
Proszemináriumi  

Tudnivalók a könyvtárról 

Az önálló tanulás munkafolyamatában nagy segítséget nyújthat a könyvtár. Célszerű a 

könyvtárra nem egy elavult, poros intézményként gondolni, hanem úgy, mint egy komoly 

segítőtárs a felsőfokú tanulmányaink során. Ha hétköznapjainkban kérdésünk merül fel, 

kíváncsiak vagyunk egy adatra, egy telefonszámra, többnyire az internetet hívjuk segítségül. 

Az internet komoly segítőtárs lehet tanulmányaink során is, csak tudni kell, hogy mit hol 

érdemes keresni, és hogyan juthatunk tudományos igényű információhoz! Vannak esetek, 

amikor a kitartó internetes kutakodás ellenére sem találunk igazán megfelelő, kérdésünkre 

választ adó, ún. releváns információt, például szakdolgozatunkhoz vagy egy olyan témához, 

amiben komolyabban el kívánunk mélyedni.  

Jusson eszünkbe ilyenkor, hogy a digitális és a hagyományos, nyomtatott források együttes 

használata fog megoldást jelenteni! Ebben az esteben a könyvtárban dolgozó szakemberek 

sokat segíthetnek, hiszen nekik az információ felkutatása, és rendszerezése a szakmájuk! 

Ehhez ma már nem törvényszerű, hogy személyes látogatást kell tenni a könyvtárban; a 

legtöbb intézmény, mint a Széchenyi István Egyetem Egyetemi Könyvtára és Levéltára (SzE-

EKL) is számos online szolgáltatással segíti a hallgatók önálló tanulását. 

Kérem, engedjenek meg egy rövid bemutatót a SZE-EKL-ról, különös tekintettel 

szolgáltatásainkra! 

A SZE-EKL a Széchenyi István Egyetemen (SZE) folyó oktató és kutató munka 

háttérintézményeként, szakirodalmi és információszolgáltató pontként segíti a hallgatók, 

oktatók, kutatók munkáját. A könyvtárhasználók dokumentum-, illetve 

információszolgáltatás iránti igényeit a hálózatban részt vevő tagkönyvtárak egységes 

rendszerben látják el.  

A Központi Könyvtár szolgáltatásaival és gyűjtőkörével az SZE-n működő mind a kilenc kar 

tanulmányi követelményeinek igyekszik megfelelni. Külön kari könyvtára a Deák Ferenc 

Állam- és Jogtudományi Karnak (DFÁJKK), az Apáczai Csere János Karnak (AKK) és a 

mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Karnak (MÉKK) van. A két utóbbi 

kari könyvtár 2016. óta tartozik az Egyetemi Könyvtár hálózatához. A Központi Könyvtár és az 

AKK nyilvános könyvtár is, így azok szolgáltatásai bárki számára elérhetőek! 

Az Egyetemi Könyvtári hálózat szolgáltatásai: 

1. Alapszolgáltatások  

Minden szakterületet lefedő dokumentumok (könyv, folyóirat, e-dokumentum) 

kölcsönzése, helyben használata. A kölcsönzés csak beiratkozott olvasóink számára 

lehetséges.  

https://lib.sze.hu/kolcsonzes
https://lib.sze.hu/helybenhasznalat
https://lib.sze.hu/beiratkozas-1


Keresés a könyvtár állományában a HUNTÉKA integrált könyvtári rendszer 

segítségével. 

Nyugodt, világos, modern, légkondicionált tanulási környezet azok számára, akik 

megfelelő helyet keresnek a tanulásra. 

Internethasználat a helyi számítógépeken, vagy saját eszközön Wifi segítségével. 

Szaktájékoztatás azok számára, akik egy adott témában keresnek hagyományos és 

online anyagot , vagy egy konkrét könyvet keresnek. 

Online tájékoztatás (Info Share) azoknak, akik nem tudnak személyesen megjelenni 

a könyvtárban, de egy témához rövid időn belül cikkekre, információkra van 

szükségük online. 

Könyvtárközi kölcsönzés azok számára, akik olyan cikket vagy könyvet keresnek, 

ami saját könyvtárunkban nem található meg. Az ő esetükben más könyvtárból 

megrendeljük a kért dokumentumot eredetiben (könyveknél)vagy online 

formában(cikkeknél). 

Reprográfiai szolgáltatások, azaz fénymásolás, nyomtatás, szkennelés azok 

számára, akik otthon szeretnének használni a könyvtárban fellelt információt. 

Nava pont, a Nemzeti Audiovizuális Archívum elérhető könyvtárunkban teljes 

műsortárával. 

Online, otthonról is elérhető források linkgyűjteménye, azok számára, akik 

szeretnének tájékozódni arról, hogy az általa tanult tudományterületnek melyek 

azok az alapvető tankönyvei, forrásai, amik elérhetőek online. A könyvtár honlapján 

a menüben találnak egy KATTANJ RÁNK menüpontot. Itt kiválasztható, hogy 

középiskolásoknak, egyetemi hallgatóknak és külföldi diákoknak mit tudunk 

kínálni. Ha a HALLGATÓKNAK menüpontra kattint, láthatja majd, hogy az egyetem 

valamennyi karán tanuló diákra gondoltunk. Válassza ki a saját karát, s böngésszen 

az online források között! 

 

2. Oktatást, kutatást segítő szolgáltatások 
      

Adatbázishasználat  A könyvtárban elérhető számos olyan magyar és nemzetközi 

tudományos adatbázis, amelyek teljes szövegű cikkeket, könyveket tartalmaznak, 

viszont mivel előfizetéssel működnek, így vagy a könyvtárban személyesen, vagy 

távoli hozzáféréssel eduID-n keresztül tudják őket használni. Az adatbázisok 

használata ma már elengedhetetlen tudományos kutatás esetén! 

https://hunteka.sze.hu/
https://lib.sze.hu/-gyik
https://lib.sze.hu/-gyik
https://lib.sze.hu/tajekoztatas-1
https://lib.sze.hu/fooldal
https://lib.sze.hu/altalanos-tudnivalok-a-szolgaltatasrol
https://lib.sze.hu/fenymasolas-szkenneles-nyomtatas
https://lib.sze.hu/nava
https://lib.sze.hu/kezdolap
https://lib.sze.hu/szabadon-hozzaferheto
https://lib.sze.hu/adatbazisonline


Ha könyvtárunk honlapján az adatbázisokra kattintanak, találhatnak 

Online, ingyenesen hozzáférhető adatbázisokat 
EISZ-adatbázisokat (ezek az előfizettek) 
Egyéb előfizetett adatbázisokat 

 

Diplomafeltöltő/ SzERep- A könyvtár 2015 óta csak elektronikus formában gyűjti és 

tárolja a Széchenyi István Egyetemen végzett hallgatók szakdolgozatait. (A korábbi 

években még nyomtatott formában gyűjtöttük.) A szakdolgozatok megtekinthetők a 

könyvtár első emeleti számítógépein.  A SzERep-Egyetemi repozitórium, a SZE 

Doktori Iskoláiban megvédett doktori értekezéseket, valamint az intézmény 

hallgatói által készített szakdolgozatokat tartalmazza.  

 

PATLIB központ - iparjogvédelmi-, szabadalmi tájékoztatás. 

Európai Dokumentációs Központ hálózatát az Európai Bizottság azzal a céllal hozta 

létre, hogy támogassák a felsőoktatási intézményekben és kutatóműhelyekben 

folyó európai integrációs oktatást és kutatást. 

 

Tanórák a könyvtárban: 

 Könyvtárbemutató óra. 

 Kutatásmódszertani alapok. 

 Adatbázishasználati órák. 

 

Keresés a könyvtárban 

Akik ismeretlen könyvtárba térnek be, azok számára elsőre bonyolultnak tűnhet, hogy mi 

alapján rendszereztük a könyveket, és hogy lehet rájuk lelni ebben a több százezres 

„könyvrengetegben”.  

A rendszert, amiben a könyveket a polcon elhelyezzük Egyetemes Tizedes Osztályozásnak 

(ETO) nevezzük, melynek lényege, hogy az egyes tudományterületeket számmal jelöljük, és 

az abba a tudományterületbe tartozó könyveket az adott szám alatt helyezzük el.  

Az ETO főosztályai: 

0 Általános művek 

1 Filozófia, pszichológia 

https://lib.sze.hu/adatbazisok-1
https://lib.sze.hu/adatbazisok-1
https://lib.sze.hu/az-egyetemi-konyvtarban-hozzaferheto
https://lib.sze.hu/diplomaleado
http://szerep.sze.hu/jadox/portal/#result_anchor
https://patlib.sze.hu/kezdolap
https://lib.sze.hu/a-gyujtemeny-tartalma-es-elerhetosege
https://lib.sze.hu/tanorak


2 Vallás 

3 Társadalomtudományok (gazdaságtudomány, közigazgatás, jog, néprajz, oktatás) 

4 (jelenleg betöltetlen) 

5 Matematika, természettudományok 

6 Alkalmazott tudományok (műszaki tudományok, menedzsment, orvostudomány) 

7 Művészetek, pihenés, kikapcsolódás, szórakozás, sport 

8 Nyelvek, nyelvtudomány, irodalom 

9 Régészet, földrajz, életrajz, történelem 

 

 A számok emelkedő számsorrendben haladnak végig a könyvtár polcain, az eligazodást 

polcvégi feliratok segítik! 

A keresésben elsősorban a HUNTÉKA könyvtári integrált rendszer van segítségünkre. Míg a 

20. század végéig sok fiókos katalógusok, és az azokban található cédulák segítettek 

megtalálni a könyvtárban az adott információt, addig napjainkban ezt a feladatot az online 

elérhető katalógusunk segítségével lehet elvégezni. A könyvtár állománya teljesen feltárt, 

ami azt jelenti, hogy minden, ami nálunk megtalálható, azt a HUNTÉKA tartalmazza! 

 

 

https://hunteka.sze.hu/


A katalógusban kereshetünk a mű szerzőjére, a könyv címére, vagy téma szerint. Téma 

szerinti kereséshez a tárgyszó mezőbe érdemes beírni az általunk keresett terület 

megnevezését. 

Találatait a rendszer listába rendezi, amelyben az egyes találatokról megtudhatunk bővebb 

információt, ha rákattintunk. Ha pl. találtunk egy címet, ami ígéretes, és szeretnénk 

megtekinteni a könyvet, akkor a polcokon a könyv jelzete segít nekünk eligazodni. A könyv 

gerincén elhelyezkedő jelzetnek felső sora azt jelöli, hogy a mű melyik tudományterülethez 

tartozik, tehát a könyvtárban meddig kell mennünk, míg azt az adott szakterületet jelző 

számot nem pillantjuk meg a polc oldalán. A jelzet alsó, betű-szám kombinációja pedig azt 

jelzi, hogy az adott tudományterületen belül, pontosan hol található meg a könyv a 

betűrendben. 

Pl. Dobák Miklós és Antal Zsuzsanna: Vezetés és szervezés: szervezetek 

kialakítása és működése  

című könyvének jelzete: 650 D70.  

Ez azt jelenti, hogy a Menedzsment, vezetéstudomány területébe tartozó mű, ezért a 650-es 

polcot megkeressük a könyvtárban, ha megtaláltuk, akkor az ABC szerint a D betűt keressük, 

azon belül is a D70-et, mert Dobák a szerző neve. 

 

Hivatkozás 

 

Minden olyan esetben, amikor dolgozatot, referátumot ír egy témáról, mások szellemi 
alkotásait is felhasználja. A felhasználásnak többféle formája van. Egy-két mondatot idézhet 
szó szerint, ebben az esetben az idézett mondatot idézőjelbe kell tenni. Lehetséges úgy is, 
hogy tartalmilag veszi át másnak a gondolatát, vagy számszerű adatot közöl. Mindezt 
jogszerűen csak akkor teheti meg, ha hivatkozik a forrásra. Aki a hivatkozást elmulasztja, 

saját gondolataként tünteti fel a más művéből idézett részletet, az plágiumot követ el! 
(Egyetemünk már rendelkezik egy Turnitin nevű plágiumkereső szoftverrel is,  amivel Ön 
vagy későbbi konzulense ellenőrizheti a dolgozatot/szakdolgozatot olyan szempontból, hogy 
az írott szöveg hány százaléka más műben fellelt gondolat.) A jogszerű felhasználás mellett a 
forrásra történő hivatkozás mondanivalója hitelességét is alátámasztja, hiszen a 
hivatkozásban megadott adatok segítségével bármikor visszakereshető a hivatkozott adat. 
Míg a rejtett bibliográfia a könyv vagy a folyóiratcikk végén azoknak a műveknek a 
bibliográfiai adatait tartalmazza, amelyeket elolvasott ugyan dolgozat megírásához, és így új 
ismeretekre tett szert, de közvetlenül nem idézett belőlük, addig a hivatkozásjegyzéket 
lábjegyzetben szokták közölni (de ezt is tehetik a mű végére is). A hivatkozásjegyzékbe 
azoknak a műveknek a bibliográfiai adatai kerülnek, amelyekből idézett vagy számszerű 

adatot közölt. Fontos, hogy – a többi azonosító adat mellett – megadja azt a pontos 
oldalszámot, amelyen az idézet olvasható. 



pl:  Andorka Rudolf: Bevezetés a szociológiába. Budapest, Osiris Kiadó, 2006. 
67. p (Ez azt jelenti, hogy az adott mű 67. oldalán található az idézett 
szövegrészlet vagy gondolat.) 

 
 

 

 

Feladatok 

 

Mi a teendő  ha otthonában használható szakirodalomra van szüksége? Milyen szolgáltatást 
venne igénybe? 

Mi a pontos jelzete a Közigazgatási statisztika című könyvnek? (Közigazgatási statisztika. 
szerk. Győrfyné Kukoda Andrea, Budapest, Dialóg Campus, 2019. 275 p.) 

Melyik tudományterületbe tartozik a gazdaságtudomány, és milyen számmal jelöljük azt a 
főosztályt? 

Mi a hivatkozás legfőbb célja? 

Ki követ el plágiumot? 

http://cms.sulinet.hu/get/d/001ec044-d16e-4fa1-8a76-1d55e185ef64/1/1/b/Large/951222041rejtett_bibl.jpg
http://cms.sulinet.hu/get/d/001ec044-d16e-4fa1-8a76-1d55e185ef64/1/1/b/Large/951222041rejtett_bibl.jpg

