.org/products/patentpak
https://www.cas.org/products/coming-soon
https://www.elsevier.com/solutions/scival
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Scopus 
Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden 

tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Első-

sorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítsé-

gével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítha-

tó egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt 

pozíciója.  

Ismertető Címlista  

 

dr. Soós Sándor: A Web of Science (WoS) és a Scopus adatbázisok rövid jellemzése 

a kutatásértékelés szempontjából 

 ☐ 

Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) 

Journals 
Az adatbázisban a SIAM 17 alkalmazott matematikai folyóirata érhető el teljes 

szöveggel.  

 Címlista 

 ☐ 

SpringerLink 
A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 9 millió ta-

nulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-, természet- 

és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudo-

mányterületek is képviselve vannak benne. 

Ismertető Címlista Használati statisztika  

 ☐ 

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

teljes szövegben. A kiadványok valamennyi tudományterületet átfogják, összesen 

több mint 2500 folyóirat található meg a gyűjteményben.  

 Címlista 

 ☐ 

UpToDate 
Az UpToDate, a Wolters Kluwer orvosi alkalmazása, a friss szakirodalmat szem-

lézve összegzi az egyes tünetekre, betegségekre, gyógyszerekre vonatkozó eredmé-

nyeket. A keresett téma szempontjából érdekes tartalmat összefoglalja a friss tanul-

mányok alapján, de a tanulmányok eredeti szövegéhez nem biztosít hozzáférést. Az 

általános orvosi munka során használható a betegség azonosítására és a megfelelő 

kezelés meghatározására.  

Ismertető 

 ☐ 

Web of Science 
A Thomson Reuters hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden 

tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferenciaanyagait. Első-

sorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére alkalmas. Segítsé-

gével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet megtalálni, illetve megállapítha-

tó egyes kutatócsoportok és –intézetek nemzetközi tudományos világban elfoglalt 

pozíciója.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

 

dr. Soós Sándor: A Web of Science (WoS) és a Scopus adatbázisok rövid jellemzése 

a kutatásértékelés szempontjából 

 ☐ 

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

szöveggel. A multidiszciplináris adatbázis elsősorban orvos-, természet- és társada-

lomtudományokban kiemelkedő, de minden tudományterület képviselve van benne.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

Zoological Record 
A Thomson Reuters alkalmazása a rendszertani besorolásokban és állattudományi 

kutatásokban nyújt segítséget.  

Ismertető Címlista 

 ☐ 

 

  

https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://www.elsevier.com/solutions/scopus/content
http://eisz.mtak.hu/wp-content/uploads/2015/12/1002_hivatkozasi_ab.pdf
http://eisz.mtak.hu/wp-content/uploads/2015/12/1002_hivatkozasi_ab.pdf
https://www.siam.org/journals/
http://link.springer.com/
http://resource-cms.springer.com/springer-cms/rest/v1/content/47508/data/v2/Journals+Collection+Title+List+2015
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#Springer
http://www.tandfonline.com/action/showPublications?display=byAlphabet
http://www.uptodate.com/home/about-us
http://wokinfo.com/citationconnection/
http://ip-science.thomsonreuters.com/mjl/
http://s-web1.konyvtar.mta.hu/eisz/index.php/hu/statisztika/19-statisztika-2015.html#WOS
http://eisz.mtak.hu/wp-content/uploads/2015/12/1002_hivatkozasi_ab.pdf
http://eisz.mtak.hu/wp-content/uploads/2015/12/1002_hivatkozasi_ab.pdf
http://olabout.wiley.com/WileyCDA/Section/id-390001.html
http://wileyonlinelibrary.com/journals-list
http://thomsonreuters.com/en/products-services/scholarly-scientific-research/scholarly-search-and-discovery/zoological-record.html
http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=B7
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E-könyvek 

 

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

irodalomban egyre nagyobb szerepet játszó e-könyvek beszerzésében. Kiadónként változó, 

hogy az e-könyveket címenként válogatva vagy csomagban szerzi be az intézmény. Szintén 

kiadónként és szerződésenként változik a felhasználás feltétele: egyszerre egy, három vagy 

korlátlan számú felhasználó tudja megnyitni a könyveket; egy évre vagy „örökáras” kiad-

ványként korlátlan időre szól az előfizetés.  

Amennyiben az intézmény szeretne az EISZ-en keresztül e-könyveket rendelni az alábbi szol-

gáltatók valamelyikétől, a kollégák személyesen egyeztetik majd az igényeket.  

Szolgáltató Igénylés 

ACM (Association for Computing Machinery) ☐ 

Cambridge University Press ☐ 

EBSCO ☐ 

Elsevier ☐ 

de Gruyter ☐ 

Oxford University Press ☐ 

ProQuest ☐ 

Springer ☐ 

Taylor and Francis ☐ 

Akadémiai Kiadó ☐ 

HVG–ORAC ☐ 

Osiris Kiadó ☐ 

Typotex ☐ 
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MELLÉKLET 1 JSTOR kollekciók 

 

 

JSTOR kollekciók Igénylés JSTOR kollekciók Igénylés 

Archival Journals 

Essential Collection (a kollekció 

az Arts & Sceicens I., II., III., IV., 

VII kollekciókat tartalmazza) 

☐ Business I. ☐ 

Arts & Sciences I ☐ Business II. ☐ 

Arts & Sciences II ☐ Business III. ☐ 

Arts & Sciences III ☐ Business IV ☐ 

Arts & Sciences IV ☐ Ecology and Botany I. ☐ 

Arts & Sciences V ☐ Ecology and Botany II. ☐ 

Arts & Sciences VI ☐ Health and General Sciences ☐ 

Arts & Sciences VII ☐ Ireland ☐ 

Arts & Sciences VIII ☐ Jewish Studies ☐ 

Arts & Sciences IX ☐ Language and Literature ☐ 

Arts & Sciences X ☐ Life Sciences ☐ 

Arts & Sciences XI ☐ Mathematics and Statistics ☐ 

Arts & Sciences XII ☐ Musics ☐ 

Arts & Sciences XIII ☐ Asia ☐ 

Biological Sciences ☐ Iberoamérica ☐ 

Current Journals (igényelt címek az üres sorokba írhatók) 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

Primary Sources 

Global Plants ☐ Struggles for Freedom: Southern Africa ☐ 

19th Century British Pamphlets ☐ World Heritage Sites: Africa ☐ 
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MELLÉKLET 2 Nature folyóiratok (további igényelt címek az üres sorokba írhatók) 
 

 

Nature folyóiratok Igénylés Nature folyóiratok Igénylés 

Nature (including Nature News) ☐ Nat. Reviews Genetics ☐ 

Nat. Biotechnology ☐ Nat. Reviews Immunology ☐ 

Nat. Cell Biology ☐ Nat. Reviews Microbiology ☐ 

Nat. Chemical Biology ☐ Nat. Reviews Molecular Cell 

Biology 
☐ 

Nat. Chemistry ☐ Nat. Reviews Neuroscience ☐ 

Nat. Methods ☐ Eye ☐ 

Nat. Immunology ☐ American Journal of 

Gastroenterology 
☐ 

Nat. Genetics ☐ British Journal of Cancer ☐ 

Nat. Materials ☐ Cell Death and Differentiation ☐ 

Nat. Medicine ☐ Cell Research ☐ 

Nat. Nanotechology ☐ Genetics in Medicine ☐ 

Nat. Neuroscience ☐ International Journal of Obesity ☐ 

Nat. Photonics ☐ Kidney International ☐ 

Nat. Physics ☐ Modern Pathology ☐ 

Nat. Protocols ☐ Journal of Cerebral Blood Flow & 

Metabolism 
☐ 

Nat. Structural & Molecular 

Biology 
☐ Laboratory Investigation ☐ 

Nat. Reviews Cancer ☐ Oncogene ☐ 

Nat. Reviews Drug Discovery ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 
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MELLÉKLET 3 Alexander Street kollekciók (további igényelt címek az üres sorokba írhatók) 

 

 

Szolgáltatás neve Igénylés Szolgáltatás neve Igénylés 

Alexander Street's Academic Vi-

deo Online: Premium (AVON) 
☐ Alexander Street's Complete Music and 

Dance Package (MUSC) 
☐ 

Alexander Street's Complete Bu-

siness and Economics Package 

(BECO) 

☐ 
Alexander Street's Complete Counselling 

and Therapy Package (CONC) ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 

 

 

MELLÉKLET 4 További igényelt szolgáltatások 

 

 

Szolgáltatás neve Igénylés Szolgáltatás neve Igénylés 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 

 

 

Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást. 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

P.H. 

……………………. 

 

 
 


