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Emlékeztető 
 
Az elhangzott témák: 
 
Akadémikus jelöléshez kapcsolódó ellenőrzések: az ellenőrzésről az MTA Doktora pályázókhoz 
hasonlóan felkérést küldünk az intézményi adminisztrátoroknak, melyhez kapcsolódóan egy 
ellenőrzési folyamatról készülő dokumentum is készül. Röviden összefoglalva elhangzottak az 
alapvető ellenőrzési kritériumok: 
1.) Teljes cikkek és azok idézeteinek szúrópróbaszerű ellenőrzése.  
2.) Absztraktokat, Egyéb típusú közleményeket nem kell ellenőrizni.  
3.) Az ellenőrzés fontossági sorrendje a jelölt típusa szerint: levelező jelölt, rendes jelölt, külső jelölt.  
4.) Rendes tag jelölteknél az utolsó 6 év adatai, vagy a levelező taggá válásuk óta eltelt időben 
keletkezett adatok ellenőrzése a fontos, szem előtt tartva az 1. pontot. Levelező tag jelölteknél az 
utolsó fokozat óta eltelt időben keletkezett adatok ellenőrzése a fontos 
 
Közlemények Intézethez rendelése: Az eddigiekhez képest változni, szigorodni fog az publikációk 
intézményhez rendelése. Mi számít intézeti közleménynek?:  
1.) az a mű, melyen szerepel a szerzők felsorolása alatt a szerzőhöz tartozó intézmény megnevezése. 
Nem fogadható el: ha a levelezési cím intézeti, és csak az szerepel, ha vendégkutató az intézetnél, ha 
a mű külföldi munkaviszony alatt készült.  
2.) ha nincs a közleményen affiliáció, akkor a szerző nyilatkozata alapján lehet egy közleményt 
intézetinek nevezni. Az Intézethez tartozó művek jó esetben megtalálhatóak az intézet könyvtárában, 
vagy repozitóriumában. Tudatosítani kell a szerzőkben, hogy fontos a közlésre elküldéskor az intézeti 
hovatartozást megadni. Külön megjeleníthető lesz a mű létrehozását támogató pályázat, pl. OTKA.  
 
Legutóbbi fontosabb változások a rendszerben:  
1.) a szerkesztő és az idéző szerkesztő felületen lévő változások, melyek új funkciókat foglalnak 
magukban, illetve a felületek megjelenítése változott.  
2.) a zárolás műveletei: új funkció az adatbázisban, még nem teljes a működése. A zárolt rekord csak 
a zárolást végző 4-es admin és/vagy központi admin által szerkeszthető. A zárolás műveletéről 
automatikus értesítő levelek mennek a közlemény szerzőjének. Amelyik rekord zárolva van, azon a 
zárolásra vonatkozó információkat a rendszer feltünteti. A zárolt rekordhoz új idézők feltölthetőek, 
de azokon már nem szerepel a zárolás (amennyiben az idézetek is zárolva lettek). 
3.) az xml kinyerés és átalakítás: a portálon lévő xml megjelenítés béta változatával kipróbálható a 
kinyert xml fájl docx vagy pdf formátumba történő átalakítása. 
 
3.0-ás, új típusok, besorolások, jellegek: a Portálon, az MTMT dokumentumok alatt lévő „Jelleg, 
típus, besorolás v3.0 (2012.08.23.)” valamint „Besorolások átalakítása - összefoglaló (2012.09.15.)” 
fájlok adnak útmutatást az új besorolási elemekről, illetve a régiak átalakításának menetéről. 
 
MTA-Egyetemi kutatócsoportok kezelése: Vasvári Lilian beszámolt a várható változásokról. Az 
érintetteknek az egyes kutatócsoportok egyedi megoldásához Liliannel kell felvenni a kapcsolatot. 
 
TÁMOP tájékoztató (RedMine kezelés, munkaidő elszámolások): Seres József mutatta be a RedMine 
feladatkezelő rendszert. Az intézmények kapcsolattartó adminisztrátorai az elkövetkező napokban 
kapnak hozzáférést a feladatkezelőhöz. 
 
 
 
 



A feltett kérdések és azokra az utólagos válaszok: 
 

1) Megoldható-e, hogy a jelenleg nem admin láttamozott közlemények státuszát jelölő NAJ 
kiírás NAL kiírást kapjon? 
Válasz: Az adatbázisban hamarosan új jelölések is megjelennek, melyekkel új kifejezések 
státusz kiírások is megjelennek. Ezekkel egyidejűleg lesz megoldva a jelenlegiek átírása. 

2) Amennyiben az MTA „központoknál” egy 4-es adminisztrátor lesz, akkor a jelenlegi intézeti 4-
es adminok, amennyiben 5-ös adminná válnak, hogyan tudnak folyóiratokat felvenni? 
Válasz: Létrejön a törzsadat kezelő jogosultság, mely 5-ös adminisztrátoroknak is adható lesz. 

3) Kiadók mikor kerülnek intézményi kezelésbe? 
Válasz: A törzsadat kezelő jogosultság megszületésével. 

4) Az Alkotás főtípus mikorra lesz megvalósítva? 
Válasz: Terv szerint az idén, az 5.20-as verzióban. 

5) Mit jelent az Intézményi admin felületen a Közlemények/ Részletes keresésben a „Csak az 
intézményhez és a szerzőhöz rendelt adatok” lehetőség? 
Válasz: Az új szűrési lehetőség leírása a legutóbbi változásjegyzékben szerepel: 
https://www.mtmt.hu/system/files/5.19.4_rn.pdf , az „Adminisztrátorokat érintő 
változások” alatt a „A szerző művei a beállított intézmény/részlegből” bejegyzés alatt. 

6) Az idézők szerkesztése opcióban lehetne-e admin láttamozást is beépíteni, illetve lehetne-e 
státusz alapján is rendezni? 
Válasz: A jelzett kérés bekerült a feladatkezelőbe. 

7) Lehetséges lesz-e a konferenciaköteteknél, hogy az Ország kiválasztását követően azok a 
Városok jelenjenek meg, melyek a kiválasztott országhoz tartoznak? 
Válasz: A jelzett kérés bekerült a feladatkezelőbe, a 5.19.5-ös verzióba kerülhet be. 

8) Az „Egyéb konferenciakötet/Besorolás?” típus és besorolás jelzéseknél el lehet-e tüntetni a 
Besorolás? kiírást? 
Válasz: A jelzett kérés bekerült a feladatkezelőbe, a 5.20-as verzióba kerülhet be. 

9) A fizika, kémia területeken a címekben lévő alsó és felső index nem beírható, megjeleníthető 
megfelelően. Lesz-e ebben változás? 
Válasz: Jelenleg az UTF 8-as karakterkészletekkel lehet az adatbázisban alsó és felső indexet 
megadni. Az alsó és felső indexek beírásának, megjelenítésének kiterjesztése az UTF 8-as 
készleten kívülre leghamarabb az MTMT2-ben valósulhat meg, mivel ezek megoldása nem 
egyszerű. 

 

https://www.mtmt.hu/system/files/5.19.4_rn.pdf

