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EISZ ADATBÁZIS IGÉNYEK 2018 
 

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

Nemzeti Program alább felsorolt 2018. évi szolgáltatásaira.  

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

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

Programtanács dönt az állami támogatás mértékéről.  

 

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

2017–2018-ra, két évre szerzünk be az EISZ-tagintézmények számára, és a konzorciumokhoz 

már nem lehet csatlakozni (ScienceDirect + Scopus, Web of Science, JSTOR, Academic Se-

arch Complete + Business Source Premier). 

 

Adatbázis neve 
Igénylés 

2018-ra 

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

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

tálhigiéné és Pszichoszomatika csak az Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomagjában szerepel.  

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

☐ 

Akadémiai Kiadó Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatása 

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

több tudományágra kiterjedő adatbázisban. 2017 elején 150 kötet érhető el a felületen. A gyűjte-

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

mértékben más tudományterületek is képviselve vannak benne. 

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

☐ 

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

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

letként segíti a szakterületen való tájékozódást. 

Ismertető+címlista 

☐ 

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

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

leten egyszerre több szótár szóanyagában lehet keresni.  

 

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

konzorcium maximális létszáma 200 intézmény. 

Ismertető+címlista  Használati statisztika 

☐ 

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 

 

http://akkrt.hu/info/eiszfolyoirat
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#AKF
http://akkrt.hu/info/mersz
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#akm
http://akkrt.hu/info/eisz_orvosi_folyoiratok
http://akkrt.hu/info/szotarszolgaltatas_intezmenyi_elofizetok_szamara
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#AKSZ
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Adatbázis neve 
Igénylés 

2018-ra 

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

oktatóvideók), kották, egyetemi tankönyvek érhetők el.   

Ismertető 

 

Public Library Video Online: Premium 
☐ 

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 kiad-

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

 

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

konzorcium maximális létszáma 200 intézmény. 

Ismertető   Használati statisztika 

☐ 

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

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

Ismertető  Címlista 

☐ 

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

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

kiadású terméke, amelyek kizárólag ebben a csomagban érhetők el. A csomagban folyóiratok, 

hírlapok, videók és e-könyvek egyaránt elérhetők. Az adatbázis része a GALE Academic OneFile 

szolgáltatás.  

Ismertető 

☐ 

L’Harmattan Digitális Adatbázis 
A L’Harmattan Könyvkiadó komplex digitális adatbázisa. Jelenleg több mint 1400 többnyire 

magyar nyelvű bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunkát, tankönyvet és forráskiadványt 

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

hető formában.  

Ismertető Címlista 

☐ 

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

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

től napjainkig.  

Ismertető Címlista 

☐ 

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

élők visszaemlékezései és más források egyaránt megtalálhatók a felvételek között.  

Ismertető  

☐ 

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

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

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

Ismertető Címlista 

☐ 

 

  

http://www.alexanderstreet.com/page/about-us
http://arcanum.hu/hu/adt/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/statisztika/64-statisztika-2016.html#adt
https://www.ebscohost.com/academic/academic-search-ultimate
https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-journals.xls
http://www.cengage.com/search/showresults.do?N=197+4294904997
http://apps.harmattan.hu/ismerteto
http://apps.harmattan.hu/cimlista
http://media2.proquest.com/documents/pq_central.pdf
http://tls.proquest.com/tls/servlet/ProductSearch?vdID=6&externalID=3740&platformID=1
http://www.proquest.com/products-services/USC-Shoah-Foundation-Visual-History-Archive.html
http://www.interkonyv.hu/index.php?page=eiszinfo
http://www.interkonyv.hu/index.php?page=eiszlista
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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. Az EISZ kizárólag 

e-könyv-csomagok beszerzését vállalja.  

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

vásárolni az alábbi szolgáltatók valamelyikétől, 2017. harmadik negyedévében munkatársaik 

személyesen egyeztetik az igényeket.  

 

 

Szolgáltató Igénylés 

ACM (Association for Computing Machinery) ☐ 

Brill ☐ 

Cambridge University Press ☐ 

EBSCO ☐ 

Elsevier ☐ 

de Gruyter ☐ 

Oxford University Press ☐ 

ProQuest ☐ 

Springer ☐ 

Taylor and Francis ☐ 
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MELLÉKLET 1 További igényelt szolgáltatások 

 

 

Szolgáltatás neve Igénylés Szolgáltatás neve Igénylés 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 

 

 

Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást. 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

P.H. 

……………………. 

 

 
 


