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EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR 

 
Az Egyetemi Könyvtár és Levéltár (EKL) szakirodalmi, és információszolgáltató 

pontként segíti a hallgatók, oktatók, kutatók munkáját. 

 

 

FONTOS SZÁMUNKRA, hogy az elsőéves hallgatók egyetemi tanulmányaik kezdetén megismerkedjenek 

azzal a sok lehetőséggel, amit a könyvtár nyújtani tud számukra, legyen szó tanulmányaikról, kutatásról, 

egyéni érdeklődésről vagy szabadidő minőségi eltöltéséről.  

CÉL, hogy aki gólyaként megismeri szolgáltatásinkat, még a diploma kézhezvételét követően, PhD-

hallgatóként is szívesen forduljon hozzánk segítségért. 

 

A Központi Könyvtár (KK) 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 

KK és az AKK nyilvános könyvtár is, így azok szolgáltatásai bárki számára elérhetőek, nem 

csupán az egyetemi polgárokat segíti.  
 

KATTANJ RÁNK! 
Alapszolgáltatások  

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

helyben használata. - Internethasználat - Szaktájékoztatás - Könyvtárközi kölcsönzés - Másolás, 

szkennelés, nyomtatás - KK és AKK - Nava pont. 

Oktatást, kutatást segítő szolgáltatások 

Adatbázishasználat – személyesen a könyvtárban vagy távoli hozzáféréssel eduID-n keresztül - 

Online tájékoztatás -- INFO-SHARE - Kutatószoba, tanulóbox és médiabox használat - PATLIB 

központ - iparjogvédelmi-, szabadalmi tájékoztatás - Európai Dokumentációs Központ - 

Diplomafeltöltő – 2015 óta a szakdolgozatok elektronikus feltöltése - A SzERep-Egyetemi 

repozitórium, a SZE Doktori Iskoláiban megvédett doktori értekezéseket, valamint az intézmény 

hallgatói által készített szakdolgozatokat tartalmazza - Elektronikus Zh-k, vizsgák - 220 számítógépes 

munkaállomáson - Könyvtárbemutató óra (elsősorban elsőéveseknek), Kutatásmódszertani 

alapok. Adatbázishasználati órák. Szakdoli para! 

Levéltár https://lib.sze.hu/leveltar 

Szeretettel várjuk!  

 Egyetemi könyvtár és levéltár munkatársai 

1. ábra KK bejárat 

2. ábra KK belső 

3. ábra AK könyvtár belső 
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