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5/2017. (V. 2.) számú rektori utasítás 

az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végzett kutatási tevékenységgel kapcsolatos 
publikációk közzétételének rendjére vonatkozó alapelvekről 

 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem (a továbbiakban: Egyetem) Szervezeti és Működési 
Szabályzat I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (a továbbiakban: SzMR) 82. § (1) 
bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, figyelemmel az egyes munkakörök, jogviszonyok 
tekintetében előírt publikációs kötelezettségekre, összhangban az Egyetem Etikai Kódexében 
meghatározott követelményekre, az egyetemi tevékenység szerves részét képező tudományos, 
művészeti aktivitás nyomon követhetősége érdekében a rektor az alábbiakat rendeli el: 
 

1. § 

(1) A jelen utasítás hatálya az Egyetemen folyó kutatómunka és tevékenység keretében és 
azzal összefüggésben kiadott valamennyi publikációra, valamint az azokat jegyző, az 
Egyetemmel jogviszonyban álló valamennyi személyre kiterjed. 

(2) A jelen utasítás alkalmazásában publikáció a kutatási eredmények szóban (előadás) vagy 
írásban (különböző műfajú közlemény) szerzőként, társszerzőként, szerkesztőként vagy 
fordítóként történő közzététele, ide nem értve a magántermészetű szépirodalmi, 
művészeti alkotásokat. 

2. § 
(1) Az  

a) Egyetemen oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak az ezen 
munkakör betöltésére irányuló jogviszony keretei között;  

b) Egyetemi Könyvtár és Levéltár munkatársai e jogviszonyuk keretei között; 
c) Egyetem doktoranduszai a doktori képzéssel összefüggésben, továbbá doktorjelöltjei  
megalkotott publikáció megjelentetésekor kötelesek intézményi affiliációként az 
Egyetemet megadni a 3. §-ban meghatározottak szerint. 

(2) Az Egyetem a professor emeritusától elvárja, hogy az Egyetem eszközeivel, illetve 
forrásaival elért eredményeket rögzítő publikáció megjelentetésekor intézményi 
affiliációként az Egyetemet jelölje meg a 3. §-ban meghatározottak szerint. 

(3) Az Egyetem a vele megbízási jogviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban, illetve nem oktatói-kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazotti 
jogviszonyban állótól – ha egyébként a szerződésében önként nem vállalta ezt – elvárja, 
hogy az Egyetem eszközeivel, illetve forrásaival elért eredményeket rögzítő publikáció 
megjelentetésekor intézményi affiliációként az Egyetemet jelölje meg a 3. §-ban 
meghatározottak szerint. 

(4) Az Egyetem a vele hallgatói jogviszonyban állótól elvárja, hogy az Egyetemen folytatott 
tanulmányaival összefüggésben közzétett publikációjánál, különösképpen annál, amely 
egyetemi támogatás odaítélésekor figyelembevételre kerülhet, intézményi affiliációként 
az Egyetemet adja meg a 3. §-ban meghatározottak szerint. 
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(5) Az Egyetem minden további, az (1)-(4) bekezdésekben nem említett esetben elvárja, 
hogy az Egyetemen, az Egyetem eszközeivel, illetve forrásaival, különösen egyetemi 
kutatócsoportban elért eredményeket rögzítő publikáció megjelentetésekor intézményi 
affiliációként az Egyetem kerüljön megjelölésre a 3. §-ban meghatározottak szerint. 

(6) A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató, kutató, illetve a magyar állami ösztöndíjas 
doktorandusz hallgató és doktorjelölt esetében az Egyetemre vonatkozó affiliáció minden 
esetben első helyen kell, hogy szerepeljen.  

(7) Az Egyetemen működő tudományos kutatócsoport tevékenységével összefüggésben 
megalkotott publikációk megjelentetésekor a kutatócsoportra utaláson túl az Egyetem 3.§ 
szerinti megjelölése is kötelező. 

3. § 

(1) Az Egyetemre vonatkozó affiliációban mindig szerepel az Egyetem rövidített neve és 
teljes hivatalos megnevezése az alábbi formában:  
a) magyarul: ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem; 
b) angolul: ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary; 
c) franciául: ELTE Université Eötvös Loránd de Budapest, Hongrie; 
d) németül: ELTE Eötvös-Loránd-Universität, Budapest, Ungarn. 

(2) Az Egyetem (1) bekezdés szerinti megnevezése után – amennyiben azt a konkrét 
közzétételi szabályok nem zárják ki – fel kell tüntetni a munkavégzés helye szerinti vagy 
a publikációval érintett szervezeti egységet, mely lehet kar, vagy – a szerző választása 
szerint – intézet, tanszék; illetve kari szervezeten kívüli önálló szervezeti egység, doktori 
iskola.  

(3) Az affiliációban megjelenítendő szervezeti egységként a publikáció közzététele idején 
hatályos elnevezését kell megadni. 

(4)  A megjelölésben a szervezeti egységet az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzat I. 
kötetének (a továbbiakban: SZMR) 1.1 és 2. számú melléklete szerinti, a doktori iskolát 
az Országos Doktori Tanács nyilvántartásában rögzített hivatalos elnevezésével kell 
rögzíteni. A kari szervezeti egység elnevezése idegen nyelvű publikáció esetében az 
Egyetem idegen nyelvű honlapján2 megtalálható elnevezéssel egyezően szükséges.  

	

	  

																																																													
1	Állam- és Jogtudományi Kar / Faculty of Law / Faculté de Droit / Rechtswissenschaftliche Fakultät  
Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar / "Bárczi Gusztáv" Faculty of Special Needs Education / Faculté des 

Sciences de l'Éducation Spéciale "Bárczi Gusztáv" / „Bárczi Gusztáv” Fakultät für Heil- und 
Sonderpädagogik 

Bölcsészettudományi Kar / Faculty of Humanities / Faculté des Lettres / Philosophische Fakultät 
Informatikai Kar / Faculty of Informatics / Faculté d'Informatique / Fakultät für Informatik 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar / Faculty of Education and Psychology / Faculté des Sciences de l'Éducation et 

de Psychologie / Fakultät für Pädagogik und Psychologie 
Tanító- és Óvóképző Kar / Faculty of Primary and Pre-School Education / Faculté de Formation des Instituteurs / 

Fakultät für Erzieher- und Grundschullehrerbildung 
Társadalomtudományi Kar / Faculty of Social Sciences / Faculté des Sciences Sociales / Fakultät für 

Sozialwissenschaften 
Természettudományi Kar / Faculty of Science / Faculté des Sciences Naturelles / Fakultät für 

Naturwissenschaften 
2	Lásd: https://www.elte.hu/en/; https://www.elte.hu/de; https://www.elte.hu/cn		

https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_1mell.pdf
https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_1mell.pdf
https://www.elte.hu/file/ELTE_SZMSZ_2mell.pdf
http://www.doktori.hu/index.php?menuid=109&lang=HU
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4. § 

(1) Az Egyetemen oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottak legkésőbb 
2017. május 31. napjáig  
a) ORCID (Open Researcher and Contributor ID) szerzői azonosítót hoznak létre a 

https://orcid.org/ felületen történő regisztrációval, továbbá  
b) regisztrálják magukat az alábbi nemzetközileg elismert kutatói adatbázisokban:  

ba) ResearcherID (Web of Science - Thomson Reuters) 
http://www.researcherid.com/ 
bb) Scopus Author ID (Elsevier) https://www.scopus.com  
bc) Google Scholar (Google Tudós – Google) https://scholar.google.com 

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti regisztrációnál a technikai lehetőségek 
megengedik, a tudományági besorolást meg kell adni. 

(3) A regisztráció során a szerzőnek az intézményi ímél-címét kell használni. 
(4) Az Egyetemen oktatói, kutatói munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a jelen 

utasítás hatálya alá tartozó publikációjánál – amennyiben azt a konkrét közzétételi 
szabályok nem zárják ki – az ORCID szerzői azonosítóját fel kell tüntetni. 

5. § 

(1) A 4. § (1) bekezdés szerinti regisztrációt követően gondoskodni kell a szerzői azonosítók 
MTMT-ben történő rögzítéséről.  

(2) A 4. § (1) bekezdés b) pont szerint létrehozott szerzői adatlapokhoz legkésőbb 2018. 
május 31-ig hozzá kell rendelni a megjelent publikációkat, illetve a többi szükséges 
adatot is fel kell tölteni. 

(3) A jelen szakaszban meghatározott kötelezettség teljesítésében – arra vonatkozó felkérés 
alapján – az érintett közalkalmazott munkavégzés helye szerint illetékes MTMT 
adminisztrátor közreműködik.  

6. § 

Minden olyan könyv (jegyzet is), időszaki kiadvány (pl. évkönyv, újság, folyóirat) 
közzétételekor, amelynek az Egyetem vagy az Egyetem valamely szervezeti egysége a 
kiadója, fel kell tüntetni minden ELTE-s affiliációjú a szerző ORCID azonosítóját, 
valamint a publikáció Frascati kézikönyv szerinti tudományági besorolását. 

7. § 

(1) A jelen utasítás 2017. május 2. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését 
követően megjelenő publikáció tekintetében kell alkalmazni. 

(2) A jelen utasítás hatálybalépésével az Eötvös Loránd Tudományegyetemen publikációs 
tevékenységének nyilvántartásáról szóló 6/2012. (II. 23.) számú rektori utasítás 7. § (2) 
bekezdés kiegészül az alábbi o) ponttal: 
„7. § (2) [A szerző, illetve nevében eljáró adatkezelő vagy adminisztrátor feladatai a 
továbbiakban:  
(…)] 
o) rögzíteni az adatbázisban a szerzői azonosítót.” 

 
Budapest, 2017. május 2. 
 

 
 

Dr. Mezey Barna 
rektor 
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https://scholar.google.com/
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