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I. EISZ ADATBÁZISOK – TÁVOLI HOZZÁFÉRÉS
A Soproni Egyetem által az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program
keretén belül előfizetett elektronikusan elérhető szakirodalmi adatbázisok a Soproni
Egyetemmel jogviszonyban állók számára távoli, ún. eduID eléréssel is hozzáférhetők, akár
otthonról is.
Távoli/eduID hozzáférésnél a felhasználónév mindig a hivatalos egyetemi e-mail-cím @
előtti része – azaz pl. xy@uni-sopron.hu e-mail-cím esetén a felhasználónév: xy –, a jelszó
pedig az adott e-mail címhez tartozó jelszó (amivel belépünk az egyetemi
levelezőrendszerbe).
A Soproni Egyetem által az Elektronikus Információszolgáltatás (EISZ) nemzeti program
keretén belül előfizetett alábbi adatbázisok érhetők el távoli (ún. eduID) hozzáféréssel:

1. Hazai adatbázisok


Akadémiai Kiadó online folyóiratok (AKJournals) – A csomag tartalmazza a kiadó
gondozásában megjelenő összes kurrens és archív folyóirat elérését teljes szöveggel. A
teljes szövegű adatbázis a természet-és a társadalomtudományok, valamint az
orvostudományok legváltozatosabb területeinek új eredményeit mutatja be. Bővebb
ismertető



Arcanum Digitális Tudománytár (ADT) – Folyamatosan bővülő tartalom. Az
adatbázisban tudományos- és szakfolyóiratok, heti- és napilapok, valamint lexikonok és
tematikus könyvgyűjtemények legjava áll rendelkezésre, több mint 35 millió oldal.
Bővebb ismertető



GONDOLAT KIADÓ elektronikus könyvei – A Gondolat Kiadó immár több mint
fél évszázada van jelen a magyar könyvkiadásban, s ma is a hazai könyvpiac egyik
meghatározó szereplője. A 20. század második felében a Gondolat volt az igényes
tudományos ismeretterjesztés legfontosabb hazai kiadója, lett légyen szó
társadalomtudományról vagy természettudományról, hazai szerzők munkájáról vagy
lefordításra érdemesnek tartott külföldi monográfiáról. A kiadó átlagosan évi 80
kiadványt jelentet meg, melyek túlnyomó része a társadalomtudományok, illetve az
európai és a magyar szépirodalom területéről kerül ki.



MeRSZ – Magyar Referenciamű Szolgáltatás. Több száz magyar nyelvű kézikönyvet,
szakkönyvet, felsőoktatási tankönyvet, jegyzetet tartalmaz teljes szöveggel, kereshető,
jegyzetelhető, hivatkozható formában. Bővebb ismertető



OSIRIS KIADÓ elektronikus könyvei – Az Osiris Kiadó az elmúlt években az egyik
legismertebb és legigényesebb magyarországi tudományos és szépirodalmi
könyvműhellyé vált. Indulása (1994) óta meghatározó szerepet tölt be a hazai humán és
társadalomtudományi, felsőoktatási és szépirodalmi könyvkiadásban, s egyben szellemi
műhelyként is működik. Tudományos, felsőoktatási és igényes ismeretterjesztő könyvei
a magyar humán értelmiség, az egyetemi hallgatók és a művelt, érdeklődő olvasók
számára készülnek. A könyvműhely évente átlag kétszáz címet jelentet meg, amelyek
nagy része eredeti magyar mű, kisebb része fordítás.
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2. Nemzetközi adatbázisok


ScienceDirect – SD Segédletek – Az Elsevier teljes szövegű multidiszciplináris
adatbázisa a legelismertebb tudományos folyóiratok szövegéhez biztosít hozzáférést. A
tartalom elsősorban műszaki-, természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a
társadalomtudományok és más tudományterületek is képviselve vannak benne. Az
adatbázisban közel 2 500 lektorált folyóirat érhető el. Bővebb ismertető



Scopus – Scopus Segédletek – Az Elsevier kiadó hivatkozáskereső bibliográfiai
adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait, könyveit és
konferencia anyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és szakirodalom
keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat lehet
megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és -intézetek nemzetközi
tudományos világban elfoglalt pozíciója. Bővebb ismertető



SpringerLink – A Springer Nature kiadó teljes szövegű multidiszciplináris adatbázisa
9 millió tanulmányt tartalmaz 1997-től napjainkig. A tartalom elsősorban műszaki-,
természet- és orvostudományi területen kiemelkedő, de a társadalomtudományok és más
tudományterületek is képviselve vannak benne. Bővebb ismertető



Web of Science – WoS Segédletek – A Clarivate Analytics hivatkozáskereső
bibliográfiai adatbázisa feldolgozza minden tudományterület legfontosabb folyóiratait,
könyveit és konferencia anyagait. Elsősorban tudománymetriai kutatásokra és
szakirodalom keresésére alkalmas. Segítségével egyes kutatókra történő hivatkozásokat
lehet megtalálni, illetve megállapítható egyes kutatócsoportok és -intézetek nemzetközi
tudományos világban elfoglalt pozíciója. Bővebb ismertető

3. A Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak
összetett keresőfelülete: COMPASS adatbázis (szabadon hozzáférhető)
A COMPASS projekt célja egy olyan országos szintű adatbázis létrehozása,
karbantartása és folyamatos működtetése, amely a magyar könyvtárakban elektronikus
formában elérhető, kurrens és archív tudományos adatbázisok listáját összegyűjti,
rendszerezi és az egyéni felhasználók számára közszolgáltatás jelleggel, ingyenesen és
korlátozás nélkül, szabadon hozzáférhetővé teszi – annak érdekében, hogy a
magyarországi és a határon túli felhasználók számára naprakész információt biztosítson
az adott pillanatban hozzáférhető elektronikus tudományos tartalmak elérésének
lehetőségeiről. A COMPASS egy elektronikus katalógus: a hazai intézmények által
nemzeti licenc vagy egyéni előfizetés keretében beszerzett elektronikus tudományos
tartalmak, illetve saját fejlesztésű adatbázisok keresőfelülete. A COMPASS jelenleg az
EISZ Nemzeti Program keretében előfizetett adatbázisokat tartalmazza. Az
intézmények egyéni előfizetéseivel és saját fejlesztésű adatbázisaival a későbbiekben
bővítik az adatbázist.
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II. HAZAI ADATBÁZISOK
1. Akadémiai Kiadó Folyóiratai
Link: https://akjournals.com/login
A Login with EDUID / SHIBBOLETH sorra kattintunk

A listából kiválasztjuk a Soproni Egyetemet -> University of Sopron néven szerepel:

A kapott képernyőn meg kell adnunk a felhasználónevet (az egyetemi e-mail cím @ előtti
része), és az egyetemi e-mail címhez tartozó jelszót:

És máris kereshetünk az adatbázisban!
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2. Arcanum Digitális Tudománytár
Link: https://adt.arcanum.com/hu/
A kezdő képernyőn rákattintunk a Bejelentkezés menüpontra jobb oldalon fent:

Ezután az eduID Bejelentkezés eduID fiókkal menüpontra kattintunk:

A következő képernyő közepén található üres keresőmezőbe elkezdjük begépelni a Soproni
Egyetem nevét. Ezt követően az intézményeket tartalmazó listából kiválasztjuk a Soproni
Egyetemet, majd a Választ gombra kattintunk:
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A következő képernyőn megadjuk a felhasználónevet (az egyetemi e-mail cím @ előtti
része) és a jelszót, ami az egyetemi e-mail címhez tartozó jelszó:

Ezt követően tudunk keresni az adatbázis teljes szövegű tartalmában!
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3. Gondolat Kiadó
Link: https://www.szaktars.hu/gondolat/
Jobb oldalon fent rákattintunk a Bejelentkezés menüpontra:

A következő képernyőn rákattintunk az eduID Bejelentkezés eduID fiókkal menüpontra:

A következő képernyő közepén található üres keresőmezőbe elkezdjük begépelni a Soproni
Egyetem nevét. Ezt követően az intézményeket tartalmazó listából kiválasztjuk a Soproni
Egyetemet, majd a Választ gombra kattintunk:
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A következő képernyőn megadjuk a felhasználónevet (az egyetemi e-mail cím @ előtti
része) és a jelszót, ami az egyetemi e-mail címhez tartozó jelszó:

Ezt követően tudunk keresni az adatbázis teljes szövegű tartalmában!
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4. MeRSZ
Link: https://mersz.hu
A https://mersz.hu oldalon jobb oldalon az Előfizetés mellett található alak ikonra kattintva,
előugrik egy kis ablak: itt ki kell választani az utolsó sort "Belépés eduID azonosítóval" és
rákattintani:

A kapott új ablakban, a legördülő intézményi listából ki kell választani a Soproni Egyetemet:

A következő felbukkanó ablakban pedig meg kell adni felhasználónevét (az egyetemi email cím @ előtti része) és a jelszót (amivel belép az egyetemi levelezőrendszerbe):

Ezután megnyithatók, elérhetők lesznek a dokumentumok
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5. Osiris Kiadó
Link: https://www.szaktars.hu/osiris/
Jobb oldalon fent rákattintunk a Bejelentkezés menüpontra:

A következő képernyőn rákattintunk az eduID Bejelentkezés eduID fiókkal menüpontra:

A kapott új ablakban, a legördülő intézményi listából ki kell választani a Soproni Egyetemet:
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A következő képernyőn megadjuk a felhasználónevet (az egyetemi e-mail cím @ előtti
része) és a jelszót, ami az egyetemi e-mail címhez tartozó jelszó:

Ezt követően tudunk keresni az adatbázis teljes szövegű tartalmában!
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III. NEMZETKÖZI ADATBÁZISOK
1. ScienceDirect
Link: http://www.sciencedirect.com/
Jobb felső sarokban rákattintunk a: Sign In menüpontra

Ezután a képernyőn látható -> Sign in via your institution sorra kell kattintani (itt még nem
kell megadni semmilyen e-mail-címet)

A következő képernyőn elkezdjük begépelni az egyetem nevét angolul: university of sopron > a lista fel fogja ajánlani -> rákattintunk az egyetemünk nevét tartalmazó sorra:
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Ezután még egyszer a Sign in via your institution sorra kattintunk:

Megadjuk a felhasználónevet (az egyetemi e-mail cím @ előtti része) és az egyetemi
e-mail címhez tartozó jelszót:

A következő képernyőn a Continue without personalization sorra kattintunk:

A következő képernyőn (You have access to ScienceDirect through University of Sopron)
pedig a Continue feliratra kattintunk és már használhatjuk is az adatbázist!
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2. Scopus
Link: https://www.scopus.com/
Jobb oldali sarokban fent rákattintunk a Sign In menüpontra:

A következő képernyőn a ScienceDirect adatbázishoz hasonlóan a Sign in via your institution
sorra kell kattintani (itt még nem kell megadni semmilyen e-mail címet!):

Ezután az Institutional e-mail or name of institution sorra kattintva elkezdjük begépelni az
egyetemünk nevét angolul: university of sopron –> a listából kiválasztjuk.
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Ezután a Sign in via your institution sorra klikkelünk:

A következő képernyőn megadjuk a felhasználónevünket (az egyetemi e-mail cím @ előtti
része) és az egyetemi e-mail címhez tartozó jelszót:

A következő képernyőn a Continue without personalization sorra kattintunk:

És már kereshetünk is az adatbázisban:
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3. Springer
Link: https://rd.springer.com/
A felső menüsorban jobb oldalon rákattintunk a Sign up/Log in feliratra:

A következő képernyőn az Access via your institution sorra kattintunk (itt még nem kell
megadni semmilyen e-mail címet):

A következő képernyő közepén található üres keresőmezőbe begépeljük az intézményünk
nevét: university of sopron – alul az adatbázis meg is jeleníti: University of Sopron, Hungary
<- rákattintunk erre a sorra:
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Megadjuk a felhasználónevet (az egyetemi e-mail cím @ előtti része) és a hozzátartozó
jelszót:

És már kereshetünk is az adatbázisban:
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4. Web of Science
Link: Clarivate Analytics-Web of Science ->
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&
search_mode=GeneralSearch&SID=C4KQrWpYOPjOY5oRjdb&preferencesSaved
=
vagy :www.webofknowledge.com
A nyitóoldal jobb részén található Institutional Sign In ablakban a Select institution
lenyitható ablakban a következőt választjuk ki: Hungarian Federation, eDuID.hu (majd GO)

A következő ablakban elkezdjük begépelni az intézményünk nevét: soproni egyetem
Az adatbázis felkínálja egyetemünket az egyetem, főiskolák listájából, csak rá kell kattintani:
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Ezután megadjuk a felhasználónevet (az egyetemi e-mail cím @ előtti része) és a
hozzátartozó jelszót:

És már lehet is keresni az adatbázisban:
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