
Online katalógus használata  

segédlet 



● A katalógus tartalmazza mind a négy kari könyvtár állományát. 

● A Gál Ferenc Egyetem könyvtárának állományaiban egyszerre lehet keresni. 

● A találatok megtekintésénél érdemes odafigyelni, hogy elsősorban a saját kar 

könyvtárának dokumentumait részesítsük előnyben. 

A Gál Ferenc Egyetem  

könyvtári katalógusának elérhetősége: 
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A következő diákon részletesen bemutatott ikonok 



Keresés – egyszerű 

● Az egyszerű keresés: egyszerre csak egy 

adatra lehet keresni 

● választhatunk:  

● Szerző 

● Cím 

● Tárgyszó 

● Kiadó 

● Tárgykör = a könyv jelzete,  

helyrajzi száma 

● ISBN, ISSN 



Keresés – példa 

● Elindítjuk a keresést: a Szerző mezőbe beírjuk Arany János. 

● Listában megjelennek azok a dokumentumok, amelyekben szerepel a névalak. 

● Látszik, hogy nemcsak Arany János művei, de fordításai, a róla szóló irodalom is 

megjelenik a találati listában. 



Keresés – példa 

● Látható, hogy összesen 136 találatunk van. 

● Egy oldalon 10 találat jelenik meg, a jobb alsó sarokban tudunk továbblapozni, vagy előre 

ugrani. 

● Ha egy találatot részletesen meg szeretnénk nézni, a Részletekre kell kattintani. 



Keresés – példa 

● A lelőhely alatt látható, hogy melyik kari könyvtárban található meg a kötet. 

● Mindegyik kari könyvtárnak egyedi azonosítója van. 

● A státusz alatt látható, hogy a kötet kölcsönözhető, kikölcsönözték vagy előjegyezte 

valaki. 



Keresés – összetett 

● Az összetett keresés: egyszerre több adatot is be tudunk írni, pontosabb találatot ad 



Keresés – összetett 

● Az 



Keresés – összetett – példa 

● Az 



Keresés – összetett – példa 

● Az előző dián bemutatott keresés eredménye, a megjelenés dátuma szerint emelkedő 

sorrendben. 



Böngészés 

● Ezt a funkciót akkor érdemes használnunk, ha bizonytalanok vagyunk pl. a szerző 

nevében. Elegendő a szerző nevének első három betűjét beírnunk, és ezután az oldalak 

között lapozással megkereshetjük az adott szerzőt, akinek a könyveit keressük.  



Böngészés 

● Böngészhetünk: szerző nevére, címre, tárgyszóra 



Böngészés 

● Használhatjuk akkor is, ha témában keresünk, így megtekinthetjük, hogy a könyvtárosok 

milyen tárgyszavakat használtak, és a tárgyszóhoz kapcsolódó dokumentumokat. 

 



Kosár 

● Az elvégzett keresések esetén a találat előtt lévő négyzet kipipálásával a minket érdeklő 

könyveket kosárba gyűjthetjük. Összegyűjtjük és a  találati listát le tudjuk menteni. 



Kosár 

● A találati lista alján találjuk a letöltést. 

● A lista letöltése - Formátumként: Hosszú példányok beállítással, már egy irodalomlistával 

tudjuk a könyvtárost megkeresni. 



Olvasói kölcsönzések 

● A Bejelentkezés menüpont alatt a kikölcsönzött könyvek listáját lehet megtekinteni. 

● Olvasó vonalkódja lehet: diákigazolvány, olvasói kártya száma (felsőbb éves hallgatóink 

ezt tudják) elsőéveseknél: a beiratkozási űrlap kitöltése után a kari könyvtárostól kapott 

azonosító. Elé pedig a kari könyvtárak betűkódját (Egészség-és Szociális Tudományi Kar: 

„ESZK”; Gazdasági Kar: „GK”; Pedagógiai Kar: „PK”; Teológiai Kar: „KOZP”) szükséges 

megadni. Pl. KOZP12345678 

● Jelszó: születési dátum hónap és nap időpontja négyjegyű karakterként: (pl. 0525) 

 

 



Olvasói kölcsönzések 

● A pandémiára való tekintettel, jelenleg a  könyvtárak nem számolnak fel késedelmi díjat. 

● A kikölcsönzött könyvek kölcsönzési határideje automatikusan meghosszabbodik. 

 

● Bármilyen kérdésével keresse a kari könyvtárosokat! 

• E-mail címek: 

• konyvtar.tk@gfe.hu 

• konytar.pk@gfe.hu 

• konyvtar.eszk@gfe.hu 

• konyvtar.gk@gfe.hu 

 

• Online fogadóórák: 

• https://gfe.hu/2020/11/24/a-gal-ferenc-egyetem-konyvtarai-is-tartanak-online-fogadoorakat/ 
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