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PANNON EGYETEM 

EGYETEMI  KÖNYVTÁR ÉS LEVÉLTÁR

Bemutatkozik az Egyetemi Könyvtár
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Köszönjük, hogy 

a Pannon Egyetemet választották!

Gratulálunk, hogy felvételt nyertek a 

Mérnöki Karra! 
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Hol található az Egyetemi Könyvtár?

A felső kampuszon, az M épületben:

Wartha Vince u. 1. 

47.086233, 17.9005883 …

http://konyvtar.uni-pannon.hu/

https://www.facebook.com/PEKonyvtar/

http://193.6.34.40:8991/F

… és az Önök eszközein. (KCA, Edu-ID)

http://konyvtar.uni-pannon.hu/
https://www.facebook.com/PEKonyvtar/
http://193.6.34.40:8991/F
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Milyen feltételekkel használhatom?

 Ha a járványhelyzet lehetővé teszi:

 Személyesen: egyénileg, a nyitva tartási idő alatt.

 Személyesen: csoportosan, szervezett könyvtári óra 

vagy könyvtárhasználati képzés keretében.

 Ha fentieket a járványhelyzet nem teszi 
lehetővé :
 Telefonon: a nyitva tartási idő alatt.

 Online: a könyvtár honlapjának, közösségi felületeinek a 
felkeresésével 0-24 óráig.

 Online: a könyvtár által közvetített tartalmak 
fogyasztásával 0-24 óráig.

 Online: digitális használó képzési kurzusokhoz 
csatlakozva az előre meghirdetett időpontokban. 



7

Milyen feltételekkel használhatom?

 Személyesen: a névre szóló olvasójegy átvételével 

és használatával. Ennek időpontjáról a hallgatói, 

kari csatornákon értesítjük Önöket.

 A jelenlegi eljárásrend alapján a személyes 

látogatás során maszkot kell viselniük, amelyek 

Önöknek kell beszerezni. A munkaállomások 

használatához kesztyűt biztosítunk.

 Az épületek, eszközök fertőtlenítéséről és a 

kézfertőtlenítők biztosításáról az intézmény 

gondoskodik.
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Milyen feltételekkel használhatom?

 Online:  Központi Címtár Azonosító (KCA) 

aktiválását követően Edu-ID azonosítással.

 https://start.uni-pannon.hu/

 Ez azt jelenti, hogy az előfizetett adatbázisok 

azonosítást követően az egyetemen kívül is 

teljes funkcionalitással használhatók. 

https://start.uni-pannon.hu/


Edu-ID szolgáltatás aktiválása a Pannon Egyetem hallgatói számára:
https://start.uni-pannon.hu/

https://start.uni-pannon.hu/


Hallgatók  esetében a felhasználónév: NEPTUNKÓD@student.uni-pannon.hu
Hallgatók  esetében a jelszó: NeÉÉÉÉHHNN formátumú születési dátum

ACDC99@student.uni-pannon.hu

Ne19981231

mailto:NEPTUNKÓD@student.uni-pannon.hu
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Mikor használhatom a könyvtárat?

Személyesen:  a (jövő héttől érvényes) nyitva tartási 

idő alatt:

Hétfő – csütörtök: 8 – 17; péntek: 8-15.

A levelezős hallgatók ellátása érdekében  

meghatározott szombati napokon is nyitva tartunk 8-

13 óráig.

Távolról, elektronikusan: 

0-24 óráig, a hét minden napján. 

(KCA, Edu-ID)



12

Mit találok a könyvtárban?

 A tantárgyakhoz megadott kötelező és ajánlott 

nyomtatott és online irodalmat.

 A legfontosabb hazai és külföldi folyóiratokat. 

kézikönyveket, lexikonokat, szótárakat.
 Teljes szövegű magyar és idegen nyelvű 

cikkeket.

 Teljes szövegű magyar és idegen nyelvű e-

könyveket.

 Korábban végzett hallgatók szak- és 

diplomadolgozatait.
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Mit találhatok még a könyvtárban?

 Egyetemi Könyvesbolti Webáruház: 

megvásárolhatók saját jegyzetek, külsős 

könyvek – Fizetés a Neptunon keresztül 

lehetséges.

 Könyvmoly Büfé
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Mit találhatok még a könyvtárban?

 Közösségi terek: szeptember második felére a földszinten 

kialakítandó térben kulturális, sport és hitéleti 

programokkal várjuk hallgatóinkat a délutáni, kora esti 

órákban.

 Tesztelői boxok: szeptember második felére a 3. emeleten 

összeállított boxok vehetők használatba, ahol saját 

eszközzel, vagy az ottani munkaállomásokról tesztelhetők 

a kar által igényelt szoftverek a délutáni, kora esti órákban.

 Ezek elindulásáról a kari és a hallgatói médiafelületeken 

tájékoztatjuk Önöket.
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Érdemes felkeresnem a könyvtárat…

 Beadandó feladat elkészítése és nyomtatása 
érdekében.

 Neptun hozzáférés miatt tantárgyfelvétel vagy 
vizsgajelentkezés idején.

 Moodle használat céljából.

 Ingyenes wifi-elérés miatt.

 Egyéni tanulás vagy csoportmunka céljából.

 Szellemi feltöltődés érdekében.

 Testi feltöltődés miatt: Könyvmoly Büfé.

 Akkumulátor feltöltés céljából.

 Közösségi rendezvények látogatása miatt.

 Tesztelői boxok használata céljából.
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Többet mint nyújt a könyvtár, mint a Google?

 Mennyiségileg nem, de minőségileg igen.

 Önöknek ingyenes, egyébként drága nyomtatott 

vagy online szolgáltatások.

 A szolgáltatott szakirodalmat a Google nem találja 

meg.

 Ellenőrzött, szakemberek által jóváhagyott 

információk.

 Személyes, értő segítség a könyvtárosok részéről.
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Néhány rövidítés, kifejezés, amelyek segítik 

Önöket a tanulmányaikban
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Az előző rövidítések feloldására a 

könyvtárban kaphatnak válaszokat 

Eredményes és boldog diákéveket kívánunk!

Mindenkit szeretettel várunk a könyvtárban 

személyesen és/vagy digitális szolgáltatásainkkal! 


