
•    Arcanum Digitális Tudománytár
      Folyamatosan bővülő, teljes szövegű periodika- és könyvadatbázis. Teljes  
      eléréssel tartalmazza több száz 19-20. századi magyar folyóirat, évkönyv, 
      heti- és napilap, lexikon és kézikönyv szövegét.

Természettudományi adatbázisok

•    ACS  
      Az American Chemical Society kémiai témájú folyóiratai teljes szöveggel 
      elérhetőek az érintett karok és a Tudásközpont területéről.
•    MathSciNet
      A MathSciNet absztraktokat és bibliográfiai adatokat tartalmazó matema-
      tikai adatbázis. Jelenleg 1800 folyóirat 3 millió tételét foglalja magában, 
      ennek feléhez tartozik az eredeti cikkhez vezető link.
 •   Nature
      A Nature-folyóiratok az orvos- és természettudományok széles körét lefe- 
      dik, a legelismertebb és leggyakrabban hivatkozott tanulmányokat tar-
      talmazzák. A hozzáférés nemcsak a Nature-re, hanem valamennyi ágazati 
      folyóiratra is vonatkozik. 
•    SciFinder
      Bibliográfiai adatbázis, ami kémiai reakciók és vegyületek adatait, továbbá 
      a kapcsolódó szakirodalmat (a cikkek absztraktjait) tartalmazza. Elérésé-
      hez az érintett karok vagy a Tudásközpont IP tartományán belüli regiszt-
      ráció szükséges.

Orvostudományi adatbázisok

•    ClinicalKey 
      Orvosi adatbázis, ami az egyes tünetekre, betegségekre, gyógyszerekre 
      vonatkozó legfrissebb eredményeket gyűjti össze. A tanulmányok és köny-
      vek jelentős részénél a teljes szöveghez is hozzáférést biztosít.
•    Akadémiai Kiadó Orvosi Folyóiratcsomagja
      Négy kurrens és hat archív, magyar nyelvű orvostudományi folyóirat teljes 
      szövegű elérését tartalmazza, valamint része a Napivizit Orvosi Tudástár 
      Alkalmazás (NOTA) is.
•    LWW (Lippincott Williams & Wilkins)
      250 orvosi folyóiratból és 1100 e-könyvből álló, teljes szövegű gyűjtemény, 
      ami az orvostudomány valamennyi területét lefedi.
•    UptoDate Anywhere
      A világ számos országában használt, elismert orvosi adatbázis, 
      bizonyítékokon alapuló klinikai döntéshozatalt támogató rendszer.   
      Egyetemi hálózatból való regisztráció után mobileszközökről is 
      elérhető.
•    Embase
      Orvosbiológiai adatbázis, 1947-től napjainkig több mint 31 millió indexelt 
      rekordot tartalmaz az orvostudomány különféle területeiről, a tételek nagy 
      részénél elérhető a teljes szöveg is.

Honnan érhetők el a könyvtári adatbázisok?
Az adatbázisok teljes listája a www.lib.pte.hu/adatbazis menüpont alatt jelenik 
meg. Minden adatbázisról talál bővebb információt az infofájlokban, a sorok 
jobb szélén lévő kis, kék ‘i’ betűre kattintva.

Érje el otthonról is az adatbázisokat!
A könyvtár minden egyetemi polgár részére proxy szolgáltatást biztosít, amely-
lyel lehetőség van otthonról is elérni az előfizetett tartalmakat.
Ennek igénybevételéhez érvényes olvasójegy szükséges, aminek vonalkód 
számával és jelszavával aktiválható a hozzáférés. 
Videós proxy-beállítási segédleteink a különböző böngészőket használó olva-
sóinknak a www.lib.pte.hu/adatbazisok oldalon tekinthetők meg. 
A proxyn kívül egyes adatbázisok ún. Shibboleth azonosítással is elérhetőek 
(EHA/Neptun kód szükséges), ennek részletei a portálon szintén a fenti beállí-
tási segédletnél találhatóak.

Legnépszerűbb adatbázisaink

Társadalomtudományi adatbázisok

•   JStor  
     A JStor adatbázisban több, mint 1000 folyóirat teljes szövege található meg   
     angol nyelven. Az adatbázis retrospektív jellegű, a folyóiratok teljes szövege 
     csak 3-5 évvel a megjelenést követően kerül be az adatbázisba.
•   Project MUSE
     A Project MUSE egy bölcsészet- és társadalomtudományi adatbázis, a 
     Humanities Collection 200 folyóirat tartalmát teszi hozzáférhetővé teljes 
     szöveggel.

Az oldalon legfelül található az 
EBSCO Discovery Service kereső, 
ami egy felületen teszi elérhetővé 
az előfizetett tudományos adatbázi-
sokat, e-folyóiratokat, valamint 
a könyvtári katalógust.

•   PubMed
     A világ legismertebb ingyenes orvosi adatbázisa, ami több mint 27 mil-
     lió bibliográfiai rekordot tartalmaz. A tételek nagy részénél elérhető a 
     teljes szöveghez vezető link is. Az adatbázis szabadon elérhető bárhonnan.

Gazdasági adatbázisok

•   Business Source Premier
     A világ egyik legnagyobb teljes szövegű hozzáférést biztosító üzleti 
     adatbázisa, amely több mint 6200 folyóirat, ebből több, mint 1000 
     máshol nem található, 2200 teljes szövegű szakfolyóiratot tartalmaz.
•   EconLit Fulltext
     Az elmúlt 120 év közgazdaságtudományi folyóiratainak, könyveinek és  
     más kiadványainak bibliográfiai adatbázisa. A teljes szöveggel kiegészített 
     adatbázis a bibliográfia mellett több mint 700 folyóirat teljes szövegű 
     cikkeit is tartalmazza.

Jogi adatbázisok

•   Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye
     Az ingyenes szolgáltatás az adott napon hatályos magyar jogszabályokat 
     tartalmazza, bárhonnan elérhető.
•   Jogtár  
     Tartalmazza a magyar és európai uniós jogszabályok időrendi változásait, 
     30 kommentárt, és közel 300 szerkeszthető iratmintát. Az ÁJK-n elérhető.
•   Jogkódex
     Szerepelnek benne a magyar és európai uniós jogszabályok időrendi 
     változásai, több ezer bírósági határozat, a HVG-ORAC kiadó elektroni-
     kus könyvei és jogi folyóiratok közel 10.000 cikke. Az ÁJK-n és a Bene-
     dek Ferenc Könyvtárban (Tudásközpont 3. emelet) elérhető.
•   HeinOnline
     Az adatbázis teljes szövegű jogtudományi szakfolyóiratokat és dokumen-
     tumokat tartalmaz a 18. század végétől napjainkig. Elérhető az ÁJK-n és 
     a Tudásközpontban, igény esetén felhasználónév és jelszó kérhető a Bene-
     dek Ferenc Könyvtár munkatársaitól.
•   EUR-Lex
     Ingyenesen elérhető adatbázis, az Európai Unió Hivatalos Lapjának 
     hiteles másolata, az uniós jogalkotás legfőbb hírcsatornája.

A tudományos teljesítmény mérése, vizsgálata
 
•   SciVal
     Tudománymetriai elemző alkalmazás, amely segítséget nyújt kutatók, 
     kutatócsoportok és intézmények tudományos teljesítményének elemzésé-
     ben, kutatási területek feltárásában.



•   SpringerLink
     A kiadó teljes szövegű adatbázisa 9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től.  
     A tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen 
     kiemelkedő, de társadalomtudományok és más tudományterületek is   
     képviselve vannak benne angol és német nyelven.
•   Web of Science
     Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom keresésére  
     alkalmas hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis, amely feldolgozza min-        
     den tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és konferencia  
     anyagait.

Hogyan kaphatok információt a legújabb adatbázisokról?
A legújabb adatbázisokkal, illetve a régiekhez kapcsolódó új szolgáltatási 
lehetőségekkel kapcsolatban a Hírharsona hírlevélen keresztül tájékoztatjuk 
feliratkozott olvasóinkat.
Feliratkozni a www.lib.pte.hu/ek/hirleveleink címen lehet.

Adatbázisokkal kapcsolatos további információ:

Ésik Szabolcs – esik.szabolcs@lib.pte.hu
Bedő Márta – bedo.marta@lib.pte.hu

Tel.: 72/501-600/28042
www.lib.pte.hu/adatbazis

•   Journal Citation Reports (JCR)
     Rendszerezett és objektív statisztikai információt nyújt a világ vezető 
     tudományos folyóiratainak hivatkozási adatairól. Az egyes tudománymetri-
     ai mérőszámok közül megtalálható benne a folyóiratok impakt faktora (IF) 
     is.

Tankönyvek, szakkönyvek

•   Typotex Interkönyv
     Több mint 500 magyar nyelvű, elsősorban a felsőoktatásban használt tan-
      könyv, szakkönyv és jegyzet érhető el több tudományterületről.
•   MERSZ
     A Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás az Akadémiai Kiadó   
     elektronikusan kiadott alapműveinek gyűjteménye. Tartalma folyamatosan    
     bővül, jelenleg 226 teljes szövegű kézikönyv olvasható változatos témakö-
     rökben.
•   Akadémiai Kiadó szótárai
     Angol, német, francia, holland, olasz, orosz és spanyol szótárak mellett 
     egy- és többnyelvű szakszótárak teljes szócikkanyaga hozzáférhető az adat-
     bázisban. A keresőfelületen egyszerre több szótárban is lehet keresni.
•   Springer Nature
     2500 angol nyelvű, 2017-es kiadású szakkönyvet tartalmaz a következő 
     témákban: viselkedéstudomány és pszichológia, üzlet és menedzsment, 
     gazdaság és pénzügy, jog és kriminológia, politológia és nemzetközi tanul-
     mányok, irodalom, kulturális- és médiaismeret, társadalomtudományok.
•   LWW  (Lippincott Williams & Wilkins)
     1100 orvosi szakkönyvet tesz elérhetővé angol nyelven.

Több tudományterületet átfogó gyűjtemények

•   EBSCOhost
     Tizenegy adatbázist tartalmaz több ezer folyóirathoz való hozzáféréssel, 
      teljes szövegű tartalmakkal, absztraktokkal.
•   ScienceDirect
     Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa a legelismertebb 
     tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést, több mint 3.800 
     folyóiratot tartalmaz.
•   ProQuest Central
     Multidiszciplináris adatbázis, ami 18.000 tudományos folyóirat több millió 
     publikációjához biztosít teljes szövegű elérést. 40 tematikus al-adatbázisból 
     áll, amelyek együtt és külön-külön is kereshetőek.
•   Wiley
     Közel 1500 folyóiratot tartalmazó adatbázis, ami lefedi az egészségügy, a 
     természettudományok, a társadalomtudományok és a bölcsészettudomá-           
     nyok területeit.


