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Bejelentkezés az online katalógusba 

Az online katalógusban olvasói belépést követően az alábbi funkciók elérésére van lehetőség: személyes 

adatok megtekintése és jelszó módosítása, aktuális kölcsönzések nyomon követése és kölcsönzési határidő 

hosszabbítása, előjegyzési és félretételi kérések indítása. 

Ha az olvasónak érvényes a beiratkozása az ETK Könyvtárba, be tud jelentkezni a Kölcsönzőjegyén 

található vonalkóddal (14 karakterből álló számsor). A jelszó pedig alapértelmezett esetben születési 

dátumának utolsó négy számjegye (pl: 1013), melyet a beiratkozás során a könyvtáros rögzít a rendszerbe. 

 

Az első bejelentkezést követően érdemes megváltoztatnia jelszavát a Saját könyvtár - Személyes adatok – 

Jelszó módosítása menüpontban.  

Ha elfelejtette jelszavát, a bejelentkezésre szolgáló felugró ablakban az Elfelejtette jelszavát? linkre 

kattintva e-mail címet és kulcsszót megadva a rendszer üzenetet küld, melyben egy link segítségével új 

jelszót adhat meg. Fontos információ, hogy azt az e-mail címet használhatja ebben az esetben, melyet a 

könyvtári beiratkozás során megadott. 

Ezen az oldalon a felhasználónak profilkép feltöltésére is van lehetősége. 

 

Saját könyvtár – Kölcsönzések menüpont alatt nyomon követheti kölcsönzéseit, hosszabbíthatja 

kölcsönzött műveinek lejárati határidejét, továbbá lehetősége van más által kikölcsönzött műre előjegyzéssel 

élni, valamint a számára félretett dokumentumokat megtekintheti.  

Az Olvasótörténet menüben meg lehet tekinteni a korábbi kölcsönzéseket. 

 

https://hunteka.lib.semmelweis.hu/


Hosszabbítás  

Az 1 hónapos kategóriába tartozó dokumentumokat lehet hosszabbítani, ha az olvasónak nincs tartozása és 

az adott példányra nincs előjegyzés. A kölcsönzési határidőt az online felületről 2x meg lehet hosszabbítani. 

Az új lejárati határidőt a rendszer mindig a hosszabbítás napjától számítja. 

 

 

Hosszabbítani többféleképpen is lehetséges.  

Az első lehetőség a táblázat alatt található Kijelöltek hosszabbítása / Összes hosszabbítása.  

Ha csak néhány könyv kölcsönzési idejét szeretnénk hosszabbítani, a hosszabbítani kívánt dokumentumok 

előtt található négyzetben kell pipát tennünk, majd a Kijelöltek hosszabbítása linkre kattintani. Ha minden 

kölcsönzött dokumentum lejárati dátumát szeretnénk hosszabbítani, az Összes hosszabbítása linkre 

szükséges kattintani. A rendszer a felugró ablakban értesítést küld, hogy melyek lesznek az új lejárati 

dátumok. Ha szeretnénk elvégezni a hosszabbítást, a Rendben gombra kell kattintani, ha pedig ez nem 

megfelelő, a Mégsem gombra kattintva nem lesznek meghosszabbítva a kölcsönzések. 

A másik hosszabbítási lehetőség a táblázatban a Hosszabbítás oszlopban található kerek nyílra kattintva 

lehetséges. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Félretétel 

 

A Félretételi kérések menüben azok a tételek jelennek meg, amelyek a könyvtáros elbírálására várnak. 

Amikor a könyvtáros elfogadja a félretételi kérését, a rendszer automatikus értesítést küld a félretételről. 

Az értesítés keltétől számított 5 napig áll módunkban Olvasónk részére visszatartani a dokumentumokat. 

 

 

 

A Félretételek menüpontnál pedig a már beérkezett és „elvitelre váró” dokumentumokat lehet 

megtekinteni. 

 

 



Előjegyzés 

Előjegyzést csak akkor enged a rendszer, ha az olvasónak nincs tartozása, illetve lejárt kölcsönzése. Az 

előjegyzés 1x hosszabbítható, vagy ha időközben mégsem tart rá igényt, lemondható. 

 

 

 

Ha így sem sikerül a bejelentkezés, a konyvtar@se-etk.hu e-mail címen, vagy telefonon 06-486-5959 

nyugodtan kérjen segítséget a könyvtárosoktól. 


