
Kiegészítés  

az Online katalógus használata c. 

segédlethez  

a Gazdasági Kar oktatói és hallgatói részére 



Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020 novemberében a 

Gazdasági Kar könyvtára is csatlakozott az egységes, 

egyetemi CORVINA integrált könyvtár rendszerhez.   

 

A könyvtári szoftver cseréje sikeresen megtörtént; 

Olvasóink itt érik el az egyetemi könyvtári katalógust, ahol 

most már a Gazdaság Kar könyvtárának az állományában 

is lehet keresni. 

http://corvina.gfe.hu/WebPac/CorvinaWeb?action=simplesearchpage


 
 
 
A könyvtári katalógus használatához nyújt segítséget az 

Online katalógus használata című segédlet.  

 

A segédlet bemutatja az egyszerű és az összetett keresés 

célszerű használatát, felhívja a figyelmet a böngészés 

lehetőségére és arra, hogy az Olvasók belépve a saját 

fiókba, ellenőrizhetik kölcsönzéseiket. 

https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/12/book-info-online-katalog.pdf
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/12/book-info-online-katalog.pdf
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/12/book-info-online-katalog.pdf
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/12/book-info-online-katalog.pdf
https://gfe.hu/wp-content/uploads/2020/12/book-info-online-katalog.pdf


Kiegészítés a GFE Békéscsabai 

Könyvtárának Olvasói részére 

 



ÖSSZETETT KERESÉS 

Lelőhely: bármi 

Alapértelmezett beállítás, ha 

ezt választjuk, akkor a Gál 

Ferenc Egyetem 

Könyvtárának az 

állományaiban egyszerre lehet 

keresni. 



Ha a Gazdasági Kar Könyvtárából szeretne kölcsönözni, érdemes ezt az opciót beállítani. 

ÖSSZETETT KERESÉS 

Lelőhely:  

Békéscsaba. Gazdasági Kar 

(GK) 

 

Ha ezt választjuk a  

legördülő menüsorból , akkor 

CSAK a Gazdasági Kar 

könyvtárának állományában 

keres a rendszer. 

 



Példa 
A Pénzügyi navigátor c. könyvet keressük a Gazdasági Kar könyvtárában 

 
 



Példa 
 A Pénzügyi navigátor c. könyvet keressük a Gazdasági Kar könyvtárában 

 
 

A Gazdasági Kar 

könyvtárában 

található 

dokumentumok 

példányadatainál 

minden esetben a GK 

lelőhely  jelzés 

szerepel! 



SZAKDOLGOZAT KERESÉSE  - kezdő lépések 

1. Lelőhely 

kiválasztása:  

„Békéscsaba. 

Gazdasági Kar (GK)’ 

 

 

 

 

 

2. Tárgyszó beírása: 

„Szakdolgozat” 

 



SZAKDOLGOZAT KERESÉSE  

A keresés folytatása = További keresési szempontok megadása. 

 

Megadhatjuk: 

 

- a dolgozat szerzőjének a nevét; 

- a dolgozat konzulensének a nevét; 

- a dolgozat bírálójának a nevét; 

- a dolgozat címét; 

- a dolgozat  megjelenési évét; 

- ha bizonyos témában keresünk, akkor a témához illő tárgyszót választjuk ki; 

- ha bizonyos témában keresünk, akkor címszóra is lehet keresni 

(címszó: az a kifejezés, ami a szakdolgozat címében szerepel) 



SZAKDOLGOZAT KERESÉSE 

a szakdolgozat 
írója,  

konzulense, 
bírálója 

A szakdolgozat 
teljes címe, 

címszó 

tárgyszó 

Megjelenés 
éve 



SZAKDOLGOZAT KERESÉSE - PÉLDA 

Keresünk olyan szakdolgozatot, amelynek a témája ELEMZÉS és 2014 után készült 

Keresési szempontok: Tárgyszó: „szakdolgozat”, „elemzés” – Dátum: „2015-2020’ 

 



SZAKDOLGOZAT KERESÉSE - PÉLDA 

Keresünk olyan szakdolgozatot, amelynek címében szerepel az ELEMZÉS kifejezés 

valamilyen formában és 2019-ben után készült.  

Keresési szempontok: Tárgyszó. Szakdolgozat – Cím: elemzés% (% a csonkolás jele) 

- Dátum 2016-2019 

 
 



www.gfe.hu 

/gal.ferenc.egyetem 

/gal.ferenc.egyetem 

Ha további segítségre van szüksége, 

keressen minket bizalommal! 

konyvtar.gk@gfe.hu 

 

Az online fogadóóráról tájékozódhat a GFE honlapján  
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