
 

Könyvtárismeret közgazdászoknak 

Hírfórum 

A tananyag az EFOP - 3.4.3-16-2016-00021 pályázat keretén belül valósul meg. 

online 

 

Csatlakozhat a webináriumhoz 

A Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár bemutatása: 

A DEENK kilenc könyvtári egysége az Egyetem hét kampuszán található. Az egységes 

menedzsment alatt működő, nyolc tudományos könyvtár alkotta intézmény közös feladatokat 

szolgál, különös tekintettel az információhoz való korszerű hozzáférésre az egyetem minden 

polgára számára. Mindezeket egységes számítógépes adatbázis (Corvina integrált könyvtári 

rendszer) kialakításával és ezek folyamatos építésével tudja biztosítani, mely eredményeként 

azonos bibliográfiai és olvasói adatbázisban dolgoznak a könyvtári rendszer egységei. 

A felhasználó központú szolgáltatásaik célja, hogy a földrajzi korlátokat és a nyitvatartási idő 

korlátait áthidalva, a könyvtár épületétől független és 24 órás szolgáltatással nyújtson 

hozzáférést az információkhoz és a könyvtári szolgáltatásokhoz egy részéhez. 

Az Egyetemi Könyvtár jelentős lépéseket tett e célok elérésére elektronikus szolgáltatásaival.  

A könyvtár online katalógusa megtalálható az interneten, a hozzátartozó járulékos 

szolgáltatásokkal együtt. (pl. online raktári 

kikérő) http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb 

A beiratkozott egyetemi polgároknak az adatbázisokhoz 

(http://www.lib.unideb.hu/hu/adatbazis) a könyvtár otthoni elérést biztosít proxy szerverén 

keresztül.  

Az egyetemen folyó oktatás és kutatómunka szempontjából különösen fontosak a teljes 

szövegű elektronikus folyóiratok, melynek révén a DEENK több mint 30.000 tudományos 

folyóiratcikkhez biztosít teljes hozzáférést egyetemünk oktatóinak, hallgatóinak, akár 

nyitvatartási időn túl - a proxy használatával - otthonról is.  

Felsőoktatási könyvtári feladataik mellett, - nyilvános könyvtárként - városi és regionális 

feladatokat is ellátnak, részt vesznek az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben (ODR) 

nyújtott szolgáltatásokban. 

A szolgáltatásokról részletes információ a könyvtár honlapján 

található: https://lib.unideb.hu/hu/  

DEENK honlapja 

A következőkben a DEENK honlapja kerül röviden ismertetésre.  

A nyitólap legfontosabb funkciói az alábbiak  (lentebb képen látható számok): 

https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5691
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5691
https://elearning.unideb.hu/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=114169
https://elearning.unideb.hu/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=114169
http://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb
http://www.lib.unideb.hu/hu/adatbazis
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres
https://elearning.unideb.hu/Debreceni%20Egyetem%20Egyetemi%20%C3%A9s%20Nemzeti%20K%C3%B6nyvt%C3%A1r
https://lib.unideb.hu/


1. DE- a Debreceni Egyetem honlapjának elérése, Debreceni Egyetemi Kiadó - a kiadó 

honlapjának elérése.  

2. BEJELENTKEZÉS: érvényes regisztrációval rendelkező olvasók számára használható 

funkció. Többek között bejelentkezés szükséges a kölcsönzések hosszabbításához, raktári 

kérések indításához. Ezek a tanagyan további részében bemutatásra kerül.   

3. Keresés a könyvtárban: keresési lehetőségek elérése. Ezek a tanagyan további részében 

bemutatásra kerül.   

4. Felső menüsáv: a könyvtár fő szolgáltatásairól való részletezes tájékozódást és elérést 

biztosító funkciógombok.  

5. Alsó menüsáv: 

• Nyitva tartás: a könyvtári egységek nyitva tartásának nyomon követésére.  

• Raktári kérések: a raktárból felkért dokumentumok státuszinfomációnak 

elérése.  

• Online regisztráció: érvényes egyetemi kártyával (UNIPASS, korábban DEKA) 

rendelkezők számára online beiratkozási lehetőség.  

• Rólunk: A DEENKről, mint szervezetről részletes információk elérése.  

6. Aktuális információk (bezárás, programok, bemutatók és stb.) szalagsávja.  

 

A honlap további bemutatása: 

https://youtu.be/W135r1UTsHY 

A DEENK szolgáltatásai 

Beiratkozás 

Beiratkozáshoz nyissa meg az online regisztrációs felületet a DEENK honlapján. A tagság 

váltása ingyenes, érvényessége a következő tanév szeptember 15-ig tart. 

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=943&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=943&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=943&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=942&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=114169
https://elearning.unideb.hu/mod/bigbluebuttonbn/view.php?id=114169
https://youtu.be/W135r1UTsHY
https://webpac.lib.unideb.hu/Registration


 

Feltétele, hogy rendelkezzen: 

• érvényes egyetemi jogviszonnyal 

• egyetemi hálózati azonosítóval (EduID); 

• egyetemi kártyával (UniPass vagy DEKa).  

Az egyetemi kártyáról bővebben... 

A könyvtár tereit és a szabadpolcokon található könyveket beiratkozás nélkül is 

használhatja helyben. 

Olvasójegye az egyetemi kártya lesz..  

 

A kölcsönzéshez és más szolgáltatásokhoz minden esetben szükség van a kártyára. 

Olvasói profiljában bármikor megtekintheti és módosíthatja személyes adatait, 

ellenőrizheti könyveit, meghosszabbíthatja lejáró kölcsönzéseit.  

A profilba a honlap „Bejelentkezés” gombra kattintva léphet be olvasójegye számával és 

egyedi jelszóval. Az alapértelmezett jelszó az Ön születési dátuma HHNN formában (pl. 

május 2. – 0502). 

Kölcsönzés 

A könyveket csak abból a könyvtárból kölcsönözheti, ahol azok lelőhelye van. 

Kölcsönözni a kölcsönzőpultoknál vagy az önkiszolgáló kölcsönzőtermináloknál tud. 

• A könyvtárból csak akkor kölcsönözhet, ha tagságot váltott; 

https://portal.unideb.hu/hu
https://unideb.hu/hu/node/107
https://lib.unideb.hu/node/493


• Kölcsönözni csak személyesen tud, a kölcsönzőpultoknál vagy 

az önkölcsönző termináloknál; 

• A kölcsönözhető dokumentumok köre olvasói jogosultságoktól függ; 

• Kölcsönzéshez minden esetben szükség van az olvasójegyére; 

• Ugyanabból a dokumentumból csak egy példányt kölcsönözhet; 

• Amennyiben a keresett könyv más olvasónál van, előjegyzést kérhet rá; 

• A kölcsönzési határidő elérésekor a dokumentumot vissza kell vinnie vagy 

a határidőt meg kell hosszabbítania; 

• Amennyiben a keresett könyv nincs meg a DEENK-ben, átkérheti más 

magyarországi vagy külföldi könyvtárból; 

• A határidő után visszavitt dokumentumokért késedelmi díjat számítunk fel. 

 

Ne feledje! Adott dokumentum csak abból a könyvtárból kölcsönözhető, ahol 

annak lelőhelye van. A DEENK könyvtárai között nincs lehetőség a 

dokumentumok átküldésére. 

A hallgatók könyvtáranként max. 12 db, az oktatók, doktoranduszok és dolgozók max. 20 

db könyvet kölcsönözhetnek. A kölcsönzési idő egységesen 30 nap. Hosszabbítani az 

olvasói profilban, valamint személyesen, e-mailben és telefonon is lehet maximum 5 

alkalommal. Az ötödik alkalom után a dokumentumot vissza kell vinni a könyvtárba. Ha a 

könyvet a lejárat napját követő 3 napon belül visszahozza, vagy a határidőt 

meghosszabbítja, nem számítunk fel késedelmi díjat. A türelmi idő lejárta után azonban 

az eredeti lejárat időpontjától számított késedelmi díjat kell fizetnie. A késedelmi díj 50 

Ft/nap könyvenként. A könyveket mindig abba a könyvtárba kell visszavinni, ahonnan 

kikölcsönözte azokat. A könyveket a kölcsönzőpultnál, vagy (ha van) a könyvbedobó 

szekrényekbe adhatja le. 

Ha a keresett könyvet már kikölcsönözték, előjegyzést kérhet rá. Az előjegyzés díjtalan és 

egyszerre max. 5 könyvre kérhető. Amennyiben a könyv nincs meg a DEENK-

ben, könyvtárközi kölcsönzéssel átkérheti más magyarországi vagy külföldi könyvtárból. 

A helyben használható könyveket is elviheti egy éjszakára. Az ilyen könyvek zárás előtt 

egy órával kölcsönözhetők, s nyitás után egy órával kell visszaérkezniük a könyvtárba. A 

késedelmi díj 500 Ft/óra. Amennyiben a késedelem meghaladja az egy napot, 6 hónapig 

nem veheti igénybe a szolgáltatást. 

Amennyiben a kölcsönözni kívánt könyv a raktárban van, raktári kérést kell indítania. Ezt 

megteheti személyesen a pultoknál vagy a könyv adatainál, a „felkérem a raktárból” 

gombra kattintva. A kiszolgálási idő könyvtáranként változó. A kérés teljesülését olvasói 

profiljában ellenőrizheti. 

Egyéb szolgáltatások 

A könyvtári adatbázisok otthonról is elérhetőek. 

https://lib.unideb.hu/node/379
https://lib.unideb.hu/node/373
https://lib.unideb.hu/hu/kolcsonzesrol#name_kolcsonzes_kolcsonzesi_jogosultsagok
https://lib.unideb.hu/node/432
https://lib.unideb.hu/node/377
https://lib.unideb.hu/node/427
https://lib.unideb.hu/node/374
https://lib.unideb.hu/node/383/
https://lib.unideb.hu/node/383/
https://lib.unideb.hu/node/426
https://lib.unideb.hu/hu/node/375
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=854&displayformat=dictionary
https://lib.unideb.hu/hu/node/426
https://lib.unideb.hu/hu/elojegyzes
https://lib.unideb.hu/hu/konyvtarkozi_kolcsonzes
https://lib.unideb.hu/hu/keres_raktarbol
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=897&displayformat=dictionary
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres


A könyvtári számítógépeket csak regisztrált olvasók használhatják. Belépni a NEPTUN 

rendszerhez használt felhasználó nevével és jelszavával tud. A gépeken Linux (Ubuntu) 

operációs rendszer fut. 

Minden könyvtárunkban elérhető az EDUROAM wifi-hálózat. 

Több könyvtárunkban szabadon használható fülhallgatókat, számítógépes egér és LAN 

kábelt talál az olvasószolgálati pultoknál. Az eszközök csak helyben használhatók, 

kölcsönözni nem lehet őket. 

Nyomtatni, fénymásolni és szkennelni önállóan a kihelyezett MFP-ken (multifunkciós 

másoló gépeken) tud. Az MFP-ket az olvasójegyével használhatja. A díj a kártyán 

elhelyezett keretösszegből vonódik le. Nyomtatási keretét az olvasószolgálati pultoknál 

töltheti fel. A díjszabást és a gépek használatát kihelyezett tájékoztatók mutatják. Az 

MFP-ken színes és fekete-fehér másolatokat készíthet A/3-as méretig, egy- vagy 

kétoldalas formában. A könyvtári számítógépekről történő nyomtatáshoz 

a dokumentumot a PrintAnywhere nevű nyomtatóra küldje el, majd azt bármelyik MFP-n 

kinyomtathatja. Szkennelni max. A/3-as méretig, 600*600 dpi felbontásig leht pdf, tiff 

vagy jpg formátumban. A szkennelt dokumentum az e-mail címére érkezik. A szkennelés 

maximális mérete 10MB. A könyvtár három fénymásoló üzletet üzemeltet, melyek az 

egyetem Főépületében (a büfével szemben), a BTEKben és a BCK-n találhatók. A 

fénymásoló üzletek szolgáltatásai könyvtári tagság nélkül is igénybe vehetők. 

Könyvtárközi szolgáltatás 

A DEENK könyvtárközi kölcsönzési politikája: 

• csak Debrecenen kívüli helyekről 

• belföldi kérések teljesítésének időtartama kb. másfél-2 hét - ingyenes 

• külföldről teljesített kérések esetén kb. másfél-2 hónap – 4500ft/kötet 

• Kérés indítása regisztrációval is lehetséges 

• helyben használatra (nem az olvasó, hanem a könyvtár kölcsönöz) 

• Digitális másolat kérése is lehetséges 

DEENK szolgáltatásai 

. 

Az állomány megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra: deenk és 

szolgaltatasai2.ppsx. 

Előfizetett adatbázisok, elektronikus források elérése otthonról 
A könyvtári honlapon található részletes leírás erről: https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-

eleres 

• Csak beiratkozott egyetemi polgárok tudják otthonról használni az adatbázisokat, 
érvényes jogviszonnyal! 

• Könyvtári szerverhez való csatlakozás szükséges 

https://lib.unideb.hu/hu/szamitogepek_es_wifi
https://lib.unideb.hu/hu/szamitogepek_es_wifi
https://lib.unideb.hu/hu/masolatkeszites
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=854&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=854&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119485/mod_resource/content/2/deenk%20%C3%A9s%20szolgaltatasai2.ppsx
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119485/mod_resource/content/2/deenk%20%C3%A9s%20szolgaltatasai2.ppsx
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres


Néhány tanács: 

• Az adatbázis használata után érdemes visszaállítani a proxy beállítást az eredeti 
helyzetbe (elég az automatikus proxy beállításnál a pipát kivenni, majd ezt a beállítást 
jóváhagyni) 

• A Firefox böngésző megengedi, hogy külön arra a böngészőre állítsuk át a proxy 
beállításainkat, az összes többi már rendszer szinten módosít 

• A proxybeállítás után indítsuk újra a böngészőt! 
• Az előfizetett adatbázis linkjére kattintva a rendszer kéri a felhasználónevet, és a jelszót 

Belépési adatok:   

• Felhasználónév: prefix (ud/jh) + DEKA/UNIPASS/hagyományos   kártya vonalkód 
• Jelszó: születési hónap és nap 4 karakterben 

Például: 

• Felhasználónév: ud0016001234 
• Jelszó: 0305 

VAGY 

• felhasználónév: hálózati azonosító 
• jelszó: hálózati azonosítóhoz tartozó jelszó 

DEENK szolgáltatásai Tananyag 

Az állomány megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra: DEENK szolgáltatásai 

Tananyag.url. 

DEENK online katalógusa: 

DEENK katalógus_alapvető tudnivalók 

. 

Az állomány megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra: DEENK 

KATALÓGUSA.ppsx. 

Gyakorló feladatok_DEENK 

. 

Az állomány megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra: Feladatok_1.pdf. 

Egyéb katalógusok (OGYK, OMgK, MATARKA, MEK): 

Egyéb könyvtári katalógusok 

Az adatbázisok egyik speciális formáját a könyvtári katalógusok jelentik: 

olyan dokumentumok (könyvek, folyóiratok, hanganyagok, stb.) adatait tartalmazza, 

melyek egy adott könyvtárban megtalálhatók. 

https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119488/mod_resource/content/0/DEENK%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1sai%20Tananyag.url
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119488/mod_resource/content/0/DEENK%20szolg%C3%A1ltat%C3%A1sai%20Tananyag.url
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119489/mod_resource/content/1/DEENK%20KATAL%C3%93GUSA.ppsx
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119489/mod_resource/content/1/DEENK%20KATAL%C3%93GUSA.ppsx
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119490/mod_resource/content/1/Feladatok_1.pdf


A könyvtári katalógus egy könyvtár teljes állományát feltárja, vagyis minden a 

könyvtárban megtalálható dokumentumról vannak benne adatok.  

Ezek a következők: 

·       Az adott dokumentum bibliográfiai adatai: szerző(k), cím, kiadó, kiadás éve, száma 

stb. Ezek az adatok dokumentum típusonként ugyan eltérnek (folyóiratok esetében 

értelemszerűen nincs szerző), de minden dokumentum esetében teljes a leírás.  

·       A könyvtárban található példányok száma 

·       A dokumentum lelőhelye a könyvtárban (ezt a dokumentum helyrajzi száma mutatja, 

melyet könyvtár által használt osztályozási rendszer határoz meg) 

·       A dokumentum használatára vonatkozó szabályok: kölcsönözhető, nem 

kölcsönözhető, védett,  stb. 

Az elektronikus katalógusokban a dokumentumhoz kötődő adatok mindegyikére 

kereshetünk (kiadó, ISBN/ISSN, kiadás helye stb.) illetve használhatjuk a keresés során 

(kiadás éve, a dokumentum nyelve, típusa stb.)  mezőket is. 

Az elektronikus katalógusok nem csak a keresés lehetőségeit, de az 

egyes dokumentumokról nyújtott információk körét is nagy mértékben kibővítették: 

·       a dokumentum aktuális állapotára vonatkozó adatok (pl. előjegyezve, elveszett, 

kikérve, feldolgozás alatt, kötészeten stb.)  

·       kapcsolódó rekordok: kiadási előzmények, a sorozat korábbi/további részei, 

címváltozások stb. 

·       link külső hivatkozásokra (pl: teljes szöveges elektronikus változat) 

·       kép  a dokumentumról 

Egyes könyvtári katalógusok a dokumentum tartalmára (könyvfejezet, cikkek) is nyújtanak 

információkat. Ilyen pl. Az Országgyűlési Könyvtár katalógusa, a Mezőgazdasági Könyvtár 

Katalógusa, és a Corvinus Könyvtár Katalógusa. 

Fontos azonban tudni, hogy a Debreceni Egyetemi Könyvtár katalógusában nem 

tudunk sem könyvrészletre, sem folyóiratcikkre keresést végezni. Mindig a 

befoglaló művet (tanulmánykötet, folyóirat címe) kell a DEENK katalógusában 

megkeresnünk. 

Egyéb könyvtári katalógusok 2 

  

 

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=1015&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=1019&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=1015&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=1015&displayformat=dictionary
http://opacplus.ogyk.hu/primo-explore/search?institution=OGYK&vid=OGYK&tab=default&search_scope=CATALOGUE&mode=basic&displayMode=full&bulkSize=10&highlight=true&dum=true&query=any,contains,&displayField=all&pcAvailabiltyMode=true&lang=hu_HU
http://alephsrv1.omgk.hu/F?RN=825642939
http://alephsrv1.omgk.hu/F?RN=825642939
http://hunteka.uni-corvinus.hu/
https://elearning.unideb.hu/mod/folder/view.php?id=91472&forceview=1


  
Egyéb katalógusok.pptx 

Adatbázisok: 

Alapvető tudnivalók 

Az adatbázisok csak meghatározott típusú és mennyiségű információt tárolnak. Az, 

hogy milyen adatbázist használunk, elsősorban az dönti el, hogy milyen 

információra van szükségünk. Az adatbázisban tárolt információ jellegét (és ezzel 

együtt a felhasználás területeit) illetően az adatbázis  "súgó" -ja nyújt részletes 

információkat.  

Az adatbázis azonos minőségű (jellemzőjű), többnyire strukturált adatok összessége, 

amelyet egy tárolására, lekérdezésére és szerkesztésére alkalmas szoftver kezel.  

Az adatbázisokra érdemes úgy gondolni, mint egyfajta tartályra, amelyben különböző 

adatok (információk) vannak. 

Az adatbázis rekordokból épül fel. A rekordok mezőkből (field) állnak, ahol minden 

mezőnek neve és típusa van. Az azonos mezőtípusok adataiból tömbök képződnek, a 

tömbök elemeire indexekkel hivatkozhatunk.  

A felesleges időveszteség elkerülése érdekében tehát mindenképpen célszerű a 

következőket tisztázni mielőtt elkezdünk egy adatbázist használni: 

• Milyen dokumentumok vannak benne? 

Tudományos folyóiratok, magazinok, könyvek, könyv fejezetek, multimédia 

stb. 

• Milyen tudományterületet fed le? 

Egy tudományterületet (pl.Történelem, orvostudomány) vagy többet 

(multidiszciplináris) 

• Milyen időszakot ölel fel? 

Folyamatosan, esetleg már lezárták (pl. 1900-1945). Mikori a legkorábbi benne 

található adat? A legfrissebb információkat tartalmazza? 

• Milyen nyelvű? 

Mi az adatbázis használati nyelve: pl. milyen nyelven kell benne keresőkérdést 

fogalmazni? A benne tárolt milyen nyelven érhetők el? 

• Milyen típusú információ található benne? 

https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119492/mod_folder/content/0/Egy%C3%A9b%20katal%C3%B3gusok.pptx?forcedownload=1
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119492/mod_folder/content/0/Egy%C3%A9b%20katal%C3%B3gusok.pptx?forcedownload=1
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=975&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=975&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=975&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=975&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=975&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=975&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=975&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=975&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=993&displayformat=dictionary
https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=975&displayformat=dictionary


Tudományos, ismeretterjesztő, esetleg vegyes. 

• A rekordok milyen adatokat tartalmaznak? 

Csak hivatkozásokat és alapadatokat érünk el benne, vagy megtaláljuk a teljes 

dokumentumot is? Folyóiratok esetében: bibliográfiai adatok vagy teljes 

szöveg is 

Matarka 

 

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=993&displayformat=dictionary


 



 

 

Teljes szöveg elérését biztosító adatbázisok 

A teljes szöveget tároló adatbázisoknak alapvetően két típusa van: 

1. 
Olyan adatbázis, ahonnan a dokumentum (pl. folyóiratcikk) ingyenesen letölthető. Ez lehet egy 

ún. open access adatbázis, de lehet egy olyan kiadói oldal is ahol a keresett cikket ingyenessé 

tették.  

A legfontosabb open access adatbázisok 

• DOAJ (Directory of Open Acces Journals) Az elérhető open access 

folyóiratok listája, melyben 120 ország mintegym 9921 folyóirata 

szerepel (2013 október) 

• DOAB (Directory of Open Access Books) 54 kiadó 1585 open access 

könyvét tartalmazó regiszter (2013 október) 

• Google Books a Google szolgáltatása, mely lehetőség van könyvek 

szövegében keresni. A szerzői jogvédelem alatt nem álló 

dokumentumokat le is lehet tölteni. 

 

http://www.open-access.hu/
http://www.open-access.hu/
http://www.doaj.org/
http://www.doabooks.org/
http://books.google.com/?hl=hu


2. 

A link mutathat olyan adatbázisra is, mely nem ingyenes de a cikkek megfelelő jogosultsággal 

letölthetők (ilyenek pl. aScience direct, a Springer link vagy a Jstore.) A könyvtárak számos e-

folyóiratra, e-könyvre előfizetnek, melyeket ezen linkek segítségével könnyen el lehet érni. A 

link azonban csak akkor működik, ha a fehasználó rendelkezik az eléréshez szükséges 

jogosultsággal, például beiratkozott a könyvtárba. 

 

 

Science Direct: 

• www.sciencedirect.com 

• Elsevier kiadó full-text (teljes szövegeket tartalmazó) adatbázis szolgáltatása 

• Folyóirat cikkek, könyvek 

• RefWorks-be történő exportálás lehetséges 

• Az EDS tartalmazza ezt az adatbázist is 

Emerald : 

Az adatbázis az Emerald kiadó több mint 200 folyóiratát, 2.500 könyvét és közel 1.500 

esettanulmányt tartalmaz teljes szövegű hozzáféréssel. Az üzleti élet eseményei mellett a 

kutatás támogatására széleskörű tájékozódást biztosít a számvitel, pénzügy, logisztika, 

marketing, turizmus, információ-, minőség- humánerőforrás-, és tudásmenedzsment, 

környezet- és ingatlan-gazdaságtan területén. 

Business Source Premier 

A Business Source Premier mérvadó, tudományos igényű üzleti adatbázis, amely 

bibliográfiai és teljes szövegű tartalom jelentős gyűjteményét nyújtja. Az adatbázis 

gyűjtőköre rendkívül átfogó, a legfontosabb tudományos igényű üzleti folyóiratok 

indexelését és referátumait tartalmazza 1886-ig visszamenőleg, továbbá mintegy 1.100 

folyóirat kereshető referencialistáját. 

JSTOR: 

• http://www.jstor.org 

• általános e-folyóirat gyűjtemény, de elsősorban társadalomtudományi 

folyóiratcikkek  

• Archiváló adatbázis: folyóiratok régebbi számait teszi elérhetővé (folyóiratok 

legfrissebb 2–5 évfolyama nem érhető el benne) 

• Hivatkozási segédletek, RefWorks kompatibilis 

• EDS tartalmazza 

• Érdemes beállítani összetett keresésnél, hogy az előfizetett tartalmat mutassa 

(„Content I can access”) 

http://www.sciencedirect.com/
http://link.springer.com/
http://www.jstor.org/
http://hu.wiki.lib.unideb.hu/index.php/Elektronikus_szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok_el%C3%A9r%C3%A9se_otthonr%C3%B3l
http://www.sciencedirect.com/
https://www.emerald.com/insight/
http://www.jstor.org/


UDiscover 

A DEENK "szuperkeresője". Minden (majdnem minden) előfizetett és nyíltan elérhető 

tudományos tartalomban keres. Érdemes egyetemi IP tartományból (otthoni eléréssel is) 

elindítani a keresést, így a teljes szöveges (előfizetéshez kötött) találatokat is elérhetjük. 

A találatokat több szempont szerint rendezhetjük (tárgyszavak, év, forrás, teljes szöveg 

elérése, adatbázisok, nyelv. stb). Külön regisztrációval keresési történet (keresőkérdés, 

találatok) menthetők, ill. be lehet állítani témafigyelést. Ebben az esetben az előre 

megadott szempontok figyelembe vételével a rendszer emailes értesítést küldd, ha ennek 

megfelelő forrás kerül be az adatbázisba. 

A találatokat googledrive-ba ill referenciakezelő szoftverekbe is átemelhetjük. 

https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/332075/mod_page/content/4/eds_2018.ppsx. 

E-könyvek a DEENK-ben 

e-KÖNYVEKET TARTALMAZÓ ADATBÁZISOK 

MERSZ : https://mersz.hu/ 

 

Az Akadémiai Kiadó elektronikus könyvcsomagjában több mint 150 magyar nyelvű 

szakirodalom található az agrártudomány, biológia, filozófia, fizika, földtudomány, 

gazdaságtudomány, jogtudomány, irodalomtudomány, kémia, matematika, műszaki 

tudományok, nyelvészet, orvostudomány, pszichológia és történelem területeken. 

A könyvek többsége kötelező, vagy ajánlott irodalom az érintett szakon, ezért különösen 

jól használhatóak a hallgatók számára. 

Az adatbázis Shibboleth azonosítás használatával az egyetem hálózatán kívül, otthonról 

is elérhető. 

https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/332075/mod_page/content/4/eds_2018.ppsx
https://mersz.hu/


 

TYPOTEX GYŰJTEMÉNY https://edu.interkonyv.hu/ 

Az adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600 többnyire magyar nyelvű kiadványa 

érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és 

társadalomtudományok köréből. 

 

https://edu.interkonyv.hu/


 

További E-KÖNYVGYŰJTEMÉNYEK -> DEENK weboldala->keresés, kutatás -> adatbázisok 

 

Szolgáltatótól függően egy időben egyszerre korlátlan vagy meghatározott (1, 3, 5) 

felhasználó tudja az e-könyveket használni. 

 



Faktografikus adatbázisok 

 



 



 

 



 

 

2019. decemberében megváltozott az EMIS felhasználói felülete: 

 Az áttekintő oldalak új struktúráját: az áttekintő oldalak az eszközöket és adattípusokat 

helyezik előtérbe, és lehetővé teszik a felhasználók számára a könnyű navigációt, és az 

éppen szükséges eszköz  illetve tartalom megtalálását. 



 

Ország választás: a weboldal fejlécéből az ország kiválasztása az egyes workflow 

oldalakra került át, ahogy a lenti képen is látszik. 

Új ország áttekintő oldalak: az új ország áttekintő oldalak a tavaly felújított ágazati és 

cégprofil oldalak logikájába és stílusába illeszkedik. Minden ország oldal tartalmaz egy 

rövid gazdasági áttekintést, amelyet az Oxford Economics országjelentései alapján 

készítünk. Ezen felül megtalálhatók a legfrissebb, EMIS-ben elérhető országkockázati és 

makroökonómiai jelentések, melyek legnépszerűbb országinformáció forrásainkból 

származnak, amelyek az Oxford Economics, a Focus Economics és a PRS Group. Az 

áttekintő oldalon elhelyeztük a szerkesztői csapatunk által  válogatott legfontosabb napi 

gazdasági-politikai híreket is. 



 

CEIC: https://insights.ceicdata.com/login 

A CEIC egy több mint 4 millió idősort tartalmazó globális makrogazdasági adatbázis, 

mely fejlett összehasonlító, vizualizációs és letöltési funkciókkal rendelkezik. 

 

Bal oldalt láthatjuk, melyik adatbázisban mennyi találatunk van, a jobb oldali területen 

különböző grafikai megjelenítésekre, akár több adat egy adattáblán való megjelenítésére 

(összehasonlítására) is van lehetőség. 

A találatokat időtartalmát bármikor változtathatjuk; különböző mértékegységekben 

megjelenő adatokat közös mértékegység alapján is elemezhetjük.   

https://insights.ceicdata.com/login


 

Google vs. Scholar Google 

Akár a Google akár a Tudós Google keresőjét használjuk, érdemes alkalmazni legalább az 

alábbi keresési technikákat. 

Teljes kifejezés keresés 

Abban az esetben, ha egy teljes mondatot, vagy az adott kifejezést tartalmazó anyagot, 

cikket, honlapot kell megtalálnunk, használjunk idézőjelet. Például, ha beírjuk ezt 

idézőjelek nélkül: visegrádi országok gazdaság, akkor a keresőmotor fel fogja dobni 

találatnak az összes olyan oldalt, ahol a szavak külön-külön megtalálhatóak. Viszont, ha 

idézőjelek közé tesszük: „visegrádi országok gazdaság”, csak azokat az oldalakat listázza 

a Google, ahol az egész kifejezés megtalálható, egyben 

"Vagy ez, vagy az" keresés 

Ha nem vagyunk biztosak abban, hogy is hívják azt, akit keresünk, hogyan írják a nevét, 

vagy mi a keresztneve, akkor ez a trükk segíthet.  Ilyenkor nincs más teendőnk, mint 

beírni azok közé a szavak közé a „vagy” vagy az „or” szót, amik eszünkbe jutottak. Például 

„Visegrádi országok” vagy V4. 

Témakör-keresés 

Ez a keresési forma akkor hasznos, ha egy adott oldalt keresünk egy adott témával 

kapcsolatban, nem pedig azokat az oldalakat szeretnénk böngészni, 

amelyek tartalmazzák a kifejezést. Ebben az esetben a keresett kifejezésekhez adjuk 

hozzá a „ ~ ” szimbólumot.  

A csillag szerepe 

Ha nem vagyunk biztosak a szó végződésében vagy szeretnénk ha pl. az adott magyar 

szó ragozott alakja is szerepelne a találatok közt, akkor használjuk ezt a jelet: írjuk be a „* 

”   

Kifejezés-keresés 



Ha egy hosszabb kifejezésre keresnénk rá, de nem emlékszünk csak a 6 szóból mondjuk 

csak az elsőre és az utolsóra, akkor a következőt tegyük: az első szó után írjuk be azt, 

hogy „KÖRÜL” +  vagy NEAR + a hozzávetőleg hiányzó szavak számát zárójelben.  

Időszakra való keresés 

Nincs más dolgunk, mint a számok közé három pontot írni. Valahogy így: „2012…2019”. 

Az eredmények a két dátum közt megjelent dokumentumok lesznek.  

Lényegtelen keresőszavak 

A trükk a mínuszjel használata. Ha pl. adatkonszolizáció témában keresünk, de nem 

szeretnénk GDPR –ral kapcsolsatos oldalakat megtalálni a teendő a következő: beírjuk a 

keresőbe azt, hogy "adatkonszolizáció – GDPR". A mínuszjel miatt azokat az oldalakat, 

ahola GDPR a téma, nem fogja kilistázni.  

 

Feladatok 

. 

Az állomány megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra: Feladatok_a.docx. 

feladatok_b csoport 

Az állomány megtekintéséhez kattintson az alábbi hivatkozásra: Feladatok_b.docx. 

Kérdőív 

Kedves Hallgató! 

https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119507/mod_resource/content/1/Feladatok_a.docx
https://elearning.unideb.hu/pluginfile.php/119508/mod_resource/content/1/Feladatok_b.docx


Örülünk, hogy részt vett kurzusunkon, reméljük hasznára válnak az itt 

tanultak. Kérjük, segítse jövőbeni munkánkat azzal, hogy kitölti az alábbi rövid kérdőívet. 

Köszönettel: 

DEENK Oktatás- és kutatástámogatási Osztály 

 

 

 


