
Pénzügyi és Számviteli Kar 
Könyvtára

Budapesti Gazdasági 
Egyetem

Könyvtárhasználat, online szolgáltatások



A könyvár küldetése

A Pénzügyi és Számvitel Karon folyó gyakorlatra orientált gazdaságtudományi 
alapképzés, mesterképzés és felsőfokú képzés, valamint a különböző szintű 

képzések oktató-, kutató- és tanulmányi munkájához szük séges 
szakirodalmi információellátás és tájékoztatás biztosí tása.

Gyűjteményét és szolgáltatásait a kar oktatóin, kutatóin és hallgatóin kívül 
hozzáférhetővé teszi a Budapesti Gazdasági Főiskola egységes könyvtári 

rendszerén belül a többi kar oktatói és hallgatói, valamint a külső felhasználók 
számára is.



A könyvár gyűjteménye
• Nyomtatott dokumentumok (könyvek)

• Időszaki kiadványok (folyóiratok)

• Jegyzetek

• Szakdolgozatok

• Adatbázisok (EISZ – Web of Science, EBSCO, EconLit, 
Springerlink, Science Direct - EMERALD, E-book gy űjtemény, 
Complex Jogi adatbázis, Céginfo céginformációs adatbázi s,…)



A könyvár szolgáltatásai

• Kölcsönzés (hosszabbítás), el őjegyzés
• Helyben-használat
• Elektronikus szolgáltatások

� Adatbázis-használat
� Internet-, számítógép-használat, wifi

• Reprográfiai szolgáltatások
• Tájékoztatás
• Felhasználóképzések, bemutatók, tréningek

� Könyvtárhasználati ismeretek,
� Irodalomkutatás, témakutatás 
� Adatbázis bemutatók, tréningek

Információkeresés – a könyvtár elektronikus katalógu sa:
http://hunteka.lib.pszfb.hu/



Könyvtárhasználat

Cél:
- könyvtárhasználati ismeretek
- elektronikus információgyűjtés mikéntje
- segítségnyújtás írásművek elkészítéséhez



Információgyűjtés, információfeldolgozás I.

Fontos, hogy már a forrásgyűjtés időszakában pontosan rögzítsük a 
bibliográfiai (=meta) adatokat!

1) Részletes tájékozódás az adott témáról (kik? mit? - következő dián
részletesen)

2) Hol keressek? (könyvtárban és interneten)

3) Kitartás! (és kreativitás)

4) Információk köre (dokumentumtípusok)



Megfelelő szakirodalom és egyéb források felkutatása

- választott téma alapirodalmának áttekintése (tankönyv, szakkönyv, 
szakcikk)

- könyvtárak katalógusai, adatbázisai

- könyvkiadók, könyvkereskedések honlapjai

- szakmai szervezetek, a témában érintett vállalatok, intézmények 
honlapjai,

- internetes oldalakon fórumokon található információk, de csak 
megfelelő FORRÁSKRITIKÁVAL,

- személyes konzultációk (konzulens, témával foglalkozó gyakorlati 
szakemberek, kutatók)

Információgyűjtés, információfeldolgozás II.



Információgyűjtés, információfeldolgozás III.

5) Könyvtár? – Könyvtár!

Tanulmányaik, munkájuk során érdemes rendszeresen használni a 
könyvtárat!



Keresés a könyvtár katalógusában

- szerző,

- cím,

- tárgyszó

- egyéb ismérv alapján













Könyvtárunkban ún. betűjeles numerus 

currens raktározási rendszert alkalmazunk, 

ezért fontos, hogy a megtalált műnek a 

raktári jelzetét megjegyezze, hiszen a polcon 

így találja meg.















A keresésnél néhány szó vagy kifejezés különböző végződéssel előforduló 
alakjai is megfelelhetnek számunkra (gazdaság, gazdasági, gazdaságtan, 
stb.)  A kezdő karaktersort követő végződést ilyen esetben csonkolhatjuk * 
jellel.





A Boole-
operátorok (vagy 
logikai 
operátorok) arra 
szolgálnak, hogy 
különböző 
kereséseket 
összekapcsoljunk 
segítségükkel. 
Három operátort 
használhatunk: 
and; or és not. 
Ezek eltérő 
kapcsolatokat 
létesítenek az 
egyes keresések 
között. 









Böngészés
(tájékozódás 
betűrendes 
listákból)




