
 

 

Távoli hozzáféréssel (eduID) 

használható adatbázisaink 

A távoli elérés segítségével lehetőség nyílik akár otthonról is hozzáférni az 

Országgyűlési Könyvtár által előfizetett adatbázisokhoz. Az elérés a könyvtár 

beiratkozott olvasói számára lehetséges, a térítésmentes látogatójeggyel rendelkező 

olvasók kivételével. 

Az Országgyűlési Könyvtárban jelenleg az alábbi adatbázisok esetében működik a 

szolgáltatás: 

 ADT (Arcanum Digitális Tudománytár), 

 a Szaktárs (Akadémiai Digitális Archívum, L’Harmattan és Osiris Kiadó), 

 az Akadémiai Szótárcsomag, 

 az EBSCO Academic Search Complete, 

  a HeinOnline, 

  a JSTOR és 

 az Oxford Journals – Law Collections. 

Az adatbázisok könnyen indíthatók honlapunkról: 

https://go.ogyk.hu/e-forrasok 

Az eduID azonosításhoz (olykor Shibboleth-ként is hivatkozhatnak rá) általában 

valamilyen "Intézményi belépés”-t vagy „Institutional login”-t, „Login through your 

institution”-t, esetleg „Belépés eduID azonosítóval”-t érdemes keresni a szolgáltatók 

(Arcanum, EBSCO, JSTOR, stb.) honlapján. A magyar nyelvű adatbázisok 

https://go.ogyk.hu/e-forrasok
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esetében az "Országgyűlési Könyvtár" intézménynevet beírva tudnak kapcsolódni. Az 

azonosításhoz a könyvtári olvasójegy száma (öt számjegy) és az ahhoz kapcsolódó 

jelszó begépelésére van szükség. 

Minden, a könyvtárból elérhető adatbázis esetében végül az alábbi bejelentkező ablak 

jelenik meg, ahová a saját azonosítókat kell begépelni: 

 

 

 

— — — 

 

Ha az adatbázisok használatával vagy a bejelentkezéssel kapcsolatban probléma 

merülne fel, kérjük, írjon az info@ogyk.hu e-mail címre. 

 

 

Az alábbiakban szeretnénk részletesebben ismertetni az elérhető adatbázisokhoz való 

csatlakozás módját. 
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MAGYAR ADATBÁZISOK 
 

ADT (Arcanum Digitális Tudománytár)  
 

A jobb felső sarokban a bejelentkezésre kattintva a Bejelentkezés eduID fiókkal 

lehetőséget választva lehet beírni az intézménynevet. 

 

 
 

 
 
Majd a megjelenő könyvtári azonosító ablakba beírva a felhasználó nevet és jelszót, 

tudjuk használni az adatbázist. 
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SZAKTÁRS ADATBÁZIS  

 

Országgyűlési Könyvtári tagsággal az Osiris Kiadó és a L’Harmattan Kiadó és az 

Akadémiai Digitális Archívum, vagyis az Akadémiai Kiadó könyvei érhetők el. 

 

A jobb felső sarokban a bejelentkezésre kattintva a Bejelentkezés eduID fiókkal 

lehetőséget választva lehet beírni az intézménynevet. 

 

 
 
 
 

 
 

Majd a megjelenő könyvtári azonosító ablakba beírva a felhasználó nevet és jelszót, 

tudjuk használni az adatbázist. 
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AKADÉMIAI SZÓTÁRCSOMAG 

 

Az angol, német, francia, olasz és spanyol alapszókincset tartalmazó szótárak mellett 

az alábbi lehetőségek is használhatók az azonosítást követően: 

 
A jobb felső sarokban az ikonra kattintva a Belépés az eduID azonosítóval opciót 

kiválasztva az intézmény megadása után ismét a saját azonosítóval léphet be az 

adatbázisba. 

 
 
Majd a megjelenő könyvtári azonosító ablakba beírva a felhasználó nevet és jelszót, 

tudjuk használni az adatbázist. 
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KÜLFÖLDI ADATBÁZISOK 
 

EBSCO ACADEMIC SEARCH COMPLETE  

 

Az a Hungarian eduID.hu Federation kiválasztása után a Library of the 

Hungarian Parliament kiválasztásával, majd az olvasójegy-szám és a hozzá tartozó 

jelszó megadásával indítható. 

 

 

 
Majd a megjelenő könyvtári azonosító ablakba beírva a felhasználó nevet és jelszót, 

tudjuk használni az adatbázist. 
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HEINONLINE  

 

Az adatbázisba a Library of the Hungarian Parliament intézménynév 

megadásával, majd szintén az olvasójegy-szám és a hozzá tartozó jelszóval tudnak 

belépni. 

 

 
Majd a megjelenő könyvtári azonosító ablakba beírva a felhasználó nevet és jelszót, 

tudjuk használni az adatbázist. 

 

 JSTOR  

 

Az adatbázis esetében az intézmény neve: National Assembly of Hungary, és 

szintén az olvasójegy-szám és a jelszó szükséges. 
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Majd a megjelenő könyvtári azonosító ablakba beírva a felhasználó nevet és jelszót, 

tudjuk használni az adatbázist. 

 

OXFORD JOURNALS – LAW COLLECTIONS 

 

Az adatbázisban az intézmény neve: Országgyűlési Könyvtár, és szintén az 

olvasójegy-szám és jelszó kell a belépéshez.  

 

 
Majd a megjelenő könyvtári azonosító ablakba beírva a felhasználó nevet és jelszót, 

tudjuk használni az adatbázist. 

 

 

 

— — — 

 

Ha az adatbázisok használatával vagy a bejelentkezéssel kapcsolatban probléma 

merülne fel, kérjük, írjon az info@ogyk.hu e-mail címre. 
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