
Ajánlás 

az MTMT számára a tudományos folyóiratokban sajátos megjelenésű rovatokban megjelenő 

közlemények osztályozásához és kezeléséhez 

 

Elfogadva az MTA Orvosi Tudományok Osztálya 55/2012. (X. 17.) számú határozatával 

 

Az MTMT a publikációt közlő folyóirat impakt faktor értékét korrekciós tényező nélkül vegye figyelembe, 

függetlenül a szerzők számától és a közlemény terjedelmétől. Ez azonban nem zárja ki annak lehetőségét, hogy 

bizonyos esetekben egy-egy közleményhez ne rendeljenek impakt faktort, vagy azt ne vegyék figyelembe. 

 

1. Az összegzett impakt faktor számításánál a közlésre elfogadott cikkekhez csak az internetes megjelenés 

után rendeljenek hozzá impakt faktort. 

 

2. Az újonnan kialakult, vagy a szokásostól eltérő közlési formákat a szerzők tudományos munkájuk 

bármilyen célú bemutatása során (ideértve a doktori cím megszerzéséhez kapcsolódó habitusvizsgálatot 

is) külön csoportban tüntessék fel, és az MTMT is külön csoportba sorolja azokat.  

 

2.1. A sokszerzős és/vagy csoportos szerzős közlemények az utóbbi néhány évben jelentősen elterjedtek, 

ezért ezek speciális kezelése az orvostudomány területén is indokolt. E csoportba azokat a 

közleményeket sorolják be, amelyek 20 vagy több egymástól független intézményben készültek, vagy 

szerzőik száma eléri a 30-at. Ezeknél a közleményeknél nem lehet megítélni az egyes szerzők 

hozzájárulását az elért eredményekhez, illetve a közléshez, ezért ezeknek a közleményeknek impakt 

faktorát az Orvosi Tudományok Osztálya táblázatában ne adják hozzá a többi közlemény összegzett 

impakt faktorához. 

 

2.2. Az Osztály korábban kialakított álláspontja szerint a guideline-ok (szakmai protokollok) továbbra is a 

Jelentés besorolásba kerüljenek. 

 

2.3. A rövid szakmai anyagok közlése számára számos folyóirat vezetett be külön rovatot (például Medical 

Images, Images in clinical medicine, Technical notes, Image quiz, Clinical video, Clinical audio, Blog, 

Rapid Responses). Jelenleg nem tudjuk megítélni ezen új rovatokban megjelenő közlemények értékét és 

hatását, nincs kialakult gyakorlat, hogy azok mennyire szolgálják a továbbképzést, illetve az új 

eredmények bemutatását. Az itt megjelent közleményeket az MTMT tartsa nyilván, de sorolja be az 

Ismertetések közé és ne rendeljen hozzájuk impakt faktort. 

 

2.4. A Case reports és más hasonló című rovatban megjelent közleményeket külön rovatban 

(Esettanulmányok) kezeljék, és rendeljék hozzá a folyóirat impakt faktor értékét. Ezek ugyanolyan 

bírálati folyamaton esnek át, mint a folyóirat által közölt egyéb publikációk, és a rájuk vonatkozó 

idézeteket figyelembe veszik a folyóirat hatástényezőjének kiszámításakor is.  

 

2.5. A rövid közleményekhez és tudományos levelekhez, amelyek terjedelme meghaladja a 10.000 

karaktert, és legalább egy ábrát vagy táblázatot tartalmaznak, rendeljék hozzá a közlő folyóirathoz 

tartozó impakt faktor értékeket. 

 

2.6. Az új eredményeket vagy megfigyeléseket tartalmazó, a szerkesztőhöz írt leveleket a levelezés rovatból 

a Rövid közlemények közé sorolják át, és rendeljenek hozzá impakt faktort, ha a közlemény idézeteinek 

száma eléri a folyóirat tárgyévi impakt faktorának kétszeresét. Az impakt faktor kiszámításakor a 

közlést követő 2 évben megjelent hivatkozások átlagos értékét veszik figyelembe, ezért, ha egy levél 

idézettsége eléri az IF kétszeresét, akkor annak a tudományos súlya megközelíti a folyóiratban közölt 

közlemények átlagos tudományos értékét, és azokhoz hasonló érdeklődést váltott ki. 

 

Ajánlás forrása: MTA.hu 

http://mta.hu/data/cikk/12/14/21/cikk_121421/Ajanlas_MTMT_szamara_2012oktober-nyilvanos-MG-v2.pdf

