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Regisztráció 

A regisztrációs űrlap megnyitása 

 

Az MTMT bejelentkező ablakában a középső, regisztráció fül kiválasztása 

Megjegyzés: A bejelentkező ablakban a magyar zászló melletti lenyíló 
menüben az angol nyelvet kiválasztva angol nyelvű regisztrációs űrlap 
jelenik meg 

 

 

A regisztrációs űrlap kitöltése 

 

A piros csillaggal, vagy egyéb piros szöveggel megjelölt mezők kitöltése kötelező 
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Nyelv 

A nyelv kiválasztásától függ a belépés után megjelenő MTMT felülete és a rendszertől kapott e-
mail üzenetek nyelve 

Munkahely, Munkahely szövegesen 

Munkahely megadására kétféle lehetőség van az MTMT-ben 

1. Ha a szerző munkahelye MTMT tagintézmény: az intézmények megfelelő szervezeti egysége 
hierarchikus listából választható ki a Munkahely mezőben 

 
2. Ha a szerző munkahelye nem MTMT tagintézmény: Munkahely szövegesen mező kitöltése 

Családnév, Utónév, Egyértelműsítő név 

 

Együttesen a név és az Egyértelműsítő név a szerző „olvasható” azonosítója. Az Egyértelműsítő név 
az MTMT korábbi verziójában Szakterület elnevezéssel szerepelt 
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Szakterületek, Szakterület szövegesen 

 

A regisztrációkor kötelezően kitöltendő, az MTA Doktori Tanácsa által kidolgozott Tudományági 
nómenklatúra 3 szintű hierarchiájából választható ki (több is). 

 

Ha nem elég pontos, a Szakterület szövegesen mezőben pontosabb is megadható. 

További adminisztratív mezők 

A további kötelező adminisztratív mezők között a szokásos biztonsági elemek is megtalálhatók, mint 
a linkre kattintva elolvasható adatkezelési nyilatkozat (GDPR) és a robot programok kiszűrését 
szolgáló „Captcha”.  

Az E-mail cím pontos megadása nagyon fontos, mert az arra küldött megerősítő linkre kattintva válik 
csak érvényessé a regisztráció. 

A regisztrációs űrlap kitöltése a Regisztráció küldése gomb megnyomásával fejeződik be. 

Ha nem sikerült jól kitölteni az űrlapot, a 
„Néhány szükséges mezőt nem helyesen töltött 
ki!” üzenet érkezik. Ilyenkor kötelező mezők (*-
gal jelöltek) ellenőrzése alapján el kell végezni a 
szükséges javításokat 

https://mta.hu/doktori-tanacs/tudomanyagi-nomenklatura-106809
https://mta.hu/doktori-tanacs/tudomanyagi-nomenklatura-106809
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Értesítés a regisztráció befogadásáról 

 

 

 

Ha sikeres volt a regisztráció „A regisztrációs kérelmet befogadtuk. Nemsokára kap egy levelet, 
amiben talál egy linket, amin meg kell erősítenie regisztrációját.” képernyő üzenetnek kell 
érkeznie. 

Ha jó e-mail cím lett megadva, a megerősítő e-mailnek hamarosan meg kell érkeznie, amennyiben 
ez nem történik meg, fel kell venni a kapcsolatot az intézmény MTMT adminisztrátorával vagy a 
központi MTMT adminisztrációval.  
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A regisztrációtól a hozzáférésig 

E-mail cím megerősítése 

A regisztráció a szerző részéről a regisztrációs űrlapon megadott e-mail cím hitelesítésével fejeződik 
be, amit a szerző egy e-mail-ben kapott linkre kattintva tesz meg: 

 

 

Értesítés a regisztráció sikeres megerősítéséről 

A regisztráció akkor sikeres, ha erről képernyő üzenet és e-mail is érkezik. 

Képernyőn keresztül: 

 

E-mailben: 
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Értesítés az MTMT hozzáférés engedélyezéséről 

 

 

 

Amennyiben a szerző egy munkanapon belül nem kap értesítést MTMT hozzáférése 
engedélyezéséről, célszerű intézménye MTMT adminisztrátorát vagy a központi MTMT 
adminisztrációt megkeresnie. 
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Jelszóváltoztatás 

Két módja van: 

1. Belépve, a régi jelszó ismeretében 

2. Belépés nélkül, Elfelejtett jelszó funkcióval 

Belépve, a régi jelszó ismeretében 

Lásd a Felhasználói menü / Jelszóváltoztatás fejezetben 

Elfelejtett jelszó cseréje 

A bejelentkező ablak Elfelejtett 
jelszó fülén meg kell adni a 
felhasználói nevet, majd a 
Captcha bemásolása és az 
Elfelejtett jelszó küldése gomb 
megnyomása után egy jelszó 
generáló link érkezik a 
felhasználói űrlapon megadott 
e-mail címre. 

Ha nincs megerősítve a 
felhasználó e-mail címe, nem 
tudja használni az elfelejtett 
jelszó funkciót! (Lásd a 
Felhasználói menü / E-mail 
megerősítése fejezetben) 

Az e-mail kiküldéséről képernyő üzenet is érkezik: 

  

Az e-mailben megkapott linkre kattintva 24 órán belül meg kell kezdeni a jelszó módosítását. 
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A levélben megkapott linkre 
kattintva megjelenő űrlapon a 
Felhasználónevet kell megadni 
és kétszer beírni az új jelszót 
(célszerű másolás helyett újra 
begépelni) 

 

 

 

A sikeres jelszóváltozás esetében megnyílik a belépő felület és e-mail is érkezik: 
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A felhasználói menü 

 

A felhasználói menü a felhasználói név alatt lenyíló menü. 

Személyi adatlap 

A szerző saját kiemelt adatainak megjelenítése, 
szerkesztési lehetőség nélkül 

 

 

 

  



14 
 

Saját adatok szerkesztése 

A személyi adatlap szerkeszthető formában. Itt egyes adatok megváltoztathatók, pl. e-mail cím, 
telefonszám, stb., és rögzíthetők pl. a tudományos fokozatok. 

E-mail cím megerősítése 

 

Az új MTMT rendszerbe áttöltődtek a felhasználói nevek és jelszavak, de az e-mail címek hitelesítése 
nem volt átvehető. Az első belépéskor érdemes  az e-mail cím megerősítése menüponttal e-mailt 
küldetni a szerző e-mail fiókjába. A levélben megadott linkre kattintva ez a menüpont a 
továbbiakban nem jelenik meg, mert megérkezett a rendszerbe az e-mail, tehát mindkét irányból 
igazolódott, hogy az e-mail cím működik. 
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Jelszóváltoztatás 

 

Ügyelni kell a megfelelően hosszúságú jelszó használatára: a rövid jelszó könnyebben 
megjegyezhető, de könnyebben fel is törhető. Az Új jelszó mező szövegesen jelzi, amikor a jelszó 
hossza eléri a szükséges minimum 8 karakter hosszúságot. Javasolt kis- és nagybetűk, valamint 
számok alkalmazása. Az Új jelszó újra mezőbe célszerű másolás helyett manuálisan újra beírni a 
jelszót, mert elgépelés esetén figyelmeztet rá, hogy a két jelszó nem egyforma. 

Munkásság, Tudományos táblázat 

 

 

Lásd az Általánosan használt riportok és táblázatok / Munkásság lista illetve Összefoglaló táblázat 
fejezeteiben  



16 
 

Szerzői adatlap 

A Szerző szerkesztése ablak megnyitása 

 

A felhasználói menü – a felhasználói név alatt megnyíló menü – lenyitása 

A Saját adatok szerkesztése opció kiválasztása 

Adatmezők és beállítási lehetőségek a Szerző szerkesztése ablakban 

 

Egyértelműsítő név: a felhasználó neve melletti megkülönböztető adat (szerzőknél szakterület) 

Szakterület (elavult): Az MTMT1-ből átjött Szakterület  

E-mail: inaktív szerzők esetében nem kötelező 

E-mail értesítés gyakorisága: a szerző publikációit érintő változásokról a rendszer értesítést küld 
(óránként, naponta, hetente, havonta). Az alapbeállítás, ha nincs kiválasztva semmi, akkor hetente 

Regisztrációs megjegyzés: amit regisztrációs űrlap megjegyzés mezőjébe írtak 
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Többes idézés egy idézőben: Még nem befolyásolja a többes idézés nyilvántartását 
Közlemények és idézők teljességére vonatkozó adatmezők: az MTMT2-ben nem a tartalmuktól 
függ a szerző publikációs listájának a nyilvánossága, a szerzői adatok nyilvános köre a belépés 
engedélyezése után azonnal nyilvánossá válik, a publikációk megjelenéséhez nincs szükség további 
beállításra. 

 

Szerzőazonosítók: listából kiválasztható hazai és nemzetközi azonosítók megadása 

Tudományosztályozás (MTA): Az MTA Doktori Tanács Tudományági nómenklatúrája, újonnan 
regisztráltaknál már a regisztrációs űrlapon kötelező megadni 

Szerzői nevek: itt kell felvenni a publikációkban előforduló névváltozatokat, beleértve a névelemek 
sorrendjének módozatait és a rövidítési lehetőségeket is 

Megbízottak: egy vagy több MTMT-ben regisztrált szerző, akit itt kiválasztva a szerző megbíz 
publikációi kezelésével 

Megbízó szerzők: itt látszik, ha a szerzőt más megbízta publikációi kezelésével 

Szakterületi összesítés: a szakterületi statisztikai tábla kiválasztása után a nyilvános felületen jelenik 
meg 
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Válogatott közlemények listája nyilvános: itt állítható be, hogy a válogatott közlemények listája 
megjelenjen a nyilvános felületen. A Válogatott közlemények listájának előállítása és szerkesztése a 
Lista menü Hozzáadás a válogatott közleményekhez, illetve az Eltávolítás a válogatott 
közleményekből parancsaival történik. A Válogatott közlemények lista importálható az ODT/MAB 
illetve NKFIH külső adatbázisokba. 

 

Intézményhez csatolás: ide kerül a regisztrációkor megadott intézmény – a szerző sem újat nem tud 
létrehozni, sem módosítani nem tudja. 

Shiboleth ID; IDprovider; <eduID szétkapcsolás> vagy <eduID összekapcsolás> gombok: eduID 
nemzetközi azonosítóval történő belépés feltétele, hogy a szerző intézménye csatlakozzon az eduID 

hálózathoz. Az gombbal lehet elindítani a az eduID-hez csatlakozást az 
intézmény által kiosztott eduID azonosítóval és a hozzátartozó jelszóval. A kapcsolat megszüntetése 

vagy módosítása az  gombbal kezdeményezhető. 

Szerzői jogosultság és adatgazdaság 

A szerzők a közleményeket az első jóváhagyástól számított 90 napig szabadon szerkeszthetik. A 90 
napos határidő lejártával, vagy ha a közleményt időközben admin láttamozzák, vagy magasabb 
státusszal látják el, a szerkesztési jog megszűnik. Ezt követően minden változtatást az adminoktól 
kell kérni. Ez legcélszerűbben a közlemény kijelölése után egy új cédula készítésével tehető meg, 
ebben kell leírni a módosítási igényt. 
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Szerzői felület áttekintése 

A szerzői felület három részre tagolt, egy bal vagy vezérlő menüsorra, egy felső menüsorra, illetve 
egy, a keresési listák megjelenítésére, kezelésére szolgáló tartalmi felületre. 

Bal menüsor 

 

A rendszer súgójának megjelenítésére szolgáló ikon. 

 Hibaüzenet küldhető a fejlesztőnek automatikusan, előre megcímzett e-mail üzenetként. 

 A felület nyelve választható, magyar / angol. 

 Aktuális hírek megtekintése. 

 A háttérben futó folyamatokra (pl. terjedelmesebb közlemény import) vonatkozó 
információk (pl. befejezés várható időpontja) megtekintése. 

 Bal menü tartalmának frissítésére szolgáló ikon. 
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Adattípus (pl. Közlemény) kiválasztására szolgáló menüpont. A kiválasztott adattípuson belül 
végezhetők műveletek, keresés, új adat felvitele, egy adott rekord szerkesztése vagy egy lista 

elmentése. A  lenyitásával még egy újabb elem (Kulcsszó) választható. 

 

A Teendőim menüpont a  jelre kattintva további almenüpontokra bontható, melyek a  
ikonra kattintva zárhatók is. 

 

A Teendőim menüsor menüpontjai tartalmazzák azokat a feladatokat, melyek a szerző 
hatáskörébe tartoznak és beavatkozást igényelnek (pl. rekord nyilvánossá tétele vagy hiányzó 
besorolás, jelleg beállítása közlemények esetében). A kijelölt elemre (pl. Jelleg beállítása) 
kattintva a rendszer lekeresi az ide tartozó és beavatkozást igénylő rekordokat. A rekordok 
számát (amennyiben nincs azt is) szám jelöli.  

 

 

 

A  ikonra kattintva a bejelentkezett szerzőre vonatkozó rövid, nyilvános közleményeire és 
idézeteire vonatkozó statisztika tekinthető meg. 
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 menüpont a kiválasztott adattípuson (pl. Közlemény) belüli keresési lehetőséget 
biztosítja. A keresőkérdések, profilok egy része központilag, előre elkészítve kerül a listába (pl. 
Közleményeim), illetve saját profilok is összeállíthatók. Az általunk összeállított profilok 
elnevezhetők, valamint elmenthetők. A nem mentett, csak Gyorskeresésként futtatott 
keresések közül, minden esetben csak a legutolsó három keresést őrzi meg a rendszer. A profilok 

másolhatók, az általunk készített profilok pedig törölhetők. A  gombra kattintva a profillal 

további műveletek végezhetők (pl. Keresés, Letöltés, Törlés vagy Másolás). A  ikonra kattintva 

a profil összeállítására, szerkesztésére szolgáló űrlap jelenik meg. A  a nevesített 

profilok közötti keresésre, a  kijelölése pedig a saját összeállítású profilok listázására szolgál. 

A  menüpont előre elkészített profilokat tartalmaz, melyek új keresőkérdések 

összeállítása esetén nyújtanak segítséget. A sablonokból az  gombra kattintva a 
megjelenő listából választhatunk, a kiválasztott sablon további elemekkel bővíthető, majd az így 
összeállított profil menthető. 

Az  gombra kattintva állítható össze új keresési profil, feltételek megadásával, illetve 
operátorok használatával. Az új keresés elmenthető vagy időlegesen tárolt Gyorskeresésként is 
futtatható. 
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A Listák menüpont alatt találhatók a korábban listába mentett rekordok, illetve ide kerülnek a 
közlemények importálása, valamint a duplumkeresés során keletkező listák is. A mentett listák 

a  gombra kattintva megnyithatók, letölthetők (pl. Excel) vagy szükség esetén törölhetők is.  

 

A Riportok / Sablonok menüpont alatt állíthatók össze különböző tartalmú riportok. A 

 gombra kattintva választható ki a táblázat vagy publikációs lista összeállításához 

szükséges sablon (pl. ), 

 

majd futtatását  követően annak eredménye a  alatt jelenik meg. 

 

A  gombra kattintva a riport letölthető vagy szükség esetén törölhető is. 

Felső menüsor 

 

A menüsor legfontosabb elemei a kommunikációs menüpontok, illetve itt található még a 
rendszerre, valamint a szerzőre vonatkozó információkat tartalmazó menüpont, illetve a 
kijelentkezés opció is. 

 A rendszerre vonatkozó aktuális információk tekinthetők meg (pl. Verzió: 2.1.9.9a) 

 A központi adminisztráció által küldött, a rendszer üzemeltetése 
szempontjából fontos információk megjelenítésére szolgál. 

 A szerző által használható fórum, a   e menüpont alatt érhető 
el. 
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 Szerzők és adminisztrátorok számára belső üzenetek küldésére, illetve a szerző 
számára érkezett üzenetek kezelésére szolgáló menüpont. 

 A szerző által küldött, illetve a számára érkezett, egy adott rekordhoz 
kapcsolódó üzenetek kezelésére szolgáló menüpont. 

 Szerzői adatlap, jelszó, e-mail cím stb. kezelésére szolgáló menüpont. 

 A rendszerből történő kijelentkezés menüpontja. 

Tartalmi felület 

A kijelölt adattípusban (pl. Közlemény) elvégzett keresések eredménye lista formájában a tartalmi 
felületen jelenik meg. 

 

A bal menü oldalra és visszazárható (sárgával kiemelt nyilacskára kattintással), így a teljes felület 
használható a listák megjelenítésére. 

 

 

A lista elemei kijelölhetők (ezt kék szín jelöli a rendszerben), egyedileg a tételre történő kattintással, 
több elem kiválasztása (Ctrl folyamatos lenyomásával közben a kiválasztott elemre kattintással) vagy 

az összes elem egyszerre (  feloldás ) történő kijelölésével. 



24 
 

 

A listák nézetei 

A megjelenő listák esetében nézet választható a  opciókat használva. A  

 gomb segítségével a lista táblázatos nézetben jeleníthető meg. 

 

 

gomb segítségével Lista nézetben, azon belül annak két formájában Tömör vagy 
Részletes formátumban tekinthetők meg a lekeresett listák. 

Tömör nézetben csak a rekord egyes bibliográfiai elemei jelennek meg (pl. szerzők, cím stb.) 

 

Részletes nézetben a rekord további elemei is megjelennek (pl. szerzői hozzárendelés, intézményi 
hozzárendelés). 
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Műveletek végrehajtása a lista elemeivel 

Jogosultság birtokában a listában kijelölt rekordon egyedileg, illetve csoportosan műveletek 
végezhetők (pl. szerkesztés, külső azonosító hozzáadása, Nyilvánossá tesz stb.). 

Egyedi műveletek 

Az új felvitelű és nyilvános, még nem admin láttamozott közlemény (forrás és idéző) rekordok, 
melyekben a belépett szerző adatgazdaként érintett (pl. hozzárendelt szerző) számára 

szerkeszthetők, a nyilvánossá tétel időpontjától számított 90 napon belül. Ezt a rekord melletti 
ikon jelöli. 

Rekord szerkesztése egyedileg megtehető a kijelölt rekordra történő 2x kattintással is. 

A nem új felvitelű rekordok esetében a kijelölését követően válik láthatóvá, hogy rendelkezünk-e a 
művelet végrehajtásához szükséges jogosultsággal. Ezt a felső menüsor funkció gombjainak állapota 
vagy a jobb egérgomb menüjében választható opció állapota jelzi. A felső menüsor gombjai 

jogosultság birtokában aktívak pl.  valamint jobb egérgomb menüsorának elemi 
választhatók. Jogosultság hiányában pedig inaktívak, illetve a gomb felirata változik pl. 

, jobb egérgomb menüjében pedig az opció (pl. Szerkeszt) inaktív, 

nem választható. Az utóbbi esetben a kiválasztott rekordról cédula indítható, a  
gombra kattintva, illetve jobb egérgomb Cédulák opciót választva. 

Csoportos műveletek 

A lista több elemének együttes kijelölését követően, jogosultság birtokában azok csoportosan is 

szerkeszthetők. A felső menüsor  gombjára kattintva. 

 

A megnyíló ablakban beállítások végezhetők, megadható, hogy mely adatcsoport (egyszerre több is 
választható) csoportos módosítását szeretnénk elvégezni. 
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Az  gombra kattintva a rendszer rekordonként felajánlja a módosítás 
végrehajtását, illetve annak kihagyását. 

 

Az  gomb egy lépésben végrehajtja a beállított módosításokat a kijelölt rekordokon. 

 Státuszválasztó, segítségével a listából kiválasztott státuszú 
(pl. Munkapéldány) rekordokat jeleníti meg a rendszer. 

 gombra kattintva a kiválasztott adattípus (pl. Közlemény, Idézéskapcsolat) 
függvényében más-más menüsor jelenik meg vagy Külső azonosító adható egy rekordhoz, de az 
adott rekord Duplikálására is van mód. Idézéskapcsolat adattípusban csak Idézések jelölése 
választható a szerzők számára. 

 gombra kattintva a kijelölt rekordon elvégezhető a szerzői, illetve intézményi 
hozzárendelés 

 gombra kattintva a lista elemei duplumnak jelölhetők manuálisan, illetve a lista 
elemein duplumkeresés végezhető. 

  gomb inaktív, csak a szerző által újonnan felvitt, még nem nyilvános rekord esetében 
aktív, törölhető a tétel.  

 gombra kattintva a lista kijelölt elemei letölthetők. CSV (Excel) csak táblázatos nézet 
esetén aktív. 

  gombra kattintva a kijelölt elemek listába menthetők. 

gombra kattintva a kijelölt rekord korábbi állapotai, illetve a rekorddal kapcsolatos 
változások tekinthetők meg. 

 gombra kattintva egy kijelölt elemről cédula indítható. 
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Közlemények kezelése 

Forrásközlemény felvitele 

A közlemény adattípus kiválasztását követően első lépésként ellenőrizhető, hogy a rendszerben 
megtalálható-e a rögzítendő közlemény. Erre a célra, a szerző munkáját támogatandó, két előre 
elkészített keresés található a bal menü Keresés menüsorában. 

 

Már meglévő közleményeim keresése 

Lehetséges közleményeim keresése 

A  menüből a Keresésre vagy a profilra 2x kattintva a rendszer lekeresi azokat a nyilvános 
közleményeket (forrás és idéző is), melyekben a bejelentkezett szerző névváltozatai szerepelnek és 
esetükben a szerzői hozzárendelés még nem történt meg. Amennyiben a listában releváns tétel 

található, ott elvégezhető a szerzői, illetve intézményi hozzárendelés, a  gombra 
kattintva. 

Társszerzők által felvitt lehetséges közleményeim keresése 

A  menüből a Keresésre vagy a profilra 2x kattintva a rendszer lekeresi azokat a nyilvános 
közleményeket, melyeket a bejelentkezett szerző társszerzői rögzítettek a rendszerben, abban a 
bejelentkezett szerző olyan szerzői névváltozata található, melyben a szerzői hozzárendelés még 
nem történt meg. Amennyiben a listában releváns tétel található, ott elvégezhető a szerzői, illetve 

intézményi hozzárendelés, a  gombra kattintva. 

 



28 
 

Új közlemény kézi felvitele 

A szerzők adatfelvitellel kapcsolatos munkájának támogatásaként a rendszer lehetővé teszi 
számukra, hogy az adatfelvitel során a törzsadatok között nem található adatot (pl. Kiadó, Folyóirat, 
Város stb.) új rekordként létrehozzák. Erre számukra csak egy adott tétel rögzítése közben van 
lehetőség, (pl. a folyóiratcikk adatainak rögzítése közben, a folyóirat keresésére, kiválasztására 

szolgáló felületen, amennyiben a folyóirat nem szerepel a listában), az  gombra 
kattintva új rekordként felvehetik azt. 

 

 

 

Közlemény adattípus kiválasztását követően rögzíthetők új forrásközlemény adatai, a felső menüsor 

 gombjára kattintva. A megjelenő új ablakban megadhatók azonosítók (PubMed, WOS, 
DOI), mely alapján a program ellenőrzi, hogy a megadott azonosítóval rendelkező közlemény (forrás 
és idéző) megtalálható-e az adatbázisban. 

 

Amennyiben a rendszerben már létezik a megadott azonosítóval rendelkező közlemény, a program 
erről üzenetet küld. 
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A  gombra kattintva a szerző, illetve intézmény hozzárendelése is 
elvégezhető. 

 

 

 

Amennyiben a megadott külső azonosítóval rendelkező közlemény nem található az adatbázisban, 
a rendszer külső forrásban is keres. 

 

 

 

Találat esetén beolvassa a közlemény adatait. 
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A szerkesztésre megnyíló űrlap mezői kiegészíthetők (Besorolás, Jelleg stb.), majd a szükséges 
hozzárendelések (szerző, intézmény) is elvégezhetők. A kiegészített adatlap mentés után 
nyilvánossá tehető. 

Abban az esetben, ha a megadott feltételekkel nincs találat, vagy nem ismerünk azonosítót, a 

 gombra kattintva a közlemény adatai manuálisan rögzíthetők. 

 

Az új ablakban megadható a közlemény típusa, jellege és besorolása is. Az elemek a  ikonra 
kattintva, listából választhatók. A manuális adatfelvitel űrlapjai típusonként más-más felépítésűek 
és tartalmúak. (Példa: Típus = Folyóiratcikk) 
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A  gombra kattintva új ablakban újabb adatok adhatók meg. Pl. a Folyóirat bevitele, majd a 

 

 

indítása 

 

 

 gombra kattintva a folyóirat megjelenik a Folyóirat mezőben 

 

 

A  ikonra kattintva megtekinthető a kiválasztott folyóirat adatlapja 
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 gombra kattintva újabb űrlapon, újabb mezők kitöltése szükséges 

 

Újabb űrlap adatainak kitöltése után a  gombot kell megnyomni. A következő űrlapon 
további, fontos adatok kitöltése (cím, szerzők, nyelv stb.) szükséges, illetve itt végezhető el a szerzők, 
intézmények hozzárendelése is. 

Szerző és intézmény hozzárendelése:                    

Szerzői és intézményi hozzárendelés itt végezhető el. Egyező szerzői név alapján a rendszer 
automatikusan felajánl egy hozzárendelési lehetőséget, illetve a szerzőhöz kapcsolódó intézményi 

csatolási lehetőséget is: . A szerző új közlemény 
felvitele esetén hozzárendelheti társszerzőit, illetve azok intézményi kapcsolatait is. 

Itt adható meg a szerzőségtípus is (pl. Szerző, Kollaborációs közreműködő).  
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Az űrlapon további adatok is megadhatók, (Pl. Nyelv) 

 

A szerzők mezőben a ikonra kattintva a megnyíló ablakban adhatók meg az első, utolsó, illetve 
megosztott első szerzőségi, valamint levelező szerzőségi adatok. 
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Nyelv megadása: a két leggyakoribb választható, a továbbiak listából beemelhetők, a keresés 
mezőben keresve 

 

Az űrlap további részén újabb adatok adhatók meg. 

Külső azonosító hozzáadása  ikonra kattintással

 

 

Tudományosztályozás – Frascati  ikonra kattintással 
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A teljesen kitöltött űrlap a  gombbal történő mentés esetén csak a szerzői 

felületen jelenik meg, mint nem nyilvános, a szerző által szerkeszthető  . 
státuszú rekord.  

 

Az űrlap a  gombbal történő mentés esetén a szerző által (a nyilvánossá 
tételtől 90 napig) szerkeszthető rekord megjelenik a szerzői felületen, illetve (amennyiben nem 

hibás, hiányos) mint  státuszú rekord a szerző publikus közlemény listájában is. 

 

A rekord nyilvánossá tételéről a rendszer értesítést küld: 
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Csak az a tétel jelenik meg a szerző nyilvános listáján és értékelő táblázataiban, amelyben a 
szerző regisztrált nevét a szerzői nevéhez hozzárendelte, és amelyet nyilvánossá tett! 

Amennyiben az adatlapon kitöltendő kötelező mezők valamelyike üresen marad (pl. Nyelv), a 
mentés folyamán erről a rendszer üzenet küld. 

 

Az  gombra kattintva a hiányos rekord menthető, de a hiányzó adatok pótlásáig nem tehető 
nyilvánossá. 
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Közlemények importálása 

Közlemény adattípus kiválasztását követően importálhatók új forrásközlemények adatai, a felső 

menüsor  (Importálás fájlból (PubMed, XML, Ris,…) menüpontját választva. A 
megjelenő import űrlap beállításait követően indítható az importálás folyamata. 

Űrlap beállításai: 

 => A program az adatbázisban, a megadott külső azonosítóval 
rendelkező közleményt (forrás vagy idéző) keres 

 => A program nem csak külső azonosítók, hanem más elemek (cím, 
folyóirat stb.) duplum kulcsok alapján is keres az adatbázisban. 

  => Az adatbázisban már szereplő rekordok esetében, amennyiben 
duplum, import során a rendszer kiegészíti annak külső azonosítóival (pl. MATARKA) 

 

Az import indítását követően üzenet érkezik 

 

A folyamat az  gombra kattintva folytatható. A következő üzenet az importált tételek 
listába mentésekor megadható lista nevet tartalmazza. 
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      gomb megnyomása után újabb üzenet érkezik, mely a mentett lista elérhetőségéről 
tájékoztat. 

 

Végül az importálás eredményéről tájékoztató üzenet érkezik. 

 

Az importált rekordok az  gombra kattintva, vagy a bal menü  
menüpontja alatt lesznek elérhetők. 

 

A  ikonra kattintva a menü Lista megnyitása elemét választjuk, ezzel a tartalom felületen 
megjelenik az importált lista. Ugyanez érhető el az import lista sorára történő kétszeres kattintással. 

 

A rekordot kijelölve, elvégezhetők a szükséges kiegészítések, módosítások, illetve a szerző, valamint 
az intézmény hozzárendelése, és a rekord Nyilvánossá tétele is. 
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Amennyiben az import során a rendszer duplumot érzékel, a duplumra vonatkozó információról is 
üzenetben (Statisztikák) tájékoztat a program.  

 

 

Ezekben az esetekben nem történik import, hanem a listába az adatbázisban már megtalálható 
nyilvános státuszú rekord adatai kerülnek. A lista megnyitása után a tartalmi felületen megjelenő 
rekordon is elvégezhetők a szükséges hozzárendelések. 

 

 

Szerző és intézmény hozzárendelés 

Közlemények esetében (akár forrás akár idéző közlemény) elvégezhető a szerző, illetve intézmény 
hozzárendelése is. Első lépésben egy kereséssel érdemes listázni azokat a közleményeket, ahol akár 
a szerzői, akár az intézményi hozzárendelés még nem történt meg. A listába került rekordok 
esetében a hozzárendelések két módon hajthatók végre. A rekord szerkesztésével, illetve 
szerkesztési jog hiányában kívülről való csatolással. Az intézményi hozzárendelés számos esetben 
olyan közleményeket érint, ahol egy affiliáció csatolása már megtörtént, de továbbiakat is 
szeretnénk szerzőn keresztül csatolni. (Erre korábban az MTMT1 adatbázisban nem volt lehetőség, 
az új MTMT2 adatbázisban viszont már van rá mód). 

Szerző és intézmény hozzárendelés a rekord szerkesztésével 

Erre általában az új forrásközlemény kézi felvitele esetén van szükség, amikor a hozzárendeléseket 
a szerzői adatok rögzítése közben tesszük meg. Az adatbevitel során használt űrlapok a kiválasztott 
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dokumentum típusától függően eltérnek egymástól, de a szerző és intézmény hozzárendelés 
tekintetében egységes szerkezetűek.  

Első lépés a közlemény szerzőinek, a közleményben szereplő szerzői neveinek helyes sorrendben és 
formában történő rögzítése. A szerzői nevek elválasztásához használt szeparátor a ; (pontosvessző). 
Az elválasztás a pontosvesszőn kívül az űrlapon jelzett egyéb elválasztó karakterekkel is lehetséges. 

 

Következő lépés a rögzített szerzői nevek szerzőhöz kapcsolása, hozzárendelése. Ehhez a program 
segítségként ellenőrzi, hogy a felvitt névváltozatok közül melyik kapcsolható a belépett szerzőhöz, 
illetve a további névváltozatok esetében is ellenőrzi, van-e hozzájuk kapcsolható szerző. Az 
ellenőrzés azon szerzői névváltozatokat veszi figyelembe, amelyek minden szerző személyi 
adatlapján megtalálhatók, és a már hozzárendeléssel rendelkező névváltozatokat (melyek 
automatikusan ide kerülnek), vagy a szerző által manuálisan felvett alakokat tartalmazzák. Az 

ellenőrzés a  gombra történő kattintással indítható.  

 

Amennyiben egyértelműen azonosítható névváltozatot talál, amely szerzőhöz csatolható, azt fel is 
ajánlja a program, a szerzői névváltozat mező melletti mezőben megjelenítve. Azokban az 
esetekben, ahol a névváltozat általánosabb (pl. Szabó J), így több szerző esetében is előfordulhat, a 

csatolható szerző a  ikonra kattintva választható ki, illetve kapcsolható. 

 

A szerzői hozzárendelést követően a hozzárendelt szerző affiliációi közül választható ki egy vagy 

akár több intézmény is  a  ikonra kattintva. 
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Utolsó lépésként a szerzőség típusa adható meg, a mező  ikonjára kattintva. Itt jelölhetők a 
további szerzőségre vonatkozó adatok is (pl. kollaborációs közreműködő vagy fordító stb.). 

 

 

A  gombra kattintva az elmentett, szerzői és intézményi hozzárendeléseket már 
tartalmazó űrlap jelenik meg. 

 

A hozzárendelések a  ikonra kattintva módosíthatók. Itt állítható be az első vagy utolsó, illetve 
a megosztott első, valamint levelező szerzőségre vonatkozó adat is. 
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Szerző és intézmény hozzárendelése kívülről, szerkesztés nélkül 

A hozzárendelés e módját általában abban az esetben használjuk, ha a kiválasztott közlemény 
általunk nem szerkeszthető. A keresési listában szereplő rekordokban találhatók olyan (saját) szerzői 
névváltozatok, melyeknél még nem történt meg a szerzői hozzárendelés. Emellett szükség lehet 
egyes közleményeknél a már hozzárendelt intézményeken kívül újabbak szerzőn keresztüli 
hozzárendelésére is. 

Első lépés a keresési lista egy vagy több elemének kijelölése, melyekben a hozzárendeléssel 
kapcsolatos adatok módosítása szükséges. 

 

Következő lépés, felső menüsor  gombjára kattintás 
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Az alsó, Szerzők hozzáadás menüpont csak abban az esetben aktív, illetve használható, ha a kijelölt 
rekord vagy rekordok a szerző által szerkeszthetők. 

A Szerző/Intézmény hozzárendelés menüpontot választva végezhetők el a szükséges, 

hozzárendeléssel kapcsolatos módosítások. Ez a sor végén lévő  gombra kattintással 
végezhető el. 

 

Beállítások:  

 => kijelölt szerző és intézmény hozzárendelése 

Szerzői nevek keresése:  

A szerzői hozzárendelés ebben az esetben is szerzői névváltozatok alapján történik. A program 
ellenőrzi, hogy a kijelölt rekordokban előfordul-e a szerző adatlapján szereplő névváltozatok 
valamelyike, melynél nem történt meg a szerzői hozzárendelés. Amennyiben talál a beállításoknak 
megfelelő rekordot, ott a hozzárendelés, a megadott feltételekkel (Szerző + Intézmények) 

elvégezhető. A folyamat a  gombra kattintva indítható. 
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A keresés eredményeként a program a releváns névváltozat kijelölésével, valamint a megjelölt 

intézmény megjelenítésével lehetővé teszi a beállítások elmentését  

illetve elvetését is a  gomb segítségével. 

A hozzárendelésekről üzenet érkezik. 

 

 

 

A listában kijelölt két közlemény részletes nézetben tartalmazza a hozzárendeléssel kapcsolatos 
módosításokat. 

 

Beállítások:  

 => kijelölt szerző és intézmény hozzárendelése 
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Szerzői nevek keresése:  

Ezzel a beállítással a rendszer csak azokat a szerzői névváltozatokat kínálja fel, melyek esetében 
szerzői hozzárendelés még nem történt meg. 

 

A jelölőnégyzet pipálásával (ahol indokolt affiliáció megadásával ) 

majd a  gombra kattintással megtörténik a hozzárendelés. 
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Idéző közlemények kezelése 

Idéző közlemények felvitele történhet kézi felvitellel, illetve importtal. 

Idéző közlemény kézi felvitele 

Első lépés az idézett forrásközlemény kijelölése 

 

 

Felső menüsor  gombra kattintva új ablak nyílik meg. 

 

 

Itt az  gombra kattintással újabb, az adatok felvitelére szolgáló ablak nyílik meg. 
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Az idézőközlemény mezőben megadott kifejezésre (cím, azonosító stb.) a rendszer a feltételnek 
megfelelő közleményeket keres az adatbázisban. Találat esetén listázza azokat. 

 

 gombra kattintva a kiválasztott közlemény bekerül az idézőközlemény mezőbe. 

 

 gombra kattintva a rendszer új idézés kapcsolatot hoz létre, mely az idézés 

kapcsolatok fül alatt új, még nem nyilvános  státuszú kapcsolatként jelenik meg. 
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Az így létrehozott, még nem nyilvános idézés kapcsolat a felső menüsor gombjára 
kattintva tehető nyilvánossá. 

 

 

Abban az esetben, ha a keresés eredménytelen, 

 

 az idéző közlemény adatai kézzel rögzíthetők az  gombra kattintva. 

A megnyíló új ablakban lehetőség van külső azonosítók (DOI, PubMed, WOS) megadására. 

 

A felvitel folyamata ettől kezdve teljes egészében megegyezik a forrásközlemények kézi felvitele 
lépéseivel (ennek leírását lásd az útmutató forrásközleményekre vonatkozó részén!) 

 

 

Az újonnan rögzített idéző közlemény illetve a létrehozott új idézés kapcsolat még nem nyilvános, 

 státuszú. Az idéző közlemény az  fül alatti, az új idézés kapcsolat 

pedig a  fül alatti listában tehető nyilvánossá a  gombra 
kattintva. Amennyiben az idéző közleményt teszi nyilvánossá, azzal az idézés kapcsolat nyilvánossá 
tétele is megtörténik. 
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Idéző közlemény importja 

Első lépés az idézett forrásközlemény kijelölése 

 

Felső menüsor  gombra kattintva új ablak nyílik meg 

 

Itt az  gomb alatt az Idéző import fájlból opciót választva újabb, az adatok importjára 
szolgáló ablak nyílik meg: 
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 A felület beállításai során egyetlen, a forrásközlemények importjának beállításától eltérő eleme 

van:  A beállítástól függően az import során keletkező, új idézés 
kapcsolatok idéző jelölése is megtörténik. 

A továbbiak teljes egészében megegyeznek a forrásközlemény importjának folyamatával (ennek 
leírását lásd az útmutató forrásközlemények importjára vonatkozó részén!) 

Az import során létrejött új idézés kapcsolatok még nem nyilvánosak,  státuszúak. 

 

 

 

Az idéző közlemény az  fül alatti, az új idézés kapcsolat pedig a  fül 

alatti listában tehető nyilvánossá a  gombra kattintva. Amennyiben az idéző 
közleményt teszi nyilvánossá, azzal az idézés kapcsolat nyilvánossá tétele is megtörténik. 
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Idéző közlemények jelölése  

Az idéző közlemények jelölésére az Idézéskapcsolat adatcsoportban, illetve a Közlemény 

adatcsoportban az idézett közlemény  nézetében van lehetőség.  

 

Idéző közlemények jelölése Idézéskapcsolat adatcsoportban 

A bal menüsor Keresések menüpontját választva lehetőség van a különböző státuszú (Független, 
Függő) idéző kapcsolatok lekeresésére, valamint az összes idézéskapcsolat listázására is. Az összes 
elemet tartalmazó lista Táblázatos nézetben történő megjelenítésével áttekinthetők, rendezhetők 
a jelölt vagy jelöletlen kapcsolatok.  

 

A táblázat jelölései: 

  nem jelölt              Független                Függő 

A lista elemeinek kijelölésével majd a  gomb Idézések jelölése opcióját választva 
elvégezhető a jelölés. 
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A megnyíló ablak 

 

A beállításoktól függően végezhető el a jelölés, manuális jelölés, összes kijelölt elemre kiterjedően, 
vagy csak független jelölés. 

 

Automatikus jelölés 

Csak nem jelölt, Csak független 

 

A  gombra kattintva beállítások alapján lefut a jelölés. 

A jelölés eredményéről a rendszer üzenetet küld. 
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Manuális jelölés 

Összes kijelölt tételre vonatkozóan, Összes jelölés (függő, magyarországi szerző, külföldi kiadás) 

 

A gombra kattintva indítható a jelölési folyamat 

 

 

 

A program által felajánlott jelölések módosíthatók, illetve változatlanul hagyhatók. 

A  gombbal kihagyható, átugorható az adott tétel. 

 a beállítások mentése majd ugrás a következő tételre 
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Idéző közlemények jelölése a Közlemény adatcsoportban 

Közlemény adatcsoportban lekeresett közlemény lista egy elemének kijelölése, majd az 

 gombra kattintást követően az idézett közlemény idézéskapcsolatai jeleníthetők meg.  

 

Az idézés kapcsolatok nézetben a kijelölt elem vagy elemek a  Idézések jelölése 
opciót választva kezelhetők. 

Az idézők jelölésének folyamata teljesen megegyezik az Idéző közlemények jelölése Idézés kapcsolat 
adatcsoportban leírtakkal! 

Idézési kapcsolatok, idéző közlemény listák megjelenítése, nézetek 

Egy idézett forrásközlemény idézési kapcsolatai, illetve az őt idéző közlemények adatai a Közlemény 

adatcsoportban lekeresett rekord kijelölését követően, a felső menüsor  gombjára 
kattintva tekinthetők át. 

 

 

A megnyíló ablak felső részében az idézett forrásközlemény adatai láthatók. 
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 fül alatt az idézett közlemény idézés kapcsolatai jelennek meg (a példában 

 nézetben). 

 

 fül alatt az idézett közleményt idéző közlemények adatai jelennek meg (a 

példában  nézetben). 

 

A rendszer új eleme, hogy idézett és idéző közlemény között idézés kapcsolatot (kapcsolat rekord) 
hoz létre, ezért az idézések kezelésekor idézés kapcsolatot szerkesztünk, hozunk létre, illetve 
szükség esetén idézés kapcsolatot ( nem idéző közleményt) töröl a rendszer. 
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Az idézés kapcsolat rekord az  fül alatti nézetben, a felső menüsor  
(kapcsolat megtekintése) gombra kattintva megtekinthető, 

 

jogosultság birtokában  (kapcsolat szerkesztése) gombra kattintva szerkeszthető. 

 

A téves, duplum vagy hibás idézés kapcsolat a  gombra kattintva törölhető.  

 

Idézés kapcsolat nézetben adható hozzá  és  új idéző közlemény, hozható létre 
új idézés kapcsolat. Itt kezelhetők, illetve hozható létre többes idézés is, az idézés kapcsolat 

kijelölése majd a felső menüsor  Duplikálás opcióját választva. Jogosultság birtokában 

itt szerkeszthetők  illetve törölhetők  idézési kapcsolatok. Idézés 

kapcsolat nézetben van lehetőség az idézések jelölésére is:   Idézések jelölése opció.  

Idéző közlemények nézetben kezelhetők a közleményt idéző közlemények adatai. Felső menüsor 

 gombra kattintva jogosultság birtokában szerkeszthetők az idéző közlemény adatai, 
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 (elemek kijelölése Duplumok / Kézi duplumjelölés) gombra kattintva közlemények 
duplumnak jelölhetők. 

Mindkét nézetben mód van Táblázatos, valamint Listás / Rövid vagy Részletes 

 megjelenítésre is.  

 

 

 

A listák elemei jelölhetők egyedileg egérrel vagy csoportosan , a listán belüli szűrésre 

is van lehetőség . A lista elemei rendezhetők is 

. 
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Keresési, rendezési lehetőségek 

A kiválasztott adatcsoportban (pl. Közlemény) a bal menüsor  menüpontját választva 
lehetőség van az ott található, előre elkészített (szerző által nem szerkeszthető, illetve törölhető) 
keresési profilok használatára, de saját keresések, profilok is összeállíthatók, menthetők, valamint 
szükség esetén ezek törölhetők, módosíthatók is. 

   

A  lenyitásával megjelenő menü segítségével kezelhető a keresési profil (pl. Keresés, Másolás 

vagy Megtekint). A profil melletti  ikonra kattintva, az összeállított keresőprofil tekinthető meg. 
A profilok melletti számok a találatok számát jelölik. 

Új keresés az  gombra kattintva állítható össze. A profil összeállításához segítséget 
nyújtanak a kész sablonok, melyeket felhasználva, azokat újabb feltételekkel, operátorokkal ellátva 
menthetünk saját keresési profilként. 

 

 

Sablon kiválasztása (Szerző közleményei) majd  
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A kiegészített keresési profil előre definiálható rendezési feltételekkel is ellátható, majd menthető 

 , menthető és futtatható is a keresés  illetve nem mentett 

Gyorskeresésként futtatható . A gyorskeresések közül a rendszer mindig csak a 
legfrissebb hármat őrzi meg. Újabb gyorskeresés indításakor felülírja a legrégebbi gyorskeresést. 

 

Rendezési, szűrési lehetőségek 

A keresési listákon belül lehetőség van a listán belüli szűrésre (keresésre). Erre a célra a listák 

fejlécében található  mező használható. A mezőben, adattípustól 
függően csak a lista bizonyos elemi kereshetők (pl. Közlemények rekordtípusban Első szerző, 
azonosító, cím stb,), ezek a feltételek a kurzort a mezőre irányítva egy buborék ablakban láthatóvá 
válnak. 

 

A listák alapértelmezett megjelenési sorrendben jelennek meg, de ezek módosíthatók, felülírhatók 

a fejlécben található  illetve 

      lenyitásával, ahol új beállításokat készíthetünk, majd menthetünk el. 

 

A rendezések során három szint állítható be (pl. Év, Első szerző, Első oldal) illetve a ikon 
segítségével a sorrend is módosítható. 

 

 

 a menü lenyitásával további listák érhetők el (pl. Idézőstatisztika) illetve 
újabbak hozhatók létre (Új… Felülír) 
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Az új lista elnevezhető, beállítható alapértelmezettként, illetve az oszlopok tartalma is tetszés 

szerint mozgatható  listából listába illetve  listán belül. A  gombra 
kattintva az új beállítás elérhető lesz. 
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Duplum közlemények kezelése, jelölése és keresése 

Duplumok keresésére, jelölésére a kiválasztott rekordtípuson belül lekeresett listákban van 

lehetőség. Erre a célra a lista fejlécében található  gomb, illetve lenyíló menüje 
használható.  

A lista egy elemének kijelölése esetén a Duplumkeresés/megjelenítés opció választható. A rendszer 
ellenőrzi, hogy a kijelölt rekord rendelkezik e duplummal a teljes adatbázison belül. 

A lista két vagy több elemének kijelölés esetén a Kézi duplumjelölés opció választásával, a kijelölt 
rekordokat egymás duplumainak jelöljük.  

Erről üzenet is érkezik 

 

 

 

 

Az így megjelölt rekordok ezt követően a listában is Duplum megjelöléssel szerepelnek. 

  

A lista összes elemének kijelölésével a Duplumvizsgálat a teljes listán opció választható. Ebben az 
esetben a lista minden elemére keresést végez az adatbázison belül. A keresés futtatása előtt üzenet 
érkezik, melyben beállítható, hogy a keresés eredménye milyen néven kerüljön a bal menü Listák 
elemei közé. 
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 majd újabb üzenet érkezik 

  

 

 

  

 

A keresés eredménye a Listák menüpont alatt található, a rekordok megtekinthetők. 

 

  

A duplumok kezelésében a duplumnak jelölt rekordról indított Cédula üzenetben kérhető segítség 
intézményi, illetve központi adminisztrátortól.  
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Szerzői teendők menüsor 

A Teendőim menüsor menüpontjai tartalmazzák azokat a forrás- és idéző közleményekre lebontott 
feladatokat, melyek a szerző hatáskörébe tartoznak és beavatkozást igényelnek (pl. rekord 
jóváhagyása vagy hiányzó besorolás vagy jelleg beállítása közlemények esetében). A lista elemei 

mellett található  gombra kattintva, annak további elemei lenyithatók illetve a  ikonra 
kattintva bezárhatók. A kijelölt elemre (pl. Jelleg beállítása) kattintva a rendszer lekeresi az ide 
tartozó és beavatkozást igénylő rekordokat. A rekordok számát (amennyiben nincs, azt is) szám 
jelöli. A találati lista a tartalmi felületen tekinthető meg, a lista egy vagy egyszerre több rekordját 
kijelölve egyedileg vagy csoportosan végezhetők el a szükséges műveletek (pl. Nyilvánossá tesz). 

 

Példa: 

A menüpontra 2x kattintva, a korábban lefuttatott 
keresés eredmény a tartalmi felületen jelenik meg. 

 

A lista kijelölt rekordján, rekordjain (kék szín jelöli a rendszerben) a Nyilvánossá tétel elvégezhető.  

 

 

Egyedileg, jobb egérgomb menüjének Nyilvánossá tesz menüpontját választva vagy egyedileg / 

csoportosan a felső menüsor  gombra kattintva. Jogosultság hiányában a rekordról 

cédula indítható (felső menüsor  vagy jobb egérgomb menü Cédulák opció). 



64 
 

Általánosan használt riportok és táblázatok 

Munkásság lista 

Megnyitása a felhasználói menüből történik, a Munkásság menüpontra kattintva és a nyilvános 
felületen jelenik meg 

A nyilvános felületen a munkásság lista nyomtatható formáját a nyomtató ikonra kattintva kapjuk 
meg. 
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A Munkásság lista nyomtatható formája: 

Összefoglaló táblázat 

 

Megnyitása a felhasználói menüből történik, a 
Tudományos táblázat menüpontra kattintva és a 
nyilvános felületen jelenik meg 
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A nyilvános felületen a táblázatban a számok linkek, amikre kattintva az adott cellának megfelelő 
lista jelenik meg. A nyomtatási ikon melletti letöltés ikonra kattintva önállóan is megjelenik a 
táblázat, ami ebben a formában Excel fájlba is bemásolható. 

 

 

 

Szakterületi összesítő táblázat 

A Szakterületi összesítő táblázat akkor jelenik meg a 
nyilvános felületen, ha lenyitva a felhasználói név alatti 
felhasználói menüt, a Saját adatok szerkesztése opcióval 
megnyitjuk a Szerző szerkesztése ablakot és abban 
beállítjuk. 

 

 

 

 

A Szerző szerkesztése ablakban a Szakterületi összesítés mezőben kiválasztott MTA osztály 
szakterületei táblázata szerinti összesítés az MTMT nyilvános felületén jelenik meg. Ha a szerző 
nem akarja, hogy a szakterületi összesítő a nyilvános felületen is megjelenjen, a bal panel Riportok 
és Sablonok egységében is generálható a kiválasztott akadémiai osztály szerinti szakterületi 
táblázat. 

A nyilvános felületen a táblázatban a számok linkek, amikre kattintva az adott cellának megfelelő 
lista jelenik meg. A nyomtatási ikon melletti letöltés ikonra kattintva önállóan is megjelenik a 
táblázat, ami ebben a formában Excel fájlba is bemásolható. 
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Válogatott közlemények listája 

 

A szerző listájából egyes tételeket kijelölve válogatott lista készíthető. 
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A tételek kijelölése után a Műveletek menü Hozzáadás a válogatott közleményekhez opcióval 
adhatók a válogatott listához, illetve a válogatott listában kijelölve a Műveletek menü Eltávolítás a 
válogatott közleményekből opciójával ki is vehetők a válogatott listából. Válogatott listához csak 
minimum jóváhagyott státuszú közlemények adhatók hozzá. A művelet elindításához még felugrik 
egy ablak. 
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A Válogatott közleményeim lista a bal panel Listák egységében nézhető meg dupla kattintással. 

A válogatott lista akkor jelenik meg a nyilvános felületen, 
ha lenyitva a felhasználói név alatti felhasználói menüt, a 
Saját adatok szerkesztése opcióval megnyitjuk a Szerző 
szerkesztése ablakot és abban engedélyezzük. 

 

 

 

A Válogatott közlemények listája nyilvános rádió gombot Igen-re kell állítani ahhoz, hogy a lista a 
nyilvános felületen megjelenjen. 
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A válogatott közleménylista a nyilvános felületen akkor látható, ha a Lista gomb lenyíló menüt 
tartalmaz és onnan kiválasztható a Válogatott lista opció. A válogatott lista jelenleg nincs 
összeköttetésben sem az ODT/MAB sem más külső adatbázis adatátvevő funkciójával. 


