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Feltöltés repozitóriumba I.

• Az EDIT repozitóriumba a Magyar Tudományos Művek Tárából (MTMT2)
csak tudományos jellegű folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek,
konferenciaközlemények (konferencia-előadások vagy poszterek
konferenciakiadványban megjelent változata) és kutatási jelentések tölthetők át.

• A repozitórium munkatársai által ellenőrzött, a nyilvános felületen elérhető
rekord módosítására a felhasználók nem jogosultak. Ilyen esetben, kérjük
vegyék fel a kapcsolatot munkatársainkkal az editadmin@lib.elte.hu e-mail
címen, készséggel módosítjuk a megadott bibliográfiai adatokat vagy cseréljük
a rekordban elhelyezett fájlt!
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Feltöltés repozitóriumba II.

1. 2.

3.

Válasszuk ki a rekordot, amelyet a tudástárba (EDIT)

szeretnénk feltölteni. Kijelölést követően a

Műveletek menüpont alatt megtaláljuk a Feltöltés

repozitóriumba funkciót.



A nagyító ikon segítségével választhatjuk ki az

EDIT-et a többi repozitórium közül.

Feltöltés repozitóriumba III.

A fájl kiválasztását a Teljes szöveg mezőben tudjuk

megtenni. Itt a saját számítógépünk könyvtárából

választhatjuk ki a feltölteni kívánt fájlt.

Az EDIT-be töltés esetén válasszuk ki az opciók 

közül a „Green OA” típust.

A feltöltési folyamat csak akkor kezdhető meg, ha a

jogi nyilatkozatot elfogadta. Ennek megismeréséhez

válassza a „Jogi nyilatkozat” feliratot.



Az OA embargó mezőben szükség esetén

megadható a hozzáférési korlátozás végének

dátuma.

Ha végeztünk az adatok kitöltésével és a

fájl(oka)t is kiválasztottuk, elindíthatjuk a

feltöltést.

A képen látottakkal hasonló módon lesz a teljes az

űrlap, és kezdhető meg a feltöltési folyamat. Itt kell

megadni az Open Access embargót (ha van),

ezenfelül pedig különböző megjegyzések fűzhetők a

dokumentumhoz.

A repozitórium PDF/A fájltípusú közleményeket

fogad, melynek mérete maxiumum 100 MB.
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• A sikeres, illetve a sikertelen feltöltésről felugró ablakban kapjuk az alábbi tájékoztatást.
Abban az esetben, ha a tételt további repozitóriumokba is be szeretnénk tölteni, úgy az
„Igen” opciót válasszuk.

• Az EDIT-be feltöltött dokumentum utólag, a felhasználó által már nem módosítható. Az
esetleges javításokért forduljon az EDIT adminisztrátoraihoz az alábbi elérhetőségen:
editadmin@lib.elte.hu

• Megjegyzés: a feltöltés után az MTMT-ben végzett módosítások az EDIT-be feltöltött tételen
nem lesznek érvényesek, a beállított adatokat a repozitórium a feltöltés során veszi át.
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