
Tájékoztató a BGE Publikációtár intézményi repozitóriumról 
 

Mi a Publikációtár?  

 

A BGE Publikációtára a BORY nevű komplex intézményi repozitórium rendszer olyan eleme, amely az 

intézményi szerzők számára lehetővé teszi a digitális publikálást és önarchiválást, a tudományos 

publikációk visszakeresését és nemzetközi megismertetését. Megmutatja a legújabb kutatási 

eredményeket, egyben reprezentálja az intézményben folyó kutatási, tudományos munkát.  

 

A Publikációtár előnyei  

 

 A repozitórium egyik legnagyobb előnye a tárolás és önarchiválás. Az egyetemen folyó különböző 

szellemi tevékenységek során keletkező művek biztonsággal tárolhatók ebben a rendszerben, amely 

kiváltja vagy kiegészíti a saját honlapon történő publikálást, ezáltal megbízható tároló helyként is 

működik. A Publikációtárba a regisztrált felhasználók tölthetik fel megjelent és az MTMT-ben már 

rögzített műveiket (tanulmányokat, cikkeket, könyveket, filmeket, alkotásokat, stb.) számtalan 

fájlformátumban.   

A visszakereshetőséget több szint biztosítja. Egyrészt a műveket akkor lehet ide feltölteni, ha azok az 

MTMT-ben már szerepelnek, másrészt a repozitórium maga is tartalmaz bibliográfiai és teljes szövegű 

keresési lehetőségeket. A feltöltést követően a dokumentum bibliográfiai rekordja az MTMT-ben 

olyan adattá válik, amely számos tudományos értékelési cselekmény (PhD, MTA doktori cím elnyerése) 

megindításához szükséges hitelesített publikációs lista eleme lehet. 

A hozzáférés több szinten valósul meg: a művek egy része mindenki számára hozzáférhető (a 

bibliográfiai adatok, illetve azok a tanulmányok, cikkek, amiknek közléséhez a szerző hozzájárult), míg 

mások kizárólag a BGE számítógépein, egy zárt hálózaton keresztül érhetők el ellenőrzött 

körülmények között. A Publikációtár egyrészt szakszerűen feltárja a feltöltött dokumentumokat, 

egyben összekapcsolja ezeket a dokumentumokat és a meglévő adatbázisokat is, módot adva arra, 

hogy tartalmukat különböző nemzetközi repozitórium indexelő rendszerek hatékonyabban 

bekapcsolják a világ tudományos vérkeringésébe.  

A közlemények nyilvános hozzáférése az alábbiakat biztosítja: 

− A szabad hozzáféréssel elősegíti az olvasók tájékozottságát, megkönnyíti kutatómunkájukat, 

csökkenti hozzáférési költségeiket stb. = felhasználói előny 

− A publikáció jobb hozzáférése révén az alkotó munkássága könnyebben megismerhető, ennek 

révén javíthatja hivatkozottságát, szakmai közismertségét, elősegítheti karrierjét = szerzői 

előny 

− Repozitórium-értéktöbblet a teljes szöveggel hozzáférhető publikációk révén = intézményi 

előny 

− Segíti a társadalmi szintű tudásfelhalmozást, átláthatóbbá és átjárhatóbbá teszi a tudományos 

eredményeket, gyorsíthatja a tudományos fejlődést, jobb minőségre ösztönöz stb. = 

civilizációs előny.  



Feltöltés a Publikációtárba 

 

A feltöltésre szánt publikáció adatait előbb rögzíteni kell az MTMT-be, mivel a Publikációtár csak 

MTMT-azonosítóval rendelkező publikációk feltöltését teszi lehetővé. Ha még nem tette meg, 

regisztrálni kell a repozitóriumban; ehhez egy BGE-s emailcímre van szükség. Ezután csak követni kell 

a repozitórium adatlapján leírtakat, amelyhez mellékeltünk egy tájékoztatót.  

A feltöltés előtt vagy után nyilatkoznia kell arról, hogy műve nyilvánosan elérhető, korlátozottan 

elérhető vagy titkosított (embargós esetén a feloldás idejét is kérjük feltüntetni). A feltöltött 

dokumentumok tartalmáért, státuszáért Ön, a szerző a felelős. Amennyiben az adott kiadó kiadói 

politikáját nem ismeri, látogasson el a Sherpa/Romeo oldalra a szükséges információkért, vagy kérje 

a könyvtárosok segítségét.   

A feltöltött közlemény nyilvánosságára vonatkozó nyilatkozatsablon a könyvtár honlapjáról elérhető.  

Kérjük, hogy a kitöltött és aláírt nyilatkozatot a könyvtárba juttassa el!  

Feltöltésre elsősorban PDF-fájlokat javaslunk, de egyéb fájltípusokat is képes kezelni a rendszer. 

Feltöltéskor az alapvető bibliográfiai adatok (szerző, cím, a mű típusa) megadására van szükség.  

 

A Publikációtár feltöltéséhez a könyvtárosok tudnak személyesen tájékoztatást nyújtani, igény esetén 

módszertani tréninget szerveznek a tanszék vagy tanszéki osztály oktatói részére.  

Ha egyénileg szeretné közleményeit feltölteni, látogasson el a könyvtár honlapjára, ahol részletes 

útmutatót talál a feltöltés lépéseiről.   

 

A Publikációtár a BGE BORY repozitórium rendszer dinamikusan fejlődő része.  

Közös érdekünk, hogy ez a tartalom bővüljön!  
 


