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Az Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) az Arcanum Adatbázis 

Kft. prémium szolgáltatása, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé 
és kereshetővé múltunk legfontosabb nyomtatott forrásait (tudományos és 

szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és tematikus 
könyvgyűjtemények legjavát). A folyamatos feldolgozás során fontos célkitűzés 
az adott folyóirat valamennyi évfolyamának, lapszámának, oldalának 

feldolgozása. A dokumentumok digitalizálását nagyszámú közgyűjtemény is 
támogatja a források rendelkezésre bocsátásával, a digitalizálás és a 
feldolgozás a dokumentumok döntő többségében teljes egészében az 

ARCANUM finanszírozásában valósul meg. 
 

Folyamatosan bővülő adatbázis, amelyben szerző, cím alapján és teljes 
szöveggel egyaránt kereshetők a folyóiratok, napilapok cikkei, illetve 
lexikonok, monográfiák, évkönyvek tartalma. A kereső témakörre, időszakra 

és címekre történő szűkítési lehetőséget is kínál a felhasználóknak. Az 
adatbázisban több mint 8 millió oldal digitalizált tartalom érhető el, menthető 

el.  

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


 

Az adatbázist ajánlják mindazoknak, akik múltunk kutatásával foglalkoznak 
akár a szaktudományos lapokban, akár a mindennapi életet tükröző 

napilapokban. A teljes szövegű keresés új távlatokat nyit az érdeklődők 
számára, a dokumentumok minden szava, kifejezése, személy és helységnevek 
könnyen, gyorsan kutathatók, a kutatónak így már csak a források 

értékelését, a következtetések levonását kell elvégeznie. 
 
Megtalálhatók például a Budapesti Szemle (1857─1940), a Budapesti Közlöny 

(1867-1944), a Fővárosi Közlöny (1890─2005), a Hadtörténelmi Közlemények 
(1888─2009), a Népszava (1873─2014), a Vasárnapi Újság (1854─1921), 

Belügyi Közlöny 1896 – 1953, Budapesti czim- és lakjegyzék 1880-1928, 
Fővárosi Közlöny 1894–2005, Hivatalos Közlöny (1893-1944), Honvédségi 
Közlöny 1874-1948, Igazságügyi Közlöny (1892-1948), Kataszteri Közlöny 

1892-1918, Királyi Közjegyzők Közlönye 1895–1944, valamint a Magyarország 
tiszti cím- és névtára (1873─1944) évfolyamai 

  



Akadémiai Szótárszolgáltatás  

Elérés: https://eisz.szotar.org/  
 

 
 

Akadémiai Kiadó egy- és kétnyelvű szótárait, valamint középfokú 
nyelvvizsgára felkészítő tesztek tartalmazza intézményi előfizetői kör számára. 

A szolgáltatást a Kiadó a saját tulajdonában és birtokában lévő szerverekről 
nyújtja. A szerződésben rögzített IP címekről érkező igénybevevők számára az 
Adatbázisokat teljes terjedelmükben, folytonosan (non-stop) hozzáférhetővé 

teszi. 
 

A szolgáltatás előnyei 
•    Egyidejű keresési lehetőség valamennyi szótárban 
•    Címszó szerinti; szócikkek szövegében történő, valamint szótáralapú, 

összetett keresés 
•    Prediktív keresési funkció ki-/bekapcsolási lehetőséggel. 

•    Smart-click, szócikken belüli kattintással közvetlenül indított keresés. 
•    Címszó környezetének megjelenítése. A megjelenített szócikk esetén, az 
szótárban szereplő előtte és után szereplő 5-5 címszó megjelenítése a felület 

jobb oldalán lévő dobozban, amelyek linkeltek, illetve a lista görgethető. 
•    Kifejezés keresés, több szóra kiadható együttes, egyidejű keresési 
lehetőség. 

•    Ragozott alakok keresése a magyar, angol, francia (igék), német (igék), 
spanyol (igék) szótövesítő modul segítségével. 

•    Integrált fontok, telepítés nélkül biztosított a megfelelő html megjelenítés. 
 
Előfizetők számára hozzáférhető szolgáltatások 

Angol-magyar nagyszótár 

https://eisz.szotar.org/


Magyar-angol nagyszótár 

Angol-magyar műszaki szótár 
Német-magyar nagyszótár 

Magyar-német nagyszótár 
Francia-magyar nagyszótár 
Magyar-francia nagyszótár 

Magyar értelmező kéziszótár 
Idegen szavak és kifejezések szótára 
A magyar helyesírás szabályai 12. kiadás 

Magyar szinonimaszótár 
Akadémiai helyesírási szótár 

Környezetvédelmi Lexikon 
Pszichológiai Lexikon 
Német–magyar műszaki szótár 

Magyar–angol környezetvédelmi értelmező szótár 
Angol–magyar pénzügyi szótár 

Magyar–holland szótár 
Olasz-magyar szótár 
Magyar-olasz szótár 

Spanyol-magyar szótár 
Magyar-spanyol szótár 
Angol Tesztre készen, Rigó utcai tesztsorozat 

(Elérése: http://angolteszt.eisz.akkrt.hu/) 
Német Tesztre készen, Rigó utcai tesztsorozat 

(Elérése: http://nemetteszt.eisz.akkrt.hu/) 
Francia Tesztre készen, Rigó utcai tesztsorozat 
(Elérése: http://franciateszt.eisz.akkrt.hu/) 

  

http://angolteszt.eisz.akkrt.hu/
http://nemetteszt.eisz.akkrt.hu/
http://franciateszt.eisz.akkrt.hu/


Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomag 

Elérés: https://akademiai.hu/info/eisz_folyoiratok   
 

 

A szolgáltatás tartalma 
 54 folyóirat (46 kurrens, 8 archív), természettudományi, 

társadalomtudományi, orvosi és műszaki címek  

 a csomagban 24 impakt faktoros, nemzetközi folyóirat érhető el felülettől 
függetlenül, külön alkalmazás letöltése nélkül asztali gépen, tableten, 

mobiltelefonon is használható  
 a bírósági rendszerben mindenhol szabadon hozzáférhető az IP-

tartományom belül 

 
A szolgáltatás leírása  
Az Akadémiai Kiadó gondozásában megjelenő kiadványok több mint negyven 

tudományágban biztosítanak lehetőséget a tudósok számára legfrissebb 
eredményeik publikálására, a nukleáris kémiától a mikrobiológián át a 

nyelvtudományig. A felhasználók számára több mint negyven folyóirat érhető 
el, 1998-ig visszamenőleg. A 38 hazai impakt faktoros folyóiratból 24 itt jelenik 
meg. A cikkek kutathatók szerző, cím és absztrakt szerint, és a teljes 

nyomdaival megegyező tartalom (fulltext) letölthető PDF formátumban. 
 

Az Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagjai a tudomány szolgálatában – pl. 
magyar és idegen nyelvű jogi, társadalomtudományi folyóiratok  

 Across Languages and Cultures   

 Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae   

 Acta Archaeologica Academiae Scientiarum Hungaricae   

 Acta Ethnographica Hungarica 

https://akademiai.hu/info/eisz_folyoiratok


 Acta Ethnographica Hungarica   

 Acta Historiae Artium 

 Acta Juridica Hungarica 

 Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae   

 Akadémiai Értesítő 

Építés- és Építészettudomány 
Társadalomkutatás 

 Educatio   

 Evolution, Mind & Behaviour (korábban JEP, JCEP) 

Humanities, Social Sciences and Law 

 Hungarian Journal of Legal Studies  

 Hungarian Studies   

 Journal of Adult Learning, Knowledge and Innovation 

 Journal of Behavioral Addiction 

Physiology International 

 Magyar Terminológia   

 Művészettörténeti Értesítő   

 Neohelicon   

 Scientometrics   

 Society and Economy   

 Studia Musicologica   

 Studia Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae   

 Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae   
 

  



Magyar Elektronikus Referenciamű Szolgáltatás 

Elérés: https://eisz.mersz.org/ 

 

 Az Akadémiai Kiadó elektronikus gyűjteménye évről-évre folyamatosan 

bővülő tartalommal biztosít magyar nyelvű alapműveket jogtisztán, a 
digitális anyagok minden előnyét felkínálva. 

 A szolgáltatás a friss tartalmak mellett számos olyan nélkülözhetetlen 

referenciamunkát tesz ismét elérhetővé, amelyek nyomtatásban már nem 
vagy csak igen nehezen hozzáférhetőek.  

 A MeRSZ egy strukturált, kereshető adatbázis, mely minden platformon 
egységes megjelenést nyújt, külön applikáció letöltése nélkül.  

 A forrás a bírósági rendszerben mindenhol szabadon hozzáférhető az IP-
tartományom belül.  

 

A szolgáltatás kiemelt funkciói: 

 kényelmes keresési lehetőségek: szótövező és több művet érintő keresés 
vagy akár keresés az összes mű teljes szövegében egyszerre 

 kategóriaválasztás: böngészés a dokumentumok között tematika alapján 

 könyvjelzők, egyéni jegyzetek elhelyezése 

 dokumentumrészek másolása vagy nyomtatása – akár a jegyzetekkel 

együtt 
kereszthivatkozások kezelése 

 hivatkozások gyors beszúrása: a rendszer gombnyomásra felkínálja az 

adott szövegrész pontos bibliográfiai leírását két formátumban (Harvard 
és Chicago), amely hivatkozásként bemásolható egy külső 

dokumentumba 

 választható nézetbeállítások: nagy ikonok / mozaik a főoldalon, 

változtatható szövegmegjelenítés, jegyzet- és hivatkozásikonok elrejtése 

https://eisz.mersz.org/


 A forrás által jelenleg több mint 25 jogi témájú könyvet tartalmaz, pl.:  

o Az Európai Unió tagállamainak 

közigazgatása 

o A büntetőeljárás 

o Magyar büntetőjog - különös rész 

o Az Európai Unió versenyjoga 
o Európai és magyar összehasonlító kollektív 

munkajog 

o Büntetőjogi fogalomtár 

o A jog érvényesülésének térsége az Európai 
Unióban 

o Európai és magyar összehasonlító munka- 
és közszolgálati jog 

o A Polgári Törvénykönyv 

o Közérthető közigazgatási hatósági eljárás 

o Közigazgatási jog I. 

o Közigazgatási jog III. 

o Közigazgatási jog II. 

o Közpolitika 

o Kriminológia - szakkriminológia 
o Régi és új tendenciák a büntetőjogban és a 

büntetőjog-tudományban 

o Bevezetés az Európai Unió politikáiba 

o Nemzetközi jog 

o Magyar és európai médiajog 

o Magyar büntetőjog - általános rész 

o Az Európai Unió joga 

o Szerzők, kiadók, kalózok 

o Borvétel és kockázat 
 

  



 

EBSCO Legal Source 
Elérés: http://search.ebscohost.com/ 

 

 
 

       
 

A Legal Source kiváló adatbázis jogászok, tanárok, üzletemberek, jogi 
könyvtárosok, jogi információs szakemberek számára. A forrás nagyon fontos 

forrása a jogászvilág aktuális témáinak.  
 

 Az adatbázis teljes szöveges anyagokat tartalmaz a világ legelismertebb 
tudományos jogi folyóirataiból. Több mint 1200 teljes szövegű folyóiratot, 

http://search.ebscohost.com/


valamint tudományos cikkeket, szimpóziumokat, igazságszolgáltatási 

felméréseket, bírósági döntéseket, jogszabályokat, könyveket és 
könyvismertetések tartalmaz.  

 
 A legfontosabb témakörei: közigazgatási jog, alkotmányjog, trösztellenes 
szabályozások, banki jog, üzleti jog, alkotmányjog, büntetőjog, családjog, 

élelmiszer-, gyógyszer- és kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályok, 
biztosítási jog, szerzői jog, internet- és informatikai jog, szabadalmak, 
kereskedelmi és adójogi kérdések. 

 
Az adatbázis tartalma – folyóiratok  

Az adatbázis tartalma – témakörök 
 
  

https://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-coverage.htm?_ga=2.141495669.614099230.1517165198-1213350037.1517165198
https://www.ebscohost.com/titleLists/lgs-subject.htm?_ga=2.151407998.614099230.1517165198-1213350037.1517165198


 

Oxford University Press (OUP) Journals Law Collection  

Elérés: 

https://academic.oup.com/journals/pages/law  

 

Az adatbázis tartalma – jogi elektronikus időszaki 

kiadványok: 

1. The American Journal of Jurisprudence 

2. American Journal of Comparative Law 

3. American Journal of Legal History 

4. American Law and Economics Review 

5. Arbitration International 

6. Arbitration Law Reports and Review 

7. The British Journal of Criminology 

8. British Yearbook of International Law 

9. Capital Markets Law Journal 

10. The Chinese Journal of Comparative Law 

11. Chinese Journal of International Law 

12. Current Legal Problems 

13. European Journal of International Law 

14. Global Summitry 

15. Human Rights Law Review 

16. ICSID Review - Foreign Investment Law Journal 

17. Industrial Law Journal 

18. International Data Privacy Law 

19. International Journal of Constitutional Law 

20. International Journal of Law and Information Technology 

21. International Journal of Law, Policy and the Family 

22. International Journal of Refugee Law 

23. International Journal of Transitional Justice 

https://academic.oup.com/journals/pages/law


24. Jerusalem Review of Legal Studies 

25. Journal of Antitrust Enforcement 

26. Journal of Competition Law & Economics 

27. Journal of Conflict and Security Law 

28. Journal of Cybersecurity 

29. Journal of Environmental Law 

30. Journal of European Competition Law & Practice 

31. Journal of Financial Regulation 

32. Journal of Human Rights Practice 

33. Journal of Intellectual Property Law & Practice 

34. Journal of International Criminal Justice 

35. Journal of International Dispute Settlement 

36. Journal of International Economic Law 

37. Journal of Law and the Biosciences 

38. The Journal of Law, Economics, and Organization 

39. Journal of Legal Analysis 

40. The Journal of World Energy Law & Business 

41. Law, Probability and Risk 

42. London Review of International Law 

43. Medical Law Review 

44. Oxford Journal of Law and Religion 

45. Oxford Journal of Legal Studies 

46. Parliamentary Affairs 

47. Policing: A Journal of Policy and Practice 

48. Public Policy & Aging Report 

49. Refugee Survey Quarterly 

50. Reports of Patent, Design and Trade Mark Cases 

51. Review of Finance 

52. Statute Law Review 

53. Trusts & Trustees 

54. Uniform Law Review 

55. Yearbook of European Law 

56. Yearbook of International Environmental Law 

 

 


