
 

HASZNOS HONLAPOK ÉS ADATBÁZISOK 
 
  
ARCANUM  (Verstár- Bibliatéka – Lexikonok – Digitalizált könyvek) 
https://www.arcanum.com/hu/online-kiadvanyok/ 
 
BUDAPEST IDŐGÉP  (Térkép 1837-1937 / 
Régi utcanév kereső - Budapest légifotók 1944 - 1956-os forradalom és szabadságharc 
áldozatainak térinformatikai adatbázisa 
https://hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/ 
 
BUDAPEST -KÉPARCHÍVUM 
https://bpkep.fszek.hu/ 
 
FŐVÁROSI SZABÓ ERVIN KÖNYVTÁR  – katalógus 
https://www.fszek.hu/ 
 
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár – BUDAPEST GYŰJTEMÉNY (14152 kép) 
https://gallery.hungaricana.hu/hu/BudapestGyujtemeny/ 
 
DIGITÁLIS IRODALMI AKADÉMIA (DIA) 
A legújabb kori és kortárs magyar irodalom kiemelkedő alkotásai 
https://pim.hu/hu/dia 
 
EURÓPAI DIGITÁLIS KÖNYVTÁR (EDK) 
Az Európai Unió multimédiás elektronikus könyvtára 
https://www.europeana.eu/hu 
 
ELEKTRONIKUS PERIODIKA ADATBÁZIS ARCHÍVUM (EPA) 
A magyar elektronikus folyóiratok metaadatainak és információinak kereshető adatbázisa 
http://epa.oszk.hu/ 
 
FILMHÍRADÓK Online 
1914 - 1950 
http://filmhiradokonline.hu/ 
 
HUNGARICANA 
A nemzeti gyűjteményeinkben közös múltunkról fellelhető kultúrkincs, történeti 
dokumentum és virtuális gyűjtemény 
https://hungaricana.hu/hu/ 
 
KÖZLÖNYÖK 
http://www.kozlonyok.hu/kozlonyok/valaszt.htm 
 
MATARKA  
Magyar folyóiratok tartalomjegyzékének kereshető adatbázisa - elvezet a feldolgozott 
folyóiratok honlapjára, hozzáférést ad ugrópontok segítségével a cikkek teljes szövegéhez, ha 
azok szabadon elérhetők az interneten. - 2,5 millió cikk, a folyóiratok száma 1800 felett van 
és a cikkek 30%-nak a teljes szövegéhez hozzá lehet férni. 
https://matarka.hu/ 
 
MAGYAR ORSZÁGOS KÖZÖS KATALÓGUS (MOKKA( 
http://mokka.hu/ 
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MAGYAR ELEKTRONIKUS KÖNYVTÁR (MEK) 
Szövegarchívum 
http://mek.oszk.hu/ 
 
GUTENBERG PROJEKT 
Több mint 60 000 ingyenes e-könyvet tartalmazó könyvtár. 
https://www.gutenberg.org/ 
 
ELTE READER 
Az ELTE Reader ingyenes digitális folyóiratok, könyvek, újságok és jegyzetek gyűjteménye, 
melyek elsősorban tabletekre készültek. Az ELTE minden diákja és tanára megtalálja 
könyvespolcaikon azokat az olvasmányokat, melyek felkelthetik kíváncsiságát más 
tudományterületek iránt. 
https://www.eltereader.hu/ 
 
Digitális Képarchívum (DKA) 
Feldolgozzák benne a MEK és az EPA egyes kiadványaiban található képeknek egy válogatott 
halmazát, így ezek az illusztrációk - általában jobb minőségben - önállóan is kereshetőkké és 
hivatkozhatókká válnak. Másrészt pedig gyűjtjik, katalogizálják és hosszú távon megőrzikk az 
Interneten (pl. képmegosztó oldalakon), továbbá a CD illetve DVD kiadványokon megjelenő 
digitális képeket, amennyiben azok megfelelnek a gyűjtőkörnek és a tulajdonosuk hozzájárul 
a DKA-ban való szolgáltatáshoz. 
https://dka.oszk.hu/ 
 
NEMZETI AUDIOVIZUÁLIS ARCHÍVUM (NAVA) 
2006 óta digitálisan rögzíti, feldolgozza és online hozzáférhetővé teszi a magyarországi 
közszolgálati csatornák és a legnagyobb lefedettségű kereskedelmi televíziók magyar 
gyártású műsorait törvényi szabályozás keretében. A NAVA elkötelezett őrzője az 
audiovizuális kulturális örökségnek, ezért egyedi különgyűjteményeket is kezel. 
http://nava.hu/ 
  
ORSZÁGOS DOKUMENTUM-ELLÁTÁSI RENDSZER (ODR) 
Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) Magyarország legnagyobb közös katalógusa, 
mely a dokumentumok nyilvántartása mellett a könyvtárak egymás közötti 
dokumentumcseréjét is koordinálja. Az ODR keretében működő szolgáltató könyvtárak a 
nemzeti könyvtár, a nemzeti gyűjtőkörű könyvtár, az országos szakkönyvtárak, az állami 
egyetemi könyvtárak és a megyei könyvtárak. 
Az ODR-ben egyidejűleg kereshető és közvetlenül meg is rendelhető 80 hazai könyvtár több 
mint 8 millió dokumentumának 21 millió példánya. 
http://odrportal.hu/web/guest;jsessionid=554D965AD23BCB9CBDBDF534CBCED4E1 
 
WORLDCUT – (Egyesített világkatalógus) 
A WorldCat a világ legnagyobb könyvtári tartalmak és szolgáltatások hálózata. 2 milliárd tétel 
érhető el itt egy könyvtáron keresztül. 
A WorldCat könyvtárak célja, hogy hozzáférést biztosítsanak a weben található 
erőforrásaikhoz, ahol a legtöbb ember elkezdi az információkeresést. 
Segítségével kereshet a közössége könyvtárainak gyűjteményei között, és több ezer másik 
könyvtárban szerte a világon.  
Könyveket, zenéket és videókat kereshet, 
Keressen kutatási cikkeket és digitális elemeket (például hangoskönyveket), amelyek 
közvetlenül megtekinthetők vagy letölthetők. 
Hivatkozás a "Kérdezzen meg egy könyvtárost" oldalra és más szolgáltatásokra a  
Mivel a WorldCat könyvtárak sokféle közösséget szolgálnak ki több tucat országban, a 
források sok nyelven állnak rendelkezésre. 
https://www.worldcat.org/ 
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OXFORD ART ONLINE 
Több mint 200 000 cikket tartalmaz az ókori művészettől a kortárs művészetig és építészetig, 
valamint több mint 19 000 képet műalkotásokról, szerkezetekről, tervekről és művész 
aláírásokról 
https://www.oxfordartonline.com/ 
 
SAGE KNOWLEDGE 
Társadalomtudományi platform a SAGE és CQ Press könyv-, referencia- és 
videótartalmakhoz. 
https://sk.sagepub.com/ 
 
BUDAPEST – HELYISMERETI FÜZETEK  (Városháza Kiadó) 
Budapest helyismereti füzetei magyar, angol, német és olasz nyelven 
https://library.hungaricana.hu/hu/collection/VaroshazaKiado/ 
 
MAGYARORSZÁG.HU 
Tudnivalók, ügyintézés 
https://www.magyarorszag.hu/szuf_fooldal#fooldal 
 
NEMZETI JOGSZABÁLYTÁR 
A Nemzeti Jogszabálytár egy web alapú szolgáltatás, amely jogszabályban meghatározott 
körben ingyenesen hozzáférhető jogszabálytár szolgáltatást biztosít számítógépen és 
mobiltelefonon. 
https://njt.hu/ 
 
A MAGYAR NYELV NAGYSZÓTÁRA 
A magyar nyelv nagyszótára a magyar nyelvtudomány eddigi legnagyobb szótári vállalkozása, 
amely a magyar lexikográfiai gyakorlatból még hiányzó, új műfajt képvisel. Történeti jellegű 
értelmező szótárként legfontosabb feladata a szavak jelentéstartalmának kibontása és e 
jelentések viszonyrendszerének ábrázolása. Műfajából következően nem csupán a mai 
nyelvállapot szókészletét tükrözi és elemzi a lexikográfia eszközeivel, hanem 
címszóállományában, szótárazott jelentéseiben és példamondataiban egyaránt túlnyúlik a 
szinkrónia határain, és történeti dimenziót érvényesít, amikor az elmúlt csaknem 230 
esztendő szókincséből merít. 
http://nagyszotar.nytud.hu/index.html 
 
MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA 
Sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis, a hazai tudományos kutatás hiteles 
nyilvántartása és bemutatása. 
https://m2.mtmt.hu/gui2/ 
 
************************************************************************** 
 
A világ virtuálisan bejárható múzeumai, gyűjteményei 
 
BRERA - Milánó 
https://pinacotecabrera.org/en/collezioni/the-collection-online/ 
 
UFFIZI-KÉPTÁR – Firenze 
https://www.uffizi.it/mostre-virtuali 
 
VATIKÁNI MÚZEUM – Vatikán (Róma) 
https://www.museivaticani.va/content/museivaticani/en.html 
GÖRÖG NEMZETI RÉGÉSZETI MÚZEUM - Athén 
https://www.namuseum.gr/en/collections/ 
 
PRADO – Madrid 
https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works 
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LOUVRE – Párizs 
https://www.louvre.fr/en/online-tours 
 
MUSÉES – Párizs 
https://www.parismuseescollections.paris.fr/fr/expositions-virtuelles 
 
ORSEY MÚZEUM -  Párizs 
https://www.musee-orsay.fr/fr/collections 
 
BRITISH MÚZEUM – London 
https://www.britishmuseum.org/collection 
 
METROPOLITAN MŰVÉSZETI MÚZEUM – New York 
https://www.metmuseum.org/art/collection 
 
WASHINGTONI NEMZETI GALÉRIA 
https://www.nga.gov/index.html 
 
ERMITÁZS – Szentpétervár 
https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage/explore/artworks/!ut/p/z1/jZBJ
C8IwFIR_Ta95L11Tb6HSuCBRUFtzkVZqW7ALXezfd8GLosW5DXwzAwMKQlBldM3TqMurMrrc
_UHZR8m5TQ0PF1KsXeRLSm0581f-zoHgCeAPcQT1T34EUOP1Aaj3CeGLKXLhbjxmSl0w-gnI-
dJBLrfWTMq9p3vmCxgZWYDK44IMp4IgsXQLqeEiMkd3TGY_PuJlbLAUVJOckyZpSN_cr8u6rm4
nGmo4DANJqyq9JCTrNfyWyKq2g_ANhLrYhZivi4C1_Ab5fBmj/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
?lng=hu 
 
RIJKS MÚZEUM – Amszterdam 
https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio 
 
SZÉPMŰVÉSZETI MÚZEUM – Bécs 
https://www.khm.at/objektdb/ 
 
WELT – Welt Múzeum (Néprajzi múzeum) - Bécs 
https://www.weltmuseumwien.at/onlinesammlung/ 
 
ALBERTINA – Bécs 
https://www.albertina.at/ 
 
*************************************************************************** 
 
JSTOR  
Digitális könyvtár az intellektuálisan kíváncsiak számára - több mint 12 millió folyóiratcikkhez 
, könyvhöz , képhez és elsődleges forráshoz biztosít hozzáférést 75 tudományágban. 
https://www.jstor.org/ 
 
BASE 
A BASE a világ egyik legterjedelmesebb keresőmotorja, különösen az akadémiai webes 
források számára. A BASE több mint 240 millió dokumentumot biztosít több mint 8000 
tartalomszolgáltatótól. Az indexelt dokumentumok mintegy 60%-ának teljes szövegét 
ingyenesen (Open Access) érheti el. A BASE-t a Bielefeld Egyetemi Könyvtár üzemelteti. 
https://www.base-search.net/ 
 
CORE 
A világ egyik legnagyobb nyílt hozzáférésű kutatási gyűjteménye. Keresés 207 millió  találat 
között a világ minden tájáról származó újságok között. 
https://core.ac.uk/ 
 
COURAGE 
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Kulturális ellenzék - A különvélemény megértése a volt szocialista országokban. Kelet-
Európában 1989 előtt a kultúra többet jelentett a szocialista realizmusnál és az unalmas 
propagandaművészetnél: bizonyos időkben és helyeken a szocialista rendszerek szigorú 
ellenőrzése ellenére virágoztak az alternatív kulturális színterek. 
http://cultural-opposition.eu/ 
 
DOAB (Directory of Open Acces Books) 
Nyílt hozzáférésű könyvek könyvtára. 50 588 akadémiai lektorált könyv. 
https://www.doabooks.org/ 
 
EUROPEANE 
A Europeana a kulturális örökség iránt rajongók, szakemberek, tanárok és kutatók számára 
biztosít digitális hozzáférést az európai kulturális örökség anyagaihoz. Inspirálják a 
történelmünkről és kultúránkról szóló friss nézőpontokat és nyitott beszélgetéseket és 
információval segítenek.  Megosztják gazdag kulturális örökségünket, azért, hogy új dolgok 
létrehozására használjuk. 
Különböző európai intézményektől származó, a kulturális örökség részét képező több millió 
tételhez biztosítanak hozzáférést. Tartalomszolgáltatás művészetről, újságokról, régészetről, 
divatról, tudományról, sportról és még sok másról. Könyvek, zeneművek és videók. 
https://www.europeana.eu/hu 
 
GETTY Publications - Virtuális Könyvtár 
Több mint 300 könyv ingyenesen olvasható és letölthető. 
https://www.getty.edu/publications/virtuallibrary/index.html 
 
ARTS and CULTURE 
Festmények, szobrok, épületek, múzeumok közelről, művészeti játékok. 
https://artsandculture.google.com/ 
 
IBSEN 
Letölthető Ibsen művek. 
https://www.ibsen.uio.no/ebok.xhtml 
 
HUMANUS 
A HUMANUS rendeltetése hozzáférhetővé tenni és szolgáltatni a humántudományok magyar 
vonatkozású tanulmányainak és cikkeinek bibliográfiai adatait, a kezdetektől napjainkig. 
https://www.oszk.hu/humanus/index.html 
 
INTERNET ARCHÍVUM 
Az Internet Archívum több millió ingyenes könyvet, filmet, szoftvert, zenét, webhelyet és 
egyebeket tartalmazó non-profit könyvtár. 
https://archive.org/ 
 
MET - The Metropolitan Museum of Art 
A MET által kiadott könyvek (609 cím) teljes szöveggel. 
https://www.metmuseum.org/art/metpublications/titles-with-full-text-online?searchtype=F 
 
OAPEN (Open Access Publishing in European Network) 
https://www.oapen.org/home 
Az OAPEN elősegíti és támogatja az akadémiai könyvekhez való nyílt hozzáférésre való 
átállást azáltal, hogy nyílt infrastrukturális szolgáltatásokat nyújt a tudományos 
kommunikációban érdekelt felek számára. Együttműködik a kiadókkal, hogy minőség-
ellenőrzött gyűjteményt hozzon létre nyílt hozzáférésű könyvekből. 
 
OPEN CULTURE 
800 ingyenes e-könyv iPadre, Kindle-re és egyéb eszközökre. 
https://www.openculture.com/free_ebooks 
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ORA (Oxford University Research Archive) 
Oxfordi Egyetem tagjai kutatásai széles skáláját helyezhetik el az ORA-ban, ideértve cikkeket, 
konferencia-előadásokat, téziseket és adatokat. 
https://ora.ox.ac.uk/ 
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