
 
 

ALEPH Elektronikus Katalógus rövid útmutató 

 

Elérés: http://libserv.kfki.hu:4505  

Illetve a könyvtár honlapjáról: https://www.kfki.hu/konyvtar/  

A honlapunk bal oldali menüsorán található „Keresés a katalógusban” keresőablakba bármilyen 

keresőszót beírva beléphetünk a katalógusba, vagy a Katalógusok/Elektronikus katalógus oldalon 

a „Belépés a katalógusba” linkre kattintva érhetjük el. 

 

A menüsor és a kezdőképernyő áttekintése 

A kezdőképernyő felső részében található az online katalógus menüje, mely a katalógus 

használata során végig látható marad.  

 

http://libserv.kfki.hu:4505/
https://www.kfki.hu/konyvtar/


 
 

Itt kiválaszthatjuk, hogy melyik könyvtári adatbázisban szeretnénk keresni (az Adatbázisok 

menüpontra kattintva is elérhetjük ezt a lehetőséget) 

Bejelentkezés: az olvasójegyen található vonalkód és a jelszó megadásával lehetséges. A jelszót 

később módosíthatjuk az Olvasójegyem menüpont alatt. 

 

A Beállítások alatt meghatározhatjuk, hogy a rendszer hogyan jelenítse meg a rekordok listáját.  

Language/Nyelv alatt magyar és angol nyelvváltásra van lehetőség. 

Keresés - Böngészés 

A főmenüben a Keres gombra kattintva látható, hogy többféle keresési mód áll rendelkezésünkre. 

Választhatjuk az Egyszerű keresést, a Több-mezős keresést, viszonylag szabadon 

megfogalmazhatjuk a keresőkérdésünket az Összetett keresés és a CCL keresés segítségével, és 

kereshetünk több adatbázisban is egyszerre. 

Egy kereső kifejezésen belül egyszer lehetőségünk van csonkolni jobbról, balról, illetve középen is 

a * és a ? segítségével, ha bizonytalanok vagyunk az írásmódban, vagy nem tudjuk a pontos 

kifejezést. 

A bejelentkezés után keresés és böngészés során a kiválasztott és megtekintett rekordokat 

tárolhatjuk az e-polcunkon, menthetjük a PC-re és elküldhetjük e-mailben. 

 



 
 

Valamennyi keresési lehetőségnél meghatározhatjuk a keresett dokumentum nyelvét és a kiadás 

évét: 

 

Egyszerű keresés 

Kereshetünk az összes mezőben egyszerre, illetve a legördíthető menü segítségével 

meghatározott mezőben. Fontos, hogy mindig kiválasszuk azt a részadatbázist, amelyben keresni 

szeretnénk (Összesített, Folyóirat, stb.) 

 

  



 
 

Több-mezős keresés: 

Ha a több-mezős keresést választjuk, az alábbi mezőkben kereshetünk egyszerre: 

 

Összetett és CCL keresés: 

Az Összetett keresésnél kiválaszthatja, mely mezőkben akar keresni, a CCL keresésnél pedig CCL 

kódok és a Boole algebra operátorokat használva fogalmazhatja meg a keresőkérdését. Ez 

utóbbihoz segítséget nyújt a főmenüből elérhető SÚGÓ. 

Keresés több adatbázisban egyszerre:  

Lehetőségünk van arra, hogy egyszerre több adatbázisban: saját részadatbázisainkban és más 

könyvtárak adatbázisában hajtsunk végre keresést.  

 

  



 
 

Böngészés 

A Böngészés segítségével a különböző keresőlistákban lapozhatunk előre-hátra az általunk 

megadott betűtől, szótól kezdődően. A kiválasztott kifejezésre kattintva megjeleníthetők a hozzá 

tartozó dokumentumok. Ha korábban a keresésnél bejelöltünk egy részadatbázist, a böngészést is 

csak ebben lehet lefuttatni. 

 

Találatok 

A Találat menüpontra kattintva az utolsó keresés találati halmaza kerül képernyőre rövid 

formátumban. Ha többet szeretnénk tudni az egyes rekordokról, megtekinthetjük azokat 

bővebben is a tétel előtti sorszámra kattintva, vagy több tételt a sorszám utáni négyzetben 

kijelölve, vagy akár az összes találatot meg lehet nézni a lista tetején a “Mindent választ” gombra 

kattintva. A találatokat több formátumban is megtekinthetjük: 

 A katalógus forma a hagyományos könyvtári katalógusokban megszokott sorrendben 

tartalmazza az adatokat 

 A teljes forma többet ad, néhány mező tartalma aláhúzottan szerepel, ha ezekre kattintunk, 

eljuthatunk az adott mező böngészőlistájába. 



 
 

A GoogleBooks is elérhető, a jobb oldalon a könyv borítójára kattintva eljuthatunk a könyv egyes 

részleteihez, esetleg a teljes tartalma is elérhető.

 

Találati halmazainkat, az utolsót, vagy a korábbi keresések közül kiválasztva bármelyiket további 

műveleteknek vethetjük alá, melyekkel szűkíthetjük, bővíthetjük, csoportosíthatjuk az addig 

kapott rekordjainkat: 

 

  



 
 

Példányok keresése 

Ha a találati listában meg szeretnénk tekinteni valamelyik tételt, a sorszámára kattintva 

jeleníthető meg a teljes rekord. Ha kíváncsiak vagyunk az elérhető példányokra, kattintsunk a 

Példányok sor mellett a KFKI-KFI Könyvtár feliratra. 

 

 

A Példánystátusz alatt látható, hogy mennyi időre kölcsönözhető az adott dokumentum.  

„Folyamatos” státusz esetén a könyv tartós kölcsönzésbe vehető. „OT/Nem kölcs” státusz az 

olvasótermi, nem kölcsönözhető állományra, a „4 hét” státusz a népszerű fizika gyűjtemény 



 
 

köteteire, a „3 nap” a kurrens folyóiratokra, a „2 hét” pedig a régebbi folyóiratok példányaira 

vonatkozik. 

A Lejárat dátuma a példány elérhetőségét jelöli. Ha a „polcon” kifejezés szerepel, akkor a példány 

a raktárban van, kölcsönözhető. Ha dátum szerepel ezen a helyen, akkor a példány kölcsönzésben 

van. Ha az „Előjegyzés” szó szerepel, akkor a könyv elő van jegyezve. 

A Gyűjtemény alatt azt láthatjuk, hogy a példány mely olvasótermi gyűjteményben található, ha 

itt nincs megjegyzés, akkor a példány a raktárban van. 

Folyóiratok 

A folyóirat adatbázisban a könyvtár teljes folyóirat állománya kereshető.  Az egyes folyóiratok 

bibliográfiai adatain túl itt információt kaphatunk a könyvtárban található állományról, a 

Kapcs.dok. melletti linkre kattintva pedig eljuthatunk a folyóirat online verziójához. 

 

  



 
 

A részletes példánylista a Példányok / KFK Folyóiratok linkre kattintva tekinthető meg: 

 

Itt megtekinthető, hogy mely példányok vannak kölcsönzésben, az OPAC megjegyzés alatt pedig 

az esetleges hiányokra, különszámokra, mellékletekre vonatkozó információk találhatók.  

 

  



 
 

Kérdezzen! 

Amennyiben a katalógus használatával kapcsolatban további kérdéseik, észrevételeik, javaslataik 

vannak, a könyvtár munkatársai készséggel állnak rendelkezésükre. Használják a főmenüben a 

Visszajelzés vagy Észrevétel gombot, de írhatnak a lib@wigner.mta.hu címre. Szívesen adunk 

felvilágosítást telefonon is (pl. hogy egy adott könyv kölcsön van-e), számunk: (36)-1-392-

2222/14-04 mellék vagy (36)-1-392-2583. 

mailto:lib@wigner.mta.hu

