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Absztrakt 
A bölcsészet- és társadalomtudományok európai referenciaindexe (ERIH PLUS) biztosíthatja a nemzeti 

és intézményi CRIS-rendszerek számára a társadalom- és bölcsészettudományok tudományos 

periodikáknak és folyóiratainak jól meghatározott, szabványosított és dinamikus nyilvántartását. A 

nyilvántartás túlmutat a kereskedelmi indexelési szolgáltatások biztosításán, és alapot szolgáltat a 

bibliográfiai adatok szabványosításához, valamint a különböző CRIS-rendszerekben való 

elérhetőségükhöz és összehasonlíthatóságukhoz.  

1. Cél és relevancia 
A bölcsészet- és társadalomtudományok európai referenciaindex (ERIH PLUS) projekt általános célja a 

bölcsészet- és társadalomtudományok láthatóságának növelése azzal, hogy nemzetközi infrastruktúrát 

biztosít a tudományterületek tudományos kommunikációjának és publikációjának átfogó bibliográfiai 

lefedettségéhez. 

 

1. ábra: ERIH PLUS adatbázisában található folyóiratok száma 

Forrás: ERIH PLUS is an academic journal index for the HSS 

Az ERIH PLUS projekt jelentősége a jelenlegi kutatási információs rendszerek (Current Research 

Information Systems, CRIS) és az euroCRIS szervezet esetén az egyik konkrét céljukhoz kapcsolódik, 

amely az, hogy biztosítsa a nemzeti és intézményi CRIS-rendszereknek a tudományos folyóiratok jól 
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meghatározott, szabványosított és dinamikus nyilvántartását az SSH-ban (Social Sciences and 

Humanities, társadalom- és bölcsészettudományok). A nyilvántartás alapot biztosít a bibliográfiai 

adatok szabványosításához, valamint a különböző CRIS-rendszerekben való elérhetőségükhöz és 

összehasonlíthatóságukhoz. 

 

2. ábra: ERIH PLUS adatbázisában található folyóiratok tudományterületei csoportosítása és száma 
2021-ben 

Forrás: ERIH PLUS is an academic journal index for the HSS 

Az ilyen típusú alkalmazásra példa a Technopolis csoport 2015-ben a cseh kormánynak tett ajánlása a 

cseh nemzeti RD&I IS CRIS rendszer továbbfejlesztéséről. Arnold & Mahieu javaslata: 

az RD&I IS értékének növelése az értékelés szempontjából a tudományos folyóiratok, 

könyv sorozatok és könyvkiadók szabványosított és dinamikus nyilvántartásának 

kialakításával, hasonlóan a Belgiumban (Flandria) és Norvégiában kialakítottakhoz. 

Ez különösen hasznos lenne az SSH számára, például a Cseh Köztársaságban kiadott, 

szakértők által megvizsgált, nem Impakt Faktoros folyóiratok jelenlegi listájának és 

az ERIH PLUS-nak a kombinálásával. 

Az ERIH PLUS óvatos kísérletnek számít arra vonatkozóan, hogy túlmutasson az olyan kereskedelmi 

indexelési szolgáltatásokon, mint a Web of Science és a Scopus, azzal, hogy átfogóbb módon fedi le az 

SSH-ban megjelenő, legalább nemzeti szinten publikáló, szakértők által megvizsgált tudományos 

folyóiratokat. Még a kereskedelmi adatbázisok legújabb bővítései ellenére is szükség van az olyan, jó 

minőségű folyóiratok elismerésére a SSH-ban, amelyek még nem szerepelnek a rendszerben. 
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A nyilvántartás jelenleg mintegy 10213 folyóiratot és könyv sorozatot tartalmaz az SSH-ban. (1. ábra) 

Dinamikus és az új folyóiratok bármikor felvehetők. A címeket és azonosítókat folyamatosan frissítik a 

nemzetközi ISSN-nyilvántartás alapján. Ez a szabványosítás nemcsak az adatok CRIS-rendszerek közötti 

cseréjéhez és összehasonlíthatóságához szükséges, hanem az adatokon alapuló bármilyen méréshez 

is. Ezért az ERIH PLUS projekt a CRIS szempontjából különösen fontos, mivel a kutatás felelősségteljes 

kommunikációjára és mérésére összpontosít. Az ERIH PLUS 20 legjelentősebb kiadója a lenti ábrán 

látható. (3. ábra) 

 

3. ábra: ERIH PLUS adatbázisában található folyóiratok kiadók szerinti csoportosítása és száma 2021-
ben 

2. Háttér: az ERIH-től az ERIH PLUS-ig 
Az ERIH-t (a bölcsészettudományok európai referenciaindexe – European Reference Index for the 

Humanities) eredetileg európai kutatók hozták létre és fejlesztették az Európai Tudományos Alap (ESF) 

Bölcsészettudományok Állandó Bizottságának (SCH) koordinálásával. Az ERIH-listákat, amelyek 

kezdetben főként a bölcsészettudományi tudományágakra vonatkoztak, az ESF először 2008-ban tette 

közzé, míg a felülvizsgált listák 2011–2012-ben váltak elérhetővé. 

2014-ben az ERIH fenntartása és működtetése a Norvég Adatkutatási Központhoz (Norwegian Centre 

for Research Data, NSD) került, amely a Norvég Oktatási és Kutatási Minisztérium tulajdonában lévő 

nem kereskedelmi szervezet. Az NSD a CRIStin (a norvég aktuális kutatási információs rendszer) 

forrásaként működteti a tudományos folyóiratok, sorozatok és kiadók norvég nyilvántartását is. 
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Az NSD nemzetközi folyóirat- és sorozatjegyzékét mostantól ERIH PLUS-nak hívják, hogy jelezzék, az a 

társadalomtudományokkal is bővült. Két másik, később ismertetésre kerülő változtatásra az ESF SCH-

val együttműködve került sor: 

1. A folyóiratokat már nem rangsorolják (A, B, C). Ehelyett objektívebb kritériumokat 

állapítottak meg a felvételre vonatkozóan. 

2. A nyilvántartás dinamikussá vált. Ahelyett, hogy a szakértői bizottságok üléseznének 

bizonyos időközönként, az NSD a nemzeti szakértők és egy nemzetközi tanácsadó csoport 

segítségével felel a nyilvántartás napi működtetéséért és fejlesztéséért. 

A folyóiratok A, B és C kategóriába való besorolása, amelyet egyes országokban az intézményi 

finanszírozás elosztásakor használnak, az ERIH kezdeti listáinak egyik legvitatottabb eleme volt. Az 

ellentmondás abból fakadt, hogy a folyóiratok felvétele és rangsorolása egyes esetekben 

véletlenszerűnek tűnt. A lista egy másik, kritikára okot adó oldala az volt, hogy a folyóiratok 

rangsorolását az egyes tudományágakon belül végezték, ami megnehezítette a tudományágakat 

átfedő folyóiratok rangsorolását. Ennél ellentmondásosabbnak számított azonban az a tény, hogy a 

rangsor úgy tűnt, erősíti a fókuszt és a nyomást az angol nyelven való publikálásra, miközben gyengíti 

a nemzeti nyelvű kiadványokat. Amikor ezután a figyelem a nemzeti nyelvi csoportokon belüli 

publikációk megerősítésére irányult, egy másik aggály is felmerült, nevezetesen, hogy előfordultak 

olyan esetek, amikor a nemzeti folyóiratok rossz minőségűek voltak, és túl magas rangsorolást kaptak 

egyetlen bizottsági tag ajánlása alapján. A kezdeti listákkal szembeni kritikák összességében valamilyen 

módon a folyóiratok rangsorolási rendszeréhez kapcsolódtak. 

A szempontoknak való megfelelés és az ERIH PLUS hasznosabb és talán eredményesebb irányba 

történő továbbfejlesztése érdekében az ERIH NSD-be történő átvitelekor több tényezőt is 

megváltoztattak. A felvételi kritériumokat, a bírálati folyamatot és a kategorizálást mostantól másképp 

kezelik, mivel az ERIH PLUS folyamatosan új folyóiratokkal bővül. 

3. A felvételi kritériumok 
Az ERIH PLUS adatbázis jóváhagyási eljárásai, mint említettük, eltérnek az eredeti ESF-eljárásoktól. 

Nincs szakértői bizottság által végzett szakértői értékelés. Ehelyett minden folyóiratbeküldést 

szabványosított módon kezelnek, és objektívebb, a bizonyítékok alapján ellenőrizhető kritériumoknak 

való megfelelés szerint vizsgálnak. Az új kritériumokat (2017-ben) az ESF és az NSD közösen dolgozta 

ki (melléklet a 2022-es kritériumokat mutatja): 

1. A külső szakértői értékelésre vonatkozó egyértelmű eljárások. 

2. Tudományos szerkesztőbizottság, amelynek tagjai egyetemekhez vagy más független 

kutatószervezetekhez tartoznak. 

3. Érvényes ISSN-kód, amelyet megerősít a nemzetközi ISSN-nyilvántartás. 

4. Minden eredeti cikkhez angol és/vagy más, a szakterület szempontjából lényeges 

nemzetközi nyelven készült absztraktot kell csatolni. 

5. Minden egyes cikk esetében közzé kell tenni a szerzők hovatartozására és címére 

vonatkozó információkat. 

6. Minimális hazai szint: A folyóiratban publikáló szerzők legfeljebb kétharmada tartozik 

ugyanahhoz az intézményhez. 

Az 1., 2. és 6. kritériumok együttesen biztosítják, hogy az ERIH PLUS elősegíti a kutatás minőségét az 

SSH-ban. A társadalmi relevanciát is elősegítik azzal, hogy a folyóiratok nemzeti nyelveken is 

megjelenhetnek. A 3–5. kritériumok együttesen biztosítják, hogy az adatok hatékonyan kereshetők, 

relevánsak és összehasonlíthatók lesznek a jelenlegi kutatási információs rendszerekben és más 
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bibliográfiai adatforrásokban. Szükség van rájuk a bibliometriai elemzés elvégzéséhez is, a jelenlegi 

kutatási információs rendszerek adatainak felhasználásával. 

Mind a hat kritériumot teljesíteni kell ahhoz, hogy egy folyóirat bekerüljön az ERIH PLUS-ba. Amikor 

azt értékelik, hogy a folyóirat megfelel-e a kritériumoknak, csak a nyilvánosan elérhető információkat 

vizsgálják meg. Nem elegendő, ha egy, a folyóirattal kapcsolatban álló tudós leírást tud adni arról, 

hogyan zajlik például a szakértői értékelés. Ha a szakmai értékelésre vonatkozó eljárásokat nem teszik 

közzé a folyóirat honlapján vagy nyomtatott változatában, akkor a szakmai értékelésre vonatkozó 

kritérium nem tekinthető teljesítettnek. Az ERIH PLUS projektben központi szerepet játszik az 

átláthatóság. 

Az átláthatóságról úgy vélik, hogy biztosítja a hitelességet. Az ERIH PLUS átláthatósági követelménye 

azonban nem tévesztendő össze azzal, hogy a folyóiratoknak nyílt hozzáférést kell biztosítaniuk (bár az 

ERIH PLUS elősegítheti a nyílt hozzáférést, lásd alább). Ez csupán információ, amely azt jelzi, hogy egy 

folyóirat megfelel az értékelhetőség kritériumának, és nemcsak a bírálók, hanem mindenki számára. A 

szempontok értékelését a legegyszerűbben úgy lehetne lehetővé tenni, ha megkövetelnék, hogy az 

azokkal kapcsolatos valamennyi információ legyen elérhető online. És az ERIH PLUS első hónapjaiban 

ez valóban egy követelmény volt. Bár minden folyóiratnak van honlapja, nyilvánvalóvá vált, hogy hogy 

az SSH-ban messze nem minden folyóirat rendelkezik online információval például a cikkek 

szerzőségéről. 

Ezért a folyóiratok felvételi kérelmeinek feldolgozása során az online átláthatóság jelenleg csak 

ajánlott, de nem kötelező. A folyóiratokat akkor is felveszik, ha a kritériumokról szóló információkat 

tartalmazó dokumentáció csak a nyomtatott kiadványban található meg. Az SSH folyóiratok ezreinek 

áttekintése azt mutatta, hogy az online átláthatóság még nem teljesedett ki egészen az SSH-publikálás 

világában, bár az SSH a jelek szerint ebbe az irányba halad. Erre a pontra a későbbi, „Előzetes hatások 

és eredmények” című részben térünk vissza. 

4. A projektszervezés 
Az ERIH PLUS rendelkezik egy weboldallal az online beküldésekre az NSD-nél, ahol a folyóiratok 

beadása folyamatosan történik. A beküldéseket kizárólag egyetemekhez és más független 

kutatószervezetekhez tartozó tudósok nyújthatják be. A folyóiratszerkesztők, könyvtárosok és 

tudományos egyesületek tagjai akkor tehetik ezt meg, ha megfelelnek ennek az általános 

követelménynek. A kereskedelmi kiadók beküldéseit nem veszik figyelembe. A folyóirat beküldésekor 

a tudósnak meg kell adnia a folyóirat címét, ISSN-jét, URL-jét, nyelvét és kiadóját a folyóirat további 

értékeléséhez. 

Minden egyes folyóiratot szabványosított módon vizsgálnak felül a formai kritériumokat kereső 

bírálók. Szükség esetén tanácsot kérnek a kijelölt nemzeti szakértőktől. Mivel az ERIH PLUS elsősorban 

egy európai index, minden olyan európai országot képvisel egy nemzeti szakértő, aki több mint tíz 

folyóiratot nyújtott be az indexbe való felvételre. A szakértők olyan tudósok, akik legtöbbször valamely 

egyetemhez tartoznak, és ismerik a tudományos publikálást, illetve érdeklődnek iránta. A nemzeti 

szakértők iránymutatást és tanácsot adnak azokban az esetekben, amikor az NSD bírálóinak kétségei 

merülnek fel egy folyóirattal vagy kiadóval kapcsolatban. A nemzeti szakértők mellett egy szintén 

tudósokból álló nemzetközi tanácsadó csoport is iránymutatást ad a stratégiával és az alapvető 

kérdésekkel kapcsolatban. A csoport az SSH különböző országait és területeit képviseli, és tagjai között 

vannak az eredeti ERIH-projekt alapítói is. 

Ha a folyóiratokat szakmai bírálók bírálják el, akik tanácsot kérhetnek a kijelölt nemzeti szakértőktől, 

ezzel biztosítva van, hogy a projektet ellenőrzik a tudományos közösségek, ugyanakkor lehetővé teszi 
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a beküldések folyamatos áramlását és a nyilvántartásba való új felvételeket. A projektszervezést így 

idő- és költséghatékonynak tartják, és a folyamat szabványosítása megakadályozhatja a szubjektív 

elbírálás miatti eseteket, amelyek miatt az ERIH-listát a korábban említettek szerint bírálták. 

Az ERIH PLUS weboldalán is találhatunk információkat a jóváhagyott folyóiratokról. Az ISSN-számmal, 

a megjelenés országával és a tudományággal ellátott folyóiratok frissített listája bármikor letölthető. 

5. Előzetes hatások és eredmények 
Az egyik hatása annak, hogy az ERIH PLUS bizonyítékokon alapuló, kritériumokat teljesítő, dinamikus 

nyilvántartássá válik, ahogyan azt előzőleg bemutattuk, hogy Európa-szerte növekszik az online 

átláthatósággal kapcsolatos tudatosság az SHH folyóiratokhoz tartozó kutatók körében. Ez különösen 

jól látszik a kommunikációból a beküldött folyóiratok mintegy 52 százalékával kapcsolatban, amelyeket 

az első beküldés után nem hagytak jóvá. Számos ilyen esetben a folyóiratok igazából megfeleltek a 

kritériumoknak, az információkat azonban nem tették nyilvánosan hozzáférhetővé, vagy azok csak 

nyomtatott formában voltak elérhetőek. A folyóiratszerkesztők közül mostanra sokan úgy döntöttek, 

hogy változtatnak a gyakorlatukon a folyóirat szervezésének és tartalmának nagyobb átláthatósága 

irányába. 

Azok a folyóiratok, amelyeket azért utasítottak el, mert a nyomtatott változatban csak a 

szerkesztőbizottságról, a szakértői értékelési eljárásról és a cikkek szerzőiről adtak tájékoztatást, sok 

esetben bevezették azt a gyakorlatot, hogy ezeket az információkat a folyóirat honlapján is feltüntetik. 

Ezeket a folyóiratokat újra benyújtották értékelésre, és jóváhagyták az ERIH PLUS-ba való felvételüket. 

Más folyóiratoknál a szerkesztőbizottságra és a szakértői értékelési eljárásra vonatkozó információk 

csak belső dokumentumként voltak elérhetőek. Miután tájékoztatták őket arról, hogy az elutasítás az 

átláthatóság hiányának következménye, számos ilyen folyóiratra jellemző most már az online 

átláthatóság. E tapasztalatok alapján biztosan állíthatjuk, hogy számos, az SSH-ba tartozó európai 

folyóirat a honlapján ma már részletesebb információkat ad a szerkesztőbizottságról, a szakértői 

értékelési eljárásokról és a szerzőkről, valamint az angol nyelvű absztraktokról, mindezt az ERIH PLUS 

kritériumainak megfelelően. A folyóirat szerkesztői és munkatársai így segítették az ERIH PLUS-t abban, 

hogy az SSH tudományos publikációi Európa-szerte láthatóbbá, kereshetőbbé és elérhetőbbé váljanak. 

6. Az ERIH PLUS jövőbeli céljai 
2010-ben az Európai Tudományos Alap által kinevezett munkacsoport megvitatta az ERIH jövőjét a 

nemzetközi kutatási kommunikáció tágabb szemszögéből. Úgy döntöttek, hogy a 

társadalomtudományokat is bevonják az adatbázisba. 

Ezután összehasonlították az SSH-t a tudomány, a technológia és az orvostudomány területével, és 

feltették a kérdést, hogyan lehetne az SSH-ban található tudományos szakirodalmat ugyanúgy 

kereshetővé és elérhetővé tenni országtól és nyelvtől függetlenül. A jelentés linkje a hivatkozások 

között található. A jelentés alapján az ERIH PLUS konkrétabb céljait a következők szerint határozták 

meg: 

- A kereskedelmi adatforrásokban szereplő SSH korlátozott megjelenésének további 

növelése. 

- Egyre fontosabbá váljon a CRIS-rendszerek működtetésének forrásaként világszerte. 

- Elmozdulás az SSH megfelelőbb megjelenése felé a teljesítményalapú finanszírozási 

rendszerekben. 

- Váljon elfogadott szabvánnyá és erőforrássá a megfelelő értékelés kidolgozásában. 

- Váljon fontos információforrássá a nyílt hozzáférésű folyóiratok kutatási minőségének 

támogatásában. 
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- A „listától” jusson el az európai együttműködés révén a bővített információforrásig. 
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Melléklet 

ERIH PLUS értékelési szempontok 
Amikor beküldés érkezik, több szempont alapján értékeljük a folyóiratot. 

ERIH PLUS minimális kritériumok 
Az ERIH PLUS-ban csak tudományos periodikák/folyóiratok szerepelhetnek. A könyvek, monográfiai 

sorozatok és konferencia-kiadványok jelenleg nem tartoznak ide. 

A folyóiratoknak a következő minimum-követelményeknek kell megfelelniük: 

- Az ERIH PLUS megköveteli a folyóirat külső/független szakértői értékelésre vonatkozó 

eljárásainak kifejezett leírását. A folyóirat weboldalán legalább azt le kell írni, hogy a folyamat 

hogyan biztosítja, hogy a bírálók függetlenek legyenek a szerzőktől, azaz ne ugyanazon 

intézményhez tartozzanak. 

- Az ERIH PLUS megköveteli, hogy feltüntessék a tudományos szerkesztőbizottság tagjait és 

hovatartozásukat (egyetemek vagy más független kutatóintézetek). 

- Az ERIH PLUS-hoz érvényes ISSN-kód szükséges, amelyet a nemzetközi ISSN portál megerősít. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a „kiadványhoz rendelt, de még nem megerősített” vagy „ingyenes 

ISSN” ISSN-kóddal rendelkező folyóiratok nem kerülnek feldolgozásra. 

- Az ERIH PLUS megköveteli, hogy minden eredeti cikkhez angol nyelvű absztraktot 

mellékeljenek. Mivel az ERIH PLUS csapatának hozzá kell férnie az absztraktokhoz, hogy 

értékelhessék a folyóiratot, azoknak online elérhetőnek kell lenniük. 

- Az ERIH PLUS minden tudományos cikk esetében kéri a szerzői hovatartozásokra vonatkozó 

információkat a publikálás utolsó két évére vonatkozóan, azaz az érintett egyetemek vagy más 

független kutatóintézetek teljes nevét. Az ERIH PLUS arra ösztönzi a folyóiratokat, hogy a 

szerzők címét (e-mail vagy postai címet) is adják meg. 

- Az ERIH PLUS megköveteli, hogy a folyóiratban publikáló szerzők legfeljebb kétharmada 

származzon ugyanabból az intézményből. A folyóiratok szerzőségét az utolsó két év 

publikációinak áttekintésével határozzák meg. 

- Az ERIH PLUS tagja a COPE-nak, és törekszik arra, hogy kövesse annak sztenderdjeit. 

A bölcsészet- és társadalomtudományok valamennyi folyóiratát szívesen fogadjuk. A tudományos 

publikációs csatornák azonban elsőbbséget élveznek, még akkor is, ha azokat Európán kívül publikálják, 

de európai tudósok használják. 

Egyéb értékelési tényezők 
A minimális kritériumokon kívül a folyóirat egyéb szempontjait is figyelembe vesszük, amelyek szerepet 

játszhatnak az értékelési folyamatban. 

- A folyóiratot máshol is indexelik? 

- Van a folyóiratnak APC-je (Article Processing Charges, APC)? Ha igen, akkor a magas vagy az 

alacsony értéken van? 

- Van a folyóiratnak digitális azonosítója (például DOI), vagy a Crossref tagja? 

- A publikációk előzménye 

- A tudományos publikálás egyéb formai szempontjai 

- Kinek szól a folyóirat? 
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1. táblázat: Magyar kiadású ERIH PLUS adatbázisban található folyóiratok listája 

Sor-
szám 

Folyóirat neve P-ISSN E-ISSN Tudományterület 

1 Across Languages and Cultures 1585-1923 1588-2519 Linguistics 

2 
Acta Antiqua Academiae Scientiarum 
Hungaricae 

0044-5975 1588-2543 Classical Studies 

3 
Acta Archaeologica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 

0001-5210 1588-2551 Archaeology 

4 Acta Ethnographica Hungarica 1216-9803 1588-2586 Anthropology, Musicology 

5 
Acta Historiae Artium Academie 
Scientiarium 

0001-5830 1588-2608 Art and Art History 

6 Acta Linguistica Hungarica 1216-8076 1588-2624 Linguistics 

7 
Acta Orientalia Academiae 
Scientiarum Hungaricae 

0001-6446 1588-2667 Linguistics, History 

8 
Americana - E-Journal of American 
Studies in Hungary 

  1787-4637 

Art and Art History, 
Gender Studies, History, 
Cultural Studies, Media 
Studies and 
Communication, Film and 
Theatre Studies, Sociology, 
Human Geography and 
Urban Studies, Linguistics, 
Literature, Philosophy, 
Religious Studies and 
Theology, Interdisciplinary 
research in the 
Humanities, 
Interdisciplinary research 
in the Social Sciences 

9 Argumentum   1787-3606 Linguistics 

10 Belvedere Meridionale 1419-0222 2064-5929 
History, Interdisciplinary 
research in the Social 
Sciences, Sociology 

11 Beszédkutatás 1218-8727   Linguistics 

12 
Central European Journal of 
Comparative Law 

2732-0707 2732-1460 
Law, Political Sciences and 
International Relations 

13 Dissertationales Archaeologicae   2064-4574 Archaeology 

14 Ecocycles   2416-2140 
Anthropology, 
Environmental Studies 

15 Ethnographia 0014-1798   Anthropology 

16 European Integration Studies 1588-6735   

Classical Studies, History, 
History & Philosophy of 
Science, Media Studies 
and Communication, 
Economics, Law, Political 
Sciences and International 
Relations, Science and 
Technology Studies, 
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Sor-
szám 

Folyóirat neve P-ISSN E-ISSN Tudományterület 

Environmental Studies, 
Pedagogical & Educational 
Research 

17 European Journal of Mental Health 1788-4934 1788-7119 

Interdisciplinary research 
in the Humanities, 
Interdisciplinary research 
in the Social Sciences, 
Pedagogical & Educational 
Research, Psychology, 
Religious Studies and 
Theology, Social Statistics 
and Informatics, Sociology 

18 
Finno-Ugric Languages and 
Linguistics 

  2063-8825 Linguistics 

19 Folia Uralica Debreceniensia 0239-1953   Linguistics 

20 Fordítástudomány 1419-7480   Linguistics 

21 
Hungarian Educational Research 
Journal 

  2064-2199 
Pedagogical & Educational 
Research 

22 Hungarian Historical Review 2063-8647 2063-9961 History 

23 Hungarian Journal of African Studies 1788-6422 2786-1937 

Anthropology, History, 
Economics, Political 
Sciences and International 
Relations, Human 
Geography and Urban 
Studies, Interdisciplinary 
research in the 
Humanities, 
Interdisciplinary research 
in the Social Sciences 

24 
Hungarian Journal of Applied 
Linguistics 

1587-1061 2498-4442 Linguistics 

25 Hungarian Studies 0236-6568 1588-2772 

Art and Art History, 
Cultural Studies, History, 
Interdisciplinary research 
in the Humanities, 
Linguistics, Literature, 
Musicology, Philosophy, 
Sociology 

26 Hungarian Studies Yearbook   2668-7542 

Gender Studies, History, 
Media Studies and 
Communication, Film and 
Theatre Studies, 
Linguistics, Literature, 
Interdisciplinary research 
in the Humanities 
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Sor-
szám 

Folyóirat neve P-ISSN E-ISSN Tudományterület 

27 
Intersections. East European Journal 
of Society and Politics 

  2416-089X 

Anthropology, Media 
Studies and 
Communication, 
Demography, Law, 
Political Sciences and 
International Relations, 
Sociology, Interdisciplinary 
research in the Social 
Sciences 

28 
Journal of Agricultural and 
Environmental Law 

  1788-6171 Law 

29 
Kaleidoscope,  Journal on the History 
of Culture, Science and Medicine 

  2062-2597 
History & Philosophy of 
Science, Interdisciplinary 
research in the Humanities 

30 
KOME - An International Journal of 
Pure Communication Inquiry 

  2063-7330 

Interdisciplinary research 
in the Social Sciences, 
Media Studies and 
Communication 

31 Lejana   2061-6678 Literature 

32 Magyar Filozófiai Szemle 0025-0090 1588-1024 Philosophy 

33 Magyar Nyelv 0025-0228 1588-1210 Linguistics 

34 Magyar Nyelvőr 0025-0236 1585-4515 Linguistics 

35 Magyar Pedagógia 0025-0260   
Pedagogical & Educational 
Research 

36 Meaning and Language Use  2064-9940 Linguistics 

37 Miskolc Law Journal 1788-0386   Law 

38 Modern Geográfia  2062-1655 

Cultural Studies, 
Demography, Political 
Sciences and International 
Relations, Sociology, Social 
Statistics and Informatics, 
Environmental Studies, 
Human Geography and 
Urban Studies, 
Interdisciplinary research 
in the Social Sciences 

39 
Multidisciplinary Challenges, Diverse 
Responses 

 
2630-886X 

Economics, Environmental 
Studies, Interdisciplinary 
research in the 
Humanities, 
Interdisciplinary research 
in the Social Sciences, Law, 
Political Sciences and 
International Relations, 
Business and Management 

40 Neohelicon 0324-4652 1588-2810 Literature 

41 Névtani értesítő 0139-2190 2064-7484 Linguistics 
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Sor-
szám 

Folyóirat neve P-ISSN E-ISSN Tudományterület 

42 Pedagógusképzés 0133-2570   
Pedagogical & Educational 
Research 

43 
Periodica Polytechnica Social and 
Management Sciences 

1416-3837 1587-3803 

Business and 
Management, 
Interdisciplinary research 
in the Social Sciences 

44 
Philosophical Journal of Conflict and 
Violence 

2559-9917 2559-9798 
Anthropology, Sociology, 
Philosophy, Psychology 

45 
Public Governance, Administration 
and Finances Law Review 

2498-6275 2786-0736 
Law, Political Sciences and 
International Relations 

46 Regional Statistics 2063-9538 2064-8243 

Demography, Economics, 
Human Geography and 
Urban Studies, Social 
Statistics and Informatics 

47 RussianStudiesHu   2677-0660 

History, History & 
Philosophy of Science, 
Political Sciences and 
International Relations, 
Literature, 
Interdisciplinary research 
in the Humanities 

48 
Shaman: Journal of the International 
Society for Shamanistic Research 

1216-7827   
Religious Studies and 
Theology 

49 
Sprachtheorie und germanistische 
Linguistik. Eine internationale 
Zeitschrift 

1218-5736 2365-8584 Linguistics 

50 Studia Musicologica 1788-6244 1789-2422 Musicology 

51 
Studia Slavica Academiae 
Scientiarum Hungaricae 

0039-3363 1588-290X Linguistics 

52 Theory, Methodology, Practice 1589-3413 2415-9883 
Business and 
Management, Economics 

53 
Tourism and Rural Development 
Studies 

2677-0431 2498-6984 Economics 

54 Történelmi Szemle 0040-9634   History 

55 Verbum Analecta Neolatina 1585-079X 1588-4309 
Art and Art History, 
Linguistics, Literature 

Forrás: ERIH-PLUS 


