
Könyvtárismeret műszaki hallgatóknak

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

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
használata
Általános információk a DEENK használatáról és szolgáltatásairól.
Képek a Műszaki Kar és Műszaki Könyvtár múltjából
DEENKMK-fototar.pptx

Könyvtári tagság
Amennyiben Ön a Debreceni Egyetem polgára (hallgató, oktató, dolgozó) az online
regisztrációs felületen iratkozhat be.

A tagság váltása ingyenes, érvényessége a beiratkozás időpontjától függetlenül a
következő tanév szeptember 15-ig tart.

A tagsággal kölcsönzési jogosultságot és teljes körű hozzáférést kap a könyvtár
szolgáltatásaihoz, nyomtatott és elektronikus dokumentumaihoz.

A beiratkozás feltétele, hogy rendelkezzen:
● érvényes egyetemi jogviszonnyal;
● egyetemi hálózati azonosítóval (EduID);
● egyetemi kártyával (UniPass vagy DEKa kártya).

Amennyiben nincs egyetemi kártyája, a beiratkozáshoz személyesen keresse fel
valamelyik könyvtárunkat.

Egyetemi kártyája lesz az Ön olvasójegye. A kölcsönzéshez és egyéb szolgáltatásokhoz
minden esetben szükség van a kártyára, melynek vonalkódját kell használnia az online
szolgáltatások (raktári kérés, előjegyzés, otthoni elérés) igénybevételéhez.

https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5508
https://webpac.lib.unideb.hu/Registration
https://webpac.lib.unideb.hu/Registration
https://portal.unideb.hu/hu
https://unipass.hu/
https://lib.unideb.hu/node/473
https://lib.unideb.hu/node/432


A DEENK honlapja
A következőkben a DEENK honlapja kerül röviden ismertetésre.

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

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 tájékozodóst
és elérést biztosító funkciógombok.

5. Alsó menüsáv:

https://lib.unideb.hu/


■ Nyitvatartás: a könyvtári egységek nyitvatartásának
nyomonkövetésére.

■ Raktári kérések: a raktárból felkért dokumentumok
státuszinfomációnak elérése.

■ Online regisztráció: érényes egyetemi kártyával
(UNIPASS, korábban DEKA) rendelkezők számára
online beiratkozási lehetőség.

■ Rólunk: A DEENKről, mint szerveztről részletes
információk elérése.

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

Kölcsönzés
Általános tudnivalók

● A könyvtárból csak akkor kölcsönözhet, ha tagságot váltott;
● Kölcsönözni csak személyesen tud, a kölcsönzőpultoknál vagy az

önkölcsönző termináloknál;
● Az elvihető dokumentumok köre olvasói jogosultságaitól 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;

https://lib.unideb.hu/node/374


● Amennyiben a keresett könyv nincs meg a DEENK-ben, átkérheti más
magyarországi vagy külföldi könyvtárból;

● A határidő után visszavitt dokumentumokért késedelmi díjat számítunk fel.

Nem kölcsönözhet abban az esetben, ha:

● nincs beiratkozva a könyvtárba;
● lejárt az olvasójegyének érvényessége;
● könyv- vagy pénztartozása van, amely meghaladja az 1000 Ft-ot;
● elérte a kölcsönzési maximumot.

Keresse ki a kívánt könyv adatait a katalógusból!
Először az online katalógusban (Központi katalógus) érdemes keresni, hiszen

● az 1994 után beérkezett dokumentumok már csak itt szerepelnek
● minden 1996 óta kölcsönzésre kerülő könyv adatait tartalmazza, függetlenül

kiadási évétől.

Ha a könyv 1986 előtti kiadású és nincs a számítógépes katalógusban, akkor az adott
könyvtári egységben található hagyományos, szerzői betűrendes katalógusban
kereshető, illetve a könyvtáros segítsége kérhető!

Amennyiben a szükséges dokumentum raktárban található, akkor raktári kérést kell
indítani. A RAKTÁRBÓL elektronikusan vagy kék színnel nyomtatott kölcsönzési kérőlapon
lehet kikérni a dokumentumokat:

● Elektronikus kikérés:

https://webpac.lib.unideb.hu/


A könyvtár katalógusán keresztül –akár otthonról is – online kérőlapon az olvasó
megjelölheti, hogy a kiválasztott könyvet helyben szeretné-e használni vagy pedig,
ha ez lehetséges, kikölcsönzi.

FONTOS: Könyvtári kérés csak akkor indítható, ha már előzetesen regisztrálva (be
van iratkozva) volt az olvasó. A folyóiratok nem kölcsönözhetők, de helyben
használatra ezek is kikérhetők elektronikusan.

A DEENK honlapján a Raktári kérések menüpontban követhető figyelemmel, hogy
teljesült-e a kérés.

Részletes leírás a raktári kikérés menetéről itt elérhető.

● Kikérés hagyományos kérőlappal
○ A kérőlapot személyesen kell leadni. Minden egyes könyvhöz külön

kérőlapot kell kitölteni.
○ Ha egy könyvből több kölcsönözhető példány van, érdemes több

helyrajzi számot is felírni.
○ A kérőlapot a Kölcsönző pulton található „Kérések elfogadása”

feliratú tartóba kell helyezni!

https://lib.unideb.hu/hu/raktari-keresek
http://hu.wiki.lib.unideb.hu/index.php/Rakt%C3%A1ri_kik%C3%A9r%C3%A9s


A könyvet az adott határidőpontra kell visszaszolgáltatni, vagy igény szerint
hosszabbítani.

Ha a kölcsönözni kívánt könyv SZABADPOLCON TALÁLHATÓ, kérőlapot nem kell
kitölteni/raktári kérést nem kell küldeni, de érdemes feljegyezni a könyv helyrajzi számát
és azonnal megkereshető. Kölcsönző pultnál lehet kikölcsönözni.

Fontos TANÁCS!

Minden esetben ellenőrizni kell a kért könyv STÁTUSZÁT, a lelőhelyet, a
kölcsönözhetőséget és a helyrajzi számot! Ne kérjünk olyan könyvet, amely ki van



kölcsönözve, illetve figyelni kell, hogy mely könyvtári egységben található a kért
dokumentum.

Ha minden ellenőrizve lett és a helyes adatok ellenére visszautasították a kérést, a
könyvtároshoz kell fordulni! Azonnal, de legkésőbb 24 órán belül, vagyis a következő
napra a kérést a könyvtáros igyekszik teljesíteni.

A Műszaki Könyvtárban az alábbi státuszú dokumentumok találhatóak meg:

Státusz Mire vonatkozik? Használata

Kölcsönözhető Szabadpolcos(kölcsönözhető) vagy
minden kölcsönözhetővé nyilvánított

raktári dokumentum

Minden olvasótípus
számára

kölcsönözhető.

Korlátozottan
kölcsönözhető

Szabadpolcos(korlátozottan) vagy
minden korlátozottan kölcsönözhetővé

nyilvánított raktári dokumentum

Csak a DE oktatói,
dolgozói, PhD

hallgatói számára
kölcsönözhetők,
meghatározott

szabályok szerinti
ellenőrzés után.

Hosszabbítás
Hosszabbítást személyesen, telefonon ((52) 415-155 / 77726), e-mailben
(mkk@lib.unideb.hu) lehet kérni, illetve a könyvtár nyitóoldalán a Bejelentkezésre
kattintva van mód. Ehhez az olvasójegy vonalkódszáma szükséges.

Az elektronikus hosszabbítás menete:

1. A Könyvtár nyitóoldalának jobb felső sarkában található Bejelentkezésre kattintva
érhető el a Bejelentkezés oldal

2. A Bejelentkezés oldalon meg kell adni az olvasójegy vonalkódját, jelszavát (első
belépéskor az alapértelmezett jelszó a születésnap, tehát ha a születésnap január
31-én van: 0131).

3. A bejelentkezést követően betöltődnek az adott olvasóra vonatkozó kölcsönzési
információk könyvtárakra bontva.Ha nem az összes könyv kölcsönzési idejét
akarjuk hosszabbítani, akkor az adott könyvek mellett kijelölést alkalmazva és a
Kijelöltek  hosszabbítása gombra kattintva lehet elvégezni a műveletet. Ha mindet
hosszabbítani akarjuk, akkor elég a Mindent hosszabbít gombra kattintani. Minden
esetben ellenőrizni kell a lejárati dátumot, illetve el kell olvasni az Olvasói adatok
fölött az esetleges hibaüzenetet. Amennyiben probléma merül fel a hosszabbítási

https://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWebSecure?action=patrondata


folyamat során, akkor célszerű az adott könyvtár neve mellett szereplő e-mail címre
üzenetet küldeni a problémáról.



Amennyiben a dokumentumot más olvasó előjegyezte, vagy a maximális (5 alkalom)
hosszabbítási számot elérte, az nem hosszabbítható. A késedelmi díj (1000 Ft felett)
rendezéséig újabb dokumentum nem kölcsönözhető, hosszabbítás nem kérhető.

A kölcsönzési határidőről a kölcsönzéskor az olvasó tájékoztatást kap.

A határidő betartására tájékoztató e-mailekben kap figyelmeztetést az olvasó. Ez azt
jelenti, hogy az e-mail címmel rendelkező olvasó könyvei kölcsönzési határidejének
lejárata előtt két nyitva tartási nappal, illetve türelmi időben emlékeztetőt kap a határidő
lejártáról.

A kölcsönzési határidő lejárta után 3 munkanap "türelmi idő" áll az olvasó
rendelkezésére, ami alatt a késedelmi díj kifizetése nélkül visszahozhatja a nála lévő,
lejárt határidejű könyveket.

A kölcsönzési határidőt és a türelmi időt túllépő olvasónak a 3. naptól késedelmi díjat
kell fizetnie, melynek kezdő összege 200 Ft, amely naponta kötetenként 50 Ft-tal nő.
Nem mentesít a késedelmi díj kifizetése alól, ha valamely okból az olvasó nem kapja
meg a tájékoztató e-mailt.

Könyvtárközi kölcsönzés
Dokumentumkeresés során előfordulhat, hogy a szükséges szakirodalom nem elérhető
a DEENK könyvtáraiban. Ilyenkor célszerű a keresést előbb országos, igény esetén pedig
az országhatárt átlépő szintre emelni. Ugyanis lehetőség van más könyvtárak
állományából is kölcsönzést indítani. A könyvtárközi szolgáltatást igénybe veheti a
Könyvtár bármely beiratkozott olvasója. A szolgáltatást az Országos
Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) biztosítja, ami 80 magyarországi könyvtár
gyűjteményének egyidejű keresésére és a kérések közvetlen elindítására ad lehetőséget.

A Műszaki Könyvtárban a kéréseket személyesen, vagy e-meailben lehet leadni.

Igényelhető formátumok

● Eredetiben. Az így kapott dokumentum el nem vihető, csak helyben
használható. A használat feltételeit a küldő könyvtár határozza meg.

● Digitális- és/vagy fénymásolatban. Másolat csak a hatályos jogszabályok
figyelembe vételével készíthető.A másolatkészítés árát a küldő könyvtár
határozza meg.

Díjszabás

● Egyetemi polgárok számára:
○ Az eredetiben küldött dokumentum belföldi kölcsönzése ingyenes,

a postaköltségét a könyvtár átvállalja.

http://www.odrportal.hu/
http://www.odrportal.hu/


○ A külföldről kért könyvek díja 4500 Ft/kötet.
○ A másolatban kért dokumentum díját a küldő könyvtár határozza

meg, de a postaköltséget a könyvtár ez esetben is átvállalja.
● Külső olvasók számára:

○ Eredetiben történő kérés esetén a könyvtárközi kölcsönzés
belföldön ingyenes.

○ Könyvek visszaküldésének költsége azonban az olvasót terheli. A
díjszabás a mindenkori postai díjszabás szerint alakul, melyhez
minden esetben hozzáadódik az ajánlott küldemény díja: 290 Ft/
csomag.

○ A külföldről kért könyvek díja 4500 Ft/kötet, amihez hozzáadódik a
belföldi kérésközvetítőhöz (OSZK) történő visszapostázás díja is.

Számítógépek és wifi
A könyvtárban található számítógépeket csak beiratkozott olvasók használhatják. A
gépeken jelenleg Linux (ubuntu) operációs rendszer és LibreOffice szövegszerkesztő fut.

Tudnivalók a számítógépek használatához
● A bejelentkezéskor létrejött profilja ideiglenes, ami a kilépés után törlődik.

Munkáit külső adathordozókra mentse!
● Külső adathordozóként USB pendrive és CD-ROM használható, CD/DVD írási

lehetőséggel.
● A könyvtári számítógépeket nem használhatja illegális és pornográf tartalmak

letöltésére, megtekintésére.
● A gépekhez optikai egeret, LAN-kábelt és füllhallgatót kölcsönözhet.

Belépés a számítógépekre
1. Adjon meg bármilyen két kisbetűt és az olvasójegyének (UNIPASS, DEKA vagy

hagyományos zöld kártya) számát és egyedi jelszavát! Az alapértelmezett jelszó
az Ön születési dátuma HHNN formában (pl. május 2. - 0502).
Egyetemi polgárok eduID azonosítójukkal is beléphetnek.

2. Válassza ki a használni kívánt nyelvet, és kattintson a belépés gombra!

Wifi
Az EDUROAM wifi-hálózat minden könyvtárunkban elérhető.

Külső olvasóknak
A könyvtár saját wifi-hálózatának neve: visitors. Használatához érvényes beiratkozás
szükséges.

1. Első csatlakozáshoz keresse fel az olvasószolgálati pultok egyikét, és
regisztráltassa eszközét! (A regisztráláshoz az eszköz MAC-címére van szükség!)

2. Ez követően csatlakozzon a hálózatra!

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296288
https://eduroam.unideb.hu/hu/node/4


A könyvtári tagság lejártakor a hálózati elérése is megszűnik, de a tagság megújításakor
ismét elérhető lesz. Az eszköz regisztrálását csak akkor kell megismételni, ha új eszközt
szeretne használni.

Adatbázisok otthoni elérése
A DEENKben érvényes könyvtári tagsággal rendelkező egyetemi polgárok számára
ottthonról is van lehetőség a Debreceni Egyetem  által előfizetett adatbázisokat
böngészni.

A szolgáltatás igénybe vételéhez az internet böngészőnkben kell egy proxybeállítást
végrehajtanunk.

Első lépésben az internetkapcsolat beállításánál meg kell adni a következő URL-t:
http://www.lib.unideb.hu/config.proxy

Ezt követően a böngésző újranindításával, vagy új böngésző lap nyitásával egy felugró
bejelentkezési ablakban kell megadnunk a hitelesítő adatainkat. A felhasználó névként a
UniPass vonalkód alatt található számsorra van szükség, mely elé be kell írni, hogy ud
(pl.: ud0012345678). Amennyiben még csak ideigelenes olvasókártyával rendelkezünk,
akkor ennek a kártyának a vonalkódszámát kell használni. Jelszóként a saját születési
hónapot és napot kell megadni, tehát például január 2. az 0202 lesz, 4 karakter pontok
nélkül.

A különböző böngészők beállításaihoz pontos leírást az itt található.

Fontos, hogy az otthoni elérés használatával sem lehet a DEA adatbázisba feltöltött
szakdolgozatok teljes szövegét olvasni, csak böngészni lehet közöttük, mivel azok csak
az egyetem hálózatán belül érhetőek el. Ezalól kivétel képeznek a szabadon
hozzáférhető szakdolgozatok.

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296286
http://www.lib.unideb.hu/config.proxy
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296298


A Műszaki Könyvtár

Általános információk a Műszaki Könyvtárról
A Ótemető utcán, a Műszaki Kar épületében található könyvtár a DEENK kisebb
könyvtárai közé tartozik.

A Könyvtár két helyiségből áll. A pinceszinten található a raktár, mely az olvasók előtt
nincs megnyitva. A földszinten pedig az olvasói és dolgozói térként is funkcionáló
olvasóterem, kölcsönzői térrészek helyezkednek el. Az MK gyűjteményét a Műszaki
Karon oktatott tudományterületek és a kapcsolódó határtudományok szakirodalma
alkotja. Emellett olyan különgyűjteménynek is helyet ad, mint a Szabványtár, Magyar
Építőipari Katalógus (MÉK) és a Termékinformációs dokumentumtár (TER).

A hagyományos könyvtári funkciókon túl a Debreceni Egyetemi Kiadó árusítási
pontjaként is működik a Műszaki Könyvtár, valamint évente 4-5 alkalommal szervezi a
Műszaki Teaházat, amely programsorozatot elsősorban azért hoztuk létre, hogy  a
Debreceni Egyetem Műszaki Kar oktatói, hallgatói bemutathassák tudományos
tevékenységüket és kutatásaik eredményeit. De teret kívánunk biztosítani az egész
Debreceni Egyetemen folyó tudományos munka széleskörű megismertetéséhez is.
Továbbá hasonló számban rendezünk Műszaki Kamarakiállításokat, melyet azért hívtunk
életre, hogy lehetőséget teremtsünk elsősorban a Debreceni Egyetem Műszaki Kar
oktatói, hallgatói számára, hogy a képző- és fotóművészeti alkotásokon keresztül is
bemutatkozhassanak.

Elérhetőségek:

Cím: 4028 Debrecen Ótemető u. 2-4.

E-mail: mkk@lib.unideb.hu

Telefon: (52) 415155/77726

A Műszaki Könyvtár gyűjteménye
Könyvtárunk nyilvános felsőoktatási műszaki szakkönyvtár. Dokumentum állományával
és szolgáltatásaival segíti a karon folyó oktató-, kutatómunkát és részt vesz a régió
műszaki szakembereinek szakmai továbbképzésében.

Gyűjteményi politikánkat ma a Karhoz való alkalmazkodás jellemzi. Ennek megfelelően
gyűjtjük, feldolgozzuk és szolgáltatjuk a karon oktatott tudományterületek, valamint a
kapcsolódó alap-és határtudományok szakirodalmát.

http://deenkmkk.wixsite.com/muszakiteahaz/elodasok
https://eng.unideb.hu/
http://www.unideb.hu/
http://deenkmkk.wixsite.com/muszakiteahaz/kamarakiallitas


Gyűjtőkörünk főbb területei: építész- és építőmérnöki, településmérnöki gépész- és
épületgépész-mérnöki, vegyészmérnöki, villamosmérnöki, környezetmérnöki
tudományok, műszaki menedzseri, műszaki informatikai, minőségbiztosítási ismeretek.
Matematikai, fizikai, közgazdasági, jogtudományi, történelmi, filozófiai, pedagógiai,
pszichológiai alapműveket is beszerzünk. Kézikönyvtárunkban általános és
szaklexikonokat, szótárakat, műszaki táblázatokat, adattárakat, tervezési segédleteket
és szakmai katalógusokat talál az olvasó.

A hozzánk látogató érdeklődők és tanulni vágyók 52 ezer kötetnyi szakkönyvet, jegyzetet
használhatnak. A hallgatók felkészülését 100 féle magyar és 21 féle külföldi
szakfolyóirat segíti. Az általános tájékozódást napi- és hetilapok szolgálják. Bekötött
folyóirataink száma 3805 kötet.

Különgyűjtemények
Szabványtár

A gyűjteményt mintegy 80 000 szabvány, több, mint 100 féle szabványgyűjtemény és
szabványjegyzékek alkotják.

A felölelt szakterületek:

● Természettudományok (matematika, fizika, kémia, földtudományok, biológia,
környezettudományok, stb.)

● Műszaki tudományok (építőmérnöki, villamosmérnöki, építész-mérnöki,
gépészeti, közlekedési, vegyészmérnöki, informatikai és anyagtudományok,
stb.)

● Orvostudományok (elméleti, klinikai, gyógyszer-és egészségtudományok,
stb.)

● Agrártudományok (növénytermesztés és kertészet, állattenyésztés,
állatorvostan, élelmiszertudományok, erdészet és vadgazdálkodás, stb.)

A gyűjteményt 1952-től 1995-ig a kötelespéldányok képezik. 1995-től a szabványokat
csak vásárlással gyarapítjuk.

Feltárás, elérhetőség

A dokumentumok elektronikus adatbázisban nem szerepelnek, feltárásuk kézikönyvek
alapján történik. Helyben használhatók, kölcsönözésük, fénymásolásuk nem
engedélyezett.

Tervezési Segédletek (TS)

A Tervezésfejlesztési és Típustervező Intézet által kiadott segédleteket az 1960-as
évektől gyűjtjük. Ezek a dokumentumok a tervezők tájékoztatására szolgálnak.
Meghatározott témakörökben összefoglaló ismertetést adnak az építéstervezéssel
kapcsolatos előírásokról.



Főbb fejezetei

● Általános (TS-Á)
● Építészet (TS-É)
● Statika (TS-S)
● Épületgépészet (TS-G)
● Mélyépítés (TS-M)
● Ár, költségvetés (TS-K)

Magyar Építőipari Katalógus (MÉK)

Az Építésügyi Tájékoztatási Központ által kiadott termékismertetőket 1976 óta gyűjtjük.
Jelenleg ez az állományrész közel 74 000 termékleírást tartalmaz az építőipar
területeiről.

Szakterületek

● épületgépészet (csövek, idomok, öntvények, szerelvények, fűtés- és
légtechnika, mérőberendezések, villamos szerelési anyagok, fényforrások,
elzáró szerkezetek, kapcsoló- és jelzőberendezések, vízgépészet, stb.)

● építőipari gépek (földmunkagépek, szállítógépek és járművek, emelő- és
rakodógépek, mélyépítő gépek, építőipari szerszámok és műszerek,
anyagelőkészítő-bedolgozó és energia átalakító gépek, stb.)

● építőanyagok (alapanyagok, féltermékek, fémek, vegyi anyagok, stb.)
● épületelemek és szerkezetek (előre gyártott szilikátbázisú termékek, tipizált

épületek, könnyűszerkezeti termékek, könnyűszerkezetes, tipizált komplett
épületek és rendszerek, mérnöki és mélyépítési szerkezetek )

Feltárás, elérhetőség

A katalógusban való keresését Szaklista segíti. Csak nyomtatott formában érhető el. A
gyűjtemény helyben használható, fénymásolható, nem kölcsönözhető.Mivel csak egy
példányban gyűjtjük és nagy igénybevételnek van kitéve, a jövőben tervezzük a
digitalizálását.

Műszaki Kari jegyzetek gyűjteménye

Az MKK és jogelődjei fennállása óta (1965) gyűjtjük az intézmény oktatói által írt és
kiadott jegyzeteket, segédleteket, ábragyűjteményeket. 1994-ig a beszolgáltatott
példányokból kaptunk, majd vásárlás útján gyarapítottuk a gyűjteményt. 1994-től
meglehetősen hiányos az állomány,a hiátusok felszámolását a jövőben tervezzük.

Jelenleg közel 200 dokumentum tartozik a gyűjteménybe. Eredetileg archiválásra
szántuk, de a megnövekedett olvasói igények miatt kivételes esetben kölcsönzünk
belőle.



Feltárás, elérhetőség

Szerzői- és tárgyszó katalógusban, elektronikus adatbázisokban.

Termékinformációs dokumentumtár (TER)

A gyűjteményt a kötelespéldányként érkező, hungarikumnak minősülő használati
műszaki dokumentumok alkotják.

Dokumentumtípusok:

● Alkatrészkatalógus
● Gépkönyv
● Gyártmányismertető
● Javítási utasítás
● Gyártmányleírás
● Kezelési karbantartás
● Kezelési utasítás
● Műszaki előírás
● Számítógépes felhasználói kézikönyvek
● Szakgrafika, grafikus műszaki dokumentum
● Szerelési utasítás
● Üzembehelyezési utasítás

A TER-dokumentumok nemzeti könyvtári kezelését az OSZK-val kötött szerződés
szabályozza.

Feltárás, elérhetőség

1975-től 1990-ig hagyományos cédulakatalógusban, 1990-től 1995-ig belső elektronikus
adatbázisban is elérhető. 1995 szeptemberétől 2004 januárjáig szünetelt a feldolgozás.
2004. február 1. és 2005. október 31. között folytatódott az adatbázis építése. Majd
szünet és 2008-ban újra indult a munka. A gyűjtemény jelenleg mintegy 180 000
dokumentumból áll.

Internetes források, katalógusok, adatbázisok

Hol keressünk az interneten?



A szakdolgozat szakirodalmi áttekintését szakirodalmi és szakmai dokumentumok
alapján kell elkészíteni. Ez  azt jelenti, hogy a dolgozat ennek a részének a megírása
során nem használható fel és nem hivatkozható meg olyan forrás, amely nem
szakemberek által készített, szakmailag nem hiteles, megbízható tartalmú. Tehát hiteles
forrásnak csak azok tekinthetőek, amelyek szakemberek által lettek elkészítve,
szakmailag megbízható, ellenőrzött, lektorált művek.

Az interneten keresztül hozzáférhető források hitelessége, pontossága és
megbízhatósága rendkívül eltérő. Az online tartalmak jelentős része nem kerül szakmai
ellenőrzés alá, ebből következően az alábbiakat célszerű átgondolni, figyelembe venni
egy interneten fellelt anyag, illetve adat, információ megítélésekor

● Gyakran nincs feltüntetve, hogy ki a szerző, ennek ellenére a honlap alapján
általában következtetni lehet arra, hogy melyik szervezet, intézmény, illetve
kiadó a felelős a közzétételért. Ezek segítségével könnyebben meg lehet
ítélni, mennyiben fogadható el az interneten elhelyezett tartalom. A hiteles,
megbízható és elismert szakmai háttérrel rendelkező szakmai szervezetek –
például Nemzetközi Valutaalap (IMF), Gazdasági Együttműködési és
Fejlesztési Szervezet (OECD), KSH – honlapjain fellelhető tanulmányok,
cikkek, adatok, információk megalapozottnak tekinthetők. Azoknak a



honlapoknak a tartalma viszont gyakran kevésbé szakszerű, illetve
megkérdőjelezhető, kétségbevonható, amelyek mögött nem áll valamilyen
szakmai szervezet, így ezek csupán internetes portálként működnek.

● Az növeli az anyag hitelességét és ellenőrizhetőségét, ha az online
dokumentumban a felhasznált források világosan fel vannak tüntetve.

● A kutatóintézetek és a felsőoktatási intézmények, illetve azok könyvtárának
honlapján keresztül elérhető elektronikus adatbázisokat és online tartalmakat
(lásd első fejezet) célszerű, sőt kifejezetten tanácsos használni a
tudományos kutatáshoz.

A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:

Kovács Kármen: Kutatási és publikálási kézikönyv nem csak közgazdászoknak. Budapest:
Akadémiai Kiadó, 2013. ISBN 978 963 05 9373 1

Wikipédiáról, Googleről
Wikipédia - a nem hiteles, de mégis népszerű enciklopédia

Bárki által szabadon szerkeszthető enciklopédia. Az egyes szócikkek bármikor, bárki
által módosíthatóak. Kontroll, ellenőrzés és lektorálás nélkül épülő adattár. Nem hiteles
forrásnak minősül, tehát szakdolgozat, tudományos vagy akár oktatási művek írásánál a
használata nem kívánatos. Ugyan az egyes szócikkek tartalma nem tekinthető
hitelesnek, de érdemes a felhasznált szakirodalmat áttekinteni, mivel a jegyzék
tartalmazhat hiteles és egyben hasznos forrásokat.

Google - a legnépszerűbb internetes keresőrendszer

Napjaink legszélesebb körben alkalmazott keresője, egyaránt eljuthatunk hiteles és nem
hiteles forrásokhoz.

Néhány keresési trükk:

● Egy konkrét weboldal anyagai között való keresés. Gépeljük be a keresési
kifejezést + site: + weboldal címe

○ Például: vasbetonszerkezetek site:unideb.hu
● Meghatározott dokumentumtípusra keresés: Gépeljük be a keresési kifejezést

+ filetype: + dokumentumtípus
○ Például: vasbetonszerkezetek filetype pdf

● És használata, hogy minden megadott kifejezés szerepeljen a találati listában:
Gépeljük be az első keresési kifejezés 1 + és + n-dik keresési kifejezés

○ Például: acél és fa
● Vagy használata, ha bármelyik megadott kifejezés szerepelhet a találati

listában: Gépeljük be az első keresési kifejezés 1 + vagy + n-dik keresési
kifejezés

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enHU752HU752&ei=lfRvXNK_I8uHwPAPg-iUkAc&q=vasbetonszerkezetek+site%3Aunideb.hu&oq=vasbetonszerkezetek+site%3Aunideb.hu&gs_l=psy-ab.3...1445.23128..23306...25.0..2.221.6084.47j17j1......0....1..gws-wiz.....0..0i71j0i67j0j0i131j0i10j0i30j0i5i30j0i13j0i13i10j0i13i30j0i13i5i30j0i22i30j33i160.Z8XVRGcrkn4
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enHU752HU752&ei=F_dvXPSwKoygjgaVr6_AAQ&q=vasbetonszerkezetek+filetype+pdf&oq=vasbetonszerkezetek+filetype+pdf&gs_l=psy-ab.3...4048.4048..4254...0.0..0.87.87.1......0....1..gws-wiz.......0i71.-pUoM3vVRI0
https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enHU752HU752&ei=RPpvXNu_M4ixrgS1gr_wDg&q=ac%C3%A9l+%C3%A9s+fa&oq=ac%C3%A9l+%C3%A9s+fa&gs_l=psy-ab.3..0i22i30l3j0i22i10i30j0i22i30l6.13909.18307..19166...0.0..0.106.712.8j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i7i30j0i7i10i30j0i8i7i30j0i8i30j0.ylFdfdbUhwg


○ Például: acél vagy fa

DEENK Katalógus
Központi katalógus

A Debreceni Egyetem könyvtárainak központi katalógusa tájékoztat az egyetemi
szakgyűjteményekben elérhető könyvekről, folyóiratokról, kottákról, videókról, DVD-kről,
hanganyagokról, azok pontos lelőhelyéről, hozzáférhetőségéről és egyes hozzájuk
kapcsolódó hálózati információkról. A beiratkozott olvasók figyelemmel követhetik
aktuális kölcsönzéseik alakulását, szükség esetén meghosszabbíthatják azokat.
Használata bárki számára díjmentes.

Keresés a katalógusban

1. Keresési stratégia kialakítása

A keresés  elkezdésekor tanácsos az eredményes információkereséshez szükséges
stratégia kialakítása

● Ki kell elemezni a keresési kérdést: ki kell emelni a meghatározó fogalmakat!

Meg kell győződni arról hogy az egyes kifejezéseknek a keresés nyelvén léteznek-e
szinonimái! Ehhez az adatbázisok különböző felépítésű fogalomgyűjteményei
nyújthatnak segítséget:

index: alfabetikus szójegyzék

Pl.: gyümölcsnevek szójegyzékben

a

alma

ananász

b

banán

k

kiwi

tezaurusz: adott adatbázis rendszerezett szójegyzéke. A rendszerezettség teszi
lehetővé, hogy a szavak (deszkriptorok) között jelölve legyen a kapcsolat. Kapcsolat
lehet, alá(NT), fölé(BT) és mellérendelt(RT).

https://www.google.com/search?rlz=1C1GGRV_enHU752HU752&ei=YvpvXMmKPOTQrgSlvoOQCw&q=ac%C3%A9l+vagy+fa&oq=ac%C3%A9l+vagy+fa&gs_l=psy-ab.3..0i8i30.43191.43716..44677...0.0..0.98.341.4......0....1..gws-wiz.......0i8i7i30.AlMZeARJpjg
https://elearning.unideb.hu/webpac.lib.unideb.hu


Pl:

Egyszerű csuklós szerkezetek

BT: szerkezetek statikája

NT: Gerber tartó

háromcsuklós tartó

RT: egyszerű rácsos szerkezetek

● Ki kell alakítani a kifejezések közötti kapcsolatokat

Legtöbbször a Boole algebra logikájának mentén, angol nyelvű operátorok segítségével
fordíthatóak a keresési kifejezések az adatbázisok nyelvére:

○ egy kifejezést vagy szótövet tartalmazó rekordok összessége alkot
egy halmazt. Például a „beton” szóra keresve, minden olyan
dokumentum szerepelni fog a találati listában, melyben szerepel a
beton szó. Így például találatul kapjuk azokat a rekordokat is melyben
a vasbeton, betoszerkezetek, betonösszetétel és stb… szerepelnek.

○ az egyes halmazokat logikai operátorokkal összekapcsolva a
kérdésnek megfelelő új halmazt lehet képezni, ezáltal szűkíthető, vagy
bővíthető a találati halmaz.

Logikai operátorok: AND (és), OR (vagy) valamint NOT (nem), de előfordulhat még a
NEAR, (mellett) és a WITH (együtt), amely a kifejezések mondaton belüli, egymáshoz
viszonyított helyére vonatkozik.

A and B = Az A és a B fogalom együttesen,
egymással kapcsolatban fordul elő a
kérdésben, tehát az eredmény rekordjai csak a
két halmaz közös területén találhatók. Pl.
felsőoktatás és könyvtár = felsőoktatási
könyvtár

A or B = Vagy az A, vagy a B fogalom fordul elő
egy rekordban, minden esetben szükségünk
van rá. Ez a forma használatos akkor is, ha
szinonimákat vonunk be a keresési
stratégiába. Pl. főiskola vagy egyetem =
felsőoktatási intézmény



A not B = Egy tágabb fogalom tartalmaz olyan
halmazt, amelyre nincs szükségünk. Pl. oktatás
not alapfoku oktatás= közép- és felsőoktatás

● Végül a keresési stratégia kiterjesztése, ezáltal a találati halmaz további
szűkítése!

Gyakran előfordul, hogy csak adott szerző műveit kell megkeresni, vagy egyes
országokra, földrészekre irányul érdeklődés, csak meghatározott nyelvű
dokumentummal akar az olvasó dolgozni, netán bizonyos időhatárok között igényli
az információt. Ilyenkor az adott adatbázisban található mezőnevek segítségével
limitálásra van lehetőség, pl. szerző, nyelv, kiadási év és stb...

Ha bizonytalanság merül fel egyes szavak írásmódjában, akkor maszkolással
orvosolható a probléma (pl. corbusi?r), a kifejezések több formában előforduló
végződését csonkolással tehetjük azonossá (pl. cica és cicák=cic%).

2. Keresési módok

A keresés a Könyvtár honlapján főoldalál indítható.

A jobb felső sarokban a "Keresés a könyvtárban" boxra kattintva felugró ablakból
választható ki a Helyi katalógus fül, amely a Könyvtári Katalógust jelenti. Célszerű a jobb
alsó sarokban található Összetett keresést indítani, mivel így szofisztikáltabb
kereséseket tudunk végrehajtani.



Kétféle lehetőség van a keresésre: vagy konkrét adatok alapján, pontosan beírva az adott
dokumentum adatait(Egyszerű keresés vagy Összetett keresés), vagy általánosságban
keresgélhetünk, böngészhetünk (Böngészés) egy listában, áttekintve a hasonló
lehetőségeket is. Az alábbiakban csak az egyszerű illetve az összetett keresés lesz
részletesen ismertetve.

● Egyszerű keresés

○ A Kulcsszavas keresés ablakrészben különböző keresési
szempontok szerint lehet szűkíteni és keresni az adatbázis
bibliográfiai rekordjainak adatait. Ezek a szempontok a következők
lehetnek: szerző, cím, helyrajzi szám, vonalkód, leltári szám,
rekordazonosító, ETO szám, tárgyszó, ISBN, ISSN, kottaazonosító,
kiadó, kiadás helye, előadó, téma, gyűjtemény.

○ Legördítve a menüket és kiválasztva valamelyik keresési feltételt,
belekattintva a kereső/beviteli mezőbe és kitöltve azt, majd
Keresés gombra kattintva vagy egy ENTER gomb leütésével
lekérdezhető az adatbázis. Ha ki kell egészíteni a keresési
kifejezést egy újabb szóval, nem kell ismét belekattintani az adott
mezőbe, mert a kurzor automatikusan az előzőleg beírtak helyén
marad.

○ Fontos tudni, hogy a kereső kifejezés megadásakor a szerző és
cím mezőkben célszerű a legjellemzőbb szavakat, kifejezéseket
megadni. A program ilyenkor nem szókapcsolatokra, hanem
egyedi szavakra keres (szavakra tördeli a kereső kifejezést). Pl. a
szerző mezőbe beírva, hogy Jókai Mór, akkor a Jókai és a Mór

https://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=simplesearchpage


kifejezések között ÉS kapcsolatot feltételez és azokat a rekordokat
adja csak találatul, melyekben mindkettő kifejezés szerepel.

○ El kell kerülni az összes keresőmező kitöltését (felesleges minden
ismert adatra rákeresni), ill. mellőzni kell a névelők, aposztrófok,
idézőjelek, kötőjelek használatát.

○ Teljesen mindegy, hogy kis- vagy nagybetűkkel van beírva kifejezés,
mert a program erre nem érzékeny, viszont a magyar, francia,
német stb. ékezeteket pontosan tükrözni kell!

○ Ha az olvasó nem kívánja beírni, vagy nem tudja a teljes
keresőfeltételt, akkor csonkolást érdemes választani. Ennek egyik
módja a % jel használata, ebben az esetben egy vagy több
karaktert helyettesít. A ? jellel történő csonkolás a másik, talán
ritkábban használt lehetőség, amely csak egy karaktert helyettesít.

○ Újabb keresés előtt, a Törlés gombra kattintva, megőrződnek az
előző keresési szempontok, csak a keresőmezők válnak üressé.
Alapértelmezésben a Szerző, Cím, Helyrajzi szám, Nyelv, Lelőhely,
Kiadási év opciók vannak beállítva.

○ Helyrajzi számra való kereséskor, ha a helyrajzi szám tartalmaz
szóközt, szükséges a szóközök helyettesítésére egy aláhúzás-jel
használata. Pl. B_123456 vagy E_1234. Ennek a karakternek az
elhagyásával sajnos nem kapható találatot. (a program nem tördeli
szavakra a keresési kifejezést, mint a cím mezőben)

○ A keresési szempontokat az űrlapba beépített Boole-operátorok
(és/AND, vagy/OR, nem/NOT) segítségével is módosíthatóak. Ezek
alapbeállítása az „és”, amit a legördülő menü segítségével lehet
módosítani „vagy”-ra ill. „nem”-re.

● Összetett keresés

https://webpac.lib.unideb.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=advancedsearchpage


○ A dokumentum nyelve: nem elég ezt kiválasztani, hanem a jobb oldali
legördülő menüre is rá kell kattintani, és meghatározni az adott
nyelvet. (beállítás kérdése, mely nyelvek szerepeljenek itt, célszerű az
alap-nyelveket beállítani, pl. magyar, angol, német, orosz, francia,
olasz, latin) Ha egy nyelv nem szerepel a listában, akkor a
parancsnyelvi kereséssel lehet az adott nyelvű rekordokra rákeresni.

○ Lelőhely: az összes Corvina-rendszerben dolgozó könyvtár neve fel
van sorolva, választható bármelyik.

○ Típus: a következők fordulhatnak elő: monográfia, periodika,
elektronikus, térkép, földgömb, kotta, képi/vetített, hangfelvétel,
archív/kézirat, authority, ismeretlen. Valamelyiket kiválasztva és a
keresést elindítva megkapható az összes, az adott
dokumentumtípushoz tartozó rekord, pl. az összes adatbázisban
szereplő elektronikus dokumentum.

○ A dátum („kiadási év”) feltétel vagy egy egyszeri, négy karakterből álló
évszámmal kereshető le, vagy az „időszak”-ablak megjelölésével
időintervallum beírására alkalmassá tételével. Ha két évszámot
megadva, pl. 1988-1989, akkor egy konkrét időintervallumban lehet
keresni. Ha csak a kezdő évet lesz megadva itt, akkor az ebben és az
utána következő években kiadott dokumentumok között lehet keresni.
Fontos tudni, hogy ha egy rekord fejlécében nincs feltüntetve a kiadási
év, akkor az ilyen és ehhez hasonló rekordok nem vesznek részt az
évszámra való keresésben. (pl. konvertált rekordok esetén fordul ez
elő).

○ Könyvtár: kiválasztható, hogy melyik könyvtár állományában
kívánja az olvasó a keresést végrehajtani.

3. Találatok megjelenítése:

Megtekintő ablak 1.: A keresés lefuttatása után beállíthatjuk, hogy hány rekord jelenjen
meg egy oldalon (#/oldal), a megjelenési formátumot (Részletezés) és többféle
rendezésre (Rendezés) is nyílik lehetőség. A találati listából a kívánt dokumentumot a
Részletek nyomógombbal lehet előhívni.



Megtekintő ablak 2.: (A találati listából a kívánt dokumentumra a Részletek
nyomógombbal kattintva előhívott Megtekintő ablak)

Két fő részre osztható: .

1) A felső részben a konkrét találat megjelenítése, a tétel bibliográfiai adatai.

2) A Megjelenítő ablak alsó része:

I. Tételszámok

II. Lelőhely: melyik könyvtárban található az adott dokumentum.

III. Jelzet



IV. Kötet/Szám

V. Státusz

A DEA (Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma)
Mi a DEA?

A DEA a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár által működtetett
elektronikus archívum, a Debreceni Egyetemen született tudományos publikációk,
doktori disszertációk és szakdolgozatok, oktatási segédanyagok, előadások és
intézményi dokumentációk teljes szövegének tárhelye.

Az elektronikus adattárak vagy másképpen intézményi repozitóriumok építésének célja
az egyetemen folyó kutatói, oktatói és hallgatói tudományos élet bemutatása és az
ehhez kapcsolódó tudományos anyagok elektronikus megőrzése és közzététele. Az
archívum elérhető a http://dea.lib.undeb.hu oldalon.

DEA felépítése

A DEA szerkezeti felépítése: a rendszer alapegysége maga a feltöltött elektronikus
dokumentum, jellemzően pdf formátumú.

A feltöltött dokumentumok gyűjteményekbe rendeződnek. A gyűjtemény neve utal rá,
hogy milyen típusú dokumentumokat foglal magába (Hallgatói dolgozatok, PhD
dolgozatok, Publikációk...és így tovább.)

Keresés és Böngészés a DEAban

A DEAban való keresési módok - némi változtatásokkal- lényegében megegyeznek a
DEENK Katalógus fejezetben ismertetettekkel.

Keresési lehetőségek:

- egyszerű: egy konkrét keresési kifejezésre szűkíti a gyűjteményt és ezáltal képez
egy találati halmazt.

- speciális(összetett): több keresési kifejezésre, különböző keresési kapcsolatok
megadásával szűkíti a gyűjteményt és ezáltal képez egy találati halmazt.

- tárgyszó szerint: tárgyszó alapján szűkíti a gyűjteményt és ezáltal képez egy találati
halmazt.

https://dea.lib.unideb.hu/dea/
http://dea.lib.undeb.hu/
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296297




Böngészés

● kategóriák és gyűjtemények
● megjelenés dátuma: feltöltés dátuma szerint, különböző rendezési feltételek

biztosításával böngészhető a DEA állománya, de konkrét dátumra is van
keresési.

● szerző: szerző szerint ABC rendben böngészhető a DEA állománya, de
lehetőség van a konkrét szerző szerinti keresésre is.

● cím: cím szerint ABC rendben böngészhető a DEA állománya, de lehetőség
van a konkrét cím szerinti keresésre is.

● tárgyszó: tárgyszó szerint böngészhető a DEA állománya.

A találatok megjelenítése

Adott keresésre kapott találati halmaz új ablakban, listázva jelenik meg, tartalmazva a
megjelenés dátumát, a címet, a szerzőt.

Adott találat címére kattintva, a találat új ablakban jelenik meg. Láthatóvá válnak a
találathoz kapcsolódó további információk, úgy mint:

milyen dokumentumról van szó: hallgatói vagy kutatói munka.

ha oktatói/kutatói munka, akkor megadja a megjelenési/publikálási információkat.

ha hallgatói dolgozat, akkor megadja a témavezető nevét.

megadja a dokumentum abstractját (rövid tartalmi ismertető, kivonat), tárgyszavait.



valamint lehetőség nyílik a dokumentum elektronikus megtekintésére a különböző
hozzáférési lehetőségeknek megfelelően:

o hozzáférhető: a világ bármely pontjáról megnyitható és olvasható.

o korlátozottan hozzáférhető: csak a szerző, vagy tanszék engedélyével
tekinthető meg.

o egyetemi IP: a Debreceni Egyetem számítógépeiről érhető el, magában
foglalja a DEENK és a Debreceni Egyetem kollégiumainak számítógépeit is.

o nem hozzáférhető: nem tekinthető meg.



A fejezet elkészítésénél használt képek forrása:



DEA - Debreceni Egyetem Elektronikus Archívum In: dea.lib.unideb.hu (Letöltés időpontja:
2018.12.11.)

MATARKA
MATARKA- Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa

Az adatbázis építésében a DEENK is tevékeny részt vállal, de a rendszergazdai feladatokat a
Miskolci Egyetem Könyvtára látja el. A MATARKA évente majd másfél milliónyi használatot
regisztrál, a feldolgozott cikkek száma több mint 2,5 millió, a folyóiratok száma 1800 felett
van és a cikkek 30%-nak a teljes szövegéhez hozzá lehet férni. Multidiszciplináris
adatbázis.

Az adatbázis építésében több mint 50 könyvtár, 30 feletti szerkesztőség, 8
magánszemély vesz részt. Alapfunkcióin túl elvezet a feldolgozott folyóiratok honlapjára,
hozzáférést ad linkek segítségével a cikkek teljes szövegéhez, ha azok szabadon
elérhetők az interneten, illetve ha nem, akkor közvetítésével a cikkek másolata
megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtártól. Amennyiben olyan cikkre van
szükség, amely közvetlenül, online nem elérhető, akkor érdemes a Műszaki Könyvtárban
érdeklődni, hogy a Könyvtár rendelkezik-e az adott cikk papír alapú formátumával.

Széleskörű keresési lehetőség áll rendelkezésre. Választható egyszerű, haladó keresés
és böngészés is. Továbbá van mód az egyes folyóiratok tartalomjegyzékeiben is keresni.

Az egyszerű keresés (Gyors keresés) esetén:

A szerző és cím mezőben tudunk keresés végrehajtani.

Érdemes tudni, hogy

● % segítségével csonkolható a keresési kifejezés, így minden bővített
formájára kereshetünk a keresési kifejezésnek (pl. beton% - beton,
betonszerkezet, betonozás és stb.)

● több keresési kifejezés esetén automatikusan az „és” logikai kapcsolat lép
érvénybe.

https://matarka.hu/


Haladó keresés (Részletes kereséső megnyitása): a Gyors keresés box alatt található
Részlets kereső megnyitása felirattal nyitható meg az összetett keresés9

- Választható opciók: cím kulcsszó, szerző, cím részlet

- Válaszható kapcsolati típusok legalább kér keresési kifejezés esetén: NOT, AND,
OR



Az egyszerű keresés elvégzését követően kapunk egy, a találatokat a szerző és a cím
szerint összegző oldalt (Összesítő lista). Módunkban áll kiválasztani, hogy az összes
találatot, a szerző neve szerinti vagy a cím szerinti találatokat jelenítsük meg a
Megjelenít gombokkal. Az összesítő lista bal oldalon további szűkítési opciókat találunk.
Lehetőségünk van a megjelenés idejére, a folyóiratra , illetve a csak teljes szöveggel
elérhető cikkere szűkíteni a találati listánkat. Ezek a funkciók a találati lista
megjelenítését követően is rendelkezésre állnak. A találati listából kiválasztható a
szükséges cikk. A teljes szöveggel elérhető cikkek a cikk címe alatt Teljes szöveg
(HTML) feliratra kattintva érhetőek el.



Folyóiratok fül használata: a folyóiratok keresését és egyesével történő böngészését
teszi lehetővé

● alfabetikus rend,
● folyóiratcímekben keresés,
● vagy szakterület szerint.



A fejezet elkészítésénél használt képek forrása:

MATARKA- Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa In: matarka.hu
(Letöltés időpontja: 2019.01.17.)

Digitális Tankönyvtár
Digitális Tankönyvtár

A Digitális Tankönyvtár a TÁMOP 4.2.5.B-11/1-2011-0001 Tudományos és felsőoktatási
tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása című projekt keretében épülő
portál, amelynek elsődleges célja a minőségi, magyar tudományos színvonalat képviselő
tartalmak elérhetővé tétele.

A Tankönyvtár tartalmai ingyenesen hozzáférhetőek, az adatbázis használatához nem
szükséges és nem is lehet regisztrálni. A portál elsősorban magyar nyelvű
dokumentumokat tartalmaz. Multidiszciplináris, tehát részben a műszaki területhez
kapcsolódó könyveket és folyóiratokat is fellelhetőek.

http://regi.tankonyvtar.hu/hu


Keresés az adatbázisban

Egyszerű keresés

A nyitóoldal jobb felső sarkában található a keresési box. A kereső automatikusan
csonkol, legkevesebb három karaktert kell megadni keresési kifejezésként. Ha a
keresőmezőben több szó szerepel, akkor közöttük ÉS logikai kapcsolat lép életbe. A
keresést a keresési box mellett található Mehet gombbal, vagy Enter lenyomásával lehet
végrehajtani.

A keresés lefuttatását követően megkapjuk a találati listát. A keresési kifejezésnek
megfelelő legrelevánsabb találatok a találati lista elején helyezkednek el.



A találati listából az egyes tételek címére kattintva jeleníthetőek meg az egyes tételek.

A kívánt dokumentum az igénynek megfelelően letölthető a jobb oldali  Letölthető
anyagok boxból választva. Az adott dokumentum bibliográfiai adatai a DC metaadatok
boxban helyezkednek el.

Összetett keresés

Az összetett kereső a főoldal bal felső sarkában található Összetett szűrők
megjeleníétse gombbal érhető el. Ennél a keresési módnál lehetőség van különböző
típusú (Cím, Szerző, Tárgy...) keresési kifejezéseket összekapcsolni.

Az egyes keresési kifejezések között az ÉS logikai kapcsolat áll fenn. Meghatározható,
hogy a megadott keresési kifejezést tartalmazza vagy ne tartalmazza a találati lista a
Tartalmazza legördólő menüre kattintva. A Szűrési feltétel hozzáadása gombbal további
szűrési boxokat adhatunk az összeállítandó összetett keresésünkhöz.



Online Szabványkönyvtár
Az Online Szabványkönyvtárban, mint virtuális könyvtárban a szabványinformációk, a
szabványok szövege és a kiadványok kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók meg.
Nem nyomtathatók és nem letölthetők. A szolgáltatás a DEENK-en belül csak a Műszaki
Könyvtárban érhető el.

A szabványok és szabványkiadványok szerzői jogi védelem alatt állnak. Az Online
Szabványkönyvtárban az olvasásra rendelkezésre bocsátott szabványok és kiadványok a
Magyar Szabványügyi Testület (MSZT) tulajdonát képezik, tehát az Online
Szabványkönyvtár szolgáltatásainak igénybe vételével és szabványkiadványok
tulajdonjogát a felhasználó nem szerzi meg. A szabványok és a szabványkiadványok
szövegének felhatalmazás nélkül másolása, sokszorosítása, illetve a szerzői jogok
bármilyen módon való megsértése jogszabálysértő magatartás, amelynek összes
következményét a jogsértést elkövetőnek kell viselnie.

Mivel az Online Szabványkönyvtár dokumentumait nem lehet semmilyen módon
másolni, így az adatbázisban való keresést a Magyar Szabványügyi Testület honlapján
található szabványkeresőn keresztül mutatom be, ami kis eltérésekkel, de megegyezik a
szabványtár keresőjével. A kereső a honlap közepén helyezkedik el, a Keresés gombra
kattintva érhető el.

http://mszt.hu/


Egy keresés lefuttatását követően a szabványkereső oldal két részre osztható. Felül a
keresési funkciók, alul pedig maga a találati lista.



Van lehetőség a szabvány jelzete szerint, valamint cím szerint is keresni.

Beállítható, hogy érvényes és/vagy visszavont szabványokat akarunk látni a találati
listában. Továbbá van lehetőség megjelenés dátuma és/vagy visszavonás dátuma
szerint is finomítani a találatainkat.



Rendelkezésre áll az ICS, a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere szerinti
keresés lehetőség is. Az osztályozási rendszer segítségével adott szakterülethez
kapcsolódó szabványokhoz juthatunk el.



A találati listából a szabvány nyelvére és az érvényességre vonatkozóan azonnali
információt kapunk. Amennyiben a szabvány angol nyelvű, akkor a szabvány jelzete
mellett sárgával az Angol nyelvű!! felirat olvasható, ha magyar akkor zöld színnel szedve
Magyar nyelvű!.  Ha nem hatályos, akkor pirossal a Visszavont! felirat látható. Maga a
szabvány nem érhető el, csupán a legfontosabb információi. Ezeket a szabványjelzetre
kattintva jeleníthetjük meg.



A szabványinformációk általános információi között láthatjuk:

○ A szabvány jelzete bal oldalon kékkel szedve, alatta a szabvány
címe magyarul és angolul.

○ Státusz: pl: érvényes, visszavont.
○ Szabvány nyelve
○ ICS: az adott szabványtól is van módunk továbbnavigálni az ICS

számok segítségével. Eljuthatunk az aktuális szabvány
szakterületéhez kapcsolódó további szabványokhoz.

○ Meghirdetés dátuma: mikor lépett hatályba a szabvány.
○ Visszavonás dátuma: mikortól nem érvényes a szabvány.
○ Módosítás(ok) (külön szabványként)
○ SZK-közlemények
○ Kapcsolódó európai jogszabály
○ Műszaki Bizottság

A Szabvány életútjánál tájékozódhatunk a

○ szabvány előzményeiről: amennyiben van elődje a szabványnak,
akkor az itt felsorolt szabványok jelzetére kattintva eljuthatunk
azok adataihoz.

○ szabvány utódjairól : amennyiben egy visszavont szabványnak van
utódja, akkor az itt felsorolt szabványok jelzetére kattintva
eljuthatunk azok adataihoz.



A szabványinformációk vásárlás adatai között a szabvány esetleges
megvásárlásával kapcsolatos legfontosabb információk olvashatók.

A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:

Magyar Szabványügyi Testület honlapja In: https://prod.mszt.hu/hu-hu/ (Letöltés
időpontja: 2019.07.31.)

MeRSZ online okoskönyvtár
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.

https://prod.mszt.hu/hu-hu/
https://mersz.hu/


A Debreceni Egyetem rendelkezik előfizetéssel az adatbázis használatára, így a
diákoknak lehetőségük van otthonról is használni a gyűjteményt. A mersz.hu oldalt
megnyitva a MeRSZ online okoskönyvtár főoldalára jutunk. Felül középen látható a
keresőbox, ettől jobbra egy emberi ikon.

Az ikonra kattintva kezdhetjük el az adatbázisba való belépési folyamatot. Egy listából ki
kell választani a Debreceni Egyetemet és a választ gombra kattintva egy belépési oldalra
kerülünk, ahol a NEPTUN felhasználói névvel és jelszóval lehet bejelentkezni. Ezt a
műveletet csak akkor szükséges elvégezni, ha egyetemi hálózaton kívül tartózkodunk.

https://mersz.hu/


A keresője nagyon egyszerű. A főoldal tetején középen található keresési boxba be kell
írni a keresési kifejezésünket és az ENTER lenyomásával már el is végezhető a keresés.
A kereső az adott kifejezésnek megfelelően az adatbázisban található összes
dokumentumot átfésüli a teljes szövegben keresve.



Az így kapott találati lista rendezhető:

○ relevancia,
○ cím,
○ és találatok száma szerint.

Az egyes találatoknál látható, hogy az adott dokumentumban hányszor szerepel a
keresett kifejezés. A dokumentum borítóképére vagy a szemüveg ikonra kattintva
nyithatóak meg a találatok olvasásra.

A tétel megnyitását követően az adott kifejezésnek megfelelő szövegrészhez/részekhez
jutunk el. A szövegben kék kiemeléssel lesz jelölve a keresési szavunk, valamint a jobb
oldalon egy navigációs/kereső boxot láthatunk. Ennek segítségével továbbléphetünk a



szövegben, anélkül, hogy az egészet végig kellene olvasni és van lehetőség további
kifejezésre is lekeresni.

A oldalon felül látható a menüsáv. Ezek a funkciógombok balról jobbra haladva a
következők:

○ Könyv ikon: visszairányít a főoldalra.
○ Fogaskerék: megjelenítési beállításokat lehet elvégezni

(betűméret, betűtípus és stb.)
○ Csillag: kedvencnek jelölés.
○ Gerinc ikon: tartalomjegyzék megnyitása.
○ Toll: az elkészített jegyzetek megtekintése.
○ Nagyító: keresés a szövegben.
○ Füzetlap: kivonatok készítése.

A szövegtörzs mellett további két hasznos gomb található:



○ Plusz toll: jegyzetek készítése.
○ Idézőjel: az adott rész pontos hivatkozását mutatja meg.

Fontos!!! Az adatbázisban található dokumentumok nem letölthetőek!!

Rövid videó a MeRSZ használatához elérhető itt.

A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:

MERSZ - Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás honlapja In: mersz.hu
(Letöltés időpontja: 2019.01.24.)

MeRSZ online könyvtár In:

https://youtu.be/iZLkbUrwPlQ

(Letöltés időpontja: 2019.01.24.)

Typotex Interkönyv
Az Interkönyv adatbázisban a Typotex Kiadó több mint 600, többnyire magyar nyelvű
kiadványa érhető el: felsőoktatási tankönyvek, jegyzetek és szakkönyvek a természet- és
társadalomtudományok köréből.

A Debreceni Egyetem rendelkezik előfizetéssel az adatbázis használatára, így a
diákoknak lehetőségük van otthonról is használni a gyűjteményt. Az edu.interkonyv.hu
oldalt megnyitva a Typotex Interkönyv főoldalára jutunk. Felül jobb oldalon látható a
Belépés gomb, alatta pedig a Kereső box.

https://www.youtube.com/watch?v=iZLkbUrwPlQ&elqTrackId=270a143cf3134510a594bc41dd66e713&elqaid=6195&elqat=2
https://youtu.be/iZLkbUrwPlQ
https://edu.interkonyv.hu/
https://elearning.unideb.hu/edu.interkonyv.hu


A belépés gombra kattintva kezdhetjük el az adatbázisba való belépési folyamatot. Egy
listából ki kell választani a Debreceni Egyetemet és a választ gombra kattintva egy
belépési oldalra kerülünk, ahol a NEPTUN felhasználói névvel és jelszóval lehet
bejelentkezni. Ezt a műveletet csak akkor szükséges elvégezni, ha egyetemi hálózaton
kívül tartózkodunk.



Van lehetőség egyszerű és összetett keresésre.



Az egyszerű keresés esetén csak a Belépés gomb alatt található kereső boxba kell beírni
a keresési kifejezést és az ENTER lenyomásával megkapjuk a keresési kifejezésnek
megfelelő találatokat.

A kereső az adatbázisban található dokumentumok teljes tartalmában vizsgálódik.

A találati listából kiválasztva egy dokumentumot, annak címére kattintva megnyílik a
szükséges könyv tartalomjegyzéke, tőle jobbra pedig a könyv bibliográfiai adatai.
Lehetőség van a teljes könyv, vagy csak egyes fejezetinek a megnyitására és/vagy
15%-nak kinyomtatására.

A teljes könyv, vagy annak egyes fejezetire kattintva megkapjuk a teljes
könyvet/fejezetet, klasszikus PDF olvasói formátumban. A dokumentumban van mód
keresésre a PDF megjelenítő bal felső sarkában található nagyító jelre kattintva.





Az összetett keresés az egyszerű keresési box melletti Összetett keresési feliratra
kattintva aktiválható, amely két részre bontható:

1. Az E-könyvek felirat alatt a rendezési opciókat találjuk. Módunkban áll szakterület
szerint, újdonságok, szerzők, címek és sorozatok alapján rendezni az adatbázis
könyveit.

2. A Keresés felirat alatt találjuk az összetett kereséshez felhasználható opciókat,
úgy mint:

○ Könyv nyelve
○ Szerző
○ Cím
○ Szövegben való keresés

MTMT
Az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) a magyarországi kutatók, oktatók
publikációs termését összefogó adatbázis. Megadja és vissza is kereshetőek a
közlemények pontos megjelenési adatai. Nem teljes szöveges adatbázis, de sok esetben
az egyes tételeknél megtalálható a teljes dokumentumhoz vezető link.

Fontos, hogy az adatbázis használatához nem kell és nem is szabad regisztrálni, kivéve,
ha oktatók/kutatók vagyunk.

Használata során célszerű a már korábban ismertetett otthoni elérést alkalmazni.

http://mtmt.hu/
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres


Az MTMT keresője

A MTMT főoldal bal oldalán található a Keresés az adatbázisban boxban az MTMT
keresője.

Öt keresési opció közül választhatunk:

1. Szerző: szerző nevére kereshetünk,
2. Intézmény: adott intézmény közleményeit szűrhetjük le,
3. Témakör: egy meghatározott témához kapcsolódó tételeket jeleníthetjük meg,
4. Közlemény: publikációk között kereshetünk,
5. Folyóirat: az MTMT-ben található folyóiratok adatai között böngészhetünk.

Közlemény szerinti keresés

A keresési opciók közül az irodalomkutatásra a legcélravezetőbb a közlemény szerinti
keresés, ezért ez kerül részletes bemutatásra.

A Közlemény opciót kiválasztva és a keresési kifejezést beírva jutunk el a találati
listához, amely fölött található a keresés specializálását szolgáló Részletes keresés
gomb. Segítségével módunkban áll dokumentum típus, jelleg, keresőszó, szerző, cím,
intézmény, kulcsszó és év alapján finomítani az újabb keresésünket.



A találati lista finomítása

A találati lista jobb felső sarkában található fogaskerék ikonra kattintva hívható elő a
találati lista finomítására és rendezeésére szolgáló eszköztár.

Lehetőség van típus, jelleg, keresőszó és év szerint szűkíteni a meglévő találatainkat.

Rendezhetünk számos opció alapján, többek között, év, cím, szerző, jelleg és így tovább
alapján.



A teljes dokumentum elérése

Számos link megtalálható a szükséges dokumentum adatai alatt. Ezek közül vannak,
amelyek a teljes dokumentumhoz is elvezethetnek, amennyiben a dokumentum
hozzáférhető. Természetesen az, ha egy adott dokumentumnál nem találunk semmilyen
linket, nem jelenti, hogy nem hozzáférhető. Ilyenkor célszerű a már korábban ismertetett
és még a következőkben bemutatásra kerülő katalógusokban, adatbázisokban cím
alapján lekeresni a dokumentumot. Ha továbbra sem találjuk, akkor ajánlott könyvtáros
segítségét kérni.



Google Scholar/Google Tudós
Google Scholar/Google Tudós

A Google Scholar a Google speciális keresője. Segítségével kizárólag tudományos
anyagok között van mód keresni. A Google Scholar nem adatbázis, hanem kereső. A
keresőrobotjának megfelelő dokumentumokat indexálja, teszi visszakereshetővé.
Használatánál, amennyiben nem vagyunk a Debreceni Egyetem IP tartományán belül,
akkor érdemes a DEENK által biztosított otthoni elérést alkalmaznunk. Ezzel lehetővé
válik, hogy a Debreceni Egyetem által előfizetett tartalmakhoz közvetlenül a Google
Scholaron keresztül is hozzáférjünk.

Használatánál nincs mód csak a magyar nyelvű anyagok között keresni, de van
lehetőség a keresésünket specializálni.

A Google Tudós kezdő képernyőjének bal sarában található a menügomb. Ezt megnyitva
a legördülő menüből lehet kiválasztani a speciális keresést, melynek segítségével
összetett keresési kérdést lehet összeállítani. Meghatározhatjuk, hogy mely
kifejezéseket tartalmazzák, melyeket ne tartalmazzák a találati halmazban szereplő
cikkek. Meghatározhatjuk az időintervallumot, a szerző nevét és a kiadó nevét.

https://scholar.google.hu/
https://lib.unideb.hu/hu/otthoni-eleres


A keresés elvégzését követően a szükséges dokumentum a tétel címére kattintva
nyitható meg. Az egyes tételek további plusz funkciókkal vannak ellátva, valamint a
találati lista bal oldalán megtalálhatóak a szűkítési funkciók. Módunkban áll finomítani a
találatainkat idő és relevancia szerint.



A Kapcsolódó cikkek gomb segítségével a választott tételhez témájában kapcsolódó
további cikkek jeleníthetőek meg.

A Mind a(z) X változat segítségével az adott dokumentum további online
elérhetőségeinek listájához juthatunk el. Érdemes alkalmazni, mivel előfordulhat, hogy
az alap találati listából a dokumentum címére kattintva nem jutunk el annak teljes
szövegéhez.

Célszerű használni az idézőjel gomb funkciót is. Segítségével az adott dokumentum
pontos hivatkozása jeleníthető meg (DE!!! nem minden esetben). A felugró listából
kimásolható és a szakdolgozatba illeszthető a precíz idézés. Természetesen szükség
esetén, az előírt formai követelményeknek megfelelően módosítandó.



UDISCOVER
Az Ebsco Discovery Service (UDiscover) egy átfogó keresőmotor, mellyel egyidejűleg
futhatjuk át a legfontosabb tudományos adatbázisokat (pl. Medline, Scopus, WOS),
teljes szövegű adaattárakat (pl. ScienceDirect), könyvtári katalógusokat. Elsősorban az
idegen nyelvű forrásokat keresőknek ajánlott.

A kereső a DEENK honlapjának jobb felső sarkából közvetlenül indítható, a Keresés a
könyvtárban boxra kattintva. A felugró ablakban a UDiscover az alapértelmezett kereső.
Lehetőség van közvetlenül egyszerű keresést indítani a keresési mező kitöltésével, de az
adott ablak jobb alsó sarkában választhatjuk az összetett keresési funkciót is. Az
összetett keresési funkciót választva lényegében a DEENK Katalógusánál megismert
keresési funkciókat lehet alkalmazni.

UDIscover egyszerű keresés nyitólapja
A UDiscover nyitólapja az egyszerű keresést követően (a képen látható számoknak
megfelelően):

1 . Egyszerű keresési boksz : van lehetőség kulcsszó, cím és szerző szerint keresni. A
kereső boksz alatt található funkciók a következők:

Basic Search: egyszerű keresési ablakot nyitja.

Advanced Search: összetett keresési ablakot nyitja.

Search History: a keresési történetet nyitja meg, ahol lehetőség van a korábban végzett
kereséseket összekapcsolni új keresés indítására.

2. Current Search: az aktuális keresés kifejezéseit, beállításait, szűkítési opcióit
tartalmazza. Lehetőség van eltávolítani a beállításokat, szűkítési opciókat, azáltal, hogy

http://eds.a.ebscohost.com/eds/search/advanced?vid=0&sid=c63e50d5-c22e-44f0-b681-e08ac6be0c62%40sdc-v-sessmgr04
https://lib.unideb.hu/hu
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=89808


a mellettük lévő x-re kattintunk. A beállítás vagy opció eltűnik a bokszból és a találati
lista frissül.

3. Limit to: a találati listát szűkítő opciókat tartalmazza, úgy mint dokumentum típus,
dátum, teljes szöveg, nyelv, kiadó és így tovább. Bármelyiket is választjuk, az
automatikusan bekerül a Current Search bokszba és a találati lista frissül a kívánt
műveletnek megfelelően.

4. Találati lista. A lista elején alapértelmezett a keresési kifejezésnek megfelelő
legrelevánsabb találatok szerepelnek.  A lista rendezhető relevancia és dátum szerint a
lista jobb sarkában található Relevance feliratra kattintva és az így megjelenő menüből a
kívánt opciót választva.  A Relevance mellett a Page Options alatt találjuk a találati lista
megjelenítésére vonatkozó információkat. A Page Options mellett pedig a Share opció,
mellyel megoszthatjuk másokkal is a találati listánkat.

5. Három, a DEENK olvasói számára is hozzáférhető adatbázis adatai nem jelennek
meg/vagy nem nyithatóak a UDiscover találati listájában. Ez a boksz ehhez a háromhoz
vezető gombot tartalmazza. Ezek közül az építészmérnök hallgatók számára az ADT
Arcanum lehet hasznos, míg minden műszakis hallgató számára a Proquest.

UDiscover összetett kereső nyitólapja
Fent a kereső boksz/ok helyezkednek el. Lehetőség van számos opció (szerző, cím,
tárgyszó, ISSN szám és stb.) összekapcsolásával keresést végezni a Boole operátorok
aktív alkalmazásával.

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=89808


Alul pedig a keresési opciók és limiterek találhatóak. Módunkban áll meghatározni a
tudományterületet, a nyelvet, a kiadási évet és így tovább.

UDiscover rekord megnyitása
A találati lista tartalmaz minden, a keresési kifejezésnek megfelelő dokumentum,
függetlenül attól, hogy online elérhető-e vagy sem. Ezért célszerű a szűkítő opciók közül
kiválasztani a Full Textet, ezzel frissítve a listánkat az online elérhető találatok
halmazára.

Leggyakoribb megnyitási linkek:

● PDF Full text: minden esetben működik.
● Full Text Finder: ha az adott rekordnál ezt látjuk, az minden esetben azt

jelenti, hogy van hozzáférésünk a teljes dokumentumhoz, de



● Get Full Text at IEEE Xplore: nincs előfizetése a könyvtárnak az
adatbázisra, csak az Open Access dokumentumok lesznek tényelegesen
is nyithatók.

● Full text from ScienceDirect: nincs előfizetése a könyvtárnak az
adatbázisra, csak az Open Access dokumentumok lesznek tényelegesen
is nyithatók.

● Find this article in full text from ProQuest: van hozzáférésünk a
dokumentumhoz, de ez a funkciógomb nem működik, így a már korábban
ismertetett, a találati lista jobb oldalán elhelyezkedő Proquest gombot kell
használni.

Full Text Finder link használata
Alkalmazásakor alapértelmezetten egy link találati lista látható, de nem minden esetben
működnek a linkek, illetve nem minden esetben tartalmaz linkeket a találati lista. Ilyenkor
célszerű az adott tételt cím szerint lekeresni a Google Scholarban és annak segítségével
azonnal eljuthatunk a teljes szövegű dokumentumhoz.



UDiscover tétel részletes adatai
A szükséges dokumentum címére kattintva nyithatjuk meg a tétel részletes adatainak
oldalát.

Középen találhatóak a dokumentum adatai (cím, szerző, megjelenési információk,
DOI és stb.)

Bal oldalon a tételhez kapcsolódó megnyitási linkek.

Jobb oldalon az eszköztár:

● Google Drive: a tétel bibliográfiai adatainak mentése a Google Driveba.
● Add to folder: ha rendelkezünk saját profillal, akkor a tételt valamelyik saját

mappánkba helyezhetjük.
● Print: a tétel bibliográfiai adatainak nyomtatása.
● E-mail: a tétel bibliográfiai adatainak e-mailben való küldése.
● Save: a tétel bibliográfiai adatainak mentése.
● Cite: citációs formátumokat tesz elérhető.
● Export: a tétel bibliográfiai adatainak exportálása referenciakezelő

szolgáltatásokba.
● Create Note: jegyzet készítése a dokumentumhoz.
● Permalink: a tételhez vezető pontos URL linket generálja.
● Share: a tétel bibliográfiai adatainak megosztása közösségi oldalakon.



Web of Science
A Web of Science (WoS) egy átfogó kutatási platform.

Folyóiratcikkek, szabadalmak, weboldalak, konferenciakivonatok, Open Access anyagok -
mindegyike elérhető egy felületen, különféle keresési és elemzési eszközök segítségével.

Multidiszciplináris adatbázis, elsősorban citációs index, amely lehetővé teszi a
tudománymetriai elemzéseket, mivel a cikkek bibliográfiai adatain kívül a szerzői
hivatkozásokat is feltárja. A Kopernio-val együtt használva azonnal eljuthatunk az egyes
cikkek teljes szövegéhez is.

Az adatbázis használatakor alapértelmezetten a Web of Science Core Collection
gyűjtemény van beálllítva. Célszerű a Select database felirat mellet található legördülő
listából kiválasztani az All Databeses opciót, és ezzel bizotsítva, hogy a teljes Web of
Science-ben keressünk.

http://apps.webofknowledge.com/


Keresés az adatbázisban

A nyitoldal maga a keresési oldal. A keresés megismeréséhez a készített képen
(lentebb) kerültek megjelölésre a legfontosabb funkciók:

1. A keresési típus választás: szerző, cím, DOI és stb.

2. Boolean operátorok: NOT, AND, OR a DEENK Katalógus fejezetben is megismert
működéssel.

3. Kerési sor hozzáadása (+Add row) és annak törlési lehetősége (Reset).

4. Keresési módok. Elegendő a Basic Search használata.

5. Keresési tippek súgója (Search tips).

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=89798


A találati listáról

A találati lista felépítése nagymértékben hasonlít a már a UDiscover-nél
ismertetettekhez:

Középen maga a találati lista. Fölötte a rendezési lehetőségek (Sort by). A találatoktól
balra a keresést finomító lehetőségek. Fontos, hogy egy-egy szűkítési opció kijelölése
nem okozza a lista automatikus frissülését, ahhoz szükséges a Refine gombra is
rákattintani.

A listától balra az egyes közleméyek idézettségi számai láthatóak. Ezek a következő
fejezetben részletesen lesznek tárgyalva.

Ahogy már a fejezet elején is írva volt, maga az adatbázis alapvetően citációs adatbázis,
de van mód a teljes szöveges dokumentumokhoz is eljutni. Ennek egyik módja az adott
rekord alatt található Free Full Text from Publisher gomb használata.

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=89808


Egy adott dokumentum lapja

A találati listából a szükséges dokumentum címére kattintva juthatunk el a dokumentum
adatlapjához.

Középen maga a tétel részletes adatai láthatóak, amely tartalmazza az absztraktot és a
kulcsszavakat is. Az absztraktot érdemes elolvasni, hiszen már ez alapján is eldönthető,
hogy a dokumentum a kutatásunk szempontjából releváns-e vagy sem. Ugyanakkor a
kulcsszavak is hasznosak lehetnek, mivel bármely kulcsszóra kattintva, az adott
kulcsszóhoz kapcsolódó további dokumentumok listájához juthatunk el.

A megjenítő oldal bal alsó sarkában láthatjuk a Kopernio körét. Amennyiben a K- betűt
látjuk benne, akkor az adott dokumentumhoz a Kopernio nem talált teljes szövegű
dokumentumot, ha a klasszikus adobe pdf ikont, akkor a körre kattintva eljutunk a teljes
szöveghez.

Jobb oldalon fent a Citation Network boxból arról informálódhatunk, hogy az adott
dokumentum szerzője hány forrást használt fel a cikk elkészítéséhez (Cited References),
valamint azt láthatjuk, hogy a WoSban is fellelhető dokumentumok közül hány darab
idézte az adott művet (Times Cited). Továbbá View Related Records feliratra kattintva a
cikkhez témában kapcsolódó dokumentumok jeleníthetőek meg.



Keresés az idézettség feltárásával!
A következőkben röviden bemutatásra kerül, hogy egy cikkből kiindulva hogyan juthatunk
el az adott témával kapcsolatos további hasznos cikkekhez.

Napjainkban globális problémát okoz a műanyag hulladékok feldolgozása,
újrahasznosítása (a legjobb megoldás az lenne, ha nem is termelnénk), ezért a téma
rendkívüli mértékben aktuális és a világ tudós társadalmának jelentős része dolgozik a
lehetséges megoldásokon. A példában szereplő cikk esetén a kutatók azt dolgozták ki,
hogy hogyan lehetne egy ipari hulladéklerakóból a műanyagot kinyerni újrahasznosítás
céljából.

A cikk a műanyag probléma kezelésének szempontjából hasznosnak tűnik, ezért
érdemes a téma tudományos idézettségi hálóját feltérképezni a cikk idézeteinek,
idézettségének és kapcsolódó dokumentumainak segítségével.

Ez azt jelenti, hogy megvizsgáljuk, hogy az adott közlemény milyen szakirodalmakat
használt fel, melyek idézték, és milyen kapcsolódó dokumentumai vannak.



A Web of Science fejezetnek megfelelően az adott cikk adatlapjának jobb oldalán
található a Citation Network boxon kereszül érhetőek el a közleményt idéző
publikációk (Times Cited), a közlemény által idézettek (Cited References) és a
témában kapcsolódó dokumentumok (View Related Records).

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=89814


A közleményt idéző publikációk, a Times Cited felirat fölötti számértékre kattintva
nyithatóak meg további böngészésre. Minél magasabb egy közlemény idézettsége,
annál nagyobb a hatása/értéke az adott közleménynek az adott tudományterületen.

A  közlemény által idézettek a Cited References fölötti számértékre kattintva nyithatóak
meg.

A  témában kapcsolódó dokumentumok a View Related Records feliratra kattintva
jeleníthetőek meg.

DOI.ORG
A DOI (Digital object identifier), azaz az elektronikus dokumentumok azonosítója
segítségével a doi.org-on keresztül közvetlenül eljuthatunk a teljes dokumentumhoz,
és el is olvashatjuk, amennyiben van hozzáféréünk.

Meggyorsítja a keresést, mivel csak egyetlen oldalt kell megnyitnunk, amennyiben
rendelkezésünkre áll a kívánt dokumentum DOI száma.

Hol találom a DOI számot?

Gyakran előfordul, hogy a már felhasznált szakirodalom irodalomjegyzékében is
feltüntetésre kerül. A már ismeretett Web of Science adatbázisban az adott rekord
bibliográfiai adatai között szerepel. Jellemzően ehhez hasonlóan adják meg: DOI:
10.18357/jcs.v44i1.18779

Minden esetben 10.-tal kezdődik a DOI szám.

Hogyan használom a DOI számot?

A doi org oldalt megnyitva, annak jobb oldalán található kereső boxba beírva a DOI
számot és a SUBMIT gombra kattintva juthatunk el azonnal a szükséges
dokumentumhoz.

http://www.doi.org/
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=89814


Ismétlő kérdések



Szakirodalmi hivatkozások szabályai

Nyomtatott műszaki információhordozók RÖVID
ismertetése
A dokumentum fogalma

A dokumentum fogalma az idők során sokat változott. A szó a latin docere, tanítani,
oktatni igéből származik, melynek főnévi alakja tanúsítást, bizonyítást jelent. A
dokumentum lényege, hogy az információt rögzítve tartalmazza. A könyvtári
dokumentumok mindig valamely lejegyzett szellemi terméket tartalmaznak. A könyvtári
dokumentum hosszú ideig a nyomtatott dokumentumot, a könyvet jelentette. Ma már
azonban, a számítógépes hálózatok világában a dokumentumot másképp kell definiálni:
a könyvtárak és az emberek által bármikor és biztosan elérhető szellemi termék.

1. Könyv: klasszikus fomájában, olyan nyomdatermék, amely két fedőlapból,
valamint meghatározott sorrendben egymást követő – esetenként kivehető – a
gerincen tartósan összeerősített belső lapokból áll és olvasható szöveget, illetve
illusztrációt tartalmaz. Napjainkban digitális formában is létezik.  Legfontosabb
fajtái Monográfiák, kézikönyvek, tanulmánykötetek, enciklopédiák, lexikonok,
szótárak, bibliográfiák, biográfiák.

2. Időszaki kiadvány: olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett
kiadvány, amely egymást követő részegységekből (számokból, füzetekből,
kötetekből, évfolyamokból stb.) áll; ezeket rendszerint számozásuk, keltezésük,
kronologikus vagy egyéb megjelölésük különbözteti meg egymástól.
Legfontosabb fajtái: hírlapok, folyóiratok, évkönyvek, sorozatok, adat-és címtárak,
jelentések, közlemények.

3. Egyéb (szürke irodalom): Ebbe a kategóriába kell sorolni az összes olyan
dokumentumot, amelyek túlnyomórészt szöveget tartalmaznak, ugyanakkor nem
tartoznak sem a könyvek, sem az időszaki kiadványok közé. Amelyek a
következők:

○ konferencia kiadvány: nagyobb számú résztvevővel tartott szakmai
tanácskozás, értekezlet, vitaülés során megtartott tudományos
értekezések összefoglaló műve.

○ szabadalmi leírások: a szabadalmaztatási eljárás során létrejövő,
publikált, új információt tartalmazó dokumentum, amely
szabadalmi vagy találmányi joggal védett új tudományos-műszaki
eredményekről szóló információkat tartalmaz. Célja az új
találmány vagy eljárás elsőbbségének megállapítása és jogi
védelme, valamint a felhasználásra jogosultak körének
megállapítása. A szabadalmi leírásokat meghatározott formai
előírások alapján az arra jogosult országos intézmény adja közre
(hazánkban a Magyar Szabadalmi Hivatal). A közölt információkat



tekintve a szabadalmi leírás elsődleges, monográfia jellegű
dokumentum, amelynek információértéke igen jelentős.

○ szabvány: valamely termékkel, technológiai folyamattal vagy más
meghatározott tárgykörrel kapcsolatos, állandóan ismétlődő
feladatok megoldására ajánlott, illetve kötelező megoldási
módokat tartalmazó, az érdekelt felek részvételével, törvényesen
előírt módon szabályokba foglalás eredményeként létrejövő
dokumentum. A szabványokat sok esetben nemzetközi
együttműködés keretében dolgozzák ki, az egyes országok pedig a
nemzetközi szabványokat honosítják. A szabványok az ún.
normatív dokumentumok közé tartoznak, amelyek közös
jellemzője: az érdekelt felek közreműködésével kidolgozott
előírások, szakmabeli megállapodások eredményeképpen létrejövő
másodlagos, monográfia jellegű, publikált dokumentumok.

○ termékinformációs dokumentum: egy adott termékről leírás
(gépleírások, használati utasítások…)

○ vállalati kiadvány: más néven vállalati termékismertető irodalom.
Egyrészt hirdetési, propagálási céllal készült dokumentumokat
takar, amelyek egy-egy gyártmány vagy a cég termékeinek
megismertetésre jött létre. Másrészt belső vállalati anyagok,
melyek főképp belső oktatási célból íródtak.

○ kutatási és fejlesztési jelentés: a tudományos kutatási és
fejlesztési (K+F) tevékenység eredményeiről közreadott
monográfia jellegű, főként új információkat tartalmazó
dokumentum. Egy folyamatban lévő vagy befejezett kutatás
részleges vagy teljes eredményeit közli, célja a K+F tevékenység
során létrejövő új információk publikálása, ezáltal a kutatási
eredmények terén elért eredmények elsődlegességének
biztosítása, valamint a szakterületen dolgozó kutatócsoportok
tájékoztatása. A kutatási jelentés az elvégzett vagy folyamatban
lévő kutatások és fejlesztések eredményeitől a kutatást végző
intézmény vagy személy által készített, valamely adathordozón
rögzített beszámoló.

○ disszertációk: a tudományos minősítés különböző fokozatainak
elnyerése érdekében készített értekezések. Monográfia jellegű,
elsődleges információt tartalmazó dokumentumok, ezért
információértékük többnyire igen magas. A disszertációkat nem
mindig publikálják. A nem publikált disszertációkat az illetékes
egyetem könyvtárában őrzik.

A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:



Vadné Kokovay Zsuzsanna: Dokumentumismeret {online }
http://www.bdf.hu/konyvtar/tempus/Kokovay_%20Zsuzsa_dokumentum.pdf (Letöltés
időpontja: 2019.02.12. 19:20)

Szellemitulajdon-védelem
A fejezet csak rövid áttekintést kíván nyújtani. Nem célja a teljes körű
szellemitulajdon-védelem bemutatása.

Szellemitulajdon-védelem

Fogalma: Valamilyen kreatív, egyedi szellemi alkotás létrehozását jutalmazza. Az
oltalom célja, hogy a kizárólagos jogok ösztönzőleg hassanak a kreativitásra , a
szellemi, anyagi és időbeli ráfordításokra, további innovációk, alkotások
létrehozására. A kizárólagos jogok gazdasági(anyagi) megtérülést és erkölcsi
elismerést jelentenek.

A szellemitulajdon-védelem két fő ágra osztható:

1. Szerzői jog

2. Iparjogvédelem

A szellemitulajdon-jogok komoly gazdasági jelentőséggel bírnak, hozzájárulnak a
gazdaság növekedéséhez, a munkahelyteremtéshez, a kultúra sokszínűségéhez és stb.

Kialakulása az ipari forradalomhoz és a könyvnyomtatáshoz kapcsolható. A kor
társadalmi, technikai és gazdasági folyamataihoz folyamatosan alkalmazkodik és azzal
együtt fejlődik.

Szerzői jog

Egyéni, eredeti alkotások védelméről gondoskodik.

Két ágra bontható:

a) „Szűkebb értelemben vett” szerzői jog: az irodalmi, tudományos és művészeti
alkotásokat védi.

b) Kapcsolódó jogok: azokat a teljesítményeket védik, amelyek célja a szerzői
művek közönséghez történő közvetítése, eljuttatása. (előadóművészek,
hangfelvétel-előállítók, rádió-és televízió szervezetek, filmelőállítók, sui generis
adatbázis50 előállítók)

Vannak olyan műtípusok, amelyek nem tekinthetőek szerzői jogi értelemben vett
alkotásnak, így nem is illeti meg a szerzői jogi védelem. PL.:

http://www.bdf.hu/konyvtar/tempus/Kokovay_%20Zsuzsa_dokumentum.pdf


○ Jogalkotás és jogalkalmazással kapcsolatos iratok.
○ Sajtótermékek közleményeinek alapjául szolgáló információk.
○ Matematikai művelet, ötlet, elv.
○ Folklór kifejeződései.

Szerzői jogi védelem keletkezése:

○ A szerzőt a mű létrejöttétől megilleti a szerzői jogok összessége.
○ A szerzői jog a mű létrejöttével automatikusan keletkezik. Nincs

szükség hatósági eljárásra. 70 évig áll fenn.
○ Jogvita esetén bíróságon kell bizonyítani az alkotással

kapcsolatos tényeket, körülményeket. Ilyen esetekre hatékony
védelmet kínálhat az önkéntes nyilvántartásba vétel. Ezt a Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalánál lehet megtenni. A kiállított
tanúsítvány nem keletkeztet szerzői jogi védelmet, hanem azt
bizonyítja, hogy a nyilvántartásba vett szerzői mű azzal a
tartalommal akkor létezett.

A szerző halála esetén a vagyoni jogok örökölhetőek; az engedélyezési jog gyakorlása,
valamint a jogdíj beszedése a jogutódot illeti meg.

Iparjogvédelem

Létrejötte: az oltalmat egy hatósági aktus keletkezteti (Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala). Elsődleges feladata a gazdasági megtérülés biztosítása.

Két fő ágra bontható:

● Tudományos-műszaki jellegű megoldások:
○ Találmányok - szabadalmi oltalom
○ Használati minták – használati minta oltalom
○ Formatervezési minták(dizájn) – formatervezési minta-oltalom
○ Növényfajták - növényfajta- oltalom

● Árujelzők
○ Védjegyek
○ Földrajzi árujelzők

A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:

Hepp Nóra, Fejesné Lőrincz Anna: Szerzői jog. Budapest: Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, 2012. ISBN: 9789639157705



Dokumentumok szabályos leírása
Általános szabályok a hivatkozások és az irodalomjegyzék elkészítésére

Egy igényesen és pontosan elkészített irodalomjegyzék nem csak arról biztosít, hogy a
szerző nem követett el plagizálást, hanem a szerző igényességére való törekvését is
reprezentálja.

Szabályok:

• Sorszámozni kell a tételeket. (minden egyes tétel csak egyszer szerepel).

• Tételek sorrendjének felállításakor több forma is elfogadott:

a) A szabványokat kell előre venni, amennyiben van, és köztük szabványjelzet
szerinti sorrendet kell felállítani. A szabványok után következik a többi forrás
ABC-sorrendben a szerző, a cím, a kiadó neve és székhelye, valamint a kiadás éve
feltüntetésével, oldalszám nem kell. (Kivéve a folyóiratcikket és a
konferenciaközleményt, ahol meg kell adni az oldalszámot is!) A legújabb szabályok
szerint az ISBN és ISSN szám feltüntetése is kötelező.

b) A használt forrásokat dokumentumtípusok szerint sorba rendezve, az egyes
csoportokon belül ABC-sorrendben, illetve szabványoknál szabványjelzet szerinti
sorrendben.

c) A használt forrásokat ABC-sorrendben.

d) ABC sorrend figyelmen kívül hagyásával, a szögletes zárójeles szöveg közbeni
hivatkozás alkalmazásával kialakult sorrend szerint.

• A szerzők nevének leírásakor el kell hagyni (nem kell kiírni) a tudományos fokozatot
(Dr., Prof., Phd és stb.) Valamint semmilyen beosztás nem szerepelhet (pl. cégvezető,
dékán stb.), csak a név.

• Főszabály, hogy idegen nyelvű szerző esetén fel kell cserélni a neveket, hogy a
vezetéknév legyen elől és utána a keresztnév és közéjük vesszőt kell tenni.
(természetesen vannak, olyan nyelvek, ahol eleve a vezetéknév van elől [pl.kínai], ekkor
nem kell felcserélni). Ettől eltérés a mechatronikai mérnököknél, hogy a szerző
származásától függetlenül először a keresztnevet és utána a vezetéknevet kell leírni.

Példa főszabály szerint: Kenneth Frampton–ból Frampton, Kenneth lesz.

Példa mechatronikai mérnököknél:  Kenneth Frampton–ból Kenneth Frampton lesz, vagy
Husi Géza-ból Géza Husi.



• Ha 3-nál több szerző van, akkor csak az elsőt kell leírni és utána [et al.] kifejezés
használatos! Pl: Pum Pál [et al.]. DE!!! Elfogadott minden szerzői név feltüntetése is.

• [?] Ha nincs kiadási év, akkor elhagyható, vagy szögletes zárójelben kérdőjelet kell
alkalmazni.

• [s. l.] Ha nincs kiadási hely, akkor szögletes zárójelben s. l. kifejezést kell alkalmazni.

• [s. n.] Ha nincs kiadói név, akkor szögletes zárójelben s. n. kifejezést kell alkalmazni.

• Ha nincs megadva a szerző neve, akkor a leírást a címmel kell kezdeni.

• A szerző keresztneve megadható teljes névvel, vagy rövidített alakban is (pl. Kiss
József vagy Kiss J.), de következesen, minden egyes dokumentumnál ugyanazt a formát
célszerű alkalmazni.

• pp. vagy p. Ha az idézett mű egyetlen oldalát használtuk, akkor a pontos oldalszám
megadása előtt egy darab p betűt kell kitenni (pl.: p.1.). Ha több, akkor két darab p betűt
alkalmazunk (pl. pp. 22-26.).

• Ha nincs megadva a szerző neve, de van szerkesztő, akkor a szerkesztő nevével kell
kezdeni a leírást és zárójelbe kell kiírni, hogy a feltüntetett név a szerkesztő. Pl.: Kiss
János (szerk.)

• Az irodalomjegyzékben a dokumentum összoldalszámát kell megadni! (Vigyázat
könyvrészlet, folyóiratcikk és konferencia anyag esetén csak az(ok) az oldalszám(ok)
kell(enek), ahol az említettek pontosan megtalálhatóak a kiadványban!)

• Elektronikus forrás leírásánál  fel kell tüntetni (ha mód van rá) a szerzőt, a címet és a
weboldal címet. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor elegendő az URL-cím megadása
és a letöltés időpontjának feltüntetése!

• Pontos URL-cím használata. Online forrás leírásánál  mindig azt az URL-címet kell
megadni, ami a ténylegesen felhasznált irodalomra mutat. Tehát, ha például az E-gépész
oldalról használtunk fel egy dokumentumot, akkor nem csak ennyit adunk meg:
e-gepesz.hu, hanem az adott dokumentum pontos elérhetőségét:
https://www.e-gepesz.hu/cikkek/17490-modosultak-az-epitesugyi-kormanyrendeletek .

• Elektronikus jegyzet, elektronikus oktatási segédlet és egyéb más elektronikus
dokumentumok esetén az elektronikus dokumentum címe után zárójelben fel kell
tüntetni, hogy elektronikus dokumentumról van szó.Például: ÚTMUTATÓ szakdolgozat
készítéséhez (elektronikus jegyzet). Debrecen: Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Gépészmérnöki Tanszék, [?].

• A belső céges anyagokat is le kell hivatkozni. A cég nevének megadását követően ki
kell írni, hogy belső anyag. (Pl.: NI Hungary Kft. belső anyag)

https://www.e-gepesz.hu/cikkek/17490-modosultak-az-epitesugyi-kormanyrendeletek


Szakirodalmi hivatkozások alapjai
Hivatkozás: Tudományos dolgozat, tanulmány, cikk, diplomadolgozat stb. elkészítése
közben kötelező a felhasznált források pontos és ellenőrizhető közlése. A hivatkozás azt
jelenti, hogy szakmai anyag elkészítése során, amikor egy másik publikáció tartalmának
átvételére kerül sor, egyértelműen és precízen utalni kell a felhasznált dokumentum
bibliográfiai adataira.

Idézés

A szerzői jogérvényesítés a plágium terén bír nagy jelentőséggel. A plágium idegen mű
sajátként való feltüntetése, ami a szerző jogainak legdurvább megsértése. (Érdekesség:
Az ókori Görögországban a művészeti alkotás létrehozását nem tekintették alkotásnak,
a művészek a múzsák közvetítői voltak. Az ókori Rómában már bizonyos jogokat
elismertek a szellemi alkotásokkal kapcsolatban, a szerző névfeltüntetéshez való jogát a
„szellemi lopás” plágium fogalmával fejezték ki, de római jogban eredetileg a plágium
gyerekrablást jelentett.)

Hogyan követhető ez el??? Nagyon egyszerű! Nem hivatkozunk ott, ahol más művét
vettük át.

Hogyan kerülhető el??? Minden átvett gondolat (legyen az szöveges, képi, táblázatos
anyag és stb.) pontos forrását megadjuk!!!

A plágium kiszűrésére szolgálnak az egyre több egyetemen alkalmazott plágiumkereső
szoftverek. De egy gyakorlott szem szoftver nélkül is képes a plagizálás
megállapítására.

Plágiummentesen és szabadon felhasználhatóak a szépirodalmi és tudományos művek
a megfelelő idézettség mellett.

Az idézés: az eredeti mű részlete egy adott műben az eredeti szöveghez hűen
(szószerinti idézés) vagy a műben felelhető gondolatok kölcsönzése esetén(tartalmi
idézés), meghatározott céllal, a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével,
a célnak megfelelő terjedelemben átvehető.

Az idézés törvényileg engedélyezett oka, hogy a művészeti és tudományos gondolatok,
alkotások szabadon áramolhassanak.

Az idézés feltételei az alábbiak:

● a mű részletét lehet felhasználni, tehát nem áll mód a mű teljes egészének
átvételére semmilyen formában,

● célhoz kötöttség: csak indokolt mértékben lehet idézni (pl.: magyarázó
jelleggel),

● az eredeti szöveghez hűnek kell lenni,



● az idézésnek kizárólag kiegészítő szerepe lehet, azaz nem tölthet be lényegi
funkciót,

● idézni csak a forrás megjelölésével lehet,
● idézni csak saját műben lehet
● műfaji kötöttség: a mű integritásának megőrzése érdekében képző-, fotó- és

iparművészeti alkotások esetében nem megengedett az idézés, mivel az a mű
csonkításához, torzításához vezet.

Idézés formái

● Szó szerinti idézés: Amikor egy szerző hivatkozott művéből szó szerint
átvételre kerül egy rész. Ilyenkor „idézőjelet” kell használni, s a mondatból
sem kihagyni, sem hozzátenni nem szabad, még a szöveg szórendje sem
változtatható meg.

● Tartalmi idézés: A tartalmi idézetek, vagyis gondolatok kölcsönzése esetén
nem kell idézőjelet kitenni.

Mindkét esetben pontosan meg kell adni az idézet szerzőjét, és annak elérési
forrását.

Az idézés módjai

Kétféleképpen jelenik meg a hivatkozás a dolgozatban!

1. A szöveg közben: FONTOS!!!

● Az átvett szövegrészt követően (legyen az szó szerinti vagy tartalmi) rögtön ki
kell tenni a megfelelő hivatkozást.

● Minden olyan bekezdés, amelyet követően nincs hivatkozás az a szerző (a
szakdolgozat írója) saját gondolatának minősül.

● Amennyiben a szövegünk erősen tördelt, akkor érelemszerűen minden
bekezdést követően hivatkozunk, még akkor is, ha ugyanaz a forrása. Ugyanis
az új bekezdéssel mindig az előzőre épülő, de egyben új gondolatot kívánunk
rögzíteni, ezért is a formai elkülönítés. De ezzel az elhatárolással azt az
érzetet kelthetjük az olvasóban, amennyiben átvételről van szó és nem
hivatkozzuk, hogy saját gondolat következett az előző átvettet követően. Az
olvasó (bíráló) lehet nincs tisztában vele, de ezzel szerzői jogsértést követett
el a mű írója, plagizált!

● Nem elfogadott csak az egyes fejezetek címe mellett vagy az egyes fejezetek
végén hivatkozni!! Kivételt képezhet ezalól, ha az adott fejezet csak egy
bekezdésből áll, de ekkor is a bekezdés végén és nem a fejezet címében kell
hivatkozni!!!

● Ha fordításról is van szó (legyen bármilyen nyelvű is az eredeti mű), akkor is
az eredeti forrást kell megadni. Az, hogy valamit lefordítottunk még nem a
saját, önálló szellemi termékünk. Ha más felhasználja a már publikált



fordításunkat, akkor neki már kötelessége a mi dokumentumunkra hivatkozni,
mivel ő nem az eredeti forrást, hanem annak fordítását használta fel.

● Etikátlan magatartásnak minősül, ha kereszthivatkozással vesszük át más
gondolatát. Ez alatt az értendő, hogy felhasználom az A dokumentumot, ami
felhasználta B, C, D és E forrásokat, de nem az A dokumentumot, hanem
annak irodalmát jelölöm meg forrásként. MINDIG AZT TÜNTETEM FEL, AMIT
TÉNYLEGESEN HASZNÁLTAM, ellenkező esetben, ha kiderül az etikátlan
viselkedés, akkor az rontja a dolgozat minősítését!

Szaktól függően a Műszaki Karon három formája elfogadott jelenleg (2021.02.11):

○ [7]- az idézett szövegrészt követően közvetlenül kapcsos zárójelben
sorszámmal való hivatkozás. Minden egyes dokumentumot
más-más/egyedi szám jelöl, tehát egy dokumentum egy szám,
függetlenül, hogy hány alkalommal idézünk az adott dokumentumból.
Az első idézés alkalmával (az idézett szövegrészt követően
közvetlenül) kap egy sorszámot, például „[5]” és innentől minden egyes
idézés, mely ebből a dokumentumból származik, ugyanezt a
sorszámot kapja. Az irodalomjegyzékben pedig a sorszámok szerint
szerepelnek – értelemszerűen egytől emelkedő számsorrendben-, és
utánuk szabályosan leírva a dokumentum. Minden szakon elfogadott
idézési forma. A TDK dolgozatokban is ez a szöveg közbeni idézési
forma a követendő.

○ az idézett szövegrészt követően közvetlenül, zárójelben a szerző
családneve, illetve az idézett dokumentum első adateleme (ha nincs
szerző, akkor a cím első szava) és a mű kiadásának éve. Szó szerinti
és tartalmi idézésnél a pontos oldalszámot is fel kell tüntetni
(HANYADIK OLDALON található az idézett szövegrész)! pl.: (Szűcs,
2007:56.). Csak a Műszaki menedzser szakon elfogadott forma, de
ezen a szakon a kapcsos zárójelben sorszámmal formát is elfogadják.

2. A szöveg végén, az irodalomjegyzékben.

Az irodalomjegyzék a dolgozat kötelező eleme.

A felhasznált irodalomjegyzékben minden olyan művet fel kell tüntetni, amelyre a
törzsszövegben utalás található.

Az irodalomjegyzék célja, hogy bemutassa, milyen anyagokat, szakirodalmat
használt fel (és ismer) a dolgozat szerzője. Fel kell tüntetni minden egyes
felhasznált forrást, függetlenül az alkalmazás mértékétől.

Fontos, hogy csak azok a dokumentumok legyenek feltüntetve, amely használva is
volt a dolgozat elkészítésekor.



Etikátlan magatartásnak minősül, ha olyan dokumentumok is prezentálva vannak az
irodalomjegyzékben, amelyeket egyáltalán nem használtunk!!! Amennyiben ez
kiderül, az rontja a megírt mű minősítését!!!

Példa irodalomjegyzékre!

1. MSZ EN 12261:2002/A1 Gázmérők. Turbinás gázmérők. Hatálybalépés időpontja:
2006. november 1. Budapest: Magyar Szabványügyi Hivatal, 2006. 16 p.

2. Barótfi István: A napenergia hasznosítása. In: Barótfi István (szerk.)
Környezettechnika. Bp.: Mezőgazda. cop. 2000. pp. 27-70.

3. Kovács József – Takács Gábor – Takács Miklós: Analízis. Budapest. : Nemzeti
Tankvk., 2007. 254 p.

4. Kovács Péter: Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben. In: Építészfórum
{online} http://epiteszforum.hu/node/17575 (Letöltés időpontja: 2011.02.16.11óra 47
perc)

5. MUREXIN Korlátolt Felelősségű Társaság : Betonol csemperagasztási rendszer.
Budapest: MUREXIN Kft., 1977. 8 p.

6. Tiba Zsolt: Dinamikai szimulációs program fejlesztése. In: Gép 2008. 59. évf. 8. sz.
pp.10-15.

Ha a szöveg közben a szögletes zárójeles forma szerint hivatkoztunk, akkor az
irodalomjegyzékben is szögletes zárójelbe kell tenni az egyes dokumentumok
sorszámát.

[1] MSZ EN 12261:2002/A1 Gázmérők. Turbinás gázmérők. Hatálybalépés időpontja:
2006. november 1. Budapest: Magyar Szabványügyi Hivatal, 2006. 16 p.

[2] Barótfi István: A napenergia hasznosítása. In: Barótfi István (szerk.)
Környezettechnika. Bp.: Mezőgazda. cop. 2000. pp. 27-70.

[3] Kovács József – Takács Gábor – Takács Miklós: Analízis. Budapest. : Nemzeti
Tankvk., 2007. 254 p.

[4] Kovács Péter: Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben. In: Építészfórum
{online} http://epiteszforum.hu/node/17575 (Letöltés időpontja: 2011.02.16.11óra 47
perc)

[5] MUREXIN Korlátolt Felelősségű Társaság : Betonol csemperagasztási rendszer.
Budapest: MUREXIN Kft., 1977. 8 p.

[6] Tiba Zsolt: Dinamikai szimulációs program fejlesztése. In: Gép 2008. 59. évf. 8. sz.
pp.10-15.

http://epiteszforum.hu/node/17575
http://epiteszforum.hu/node/17575


A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:

Hepp Nóra, Fejesné Lőrincz Anna: Szerzői jog. Budapest: Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, 2012. ISBN: 9789639157705

Képek/táblázatok/ábrák hivatkozása és jegyzéke
Szinte minden szakdolgozatban előfordulnak képek, táblázatok és ábrák. Természetesen
ezeknek a használatára és lehivatkozására is megvan a megfelelő szabályozás, forma. A
továbbiakban ezeknek az ismertetése kerül terítékre.

Szöveg közbeni hivatkozás

Fontos! Az adott objektumot (kép/ábra/táblázat) meg kell említeni a szövegben. El kell
magyarázni, hogy mi a célja, a szerepe a dolgozatban, nem várható el, hogy a dolgozat
olvasója fejtse meg annak lényegét.

(Pl.: A darvak vándorlásának földrajzi viszonyai-melyet a 2. ábrán mutatok be- azért van
nagy jelentősége, mert… vagy A darvak vándorlásának földrajzi viszonyainak (2. ábra),
azért van nagy jelentősége, mert…)

Minden objektumnak (kép/ábra/táblázat) van egy címe, amit fel kell tüntetni az objektum
(kép/ábra/táblázat) alatt vagy felett

Példa képre:



1.kép: Le Corbusier's Notre-Dame-du-Haut [2]

Példa táblázatra:

1. táblázat: Vezetői menedzsment szerepkörök [5]

Minden kép/ábra/táblázatnak van egy forrása, amit fel kell tüntetni (hivatkozás)!

● Lényeg: egyértelmű legyen mi alapján készült.
● Amennyiben saját készítésű az adott kép/ábra/táblázat, akkor a

forrásmegadásnál az alábbiak szerint kell eljárni:
○ Például: 2. ábra: A darvak vándorlásának földrajzi viszonyai

(Forrás: saját készítés) vagy (Forrás: saját szerkesztés)
● Amennyiben nem saját készítésről van szól, akkor építőmérnök,

mechatronikai mérnök, gépészmérnök, környezetmérnök és műszaki



menedzser szakokon a kép/ábra/táblázat neve után szögletes zárójelben kell
megadni a forrás számát.

○ Például: 2. ábra: A darvak vándorlásának földrajzi viszonyai
(Forrás: [8])

○ Amennyiben valamilyen forrás átszerkesztése alapján készült el a
kép/ábra/táblázat, akkor a következőképpen kell megadni a
hivatkozását: (Forrás: [8] alapján saját szerkesztés) vagy (Forrás:
[8] alapján saját készítés)

A dolgozat végén történő hivatkozás.

Az irodalomjegyzékben lesznek megadva azok a szakirodalmak, melyek a képek,
táblázatok, ábrák forrásaiként szolgáltak a Dokumentumok szabályos leírása a
Szakirodalmi hivatkozások alapjai-c. fejezetekben bemutatott hivatkozás elkészítési
szabályok szerint kell eljárni.

Képjegyzék/Táblázatjegyzék/Ábrajegyzék

Az irodalomjegyzék után vagy a mellékletben elhelyezve jelenik meg
képek/táblázatok/ábrák jegyzéke a dolgozatban.

FONTOS! Fel kell tüntetni, hogy az adott kép, táblázat, ábra melyik oldalon szerepel a
dolgozatban.

Példa képek/táblázatok/ábrák jegyzékére:

1.kép: Le Corbusier's Notre-Dame-du-Haut ….5.

2.kép: … ….8.

3.kép:… ….10.

stb…

FONTOS! A Képjegyzék/Táblázatjegyzék/Ábrajegyzék nem irodalomjegyzék. Ezekben a
jegyzékekben csak azt kell feltüntetni, hogy az adott kép/ábra/táblázat a saját
dolgozaton belül hol helyezkedik el!!!

A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:

Kép forrása: eliinbar.files.wordpress.com/2012/12/ronchamp-1.jpg (Letöltés időpontja:
2019.01.20. 15:10)

Táblázat forrása: Kövesi János,Topár József (szerk.): A minőségmenedzsment alapjai.
Budapest: BMGE GTK : Typotex, 2006. p. 103. ISBN 978-963-279-700-7

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296318
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=296319


A Műszaki Karon elfogadott irodalomjegyzék hivatkozási
formák

Építészmérnök, építőmérnök, gépészmérnök és
környezetmérnök szakokon elfogadott formák

Egy vagy többszerzős kötet (könyv)

Kötelező adatelemek:

- Szerzők VEZETÉK és utóneve: Kovács József – Takács Gábor – Takács Miklós

- A mű címe: Analízis

- Kiadás: (hányadik kiadása a műnek, ez nem kötelező)

- Megjelenés: Budapest: Nemzeti Tankvk., 2007.

- Terjedelem: 471. p.

- Sorozat: (amennyiben egy könyvsorozat részeként jelenik meg a könyv.
Megadható, de nem kötelező)

- ISBN: a könyv egyedi azonosítója

Példa:

Kovács József – Takács Gábor – Takács Miklós: Analízis. Budapest: Nemzeti
Tankvk., 2007. 471 p. ISBN 963 18 6783 8

Könyvfejezet, konferencia kiadvány fejezete

Gyűjteményes műben megjelent közleményre vagy egy adott mű kiemelt részeire is lehet
hivatkozni.

Kötelező adatelemek:

- A könyvfejezet szerzője: Barótfi István

- A könyvfejezet címe: A napenergia hasznosítása

- „In” megjegyzés után a kötet teljes bibliográfiai tételét meg kell adni

(a kötet szerzőinek adatai: Barótfi István

Címe: Környezettechnika ,



Megjelenés: Budapest. : Mezőgazda. cop. 2000)

- a tanulmány oldalszáma: (pp. 32-70.)

- ISBN

Pl.:Barótfi István: A napenergia hasznosítása. In: Barótfi István (szerk.)
Környezettechnika. Budapest. : Mezőgazda. cop. 2000. pp. 32–70. ISBN 963 286
009 8

Időszaki kiadványok, folyóiratcikkek

Kötelező adatelemek:

- Szerző neve: Tiba Zsolt

- A cikk címe: Dinamikai szimulációs program fejlesztése

- „In” megjegyzés után

a folyóirat neve, címe: Gép

év,: 2008.

Évfolyama: 59. évf.

hónap (vagyis a lapszám): 8. sz.

oldalszám p. jelet követően: pp. 28-32.

- ISSN szám: a folyóirat egyedi azonosítója

Pl. : Tiba Zsolt: Dinamikai szimulációs program fejlesztése. In: Gép 2008. 59/8. pp.
28-32. ISSN 9999-1111

Szabványok

Kötelező adatelemek:

- A szabvány hivatkozási száma: MSZ EN 12261:2002/A1

- A szabvány címe: Gázmérők. Turbinás gázmérők

- A hatálybalépés időpontja: Hatálybalépés időpontja: 2006. november 1.

- Ha van, akkor visszavonás időpontja: Visszavonás időpontja: 2022.01.20.

- Kiadó, Kiadás helye, éve: Budapest : Magyar Szabványügyi Hivatal, 2006.



- Oldalszám: 14 p.

Pl.: MSZ EN 12261:2002/A1 Gázmérők. Turbinás gázmérők. Hatálybalépés
időpontja: 2006. november 1.Budapest : Magyar Szabványügyi Hivatal, 2006. 14 p.

Termékinformációs kiadvány

Kötelező adatelemek:

- Gyártó (szerző): MUREXIN Korlátolt Felelősségű Társaság

- Cím: Betonol csemperagasztási rendszer

- Kiadás helye: Budapest

- Kiadó: MUREXIN Kft

- Megjelenési év: 1977.

- Oldalszám: 62 p.

Pl.: MUREXIN Korlátolt Felelősségű Társaság : Betonol csemperagasztási rendszer.
Budapest: MUREXIN Kft., 1977. 62 p.

Online információforrás

Kötelező adatelemek:

- Szerző: Kovács Péter

- Cím: Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben

- In: ezután megadjuk az oldal címét : In: Építészfórum

- {online}

- URL cím: http://epiteszforum.hu/node/17575

- A lekérdezés időpontja: év, hónap, nap, perc: Letöltés időpontja: 2011.02.16.11 óra
47 perc

Pl.: Kovács Péter: Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben. In:
Építészfórum {online} http://epiteszforum.hu/node/17575 (Letöltés időpontja:
2011.02.16.11óra 47 perc)

Műszaki menedzser szakon elfogadott formák

Egy vagy többszerzős kötet (könyv)

http://epiteszforum.hu/node/17575
http://epiteszforum.hu/node/17575


Kötelező adatelemek:

- Szerzők Vezeték és utóneve: Kovács J. – Takács G. – Takács M.

- Megjelenés éve zárójelben: (2007)

- A mű címe: Analízis

- Kiadó neve: Nemzeti Tankvk.

- Kiadás helye: Budapest

- ISBN: a könyv egyedi azonosítója

Példa:

Kovács J. – Takács G. – Takács M.(2007): Analízis. Nemzeti Tankvk., Budapest.
ISBN 963 999 111 78

Könyvfejezet, konferencia kiadvány fejezete

Gyűjteményes műben megjelent közleményre vagy egy adott mű kiemelt részeire is lehet
hivatkozni.

Kötelező adatelemek:

- A könyvfejezet szerzője: Barótfi I.

- Megjelenés éve zárójelben: (2000)

- A könyvfejezet címe: A napenergia hasznosítása

- „In” megjegyzés után a kötet teljes bibliográfiai tételét meg kell adni

(a kötet szerzőinek adatai:Barótfi I.

Kötet címe: Környezettechnika ,

Kiadó neve: Mezőgazda.

Kiadás helye: Budapest

- A tanulmány oldalszáma: pp. 32-70

- ISBN

Pl.:Barótfi I.(2000): A napenergia hasznosítása. In: Barótfi I. (szerk.):
Környezettechnika. Mezőgazda., Budapest. pp. 32–70. ISBN 963 286 009 8



Időszaki kiadványok folyóiratcikkek

Kötelező adatelemek:

- Szerző neve: Tiba Zs.

- Megjelenés éve zárójelben: (2008)

- A cikk címe: Dinamikai szimulációs program fejlesztése

-„In” megjegyzés után

a folyóirat neve, címe: Gép

Évfolyama: 59.

hónap (vagyis a lapszám): 8.

oldalszám: pp. 28-32.

- ISSN szám: a folyóirat egyedi azonosítója

Pl. : Tiba Zs.(2008): Dinamikai szimulációs program fejlesztése. In: Gép 59/8. pp.
28-32. ISSN 9999-1111

Szabványok

Kötelező adatelemek:

- A szabvány hivatkozási száma: MSZ EN 12261:2002/A1

- A szabvány címe: Gázmérők. Turbinás gázmérők

- A hatálybalépés időpontja: Hatálybalépés időpontja: 2006. november 1.

- Ha van, akkor visszavonás időpontja: Visszavonás időpontja: 2022.01.20.

- Kiadó: Magyar Szabványügyi Hivatal

- Kiadás helye: Budapest

- Kiadás éve: 2006

Pl.: MSZ EN 12261:2002/A1 Gázmérők. Turbinás gázmérők. Hatálybalépés
időpontja: 2006. november 1. Magyar Szabványügyi Hivatal, Budapest, 2006.

Termékinformációs katalógusok

Kötelező adatelemek:



- Gyártó (szerző): MUREXIN Korlátolt Felelősségű Társaság

- Megjelenési év: 1977.

- Cím: Betonol csemperagasztási rendszer

- Kiadó: MUREXIN Kft

- Kiadás helye: Budapest

Pl.: MUREXIN Korlátolt Felelősségű Társaság (1997) : Betonol csemperagasztási
rendszer. MUREXIN Kft., Budapest.

Online információforrás

Kötelező adatelemek:

- Szerző: Kovács P.

- Cím: Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben

- In: ezután megadjuk az oldal címét : In: Építészfórum

- {online}

- URL cím: http://epiteszforum.hu/node/17575

- A lekérdezés időpontja: év, hónap, nap, perc: Letöltés időpontja: 2011.02.16.11 óra
47 perc

Pl.: Kovács P.: Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben. In: Építészfórum
{online} http://epiteszforum.hu/node/17575 (Letöltés időpontja: 2011.02.16.11óra
47 perc)

Mechatronikai mérnök szakon elfogadott formák

Egy vagy többszerzős kötet (könyv)

Kötelező adatelemek:

- Szerzők Vezeték és utóneve: J. Kovács, G. Takács, M. Takács

- A mű címe: Analízis

- Kiadás helye: Budapest

- Kiadó neve: Nemzeti Tankvk.

http://epiteszforum.hu/node/17575
http://epiteszforum.hu/node/17575


- Megjelenés éve: 2007.

- ISBN: a könyv egyedi azonosítója

Példa:

J. Kovács, G. Takács, M. Takács, ’’Analízis’’, Budapest: Nemzeti Tankvk., 2007, ISBN
963 999 111 78

Könyvfejezet, konferencia kiadvány fejezete

Gyűjteményes műben megjelent közleményre vagy egy adott mű kiemelt részeire is lehet
hivatkozni.

Kötelező adatelemek:

- A könyvfejezet szerzője: I. Barótfi

- A könyvfejezet címe idézőjelek között: A napenergia hasznosítása

- a kötet szerzőinek adatai (ha van): I. Barótfi

- Kötet címe: Környezettechnika

- Kiadás helye: Budapest

- Kiadó neve: Mezőgazda.

- A megjelenés éve: 2000

- A tanulmány oldalszáma: pp. 32-70

- ISBN

- DOI szám, ha van

Pl.: I. Barótfi,  ’’A napenergia hasznosítása’’, I. Barótfi, Környezettechnika. Budapest:
Mezőgazda, 2000, pp. 32–70. ISBN 963 286 009 8

Pl: T. I. Erdei, N. C. Obinna, Z. Molnár and G. Husi, "Surveillance and security system
in the building mechatronics research center," 2017 International Conference on
Engineering, Technology and Innovation (ICE/ITMC), Funchal, 2017, pp. 509-512. doi:
10.1109/ICE.2017.8279928

Időszaki kiadványok folyóiratcikkek

Kötelező adatelemek:

- Szerző neve: Zs.Tiba



- A cikk címe: Dinamikai szimulációs program fejlesztése

-„in” megjegyzés után

- a folyóirat neve, címe: Gép

- Évfolyama: 59.

- hónap (vagyis a lapszám): 8.

- oldalszám: pp. 28-32.

- megjelenés éve: 2008

- DOI szám, ha van

Pl.: Zs. Tiba, ’’Dinamikai szimulációs program fejlesztése’’, in Gép, vol. 59. no. 8. pp.
28-32., 2008.

Pl.: P. Baranyi, "TP model transformation as a way to LMI-based controller design," in
IEEE Transactions on Industrial Electronics, vol. 51, no. 2, pp. 387-400, 2004. doi:
10.1109/TIE.2003.822037

Szabványok

Kötelező adatelemek:

- A szabvány hivatkozási száma: MSZ EN 12261:2002/A1

- A szabvány címe: Gázmérők. Turbinás gázmérők

- A hatálybalépés időpontja: Hatálybalépés időpontja: 2006. november 1.

- Ha van, akkor visszavonás időpontja: Visszavonás időpontja: 2022.01.20.

- Kiadó: Magyar Szabványügyi Hivatal

- Kiadás helye: Budapest

- Kiadás éve: 2006

Pl.: MSZ EN 12261:2002/A1 Gázmérők. Turbinás gázmérők. Hatálybalépés
időpontja: 2006. november 1. Magyar Szabványügyi Hivatal, Budapest, 2006.

Termékinformációs katalógusok

Kötelező adatelemek:

- Gyártó (szerző): MUREXIN Korlátolt Felelősségű Társaság

https://elearning.unideb.hu/mod/glossary/showentry.php?eid=947&displayformat=dictionary


- Cím: Betonol csemperagasztási rendszer

- Kiadás helye: Budapest

- Kiadó: MUREXIN Kft

- Megjelenési év: 1977.

Pl.: MUREXIN Korlátolt Felelősségű Társaság, ’’Betonol csemperagasztási rendszer’’,
MUREXIN Kft., Budapest, 1977.

Online információforrás

Kötelező adatelemek:

- Szerző: P. Kovács

- Cím: Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben

- In: ezután megadjuk az oldal címét : In: Építészfórum

- {online}

- URL cím: http://epiteszforum.hu/node/17575

- A lekérdezés időpontja: év, hónap, nap, perc: Letöltés időpontja: 2011.02.16.11 óra
47 perc

Pl.: Kovács P.: Finn nyomokon, avagy tradíció a finn építészetben. In: Építészfórum
{online} http://epiteszforum.hu/node/17575 (Letöltés időpontja: 2011.02.16.11óra
47 perc)

Ismétlő kérdések

http://epiteszforum.hu/node/17575
http://epiteszforum.hu/node/17575


Szakdolgozat

Szakdolgozat megírása
Ez a fejezet csak egy rövid leírást kíván nyújtani. A szakdolgozat elkészítőjének ezentúl
célszerű a tanszékétől beszerezni a szakdolgozat elkészítésének részletes útmutatóját,
amely az adott szakon elfogadott.

A „megírás” a hab a tortán a tanulmányok befejezésekor.

„A szakdolgozat gépelt szöveg, hossza minimum 40 oldal, és a diák azon tudományágat
érintő, valamely kérdést tárgyal benne, amelyből diplomát kíván szerezni.”[1]

„A mérnöki szak hallgatóinak tanulmányaik befejezéséhez szakdolgozatot kell készíteni.
A szakdolgozat eredményes elkészítése a záróvizsgára való bocsátása alapfeltétele. A
szakdolgozat készítésének célja a mérnökjelölt elméleti és gyakorlati műszaki
ismereteinek rendszerezése, megszilárdítása és alkalmazása, a vonatkozó témakör
elmélyültebb tanulmányozása, a számítási és szerkesztési jártasság bizonyítása. A
szakdolgozat valóságos műszaki feladat és önálló mérnöki munka. A mérnökjelölt a
szakdolgozat sikeres elkészítésével bizonyítja be, hogy önállóan is képes mérnöki
feladatok megoldására. Ennek megfelelően a szakdolgozatot a legnagyobb gonddal és
alapossággal kell tartalmilag, formailag kidolgozni és összeállítani.”[2]

Fontos! A szakdolgozatnak önálló munkának kell lenni, tehát el kell kerülni az ún.
ghostwriter jelenséget. Ez azt jelenti, hogy a diplomamunkát az adott hallgató helyett
más írja meg. Az egyetemek nem nézik jó szemmel ezt a megírási formát. Amennyiben
kiderül az intézményből való eltanácsolást is maga után vonhatja, illetve a hatályos
jogszabályok szerint büntetőfeljelentéssel is lehet élni az elkövetővel szemben.[3]

Megjegyzés: rendkívül jó kutatásból is lehet „hitvány” dolgozatot írni, de gyenge
kutatásából is lehet elfogadhatót produkálni…

A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:

[1] Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? . [Szentendre]: Kairosz, [2006] p15. ISBN
9632824636

[2] ÚTMUTATÓ szakdolgozat készítéséhez (elektronikus jegyzet). Debrecen: Debreceni
Egyetem Műszaki Kar Gépészmérnöki Tanszék, [?]. p. 2.

[3] Hepp Nóra, Fejesné Lőrincz Anna: Szerzői jog. Budapest: Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala, 2012. p.29. ISBN: 9789639157705



Tanácsok szakdolgozat megírásához
Készítsünk vázlatot!

● A vázlat a dolgozat csontváza, nem kell a szakdolgozatba beköttetni, ez
csupán a szakdolgozat elkészítését hivatott segíteni. Célszerű készíteni.

● A vázlat nem más, mint a koncepció optimalizálása.
● Még egyszer lehetőség nyílik pontosan körülhatárolni a témát. Túl széles körű

téma esetén célszerű a szűkítés.
● Rendszerezni kell a gondolatokat, melyek ki lesznek dolgozva.
● A vázlat terjedelme álljon összhangban a munka terjedelmével.
● Egységes legyen a vázlat egésze.
● A vázlat egyes részei arányosak legyenek dolgozat egyes részeivel. Amik

hosszabban, elmélyülten lesznek kifejtve, az a vázlat összeállításában is
érzékeltetve legyen.

● Látszódjon a dolgozat íve és a logikai kapcsolatok. Általános felől a speciális
felé kell haladni.

A vázlat tartalma:

○ Bevezetés: ez gyakran a koncepció átalakított verziója.
○ Kidolgozás: ez a dolgozat lényege, 2-4 fejezet további részekre

tagolva.
○ Befejezés(összegzés): legfontosabb eredmények összefoglalása,

végkövetkeztetés.
○ Irodalomjegyzék: felhasznált irodalom.

A klasszikus értelemben vett szakdolgozat makroszerkezete

● Külső címlap: a szerző és cím szerepel
○ A címválasztás alapszabályai:

■ Gyakorlatilag az utolsó mozzanat;
■ Rövid, találó, frappáns, de fednie kell a tartalmat;
■ Legyen egyedi és megkülönböztető;
■ Ragaszkodjon a feldolgozott témához;
■ Az alcímben rejlő lehetőségek.

○ A cím funkciói:
■ Megnevezi az anyagot;
■ Kifejezi az írásmű tartalmát;
■ Kiemeli a többi közül, felkelti az olvasó érdeklődését;
■ Bizonyos mértékig sugallja a szerző véleményét.

● Belső címlap: a dolgozat címe; szerző(k) neve; konzulens(ek) neve; Egyetem,
Kar, tanszék neve; szak megadása

● Mottó: egy gondolatébresztő idézet, mely kapcsolódik a dolgozat témájához.
● Tartalomjegyzék



○ Lehetőleg egy oldalon férjen el.
○ „Elvileg” a dolgozatról ad pontos képet.
○ Címek világosan különüljenek egymástól.

● Előszó: rövid bevezető, de nem feltétlenül szükséges.
● Bevezetés

○ A kész dolgozat átolvasása után kell véglegesíteni.
○ Feladata: érdeklődés felkeltése.
○ Szerepe: a választott téma aktualitásának bizonyítása, az

esetleges gyakorlati hasznosítás „felvillantása”.
○ Praktikus kitérni a dolgozat céljára, és az elérendő eredményekre.
○ Lehet említést tenni a témaválasztás szubjektív elemeiről is.

● Kidolgozás (tárgyalás)
○ Ez a dolgozat lényege.
○ A dolgozat érdemi része itt kell közölni az érdemi mondanivalót.
○ Általában 2-4 fejezetrészből áll, amelyek további részekre

tagolhatóak.
○ A lehetőségekhez mérten csak központi gondolathoz szorosan

kapcsolódó kérdéseket tárgyaljuk.
○ Általános gondolatoktól a speciálisak felé kell haladni, a konkrét

kérdések tárgyalásának irányába.
● Befejezés(összegzés): összefoglaljuk a legfontosabb eredményeket,

végkövetkeztetés.
○ A kész dolgozat átolvasása után véglegesítjük.
○ Feladata: tömören összegezze a dolgozat lényegét.
○ Tartalma:

■ A dolgozat mondanivalójának megismétlése, a dolgozat
célkitűzés elérésének vizsgálata.

■ A „Bevezetésben” feltett kérdésekre adott válaszok
összegyűjtése.

■ Főbb megállapítások felsorolása.
■ Vitakérdések kiemelése.
■ Szerző alapvető önálló következtetésinek

megfogalmazása.
■ Esetleges új eredmények és azok alkalmazhatóságának

megjelölése.
● Irodalomjegyzék

A dolgozat megírásához használt összes szakirodalmat fel kell tüntetni. Fontos,
hogy csak azon művek kerüljenek megjelölésre, melyek ténylegesen lettek
használva.

● Képek/táblázatok/ábrák jegyzéke (megjelenhet a mellékletben is)



○ Csak a dolgozathoz kötődő képek, ábrák és táblázatok jelenhetnek
meg, melyek érdemi információkat közölnek az olvasóval
(öncélúság kizárandó).

○ Forrásmegjelölés az irodalomjegyzékben.
● Rövidítések jegyzéke: a dolgozatban használt rövidítések feloldásának

jegyzéke. Ez szerepelhet közvetlenül a tartalomjegyzék után is.
● Melléklet

Figyeljünk a nyelvhelyességre

● Mindenkinek van egy sajátos kifejező stílusa, ha ez nem megfelelő egy
tudományos igényű mű megírásához, akkor változtatni kell rajta.

● Helyesírási hibák, lehetőség szerint el kell olvastatni másokkal is a
dolgozatot.

● Szóismétlések kerülése.
● Kötő és toldalékszavakkal nem tanácsos mondatokat kezdeni.
● Legyen a mondatoknak ALANYA, ÁLLÍTMÁNYA és TÁRGYA.
● Ne legyenek bonyolult, barokkos körmondatok.
● Egyszerűségre, lényegre összpontosításra kell törekedni.
● A dolgozat elején el kell dönteni, hogy egyes szám első személyben, vagy

egyes szám harmadik személyben íródik meg dolgozat. Nagyon zavaró tud
lenni a váltogatásuk. (TDK dolgozatoknál, ha csoportos munka eredménye az
elkészített mű, akkor elfogadott a többes szám első személy is).

Típushibák

● Zsurnalizmus: gyakori hiba, hogy hatásvadász és látványos fordulatokkal
tűzdelik a dolgozatot! Ez egy tudományos igényű munka!

● Megszemélyesítés: szép mondatokat lehet alkotni, ha élő tulajdonságokkal
ruházunk fel fogalmakat. Helytelen.

● Visszatérés: legyen egy sorrendisége, íve a dolgozatnak. Lehetőség szerint ne
legyen visszatérés állandó jelleggel a kiindulóponthoz.

● „A igaz, mert A igaz” típusú magyarázatok kerülendők.

Tagolás

● Alapszabály: decimális számozás a legáttekinthetőbb.
● Arányosság: egyforma súlyú probléma egyforma terjedelemben kerüljön

tárgyalásra. Az egyes fejezetek nagyságrendileg hasonló terjedelműek
legyenek.

● Formátum: egyforma szintű címek egyforma stílusban, egyforma tördeléssel.

A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:



Eco, Umberto: Hogyan írjunk szakdolgozatot? . [Szentendre]: Kairosz, [2006] p15. ISBN
9632824636

Plágiumszűrés
A „copy-paste kultúra” terjedését az egyetemek és kiadók egyre szélesebb körű
plágiumszűréssel igyekeznek visszaszorítani. Egy angol egyetemeket érintő vizsgálat pl.
kimutatta, hogy míg 2005-ben a hallgatói diplomadolgozatoknak még 8 százalékában
volt nagymértékű plagizált tartalom, 2012-re ez a szám 3 százalékra csökkent. Az ehhez
hasonló sikerek újabb ösztönzést adnak a plágiumkeresők további terjedéséhez,
fejlesztéséhez. Ennek eredményeként ma már több ingyenes szoftver is rendelkezésre
áll (Magyarországon ilyen a KOPi), de a csalások kiszűrésére a legnagyobb garanciát a
fizetős szolgáltatások jelentik.

A Debreceni Egyetemen is végeznek plágiumszűrést az iThenticate és Turnitin szoftver
segítségével. Mind a kettő többszáz tudományos kiadó több millió cikkéhez, az impakt
faktoros folyóiratok 80%-hoz és a vezető adatbázisok (Ebsco, Emerald, Wiley stb.)
tartalmához fér hozzá. Magyar és idegen nyelvű internetes tartalmakban keres, köztük a
Debreceni Egyetem Elektronikus Archívumában is.

A hallgatók közvetlenül nem regisztrálhatnak az iThenticatere és a Turnitinre is csak
konzulensük támogatásával.

Regisztráció és használat

A szolgáltatás csak DE polgárok számára elérhető.

A regisztrációt a DEENK végzi. Igényét a crosscheck@lib.unideb.hu email címen
jelezheti.

Ne feledd!!! A hallgatók dolgozatainak (diplomamunka, TDK) plágiumszűrését a
konzulens oktató végezheti el.

A plágiumszűrés során a dolgozat feltöltésre kerül az iThenticatere vagy a Turnitinre és
5-10 percen belül már szolgáltatja is a vizsgálat eredményét. A vizsgálat során
egyezéseket keres a szoftver a már említett tartalmak és az aktuálisan vizsgált
szakdolgozat között. Maga az esetleges  egyezés önmagában még nem jelent
plagizálást, mivel ha a szakdolgozat szerzője a vonatkozó részt az idézési szabályoknak
megfelelően lehivatkozta, akkor nem követett el jogsértést.

Fontos!!! Az, hogy esetlegesen alacsony érték kerül kimutatásra nem jelenti azt, hogy a
dolgozat nem is tartalmaz plagizált részt. Az alacsony érték lehetséges okai:

● A program csak online tartalmakkal végez lehasonlítást. Tehát ha egy írásmű
csak papír alapon létezik, a program nem fog egyezést találni.



● Fordítás esetén nagy valószínűséggel szintén nem fog találni egyezést,
mégha az adott mű már léttezik magyar nyelven az online térben.

Tehát maga az online szűrés nem elegendő a plágiumszűrés pontos lefolytatásához, a
konzulens is üzetesen áttekinti a dolgozatot.

Ha magas hasonlósági érték kerül megállapításra, akkor megkérdőjeleződhet a mű
eredetisége, azaz, hogy a dolgozat önálló és saját munka, vagy csupán más munkák
szolgai másolata. Ennek következménye a végleges érdemjegyben manifesztálódhat.

Ha a szakdolgozat leadása előtt a vizsgálat során kiderül, hogy a szakdolgozat
plágiumot tartalmaz, akkor értelemszerűen a hallgatónak van még ideje javítani, pótolni
a hiányosságokat.

A leadáskor a hallgató kitölt és aláír egy plágiumnyilatkozatot, mellyel kijelenti, hogy
dolgozata nem tartalmaz plágiumot, ha ez később mégis megcáfoglásra kerülne, akkor
vállalja a teljes felelősséget.

Ha egy szakdolgozatról záróvizsgát követően derül ki, hogy plágiumot tartalmat, akkor
etika vizsgálat indul az egykori hallgatóval szemben, melynek a végeredménye a
szakdolgozat visszavonása is lehet.

Az alábbiakban az iThenticate szoftverrel vizsgált dolgozat képernyőrészlete látható:

A fejezet elkészítéséhez használt szakirodalom:

https://lib.unideb.hu/hu/plagiumkeresok (Letöltés időpontja: 2019.02.27.)

Petró L. (2014) iThenticate: „fegyver” a Ctrl+C, Ctrl+V ellen! Egyetemi Élet. - 53 : 3 (2014),
p. 15.

https://lib.unideb.hu/hu/plagiumkeresok


Fogalomtár
Nyomtatóbarát változat

Keresés a teljes szövegben
Fogalomtár böngészése ezzel az indexszel

Speciális | A | Á | B | C | CS | D | DZ | DZS | E | É | F | G | GY | H | I | Í | J | K | L | M | N | NY | O |
Ó | Ö | Ő | P | Q | R | S | SZ | T | TY | U | Ú | Ü | Ű | V | W | X | Y | Z | ZS | MIND

Oldal:  1 2 3 (Következő)

MIND

D

DEA
Debreceni Egyetem elektronikus Archívuma. A Debreceni Egyetem Egyetemi és
Nemzeti Könyvtár által működtetett elektronikus archívum, a Debreceni Egyetemen
született tudományos publikációk, doktori disszertációk és szakdolgozatok, oktatási
segédanyagok, előadások és intézményi dokumentációk teljes szövegének tárhelye.

disszertáció
A tudományos minősítés különböző fokozatainak elnyerése érdekében készített
értekezés.

DOI
A DOI (Digital object identifier), azaz az elektronikus dokumentumok azonosítója.
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dokumentum
A dokumentum fogalma az idők során sokat változott. A szó a latin docere, tanítani,
oktatni igéből származik, melynek főnévi alakja tanúsítást, bizonyítást jelent. A
dokumentum lényege, hogy az információt rögzítve tartalmazza.
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ghostwriter
A diplomamunkát az adott hallgató helyett más írja meg. Az egyetemek nem nézik jó
szemmel ezt a megírási formát. Amennyiben kiderül az intézményből való
eltanácsolást is maga után vonhatja, illetve a hatályos jogszabályok szerint
büntetőfeljelentéssel is lehet élni az elkövetővel szemben.

Google Scholar
A Google Scholar a Google speciális keresője. Segítségével kizárólag tudományos
anyagok között van mód keresni. A Google Scholar nem adatbázis, hanem kereső. A
keresőrobotjának megfelelő dokumentumokat indexálja, teszi visszakereshetővé.
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hiteles forrás
Hiteles forrásnak csak azok a  dokumentumok tekinthetőek, amelyek szakemberek
által lettek elkészítve, szakmailag megbízható, ellenőrzött, lektorált művek.

hivatkozás
A szakmai anyag elkészítése során, amikor egy másik publikáció tartalmának
átvételére kerül sor, egyértelműen és precízen utalni kell a felhasznált dokumentum
bibliográfiai adataira.
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ICS szám
Az ICS a szabványok nemzetközi osztályozási rendszere.

idézés
Az eredeti mű részlete egy adott műben az eredeti szöveghez hűen (szószerinti
idézés) vagy a műben felelhető gondolatok kölcsönzése esetén (tartalmi idézés),
meghatározott céllal, a forrás, valamint az ott megjelölt szerző megnevezésével, a
célnak megfelelő terjedelemben történő átvétel.
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időszaki kiadvány
Olyan előre meg nem határozott időtartamra tervezett kiadvány, amely egymást követő
részegységekből (számokból, füzetekből, kötetekből, évfolyamokból stb.) áll; ezeket
rendszerint számozásuk, keltezésük, kronologikus vagy egyéb megjelölésük
különbözteti meg egymástól. Legfontosabb fajtái: hírlapok, folyóiratok, évkönyvek,
sorozatok, adat-és címtárak, jelentések, közlemények.

irodalomjegyzék
Az irodalomjegyzék a dolgozat kötelező eleme. A felhasznált irodalomjegyzékben
minden olyan művet fel kell tüntetni, amelyre a törzsszövegben utalás található. Az
irodalomjegyzék célja, hogy bemutassa, milyen anyagokat, szakirodalmat használt fel
(és ismer) a dolgozat szerzője.
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konferencia kiadvány
Nagyobb számú résztvevővel tartott szakmai tanácskozás, értekezlet, vitaülés során
megtartott tudományos értekezések összefoglaló műve.



könyv
Klasszikus fomájában, olyan nyomdatermék, amely két fedőlapból, valamint
meghatározott sorrendben egymást követő – esetenként kivehető – a gerincen
tartósan összeerősített belső lapokból áll és olvasható szöveget, illetve illusztrációt
tartalmaz. Napjainkban digitális formában is létezik.  Legfontosabb fajtái Monográfiák,
kézikönyvek, tanulmánykötetek, enciklopédiák, lexikonok, szótárak, bibliográfiák,
biográfiák.

könyvtárközi kölcsönzés
A DEENK-hez nem tartozó más könyvtártól való kölcsönzés. Fontos! nem a DEENK
egységei közötti kölcsönzést jelenti. Ilyen szolgáltatás jelenleg nincs.

Kopernio
A Kopernio egy ingyenes kiegészítő a Google Chrome-hoz és a Mozilla Firefoxhoz,
melynek segítségével egyszerűbbé válik a teljes szövegek keresése és megjelenítése
az intézményi előfőfizetésekben és a nyílt hozzáférésű tartalmakban. 20.000
adatbázissal működik együtt.

kutatás és fejlesztési jelentés
A tudományos kutatási és fejlesztési (K+F) tevékenység eredményeiről közreadott
monográfia jellegű, főként új információkat tartalmazó dokumentum.
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MATARKA
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa. Elérése matarka.hu.

MeRSZ online okoskönyvtár
Az Akadémiai Kiadó elektronikus könyvcsomagja.

MTMT
Az MTMT (Magyar Tudományos Művek Tára) a magyarországi kutatók, oktatók
publikációs termését összefogó adatbázis.
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Online Szabványkönyvtár
Az Online Szabványkönyvtárban, mint virtuális könyvtárban a szabványinformációk, a
szabványok szövege és a kiadványok kizárólag képernyőn való olvasásra nyithatók
meg. Nem nyomtathatók és nem letölthetők. A szolgáltatás a DEENK-en belül csak a
Műszaki Könyvtárban érhető el.
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plágium
Idegen mű sajátként való feltüntetése, ami a szerző jogainak legdurvább megsértése
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szabadalmi leírás
A szabadalmaztatási eljárás során létrejövő, publikált, új információt tartalmazó
dokumentum, amely szabadalmi vagy találmányi joggal védett új tudományos-műszaki
eredményekről szóló információkat tartalmaz.

szabvány
Valamely termékkel, technológiai folyamattal vagy más meghatározott tárgykörrel
kapcsolatos, állandóan ismétlődő feladatok megoldására ajánlott, illetve kötelező
megoldási módokat tartalmazó, az érdekelt felek részvételével, törvényesen előírt
módon szabályokba foglalás eredményeként létrejövő dokumentum.



szellemitulajdon-védelem
Valamilyen kreatív, egyedi szellemi alkotás létrehozását jutalmazza. Az oltalom célja,
hogy a kizárólagos jogok ösztönzőleg hassanak a kreativitásra , a szellemi, anyagi és
időbeli ráfordításokra, további innovációk, alkotások létrehozására. A kizárólagos
jogok gazdasági(anyagi) megtérülést és erkölcsi elismerést jelentenek.
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termékinformációs dokumentum
Egy adott termékről leírás (gépleírások, használati utasítások…).
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UDISCOVER
Az Ebsco Discovery Service (UDiscover) egy átfogó keresőmotor, mellyel egyidejűleg
futhatjuk át a legfontosabb tudományos adatbázisokat (pl. Medline, Scopus, WOS),
teljes szövegű adaattárakat (pl. ScienceDirect), könyvtári katalógusokat. Elsősorban
az idegen nyelvű forrásokat keresőknek ajánlott.
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vállalati kiadvány
Más néven vállalati termékismertető irodalom. Egyrészt hirdetési, propagálási céllal
készült dokumentumokat takar, amelyek egy-egy gyártmány vagy a cég termékeinek
megismertetésre jött létre. Másrészt belső vállalati anyagok, melyek főképp belső
oktatási célból íródtak.
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Web of Science
Multidiszciplináris adatbázis, elsősorban citációs index, amely lehetővé teszi a
tudománymetriai elemzéseket, mivel a cikkek bibliográfiai adatain kívül a szerzői
hivatkozásokat is feltárja


