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Tematika

● NKE-n elérhető teljes szövegű elektronikus 

szakirodalmi információforrások

● NKE-n elérhető nemzetközi hivatkozási és 

bibliográfiai adatbázisok

● A publikációs folyamat alapjai, folyóiratválasztás 

● Cikkírás, open access publikálási lehetőségek



Online hozzáférés előnyei

● Korlátlan példány

● Bárhonnan (otthonról is) elérhető

● Könnyű a dokumentumban keresni

● Könnyű szakirodalmat találni

● Kiemelés, jegyzetelés funkciók

● Egyszerű szabványos hivatkozás

● Automatikus témafigyelés



Teljes szövegű adatbázisok az NKE-n

Magyar nyelvű e-könyv-adatbázisok

● Akadémiai Kiadó MeRSZ

● Argumentum Kiadó

● Kossuth Kiadó

● L’Harmattan Kiadó

● Osiris Kiadó

● Szent István Társulat

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazisok

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazisok


Teljes szövegű adatbázisok az NKE-n

Multidiszciplináris adatbázisok

● Akadémiai Kiadó folyóiratai
● Cambridge University Press Journals
● De Gruyter Journals
● Ebsco Academic Search Complete
● Jstor
● Proquest Central
● ScienceDirect (Elsevier) csak 2021-ig
● SpringerLink
● Taylor & Francis Online
● Wiley Online Library



Teljes szövegű adatbázisok az NKE-n

Szakterületi adatbázisok

● Brill Journals – Humanities, Social Sciences, International Law, 
Human Rights, Jus Mundi

● Brill Forign Law Guide
● HeinOnline
● IEEE
● Jstor Security Studies
● Oxford University Press Journals – Law, Social Sciences
● Oxford Handbook Online – Criminology, Law, Sociology
● Sage – Humanities, Social Sciences
● Springer Ebooks – Criminology, Law
● Statista
● World Politics Review

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazis-ajanlok/kutatasi-terulethez-javasolt-adatbazisok

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazis-ajanlok/kutatasi-terulethez-javasolt-adatbazisok


Adatbázisok elérése

● NKE hálózatában lévő számítógépekről (IP alapon)

● Egyetemi VPN használatával – távoli, otthoni elérés

○ https://www.uni-nke.hu/document/konyvtar-uni-nke-hu-
1516171877433/NKE_VPN_telepitesi_tajekoztato.pdf

● eduID, Shibboleth belépéssel – távoli, otthoni elérés

○ https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazis-ajanlok/adatbazisok-
elerese-eduid-val

https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazisok

https://www.uni-nke.hu/document/konyvtar-uni-nke-hu-1516171877433/NKE_VPN_telepitesi_tajekoztato.pdf
https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazis-ajanlok/adatbazisok-elerese-eduid-val
https://www.uni-nke.hu/konyvtar/adatbazisok


Teljes szövegű e-könyv-adatbázisok 
használata a gyakorlatban

● Böngészés és keresés a könyvek között
● Keresés könyvön belül
● Regisztrációval elérhető többletszolgáltatások

○ könyvespolc

○ jegyzetelés

○ hivatkozás



Teljes szövegű adatbázisok használata a 
gyakorlatban

● Egyszerű és összetett keresés
● Boole és egyéb operátorok – *, ?, AND, OR, NOT, „”, (),
● Szűrők használata
● Regisztrációval elérhető többletszolgáltatások

○ Találatok mentése

○ Keresési történet

○ Automatikus témafigyelés beállítása



Szabadon elérhető (open access) források

Gold Open Access folyóiratok
● CORE - https://core.ac.uk
● DOAJ - https://doaj.org
● DOAB - https://www.doabooks.org
● Scillit - https://www.scilit.net

Hybrid folyóiratok open access cikkei

Repozitóriumok
● MTA repozitóriuma - http://real.mtak.hu/

Nyilvános adatbázisok
● Magyar Közlöny
● ENSZ Digitális Könyvtára
● EUR-Lex
● European Parliament Legislative Observatory
● Global Health and Human Rights Database

https://core.ac.uk/
https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/
https://www.scilit.net/
http://real.mtak.hu/


NKE előfizetésein kívüli források elérése

Könyvtárközi kölcsönzés

● Egy-négy munkanap
● Hazai könyvtárból elektronikus formában díjtalan, külföldről: 10-15 €
● Rendelés leadása kozig.kozi@uni-nke.hu

MATARKA -> magyar folyóiratok tartalomjegyzék-adatbázisa
https://matarka.hu/

COMPASS -> elektronikus források magyarországi lelőhelyadatbázisa

● Milyen elektronikus forrásokhoz férhetünk hozzá egy hazai intézményben?
● Melyik intézményben érhető el egy adatbázis, folyóirat, vagy konkrét cikk?
● Ha a keresett cikknek van open access változata, akkor közvetlenül 

elérhető
https://compass.mtak.hu/

mailto:kozig.kozi@uni-nke.hu
https://matarka.hu/
https://compass.mtak.hu/


Kapcsolat

Kérdések esetén keresse a könyvtárat:

dto.konyvtar@uni-nke.hu

mailto:dto.konyvtar@uni-nke.hu


KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

uni-nke.hu


