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Digital object identifier (DOI) 

 

 

Azonosítás 

Hozzáférés 

http://www.doi.org/
http://www.doi.org/
http://www.doi.org/
http://www.doi.org/
http://www.doi.org/


DOI regisztrációs ügynökségek 



A DOI felépítése 

 

Prefix + Suffix = DOI 

 

10.12345 / TESZT.2017.10.24 

 

https://doi.org/ 



DataCite ügynökség        

• Kutatási adatok, PhD dolgozatok 

• Csak az azonosítást és a hozzáférést biztosítja 

• Az MTA KIK partnerei számára a szolgáltatás 
igénybevétele ingyenes 

 

• Kereső: https://search.datacite.org/  

https://www.datacite.org/
https://search.datacite.org/
https://search.datacite.org/


CrossRef ügynökség 

• Folyóiratcikkek, könyvek és könyvfejezetek, 
konferenciakötetek 

• Az azonosítás és a hozzáférés biztosítása 
mellett elősegíti az olvasottság, az idézettség 
növelését – Reference linking 

• Díjköteles 

 

• Kereső 

 

 

https://www.crossref.org/
https://support.crossref.org/hc/en-us/articles/215785803-Reference-linking
https://support.crossref.org/hc/en-us/articles/215785803-Reference-linking
https://support.crossref.org/hc/en-us/articles/215785803-Reference-linking
https://www.crossref.org/fees/#content registration fees
https://search.crossref.org/


DOI összeállítása 

 

[prefix]/[folyoirat rovid elnevezese].[kotet vagy 
megjelenes eve]. 

[fuzet].[cikk azonositoja vagy kezdo oldalszama] 

 

pl. 10.17111/FragmPalHung.2014.31.117 

 



Követelmények 

• Egyedi URL minden DOI-hoz 

• Landing page vagy minden bibliográfiai adat 
szerepeltetése a PDF-n 

https://doi.org/10.18414/KSZ.2015.11.1140
https://doi.org/10.18414/KSZ.2015.11.1140
https://doi.org/10.18414/KSZ.2015.11.1140
https://doi.org/10.18414/KSZ.2015.11.1140


Munkamenet 

• Az irodalomjegyzék linkekkel való ellátása  
     (Crossref DOIs in reference lists) 

• A DOI azonosító képzése a szerkesztőségben 

• A DOI bevezetése mind a nyomtatott, mind az 
elektronikus példányokba 

• Online megjelenés 

• Ellenőrzést követően regisztrálja az azonosítót az 
MTA KIK 

• Archiválás a REAL repozitóriumban 

https://www.crossref.org/display-guidelines/
https://www.crossref.org/display-guidelines/
https://www.crossref.org/display-guidelines/
https://www.crossref.org/display-guidelines/


Cited-by linking 

 

 

https://www.crossref.org/services/cited-by/
https://www.crossref.org/services/cited-by/
https://www.crossref.org/services/cited-by/
https://www.crossref.org/services/cited-by/
https://www.crossref.org/services/cited-by/


A tartalmak elérési útjának (URL) vagy 
bibliográfiai adatainak változása esetén a 

rendszerben tárolt adatok módosítása 
szükséges! 



Open Journal Systems (OJS) 

Folyóirat-kiadást menedzselő szoftver: 

– Beküldés 

– Elfogadás 

– Lektorálás 

– (Olvasószerkesztés, korrektúra) 

– Megjelentetés 

– Feldolgozás 

https://pkp.sfu.ca/ojs/


Az MTA KIK OJS szolgáltatása 

http://ojs3.mtak.hu/


OJS használati alternatívák 

• Csak a beküldési, bírálati funkció 

 

• A beküldési és a megjelentetési funkció is 
(+feldolgozás) 

• Csak a megjelentetési funkció a Gyorsbeküldő 
plugin használatával (+feldolgozás) 

 



Open Research and Contributor 
Identifier (ORCID) 

• Permanens, egyedi, nemzetközi szerző-
azonosító 

• Munkásság közzétételi felületet is üzemeltet 

• DOI vagy más azonosító (pl. Scopus) 
segítségével a munkásság automatikusan 
frissül  

• Tervezett a kapcsolat kialakítása az MTMT-vel 

https://orcid.org/


Indexelés 

• Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

• OJS közös kereső 

• Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

• Sherpa RoMEO 

• szakterületi indexelő adatbázisok 

 

• Tájékoztató az MTA KIK honlapján 

https://www.mtmt.hu/
http://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.php?type=1
https://doaj.org/
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php
http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak/indexeles-archivalas


Archiválás 

• Az MTA KIK repozitóriumában, a REAL-ban 
cikkenként – vagy a REAL-J-ben 
évfolyamonként 

• Amennyiben az eredeti honlap megszűnik, a 
DOI-k átirányítása után a tartalom továbbra is 
elérhető marad 

 

http://real.mtak.hu/
http://real.mtak.hu/
http://real.mtak.hu/
http://real.mtak.hu/
http://real.mtak.hu/
http://real-j.mtak.hu/view/journal/
http://real-j.mtak.hu/view/journal/
http://real-j.mtak.hu/view/journal/


Digitalizálás 

• A cikkek online közzététele 

• Hosszútávú megőrzés és a hozzáférés 
biztosítása 

• Könyvtári katalógusban és közös keresőkben 
való megjelenés biztosítása 



Tájékoztatók 

• Az MTA KIK szolgáltatásai kiadóknak 

• Holl, András - Bilicsi, Erika (2017) ORCID – egy újabb szerzői 
azonosító tudományos közleményekhez. Könyvtári Figyelő, 63 
(3). pp. 346-350. 

• Bilicsi, Erika (2015) DOI regisztráció a Magyar Tudományos 
Akadémia Könyvtár és Információs Központban. A szolgáltatás 
első évének tapasztalatai. In: Networkshop 2015, 2015. 03. 31 
- 04. 02., Sárospatak, Magyarország. 

http://openaccess.mtak.hu/index.php/kiadoknak
http://real.mtak.hu/65517/
http://real.mtak.hu/65517/
http://real.mtak.hu/65517/
http://real.mtak.hu/65517/
http://real.mtak.hu/65517/
http://real.mtak.hu/44021/
http://real.mtak.hu/44021/
http://real.mtak.hu/44021/

