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FÖLDSZINT: Tanárképzés, természettudomány, 

művészet, zene, sport, folyóiratok



ELSŐ EMELET: Nyelv- és irodalomtudomány, idegen 

nyelvek, film- és színházművészet, különgyűjtemények



MÁSODIK EMELET: Társadalom- és 

gazdaságtudomány, történelemtudomány



Régi könyves különgyűjtemény



Winston Churchill különgyűjtemény



Főegyházmegyei Könyvtár 





















• több tízezer teljes szövegű folyóirat 

• angol nyelven 

• lektorált tudományos folyóiratok

• EISZ Nemzeti Program (link) 

• elérés az egyetemi hálózaton belül, bármelyik 

kampuszról

• az otthoni elérésről lásd. az Informatikai Osztály 

honlapját: 
• https://iig.uni-eszterhazy.hu/szolgaltatasok_vpn.html

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/
https://iig.uni-eszterhazy.hu/szolgaltatasok_vpn.html


• adatbázis-családok, nem teljes körű előfizetés

• multidiszciplináris – szakterületi

• bibliográfiai – teljes szövegű

• súgók, tréningek, tesztidőszakok

• intézményi előfizetés – egyéni bejelentkezés

• folyamatban van: e-könyvek és közös kereső

• 2018-ban változó kínálat



• a hazai könyvtárak előfizetett adatbázisainak 

keresőfelülete

• szabadon hozzáférhető

• keresés DOI azonosító, folyóiratcím, adatbázis, 

intézmény és település szerint 

• elérés: http://compass.konyvtar.mta.hu

http://compass.konyvtar.mta.hu/


• személyes beállítások

• elmenthető keresőprofil

• találat-értesítő

• folyóirat-értesítő

• tételek megosztása

• hivatkozások keresése 

• szakmai kapcsolatok



• 12 millió oldalnyi folyóirat, hírlap, lexikon

• 2017 első félévében 19361 oldalmegtekintés 

(EKE)

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#arcanum-digitális-tudománytár-adt


• 9 magyar és 38 angol nyelvű folyóirat

• 38 hazai impakt faktoros folyóiratból 22-t kínál

• Open Access cikkek megjelentetése

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#akadémiai-kiadó-folyóiratai


• angol, német, francia, holland, olasz és spanyol 

nyelven

• egy- vagy többnyelvű szakszótárak, lexikonok, 

kézikönyvek

• A magyar helyesírás szabályai (12. kiad.)

• közös keresőfelülettel

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#akadémiai-kiadó-szótárai


• Magyar Elektronikus Referenciaművek 

Szolgáltatás

• az Akadémiai Kiadó magyar nyelvű kézikönyvei

• jelenleg 208 mű, 2017 végéig 300 mű érhető 

majd el

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#akadémiai-kiadó-mersz


• a Cambridge University Press folyóirat-adatbázisa

• 350 folyóirat, 6 millió oldalnyi információ humán-, 

társadalom- és természettudomány

• kiemelt szakterületek: történelem, matematika, 

jog, pszichológia, politológia, nyelvészet

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#cambridge-university-press-journals


• tudományos és felsőoktatási intézményeknek

• multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű 

• 8800 teljes szövegű folyóirat, ebből 7700 lektorált

• 1887-től tartalmaz PDF-eket

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#academic-search-complete


• Journal Storage

• teljes szövegű folyóirat archívum

• „moving wall”, „embargo” (0-5 év)

• 1000 folyóirat az Essential Collection-ben

• OPKM pedagógiai jellegű csomagja

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#jstor


• a természettudományi, műszaki és 

orvostudományi szakirodalom 25 %-a 

• 3800 folyóirat, 35 ezer könyv 

• több mint 14 millió cikk vagy könyvfejezet

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#sciencedirect


• élettudományok, természettudomány, műszaki 

tudományok, társadalomtudomány

• több mint 2000 folyóirat és 43 000 könyv, 200 

enciklopédia és szótár 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#springerlink


• SciTech Premium Collection

• 9200 természettudományi és műszaki kiadvány

• az Education Collection része az ERIC 

(Educational Resource Information Center), 

amely a neveléstudomány egyik legfontosabb 

tájékoztató forrása (1966-tól)

• másik eleme az Education Database (több mint 

600 teljes szövegű neveléstudományi folyóirat 

1988-tól)

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#proquest


• hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis

• tudománymetria

• 57 millió bibliográfiai és idézési adatokat 

tartalmazó rekord

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#scopus


• hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis

• 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]

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#web-of-science


• Google Scholar: tudományos keresés

• DART-Europe: 700 ezer doktori disszertáció

• DOAB: 9000 lektorált e-könyv

• DOAJ: 11500 folyóirat

• MTMT: Magyar Tudományos Művek Tára

• OpenDOAR: repozitóriumok gyűjteménye

• HUNOR: hazai repozitóriumok gyűjteménye

• MATARKA: hazai folyóiratok tartalomjegyzéke

• ResearchGate

https://scholar.google.hu/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.doabooks.org/
https://doaj.org/
https://www.mtmt.hu/
http://opendoar.org/
http://www.open-access.hu/hunor
http://www.matarka.hu/


Köszönöm a figyelmet!
gal.tibor@uni-eszterhazy.hu


