
Önértékelés/minősítési kérelem

A minősítési kérelmet benyújtó hivatalos képviselő (név, beosztás, email):

Kapcsolattartó (név, email):

1. Alapvető adatok
A vizsgálat vonatkozhat egy teljes repozitóriumra, annak egy, vagy több gyűjteményére (adott esetben egy set-alapon külön 

leválogatható részre).

      
A repozitórium
Intézmény: 

Vizsgálandó repozitórium (gyűjtemény(ek), set(ek)) neve: 

URL:

Alkalmazott szoftver (megnevezés, gyártó, verzió):

2. 0. szint
2.1. A repozitórium működésének keretei

Milyen dokumentumok alapozzák meg, szabályozzák a repozitórium működését? Kérjük a dokumentumok felsorolását (a doku-
mentumokat – legalábbis releváns részleteiket – kérjük mellékelni, vagy amennyiben nyilvánosan elérhetőek, elérhetőségüket 
alább megadni)! (Max. 5 sor.)

2.2. A repozitórium működésének feltételei

a. Költségvetési, személyi feltételek
Kérjük a költségvetési keretet, ennek hiányában a becsült éves ráfordítást, státuszokat vagy a repozitóriumra fordított státuszhá-
nyadot (FTE) megadni. (Max. 5 sor.)
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b. Műszaki feltételek
Kérjük a működtetés helyét (könyvtár/számítóközpont/kihelyezett üzemeltetés) megadni. Milyen szerveren fut a repozitórium (gép-
típus: gyártó/modell, operációs rendszer, virtuális gép megoldás/dedikált szerver/más célokra is használt szerver)? (Max. 5 sor.)

c.  Becsült/deklarált/mért rendelkezésre állás
Kihelyezett üzemeltetés esetén van-e szolgáltatási megállapodás? (Amennyiben van, kérjük bemutatni.) (Max. 5 sor.)

2.3. A repozitórium tartalma, nyilvánossága, minőségbiztosítása

a. A nyilvános – bárki által a vizsgálat idejében látható, vagy két éven belüli embargó alatt lévő – 
tételek aránya legalább 75%: 

Milyen stratégiával, eszközökkel növelik a nyílt hozzáférésű tételek arányát?
(Max. 3 sor)

b. A teljes szövegű tételek aránya legalább 75%: 

c. A repozitóriumba feltölthet: 

d. A repozitóriumba bekerülő anyagok könyvtárosi ellenőrzésen mennek-e át?

 Az ellenőrzés főbb szempontjai:
 Metaadatok helyessége/teljessége:
 Jogtisztaság:        
 Teljes szövegű dokumentum minősége:     
 Fájlformátum: 

3. 1. szint

3.1. OAI-PMH ellenőrzés sikeres elvégzése
 AI Data Provider Validation and Registration:
 Open Archives Initiative-Repository Explorer:
 OAI-PMH Validator & data extractor:
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igen nem
nem
nem

igen
igen

%becsült arány:nemigen

igen nem becsült arány: %

könyvtáros adminisztrátor regisztrált/jogosult felhasználó bárki

igen nem
igen
igen
igen

nem
nem
nem

igen nem részlegesen

http:// 
http://www.openarchives.org/Register/ValidateSite
http:// 
https://www.cs.uct.ac.za/
http:// 
http://validator.oaipmh.com


4. 2. szint

4.1. Nemzetközi aggregátorokkal való kompatibilitás
 OpenAIRE
 DART-Europe

4.2. MTMT kompatibilitás

a. Használ-e egyedi, univerzális, natív azonosítókat a repozitórium?

 Egyedi dokumentumazonosító mező van-e, ha van, milyen?

 Egyedi szerzőazonosító mező van-e, ha van, milyen?

 Egyedi pályázati azonosító mező van-e, ha van, milyen?

 (Kérjük megbecsülni az egyedi azonosítók használati arányát!) 

b. Elkülönülnek-e a tudományos publikációk, és milyen szinten (repozitórium, gyűjtemény, 
set)?

  

4.3. Kompatibilis-e a repozitórium a SWORD protokoll legalább 2.0-ás verziójával? 

Kérem a repozitórium, illetve annak megnevezett gyűjteménye MTMT által való 
minősítését.

Dátum Aláírás

A dokumentumot kérjük megküldeni a Repozitórium Minősítő Bizottság vezetőjének, Holl Andrásnak a holl.andras@konyvtar.mta.hu 
e-mail címre, ill. postai úton szintén Holl András részére címezve a MTA Könyvtár és Információs Központ, 1051 Budapest, Arany János 

utca 1. címre.
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3.2. Be-van e jegyezve a szakmailag fontos jegyzékekbe a repozitórium?

 ROAR
 ROAR ID:
 OpenDOAR
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