
MÁSOLATKÉRÉS A REAL REPOZITÓRIUMOKBÓL 
 

Tekintettel a járványügyi helyzetre, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs 

Központ (továbbiakban MTA KIK) átmenetileg kibővíti a REAL gyűjteményekre épülő szolgáltatásait. 

Tájékoztatjuk Tisztelt Olvasóinkat, hogy a REAL, a REAL-J és a REAL-EOD gyűjtemények zárolt 

dokumentumaira is van lehetőség kiszolgálást kérni. A megrendeléseket a Repozitóriumi csoport 

fogadja a real_help@konyvtar.mta.hu e-mail címen.  

 

A szolgáltatás igénylésének feltételei az alábbiak: 

A. Az igénylő az MTA KIK beiratkozott olvasója legyen. 

B. Könyvtárközi kölcsönzés keretében más könyvtárak beiratkozott olvasóinak kéréseit is 

kiszolgáljuk. A könyvtárközi kérés feltételeiről, kérjük érdeklődjön abban a könyvtárban 

telefonon vagy e-mailben, melynek beiratkozott olvasója! 

C. Csak azokból a REAL gyűjteményekben zároltan elhelyezett dokumentumokból áll 

módunkban kiszolgálni, amik megtalálhatók az MTA KIK állományában, akár hagyományos 

(nyomtatott) formában, akár az MTA KIK által előfizetett adatbázisok valamelyikében. 

Azokra a dokumentumokra vonatkozó igényeket is igyekszünk kiszolgálni, amelyek az előbbi 

forrásokban nem találhatók, de az érintett kiadó ideiglenes engedélyével a REAL gyűjteményekből 

szolgáltathatók. A kiadókkal való kapcsolatfelvétel folyamatos. Az engedélyt megadó kiadók listáját a 

későbbiekben közzétesszük és – reményeink/terveink szerint – folyamatosan bővítjük. 

 

Az igényeket csak abban az esetben áll módunkban teljesíteni, ha a REAL-ban archivált szövegváltozat 

kiadói PDF vagy lektorált kézirat. Közlésre beküldött, lektorálás előtti szerzői kéziratot nem szolgálunk 

ki! Ebben az esetben – egyes dokumentumoknál – lehetőség van arra, hogy az igénylő a Másolatkérés 

funkció segítségével kapcsolatba lépjen a szerzővel, aki engedélyt adhat a kézirat kiszolgálására. 

A szövegváltozatok típusának minősítése a Repozitóriumi Csoport feladata, erről munkatársaink 

tudnak tájékoztatást adni. 

 

A Másolat-kérés funkció abban az esetben érhető el, ha a szerző e-mail címe szerepel a 

dokumentumról tárolt adatok között. Az ilyen tételekben a fájlok mellett a Másolat-kérés feliratra 

kattintva kezdeményezhető a kapcsolatfelvétel. Az ezután megjelenő űrlapon a kérőnek meg kell 

adnia e-mail címét és az Indoklás mezőben célszerű rövid bemutatkozás után a felhasználás céljáról is 

tájékoztatni a szerzőt. 

https://konyvtar.mta.hu/index.php?name=v_5_1
http://real-eod.mtak.hu/view/series/
mailto:real_help@konyvtar.mta.hu
http://opac.mtak.hu/F/6JCFH94CMRECCG31NX16YL9IPIQ56Q7FSEGVX2I5I7L71JQIEA-09075?RN=843369589&pds_handle=GUEST
http://real.mtak.hu/
https://konyvtar.mta.hu/index.php?name=v_5_5
http://real-j.mtak.hu/view/journal


 

 

 

 

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy a REAL-ba regisztrálhatnak a magyar tudományos kutatók 

és a felsőoktatásban oktatók, így a regisztrációt követően a "Csak regisztrált felhasználók" körére 

korlátozott dokumentumokhoz külön kérés nélkül hozzáférhetnek. Kérjük, hogy a regisztráció során 

töltsék ki a Profiladatok között a Munkahely mezőt! Külön igénylést indítani csak a "Csak a 

repozitórium munkatársai" szöveggel jelölt, zárolt dokumentumok esetében szükséges! 

 

 

 

Kapcsolattartás: ✉ Repozitóriumi Csoport 

real_help@konyvtar.mta.hu  

mailto:real_help@konyvtar.mta.hu

