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1.1 Az ORCID profil ellenőrzése – Bejelentkezés: 
orcid.org (Ha nincs ORCID-nk, segédanyag az 
elkészítéséhez)
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https://orcid.org/
http://hdl.handle.net/10831/33839


1.2 Az adatok áttekintése
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1.3 Az adatok áttekintése

 Ha az ORCID-ba való bejelentkezés után azt 

látjuk, hogy aktuálisak az adataink (személyes 
adatok, munkahely, etc.) és a közleményeink is 

szerepelnek a lenti listában, nincs több dolgunk, 

rendben van az ORCID profilunk.

 Ha a személyes adatainknál szeretnénk javítani, 

az arra vonatkozó szerkesztés gombbal 

megtehetjük. 

 Ha a közleményeinket szeretnénk feltölteni, a 

következő diákon bemutatom ennek a módját.
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2.1 Közlemények áttöltése

 Amennyiben van ResearcherID profilunk is, és ott 
elvégeztük a közleménylistánk feltöltését, 
aktualizálását, célszerű és gyorsabb is onnan 
áttölteni a publikációkat. 

 Ennek a módja a következő bemutatón elérhető 
a 20. oldaltól (a fájl ezen az oldalon nyílik meg): 
ResearcherID – publikációk szerzőhöz rendelése, 
felvitele és áttöltésük az ORCID profilba.

 Ha még nem lenne teljes a ResearcherID
profilunk, ugyanezen útmutató alapján el tudjuk 
végezni a szükséges lépéseket hozzá, és az ORCID 
profilunkban megjelennek a közleményeink, ha 
követjük az útmutatót.

 Fenti két ponthoz szükséges a ResearcherID-ba
bejelentkeznünk, amelyhez a prezentáció első  5 
oldalán találunk segítséget.
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https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/37745/ResearcherID-publikaciok.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=20
http://hdl.handle.net/10831/37745


2.2 Közlemények áttöltése
1. Amennyiben az ORCID profilba szeretnénk 

közvetlenül tölteni a közleményeinket az MTMT-ből, 
a következő diákon bemutatom ennek a módját. 

2. Ha minden közleményünk megtalálható a Web of 
Science és a Scopus adatbázisokban, akkor nincs 
szükségünk arra, hogy külön az MTMT-ből is feltöltsük 
azokat. A Web of Science-ben és Scopus-ban 
található publikációink ORCID profilunkba 
emeléséről lsd. a következő útmutatót: 6. A 
profilunk összekapcsolása a Scopus és a Web of 
Science adatbázissal.

3. Ha az első pont érvényes ránk, szükségünk lesz a 
művelethez a Zotero programra, mivel az ORCID-be 
csak BibTeX formátumban lehet közleményeket 
importálni, és az MTMT-ből letöltött RIS formátumú 
közleménylistánkat ezzel tudjuk átkonvertálni 
legkönnyebben az ORCID számára olvasható 
BibTeX formátumba.
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https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/33839/ORCID_profil.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=9


2.3 A Zotero telepítése – zotero.org

 A telepítéshez le kell töltenünk a Zotero Standalone változatát: 

Download link, majd a Standalone alatti Download és követni kell a 

telepítés alapértelmezett lépéseit.

 Ha hivatkozásgyűjtésre is használnánk a Zotero programot, itt 

találunk ehhez egy útmutatót. Ekkor szükséges a Zotero Connector

telepítése is.
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https://www.zotero.org/
http://hdl.handle.net/10831/37742


2.4 A Publikációk letöltése RIS 

formátumban az MTMT-ből –

Bejelentkezés után
 Adatbevivő, szerkesztő oldal választása
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2.5 A Publikációk letöltése RIS 

formátumban az MTMT-ből
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2.6 A Publikációk letöltése RIS 

formátumban az MTMT-ből
11



2.7 A Publikációk letöltése RIS 

formátumban az MTMT-ből

 A kattintás után a fájl mentése tetszőleges névvel
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2.8 Az MTMT-ből mentett RIS fájl 

beolvasása a Zotero programba
 Zotero elindítása – Fájl – Importálás - .ris fájl kiválasztása és 

megnyitása

 A Zotero egy aktuális dátummal ellátott mappába olvassa be a 

tételeket (a következő dián látszik)
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2.9 Az MTMT-ből mentett RIS fájl 

beolvasása a Zotero programba

 A sikeres beolvasás után ki kell jelölni az összes közleményünket, 

majd a jobb egérgombra kattintani és Kiválasztott elemek 

exportálása parancsot választani
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2.10 Az MTMT-ből mentett RIS fájl 

beolvasása a Zotero programba

 A Formátumok közül a BibTeX-et kell választani, majd OK.

 Tetszőleges helyre és fájlnévvel elmentjük a fájlt.
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2.11 A BibTeX fájl importálása az 

ORCID profilba
 Visszatérünk a bejelentkezett ORCID fiókunkba.
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2.12 A BibTeX fájl importálása az 

ORCID profilba - Mentés

 A beolvasott közleményeket előzetesen megtekinthetjük, ha 

rendben találtuk azokat, mentsük el.
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2.13 Importált közlemények 

nyilvánossá tétele
 Érdemes nyilvánossá tenni a közleményeinket, hogy mások is 

láthassák azokat.
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