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A repozitórium ikonja a BGE 

honlapján (linkként funkcionál):

Mi a BORY?

Célja digitális dokumentumok gyűjtése,

feltárása, megőrzése és hozzáférhetővé

tétele. A gyűjtött dokumentumok

személyi és/vagy tárgyi kapcsolatban

vannak a fenntartó intézménnyel

(szerzőik az intézménnyel munka- vagy

hallgatói jogviszonyban állnak, illetve a

tartalmakat az intézmény adta ki és/vagy

az intézmény tevékenységét érintik).

A BGE Repozitóriuma (Budapest Business School Repository = BORY) három teljes szövegű adatbázist

- alrepozitóriumot - magába foglaló intézményi dokumentumszerver.

Hozzáférése: http://repozitorium.uni-bge.hu



Publikációtár

Dolgozattár

Dokumentumtár

A Publikációtár a BGE Repozitóriuma három teljes szövegű adatbázisának, alrepozitóriumának egyike. Hozzáférése:

http://publikaciotar.repozitorium.uni-bge.hu/

Mi a BGE Publikációtár? A Publikációtár egy intézményi alrepozitórium, de az egyszerűség 

kedvéért a továbbiakban mint repozitóriumra hivatkozunk rá.



BGE (repozitórium-tulajdonos és munkáltató)
Az intézmény érdeke, hogy minél jobban elősegítse publikáló munkatársai munkásságának láthatóságát és hosszú távú megőrzését.

Különösen igaz ez a munkatársak intézményi jogviszonya alatt keletkezett művekre, azon belül is az intézmény által

kiadott/támogatott publikációkra. A repozitóriumról a 7/2014. (III. 1.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola Repozitóriumáról

(2014.03.01.) rendelkezik.

SZERZŐK (a BGE oktató/kutató munkatársai)

Szerzői joguk birtokában dönthetnek műveik feltöltésről, amit egyszeri regisztráció után el tudnak végezni.

Kulcsszereplők, együttműködésük nélkül nincs érdemi mennyiségű és minőségi tartalom a repozitóriumban.

KÖNYVTÁROSOK (repozitórium adatkezelők, adatgondozók, adminisztrátorok)
Szerkesztési és feltöltést támogató tevékenységet látnak el, együttműködnek a műszaki üzemeltetőkkel. Szerkesztőként kapcsolatot

tartanak a kari szerzőkkel, gyűjtik és megőrzik a feltöltési nyilatkozatokat, segítenek a szerzők tájékoztatásában és a repozitórium

használatában. Jóváhagyják, javítják vagy törlik az adatokat.

FELHASZNÁLÓK
A legnépesebb használói tábort alkotják. A regisztrált felhasználók azok, akik uni-bge-s (korábban bgf-es) címmel regisztráltak a

Publikációtárba: ők korlátozott hozzáférésű tartalmakat is megtekinthetnek. A nyilvános hozzáférésre feltöltött művekhez, valamint az

összes metaadathoz azonban bárki online hozzáférhet. A repozitóriumot „látogatják” a keresőszolgáltatók robotjai és információs

aggregátorok is – ezek segítségével kerül be a világ „információs vérkeringésébe” a benne tárolt tartalom.

Kik és mire használják a Publikációtárat?



A BGE honlapján közzétett rektori utasítás szabályozza a repozitórium működését. (Az egyetemmé válással az utasítás nem vált

hatálytalanná, Főiskola helyett az intézmény jelenlegi státuszának megfelelően Egyetem értendő.)

Néhány igen fontos előírás:

- ha a mű elkészítése közalkalmazotti jogviszonyból származó kötelesség, a szerző köteles a Repozitóriumba feltölteni (5. § 1. bek.),

- ha a mű megalkotása nem közalkalmazotti jogviszonyból származó kötelesség, nem köteles a Repozitóriumba feltölteni, de azt

megteheti a mű közzétételének rendje szerint (5. § 2. bek.),

- a szerző felelőssége, hogy a mű feltöltésével más jogát nem sérti, azt intézmény ezt nem ellenőrzi (6. § 1. bek.),

- a jogsértő feltöltéssel kapcsolatos valamennyi jogkövetkezmény a szerzőt terheli (6. § 2. bek.),

- a szerző írásban köteles nyilatkozni a mű feltöltésekor a nyilvánosság engedélyezéséről, illetve az embargó idejéről (7. § 1. bek.),

- több szerző közös műve esetén (közös mű) a társszerző írásbeli nyilatkozata is szükséges a mű feltöltéséhez (7. § 2. bek.), de erre

nincs szükség, ha a szerzői műrész önálló, pl. egy könyv valamely fejezetét vagy tanulmányát egyetlen szerző írta,

- az elhelyezett mű nyilvánossága a szerző Központi Könyvtárhoz benyújtott írásbeli kérelme alapján bármikor visszavonható (8. § 2.

bek.), ekkor 8 napon belül titkosítva lesz a szerző írásbeli tájékoztatása mellett,

- szerzői jogsértés gyanúja esetén a tisztázásig a hozzáférés korlátozható (11. § 1. bek.), jogsértés esetén az érintett művet eltávolítják

(11. § 2. bek.).

Intézményi szabályozás - 7/2014. (III. 1.) rektori utasítás

A Budapesti Gazdasági Főiskola Repozitóriumáról (2014.03.01.)



Szerzői nyilatkozat

A szerző írásbeli rendelkezése arról, hogy a repozitóriumban miként lehet használni művét/műveit. 

A 7/2014. (III. 1.) rektori utasítás A Budapesti Gazdasági Főiskola 

Repozitóriumáról (2014.03.01.) c. normadokumentum is tartalmaz 

nyilatkozatsablont. A fenti sablon azért praktikus, mert egyetlen nyilatkozat 

keretében több, eltérő hozzáférésű művéről rendelkezhet.



Lépések a regisztrációtól a kutatásig

1. Regisztráció

2. Adatfeltöltés

• MTMT azonosító megadása

• Dokumentum feltöltése

• Típus megadása

• Alapadatok megadása

3. Benyújtás (= tétel átadása a szerkesztőnek)

4. Tétel jóváhagyása vagy elutasítása (szerkesztői feladat)

5. Tétel teljes metaadatolása (szerkesztői/adatimport feladat)

6. Kutatás a hozzáférhető metaadatokban, dokumentumokban

szerzői feladatok



Regisztráció

Csak uni-bge.hu végződésű email címmel lehet 

regisztrálni!

Feladó: Publikációtár <publikaciotar@uni-bge.hu>

Tárgy: Jelentkezés

Címzett: Doktor Bubó

Jelszó aktiválás

Kedves Felhasználó!

Köszöni jelentkezését a Publikációtár repozitórium.

A begépelt jelszavának aktiválásához kérjük, látogassa meg a következő 

weboldalt ide kattintva.

Az Ön felhasználói azonosítója: doktor.bubo

A jelszó aktiválása után az alábbi webcímen nyújthat be anyagokat itt .

Ez egy automatikusan generált válaszlevél. Ha kérdése van, kérjük írjon a 

következő címre:

Tartalmi kérdések: repozitorium@uni-bge.hu

Technikai kérdések: publikaciotar@uni-bge.hu

Üdvözlettel,

BGE Publikációtár Repozitórium

Regisztráció után megerősítő levelet kapunk. 

Aktiváljuk jelszavunkat!
(A levél perceken belül megérkezik. Kereshetjük a spam vagy 

promóciók mappában is, mivel egyes levelezőprogramok oda 

helyezik az automatikusan generált üzeneteket.)



Bejelentkezés



Felhasználói profil

Megadhatunk magunkról néhány 

adatot, illetve ezeket módosíthatjuk 

(pl. a bgf.hu címmel korábban már 

regisztrált személyek módosíthatják 

e-mail címüket).

Használattal, jogokkal összefüggő 

adatok tekinthetők meg.



Adatfeltöltés megkezdése

SPECIÁLIS ESET

Akkor kell, ha nem kézi rögzítéssel vagy nem az MTMT-

ből, hanem más formátumból vagy forrásból kerülnek be 

a publikáció meteadatai.

ALAPESET



MTMT azonosító

közlése

Az MTMT azonosítóra kell hivatkozni!

Forrása az MTMT személyi adatlap 

➢ Adatbevivő, szerkesztő oldal

➢ Javítható szerzői lista

➢ A tétel végén látszik az azonosító 

Figyelem! Gyakran két azonosítót látunk, ekkor az első 

azonosító a publikációnké, a második (kerek zárójeles) pedig 

a gazdadokumentumé (pl. tanulmányköteté, 

konferenciakiadványé).

Példa a szerzői lista tételére:



Feltöltés

Az állományt ki kell tallózni az adathordozóról, majd Tovább…

Publikációként kereshető PDF állományt 

töltsünk fel!
Ez fontos, ha nem rendelkezik a szerző a publikációja digitális

eredetijével, vagy a kiadói e-változattal és emiatt a nyomtatott

kiadványból digitalizálja a feltöltendő dokumentumot.

PRAKTIKUM
A képként történő szkennelés nem eredményez kereshető

dokumentumot. A korszerű asztali szkennerek „rákérdeznek”, hogy

miként akarunk szkennelni: képként, vagy dokumentumként.

Válasszuk ez utóbbit, ha publikációt digitalizálunk: ekkor a

digitalizáló szoftver elvégzi az optikai szövegfelismerést (optical

character recognition = OCR).

Amennyiben nem tudja a szerző megoldani a digitalizálást,

forduljon bizalommal a BGE könyvtáraihoz!



Információk a feltöltött állományhoz 1. Tájékoztató információk

Rövid űrlap következik választómezőkkel, ahol néhány fontos információ megadását kell elvégezni.

Figyelem! Ezen információk némelyike alapvetően meghatározza a dokumentum használatát!

TARTALOMTÍPUS

FÁJLTÍPUS

FÁJL LEÍRÁS (DOKUMENTUMTÍPUS)



Információk a feltöltött állományhoz 2.1. Jogkezelés & hozzáférés

§

HOZZÁFÉRÉSI SZINTEK

NYILVÁNOS
- a weben bárki szabadon 

hozzáfér a tartalomhoz (le is 

töltheti azt)

CSAK REGISZTRÁLT 

FELHASZNÁLÓK
- kizárólag azok férnek hozzá 

(bejelentkezés után), akik 

bgf/uni-bge címmel regisztráltak

CSAK AZ ARCHÍVUM 

KARBANTARTÓJA
- senki nem fér hozzá a 

tartalomhoz, csak a metaadatok

ismerhetők meg



Mit engedünk? Mit enged a kiadónk? Szerződésünk? Társszerzőink?
A SHERPA/ROMEO tájékoztató honlapon információk találhatók…

Kinek biztosítjuk a tartalom elérését?

Engedély lehetőségek:

- nincs korlátozás

- kötelező embargó

- engedélyköteles

- kiadói változat díjköteles (és 

embargó is lehet)

- egyéb…

Információk a feltöltött állományhoz 2.2. Jogkezelés & hozzáférés

Ha meghatározott idő lejárta után akarjuk csak elérhetővé tenni, állítsuk be az embargót! 



Mű típusának megadása

Számos műtípus (itt most nem látható a teljes lista)!

Válasszuk ki a 

megfelelő

típust!



Szerző publikációs nevének megadása

Több szerző esetén a társszerző(k) nevének megadása. 

Megjegyzés:

Ugye nem feledkeztünk meg a társszerzők szerzői jogi 

döntéséről (hozzájárulásáról)?

Kitöltése kötelező, 

hiányában nem 

enged továbblépni…



Benyújtás – tétel átadása a szerkesztőnek (Ez már a célegyenes!)

A tétel a szerkesztő „munkaasztalára” kerül, aki

- szerkeszti (kiegészíti, módosítja), vagy

- továbbengedi az adatbázisba, esetleg

- megsemmisíti (ami nagyon ritka eset).

A tétel állapota az „Adatbevitel” felületen

megtekinthető: 

A tétel az „Adatbevitel” felületen 

marad, ahonnan elővehetjük

- megtekintésre,

- megsemmisítésre,

- szerkesztésre,

- átadásra a szerkesztőnek…



Ha a szerző meggondolná magát…

Átlép a tétel nézethez és

a Műveletek pontot

választja…

Törlési kérést küld.



Az átadott tételt elfogadta a szerkesztő (Hurrá!)

Ha a tétellel minden rendben, a szerkesztő „beengedi” az adatbázisba. Ekkor a tétel állapota az „Adatbevitel” 

felületen már zöld háttérszínnel jelenik meg, állapota pedig „Élő archívum” lesz.

Csak ekkor válik láthatóvá a felhasználók számára a tételről bármilyen adat.



Nyilvános információk a tételről (= amit bárki láthat a weben)

A hozzáférés attól függ, hogy mi lett beállítva feltöltéskor a hozzáférés 

szintjeként (a példában szereplő publikáció nyilvános).

Csak regisztrált felhasználóknak: Ha senki sem olvashatja:

Felhasználóként annak a neve látható, aki a tételt 

feltöltötte. Ez nem mindig a szerző: lehet a 

szerkesztők egyike is (mint ebben az esetben).

A kapcsoló segítségével az arra jogosult 

felhasználó számos egyéb információt tekinthet 

meg bejelentkezés után.

Egyéb információk is látszódhatnak, ha azokat megadták (pl. idegen 

nyelvű absztrakt is)...



Tájékoztatás a változások követéséről - Történet

A repozitórium szoftver nagyon 

pontosan naplózza, hogy ki*, 

mikor és mit módosított a 

tételen. Egyetlen karakternyi 

változást is követ, így 

bizonyítható, hogy mi történt a 

tétellel (például utólag 

módosítva lett a hozzáférési 

jogosultság).

*A tételt csak a tételtulajdonos 

felhasználó, a kari szerkesztő és 

a főadminisztrátor tudja 

módosítani.



Mit csinál a szerkesztő?

A szerkesztőnek lehetősége van a benyújtott tétel

- adatainak szerkesztésére (módosítására)

- ideiglenes visszautasítására (E-mail: Sajnálattal

értesítjük, hogy az Ön által benyújtott … című

dokumentumot nem tudjuk ebben a formában elfogadni.)

(E-mail: Sajnálattal értesítjük, hogy az Ön által benyújtott

Cikk #9 című anyagot nem tudjuk elfogadni. Az értekezés

visszakerült az Ön munkaterületére. Ha meglátogatja a

tétel szerkesztése menüpontot, a visszaküldött anyagot

újra szerkesztheti, javíthatja és ismételten benyújthatja.)

- továbbengedésére = áthelyezés élő archívumba

- megsemmisítésére, szerzői kérés alapján vagy

szabályozási okból (pl. jogsértés esetén)

Tétel nézet „Üzenetek”-ben látjuk a zárolás okát.

Tétel nézet „Műveletek”-ben új verzió benyújtását 

kezdeményezhetjük.

Szerzői felületen:

Szerkesztői áttekintés



Mit csinál még a szerkesztő?

• szerző által nem szerkeszthető 

metaadatokat rögzít (a repozitórium

minősítését követően ezek később 

automatikusan importálhatók lesznek 

az MTMT-ből)

• támogatja a publikációk bekerülését 

a repozitóriumba (pl. segíti a 

nyomtatott publikációk 

digitalizálását, személyes vagy 

csoportos bemutatót tart szerzőknek 

stb.),

• gyűjti és megőrzi a publikációk 

kezelésére vonatkozó szerzői 

nyilatkozatokat



Rekordok a repozitóriumban 1. Nyitólap (legutóbbiak, keresés)



Rekordok a repozitóriumban 2. Tallózási lehetőségek



Összegzés

• Az Egyetemnek fontos, hogy a Publikációtár minél teljesebb legyen, minél sokoldalúbban

reprezentálja a BGE-hez kötődő alkotók munkásságát és az intézményben folyó kutatások

eredményeit…

• Döntően a szerzőkön múlik a Publikációtár „gazdagsága”

• biztosítják a digitális formát vagy digitalizálnak,

• feltöltenek vagy támogatást kérnek a feltöltéshez,

• döntenek a hozzáférésről…

• A könyvtár támogatja a tevékenységet (szerzői jogi, informatikai kérdések, szkennerek biztosítása,
image PDF-ek kereshetővé alakítása…)

• Az első lépés az MTMT-ben történő adatrögzítés

• A metaadatok rögzítését részben a szerzők, részben a szerkesztők (könyvtárosok) végzik - a
repozitórium minősítését követően ez az MTMT-ből történő metaadat-importtal kiváltható lesz

• A feltöltött dokumentumok tartalmáért, státuszáért a szerző a felelős (nyilvános hozzáférést biztosít-e
művéhez, vagy részlegesen, esetleg teljesen korlátozza azt)



Felhívás

Ön szereti, ha korlátok nélkül kutathat? Mások is…

Amennyiben szerzőként teljesen szabadon rendelkezik a hozzáférésről,

kérjük, tegye lehetővé a nyilvános hozzáférést!

A nyilvános hozzáférés az alábbiakat szolgálhatja:

- a megismerési, elérési korlátok lebontásával 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



Köszönjük a megtisztelő figyelmet!

Külön köszönjük, ha műveit a 
Publikációtárban

nyilvánosan kutathatóvá teszi…

További tájékoztatásért forduljon bizalommal a Publikációtár adminisztrátorához

vagy a Publikációtár kari adatkezelőihez (szerkesztőihez).


