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EISZ ADATBÁZIS IGÉNYEK 2023 
 

Alulírott, a ………………..………………………………………………… képviselőjeként, 

intézményem nevében jelzem szakmai igényeinket az EISZ Nemzeti Program alább felsorolt 

2023. 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 2023 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 

2023-ra 

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 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 2022 elején csaknem 800 magyar nyelvű kézi-

könyvet, szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet és jegyzetet, valamint a Magyar Tudomány fo-

lyóirat 2017 óta megjelent számait tartalmazza teljes szöveggel. A művek választéka évente 100-

200 címmel bővül. A felületen a kiadványok kereshető, egyénileg jegyzetelhető, hivatkozható 

formában szerepelnek. A MeRSZ minden eszközön és környezetben reszponzív, egységes meg-

jelenést 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
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#ACM
https://akjournals.com/page/eisz/journal-package
https://akjournals.com/subject/All?pageSize=100&sort=datedescending
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#AKF
https://mersz.hu/egyeb/konyvtarosoknak
https://mersz.hu/cimlista
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#akm
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Akadémiai Kiadó Szótárszolgáltatás (Szotar.net) 
A Szotar.net angol, német, finn, francia, kínai, latin, holland, olasz, orosz, spanyol, svéd, szerb, 

szlovén nyelvekből kínál általános, köznyelvi szótárakat, továbbá angol és német nyelvű szak-

nyelvi adatbázisokat. Egyedülálló a magyar anyanyelvi szótárszolgáltatás az alapvető szótári 

adatbázisok biztosításával: A magyar helyesírás szabályai, Magyar értelmező kéziszótár és több 

más adatbázis. A szótárak böngészőből 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 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

ACS Legacy Archives 
Az archívum az 1995-ig megjelent összes ACS folyóirat tartalmát magában foglalja. Ez több mint 

460 000 cikket tartalmaz, amelyek a tudományos kutatás több mint egy évszázadát ölelik fel. A 

gyűjtemény közel félmillió cikket tartalmaz a kémia legidézettebb folyóirataiból és más forrá-

sokból, beleértve 180 Nobel-díjas szerző munkáját is. 

Ismertető 

☐ 

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 

☐ 

  

https://szotar.net/egyeb/konyvtarosoknak
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#AKSZ
https://www.acs.org/content/acs/en/about.html
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/ACS_cmlista.xlsx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#acs
https://solutions.acs.org/access-options/academic/legacy-archives/
https://www.annualreviews.org/about
https://www.annualreviews.org/action/showPublications
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2022sciences
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2022life
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2022physical
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2022biomedical
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2022agriculture
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2022social
https://www.annualreviews.org/page/subscriptions/2022economics
https://www.ebsco.com/products/research-databases/atla-religion-database-atlaserials
https://www.atla.com/research/title-lists/
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#atla
https://www.ebsco.com/products/research-databases/atla-religion-database-atlaserials-plus
https://www.atla.com/research/title-lists/
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#atla
https://www.bmj.com/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#bmj
https://casereports.bmj.com/pages/about/
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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 ☐ 

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 több mint 300 folyóirata érhető el teljes szöveggel az adatbázisban.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

      

Full Collection (331 cím)   ☐ 

Humanities and Social Sciences (260 cím)  ☐ 

International Law and Human Rights (55 cím)  ☐ 

Biology (16 cím)   ☐ 

Religious Studies (57 cím) ☐ 

Asian Studies (50 cím) ☐ 

Languages, Linguistics and Literature (30 cím) ☐ 

Middle East & Islamic Studies (37 cím) ☐ 

Philosophy (28 cím) ☐ 

Brill Arkyves Online 
Az adatbázis múzeumi képgyűjteményekhez biztosít hozzáférést, összesen több mint 900 000 

műalkotás érhető el a segítségével.   

Ismertető                                              

☐ 

Brill Book History Online 
A könyvtörténeti bibliográfiai adatbázisban több mint 120 000 tétel bibliográfiai adatait lehet 

elérni.   

Ismertető  Használati statisztika  

☐ 

Brill Jus Mundi – Academic Research 
A több mint 38 000 nemzetközi jogi dokumentumot tartalmazó adatbázis átfogó, többnyelvű 

és felhasználóbarát platformot kínál a nemzetközi jog tudományos kutatásához. 

Ismertető 

☐ 

Brill International Law & World Order 
Ez az online dokumentumgyűjtemény egyetlen könnyen használható gyűjteménybe gyűjti ösz-

sze a második világháború utáni világrend legjelentősebb és legbefolyásosabb elsődleges jogi 

forrásait. Egyszerre a nemzetközi közjog elmúlt 70 évének átfogó dokumentumtörténete és a 

jelenleg hatályos nemzetközi jogi eszközök antológiája. A tematikusan és kronologikusan ren-

dezett gyűjtemény hozzáférést biztosít a legfontosabb nemzetközi jogi anyagokhoz a háborús 

jog, az emberi jogok, a nemzetközi kereskedelem, a beruházások és fejlesztések, valamint a 

környezetvédelem területén. 

Ismertető 

☐ 

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/455-statisztika-2021-elso-felev.html#bmj
https://bestpractice.bmj.com/info/about-us/
https://brill.com/page/Journals/journals
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/Brill_Journals_cimlista.xlsx
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#brill_f
http://arkyves.org/
https://brill.com/view/db/bho
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#brill_book_history
https://brill.com/view/db/jmun
https://brill.com/view/db/ilwo
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Brill Foreign Law Guide 
A rendszeresen frissített adatbázis eredeti nyelven és angol fordításban ismerteti a világ 190 

országának jogrendszerét és hatályos jogforrásait. 

Ismertető 

☐ 

Brill New Pauly Online 
Az adatbázis az August Friedrich Pauly által elindított monumentális ókortudományi kézi-

könyv-sorozat, a Realencyclopädie der Classischen Altertumswissenschaft rövidített és aktua-

lizált 18 kötetes kiadásának (1996–2003) teljes szövegét tartalmazza angol nyelven. 

Ismertető  

☐ 

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 Supplementum Epigraphicum Graecum Online 
Az adatbázis szisztematikusan gyűjti az újonnan publikált görög feliratokat, továbbá a már ko-

rábban publikált feliratokhoz kapcsolódó szakirodalmat. Az új feliratok teljes görög szövegét 

kritikai apparátussal ellátva mutatja be, valamint összefoglalja az ismert feliratok új olvasatait, 

értelmezéseit és a hozzájuk kapcsolódó tanulmányokat. Az online kiadás tartalma folyamato-

san frissül és az összes SEG-kötetet magában foglalja. A kiadvány mostantól új platformon, új 

dizájnnal és továbbfejlesztett keresési lehetőségekkel érhető el. 

Ismertető 

☐ 

Brill Encyclopedia of Ancient Greek Language and Linguistics (EAGLL) 
Az EAGLL szisztematikusan és átfogóan dolgozza fel az ógörög nyelv történetének és tanul-

mányozásának minden aspektusát, a proto-görögtől a koinéig. 

Ismertető 

☐ 

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 Bibliography of the History and Archaeology of Eastern Europe in 

the Middle Ages 
A bibliográfiai adatbázisban 65 000 tétel érhető el a középkori Kelet-Európa történetével és 

régészeti kutatásával kapcsolatban.   

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

lemiségét, meghatározó alakjait.   

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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

országában található vallásokról. 

Ismertető 

☐ 

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

Ismertető  Használati statisztika  
☐ 

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 

☐ 

https://brill.com/view/db/flg
https://brill.com/view/package/bnpo?language=en
https://scholarlyeditions.brill.com/bnjo/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#brill_jacoby
https://scholarlyeditions.brill.com/sego/
https://brill.com/view/db/eglo
https://brill.com/view/db/eslo
https://brill.com/view/db/bhae
https://brill.com/view/package/brml?language=en
https://brill.com/view/db/eeco
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#brill_early_christ
https://brill.com/view/db/wcdo
https://brill.com/view/db/rppo
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#brill_religion
https://brill.com/view/package/ejhb?language=en
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Brill Encyclopaedia of Islam (EI) Online 
Az Enciklopédia a tudományterület legkiemelkedőbb tudósai által összeállított nagyszabású, 

kollektív referenciamű, amely az iszlám minden aspektusát érinti a próféta korától napjainkig. 

Az adatbázisban az Encyclopaedia of Islam 2. és 3. kiadása érhető el.   

Ismertető 

☐ 

Brill´s Encyclopedia Of China Online 
A hamburgi GIGA Institute of Asian Studies által szerkesztett enciklopédia Kína modern kor-

szakára összpontosít a 19. század közepétől a 21. századig. Megbízható és részletes informáci-

ókat kínál Kína történelméről, földrajzáról, társadalmáról, gazdaságáról, politikájáról, tudomá-

nyáról és kultúrájáról. 

Ismertető 

☐ 

CAB Abstracts 
A Centre for Agriculture and Biosciences International (CABI) adatbázisa vezető angol nyelvű 

bibliográfiai információs szolgáltatás, amely feldolgozza a világ alkalmazott élettudományi 

szakirodalmát. 

Ismertető Címlista   

☐ 

CAB Abstracts with Full-Text 
A CABI szakértőivel együttműködésben készült CAB Abstracts with Full Text hozzáférést biz-

tosít a világ alkalmazott élettudományi szakirodalmához. Felöleli az alkalmazott élettudományok 

valamennyi területét a mezőgazdaságtól, a környezetvédelemtől és az állatorvostudományoktól 

kezdve az alkalmazott közgazdaságtanig, a szabadidő/turizmusig és a táplálkozástudományig. 

1238 teljes szövegű folyóiratot tartalmaz. 

Ismertető  Címlista   

☐ 

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 teljes 

szövegű cikk több mint 400 tudományos folyóiratban érhető el. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. 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 ☐ 

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. 

☐ 

https://brill.com/view/package/eio
https://brill.com/view/db/beco
https://www.ebsco.com/products/research-databases/cab-abstracts
http://www.cabi.org/publishing-products/online-information-resources/cab-abstracts/
https://www.ebsco.com/products/research-databases/cab-abstracts-full-text
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/cab-coverage.xls
https://www.cambridge.org/core/what-we-publish/journals
https://www.cambridge.org/core/services/librarians/kbart
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#CUP
https://www.ceicdata.com/en/products
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CEEOL 
A Central and Eastern European Online Library (CEEOL) a bölcsészet-, humán- és társadalom-

tudományok közép-, kelet- és délkelet-európai folyóiratainak és könyveinek teljes szövegű digi-

tális repozitóriuma. 2022 elején a CEEOL adatbázis több mint 1300 kiadó termékeit szolgáltatja, 

2500 folyóiratot több mint  30 nyelven, 5800 könyvet  és 7000, a szürke irodalomhoz tartozó 

dokumentumot.  

Ismertető Címlista 

☐ 

CNKI 
A China National Knowledge Infrastructure a legteljesebb kínai tudományos platform: teljes szö-

vegű folyóiratokat, disszertációkat, évkönyveket, referenciamunkákat, e-könyveket, enciklopédi-

ákat,  szabadalmakat, szabványokat, tudományos és technológiai eredményeket, törvényeket és 

előírásokat tartalmaz. A kínai források mellett, több mint 500 millió nemzetközi tudományos tar-

talmat is lefed, több mint 80 ország 700 nagy kiadójától. A CNKI-nek több mint 30 000 intézmé-

nyi felhasználója van Kínában, és 1600 Kínán kívül, amely a világ 500 legjobb egyetemének 76% 

-át lefedi.  

Az adatbázisban elérhető elektronikus információ egy része kínai nyelven érhető el, azonban a 

platformon található fordítóprogrammal azonnal angol nyelvre lehet fordítani a kívánt cikket. 

Ismertető 

☐ 

Clarivate  – Web of Science Core Collection 
A Clarivate hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület leg-

fontosabb folyóiratait. Elsősorban szakirodalom keresésére alkalmas, illetve segítségével 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). A standard WOS Core Collection előfizetés keretében 

elérhető csomagok: Science Citation Index Expanded, Social Science Citation Index, Arts and 

Humanities Citation Index és  Emerging Sources Citation Index.  

Az előfizetés az aktuális év adatait és a megelőző 10 évre vonatkozó backfile-okat tartalmazza.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Backfiles 

A Web of Science korábbi éveinek backfile-jai 5 éves csomagokban (15, 20 stb.) egyszeri 

vásárlással szerezhetők be. 

☐ 

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

tos kutatási forrásokkal: könyvekkel (Book Citation Index), konferenciakötetekkel (Conference 

Proceedings Citation Index), kutatási adatokkal és tanulmányokkal (Data Citation Index), szab-

ványokkal (Derwent Innovation Index), szakterületi hivatkozási adatbázisokkal (Biosis Citation 

Index, Current Contents Connect, Medline, Zoological Records) és regionális adatbázisokkal 

(Korean Journal Database, Russian Science Citation Index, SCIELO Citation Index).  
A Citation Connection csak a WOS Core Collection előfizetése mellett rendelhető. Az aktuális 

év 5, 10 vagy 20 éves backfile-okkal együtt vásárolható meg. 

Ismertető   Címlista   

☐ 

Backfiles (5 év) ☐ 

Backfiles (10 év) ☐ 

Backfiles (20 év) ☐ 

Clarivate – Emerging Sources Citation Index (ESCI) Backfiles 2005–2016 
A Web of Science Core Collection Emerging Sources Citation Indexe jelenleg több mint 8000 

további folyóiratot listáz. A folyóiratok elbírálása szigorú, de enyhébb a Web of Science 3 alap-

indexe esetén alkalmazottnál. Az index 2017 utáni adatai a Web of Science Core Collection elő-

fizető intézmények számára szabadon elérhetők. A backfiles (2005-2016 közötti tartalom) egy-

szeri díj ellenében fizethető elő. 

Csak Web of Science Core Collection előfizetés mellett rendelhető. 

Ismertető   Címlista 

☐ 

Clarivate  – Journal and Highly Cited Data (JHCD) 
A Clarivate tudománymetriai adatbázisa az impakt faktorokat tartalmazó Journal Citation Reports 

(JCR) és a leghivatkozottabb cikkeket, szerzőket, intézményeket tartalmazó Essential Science 

Indicators (ESI) adatbázisok közös továbbfejlesztett felülete. A JHCD segítségével lekérdezhető 

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  

☐ 

http://www.ceeol.com/
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/CEEOL_Journal_Title_List_2022.xlsx
https://oversea.cnki.net/index/marketing/EISZ-CNKI/homepage.html
https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/web-of-science-core-collection/
https://mjl.clarivate.com/collection-list-downloads
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-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/
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#JHCD
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Clarivate – InCites Benchmarking&Analytics 
A Clarivate tudományértékelő adatbázisa, segíti a szerzők, intézmények, tudományterületek, 

finanszírozószervezetek elemzését, az elért eredmény kontextusban való értelmezését, vala-

mint stratégiailag fontos együttműködések megállapítását. Segítséget nyújt a nyílt hozzáférésű 

cikkek elemzésében normalizált mérőszámok segítségével, valamint a publikációs stratégia si-

kerességének vizsgálatában.  

A szolgáltatás csak JHCD előfizetés mellett rendelhető. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

De Gruyter Journals 
A De Gruyter kiadó 350 online folyóirat mellett további 106 Open Access folyóirat elérhetőségét 

biztosítja. A multidiszciplináris folyóirat-csomagban 1995-től napjainkig érhetők el teljes szö-

veggel a tanulmányok. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető  Használati statisztika 

 

Complete Package (350 cím)   Címlista ☐ 
Science, Technology and Medicine Package (87 cím)  Címlista  ☐ 
Social Sciences and Humanities Package (263 cím)  Címlista ☐ 
Medicine (20 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       

☐ 

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  Használati statisztika 

☐ 

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

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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 – National Socialism, Holocaust, Resistance and Exile 1933-1945 
A gondosan összeállított digitalizált tartalom 40 000 forrásból, mintegy 450 000 oldalnyi levéltári 

anyaghoz, kézikönyvekhez és forrásgyűjteményekhez biztosít hozzáférést olyan témákban és tar-

talmakban, mint a Nemzetiszocialista Német Munkáspárt, a náci ideológia, propaganda, igazság-

szolgáltatás és jogi szabályozás, valamint a holokauszt és a kialakuló ellenállás. 

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 mintegy 9300 előfizetéses folyó-

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

is hozzáférhetők.  

Ismertető  Címlista Használati statisztika 

☐ 

https://clarivate.com/webofsciencegroup/solutions/incites/
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#InCites
https://www.degruyter.com/publishing/services/for-librarians/product-information/e-journals
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#DG_f
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/De_Gruyter_Complete_Package_2022.xlsx
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/De_Gruyter_STM_Package_2022.xlsx
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/De_Gruyter_HSS_Package_2022.xlsx
https://www.degruyter.com/database/btl/html
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#DG_btl
https://tll.degruyter.com/
https://www.degruyter.com/database/ebr/html
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#DG_ebr
https://www.degruyter.com/database/bdt/html
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#DG_bto
https://www.degruyter.com/database/akl/html
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#DG_ako
https://www.degruyter.com/database/lme/html
https://db.saur.de/DGO/login.jsf
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-complete
https://www.ebscohost.com/titleLists/a9h-journals.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#asc
https://www.ebsco.com/products/research-databases/academic-search-ultimate
https://www.ebscohost.com/titleLists/asn-journals.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#asu
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EBSCO – Art and Architecture Source 
Teljes szövegű művészeti és építészeti adatbázis, 770 folyóirat és 220 könyv teljes szövegéhez 

és 63 000 tételes képanyaghoz biztosít hozzáférést.  

Ismertető Címlista Használati statisztika  

☐ 

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

vábbá üzleti jelentések és országelemzések.  

      

Business Source Premier (1100 cím) 

Ismertető Címlista Használati statisztika 
☐ 

Business Source Complete (több mint 2000 cím) 

Ismertető Címlista Használati statisztika 
☐ 

Business Source Ultimate (több mint 3280 cím) 

Ismertető Címlista 
☐ 

EBSCO – Communication Source 
A Communication Source a kommunikációs tanulmányok legteljesebb teljes szövegű kutatási 

adatbázisa. 323 aktív, teljes szövegű, nem nyílt hozzáférésű folyóiratot tartalmaz, amelyek az 

Academic Search egyetlen változatában sem érhetőek el.  

Ismertető Címlista 

☐ 

EBSCO – Econlit  
Az American Economic Association adatbázisa az elmúlt 130 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. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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

anyag érhető el teljes szöveggel.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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 Használati statisztika 

☐ 

EBSCO – Religion & Philosophy Collection 
A Religion & Philosophy Collection a teológiai és filozófiai kutatások alapvető, teljes szövegű 

adatbázisa. Több száz teljes szövegű folyóiratot és magazint tartalmaz, amelyek számos vallási 

és filozófiai témát érintenek, beleértve a világvallásokat, a vallástörténetet, a politikai filozófiát 

és a nyelvfilozófiát. 

Ismertető Címlista 

☐ 

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

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

EBSCO – Sociology Source Ultimate  
Az 1057 teljes szövegű folyóiratot tartalmazó csomag a jelenleg elérhető legátfogóbb szocioló-

giai adatbázis, a SocINDEX with Full Text továbbfejlesztett változata. 
Ismertető Címlista 

☐ 

  

https://www.ebsco.com/products/research-databases/art-architecture-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/asu-coverage.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#aas
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-premier
https://www.ebscohost.com/titleLists/buh-journals.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#bsp
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-complete
https://www.ebscohost.com/titleLists/bth-journals.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#bsc
https://www.ebsco.com/products/research-databases/business-source-ultimate
https://www.ebscohost.com/titleLists/bsu-journals.xls
https://www.ebsco.com/products/research-databases/communication-source
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/cms-coverage.xls
https://www.ebsco.com/products/research-databases/econlit
http://www.aeaweb.org/econlit/journal_list.php
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#EconL
https://www.ebsco.com/products/research-databases/econlit-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/eqh-coverage.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#EconLFT
https://www.ebsco.com/products/research-databases/education-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/eue-coverage.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#eduso
https://www.ebscohost.com/academic/legal-source
https://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-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://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#mla_ib_ft
https://www.ebsco.com/products/research-databases/religion-philosophy-collection
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/rlh-journals.xls
https://www.ebsco.com/products/research-databases/socindex-full-text
https://www.ebscohost.com/titleLists/sih-coverage.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#socindex
https://www.ebsco.com/products/research-databases/sociology-source-ultimate
https://www.ebscohost.com/titleLists/sxi-coverage.xls
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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 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartal-

mazó szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Elsevier – Premium Journals 
A folyóiratcsomagokban elismert és magasan jegyzett folyóiratcsaládok: a The Lancet, a Cell 

Press és különböző tudományos társaságok folyóiratai érhetők el, amelyek számos szakterületet 

lefednek az orvostudomány, a gyógyszerészeti tudományok, a biológia, kémia, és más élettudo-

mányok köréből. A Premium Journals folyóiratait a ScienceDirect előfizetés nem tartalmazza. 

Ismertető Címlista  

 

The Lancet Journals Címlista ☐ 

Cell Press Journals Címlista ☐ 

Societies Journals Címlista ☐ 

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 – ClinicalKey Student 
A ClinicalKey Student egy interaktív oktatási platform, amely több száz elismert tankönyvhöz, 

hatékony tanulási eszközökhöz, képekhez és videókhoz nyújt hozzáférést az orvosi és egészség-

tudományi képzés területén. 

Ismertető Címlista 

☐ 

Elsevier – Complete Anatomy 
A 3D4Medical Complete Anatomy a világ legfejlettebb 3D anatómiai platformjával nyújt segít-

séget a diákoknak, oktatóknak, egészségügyi szakembereknek és a betegeknek az anatómiai is-

meretek elsajátításában és használatában. 

Ismertető 

☐ 

Elsevier – Embase 
Az Elsevier átfogó orvosbiológiai kutatási adatbázisa, amely az orvosbiológiai kutatás minden 

területén alkalmazható. Az Embase több mint 8000 folyóirat és 11 500 konferencia-kiadvány 

adatait indexeli. Az egyszerű keresést a modern és felhasználóbarát felület támogatja. 

Ismertető  Címlista 

☐ 

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  Címlista 

☐ 

  

https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect
https://www.elsevier.com/__data/promis_misc/sd-content/journals/freedomcoll.xlsx
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#scidir
https://www.elsevier.com/solutions/sciencedirect/journals-books/premium-journals-collection
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/Elsevier_Premium_Journals.xlsx
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/Elsevier_Prem_J_The_Lancet.xlsx
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/Elsevier_Prem_J_Cell_Press.xlsx
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/Elsevier_Prem_J_Societies.xlsx
https://www.elsevier.com/solutions/scopus
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#scopus
https://www.elsevier.com/solutions/scival
https://www.elsevier.com/solutions/clinicalkey
https://elsevierresources.com/clinicalkey/files/2020/11/Master_Content_List.xls
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#clkey
https://www.elsevier.com/solutions/clinicalkey/faculty-and-students
https://elsevierresources.com/ckmeded/home/master-content-list/
https://3d4medical.com/
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research
https://www.elsevier.com/solutions/embase-biomedical-research/embase-coverage-and-content
https://www.elsevier.com/solutions/reaxys
https://www.elsevier.com/solutions/reaxys/features-and-capabilities/content
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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) (több mint 310 cím)  Címlista ☐ 

Emerald Management (EMAN) (212 cím 9 szakterületről)  Címlista ☐ 
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 & Built Environment (20 cím)  Címlista ☐ 

Public Policy & Environmental Management (13 cím)  Címlista ☐ 

Tourism & Hospitality Management (8 cím)  Címlista ☐ 

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

 

      

Emerald Emerging Market Case Studies (EEMCS)  Ismertető 

több mint 900 esettanulmány 

 

☐ 

The Case Journal  

több mint 310 esettanulmány   Ismertető 
☐ 

Emerald – Expert Briefings 
 

      

Daily Expert Briefings 2023-2015   

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

Ismertető  

☐ 

Expert Briefings – Archive of years 2020-2015  

20 000 szakértői tájékoztató egyszeri megvásárlása  Ismertető 
☐ 

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 50 000 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 ☐ 

Food Science and Technology Abstracts (FSTA) with Full Text  
Az FSTA with Full Text egy speciális, teljes szövegű adatbázis, amely az élelmiszerekkel, ita-

lokkal és táplálkozással kapcsolatos tudományos és technológiai szakirodalmat tartalmazza.  

Ismertető  Címlista   

☐ 

  

http://www.emeraldgrouppublishing.com/about/index.htm
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-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.emeraldgrouppublishing.com/journal/emcs
https://www.emeraldgrouppublishing.com/journal/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
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#emis
https://www.ebsco.com/products/research-databases/fsta-full-text
https://www.ebsco.com/m/ee/Marketing/titleLists/fwt-coverage.xls
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GALE – Gale Reference Complete 
A Gale legnagyobb, elsődleges forrásokat és periodikákat (folyóiratokat, napilapokat, magazino-

kat) tartalmazó multidiszciplináris gyűjteménye az irodalomtól a műszaki tudományokig. Tartal-

mazza 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 (több mint 

17 000 cím), illetve az általános tárgyú folyóiratokat tartalmazó General File-t (több mint 

14 500 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 Bio-

graphy, 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 

 ☐ 

GeoScience World Journals 
A GeoScienceWorld (GSW) egy nonprofit, együttműködésen alapuló, átfogó forrás a földtudo-

mányok területén végzett kutatás és kommunikáció számára. A GSW folyóiratgyűjteménye 34 

globális kiadói társaság 50 vezető folyóiratához biztosít  hozzáférést, folyamatosan bővülő archí-

vummal. 

Ismertető Címlista  

 ☐ 

IEEE 
Az Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) non-profit szervezetként a világ 

egyik vezető intézménye a technológiai kutatások és fejlesztések terén.Az IEEE adatbázis a 

villamosmérnöki tudományok, az elektronika és az informatika területén megjelent kurrens tu-

dományos szakirodalomhoz nyújt hozzáférést. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

 

IEEE Electronic Library (IEL) 

Az IEEE teljes szövegű műszaki adatbázisa a folyóiratokon kívül könyveket, műszaki le-

írásokat és konferenciaanyagokat tartalmaz, összesen 198 folyóirat és 4000 könyv teljes 

szövege érhető el az IEEE Xplore platformon. 

Ismertető  Címlista   Használati statisztika 

☐ 

IEEE All-Society Periodicals Package (ASPP) 

Az IEEE teljes szövegű műszaki adatbázisa az IEEE mérnöki, elektronikai és számítás-

technikai folyóiratainak alapgyűjteményéhez, 192 folyóirathoz biztosít hozzáférést az 

IEEE Xplore platformon keresztül. 

Ismertető  Címlista 

☐ 

IOPScience extra 
Az IOPscience extra az IOP Publishing tudományos adatbázisa, amely több mint 90 teljes szö-

veggel elérhető folyóiratot tartalmaz, ideértve világelső szakmai címeket is a fizika világából. 

A folyóiratokban publikált cikkek 40 tudományterületet ölelnek fel a fizikán túl. Fontos kiad-

ványokat találhatunk benne az orvostudomány, a matematika, a földtudomány, az idegtudo-

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

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartal-

mazó szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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.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
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#gale%20of
https://www.gale.com/intl/databases/gale-literature
https://support.gale.com/tlist/products
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#gale%20lit
https://pubs.geoscienceworld.org/pages/ejournals
https://pubs.geoscienceworld.org/DocumentLibrary/GSW%202021%20Journal%20Title%20List%20%20August%20update.xlsx
https://innovate.ieee.org/ieee-electronic-library-iel/
https://ieeexplore.ieee.org/otherfiles/IEEEXplore_Global_IEL.xlsx
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#ieee
https://innovate.ieee.org/ieee-all-society-periodicals-package-aspp/
https://ieeexplore.ieee.org/Xplorehelp/#/administrators-and-librarians/title-lists
http://iopscience.iop.org/page/extra
http://iopscience.iop.org/journalList
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#iop
https://about.jstor.org/librarians/journals/
http://about.jstor.org/content/jstor-title-lists
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#JSTOR
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JSTOR – ARTSTOR Digital Library 
Az Artstor adatbázis több mint 2,5 millió kiváló minőségű képhez nyújt hozzáférést oktatáshoz 

és kutatáshoz. Tartalmában egyesíti a világ múzeumainak és fotóarchívumainak képanyagát. 

Az összes kép oktatásban és kutatásban használható jogosultsággal rendelkezik. 

Ismertető    

☐ 

Karger eJournal Collection  
A Karger Publishers tudományos és orvosi tartalmak világméretű kiadója, 1890 óta jelentet 

meg orvostudományi folyóiratokat. A kiadó e-Journals Collection csomagjában több mint 100 

folyóirat érhető el az 1998-as évfolyamtól kezdődően. A kiadványok elsősorban az alap- és 

klinikai kutatásokra fókuszálnak. A folyóiratok közül sok a modern orvostudomány kezdetén 

alakult, és a mai napig is fórumként szolgál az alap- és a klinikai kutatások legújabb felfedezé-

sei számára.  

Ismertető Címlista  

      

Read & Publish csomag 

Hozzáférést biztosít a teljes Karger eJournal Collection-hoz és korlátlan publikálási 

lehetőséget az összes Karger Hybrid és Gold Open Access folyóiratban. 
☐ 

Read csomagok  
A csomagok tetszőlegesen kiválasztott 5, 10 vagy 15 folyóirathoz adnak hozzáférést, 

Open Access publikálási lehetőség nélkül. 

Az igényelt folyóiratok megjelölése a mellékletben lehetséges.  

      

Nagy csomag – 15 folyóirat ☐ 

Közepes csomag – 10 folyóirat ☐ 

Kis csomag – 5 folyóirat  ☐ 

Kossuth Kiadó 
Az adatbázis a Kossuth Kiadói Csoport mintegy 260 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  

☐ 

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 a szaktars.hu felületén az IP-alapú szolgáltatás mellett eduID-alapú azonosítással is 

használható. 

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 

☐ 

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 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

MathSciNet 
Az American Mathematical Society matematikai bibliográfiai adatbázisa, amely az 1800-as évek 

elejétől tartalmazza a matematika szakterületén megjelent publikációk bibliográfiai adatait. Az 

adatbázis mintegy 650 folyóiratot dolgoz fel, és folyóiratokra, szerzőkre, cikkekre és recenziókra 

vonatkozó idézettségi adatokat is szolgáltat. 

Ismertető Címlista Használati statisztika  

☐ 

  

https://about.jstor.org/librarians/artstor/
http://www.karger.com/
https://www.karger.com/Journal/IndexListAZ
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/Kossuth_2022.xlsx
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/harmattan/az-adatbazisrol/
https://www.szaktars.hu/harmattan/kbart/
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#lharm
https://www.harmatheque.com/html/informations
http://www.harmattan.fr/listeebook.xls
http://www.lww.com/
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#LWW
http://www.ams.org/mathscinet/help/about.html?version=2
http://www.ams.org/msnhtml/serials.pdf
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#MathSciNet
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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 52 000 szócikk között lehet keresni.  

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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.  

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista  Használati statisztika 

 

Full Collection  ☐ 

Medicine Collection  ☐ 

Humanities Collection  ☐ 

Social Sciences Collection  ☐ 

Mathematics & Physical Sciences Collection ☐ 

Law Collection ☐ 

Oxford Handbooks Online (OHO) 
Az adatbázis közel 1000 Oxford-kézikönyv mintegy 35 000 tételből álló szócikkanyagát tartal-

mazza. A kötetek 17 tudományterület anyagát fedik le, köztük a régészet, közgazdaságtudomány, 

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 ☐ 

https://www.oxfordartonline.com/groveart/
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#oao
http://www.oxfordmusiconline.com/
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#omo
https://academic.oup.com/journals/
https://academic.oup.com/journals/pages/journals_a_to_z
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#oup
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/page/title-lists
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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 

☐ 

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 425 000 folyóiratcikket és több mint egymillió könyvfejezetet.  

Ismertető Címlista  Használati statisztika 

 

Premium Collection ☐ 

Social Sciences ☐ 

Humanities ☐ 

ProQuest Academic Complete 
213 000 e-könyv 10 tudományterületen – jog, gazdaság, bölcsészet, társadalomtudomány, or-

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

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

temi kiadóktól. 

Ismertető  Használati statisztika

  

☐ 

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   

 

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 adatbázis 47 önállóan is használható adatbázisban 12 000 

teljes szövegű kurrens periodikát dolgoz fel, üzleti, orvostudományi, társadalomtudományi, böl-

csészettudományi, pedagógiai, természet- és műszaki tudományi és interdiszciplináris területe-

ken. A tudományos folyóiratok mellett szakmai folyóiratok, napilapok, műhelytanulmányok, 

doktori értekezések, videók és más dokumentumok is elérhetők az 1970-es évektől napjainkig.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

ProQuest Dissertation and Theses Global  
Az adatbázisban a világ több ezer egyeteméről 5,1 millió doktori értekezés érhető el, közülük 

2,7 millió értekezés teljes szöveggel. A tételek kereshetően, felhasznált irodalomhoz linkelve 

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

Ismertető   

☐ 

https://oxfordre.com/
http://www.pnas.org/page/about
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#pnas
https://muse.jhu.edu/
https://muse.jhu.edu/cgi-bin/journal_kbart_html.cgi
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#prm
https://www.proquest.com/products-services/Academic-Complete.html
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#pq_ac
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#pq_ac
https://alexanderstreet.com/products
https://www.proquest.com/products-services/ProQuest_Central.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000255
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#pqc
https://www.proquest.com/products-services/pqdtglobal.html
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ProQuest One Literature 
Az adatbázis az irodalom oktatásának és kutatásának elengedhetetlen eszköze, amelyben elér-

hető 500 ezer szépirodalmi mű, 425 teljes szövegű irodalomtudományi folyóirat, bibliográfi-

ákkal és kézikönyvekkel kiegészítve.  

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

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 

☐ 

ProQuest – Early English Books Online  
Az Early English Books Online (EEBO) a korai angol nyelvű és Angliában nyomtatott művek online 

gyűjteménye, amely több mint 146 000, 1700 előtt kiadott könyv digitális másolatát tartalmazza.  

Ismertető Címlista                                            

☐ 

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

nak gazdag digitális archívuma, amely több mint két évszázadot felölelő tartalommal rendelkezik. 

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

Ismertető Címlista                                         

☐ 

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

anyagtudomány és számítástudomány területén. A teljes szövegű tartalmak több ezer folyóira-

tot, konferenciaanyagot és más típusú dokumentumokat tartalmaznak, a keresés pontosítását 

tudományterületi bibliográfiák (Metadex, ASFA, Medline, Toxline, Agricola stb.) segítik. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

PsycARTICLES 
Az American Psychological Association adatbázisa 80 pszichológiai témájú folyóirat 153 000 

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 

☐ 

RILM Abstracts of Music Literature with Full Text 
A zenetudományi kutatások egyik leggazdagabb és legátfogóbb teljes szövegű forrása, 250 tel-

jes szövegű folyóiratot tartalmaz több mint 40 országból, a XX század elejétől kezdve. 

Ismertető Címlista 

☐ 

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 (biológia, biofizika, energia- és környezettu-

domány, mérnöki- és anyagtudományok, orvostudományok és fizika). 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartal-

mazó szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Sage Journals 
A világ egyik legnagyobb tudományos kiadója több mint 1100 folyóiratának 1999 utáni évfolya-

mai érhetők el az adatbázisban. A kiadványok valamennyi tudományterület lefedik – közülük 

elsősorban a természettudományi folyóiratok emelkednek ki. 

Ismertető  Használati statisztika  

 

Premier Package      Címlista ☐ 

Humanitites & Social Sciences (HSS) Package   Címlista ☐ 

Science, Technology & Medicine (STM) Package   Címlista ☐ 

https://about.proquest.com/en/products-services/ProQuest-One-Literature/
https://about.proquest.com/en/products-services/ProQuest-One-Literature/
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#pq_lo
https://www.proquest.com/products-services/ProQuest-One-Academic.html
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/products-services/pq_scitech.html
http://tls.search.proquest.com/titlelist/jsp/list/tlsSingle.jsp?productId=10000260
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#pq_sci
https://www.ebsco.com/products/research-databases/apa-psycarticles
https://www.apa.org/pubs/databases/psycarticles/coverage-list
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-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.ebsco.com/products/research-databases/rilm-abstracts-music-literature-full-text
https://www.rilm.org/abstracts/scope/fulltext-titles
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/455-statisztika-2021-elso-felev.html#rsc
https://view.highspot.com/viewer/607854053f65f67c0c5e8538
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#sage_f
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/2022prem2022_prem2022_premier_2022_list_title_list.xlsx
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/2022phss2022_phss2022_hss_2022_list_title_list_2.xlsx
https://uk.sagepub.com/sites/default/files/2022pstm2022_pstm2022_stm_2022_list_title_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 szintjén segítve a munkafolyama-

tokat. 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. 

Ismertető   

      

Science Online (1997-től)      Ismertető ☐ 

Science Robotics (2016-tól)      Ismertető ☐ 

Science Translational Medicine (2009-től)    Ismertető ☐ 

Science Signaling (1999-től)     Ismertető ☐ 

Science Immunology (2016-tól)     Ismertető ☐ 

CAS SciFindern 
A SciFinder-n az American Chemical Society kémiai, vegyészeti és anyagtudományi adatbázisa. 

A szakirodalmi áttekintés mellett szabványok, szabadalmi leírások és anyagleírások egyaránt el-

érhetők az oldalon. Része a szintetikus módszerek és folyamatok részletes leírását kínáló Synt-

hetic Methods, a kémiai információ tartalmazó szabadalmakat feldolgozó PatentPak, a retroszin-

tézis eljárások tervezéséhez használható Retrosynthesis Planner, továbbá a BioScape, a Biosequ-

ence search, a Prior Art Analysis és a ChemScape szolgáltatások. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

CAS SciFinder Discovery Platform 
A SciFinder Discovery Platform a CAS új, kibővített szolgáltatása, amely a SciFindern mellett 

magában foglalja a CAS Analytical Methods, a CAS Formulus és a ChemZent hozzáférést is. 

Ismertető 

☐ 

CAS Analytical Methods 

Az adatbázis analitikus módszerek és folyamatok részletes leírásait tartalmazza. A CAS 

SciFinder Discovery Platform részeként is elérhető. 

Ismertető 

☐ 

CAS Formulus 

A termékfejlesztésben segítséget nyújtó adatbázis 4,5 millió készítmény adatait tartal-

mazza szabadalmak, folyóiratok, termékleírások alapján – köztük gyógyszerek, kozme-

tikai cikkek, vegyianyagok adatait. A CAS SciFinder Discovery Platform részeként is 

elérhető. 

Ismertető 

☐ 

ChemZent 
A Chemisches Zentralblatt indexált és kereshető archívuma, 1830–1969 közötti tartal-

makkal. Az előfizetési időszak alatt a CAS SciFindern keresztül érhető el. 

Ismertető 

☐ 

Springer Nature – Springer Journals (SpringerLink) 
A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa 10 millió tanulmányt 

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

területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve 

vannak benne. Az előfizetés keretében nem érhető el a Nature folyóiratcsalád. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

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/455-statisztika-2021-elso-felev.html#sage_r
http://scienceclassic.org/
https://www.science.org/
https://www.science.org/journal/science
https://www.science.org/journal/scirobotics
https://www.science.org/journal/stm
https://www.science.org/journal/signaling
https://www.science.org/journal/sciimmunol
http://www.cas.org/products/scifinder
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#scifinder_n
https://www.cas.org/solutions/cas-scifinder-discovery-platform
http://www.cas.org/products/methodsnow
http://www.cas.org/products/formulus
https://www.cas.org/solutions/other-solutions/chemzent
http://link.springer.com/
https://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/journals/springer-journals
hhttp://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#Springer
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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.  

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartal-

mazó szerződést kötni. 

Ismertető Címlista Használati statisztika 

☐ 

Springer Nature – Journal Archives 
A kiadó archív folyóiratszámait egyszeri örökáras vásárlással lehet beszerezni. 

      

Nature Archive       Címlista ☐ 

Springer Journal Archive     Címlista ☐ 

Springer Nature – SpringerMaterials 
A Springer Nature anyagtudományi adatbázisa. 

Ismertető  

☐ 

Springer Nature – SpringerProtocols 
Az adatbázisban 58 000 laboratóriumi eljárás érhető el az orvosbiológiai kutatás számára. 

Ismertető  

☐ 

Statista 
A világ egyik legnagyobb statisztikai és piaci adatplatformja, amely több mint 80 000 témát fed 

le számos különböző tudományterületről. 170 iparág releváns piaci elemzését tartalmazza, to-

vábbá fontos információkat nyújt a társadalomról, a trendekről, a társadalomtudományokról, az 

egészségügyről és egyéb témákról, például az éghajlatváltozásról, a migrációról és a választások-

ról. Noha a tartalmak több mint 50%-át a Statista elemzői készítik, több mint 22 500 más neves 

forrással is együttműködnek. 

A Statista platformhoz kiegészítő szolgáltatásként rendelhető a Company DB és a Global Consu-

mer Survey adatbázis. 

Ismertető      Használati statisztika 

☐ 

Statista – Company DB 

A Company DB világszerte több mint 15 millió vállalat céginformációit és kulcsfon-

tosságú vállalati mutatóit tartalmazza, részletes információkat 40 000 tőzsdén jegyzett 

vállalatról, testreszabott rangsorokat több mint 200 országról és több mint 80 iparágról. 

A szolgáltatás segítséget nyújt a piacértékeléshez, az alapadatok gyors felkutatásához 

és a külföldi piacok áttekintéséhez, és kiterjesztett excel letöltési funkcióval rendelke-

zik.  

Az adatbázis csak a Statista csomaggal együtt rendelhető. 

Ismertető 

☐ 

Statista – Global Consumer Survey 

A Statista Global Consumer Survey 2021 a fogyasztás és a médiahasználat globális pers-

pektíváját kínálja, lefedve a fogyasztók offline és online világát. A felmérés 56 országban 

végzett több mint egymilió online interjún alapul. Az adatbázis részletes tanulmányokat 

tartalmaz a legrelevánsabb iparágakról, trendekről és témákról, továbbá lehetőséget ad a 

fogyasztói viselkedés elemzésére egyéni szempontok alapján. 

Az adatbázis csak a Statista csomaggal együtt rendelhető. 

Ismertető 

☐ 

Statista - EcommerceDB 
Az EcommerceDB hozzáférést biztosít a teljes e-kereskedelmi adatbázishoz, amely kiindulópont-

ként szolgálhat a piaci és bevételi elemzésekhez, előrejelzésekhez. Az adatbázis tartalmazza több 

mint 20 000 online áruház összehasonlító elemzését több mint 50 országban és több mint 20 

termékkategóriában. A betekintés kiterjed a fizetési és szállítási módokra, értékesítési csatornákra 

és üzleti szoftverekre, SEA & SEO analitikára, versenytársak piaci részesedésének, volumenének 

és a piac fejlődésének elemzésére. 

A Statista platformtól függetlenül is előfizethető. 

Ismertető 

☐ 

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/455-statisztika-2021-elso-felev.html#Nature
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/product-types/database/springermaterials
https://www.springernature.com/gp/librarians/products/product-types/database/springerprotocols
https://www.statista.com/getting-started/welcome-to-statista
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#statista
https://www.statista.com/companydb/about
https://de.statista.com/getting-started/statista-services-im-ueberblick-global-consumer-survey
https://www.statista.com/getting-started/more-statista-services-ecommercedbcom
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SZAKTÁRS – Akadémiai Digitális Archívum  
A gyűjtemény a Magyar Tudományos Akadémia szellemi műhelyében született és az Akadémiai 

Kiadó gondozásában megjelent tudományos könyveket tartalmazza az 1950–1996 közötti (kisebb 

számban az 1996 utáni) időszakból. A mintegy fél évszázad 8 000 kötetének 2,5 millió oldalát 

felölelő archívum célja, hogy e páratlanul gazdag könyvtermés széles körben kutathatóvá váljék. 
A szaktars.hu felületen keresztül elérhető adatbázis az IP-alapú szolgáltatás mellett, EduID-alapú 

azonosítással is használható a felsőoktatási intézmények számára. 
Ismertető   Címlista 

☐ 

SZAKTÁRS – Argumentum Kiadó  
A kiadó az elmúlt 30 évben több mint 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 közel 

300 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 jelenleg több mint 900 önálló mű 

található meg.  

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 – Gondolat Kiadó 
A folyamatosan bővülő, 20-nál is több tudományterületet felölelő adatbázisban több mint 750 

történelem- és társadalomtudományi kiadvány érhető el, amely a Gondolat Kiadó 1990 óta meg-

jelent 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 a magyar irodalom és könyvkiadás egyik legismertebb műhe-

lye. Szerzőik és munkatársaik között megtalálhatók a kortárs magyar, illetve a közép-európai 

szellemi élet jeles képviselői. A szépirodalom mellett irodalomtörténeti, társadalom- és történet-

tudományi, filozófiai-esztétikai munkák is egyre nagyobb súllyal szerepelnek a kiadó repertoár-

jában. Kiadványaikkal, kiadói programjukkal kezdettől fogva egységes magyarságban, tágabb 

értelemben egységes (Közép-)Európában gondolkodnak, közvetítő szerepet vállalva földrészünk 

népei, országai között. A kiadványok száma 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   Használati statisztika 

☐ 

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 

☐ 

https://www.szaktars.hu/akademiai
https://www.szaktars.hu/akademiai/kbart/
https://www.szaktars.hu/argumentum/
https://www.szaktars.hu/argumentum/kbart/
https://www.szaktars.hu/attraktor/
https://www.szaktars.hu/attraktor/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#attraktor
https://www.szaktars.hu/balassi/
https://www.szaktars.hu/balassi/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#balassi
https://www.szaktars.hu/gondolat/
https://www.szaktars.hu/gondolat/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#gondolat
https://www.szaktars.hu/kalligram/
https://www.szaktars.hu/kalligram/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#kalligram
https://www.szaktars.hu/kortars/
https://www.szaktars.hu/kortars/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#kortars
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SZAKTÁRS – Kriterion Kiadó 
Az 1969-ben életre hívott kiadó feladata a Romániában élő nemzetiségek kultúrájának ápolása, 

így portfóliójának jelentős részét teszik ki a tudományos és szépirodalmi fordítások román, szerb, 

ukrán, orosz, török szerzőktől. A kiadó az erdélyi magyar írók, költők megjelentetése mellett a 

tudományos élet legfőbb közvetítőjévé is vált. Az adatbázis jelenleg közel 1000 kötetet tartalmaz, 

és folyamatosan 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 Használati statisztika 

☐ 

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 könyvekkel.  

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 mellett rendre jelentet meg tehetségüket 

bizonyító fiatal szerzők könyveit is, mind az anyaországból, mind a határon túlról. A szépiroda-

lom mellett kiad irodalomtudománnyal, történelemmel, szociográfiával, néprajzzal, vallással fog-

lalkozó köteteket, valamint művészeti albumokat is. A 2012-ben induló adatbázis az eddig meg-

jelent 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 670 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 

☐ 

SZAKTÁRS – Múlt és Jövő Kiadó 
A Kiadó a zsidó kultúra vonatkozásában színes, s némely elemében megkerülhetetlen műveket 

és szerzőket képvisel. Fő profilja a történelem és a zsidó tudományok (Jewish Studies). Az összes 

műfajt magyar és fordított művek képviselik, jelenleg 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 Használati statisztika 

☐ 

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. Állandó sorozatai által átfogott legfőbb témakörök a történetírás, 

nyelvészet-nyelvtörténet, a néprajz, kortárs magyar színjátszás és komolyzene, valamint az iro-

dalomtörténet és kortárs irodalom (In memoriam, Emlékezet, Reprint, Álarcok, Magyar esszék). 

A kiadói adatbázis közel az összes eddig megjelent, több mint 400 könyv digitális, kereshető 

változatát tartalmazza.  

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 409 kötet található a legújabb kori történettudomány és a társadalomtudományok 

körében. A kiadványok között megtalálható politikus-életrajzok, forráskiadványok, nagymonográ-

fiák és kézikönyvek széles spektrumon nyújtanak korszerű, nélkülözhetetlen ismereteket.  

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/kriterion/
https://www.szaktars.hu/kriterion/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#kriterion
https://www.szaktars.hu/kronosz/
https://www.szaktars.hu/kronosz/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#kronosz
https://www.szaktars.hu/
http://www.magyarnaplo.hu/
https://www.szaktars.hu/magyarnaplo/kbart/
https://www.szaktars.hu/mentor/
https://www.szaktars.hu/mentor/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#mentor
https://www.szaktars.hu/
http://www.multesjovo.hu/hu/konyvkiado
https://www.szaktars.hu/multesjovo/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#multesjovo
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/nap/
https://www.szaktars.hu/nap/kbart/
https://www.szaktars.hu/napvilag/
https://www.szaktars.hu/napvilag/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#napvilag
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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 1800-nál 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 adatbázis a régebbi és a legújabb kori kiadványokkal folyamatosan, dinamikusan 

bővül, 2022-ben elérte a 3000 címet. 

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 – Tinta Könyvkiadó – SzakKönyvTár 
A kiadó utóbbi több mint húsz évben megjelent szakkönyvtermését tartalmazó adatbázis, amely 

2022-ben megközelíti a 300 kötetet. Társadalomtudományi, főként nyelvészeti, kommunikáció-

tudományi szakkönyvek gyűjteménye, amely év közben is folyamatosan frissül az újonnan meg-

jelenő kötetekkel.  

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 – TIT Gondolat Kiadó (1957-1995) 
A Gondolat Kiadót 1957-ben alapították, profilja kiterjedt a természet-, a társadalomtudományok 

és a művészetek teljes területére. Nagy hangsúlyt fektettek a nemzetközi szakirodalom legfonto-

sabb műveinek magyar kiadására, beleértve a nyugati szerzők, kutatók műveit is. A több mint 

2700 kötetet tartalmazó adatbázis számtalan olyan alapművet tartalmaz, ami a mai napig megha-

tározó forrásnak számít a maga területén. 

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 szöveggel. 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 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista  

      

Social Sciences & Humanitites (SSH) Library (1494 cím) Címlista ☐ 

Science & Technology (S&T) Library (524 cím) Címlista ☐ 

Medical Library (194)  Címlista ☐ 

  

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/455-statisztika-2021-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/455-statisztika-2021-elso-felev.html#szaktudas
https://www.szaktars.hu/
https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/
https://www.szaktars.hu/szentistvantarsulat/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#szentistvant
https://www.szaktars.hu/tinta/
https://www.szaktars.hu/tinta/kbart/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#tinta_szkt
https://www.szaktars.hu/titgondolat
https://www.szaktars.hu/titgondolat/kbart/
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/#libraries
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/product-info/journals/#libraries
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/social-science-humanities-library/
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/science-technology-library/
https://librarianresources.taylorandfrancis.com/collection/medical-library/
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The Royal Society 
A The Royal Society a legrégebbi folyamatosan létező tudományos akadémia, amely a világ legki-

válóbb tudósait tömöríti. A The Royal Society 1665 óta adja ki a világ első természettudományos 

folyóiratát, a Philosophical Transactions-t, és úttörő szerepet játszott a tudományos prioritás és a 

peer review fogalmának kialakításában. Ma a Társaság számos tudományos folyóiratot jelentet 

meg, amelyek a tudományágak széles skáláját lefedik, elsősorban a természettudományok területén. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. évre Open Access publikálási lehetőséget tartalmazó 

szerződést kötni. 

Ismertető Címlista  

 

The Excellence in Science Collection - Package S 

A csomag hozzáférést biztosít az 1665 óta megjelent összes folyóirat tartalmához. 
☐ 

The Physical Sciences Collection - Package A 

A csomag az 1665 óta a fizika témakörében megjelent cikkeket és folyóiratokat tartalmazza. 
☐ 

The Biological Sciences Collection - Package B 

A csomag az 1665 óta a biológia témakörében megjelent cikkeket és folyóiratokat tartalmazza. 
☐ 

Journals Archive 

1665-től 1996-ig tartalmazza az eredeti cikkek digitális másolatát. Az egyszeri vásárlással 

elérhető teljes archívum 1 278 kötetet, több mint 740 000 oldalt tartalmaz. 

☐ 

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 munkájának eredmé-

nye. A SzóTudásTár a következő nyelvi, lexikográfiai területekről tartalmaz tudnivalókat egy-egy szó-

ról: értelmezés, szinonima, etimológia, ellentét, kiejtés, összetett szavak, helyesírás, gyakoriság, rövi-

dítés, idegen szavak jelentése, eredete, régi szavak jelentése, szólások, közmondások. 

Ismertető  Használati statisztika 

☐ 

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

sőoktatási tankönyvek, jegyzetek, monográfiák és szakkönyvek a természet- és társadalomtudo-

mányok köréből. A 2022-es évtől az adatbázis Open Access művekkel bővül. 

Az adatbázis lehetőséget nyújt a teljes szövegben való keresésre, könyvjelzők elhelyezésére, va-

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

mellett eduID-alapú azonosítással is használható. A kiadó az eduID-val nem rendelkező intézmé-

nyek számára kérésre otthoni hozzáférést biztosító kuponokat is biztosít. 

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 

☐ 

UpToDate Advanced 

Az UpToDate Advanced két modullal egészíti az UpToDate szolgáltatását: a Pathways 

egy interaktív útmutató, amely segíti az orvosokat a gyorsabb döntéshozatalban, a Lab-I 

pedig a laboreredmények értelmezését segítő alkalmazás. 

Ismertető 

☐ 

Wiley Online Library Full Collection 
Az adatbázisban 1997-től napjainkig 1500 folyóiratból mintegy 6 millió tanulmány érhető el tel-

jes szöveggel. A folyóiratok felét tekintélyes nemzetközi tudományos és szakmai társaságokkal 

partnerségben adják ki. Címeik az élet-, az egészség- és a fizikai tudományok, a társadalomtudo-

mányok és a bölcsészettudományok teljes spektrumát lefedik, és számos, a szakterületük élvona-

lába sorolt címet tartalmaznak. 

Az EISZ Titkárság szándékában áll 2023. 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 

☐ 

 

http://www.royalsociety.org/journals
http://eisz.mtak.hu/images/cimlista/2022/The_Royal_Society_cmlista.xlsx
http://szotudastar.hu/a-projektrol/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#tinta_sztt
https://edu.interkonyv.hu/edu_interkonyv_2019
https://edu.interkonyv.hu/listview/subject/0
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#typotex
http://www.uptodate.com/home/about-us
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#uptodate
http://eisz.mtak.hu/images/Egyebek/igenyfelmero/UpToDate_Advanced.pdf
https://onlinelibrary.wiley.com/library-info/products/journals
https://onlinelibrary.wiley.com/pb-assets/_PriceLists/All_Wiley_journals-1642072556717.xls
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-elso-felev.html#wiley
https://www.ebsco.com/products/research-databases/world-politics-review
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok/hasznalati-statisztika/455-statisztika-2021-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 

 

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 & Botany⁹ I  ☐ 

Public Library III. Collection5 ☐ Ecology & Botany II⁹ ☐ 

ARCHÍV GYŰJTEMÉNYEK  Health & General Sciences⁹  ☐ 

Arts & Sciences I6 ☐ Hebrew Journals  ☐ 

Arts & Sciences II6 ☐ Iberoamérica  ☐ 

Arts & Sciences III6 ☐ Ireland  ☐ 

Arts & Sciences IV6 ☐ Jewish Studies ☐ 

Arts & Sciences V6 ☐ Language & Literature10 ☐ 

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 Sciences9 ☐ 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, és lefedi a Langu-

age & Literature teljes anyagát. 
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. A gyűjteményre kizárólag közkönyvtárak jogosultak. 
4 A Public Library II Collection tartalmaz minden archív élettudományi csomagot, beleértve a Life Sciences Collectiont és az 

Ecology&Botany II Collectiont. A gyűjteményre kizárólag közkönyvtárak jogosultak. 
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. A gyűjteményre kizáró-

lag közkönyvtárak jogosultak. 
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 2022-től tartalmazza a Biological Sciences, az Ecology & Botany I-II és a Health & General Sci-

ences teljes anyagát. A kisebb élettudományi csomagokat csak a régi előfizetők igényelhetik.  
9 csak régi előfizetőknek 
10 Az Arts & Sciences I-III. csomagok tartalmazzák a Language & Literature teljes anyagát. 

https://support.jstor.org/hc/en-us/articles/115007466248-JSTOR-title-lists
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MELLÉKLET 3  Karger Journals 

 

Acta Cytologica ☐ Acta Haematologica ☐ 

American Journal of Nephrology ☐ Annals of Nutrition and Metabolism ☐ 

Audiology and Neurotology ☐ Blood Purification ☐ 

Brain, Behavior and Evolution ☐ Breast Care ☐ 

Cardiology ☐ Caries Research ☐ 

Cells Tissues Organs ☐ Cerebrovascular Diseases ☐ 

Chemotherapy ☐ Complementary Medicine Research ☐ 

Complex Psychiatry ☐ Cytogenetic and Genome Research ☐ 

Dementia and Geriatric Cognitive Disorders ☐ Dermatology ☐ 

Developmental Neuroscience ☐ Digestion ☐ 

Digestive Diseases ☐ Digestive Surgery ☐ 

European Addiction Research ☐ European Neurology ☐ 

European Surgical Research ☐ Fetal Diagnosis and Therapy ☐ 

Folia Phoniatrica et Logopaedica ☐ Folia Primatologica ☐ 

Gerontology ☐ Gynecologic and Obstetric Investigation ☐ 

Hormone Research in Paediatrics ☐ Human Development ☐ 

International Archives of Allergy and Immu-

nology 
☐ Journal of Vascular Research ☐ 

Kompass Autoimmun ☐ Kompass Dermatologie ☐ 

Kompass Neumología ☐ Kompass Nutrition & Dietetics ☐ 

Kompass Onkologie ☐ Kompass Ophthalmologie ☐ 

Kompass Pneumologie ☐ Molecular Syndromology ☐ 

Neonatology ☐ Nephron ☐ 

Neurodegenerative Diseases ☐ Neuroendocrinology ☐ 

Neuroepidemiology ☐ Neuroimmunomodulation ☐ 

Neuropsychobiology ☐ Ocular Oncology and Pathology ☐ 

Oncology ☐ Oncology Research and Treatment ☐ 

Ophthalmologica ☐ ORL ☐ 

Pathobiology ☐ Pediatric Neurosurgery ☐ 

Pharmacology ☐ Psychopathology ☐ 

Psychotherapy and Psychosomatics ☐ Respiration ☐ 

Sexual Development ☐ Skin Appendage Disorders ☐ 

Skin Pharmacology and Physiology ☐ Stereotactic and Functional Neurosurgery ☐ 

Urologia Internationalis ☐ Verhaltenstherapie ☐ 

Visceral Medicine ☐  ☐ 
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MELLÉKLET 4   További igényelt szolgáltatások 

 

 

Szolgáltatás neve Igénylés Szolgáltatás neve Igénylés 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 ☐  ☐ 

 

 

 

Az igények bejelentése nem jelent kötelezettségvállalást. 

 

 

 

 

Dátum: 

 

 

 

 

 

……………………………… 

 

 

 

 

 

 

 
                                                  


