


















Adatbázisok 2018-ban 

 ADT- ARCANUM DIGITÁLIS TUDOMÁNYTÁR 

 AKADÉMIAI KIADÓ FOLYÓIRATAI 

 AKADÉMIAI KIADÓ MERSZ ADATBÁZIS 

 AKADÉMIAI KIADÓ SZÓTÁRAI 

 CAMBRIDGE JOURNALS 

 EBSCO 

 JSTOR 

 L’HARMATTAN KIADÓ 

 MATHSCINET 

 PROQUEST CENTRAL 

 SCIENCE DIRECT 

 SCOPUS 

 SPRINGER LINK 

 SZÓTUDÁSTÁR 

 WEB OF SCIENCE 

 



Általános jellemzők 1.  

 több tízezer teljes szövegű folyóirat  

 angol nyelven  

 lektorált tudományos folyóiratok 

 EISZ Nemzeti Program (link)  

 elérés az egyetemi hálózaton belül, bármelyik 

kampuszról (IP-alapú elérhetőség) 

 az otthoni elérésről lásd. az Informatikai Osztály 

honlapját (OpenVPN):  

 https://iig.uni-eszterhazy.hu/szolgaltatasok_vpn.html  
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Általános jellemzők 2.  

 adatbázis-családok, nem teljes körű előfizetés 

 ingyenes 

 multidiszciplináris – szakterületi 

 bibliográfiai – teljes szövegű 

 keresés, mentés, nyomtatás 

 súgók, tréningek, tesztidőszakok 

 intézményi előfizetés – egyéni bejelentkezés 

 folyamatban van: e-könyvek (education és 

computer science) és közös kereső (előfizetett 

adatbázisokban és a katalógusokban) 



COMPASS 

A Magyarországon elérhető elektronikus 

tudományos tartalmak keresőfelülete  

 

 a hazai könyvtárak előfizetett adatbázisainak 

keresőfelülete 

 szabadon hozzáférhető 

 keresés DOI azonosító, folyóiratcím, adatbázis, 

intézmény és település szerint  

 elérés: http://compass.mtak.hu/  
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Kényelmes és hatékony 

 személyes beállítások 

 elmenthető keresőprofil 

 találat-értesítő 

 folyóirat-értesítő 

 tételek megosztása 

 hivatkozások keresése  

 szakmai kapcsolatok 

 

 

 

 



ADT – Arcanum Digitális Tudománytár (link) 

 közel 15 millió oldalnyi folyóirat, hírlap, lexikon 

 2017-ben 19.619 oldalmegtekintés (EKE 

országos 7. hely) 

 

https://adtplus.arcanum.hu/hu/


Akadémiai Kiadó folyóiratai (link) 

 8 magyar és 46 angol nyelvű folyóirat 

 24 hazai impakt faktoros folyóirat 

 Open Access cikkek megjelentetése 

http://akademiai.com/


Akadémiai Kiadó MeRSZ (link) 

 Magyar Elektronikus Referenciaművek 

Szolgáltatás 

 az Akadémiai Kiadó magyar nyelvű kézikönyvei 

 jelenleg 220 mű érhető el 

 Magyar Tudomány című folyóirat 

 

https://eisz.mersz.org/


L’Harmattan Kiadó (link) 

 e-könyvek (1350 darab) 

 teológia, filozófia, pszichológia, történelem, 

néprajz, irodalomtudomány  

https://www.szaktars.hu/harmattan/


Akadémiai Kiadó szótárai (link) 

 angol, német, francia, holland, olasz és spanyol 

nyelven 

 egy- vagy többnyelvű szakszótárak, lexikonok, 

kézikönyvek 

 A magyar helyesírás szabályai (12. kiad.) 

 közös keresőfelülettel 

http://eisz.szotar.org/


Szótudástár (link) 

 280 ezer magyar szó 

 a Tinta Kiadó 11 nagyszótára egy felületen 

• értelmező szótár 

• etimológiai szótár 

• idegen szavak szótára 

• szinonima szótár stb. 

 

http://szotudastar.hu/


EBSCO - ACADEMIC SEARCH COMPLETE (link)  

 tudományos és felsőoktatási intézményeknek 

 multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű  

 8500 teljes szövegű folyóirat, ebből 7300 
lektorált 
 Academic Search Complete 

 Library, Information Science & Technology Abstracts 

 eBook Collection  

 GreenFILE 

 MathSciNet via EBSCOhost 

 PsycINFO 

 

https://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok/ebsco


SCIENCE DIRECT (link) 

• a természettudományi, műszaki és 

orvostudományi szakirodalom 25 %-a  

• 2500 folyóirat, 30 ezer könyv  

• több mint 13 millió cikk vagy könyvfejezet 

https://www.sciencedirect.com/


SPRINGERLINK (link) 

• élettudományok, természettudomány, műszaki 

tudományok, társadalomtudomány 

• 2600 folyóirat, 43 000 könyv, 200 kézikönyv 

• Springer e-könyvek: education és computer 

science (örökáras vásárlás, korlátlan hozzáférés) 

https://link.springer.com/


PROQUEST (link) 

• ProQuest Central (39 adatbázis) 

• természettudományok, gazdaság, pedagógia stb. 

•  24 ezer folyóirat bibliográfiai adatai, ebből 18 

ezer teljes szövegű hozzáféréssel 

• 130 ezer disszertáció, 27 ezer konferenciaanyag, 

7 ezer videó, 2 ezer napilap  

• Tartalmazza: 

 ERIC (Educational Resource Information Center), a 

neveléstudomány egyik legfontosabb tájékoztató 

forrása 

 Education Database (több mint 600 teljes szövegű 

neveléstudományi folyóirat 1988-tól) 

 

 k eleme az 

https://search.proquest.com/databases/index?accountid=165530


 Journal Storage 

 teljes szövegű folyóirat archívum 

 „moving wall”, „embargo” (0-5 év) 

 1000 folyóirat az Essential Collection-ben 

 OPKM pedagógiai csomagja 

 

 

 

 

JSTOR (link) 

http://www.jstor.org/


Cambridge Journals (link) 

 a Cambridge University Press folyóirat-

adatbázisa: Cambridge Core 

 350 folyóirat, 6 millió oldalnyi információ humán-, 

társadalom- és természettudomány 

 kiemelt szakterületek: történelem, matematika, 

jog, pszichológia, politológia, nyelvészet 

 

https://www.cambridge.org/core


MATHSCINET (link) 

• az American Mathematical Society adatbázisa 

• több mint 1800 folyóirat 

• 3,2 millió bibliográfiai tétel 

• évi 100 ezer tétellel gyarapodik 

• 1800-ig visszamenőleg vannak benne adatok 

• tartalmazza:  

• 1940 óta megjelenő Mathematical Reviews 

• Current Mathematical Reviews 

• címlista: https://mathscinet.ams.org/msnhtml/serials.pdf  
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SCOPUS (link) 

• az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai 

adatbázisa 

• 21 ezer folyóirat, 90 ezer könyv, 7 millió 

konferenciaanyag 

• tudománymetriai kutatások 

• 57 millió bibliográfiai és idézési adatokat 

tartalmazó rekord 

https://www.scopus.com/search/form.uri?display=basic


WEB OF SCIENCE (link) 

o hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis 

o 12 ezerk lektorált folyóiratot indexel 

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

• Arts & Humanities Citation Index (bölcsészet és 

művészet)  

• Science Citation Index Expanded (természet és műszaki 

tudomány)  

• Social Sciences Citation Index (társadalomtudomány) 

http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=E4xRiB8AnVBG5TRSmIG&preferencesSaved=


Egyéb források 

 Google Scholar: tudományos keresés 

 DART-Europe: 700 ezer doktori disszertáció 

 DOAB: 11 ezer e-könyv 

 DOAJ: 11 ezer e-folyóirat 

 OpenDOAR: repozitóriumok gyűjteménye 

 CORE: 125  millió open access cikk 

 HUNOR: hazai repozitóriumok gyűjteménye 

 REAL: az MTA Könyvtár repozitóriuma 

 MATARKA: hazai folyóiratok tartalomjegyzéke 

 ResearchGate: „tudományos facebook” 

 MTMT: Magyar Tudományos Művek Tára 

 Hungaricana: 11 millió oldal magyar forrás 
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Köszönöm a figyelmet! 
gal.tibor@uni-eszterhazy.hu 


