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Új alapszerkezet
A leggyökeresebb változás az adatbázis-szerkezetet érinti: egyetlen rekord képviseli a
dokumentumot, szerepkör kétféle lehet: forrásrekord és idéző.
Idézés felvitele két elemből áll: idéző mű leírása és kapcsolati rekord.
Egy publikációnak egy adatlapja van, funkciója szerint többféle lehet:




forrásközlemény,
idézett (az első kettő egy- és ugyanaz, más nézőpontból) vagy
idéző.

1) Kezelőfelület
Felső menü: általános működés, üzenetek
Panelekre (munkaterületekre) osztódik
Alapbeállítás: Közlemények – itt listázhatók a publikációk
Bal panel: vezérlőmenük, funkciógombok
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Adattípus-választó (bal panel tetején)
Teendők
Keresések és kész sablonok, új keresés összeállítása
Leggyakrabban kell: Közelmények, Idézéskapcsolatok adattartalma
Jobb alsó: tartalom panel
Szűkítés – itt lehet egyszerű keresést indítani saját listán
Rendezés – megadott szempont szerint.
2) Bibliográfia vagy teljes szövegű adatbázis az MTMT?
Bibliográfiai, tudománymetriai specifikusságokkal. A teljes szövegek linkelhetők.
3) Szerzői adatlap
Bővebb lett, kötelező elem a születési idő és évszám.
Be lehet állítani a munkakapcsolat kezdetét, végét – de ezeket a beállításokat egyelőre nem
ajánljuk kitölteni, mert a rendszer mereven kezeli a megadott dátumok végpontjait, korlátozva
bizonyos funkciókat. A publikációk a munkahelyi státusz változásának időpontjához képest kisebbnagyobb fáziseltoltódással láthatnak napvilágot, ennek ellenére a rendszer mereven lehatárolja az
idő-végpontokat, az intézményi adatkezelők előtt zárolja a tételeket.
A szerzői adatlapon kell megadni a feltöltöttséggel kapcsolatos információkat:



"Közlemények teljes ettől/eddig"
időzők teljességére ugyanúgy.

Új regisztráció külső felületről és adminisztrátori segítséggel is lehetséges.
Más munkahelyről átlépő, illetve párhuzamosan több szervezethez tartozó szerzőt az intézményi
adminisztrátor kapcsolja az aktuális jogviszonyok szerint – ha változás állt be, jelezni kell a
referenseknek.
A szerzők feladatai a saját adatlapjuk karbantartásánál:
A legfontosabbak:





a publikációs lista frissítése (a közlemények menüpontnál); hivatkozók felvitele („idézések”
vagy „idézéskapcsolatok” menüpontnál)
a szerzői adatoknál pótolni kell a születési dátumot: kötelező elem lett a születési év, hely –
kérjük kitölteni!
e-mailt, ha nincs az adatlapon, pótolni kell, a változásokat pedig átvezetni
aktualizálni szükséges a közlemények teljességének periódusát, valamint az ismert
hivatkozási adatok bekerülésének idő-intervallumát. (Közlemények teljes eddig:… - időnként
– pl. évenként - kézzel kell frissíteni)

További lehetőségek, tudnivalók:


a válogatott jegyzék nyilvánosságának engedélyezése
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a szöveghely szerinti hivatkozások (több idézés egy idézőben) engedélyezése, ha a
szakterületen így kérik
tudományosztályozás MTA besorolás szerint
meg lehet bízni más mtmt-s szerzőt az adatfelvitellel
szakterületi összesítés: itt lehet csatolni az MTA megfelelő szakterületi osztályát, ennek
megfelelően hívható le a specifikus összegző táblázat

Az intézményi csatolást adminisztrátor tudja elvégezni, módosítani. A publikációkhoz az az affiliáció
kapcsolható, amelyik az MTMT-ben a szerzőhöz hozzá van rendelve.
(Affiliáció: a szerzők által megadott intézmények jogalapja a publikációhoz).
4) Intézményi hozzárendelés
Egyes adatszolgáltatásokhoz kizárólag az intézményhez rendelt publikációkat veszik figyelembe.
Lehetséges indikátorként ezek a szempontok is közrejátszanak a mérlegeléseknél,
rangsorolásoknál, hatással lehet a támogatásokra, az intézmény tudományos kibocsátás
megítélésére. Az affiliációk jelölése nélkül adataink nem lesznek értékelhetőek.
Az intézményt két szinten szükséges csatolni:
a) A szerző (törzslapjához) kapcsolni kell az intézményi részleget. Ezt az összerendelést az
adminisztrátorok végzik. A publikációs tételekhez azután a szerző csak azokat az
intézményeket társíthatja a saját nevével, amelyek a szerzői adatlapon szerepelnek.
b) A publikáció felvitelénél a szerző bejegyzésénél többrendbeli összerendelésre van szükség:
1. név karakterlánca (betűk) + 2. szerzői törzsadat szerinti név + 3. affiliáció
A megfelelő affiliációt a szerzői névnél legördülő listából kell beemelni.
Az affiliációs jelölések megtekintése: a bal panel műveleti gombjainak jobb sarkában a tételek
megjelenítésének nézetei között lehet váltani: a tömörről váltsunk a részletes megjelenítésre.
Segédanyag: Függelék. Szerző hozzárendelése
5) Tételek jóváhagyása, státusza
A szerkesztőfelületen a szerző menti a tételt – ekkor Nem jóváhagyott státuszt jelez ki a rendszer. A
tétel csak a belső felületen jelenik meg.
Négy fokozatú kontrollálási szint épül be a rendszerbe. A jogosultságoktól függ, hogy ki milyen
státuszra állíthat egy-egy tételt. A szerző jóváhagyhatja a tételt, az adminisztrátorok további három
fokozatban ellenőrzik a felviteleket: admin-láttamozás, érvényesítés, hitelesítés műveletekkel.
A szerzői mentés, jóváhagyás során keletkezett státuszok:
Nem nyilvános – a kitöltött adatlap a belső rendszerben el van mentve.
Ellenőrzési fokozatok:
(1) Jóváhagyott - megtörtént az adatpublikálás, a külső weben a publikáció tétele látszik, a táblázatok
számítják, átemelhető a doktori.hu-ra stb.
(2) Admin láttamozott – a másodfokú ellenőrzés megtörtént, az ellenőrzés a következőkre terjed ki:
a tétel bibliográfiai formai szempontból megfelelő, a szerző névváltozata és a törzslap
összekapcsolása helyes, a besorolások ellenőrzése megtörténtek.
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(3) Érvényesített – az adatok tartalmi ellenőrzése a következők szerint: metaadat-egyezőség más
közismert referenciaforrással egyeztetve, a külső referenciaforrás csatolt azonosítójának alapján (doi,
Scopus, Wos, ISBN stb.), az azonosítók érvényesítése megtörtént (a linket ellenőrizték és az
működik).
(4) Hitelesített – autopszia alapján történt az ellenőrzés (eredeti mű, digitális másolat, doi alapján.
Hitelesítés után a rekord zárolt (nem szerkeszthető, csak magasabb szintű jogosultsággal).
Egyik státusz sem jelenti a mű szakmai tartalmi ellenőrzését. A mű tartalmi ellenőrzése nem
bibliográfiai feladat, az ellenőrzés egyik esetben sem terjed ki a műbe foglalt állítások
érvényességére. Az ellenőrzés – inkább a szerkezet, tárgyalásmód, hivatkozások stb. határain
maradva – csak annyiban érinti a tartalmat, amennyiben az a besorolás meghatározásához segítséget
nyújt.
Jogosultság (legkisebb
szintje)

Státusz

Magyarázat

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

6) Idézőfelvitel
Új idézők felvitele:




importtal – ha a forrásrekord tartalmazza a WoS.azonosítot, akkor a Wos-ból való
negyedéves frissítéskor automatikusan bekerülnek frissítések. Ekkor az új tételek
idézőkapcsolati relációit kell csak ellenőrizni és jelölni. Scopus-ból egyedi importtal lehet
átemelni tételeket.
kézi felvitellel

7) Idézőfelvitel - kézi
A hivatkozott tétel kijelölése >> Idézők gomb, vagy
„Idézéskapcsolat” menüpontra váltva lehet elkezdeni.
Két részből áll az adatlap:
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(a) bibliográfiai tétel - a hivatkozó publikáció általános bibliográfiai tétele (ami csak egyszer
szerepel az adatbázisban, a duplumok rendezése folyamatban van)
(b) idézőkapcsolat - a hivatkozott publikáció és szerzőségi kapcsolatainak viszonyítása, a relációk
jelölése (függő-független stb.)
Első lépés az idézett közlemény kijelölése, majd a felső menüsor Idézések gombjára kattintva a
megjelenő ablakban az Új gombra kattintással elkezdhető az idéző közlemény adatainak rögzítése.
Ennek első eleme egy idézőközlemény-keresés a megadott feltételek alapján (pl. cím), ezt futtatva,
amennyiben az adatbázisban már megtalálható a keresett közlemény, annak adatai megjelennek, azt
kijelölve és elmentve a rendszer létrehozza az új idézéskapcsolatot, melyet ezt követően jóvá kell
hagynia. Amennyiben a közlemény nem található meg az adatbázisban, az Új gombra kattintva
lépésenként (mezőről - mezőre) rögzíthetők az idéző közlemény adatai. A kitöltött adatlap mentését
követően szintén új idézéskapcsolat jön létre. Az újonnan rögzített rekordot illetve az új idézés
kapcsolatot szintén jóvá kell hagyni, ezt követően válik nyilvánossá.
8) Idézések - Forrás és idéző összekapcsolása azonosító alapján
Amennyiben a listában kijelölte az idézett közleményt, majd a felső menüsor Idézések gombjára
kattint, a megjelenő új ablakban elvégezhető a két közlemény összekapcsolása. Ehhez kattintson az
Új gombra majd a megjelenő ablakban az Idéző közlemény mező nagyító ikonjára kattintva
megadható az idéző közlemény azonosítója 26500078. A lefuttatott keresést követően megjelenik a
keresett azonosítójú közlemény rövid leírása, ezt kijelölve majd az adatlap változásait elmentve
létrejön az új idézéskapcsolat, melyet jóvá is kell hagyni illetve jelölhető (függő, önidézet) az idézés is.
9) Keresési sablonok
Néhány sablon be van építve, ezeket másolással duplikálni lehet, a paramétrek módosítása után
újként menteni, ezzel testreszabott kereséseket lehet elmenteni.
Új keresést is el lehet menteni.
10) Tíz válogatott publikáció
jobboldali panel felső részében a kijelölt tételek elmenthetők a „Lista” mávelet opciói szerint. A
válogatások a baloldali panel „Lista” pontjánál tárolódnak. Ugyanide kerülnek az impont-fájlok is a
Scopusból, Matarkából stb.
11) doktori.hu - frissítés
A jegyzékeket elő lehet készíteni, de a doktori.hu még nem tudja még átvenni az adatokat. A doktori
adatbázis fejlesztői dolgoznak az összehangoláson. Amint elkészül az adatcsere-fejlesztés, a
frissítések is elvégezhetők.
12) Lektoráltság
A lektoráltság beállításával kapcsolatban változás nincs az MTMT1-hez képest: 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.
Vagy szerepel az ERIH Plus adatbázisban, szerepel valamelyik MTA tudományos osztály lektoráltként
nyilvántartott folyóiratlistáján.
Ha egyiken sincs rajta, akkor szerkesztőségi nyilatkozat bemutatását kérik, illetve az MTA adott
osztálya és bizottságánál kell eljárni, hogy emeljék be a listába – hogy a szakterületi táblázat is
megfelelően vegye figyelembe a cikket.
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13) Folyóiratok rangsorbeli helyzete
A korábbi rendszerben meg lehetett nézni a közlő folyóirat szakterületi rangsorát.
Ez most még nem működik, egyelőre nem jelennek meg a presztízsmutatók.

14) NKFIH és más összefoglaló táblázat lehívása - Szakterületi táblázat beállítása
Szerző felhasználónevét kiíró gomb választólistájában van a Tudományos adattabella.
Szerzői adatlapot szerkesztésre meg kell nyitni >> Szakterületi összesítés >> a nagyító jelre kattintva a
választólistából kijelöljük a megfelelő MTA osztály táblázatát, a Kiválasztás gombbal csatoljuk az
adatlaphoz.
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15) Segédanyagok
MTMT honlapjáról:
Rövid útmutató szerzőknek
Részletes útmutató szerzőknek
Teljes szöveg linkelése (Open Access), külső azonosítók csatolása
Belépve, szerzői felületen: ?-nél
MTMT2 - Homokozó – demo: MTMT gyakorló felület
Dokumentumtípusok, műfaji besorolások
•
•
•

A felviteli adatlap kiválasztásához és a típusok-műfajok jelöléséhez:
MTMT honlap Dokumentumok menüponjánál a legfrissebb
Típus, besorolás, jelleg meghatározásai szerint, jelenleg:
Típus, besorolás, jelleg 4.3 - 2018. 09. 18.
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Függelék. Szerző hozzárendelése
MTMT2

Szerzőségi adatok felvitelének kétféle módja:
1. A bibliográfiai tétel szerkesztésének folyamatában
2. Adatkiegészítéssel

A szerzőt, ha MTMT-profilja van és intézményhez tartozik, három lépésben kell csatolni a publikációs
tételhez:
a) A szerző neve – a betűk jelsorozatának szintjén
b) A betűsorozathoz hozzá kell rendelni az MTMT-profilt – azaz az ott rögzített névalakhoz
csatoljuk fel a tételt.
c) A megadott névelemekhez, ha az adott publikáció az intézményi munkássághoz kötődik és az
egyetemi bibliográfiába be szeretnénk foglalni, az intézményt is kapcsoljuk.
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A rögzített szerzői adatsor a szerkesztőfelületen

A mentett rekord kiegészítése
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Egyszerűbb eljárás.
Ha már az első lépés megvolt, kezdetleges stádiumban a név a tételen van, másképp is eljárhatunk.
A listát ajánlatos részletezőbbre állítani (jobb szélen van a gomb).
Kijelöljük a rekordot (kékre vált) . Most jön a második öltés: a szerző nevének hozzárendelése az
mtmt-profilhoz.
Szerzők (jobb egérrel is működik) – az alsó opciót választom >> Szerzők keresése, Indítás >> Felismeri
és csatolja is az MTMT névelemeket. Ellenőrzöm.
Harmadik öltés: hozzárendeljük a pázmányos (vagy más releváns) affiliációt.
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