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I. Fontos tudnivalók a feltöltésről

A publikációk és bibliográfiai adataik MTMT-ből az ELTE

Digitális Intézményi Tudástárba (EDIT) áttöltésének lehetősége

azon MTMT-s tételeknél érhető el, melyeknél a beállított jelleg

tudományos, maga a leírás pedig nyilvános és nem hiányos

adattartalmú.
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A felhasználó csak akkor tud dokumentumo(ka)t áttölteni egyik

rendszerből a másikba, ha ő az adott rekord adatgazdája*.

Az EDIT-be feltölthető dokumentumok mérete maximum 100MB

lehet, egy rekordhoz maximum 5 db fájl tartozhat.

A fájlokat pdf/A formátumban tudjuk elfogadni.

* Az adatgazdát l. minden MTMT-s tétel alatt kapcsos zárójelben.



II. Az adatok áttöltése az EDIT-be

Az adatok áttöltését és a teljes dokumentum feltöltését az MTMT 

Javítható szerzői listájában a tételek alatt megjelenő 

„Repozitórium” gombra kattintással kezdheti meg.
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III. A repozitórium kiválasztása

A legördülő listából válassza ki az EDIT repozitóriumot!
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IV. Hozzáférési szint megadása, 

fájl csatolása
1. A legördülő listából válassza 

ki a hozzáférési szintet: ha 

semmi nem tiltja, a „nyílt 

hozzáférés”-t. Amennyiben a 

dokumentumot csak egy adott 

idő után lehet korlátlanul 

nyilvánosságra hozni, válassza a 
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nyilvánosságra hozni, válassza a 

„korlátozott hozzáférési szint”-

et, majd az „embargó lejáratának 

dátuma mezőbe” írja be a lejárati 

időpontot (pl.: 2015. január 1.) 

Az embargó egy lehetőség, csak 

akkor célszerű beállítani, ha a 

kiadó megköveteli.

2. A teljes szöveg feltöltéséhez kattintson a „Fájl kiválasztása” gombra, majd

csatolja a dokumentumot.

3. A feltöltési folyamatot csak akkor tudja elkezdeni, ha a jogi nyilatkozatot

elfogadta. Megismeréséhez kattintson a „Jogi nyilatkozat” feliratra.



V. Jogi nyilatkozat elfogadása
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1. A nyilatkozattételhez pipálja be a „Jogi nyilatkozat elfogadása” 

jelölőnégyzetet.

2. A „teljes dokumentum feltöltése repozitórium(ok)ba” gombra 

kattintva elindíthatja az áttöltést az EDIT-be.



VI. Feltöltés vége

A sikeres feltöltést követően az alábbi értesítés kapja:
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Az EDIT-be feltöltött dokumentum utólag, a felhasználó által már nem

módosítható! Az esetleges javításokért forduljon az EDIT adminisztrátoraihoz

az alábbi elérhetőségen: http://konyvtar.elte.hu/hu/node/3006

FONTOS! Az egyes dokumentumok vonatkozásában az MTMT és az EDIT

közötti kommunikáció csak az átadás pillanatában él, ezért az MTMT-s tétel

leírásán utólag végzett bármilyen változtatás az EDIT-beli adatokban

automatikusan nem mutatkozik meg.


