
SEGÉDLET A DOKTORI ISKOLAI ADMINISZTRÁTOROKNAK 

Hogyan tudjuk regisztrálni a PEA repozitóriumot a doktori.hu adatbázisban? 

Ahhoz, hogy a doktori.hu adatbázisban a PEA repozitóriumában előzetesen elhelyezésre került 
disszertáció és tézisek pdf fáljainak webes linkjei megjeleníthetőek legyenek, a doktori.hu-n a 
Doktori Iskola adminisztrátorának regisztrálnia kell a PEA adatbázis alap-URL-jét. Ezt az URL-
regisztrációt csak egyszer kell elvégezni a doktori.hu adatbázisban. Ennek a lépéseit 
szemlélteti az 1. ábra. 

(1) Klikkeljünk a „védések URL kezdőrész” nevű linkre a bal oldali függőleges menüsorban!
(2) A megnyíló ablakban az „URL minta” nevű résznél gépeljük be a PEA kezdőrészének

linkjét, ami a PEA repozitóriumra mutat: https://pea.lib.pte.hu! Típusnak válasszuk ki az 
„URL” nevű rádiógombot! Ez után klikkeljünk a „mentés újként” elnevezésű nyomógombra! 

(3) Ekkor az új link megjelenik az „URL minták” listájában. A bemutatott példánkban az ÁJK 
Doktori Iskolájának a linkje alatt máris megjelent a PEA repozitóriumi link is. Ez után 
lehetősége lesz a Doktori Iskola adminisztrátorának, hogy a továbbiakban már a PEA 
repozitóriumban elhelyezett fájlokra mutató linkeket helyezze el a doktori.hu adatbázisban. 

1. ábra

A 2. ábra bemutatja, hogy a doktori védés közzétételekor a Doktori Iskola adminisztrátora 
hogyan tudja megadni a disszertáció és a tézisek pdf fájljainak PEA repozitóriumos linkjeit. 
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http://pea.lib.pte.hu/


 (1) A bal oldali függőleges menüsorban klikkeljünk a „védések közzététele” nevű linkre! 
 (2) A megjelenő űrlap alapinformációinak kitöltése után adjuk meg a PEA repozitóriumi 
adminisztrátora által email-ben küldött, a disszertáció pdf fájljára mutató direkt URL-t! 
 (3)-(4) Ezután adjuk meg a PEA repozitóriumi adminisztrátora által email-ben küldött, a 
tézisek pdf fájljára mutató direkt URL-t! 
 (5) Befejezésként nyomjuk meg a „mentés” nevű nyomógombot, aminek eredményeként 
a kitöltött űrlap mentésre kerül a doktori.hu adatbázisban. 
 

2. ábra 

 
A sikeres mentést követően fontos, hogy minden esetben ellenőrizzük le a beküldött adatokat 
és klikkeljünk a linkekre, hogy megnyithatóak-e a dokumentumok (3. ábra)! 
 

3. ábra 
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