
Rövid ismertető az Egyetem által előfizetett tudományos adatbázisokról 
 
 

 

Az Egyetem által előfizetett adatbázisokat az Egyetem oktatói, hallgatói és dolgozói használhatják. 
 
A Károli Gáspár Református Egyetem által előfizetett adatbázisokat csak az Egyetemen található, az  
Egyetem által használt IP-cím tartományú számítógépekről érhetik el.  

 
Az adatbázisokhoz központi account és jelszó tartozik, az Egyetemi gépekről automatikusan indulnak, 
jelszó megadására nincs szükség! 

 
Mivel ezek az adatbázisok előfizetésesek, és az előfizetés zártkörű, ezért sajnos magángépekről nem 
elérhetőek. 
 

Az adatbázisok elérése a Bod Péter könyvtár oldaláról: 
 
 http://www.kre.hu/btk/index.php/bod-peter-koenyvtar.html 
 

Közvetlen hozzáférés: 
 
 http://search.ebscohost.com 
 
 http://www.jstor.org/ 
 
http://eisz.mtak.hu 
 
 
 
 

EISZ 

 
Az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program célja, hogy a felsőoktatás és a 

tudományos kutatás számára nélkülözhetetlen elektronikus információforrásokat központilag, 

nemzeti licenc alapján vásárolja meg, miáltal az eddigieknél lényegesen több információt tud 

biztosítani. Az EISZ fontos része a felsőoktatási fejlesztési programnak, hiszen jelentősen megnöveli a 

magyar felsőoktatási intézmények és nonprofit kutatóhelyek versenyképességét a világ tudományos 

életében, és egyben elősegíti az információhoz való hozzáférés demokráciájának kiterjesztését. Az 

EISZ az elektronikus tartalmak elérhetőségének fenntartására, a legszélesebb körben használt nagy 

értékű, nemzetközi, tudományos információkat tartalmazó adatbázisok beszerzésére, elérhetővé 

tételére jött létre. Az EISZ Nemzeti Program fenntartása nélkülözhetetlen a hazai kutatói szféra 

működése szempontjából. Az EISZ Alapprogram keretében nyújtott országos hatókörű adatbázis-

szolgáltatás a kutatási infrastruktúra szerves része, ez tartalmazza a kurrens folyóiratok, szakcikkek, 

tudományos kiadványok bibliográfiai adatait és full text verzióit, valamint a kutatásokhoz 

elengedhetetlen adatbázisokat. 
 
 
 
Az EISZ keretében elérhető adatbázisok: 

 

Academic Search Complete 

http://www.kre.hu/btk/index.php/bod-peter-koenyvtar.html
http://search.ebscohost.com/
http://www.jstor.org/
http://eisz.mtak.hu/


ACM Digital Library 

Akadémiai Kiadó Folyóiratai 

Akadémiai Kiadó MERSZ 

Akadémiai Kiadó Szótárai 

Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) 

Business Source Premier 

CAB Abstracts 

Cambridge University Press Journals 

ECONLIT 

Food Science and Technology Abstracts (FSTA) 

Grove Art Online 

Grove Music Online 

Journal and Highly Cited Data (JHCD) 

JSTOR 

Lippincott Williams & Wilkins 

MathSciNet 

Modern Language Association - Literature Resource Center (MLA-RLC) 

Nature 

Project MUSE 

Science Magazine 

ScienceDirect 

SciFinder 

Scopus 

SpringerLink 

Web of Science 
 
 

 

JSTOR 

 
A JSTOR-archívum negyvennél több tudományterületről több mint 1000 tudományos folyóirat teljes 

évfolyamait kínálja. Jelenleg tizenkét multidiszciplináris gyűjteményhez kínál hozzáférést: Arts & 

Sciences I, Arts & Sciences II, Arts & Sciences III, Arts & Sciences IV, Arts & Sciences V, Arts & Sciences 

VI, Arts & Sciences VII, Arts & Sciences VIII, Arts & Sciences IX, Arts & Sciences X, az „Élettudományok” 

és az „Írország” című gyűjteményekhez. 

 
Intézményeknek arra is van lehetősége, hogy kisebb, tárgyspecifikus gyűjteményekhez 

kapcsolódjanak. A JSTOR kilenc ilyen gyűjteményhez kínál hozzáférési lehetőséget: Biológiai 

tudományok, Üzleti tudományok I, Üzleti tudományok II, Üzleti tudományok III, Ökológia és botanika, 

Egészségtudomány és általános természettudomány, Nyelv és irodalom, Matematika és statisztika és  
Zene. 



 
A JSTOR elsődleges forrásokhoz is kínál hozzáférést platformján. Négy gyűjtemény áll rendelkezésre 

az elsődleges forrású tartalmakból: 19. századi brit pamfletek; Afrikai kulturális örökség helyszínek és 

tájak; Szabadságharc Dél-Afrikában; valamint a JSTOR-féle Növénytan. 

 
Részletes információ ezekről a gyűjteményekről és a bennük foglalt tudományterületekről, címekről 
és reprezentatív címjegyzékekről az alábbi linken található: 
 
http://about.jstor.org/sites/default/files/JSTOR_ContentOfferingl20110322.pdf. 
 
 
 
 
 
 

EBSCO 

 
Az EBSCO több adatbázis gyűjtő szolgáltatója, angol nyelven több ezer friss és archív folyóirat, napilap 
cikkeit szolgáltatja. Ezek között absztraktokat és teljes szövegeket is találunk. 

 
Az EBSCO (az Elton B. Stephens Company rövidítése) a legnagyobb ma is magánkézben tartott 
adatbázis-szolgáltató és folyóirat előfizető-küldő cég. 
 
 

 

Elérhető adatbázisok: 
 
Academic Search Complete 
 
Business Source Premier 
 
ERIC 
 
European Views of the Americas: 1493 to 1750 
 
GreenFILE 
 
Health Source – Consumer Edition 
 
Health Source: Nursing / Academic Edition 
 
Library, Information Science & Technology Abstracts /LISTA/ 
 
MasterFILE Premier 
 
MEDLINE 
 
Music Index 
 
Newspaper Source Plus 
 
Regional Business News 
 
SocINDEX with Full Text 


