
ORCID profil létrehozása 

Segédlet szerzők számára 

 

 

Az ORCID (Open Research and Contributor Identifier) egy nemzetközileg általánosan elfogadott szerző 

azonosító kód (pl. 0000-0002-9139-8370), mely biztosítja a kutatók egyértelmű azonosítását. 

Használatával elkerülhető az azonos, gyakori nevű szerzők munkásságának keveredése, a különböző 

névalakok használatából adódó vagy névváltozásból eredő feldolgozási problémák és megkönnyíti az 

automatikus adatfeldolgozást az indexelő adatbázisokban. 

Egyre több kiadó teszi kötelezővé az ORCID használatát, ennek megadása nélkül nem is fogadnak be 

kéziratot. 

Az ORCID igénylése ingyenes a szerzők számára és mindössze pár percet vesz igénybe. 

 

 

1. Regisztráció 

A https://orcid.org/register weboldalon a név, e-mail cím és egy jelszó megadásával lehet regisztrálni. 

A profil létrehozásának befejezéséhez be kell állítani, hogy az nyilvános legyen vagy csak megadott 

intézmények, esetleg kizárólag a szerző számára hozzáférhető (További információ). Javasoljuk a 

nyilvános elérhetőség beállítását, hiszen az automatikus adatfeldolgozáshoz szükség van arra, hogy a 

kiadók és bibliográfusok hozzáférhessenek a szerzők adataihoz. További információ 

 

 

2. A profil adatokkal való kiegészítése 

Érdemes néhány adatot megadni, melyek segítségével a publikációk feldolgozását végző 

szakemberek megállapíthatják, hogy a megfelelő szerző profiljával dolgoznak: munkahely 

megnevezése, esetleg néhány publikáció adata. Lehetőség van más azonosítók megadására is, mint 

pl. Scopus ID, Researcher ID, ill. meghatalmazott intézmény vagy személy megadására, hogy a 

megjelölteknek legyen jogosultsága publikációk hozzáadására vagy az intézményi affiliáció 

gondozására. További információ   

 

 

 

 

 

 

https://orcid.org/register
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897614-Visibility-settings
https://support.orcid.org/hc/en-us/categories/360000663074-Register-your-ORCID-iD
https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897554-Account-settings


3. Közlemények automatikus importálásának beállítása 

 
Belépés után – vagy visszatérve a My ORCID record menüpontba – válasszuk a Works menüpontban 

az Add works lehetőségek közül a Search & link opciót 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A rendszer listázza azokat az adatbázisokat, amikkel az ORCID összeköttetésben van, ezek közül lehet 
kiválasztani, honnan szeretnénk automatikusan importáltatni közleményeinket az ORCID profilunkba. 
A döntést az adatbázisok rövid ismertetője segíti. Alapértelmezetten egyik adatbázisból sem működik 
az áttöltés. 
Kattintsunk arra az adatbázisra, ahonnan importáltatni szeretnénk közleményeinket, a DOI-t 
regisztráló CrossRef ügynökség kiválasztását mindenképpen ajánljuk! 
 

 

 

Végül adjunk visszavonásig érvényes engedélyt a két adatbázis szinkronizálására. 

 

 



Ezután a rendszer átlép a kiválasztott adatbázis oldalára, ahol további finomításokat végezhetünk: 
pl. a rendszer névegyezés okán felajánlja olyan közlemények felvételét a publikációs listába, melyek 
nem tartalmazzák ORCID azonosítónkat. 
 

 
 

 
Az importálást követően az is beállítható, hogy milyen felhasználói kör számára legyen látható egy-egy 
adott rekord a munkásságban. További információk 
 

 

 

 

 

 

  

https://support.orcid.org/hc/en-us/articles/360006897614-Visibility-settings


Videó útmutatók 

https://vimeo.com/orcidvideos/  

 

 

Getting started with your ORCID integration: https://vimeo.com/253231818 

How to edit your name on your ORCID record: https://vimeo.com/236992341 

How to add education information to your ORCID record: https://vimeo.com/244084703 

How to add an employment affiliation to your ORCID record: https://vimeo.com/237024597 

How to import works into your ORCID record using a Search and Link wizard: 

https://vimeo.com/236776451 

How to connect your ORCID ID with research system: https://vimeo.com/243936291 

How to manage ORCID notifications: https://vimeo.com/243917286 

How to reset your password: https://vimeo.com/237024655 
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