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Az Egyetemi Könyvtár által előfizetett tudományos adatbázisok távoli elérése 

Az Egyetem által előfizetett tudományos adatbázisok egy része az Egyetem IP címein kívül, 

távolról is elérhető. Ez jelenleg EduID azonosítóval, Shibboleth belépéssel vagy OpenAthens 

belépéssel, illetve ritkán saját felhasználói fiókkal lehetséges (utóbbinál csak az open access 

források láthatók).  

EduID: segítségével minden felhasználó az Egyetem által üzemeltetett szerveren keresztül, 

Neptun kóddal, vagy akinek van, EduID azonosítóval jelentkezhet be egy adott adatbázisba. 

Egy munkamenet alatt csak egyszer kell azonosítania magát a felhasználónak, így gyorsan, 

kényelmesen használható.  

Shibboleth és OpenAthens belépés: segítségükkel minden felhasználó a saját régióját 

(Hungarian Research and Educational Federation – HREF) majd intézményét (Óbudai 

Egyetem) legördülő menüből kiválasztva érheti el az adott adatbázisokat. Itt nincs szükség 

Neptun kód megadására.  

 

Neptun kóddal elérhető adatbázisok (az EduID-t jelen esetben a Neptun kód jelenti):  

Akadémiai Kiadó Szótárai  

Arcanum Digitális Tudománytár  

Interkönyv 

MeRSZ (Magyar Elektronikus Referenciaművek Szolgáltatás)  

SZAKTÁRS adatbázisok 

 

Neptun kóddal és Shibboleth azonosítással egyaránt elérhető adatbázisok:  

Akadémiai Kiadó Folyóiratcsomagja 

EBSCOHost 

EBSCO Business Source Premiere 

 

https://www.szotar.net/
https://adtplus.arcanum.hu/hu/
https://edu.interkonyv.hu/
https://mersz.hu/
https://www.szaktars.hu/
https://akademiai.com/
http://search.epnet.com/Community.aspx?authtype=ip&ugt=723731663C4635073706359632653E5227E362D36213699368E324E331133603&stsug=AjX7x9ng4zPTI6IRFux_v93aIrE_ns40eCGx1T0VhyQoT2-gCJ0Nx8SuYQtxCWy8Z2h0FKv6MFO6_BTJQwQzkferuetOB4PthnbUeie_6qOQ2qRnwS5iyOf27VyYqU-v2J
http://search.ebscohost.com/Community.aspx?community=y&authtype=ip&ugt=723731663C4635073706359632653E5227E362D36213699368E324E331133603&stsug=AjUJSqZ8XFyX69wyQwPD1tFmuIlelM40eAEm3C9u2bocG7pvbcFy0R7kxPetFHT-AjFOusIjBH3iX335NgCBvILixoRFpqSWVciAaOhMicX_u1wiIF
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Neptun kóddal és OpenAthens azonosítással is elérhető adatbázisok:  

Science Directben lévő open access tételek (a többire jelenleg nincs előfizetése az 

Egyetemnek) 

 

Saját felhasználói fiókkal elérhető adatbázisok:  

Web of Science (felhasználói fiók nélkül távolról még keresni sem lehet benne)  

SpringerLink adatbázisban lévő open access tételek  

Sage adatbázisban lévő open access tételek  

 

Ha az Egyetem IP címeiről bejelentkezve létrehozunk egy saját felhasználói fiókot, ezt 

használva (felhasználónév/email cím + jelszó megadásával) elérhetők az adatbázisok open 

access tételei, egyéb módon azonban nem!  

 

Távolról az Egyetem szerverén keresztül nem elérhető adatbázisok (open access részük 

azonban szabadon elérhető):  

ACM Digital Library (nagy része távolról szabadon kereshető) 

Taylor&Francis Online (nagy része távolról szabadon kereshető) 

ProQuest SciTech Premium Collection (távolról egyáltalán nem elérhető és kereshető) 

ProQuest Dissertations and Thesis Global (távolról egyáltalán nem elérhető és kereshető) 

Utóbbi két ProQuest gyűjteményhez távolról hozzá lehet férni egyéni/saját IP címről is, 

ehhez adminisztrátori jóváhagyás szükséges. A hozzáférés igényléséhez valamint további 

információkért keresse bátran a Könyvtár munkatársait!  

https://www.sciencedirect.com/user/chooseorg?targetURL=http%3A%2F%2Fwww.sciencedirect.com%2F
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=C2vTFEGBCMEtyGapk5q&preferencesSaved=
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-3-662-50447-5.pdf
https://journals.sagepub.com/
https://dl.acm.org/
https://www.tandfonline.com/
https://search.proquest.com/scitechpremium/?accountid=134728
https://search.proquest.com/scitechpremium/?accountid=134728

