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• EISZ Nemzeti Program 

• könyvtári és pályázati keretből 

• a főiskolai hálózaton belül bárki elérheti 

• otthoni elérés: VPN, eduID (hallgatók is) 

• adatbázis-családok, nem teljes körű előfizetés 

• angol nyelvűek (néhány esetben magyar felület) 

• multidiszciplináris – szakterületi 

• bibliográfiai – teljes szövegű 

 

 

 

https://io.ektf.hu/openvpn_beallitasa.html


• lektorált tudományos folyóiratok 

• súgók, tréningek, tesztidőszakok 

• intézményi előfizetés – egyéni bejelentkezés 

• 130 ezer e-könyv és több ezer teljes szövegű 

folyóirat  

• 2016. dec. 31-ig (LION és EBSCO e-Books) 

• közös keresőfelület: Ebsco Discovery Service 



• személyes beállítások 

• elmenthető keresőprofil 

• találat-értesítő 

• folyóirat-értesítő 

• tételek megosztása  

• hivatkozások keresése 

• hivatkozás-értesítés 

• hivatkozás-export MTMT-be 

• szakmai kapcsolatok 

• adatbázisok közötti átjárhatóság 

• „van élet az előfizetett adatbázisokon túl is” 
 

 







• 40 tudományág 50< folyóirata 1998-tól 

• 38 impakt faktoros hazai folyóiratból 22 itt jelenik 

meg (lista)  

• hivatkozások (hazai szerzők) 

 

http://eisz.mtak.hu/wp-content/uploads/2014/09/EISZ_akademiai_folyoiratlista_2014.pdf


• angol, német és francia nyelven 

• 24 különböző szótár (lista) 

• 2015: A magyar helyesírás szabályai (12. kiad.) 

• közös keresőfelülettel 

• nagy- és szakszótárak, lexikonok, kézikönyvek 

http://eisz.mtak.hu/wp-content/uploads/2014/09/EISZ_akademiai_szotaraklista_2014.pdf


• Akadémiai Kiadó 

• magyar nyelvű könyvcsomagok 

• a felsőoktatás igényei szerint 

• pl.: Romsics Ignác: Magyarország története 



• 8 millió oldal tudományos és kulturális tartalom 

• folyóiratok, hírlapok, lexikonok, családtörténet, 

helytörténet 

• böngészés díjtalan, megtekintés előfizetéses 

 



• zenetudományi adatbázis 

• Grove Music Online 
• The New Grove Dictionary of Music and Musicians 

• The New Grove Dictionary of Opera 

• The New Grove Dictionary of Jazz 

• Oxford Dictionary of Music 

• Oxford Companion to Music 

• Frissítések:  
• The Grove Dictionary of American Music 

• The Grove Dictionary of Musical Instruments 



• matematikai adatbázis 

• a Mathematical Reviews és a Current 

Mathematical Publications alapján 

• több mint 2 millió tétel közel 2000 folyóiratból 

• teljes szövegek, bibliográfiai adatok és 

referátumok 

• linkek kapcsolódnak más adatbázisokhoz  



• irodalmi és irodalomtudományi adatbázis 

• angol nyelvű irodalom és világirodalom 

• 350 ezer eredeti mű, kritika és kézikönyvek 

• videók és hanganyagok 

• több mint 400 folyóirat teljes szöveggel (lista) 

• életrajzok, szótárak, a CUP Companions to 
Literature kötetei (220 cím) 

• a Penguin Classics bevezetői (közel 400 mű) 

• 2016 májusáig érhető el 

http://literature.proquest.com/contents/abl_toc/abl_first.jsp
http://literature.proquest.com/PopulateBrowse.do?area=cambridgeCompanion
http://literature.proquest.com/PopulateBrowse.do?area=ref&type=PCS


• a Cambridge University Press folyóirat-adatbázisa 

• 350 folyóirat, 6 millió oldalnyi információ (lista) 

• humán-, társadalom- és természettudomány 

• kiemelt szakterületek: történelem, matematika, 

jog, pszichológia, politológia, nyelvészet 

http://journals.cambridge.org/action/browseJournalsAlphabetically?sessionId=4055E8379A4842C1F7CE6994565E9F12.journals
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• Journal Storage 

• teljes szövegű folyóirat-adatbázis 

• archívum jellegű  

• „moving wall”, „embargo” (0-5 év) 

• 1000 folyóirat 

• közös keresőfelülettel 

 

 

 

 



• JSTOR Essential Collection (folyóiratainak jegyzéke) 

 

• Az alábbiak már csak átmenetileg használhatók: 
• Arts and Sciences III.  

• 151 folyóirat az irodalom- és nyelvtudomány, zene, néprajz, 
filmművészet, vallás, művészettörténet területéről 

• Arts and Sciences IV. 

• 112 folyóirat az üzleti tudományok, oktatásügy, jog, pszichológia, 
pedagógia, közigazgatás területéről 

• Biological Sciences 

• 159 biológiai, ökológiai, zoológiai, botanikai és paleontológiai folyóirat 

• Language and Literature  

• 58 folyóirat, angol nyelv és irodalom 

• Mathematics and Statistics 

• 50 folyóirat, statisztika, matematika 

 
 

 

    

 

 

http://konyvtar.uni-eger.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok/jstor


• a természettudományi, műszaki és 

orvostudományi szakirodalom 25 %-a  

• 2500 folyóirat, 33 ezer könyv  

• több mint 13 millió cikk vagy könyvfejezet 

• évente fél millió tétellel bővül 

http://www.sciencedirect.com/science/journals
http://www.sciencedirect.com/science/bookbshsrw
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• élettudományok, természettudomány, műszaki 

tudományok, társadalomtudomány 

• több mint 2000 folyóirat és 43 000 könyv, 200 

enciklopédia és szótár  
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• Academic Search Complete 

• 2016 tavaszától az országos előfizetési rendszer változása miatt már 

nem lesznek elérhetőek: 

• MasterFILE Premier 

• ERIC 

• Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA) 

• Newswires 

• GreenFILE 

• MEDLINE 

• Health Source - Consumer Edition 

• Health Source - Nursing/Academic Edition 

• Business Source Premier 

• Regional Business News 

• Newspaper Source Plus 

• Web News 

• AHFS Consumer Medication Information 

• + eBook Academic Collection 



• tudományos és felsőoktatási intézményeknek 

• multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű  

• 8.500 teljes szövegű folyóirat, ebből 7.300 

lektorált 

• magyar nyelvű felület 

• folyóiratok jegyzéke 

 

 

http://web.b.ebscohost.com/ehost/publication?sid=0575a8d5-2b09-4007-889d-c8d9841e77df@sessionmgr102&vid=1&hid=105


• 135 ezer e-könyv  

• tudományos és egyetemi kiadók 

• korlátlan felhasználói hozzáférés 

• offline olvasáshoz Adobe Digital Edition 

• magyar nyelvű felület 

• 2017 áprilisáig érhető el 

 



• interdiszciplináris bibliográfiai adatbázis 

• tudománymetriai mérések, szerzői hivatkozások 

• WOS Core Collection + KCI-Korean Journal 

Database + SciELO Citation Index  

• a Core Collection három fő területe (1975-től):  

• Arts & Humanities Citation Index (bölcsészet és 

művészet) [6 hazai folyóirat] 

• Science Citation Index Expanded (természet és műszaki 

tudomány) [33 hazai folyóirat] 

• Social Sciences Citation Index (társadalomtudomány)  

[6 hazai folyóirat] 

 



• multidiszciplináris 

• bibliográfiai adatok, absztraktok, idézettség 

• 5 ezer kiadó, 21 ezer lektorált folyóirat,  90 ezer 

könyv 

• 57 millió rekord bibliográfiai és idézési adatokkal 

• 5500 új rekord/nap 



• közös keresőfelület 

• egyszerre keres az előfizetett adatbázisokban 

• találatok speciális, relevancia szerinti értékelése 

• az EBSCO keresőfelületét használja 

• Keresés a főiskolán elérhető online forrásokra: 

Publication Finder 

 

 

 

http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=dba85258-1eab-486f-bd82-67348ef1f2f8@sessionmgr112&vid=0&hid=105&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=dba85258-1eab-486f-bd82-67348ef1f2f8@sessionmgr112&vid=0&hid=105&sdb=edspub&tid=3000EP
http://web.b.ebscohost.com/pfi/search/basic?sid=dba85258-1eab-486f-bd82-67348ef1f2f8@sessionmgr112&vid=0&hid=105&sdb=edspub&tid=3000EP


• kutatók közösségi hálózata, a tudomány 

Facebookja 

• publikációk megosztása, szakmai kapcsolatok 

építése, együttműködés 

• tudományos fokozat szükséges 

• nyílt hozzáférés, nyitott tudomány 

• munkahely megjelenik a tudományos térben 

• 2013 decemberében közel 200 országból 7 millió 

felhasználó, 50 millió absztrakt, 11 millió teljes 

szöveg 

 



• a ProQuest adatbázisa: finanszírozási források és 

kutatói profilok 

• anyagi források: 33 milliárd dollár (USA és EU) 

• kutatás, ösztöndíjak, utazás 

• állami, magán és alapítványi források 

• 75 ország 2100 egyeteméről több mint 3 millió 

kutatói profil (200 különböző szakterület) 

• az előfizető kutatói megjelennek a profilban 

(életrajz és MTMT-s lista) 

• projektes szakemberek és döntéshozók  

 



Köszönöm a figyelmet! 
tibor.gal@ektf.hu 
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