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Az egyetem könyvtári rendszere 
 

Tittel Pál Könyvtár (TPK) 

 Eger 

 Gyöngyös 

 Jászberény 

 Sárospatak 

 

Országos Pedagógiai Könyvtár 

és Múzeum (OPKM) 

 



„Csillagkoronák éjféli 

barátja” 

Tittel Pál  

(1784-1831) 





FÖLDSZINT: tanárképzés, természettudomány, művészet, zene, 

sport, folyóiratok + központi adminisztráció + könyvtárközi 

kölcsönzés 
 



ELSŐ EMELET: nyelv- és irodalomtudomány, idegen 

nyelvek, film- és színházművészet, különgyűjtemények 



MÁSODIK EMELET: társadalom- és 

gazdaságtudomány, történelemtudomány 



Régi könyves különgyűjtemény 



Winston Churchill különgyűjtemény 



Főegyházmegyei Könyvtár  



Egyetem: uni-eszterhazy.hu 

 



Könyvtár: konyvtar.uni-eszterhazy.hu 



Corvina online katalógus 



ADATBÁZISOK 



ADATBÁZISOK 





Általános jellemzők 1.  

• több tízezer teljes szövegű folyóirat  

• angol nyelven  

• lektorált tudományos folyóiratok 

• az egyetemi hálózaton, bármelyik kampuszról 

• az otthoni elérésről lásd. az Informatikai Osztály 

honlapját:  
• https://iig.uni-eszterhazy.hu/szolgaltatasok_vpn.html  

 

 

 

https://iig.uni-eszterhazy.hu/szolgaltatasok_vpn.html
https://iig.uni-eszterhazy.hu/szolgaltatasok_vpn.html
https://iig.uni-eszterhazy.hu/szolgaltatasok_vpn.html


Általános jellemzők 2.  

• adatbázis-családok, nem teljes körű előfizetés 

• multidiszciplináris – szakterületi 

• bibliográfiai – teljes szövegű 

• súgók, tréningek, tesztidőszakok 

• intézményi előfizetés – egyéni bejelentkezés 

• 2019-ben új magyar nyelvű tartalmak 

• EISZ Nemzeti Program (link)  

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/


Off-campus elérés a közeljövőben  

• eduID – Shibboleth: jelenleg fejlesztés alatt 

• a Neptunban tájékoztatunk majd a részletekről 

 

 



E-könyvek  

• neveléstudomány (540 db) és számítástechnika 

(870 db) (SpringerLink) 

• magyar kiadók adatbázisai (L’Harmattan, MeRSZ) 

• online katalógusban hamarosan elérhető adatok 

• teljes szövegű keresés, letöltés 

• 2019-ben Osiris Kiadó 



COMPASS : A Magyarországon elérhető 

elektronikus tudományos tartalmak 

keresőfelülete 
 

• a hazai könyvtárak előfizetett adatbázisainak 

keresőfelülete 

• szabadon hozzáférhető 

• keresés DOI azonosító, folyóiratcím, adatbázis, 

intézmény és település szerint  

• hazai kiadók digitális adatbázisainak e-könyvei 

• elérés: http://compass.konyvtar.mta.hu 

 

 

 

 

http://compass.konyvtar.mta.hu/


COMPASS : A Magyarországon elérhető 

elektronikus tudományos tartalmak 

keresőfelülete 
 

 

 

 

 



COMPASS : A Magyarországon elérhető 

elektronikus tudományos tartalmak 

keresőfelülete 
 

 

 

 

 



ADT – Arcanum Digitális Tudománytár (link) 

• 17 millió oldalnyi folyóirat, hírlap, lexikon 

• 2018 első félévében 9086 oldalmegtekintés 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#arcanum-digit%C3%A1lis-tudom%C3%A1nyt%C3%A1r-adt


Akadémiai Kiadó folyóiratai (link) 

• 8 magyar és 46 angol nyelvű folyóirat 

• a legtöbb hazai impakt faktoros folyóirat 

• Open Access cikkek megjelentetése 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#akad%C3%A9miai-kiad%C3%B3-foly%C3%B3iratai


Akadémiai Kiadó szótárai (link) 

• angol, német, francia, holland, olasz, spanyol 

• szakszótárak, lexikonok, kézikönyvek 

• magyar nyelvészeti kézikönyvek 

• közös keresőfelület 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#akad%C3%A9miai-kiad%C3%B3-sz%C3%B3t%C3%A1rai


SzóTudásTár (link) 

• a Tinta Kiadó 11 nagyszótára 

• értelmező, etimológiai, idegen szavak, 

szinonima, magyarító, rövidítések szótára stb.  

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#szotudastar


Akadémiai Kiadó MeRSZ (link) 

• Magyar Elektronikus Referenciaművek 

Szolgáltatás 

• az Akadémiai Kiadó magyar nyelvű kézikönyvei 

• jelenleg mintegy 300 mű 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#akad%C3%A9miai-kiad%C3%B3-mersz


L’Harmattan Digitális Adatbázis (link) 

• több mint 1400, többnyire magyar nyelvű 

bölcsészet- és társadalomtudományi szakmunka, 

tankönyv és forráskiadvány 

• több mint 20 tudományterület 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#l-harmattan-digitalis-adatbazis


Cambridge Journals (link) 

• Cambridge Core, a Cambridge University Press 

folyóirat-adatbázisa 

• 1 millió cikk, 30 ezer könyv  

• kiemelt szakterületek: történelem, matematika, 

jog, pszichológia, politológia, nyelvészet 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#cambridge-university-press-journals


EBSCO - ACADEMIC SEARCH COMPLETE (link)  

• tudományos és felsőoktatási intézményeknek 

• multidiszciplináris, bibliográfiai és teljes szövegű  

• 8800 teljes szövegű folyóirat, ebből 7700 lektorált 

• napilapok, magazinok 

• szövegfelolvasás  
 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#academic-search-complete


• teljes szövegű folyóirat archívum 

• társadalomtudomány, irodalom, nyelvészet, 

pedagógia 

• „moving wall”, „embargo” (0-5 év) 

• 682 folyóirat az Essential Collection-ben és 128 

folyóirat az Arts and Sciences X-ben 

 

 

 

 

JSTOR (link) 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#jstor


SCIENCE DIRECT (link) 

• a természettudományi, műszaki és 

orvostudományi szakirodalom 25 %-a  

• 3800 folyóirat, 35 ezer könyv  

• több mint 14 millió cikk vagy könyvfejezet 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#sciencedirect


SPRINGERLINK (link) 

• élettudományok, természettudomány, műszaki 

tudományok, társadalomtudomány 

• több mint 2000 folyóirat és 43 000 könyv, 200 

enciklopédia és szótár  

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#springerlink


PROQUEST CENTRAL (link) 

• 24 ezer társadalom- és természettudományi 

folyóirat, 18 ezerhez teljes szövegű hozzáférés 

• ERIC (Educational Resource Information Center) 

• Education Database (több mint 900 teljes 

szövegű neveléstudományi folyóirat) 

• napilapok, magazinok 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#proquest


SCOPUS (link) 

• hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis 

• tudománymetria 

• 57 millió bibliográfiai és idézési adatokat 

tartalmazó rekord 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#scopus


WEB OF SCIENCE (link) 

• hivatkozáskereső bibliográfiai adatbázis 

• a Core Collection három fő területe (1975-től):  
• Arts & Humanities Citation Index (bölcsészet és 

művészet) [6 hazai folyóirat] 

• Science Citation Index Expanded (természet és műszaki 

tudomány) [33 hazai folyóirat] 

• Social Sciences Citation Index (társadalomtudomány)  

[6 hazai folyóirat] 

 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html#web-of-science


Visual History Archive (link) 

• az USC SOÁ Alapítvány archívuma 

• több mint 55 ezer videóinterjú népirtások túlélőivel és 

szemtanúival 

• 41 nyelven, 62 országban 

• közel 1500 magyar nyelvű interjú 

• közoktatásban fontos szerepet szánnak 

http://vha.usc.edu/login


Egyéb források (ha már-

már minden hiába) 
 
 

• Google Scholar: tudományos keresés 
• BASE: Bielefeld Academic Search Engine 
• DART-Europe: 793 ezer doktori disszertáció 
• DOAB: 13 ezer lektorált e-könyv 
• DOAJ: 12 ezer folyóirat (3 millió cikk, lektorált!) 
• Core: 134 millió open-access cikk 
• MTMT: Magyar Tudományos Művek Tára 
• OpenDOAR: repozitóriumok gyűjteménye 
• HUNOR: hazai repozitóriumok gyűjteménye (REAL) 
 
 
 

 

https://scholar.google.hu/
https://scholar.google.hu/
https://scholar.google.hu/
https://www.base-search.net/
https://scholar.google.hu/
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.dart-europe.eu/basic-search.php
http://www.doabooks.org/
https://doaj.org/
https://core.ac.uk/
https://www.mtmt.hu/
http://opendoar.org/
http://www.open-access.hu/hunor


Egyéb források 2. 

• MATARKA: hazai folyóiratok tartalomjegyzéke 

• ResearchGate: tudományos Facebook 

• ScienceOpen: kutatói közösségi hálózat 

• Dimensions: hivatkozási adatbázis 

• 1Findr free edition: 28 millió OA cikk bibliográfiai 

adata 

• Open Science Framework: preprintek 

 

 

 

http://www.matarka.hu/
https://www.researchgate.net/
https://www.scienceopen.com/
https://app.dimensions.ai/discover/publication
https://1findr.1science.com/home
https://osf.io/preprints/


www.mtmt.hu 



MTMT1 keresés 



Összefoglaló táblázat 



MTMT2 



Típus, Besorolás, Jelleg 



MTMT2 átállás portál 



Oktató anyagok 



MTMT2 szerkesztési felület 



Folyóiratok 



Folyóirat -  részletes adatok 



gal.tibor@uni-eszterhazy.hu 
oszlanczi.krisztina@uni-eszterhazy.hu 

Köszönjük a figyelmet! 

mailto:gal.tibor@uni-eszterhazy.hu
mailto:gal.tibor@uni-eszterhazy.hu
mailto:gal.tibor@uni-eszterhazy.hu

