
Online (előfizetés nélkül) elérhető adatbázisok 

 

Europeana 

Az Európai Unió által finanszírozott projekt célja, hogy egy felületen 

elérhetővé tegye Európa digitális kulturális javait, legyen szó fényképekről, 

könyvekről, hanganyagokról, stb... A többmillió tételt tartalmazó 

gyűjtemény európai levéltárak, múzeumok és könyvtárak digitalizált 

állományából származik. A portál fő profilja széleskörű témákat felölelő, 

tematikus virtuális kiállítások közzététele. 

Hungaricana Közgyűjteményi Portál 

A Hungaricana szolgáltatás elsődleges célja, hogy a könyvtárakban, 

múzeumokban és levéltárakban közös múltunkról fellelhető rengeteg 

kultúrkincs, történeti dokumentum mindenki számára hozzáférhetővé 

váljon. Dokumentumállományában helyet kapott az Országgyűlési Könyvtár 

Magyar Parlamenti Gyűjteményének több százezer oldalnyi digitalizált 

anyaga is. 

Magyar Elektronikus Könyvtár 

Az Országos Széchényi Könyvtár által már több mint 20 éve működtetett 

Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) a legrégebbi hazai nyilvános 

elektronikus könyvgyűjtemény. A digitális állományában jól 

rendszerezetten és több szempont szerint is visszakereshetővé téve 

találhatók meg műszaki, gazdasági, humán és társadalomtudományi 

témájú művek, valamint szépirodalom is. Mobileszközökre optimalizált 

felülete, valamint akadálymentes változata is elérhető. 

Web iskolai könyvtár 

A Web Iskolai Könyvtár egy több mint 4000 tételt tartalmazó virtuális 

gyűjtemény. A közoktatásban az iskolai könyvtárak gyűjteményét és 

szolgáltatását bővíti. A képzést és a tanulást támogató magyar nyelvű, 

referensz internetes források adatbázisa, mely felhasználható az iskolai 

oktató-nevelő munka során. 

Távoktatási linkgyűjtemény 

A Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont által 

összeállított linkgyűjtemény, amelynek a célja, hogy támogassa a 

pedagógusokat és a diákokat a tantermen kívüli tanulásban. A felületen 

elektronikus dokumentumok, tankönyvek mellett online tananyagok, 

webináriumok és tantárgyspecifikus gyűjtemények is találhatók. 

https://www.europeana.eu/portal/hu
https://hungaricana.hu/hu/
https://mek.oszk.hu/
https://m.mek.oszk.hu/#_home
https://m.mek.oszk.hu/#_home
https://vmek.oszk.hu/
http://olvasas.opkm.hu/portal/felso_menusor/web_iskolai_konyvtar
https://digitalia.lib.pte.hu/www/free/ambrus-attila-jozsef-tavoktatasi-linkgyujtemeny-covid-19/index.html


Magyar Nemzeti Digitális Archívum 

A MaNDA adatbázisa a magyarországi múzeumok, könyvtárak, levéltárak, 

magángyűjtemények, civil szervezetek, valamint kulturális és oktatási 

intézmények, az Országos Kulturális Digitalizációs Közfoglalkoztatású 

Programban digitalizált kulturális javait teszi közzé. 

Országgyűlési Könyvtár Muzeális Kincsei 

Az Országgyűlési Könyvtár muzeális gyűjteménye megközelítőleg 8000 

művet tartalmaz, összetétele sokszínű, a jogi, politikai, országgyűlési, 

államtudományi, az egyetemes, illetve a magyar történelmi kötetek mellett 

a földrajzi, gazdasági, teológiai, hadtudományi, irodalomtudományi és 

szépirodalmi kötetek is találhatók benne. 

Közép-európai kisebbségi jogtár 

Az MTA TK Kisebbségkutató Intézete által életre hívott kisebbségi jogtár 

célja annak számbavétele és összehasonlító elemzése, hogy 

Magyarországon és a szomszédos államokban, elsősorban a térségbeli 

rendszerváltások és függetlenség elnyerése után (1989-1991), és 

napjainkban, a 21. század elején, milyen jogi helyzetben élnek a 

hivatalosan nemzetiségként vagy kisebbségként elismert különböző 

nemzeti, etnikai közösségek. 

MATARKA - Magyar folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshető adatbázisa 

Túlnyomórészt Magyarországon megjelenő tudományos és szakmai 

folyóiratok tartalomjegyzékeinek kereshetőségét és böngészését lehetővé 

tevő, bárki számára térítésmentesen elérhető országos szolgáltatás. 

Alapfunkcióin túl elvezet a feldolgozott folyóiratok honlapjára, hozzáférést 

ad ugrópontok segítségével a cikkek teljes szövegéhez, ha azok szabadon 

elérhetők az interneten, illetve ha nem, akkor közvetítésével a cikkek 

másolata megrendelhető az Országos Széchényi Könyvtártól. 

EUR-Lex 

Európai uniós törvénytár, az Európai Unió Kiadóhivatala gondozza, 

tartalmazza az EU jogi dokumentumainak hivatalos változatát, naponta 

frissül. Szerződések, jogszabályok, előkészítő dokumentumok, az EU 

ítélkezési gyakorlata, nemzetközi megállapodások, EFTA-dokumentumok, 

valamint az Európai Unió Hivatalos Lapjának valamennyi száma 

megtalálható megtalálható az EUR-lexen. 

 

https://mandadb.hu/cikk/650472/Rolunk
http://dlib.ogyk.hu/R/?func=collections&collection_id=1005
https://mtatkki.ogyk.hu/jogszabaly_adatok.php
http://www.matarka.hu/
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=hu


EUROSTAT 

Az Európai Unió statisztikai Hivatalának adatbázisa. Európai szintű, 

minőségi statisztikákkal és mutatókkal szolgál, melyek alapján 

összehasonlíthatók az egyes országok és régiók. 

A KSH Tájékoztatási adatbázisa 

A Központi Statisztikai Hivatal által nyilvántartott statisztikák elérhetők. 

Népesség- és társadalomstatisztikák (munkaerő, egészségügy, 

időfelhasználást, stb…) Gazdaságstatisztika, Környezetstatisztika 

Compass 

A Magyarországon elérhető elektronikus tudományos tartalmak 

keresőfelülete. 

EPA- Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis 

Az Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis a Magyar Elektronikus 

Könyvtár kezdeményezése, mely a magyar vonatkozású elektronikus 

időszaki kiadványok könyvtári igényű nyilvántartására, illetve egyes 

folyóiratok archiválására irányul. 

https://ec.europa.eu/eurostat/home
http://statinfo.ksh.hu/Statinfo/themeSelector.jsp?lang=hu
http://compass.mtak.hu/
https://epa.oszk.hu/

