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Tanárképzés, természettudományok, művészet, 

sport, folyóiratok, AV-dokumentumok 
 



Nyelv- és irodalomtudomány, idegen nyelvek, 

filmművészet, különgyűjtemények 



Társadalom- és történelemtudomány 



Winston S. Churchill Gyűjtemény 
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• Könyvtári beiratkozás a földszinti gyűjteményben (A-113) 

• Diákigazolvány =  olvasójegy 

• Változások bejelentése (email, lakcím stb.) 

• Elvesztett diákigazolvány letiltása 

 

 



• Nem kölcsönözhető dokumentumok (pl. folyóiratok, 

szakdolgozatok) 

• Olvasótermi kölcsönzés: zárás előtt egy órával a következő 

munkanap 10 óráig 

 

 



• Szabadpolcos rendszer, szakrend 

• Szakrészlegenként hallgatóknál egyszerre 5 db mű 

• Példányszámtól és a mű keresettségétől függ 

• Tartozás esetén nem lehet kölcsönözni 

• Könyvtárközi kölcsönzés  

 



• A kölcsönzés lejárta előtt lehetséges 

• Az adott szakrészlegben 

• Személyesen, e-mailben, telefonon 

• A Corvina online katalógus „Olvasói adatok” menüpontjában a 

saját kölcsönzések (útmutató a könyvtári honlapon) 

• Felszólító levél küldése e-mailben történik 

• Késedelmi díj (100, 150 és 300 Ft/nap/dokumentum) 

 







http://www.matarka.hu/


http://epa.oszk.hu/


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




http://http/mek.oszk.hu/html/opac.htm
http://http/mek.oszk.hu/html/opac.htm
http://http/mek.oszk.hu/html/opac.htm


http://www.odrportal.hu/web/guest
http://www.odrportal.hu/web/guest


http://tf.hu/konyvtar-leveltar
http://tf.hu/konyvtar-leveltar
http://tf.hu/konyvtar-leveltar
http://tf.hu/konyvtar-leveltar




http://www.open-access.hu/hunor
http://www.open-access.hu/hunor
http://www.open-access.hu/hunor
http://www.open-access.hu/hunor


http://real.mtak.hu/
http://real.mtak.hu/


http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/
http://www.dart-europe.eu/


http://www.opendoar.org/
http://www.opendoar.org/


https://doaj.org/
https://doaj.org/




http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok
http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok
http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok
http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok
http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok
http://konyvtar.uni-eszterhazy.hu/hu/ktarhu/adatbazisok/elofizetett-adatbazisok




• EISZ Nemzeti Program (eisz.mtak.hu) 

• az egyetemi hálózaton belül bárki elérheti 

• otthoni elérés: Informatikai Igazgatóság  

• adatbázis-családok, nem teljes körű előfizetés 

• intézményi előfizetés – egyéni bejelentkezés 

• multidiszciplináris – szakterületi 

• bibliográfiai – teljes szövegű 

 

 

 

http://eisz.mtak.hu/


• angol nyelvűek 

• lektorált tudományos folyóiratok 

• 130 ezer e-könyv és több ezer teljes szövegű 

folyóirat  

• 2016. áprilisáig (EBSCO e-Books) 

• közös keresőfelület: Ebsco Discovery Service 

(várhatóan 2017. tavaszától) 

• súgók, tréningek, tesztidőszakok 

 



• személyes beállítások 

• elmenthető keresőprofil 

• találat-értesítő 

• folyóirat-értesítő 

• tételek megosztása  

• átjárhatóság 
 

 



• angol, német és francia nyelven 

• 24 különböző szótár  

• 2015: A magyar helyesírás szabályai (12. kiad.) 

• közös keresőfelülettel 

• nagy- és szakszótárak, lexikonok, kézikönyvek 



• a természettudományi, műszaki és 

orvostudományi szakirodalom 25 %-a  

• 2500 folyóirat, 30 ezer könyv  

• több mint 13 millió cikk vagy könyvfejezet 

• évente fél millió tétellel bővül 



• élettudományok, természettudomány, műszaki 

tudományok, társadalomtudomány 

• több mint 2000 folyóirat és 43 000 könyv, 200 

enciklopédia és szótár  

• összesen 7 milliónál is több dokumentum 



• multidiszciplináris 

• bibliográfiai adatok, absztraktok, idézettség 

• 5000 kiadó, 21 ezer lektorált folyóirat,  90 ezer 

könyv 

• 57 millió bibliográfiai és idézési adatokat 

tartalmazó rekord 

• 5500 új rekord/nap 



• SciTech Premium Collection  
• természettudományos, mezőgazdasági, műszaki 

• Education Collection 
• ERIC (Educational Resource Information Center) 

• Education Database 



• tudományos és felsőoktatási intézményeknek 

• multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű  

• 8500 teljes szövegű folyóirat, ebből 7300 lektorált 

• további 12500 folyóirat és 13200 egyéb 

publikáció indexelését kínálja  

• magyar nyelvű felület 
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Köszönöm a figyelmet! 
gal.tibor@uni-eszterhazy.hu 


