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Bevezetés
10 dolog, amit az ORCID-ról érdemes tudni

1. Az ORCID megoldja az egyedi kutatói azonosítás kérdését. Mert mi van akkor, ha olyan családnevünk van, 
amiből tizenkettő egy tucat? Ha nemrég felvettük házastársunk családnevét? Vagy két utónevünkből 
egyszer az egyiket elfelejtettük ráírni a kéziratra? Ezt oldja meg az ORCID ID a maga 16 számjegyből álló 
egyedi azonosítójával. A számok egy központi regiszterben tárolódnak, amely megadja a lehetőséget a 
lehető legpontosabb azonosításra a kutatói infrastruktúrán belül, hogy bárki a tényleges egyént találja 
meg, a hozzátartozó publikációkkal együtt.

2. Az ORCID ID létrehozása mindössze harminc másodperc. Könnyebb, mint egy facebook profilt létrehozni! 
Sőt, ha van már ResearcherID-nk vagy Scopus Author ID-nk vagy a DOI (CrossRef) által indexelt cikkeink, 
az ORCID összefésüli a különböző adatokat a felületünkre, így innentől kezdve automatikus lehet 
publikálási tevékenységünk és cikkeink hatásának egy helyen történő nyomon követése.

3. Aki még nem találkozott az ORCID-del, nemsokára fog, hiszen a felhasználók száma 2013 óta 
folyamatosan nő (https://orcid.org/statistics), s egyre gyakrabban találkozhatunk vele folyóiratok és 
pályázatok honlapján.

4. Az ORCID túléli az e-mail címünket. Egy munkahely váltás miatt megszűnt email cím a kapcsolataink egy 
részének elvesztését okozhatja. Az ORCID ebben is tud segíteni, hiszen a legfrissebb e-mail címünket 
tárolja https://orcid.org/blog/2013/06/20/new-features, amit, ha úgy állítunk be, meg is oszthatunk a 
kapcsolódó platformokkal, s így nem kell bajlódni a különböző helyeken lévő profiljaink állandó 
frissítésével.

5. Az ORCID 37 műtípust támogat, a folyóiratcikktől kezdve a táncelőadásig bezárólag. Bármilyen 
tudományos vagy művészeti munkát hozunk létre, az ORCID tudja kezelni azt. Adattáblák, ábrák, 
képzőművészet, stb.
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Bevezetés (folytatás)
10 dolog, amit az ORCID-ról érdemes tudni

6. Mi döntjük el, hogy ki látja az ORCID információinkat, elemenként külön-külön. Be lehet állítani, hogy bárki, vagy csak az 
általunk megadott szolgáltatások számára, vagy csak saját magunk számára legyen hozzáférhetőek az adatok. A beállításokat 
bármikor, bármelyik elemre meg lehet változtatni.

7. Az ORCID kapocs lehet minden kutatói szolgáltatáshoz. Össze lehet kötni az ORCID profilunkat többek 
(https://orcid.org/organizations/integrators/integration-chart) között olyan weboldalakkal, mint a Web of Science 
(http://wokinfo.com/researcherid/integration/), Figshare (https://figshare.com/) vagy az Impactstory
(http://impactstory.org/). Amint összekapcsoljuk ezeket a szolgáltatásokat az ORCID profilunkkal, könnyedén áramolhatnak 
az információk oda-vissza, így nem kell ugyanazt az információt több helyre is feltöltenünk. Nap, mint nap új szolgáltatások 
kapcsolódnak az ORCID-hez, így egyre növekvő számú platform, repozitórium, pályázati alap között áramlik az információ.

8. Folyóiratok, alapítványok és intézetek mozdulnak el az ORCID irányába. Több mint ezer folyóirat – többek között a PLOS, 
Nature és Elsevier által kiadottak – tette lehetővé a szerzőik számára, hogy az ORCID használatával kezeljék az információkat 
a kézirat feltöltő rendszerekben. Az ORCID képes arra, hogy a szerző megjelent publikációit összegyűjtse és a cikkekre 
vonatkozó metrikák aggregálásával szerzői szintű tudománymetriai adatokat mutasson.

9. Amennyiben mindenkinek lesz ORCID azonosítója, a tudomány is előremozdul. Hány órát veszteget el egy kutató, miközben 
kitölt egy pályázati űrlapot vagy elküld egy kéziratot elbírálásra azzal, hogy leírja a címét, előző munkahelyei listáját, az
együttműködők listáját és azok munkahelyét. Sok kiadónak és alapítványnak most már elég csak az ORCID azonosító, és az 
ezzel megspórolt időt a kutatásra lehet fordítani.

10. Az ORCID nyílt forráskódú, közösségvezérelt rendszer, ami szabad hozzáférést biztosít adatokhoz (open data). Az ORCID 
közösségvezérelt szervezet. Akár Ön is tudja formálni a fejlődését azzal, hogy megosztja a saját ötleteit, és szavaz másokéra 
az ORCID fórumán.
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Lépések
Mi a célja? Hogy a kutatót/szerzőt és publikációit tévedés nélkül, egyértelműen összekapcsolja. 
Kiküszöböli a különböző névalakok, a gyakori nevek, a névváltozások vagy éppen az intézet váltás okozta 
problémákat, így a kutató teljesítményének megjelenítése, annak hatása valóban követhető, a 
publikációk korrekt módon köthetők a valódi szerzőhöz, ráadásul ma már kiadók sora nem is fogad be 
kéziratot e nélkül. (Egy példa erre.)

Az ORCID ID a nemzetközileg általánosan elfogadott és használt szerzői azonosító. Mindenképpen 
célszerű ezt használni.

A Web of Science-ben a Researcher ID kérhető, a Scopus automatikusan generál azonosítót minden 
szerzőhöz; mindkettő összeköthető az ORCID ID-val. Természetesen az MTMT is ad erre lehetőséget.

Mottó: Különböztesse meg magát három egyszerű lépésben

1. Regisztráljon és megkapja az egyedi ORCID azonosítóját, mindössze harminc másodperc alatt.

2. Adjon meg információkat önmagáról: bővítse ORCID profilját szakmai adataival és csatolja hozzá 
például a Scopus ID, ResearcherID vagy LinkedIn azonosítóját.

3. Használja az ORCID ID-ját:
• a honlapján,
• amikor publikációt nyújt be,
• amikor ösztöndíjért folyamodik
• vagy bármely kutatási folyamatban, hogy munkája megfelelő elismerést kapjon.
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1.ORCID oldal betöltése 
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Írjuk be a böngészőbe a www.ocrid.org címet. 
Válasszuk ki a „Register now!” linket

http://www.ocrid.org/


2. Induló űrlap kitöltése
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Írjuk be a keresztnevünket 
(„First name”),
a vezetéknevünket
(„Last name”) és 
az e-mail („Primary email”) 
címünket! 



3. Induló űrlap kitöltésének a folytatása
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Adjunk meg egy jelszót („Create
an ORCID password”), majd 
ismételjük meg („Confirm
ORCID password”)!

Majd fogadjuk el a felhasználói 
szerződést („I consent to the 
privacy policy and terms and 
conditions of use, including 
agreeing to my data being 
processed in the US and being 
publicly accessible where 
marked Public.”)
Majd nyomjuk meg a „Register” 
gombot!



4. Regisztráció megerősítése
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Nyissuk meg e-mail fiókunkat, 
melyben a visszaigazoló e-mail 
üzenetet olvashatjuk. Itt 
megjelenik a nevünk (pl. Zan
Krisztina) és az ORCID ID 
azonosítónk (pl. 0000-0002-
6751-460X)!
Erősítsük meg  a regisztrációs 
szándékunkat („Verify your
email address”)! 



5. Az első belépés
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Írjuk be a böngészőbe a 
www.ocrid.org címet. Nyomjuk 
meg a „Sign in” gombot, majd 
írjuk be az e-mail címünket és a 
jelszavunkat! Végül nyomjuk 
meg a „Sign into ORCID” 
gombot!

http://www.ocrid.org/


6. Egyéb adatok beírása és rögzítése
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Az ORCID felületén beírható a regisztrált önéletrajza, 
tanulmányai, munkahelyei, publikációi és más azonosítói!



7. Közlemények listájának importálása
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Az ORCID „Works” pontja 
alatt importálható a SCOPUS, 
a ResearcherID
rendszerekben található 
közlemények, valamint a DOI 
azonosítóval rendelkező 
publikációk is!



8. Belépés az MTMT-be

12

Írjuk be a böngészőbe a www.mtmt.hu címet. Írjuk be a 
felhasználói nevünket és a hozzátartozó jelszót! Végül nyomjuk 
meg a „Belépés” gombot!

http://www.mtmt.hu/


9. Az ORCID a szerző MTMT adatlapján is 
megadható
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Keressük meg az „Azonosítók, hivatkozások” aktív linket! Válasszuk ki a 
típust (esetünkben a „ORCID”-t)!



10. Azonosító beírása
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Írjuk be a korábban megtalált ORCID-t, azonosítót (Zán Krisztina esetén: 
0000-0002-6751-460X), majd nyomjuk meg a „Hozzáad” gombot!


