V. melléklet
a Nyugat-magyarországi Egyetemen folytatott tudományos publikációs tevékenység
támogatására és Open Access megjelenésére létrehozott Publicatio Repozitórium
(PRep) működési szabályzata

A Nyugat-magyarországi Egyetem a tudományos publikálás, Open Access megjelenés
támogatására publikációs repozitóriumot épít (http://publicatio.nyme.hu), a tudományos
közlemények közzétételéről szóló nemzeti bibliográfiai adatbázis létrehozatalával kapcsolatos
egyes feladatokról szóló 1167/2014. (III. 25.) Kormányhatároznak előírásainak megfelelve.
A Publicatio Repozitórium (továbbiakban PRep) a Nyugat-magyarországi Egyetemen folyó
tudományos és művészeti tevékenység eredményeképpen született művek (tanulmányok,
cikkek, monográfiák, alkotások stb.), valamint egyetemi kiadványok (folyóirat, tanulmány- és
konferenciakötetek) teljes szövegű adatbázisa.
Az Egyetem PRep része a belföldi és külföldi Repozitóriumi/Open Access hálózatnak, adatai
nyilvánosak.
A PRep lehetőséget nyújt az MTMT-ben már rögzített művek PDF-formátumban való
feltöltéséhez, ill. megadható az ehhez kapcsolódó teljes vagy korlátozott elérhetőség.
Ugyanannál a műnél nem csupán a megjelent verziót, hanem annak pre-print és/vagy postprint változatát is, amelyek nyilvánossága dokumentumonként állítható be, akár eltérően.
Az Egyetem támogatja és szakmai segítséget nyújt a vele együttműködő és társintézmények
repozitóriumi csatlakozásához és intézményi működtetéséhez.
A PRep működtetéséért a rektor által felkért intézményi képviselő felel. Az intézményi
képviselő a mindenkori tudományos és külügyi rektorhelyettes.
Az intézményi képviselő:
- képviseli az Egyetemet a hazai és nemzetközi repozitóriumi szervezetekben;
- eljár a közlemények DOI számának biztosításában;
- beszámol az Egyetem vezetőségének a PRep működésével kapcsolatos
eseményekről;
- részt vesz az Egyetemen a PRep adminisztratív ügyeinek koordinálásában.
Az Egyetemen a rektor a PRep adminisztratív feladatainak ellátására intézményi koordinátort
jelöl ki.
Az intézményi PRep koordinátor:
- meghatározott jogosultsági szintnek megfelelően regisztrálja és karbantartja a
kari adminisztrátorok és adatkezelők adatait az adatbázisban;
- figyelemmel kíséri a PRep és MTMT adatbázis szerkezetében történt
fejlesztéseket, ezekről tájékoztatja a kari adminisztrátorokat;
- rendszeres tréningeket/képzéseket tart és segédleteket/tájékoztatókat készít a
szerzőknek és a kari adminisztrátoroknak;
- kapcsolatot tart az intézményi képviselővel, a kari adminisztrátorokkal;
- szükség esetén helyettesíti az intézményi képviselőt.

A PRep működtetését a NymE Kiadói koordinátora, a NymE kiadásában megjelenő
folyóiratok szerkesztőségeinek felelős munkatársai és karonként kijelölt adminisztrátorok
segítik. A Kiadói koordinátort a rektor, a szerkesztőségek koordinátorait a főszerkesztő
és/vagy szerkesztőség, a kari adminisztrátort a dékán jelöli ki. Amennyiben a kari PRep
adminisztrátor könyvtári alkalmazott, a dékán kérésére a feladat ellátásával a mindenkori
munkáltatói jogkörű vezető bízza meg.
A PRep adminisztrátor:
- ellenőrzi, és nyilvánossá teszi a feltöltött, az MTMT-ben repozitóriumi közlésre
megjelölt, valamint a rektor és/vagy a Kiadói Tanács, dékáni ellenjegyzéssel
beérkezett közleményeket;
- figyelemmel kíséri a PRep adatbázis szerkezetében történt fejlesztéseket;
A repozitóriumi feltöltés irányelvei és feltételei:
Az MTMT-be rögzített és tudományos besorolással rendelkező publikációk
metaadatai és teljes szövege a megfelelő korlátozásokkal, a Repozitórium kiválasztása
után (NYME Publicatio) kerülhetnek feltöltésre;
A szerző, hasonlóan az MTMT szabályozásához, felelősséggel tartozik a közlemény
adataiért;
A beérkezett adatokat a NYME Publicatio Repozitórium koordinátori tevékenységével
megbízott munkatársak tehetik nyilvánossá;
Az MTMT-ben rögzített, de repozitóriumi feltöltésre nem megjelölt közlemények az
alábbi feltételek teljesülése után kerülhetnek az adatbázisba:
- rektor és/vagy Kiadói Tanács, dékáni ellenjegyzés, miszerint a közlemény
megfelel az Egyetem tudományos/művészeti elvárásainak;
- teljes szöveggel/audiovizuális anyaggal történő elérés biztosítása, szükség szerinti
korlátozással.

