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 A lap 2016/1 számától kezdődően valamennyi 

cikk egyedi azonosítót, DOI-t (Digital Object 

Identifier), azaz digitális objektum azonosítót ka-

pott. A nemzetközi tudományos médiában szé-

les körben alkalmazott DOI az elektronikus doku-

mentumok azonosítását lehetővé tevő jelzés, 

amely a szakirodalmi adatbázisokban történő ke-

reshetőséget és archiválást segíti. A DOI alkalma-

zása biztosítja, hogy a folyóirat cikkei az MTA 

Könyvtár és Információs Központ archívumában 

is elérhetővé váljanak. 

 

 A folyóirat régebbi, nyomtatott lapszámai elekt-

ronikusan is elérhetővé váltak a 2007/5-6. szám-

tól kezdődően az Archívum menüpont alatt. Egy-

egy lapszám tartalomjegyzéke egyetlen kattin-

tással megnyitható, és a teljes lapszám is megte-

kinthető vagy letölthető. 
 

 Az Egészségfejlesztés szerkesztősége együttmű- 

ködést kezdeményezett az Új Diéta (Magyar 

Ditetikusok Országos Szövetség) és a Védőnő 

(Magyar Védőnők Egyesülete) folyóiratok szer-

kesztőségével. A kezdeményezés nyomán az 

érintett szerkesztőségek kölcsönösen felhívják 

olvasóik figyelmét egymás folyóirataira, és az 

azokkal kapcsolatos legfrissebb fejleményekre. 
 

 Az alábbi grafikonon nyomon követhető, hogy az 

elektronikus megjelenés bevezetése óta hogyan 

alakult az Egészségfejlesztés folyóirat honlapját 

felkeresők száma. (Az ábrán csak a Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézeten kívüli számítógé-

pekről történt felkeresések számát tüntettük fel, 

hogy a szerkesztési munka okozta forgalmat ki-

zárjuk.) A folyóirat olvasottságának folyamatos 

növekedése visszaigazolja a lap szerkesztőinek 

törekvését, hogy a szakmai kommunikáció erősí-

tésével hozzájáruljon az egészségfejlesztés hazai 

színvonalának emeléséhez. 

 

• Az Egészségfejlesztés folyóirat olvasottságának 

növekedése egyértelműen a lapban megjelenő 

cikkek szakmai értékének tulajdonítható. A szer-

kesztőség ezúton is köszönetet mond a lap vala-

mennyi szerzőjének, hogy munkájukkal hozzájá- 

rultak a folyóirat szakmai színvonalának emelé-

séhez. Az alábbi táblázat az öt leggyakrabban 

megtekintett összefoglalót, valamint a legtöbb-

ször megnyitott teljes közleményt mutatja be.
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198 Új hazai egészségmonitorozási koncepció 2016. 57. évf. 1. szám Varsányi P, Tóth G, Balku E, Vitrai J 

187 Egészségkommunikációs Felmérés Eredményei I.  ̶  Felnőtt felmérés 2016. 57. évf. 2. szám Balku E, Vitrai J 

154 A magyarországi egészségértés nemzetközi összehasonlításban 2016. 57. évf. 3. szám Koltai J, Kun E 

143 Egészségkommunikációs Felmérés Eredményei II. – Iskolai felmérés 2016. 57. évf. 3. szám Zsíros E, Balku E, Vitrai J 
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máné Mészáros A, Várnai D, Kovács Zs, Mészner Zs 
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