A Központi Könyvtár ismertetője a doktori (PhD) disszertációk DOI
számmal való ellátásáról és MTMT-be való feltöltéséről

A 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról 53/A. paragrafus (2) bekezdésének megfelelően
"A doktori értekezést és téziseit elektronikus formában a Magyar Tudományos Művek Tárában, az
általánosan elfogadott nemzetközi gyakorlatnak megfelelő (DOI) azonosítóval ellátva, mindenki
számára hozzáférhetővé kell tenni."
Ennek megfelelően a disszertációkhoz tartozó DOI számokat a Budapesti Corvinus Egyetemen
működő doktori iskolák számára a Központi Könyvtár szolgáltatja.
Az alábbiakban halványított betűkkel a folyamatnak azon pontjai láthatóak, melyek NEM A SZERZŐ
FELADATAI.

1. A szerzőnek a disszertáció írásakor a dolgozat végén található felhasznált irodalom (hivatkozások
jegyzéke, referencialista) részben minden lehetséges esetben fel kell tüntetnie a felhasznált
(hivatkozott) mű DOI számát URL-ként.
pl. Frijters, P., Shields, M.A., and J.P. Haisken-DeNew (2004) Money does matter! Evidence
from increasing real incomes in East Germany following reunification, American Economic
Review, Vol. 94 (3), pp. 730-740. DOI: http://dx.doi.org/10.1257/0002828041464551
(További példákhoz lásd még a http://phd.lib.uni-corvinus.hu/738/ oldalon látható
disszertáció 137-145 oldalait)
2. A doktori disszertáció leadása után, de még védés előtt a megszokott gyakorlat szerint a könyvtáros
feltölti a disszertáció(ka)t és téziseket a Corvinus Doktori Disszertációk repozitóriumba. A
feltöltésről az elérési útvonallal együtt tájékoztatást küld a doktori iskolák titkárságára.
3. A doktori iskolák titkársága a sikeres védést követően 2 munkanapon belül értesíti a könyvtárost,
aki DOI számmal egészíti ki a metaadatokat és a DOI számot a disszertáció minden oldalán feltünteti
(a fejléc részben), majd az adatbázisban kicseréli a disszertációt a DOI számmal kiegészített
változatra. Fontos! A DOI szám a védés tényét is erősíti, ezért a védés előtt nem adható ki!
4. A DOI számról a könyvtár értesítést küld a doktori iskolák titkárságának és - amennyiben
megkapja a szerző e-mail címét - a disszertáció szerzőjének is.

5. A DOI szám és a disszertáció elérési útvonalának ismeretében a szerző feltölti a disszertáció adatait
az MTMT adatbázisába. Amennyiben a szerzőnek nincs még MTMT azonosítója, regisztrálnia kell a
https://www.mtmt.hu/ oldalon.
A szerző a „Regisztráció” menüpont kiválasztása után jut el a „Regisztráció szerzői
adatbevitelre” nevű regisztrációs űrlaphoz. https://vm.mtmt.hu//www/index.php?scid=25

Az űrlapon a *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező!
A munkahely megnevezésénél a lenyíló menüből a Budapesti Corvinus Egyetemet kell
kiválasztani. Az egyetem kiválasztása után a „teljes hierarchia” gomb megnyitásával lehetőség
van egyes tanszékek, vagy doktori iskolák megjelölésére is. A hierarchiaszintek megjelenése
után a szerzőnek a legmélyebb szintet, vagyis a hozzá legközelebb álló szervezeti egységet
kell kiválasztania.
A mezők kitöltése, az adatkezelési nyilatkozat elfogadása és a „Regisztrálok” gomb
megnyomása után a regisztrációs igény beérkezik az egyetem MTMT intézményi
adminisztrátorához, aki 2 munkanapon belül jóváhagyja a regisztrációt. A szerző ezt követően
kapja meg a belépési kódjait és léphet be az MTMT szerzői felületére, ahol publikációinak
adatait elhelyezheti.

Ha a szerzőnek problémája, kérdése van a belépéssel vagy az adatok elhelyezésével kapcsolatban,
jelezze ezt a BCE MTMT adminisztrátorainak az oktkut@uni-corvinus.hu címen.
(http://www.lib.uni-corvinus.hu/mtmt). A szerzői felület használatával kapcsolatban folyamatosan
biztosítunk egyéni és csoportos konzultációs lehetőséget. Ezekről az előbb említett oldal, ill. a
Corvinus Hírek tájékoztat.
BCE Központi Könyvtár
Budapest, 2014. április 8.

