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az ELTE Eötvös Kiadó a tudományegyetem intézményi könyvkiadója. Könyv-

kiadóként keressük azokat a lehetőségeket, amelyek a digitális publikálás-

ban rejlenek. Egyetemi kiadóként pedig igyekszünk e lehetőségeket az 

egyetemen zajló munkának és az ELTE bemutatásának, népszerűsítésének 

a szolgálatába állítani. 

Ezért indítjuk útjára az ELTE Readert.

az ELTE Reader az Eötvös Loránd Tudományegyetemhez kötődő elektronikus 

kiadványok és dokumentumok egyre bővülő gyűjteménye, melyben az okta-

táshoz, kutatói és tudományos munkához, valamint az egyetemi élethez kap-

csolódó publikációk és segédanyagok egyaránt megtalálhatók. 



1 2a webes felületen (www.eltereader.hu) a felhasználó kényel-
mesen válogathat a kiadványok között műfaji, tematikus, 
sorozat és nyelv szerinti bontásban. Kereshet tartalmukban, 
és letöltheti őket. Feliratkozhat az őt érdeklő periodikák és 
sorozatok elkövetkező lapszámaira, köteteire – az újdonsá-
gokról e-mailben értesítőt küldünk.

az olvasnivalókat táblagépén, telefonján is magával viheti. 
a kategóriákba sorolt kiadványok között könnyen tájéko-
zódhat, kedvenceit külön mappában gyűjtheti, és folyama-
tosan értesülhet az új megjelenésekről. az alkalmazások 
ingyenesen letölthetők a Google Play (android) és az app 
Store (iOS) szoftveráruházakból. 



Oktatás

az ELTE Reader létrehozatalának egyik legfőbb célja, hogy korszerű és naprakész 

tananyagok összegyűjtésével, az oktatáshoz jól illeszkedő forrás- és segédanyagok 

elérhetővé tételével, a tanuláshoz és a követelményekhez kapcsolódó informáci-

ók közreadásával segítsük az oktatók és a hallgatók, valamennyi egyetemi polgár 

munkáját.

az ELTE Reader az ELTE-n keletkező elektronikus jegyzetek és tankönyvek, tan-

anyagok ideális gyűjtőhelye. Lehetőséget ad arra is, hogy az oktatók hatékonyan 

juttassák el hallgatóikhoz a feladat-, szemelvény- és szöveggyűjteményeket. 

Segítségével szemléltető kiadványok és egyéb segédletek adhatók közre az 

alapképzéstől a doktori tanulmányokig. Jelentős szerephez juthat a levelező és 

távoktatási képzésekben, a továbbképzésekben. 

a hallgatók számára tájékoztatást nyújthat az általános vizsga- és 
tanulmányi követelményekről, a konkrét órákhoz kapcsolódó el-
várásokról.



Tudomány

az oktatási tevékenység támogatása mellett az ELTE Reader fontos célja, hogy he-

lyet biztosítson az egyetemen folyó tudományos munka eredményeinek, élénkít-

se a tudományterületi és interdiszciplináris információcserét, és olyan tudástárat 

hozzon létre, amely a szakemberek, az oktatók és a hallgatók számára egyaránt 

áttekintést nyújt az ELTE-n zajló kutatásokról.

az ELTE Reader révén egy helyen válnak olvashatóvá azok az ELTE-n keletkező művek, 

sorozatok és beszámolók, amelyek pályázati támogatással jöttek létre, s amelyekhez 

a pályázó intézménynek ingyenes hozzáférést kell biztosítania. Célunk továbbá, 

hogy közös gyűjteményben tegyük elérhetővé és kereshetővé az egyetemi doktori 

és habilitációs disszertációk javát, a kimagasló tudományos diákköri és OTdK-dolgo-

zatokat – ezzel egyfelől növekvő szakmai áttekintéshez, másfelől publikációs 

lehetőséghez juttatva az oktatók és kutatók fiatalabb nemzedékeit is. 

Konferenciakiadványok és absztrakt-gyűjtemények közreadásával 
dokumentáljuk és támogatjuk a szakmai rendezvényeken zajló mun-
kát. Szakmai folyóiratoknak kínálunk (alternatív) megjelenési lehető-
séget. Ünnepi és tisztelgő kötetekhez biztosítunk jobb hozzáférést 
a szélesebb szakmai olvasóközönség számára.



Egyetemi élet

az ELTE Reader lehetőséget kínál arra, hogy az intézmény egésze, az egyetemi ka-

rok, szervezeti egységek és társaságok, a hallgatói képviseletek bemutassák tevé-

kenységüket, képzéseiket és szolgáltatásaikat. dokumentálja az egyetemi közélet 

főbb eseményeit és új kommunikációs csatornát nyit az ELTE leendő, jelenlegi és 

egykori hallgatói felé. 

a kari hallgatói lapok közreadásával a máshol tanulók számára is be-
pillantást enged az adott kar életébe. Élénkítheti a kapcsolattartást 
az alumni tagjaival. Magyar és idegen nyelvű anyagai révén értékes 
információval szolgál azoknak a hazai és külföldi fiataloknak, akik az 
ELTE-n való továbbtanulást mérlegelik. 

a pezsgő egyetemi élet bemutatása egyszerre több célt szolgálhat. Támogatja 

az oktatási és kutatási-tudományos munkát azáltal, hogy célkitűzéseit és ered-

ményeit összefoglalja (évkönyvek és más központi kiadványok, kari és egyetemi 

képzési ismertetők formájában). Előmozdítja a „házon belüli” együttműködést, 

megkönnyíti a tájékozódást, amikor időről időre képet ad a szervezeti egységek 

és az egyetemi társaságok munkájáról, valamint az igénybe vehető egyetemi

szolgáltatásokról. 



az ELTE Reader növekvő gyűjteménye mobil eszközökről és asztali gépekről egya-

ránt elérhető – az oldalt és a szolgáltatást táblagépekre optimalizáltuk. Sem a doku-

mentumok közzétételéért, sem letöltésükért nem számítunk fel díjat, és a kapcsolódó 

alkalmazások is ingyenesen elérhetők. 

az ELTE Reader pillanatnyilag nyilvános béta-tesztüzemben működik. azon dol-

gozunk, hogy az elérhető dokumentumok körét folyamatosan bővítsük, a kínálat 

sokszínűségét és az alkalmazási területek számát gyarapítsuk – ezáltal egyre több 

felhasználónak nyújtsunk információt és olvasnivalót, és mind színesebb képet 

mutassunk egyetemünkről az érdeklődőknek.

Megköszönjük, ha ebben a munkában az Ön közreműködésére is számítha-

tunk. Kérdéseit, észrevételeit, javaslatait az eltereader@eotvoskiado.hu 

e-mail címen várjuk. 



www.eltereader.hu


