Az Infotékába érkező, helyben használható elektronikus folyóiratok és
hírlevelek:
-

Magyar Minőség - http://www.quality-mmt.hu/
2007 decemberéig nyomtatásban jelent meg, de a nyomdai előkészítés
„elektronikus résztermékeként” 2001 júliusától doc, majd 2003 májusától pdf formátumban
felkerült a Magyar Minőség Társaság internetes portáljára is. 2008 januárjától elektronikus
kiadványként jelenik meg. Régebbi számai nyilvánosak, a legutolsó 12 hónap kiadványai
azonban csak védett oldalon érhetők el. Célja szakmai információval ellátni olvasóit és ezzel
minél szélesebb körben terjeszteni a minőségkultúrát.

-

E- Számvitel - http://www.forum-media.hu/index.php/szamvitelszaklap
Az E-számvitel című szakmai folyóirat megjelentetésének fő motivációja egy olyan hiánypótló
kiadvány létrehozása volt, amely a bonyolult, sokszor követhetetlen léptékű törvényalkotás
környezetében egy pénzügyi iránytű funkcióját betölteni képes, közérthető magyarázatokkal
ellátott, de mégis a teljes mértékű professzionalitást megőrző, szakmai körökben is elismert
szaklap. A havonta megjelenő online segédletekkel ellátott, elektronikus formájú akkreditált
szaklap segítségével így Ön folyamatosan naprakész lesz a számviteli jogszabályok
aktualitásaival és ezzel párhuzamosan a kötelezettségeivel is.

-

E-controlling
http://archiv.forum-szaklapok.hu/products/e_controlling_szakmai_folyoirat.php
Elektronikus formátumú gyakorlati controlling megoldások, praktikus példák, számítások és
szakértői tanácsok cégvezetők, pénzügyi vezetők és könyvelők részére

-

Munkaügyi szemle - http://www.munkaugyiszemle.hu/
A Munkaügyi Szemle folyóirat nyomtatásban 1957 és 2013 között jelent meg. 2014-től
kizárólag digitális formában online érhető el.
Tartalma az idők során természetesen gyökeresen átalakult, de évtizedeken át változatlan
jellemzője, hogy szerzői, szerkesztői gyakorlati szakemberek, kutatók, egyetemi oktatók.
Olvasóközönsége is ugyanebből a körből kerül ki. Jól ismert a hazai nagy és középvállalatok,
intézmények emberi erőforrás-gazdálkodással foglalkozó vezetői és munkatársai körében,
eljut a munkaerő-piaci hálózat alkalmazottaihoz, de előfizetői közé tartoznak különböző
érdekképviseletek és önkormányzatok is. Szakirodalmi forrásokat találnak benne a PhD és
egyetemi, főiskolai hallgatók. A publikációk jelentős része a személyzeti vezetés, munkaerőés bérgazdálkodás, a munkapszichológia és munkajog témaköreit öleli fel, elméleti és
gyakorlati megközelítésben egyaránt.

-

BruxInfo Hírlevél - http://bruxinfo.hu/
A BruxInfo 2001. óta folyamatosan a helyszínről, Brüsszelből szolgáltat információt EUügyekről: kezdetben csak médiának, ma már egyre gyakrabban közvetlen (üzleti és
államigazgatási) végfelhasználóknak is. Részben olyan emberek által – ők a cégalapítók - akik
valójában már 14-18 éve folyamatosan a helyszínen figyelik, követik, értelmezik az EUfejleményeket.

-

Pályázatmenedzser - http://palyazatmenedzser.hu/
A Pályázatmenedzser.hu 2007-ben indult, jelenleg Magyarország vezető pályázatfigyelő
portálja.

-

Pályázatfigyelő eHetilap - http://hetilap.pafi.hu/
A lap kiadásának legfőbb célja kezdettől fogva az, hogy összegyűjtse és országszerte elérhetővé tegye azon felhívásokat, amelyek településeknek, önkormányzatoknak, intézményeknek
(művelődési
intézményeknek, könyvtáraknak, vállalatoknak, iskoláknak,
kórházaknak), közösségeknek (nonprofit szervezeteknek, alapítványoknak, egyesületeknek)
és egyéneknek (újítóknak, gazdáknak, a tehetséges vagy éppen hátrányos helyzetű
fiataloknak,
helyi
szervezőknek)
kínálnak
támogatási
lehetőségeket.
A kiadvány gyűjtőkörébe az európai és a hazai vonatkozású támogatások a kulturális, a
társadalmi és a gazdasági élet minden területéről: a közoktatás, a művészet, az egészség-, a
természet-, a környezetvédelem, a hátrányos helyzetűek, a kisebbségi ügyek, a közigazgatás,
a vidékfejlesztés, a kis és közepes vállalkozások, a szervezetek, intézmények és vállalatok
közötti kapcsolatok, közösségi együttműködések terén.

Mindenki számára elérhető hírlevelek:

Adó és jogi hírlevelek:
-

Önadózó - http://www.onadozo.hu/
Vezinfo - http://www.vezinfo.hu/index.php

Pályázatokkal kapcsolatos hírlevelek:
-

Pályázatfigyelő - http://www.pafi.hu/

Cégvezetés:
-

Cégdoktorok - http://www.hatekonycegvezetes.hu/

Kultúra:
-

Kreatív Európa hírlevele - http://www.kulturpont.hu/hirlevel.php
Könyvkultúra magazin hírlevele - http://konyvkultura.kello.hu/
MÜPA hírlevél - https://www.mupa.hu/regisztracio/hirlevel

Wolters Kluwer Kft hírlevelei: http://www.complex.hu/hlusrng.php
-

Adó Online Hírlevél
CompLex HÉ Hírlevél
CompLex Magazin Hírlevél
CompLex MK Hírlevél
CompLex Tárcalap Hírlevél
EU hírlevél
Felszámolás és csődértesítő
Jogtár hírlevél
Munkajog Hírlevél
Új Magyar Közigazgatás Hírlevél

Informatika:
-

E-magyarország hírlevél: http://emagyarorszag.hu/hirlevel/

Turisztikai hírlevelek:
-

-

Turizmus online - http://www.turizmusonline.hu/hirlevel.php
Turizmus Panoráma Bulletin - http://turizmus.com/
Programturizmus - http://www.programturizmus.hu/
Business Traveller: - http://businesstraveller.hu/

Helyi információkat kínáló hírlevelek:
-

Hírös Naptár - http://www.hirosnaptar.hu/index.php?oldal=user

Egyéb hasznos hírlevelek:
-

Tempus Közalapítvány - http://www.tka.hu/hirek
Egyperces hírlevelek - http://www.egyperces.hu/
Verlag Dashöfer: - http://hirlevel.dashofer.hu/
Haszon magazin: http://hirlevel.haszon.hu/lists/?p=subscribe&id=4
Figyelő Online: http://figyelo.hu/szolgaltatasok/hirlev_feliratkozas

