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1. Segédanyagok
➢
➢
➢
➢

Rövid útmutató szerzőknek (MTMT honlapról, pdf)
Részletes útmutató szerzőknek (MTMT honlapról, pdf)
Belépve, szerzői felületen: Súgó a ? jelnél
Teljes szöveg linkelése (Open Access), külső azonosítók csatolása

➢ Dokumentumtípusok, műfaji besorolások
MTMT honlap Dokumentumok menüponjánál a legfrissebb
Típus, besorolás, jelleg meghatározásai szerint, jelenleg: 4.3 - 2018. 09. 18.

MTMT2 - Homokozó – demo: MTMT gyakorló felület

2. Személyi adatlap
bővült
Kötelező elem lett:
Születési idő, hely – kérjük
kitölteni
Feltöltési dátum frissítése
(ajánlatos évenként)
A válogatott lista
nyilvánosságának engedélyezése
Szakterületi összesítés:
MTA szakterületi táblázata

2.1 Szerzői adatlap – szakterületi
összefoglaló táblázat
Szerző felhasználói név alatt:
NKFIH és más összefoglaló táblázat lehívásához
Szerzői adatlap szerk.
>> Szakterületi táblázat kiválasztása,
csatolása
Megtekintés:
>> Tudományos táblázat

2.2 Szerzői adatlap: egyéb beállítanivalók
❖ a szöveghely szerinti hivatkozások (több idézés egy idézőben)
engedélyezése
❖ tudományterület - MTA besorolás szerint
❖ Megbízható más mtmt-s szerző az adatfelvitellel

❖ Intézményi kapcsolat (affiliáció) ellenőrzése, ha valami hiányzik,
kérjük jelenteni
❖ az intézményhez kapcsolást adminisztrátor tudja elvégezni,
módosítani

3. Terminológia
MTMT-kifejezés
(deszkriptor)

Közhasználati
szakzsargon

Magyarázat

Magyar Tudományos
Művek Tára

Művek vagy
bibliográfia?

Csak bibliográfia, a műveket, ha internetről elérhetők, linkelni
lehet.

közlemény

publikáció

Az MTMT minden dokumentumtípusa.

idézés

hivatkozás

MTMT-ben hasonló: idéző közlemény, idézéskapcsolat

kötet (folyóirat)

évfolyam, volume,
tom.

A folyóiratok számozási adateleme

füzet (folyóirat)

lapszám, issue, no.,
fasc.

A folyóiratok számozási adateleme

rekord

publikáció,
publikációs tétel

A dokumentum leírása megjelenési forma szerinti egységekkel
- bibliográfiai adatok (könyvészeti adatok)

MTMT-kifejezés
(deszkriptor)

Magyarázat

műhelytanulmány

önálló megjelenésű dokumentumként, a könyvekhez hasonlóan, monografikus bibliográfiai
leírást kap. Ezért a „Könyv” típust kell váltasztani: Könyv/Műhelytanulmány

nem teljes terjedelmű
közlemény

Pl. absztrakt (kivonat), disszertáció tézisfüzete, más tömörítvény.

Konferenciaközlemény
(könyv része, ISBN, doi))

Ha sztenderd cikk/tanulmány, amelynek konferencia-kapcsolódása fontos, a befoglaló kiadvány
ISBN-nel vagy doi-val rendelkezik, akkor a csatolt cikk/tanulmány besorolása: Könyvrészlet /
Konferenciaközlemény.
Ha nem hangsúlyos az esemény, fel lehet venni Könyvrészlet/Szaktanulmányként is, ahol a
befoglaló: Könyv/Szakkönyv vagy Könyv/Tanulmánykötet.

Egyéb
konferenciaközlemény
(Egyéb
konferenciakiadvány
része)

Preprint, ephemer konferenciaanyag, csak weboldalon közzétett. Kisebb a tudománymetriai
értéke, a szigorúbb követelményekben „léc alá” kerül.

DOI

Digital Object Identifier – digitális objektum-azonosító. A publikációt azonosítja (hasonló az
ISBN-hez). A nemzetközi kiadóknál széles körben elterjedt, az online tudományos kiadásban de
facto sztenderd minőségi követelmény. Az MTMT a kibertérből beolvassa az adatokat, ha
megadjuk a DOI-t.

4. Kezelőfelület - panelek (munkaterületek)
Funkciógombok, vezérlőmenük
Adattípus-választó
●
●
●

közlemények idézéskapcsolatok (a két
leggyakrabban használt)
teendők
keresések, kész sablonok

Adattárolás
●
●

listák
riportok

Felső: általános, üzenetek, személyi profil

Művelet-gombok
Szűkítés - rendezés (egyszerű keresés)

Tartalom

listák, keresési eredmények

4.1 Szerzői kezelőfelület - panelek
Fejléc
Kiválasztott adatlap

Műveletvezérők

Állományválasztó

Rekordtípus-választó
Keresések
Tartalom terület:
lista, megnyitott
adatlapok

Adattároló

5. Szerkezet: egy dokumentum – többféle
kapcsolat
szerző

Közlemény

Forrás

Milyen
szerepe van
az
MTMT-ben?

Idéző

A változás főként az idéző adatokat érinti: az adatfelvitelnél eddig
számtalan változatban kerültek be ugyanannak a publikációnak a leírásai.
A duplumok kiiktatása az idézőkre is kiterjed. Több hónapig tart a MTMT2 ilyen irányú
adattisztítása.

6. Idéző felvitele (a, b)
a) Import – ha WoS, Scopus, stb. adatbázisokban van adat
b) Kézi:
Forráspublikáció (kijelölve) >> Idézések >> Új
Ha van DOI: a rendszer külső vagy a belső adatokból beolvassa a tételt
Ugyanúgy történik az adatfelvitel, mint a forrástételeknél
A hivatkozáskapcsolat specifikusságait külön kell jelölni:
Függő/független jelölés stb.

Közlemény

Idéző
közlemény

Idézőkapcsolat

6. Idéző felvitele (c)
Idézéskapcsolat >> új >> meg kell keresni a forrástételt >>
idézőtételt >> jelölni a viszonyt

6.1 Szerkezet: idézés/idéző-kapcsolat

Közlemény

Idézés (hivatkozás)
kapcsolat:
közleményre
közelménytől

Közlemény

6.2 Idéző / idézett és kapcsolat
Idéző művek:
Két részből áll az adatlap:
bibliográfiai tétel - a hivatkozó publikáció általános bibliográfiai tétele
elv - minden dokumentum-entitás csak egyszer szerepel az
adatbázisban, függetlenül a szereptől (forrásközl./forrás által idézett /
forrást idéző), a duplumok rendezése folyamatban van
idézőkapcsolat - a hivatkozott publikáció és szerzőségi kapcsolatoktól
függő jelölések, egyéb specifikusságok (függő-független, hazai-külföldi,
hivatkozás szöveghehye stb.)

6.3 Idéző: egy hivatkozó publikáción belül
többszörözhető a hivatkozás
Egyes szakterületeken igény a szöveghely
szerinti hivatkozásszám
Most strukturáltan fel lehet vinni
Feltétel: szerző adatlapon engedélyezni kell

7. Közlemények - tematikai feltárás
Tudományterületi osztályozás –
Frascati-rendszer alapján
Minden publikációt kategorizálni lehet
Több terület is megadható, a kis nyilacskákra
kattintva bontható ki a hierarchia.
Segíti pl. a tematikus keresést, ha átlag
felhasználó az mtmt-ből keres szakirodalmat

8. Folyóiratcikk – egy problematikus részlet
Kötet = évfolyam, volume, tom.
Füzet = lapszám, issue, no., fasc.

Csak akkor kötelező,
ha nincs kitöltve az oldalszám!

Ha a megjelenés előtti
jelölőnégyzet ki van pipálva
a tétel csak
„Nem nyilvános” státuszú lehet

9. Válogatott publikációk
Doktori.hu adatátemelés még nem működik

Közlemények jegyzéke
>> tételek kijelölése
>> Lista >>
● Új lista létrehozható
● Már meglévő jegyzék bővíthető
>> Kész listák megtekintése: baloldali
panel „Listák”

10. Konferenciapublikációk
Szakterület szerint változik a jelentősége
A választólista megtévesztően emeli ki a fő
dokumentumtípusokhoz az alábbit:
a) Egyéb konferenciaközleményt (szerzői vannak), (b) része
b) Egyéb konferenciakiadványt (csak szerkesztője lehet,
szerzője nem), (a) befoglalója

A konferenciaelőadás cikké/tanulmánnyá szerkesztett változata
rendszerint könyv részeként jelenik meg.
Felvitele: Könyvrészlet…

Konferenciaközlemény
(könyv része, ISBN, doi)

Ha sztenderd cikk/tanulmány dolgozatról van szó, amelynek
konferencia-kapcsolódását fontosnak tartjuk, a befoglaló kiadvány
ISBN-nel vagy doi-val rendelkezik, akkor a csatolt cikkek/tanulmányok
besorolása: Könyvrészlet / Konferenciaközlemény.
Ha nem hangsúlyos az esemény, fel lehet venni
Könyvrészlet/Szaktanulmányként is, ahol a befoglaló:
Könyv/Szakkönyv vagy Könyv/Tanulmánykötet.

(ephemer, preprint, nem lektorált, alkalmi közreadás)
Egyéb
konferenciaközlemény (Egyéb (sokszor nem számítják be)
konferenciakiadvány része)

Egyéb konferenciakiadvány/Egyéb konferenciaközlemény

11. Tételek státusza, validálási fokozatok
Jogosultság (legkisebb Státusz

Magyarázat

szintje)
Szerző

Nem nyilvános

Új felvitel mentése, a belső felületeken jelenik csak meg

Szerző

Jóváhagyott

Adatpublikálásra kiterjedő jóváhagyás. Megjelenik a külső
weben és keresőben, a táblázatok, statisztikák beszámítják.

Adminisztrátor (összes
intézményi)

Admin
láttamozott

bibliográfiai szempontból ellenőrzött

Adminisztrátor (gyakorlott
intézményi)

Érvényesített

referenciaforrással egyeztetett

Adminisztrátor (gyakorlott
intézményi)

Hitelesített

autopszia alapján ellenőrzött

12. Intézményi hozzárendelés
Adminok csatolják a szerzőt az intézményhez
Publikáció felvitelénél ezek az affiliációk megjelennek a szerzőnél a választólistában, hozzá kell
rendelni a publikációkhoz a megfelelőt. Egyszerre több affiliációt is lehet csatolni.

A tételekhez hozzárendelt szerzői
affiliációk megtekintése:
>> jobboldali panel >> a tételek
megjelenítésének nézetei: Táblázat/Lista
>> Lista/ tömörről váltsunk a részletes
megjelenítésre.

13. Folyóiratok rangsorbeli helyzete
egyelőre nem látszik (Q1,Q2 … MTA folyóiratlisták A, B, C…)
Elektronikus folyóiratok cikkeinél - ha nincs oldalszám, akkor a Cikkazonosító mezőbe kell beírni valamilyen
adatot. Teles linket nem érdemes, mert ezen a pontosan nem aktivizálódik.
Teljes szöveg csatolása (link)
Bib. tétel szerkesztése>> Külső azonosító >> nyílik egy segédablak, ki kell választani a típust és megadni az
értéket (URL, DOI, ISBN stb.)
A már jóváhagyott tételekhez újbóli szerkesztésre-nyitás nélkül is hozzá lehet adni azonosítókat a Művelet
vezérlőnél >> Műveletek >> Külső azonosító hozzáadása
Bővebben: Teljes szöveg linkelése (Open Access), külső azonosítók csatolása
Quartilisek forrása:
Scimago Journal&Country Rank: https://www.scimagojr.com/
Scopus adabázison alapul, egyéb alternatív metrikai indikátorokkal

14. Konferenciacikk - szaktanulmány
print, online
A szerzők többféle besorolással viszik fel az ugyanabban a kötetben megjelent publikációkat: ajánlatos
egyeztetni és egységesen jelölni a műfajt.
Ha a többszerzős, szerkesztett kötet, mint befoglaló besorolása nem megfelelő:
a részdokumentum felvitelekor a befoglaló besorolásán nem lehet változtatni. Ha módosítani
szükséges, ezt jelezni kell az adminisztrátornak.
Társszerző már felvitte a tételt, de nem jó besorolással: egyeztetés után a társszerző megteheti a
módosítást (ha 90 nap nem telt el a felvitel óta), vagy szólni kell a könyvtárosnak.
Print/online: Van olyan cikkem, amelyik megjelent nyomtatásban is és elektronikusan is. Külön fel kell
vennem, vagy nem? Ha több változatban jelenik meg ugyanaz a kiadvány: egy tételt kell létrehozni, a
print/online verzió változatait a tételen belül kell jelölni

15. Táblázatok
Általános összefoglaló Szakterületi

A folyóiratok rangsorolását, tudományos
besorolását automatikusan átveszi a cikkekhez.
Hogyan lehet tudományosra állítani egy
folyóiratot?

Folyóirat lektorált / tudományos beállítása
Lektorálást abban az esetben állítanak be, ha a
folyóirat - szerepel a Web of Science, PubMed vagy
Scopus adatbázisokban, - szerepel a SCImago
adatbázisában, van SJR értéke, - szerepel az Ulrich'
s adatbázisában, az lektoráltként tartja számon
(Refereed) és emellett nagyobb adatbázisok
indexelik, -szerepel az ERIH Plus adatbázisban, szerepel valamelyik MTA tudományos osztály
lektoráltként nyilvántartott folyóiratlistáján.
OA: DOAJ-ban szerepel.

Egyéb...Ami eltűnt - nem jött át az MTMT1-ből:
Szerzők:
❖ EduId - újból aktivizálni kell
❖ Válogatott listák (ODT/MAB stb.)
❖ doktori.hu adatbázistól várjuk a fejlesztés
❖

elkészültéről adott hírt
a kész keresőűrlapok (a keresés/sablonok
menüben el lehet menteni saját összeállítású
lekérdezéseket)

Admin:
❖
❖
❖

Statisztikai sablonok összetettebb
kimuatásokhoz
a kész keresőűrlapok (sajátot kell összeállítani)
MTMT1-ben a közvetlenül a tételhez rendelt
affiliációkat kézzel kell áthelyezni

Áttekinthetőbb lett:
❖ hozzárendelések
❖ személyi adatlap, statisztika
❖
❖

teendők segéd
…..

❖
❖

intémzényi kezelés
…...

Praktikus
Találati lista rendezése

Munkásság link

A Nyilvános felületen a szerző listája a fogaskerék
ikonra kattintva rendezhető a megjelenés éve szerint
csökkenő vagy növekvő sorrendbe.

Az mtmt1 alapján megadott szerzői munkásságot
meghívó link cseréje nem szükséges: néhány hét
elteltével a régi link átirányít az mtmt2-re

Intézményi megbízottak, kapcsolattartók:
MTMT intézményi referens: dr. Dudás Anikó
HTK: könyvtár BTK - MTMT: link JÁK - MTMT: link ITK: könyvtár

PPKE központi honlap https://ppke.hu/mtmt

