
Az impakt faktorok kezelése az MTMT-ben 

Az impakt faktorok (továbbiakban IF) kezelésének alapja az impakt faktorok létrehozásának elve és 
gyakorlata az ISI illetve a Thomson Reuters JOURNAL CITATION REPORTS kiadványában. Az 
ott szereplő értéket tünteti fel az MTMT. 

"The impact factor is a measure of the frequency with which the average article in a journal has been cited in a 
particularyear or period. It is one of the evaluation tools provided by Thomson Reuters Journal Citation 
Reports® (JCR®). 

The annual Journal Citation Reports impact factor is a ratio between citations and recent citable items 
published: a journal's impact factor is calculated by dividing the number of current year citations to the source 
items published in that journal during the previous two years." (idézve az Thompson Reuters honlapjáról.) 

Az IF definíciója szerint az "idézhető" közlemények a tudományos szakcikkek, technikai 
közlemények és összefoglaló közlemények. Az MTMT-ben ezek az Essay, Letter (tudományos 
szakcikk), Survey paper (Review), Article, Proceedings paper, Note besorolást kaphatják.

Nem-idézhető közlemények nem szerepelnek az IF definiciójában. Ezek az összes többi besorolású 
közlemények, többek között a szerkesztőségi közlemények, levelek, hírek, és konferenciák 
absztraktjai.

Az MTMT az egyes "idézhető közlemények", azaz a tudományos szakcikkek és összefoglalók 
mellé rendeli a folyóiratnak a megjelenési évben érvényes IF értékét és ezeket az értékeket 
összegzi az egyes listákon megjelenő közleményekre. Az IF feltüntetését lehetővé tevő besorolást a 
rendszer adminisztrátorai hagyják jóvá, azokat a szerző saját beavatkozásával nem tudja 
megváltoztatni. Hibás besorolás észlelése esetén az MTMT adminisztrátorait kell elektronikus  
levélben értesíteni, és kérni a (vélt) hiba orvoslását.

Várható IF érték: Abban az időszakban, ami az utolsó érvényes JCR megjelenését követi, az 
adatbázis programja várható IF értékként veszi figyelembe a legutolsó érvényes JCR kiadásban 
megtalálható IF értéket. Ha egy folyóiratnak a legutolsó JCR-ban nincs IF értéke, akkor a várható 
IF értéke is nulla. Azok a korábban bevitt publikációk, amelyeknek adatai az adatbázisban 
hiányosak, várható IF értékkel szerepelnek, mert az adathiány pótlásáig és a bibliográfiai adatok 
átvizsgálásáig az IF érték nem állapítható meg biztonsággal. 

A tisztánlátás érdekében leírjuk, hogy ha egy folyóirat IF értékét egy adott dátumtól kezdve lehet 
feltalálni a JCR kiadványban, annak értékék korábbi évekre nem lehet extrapolálni. 

Ha egy kiadvány IF értékeinek sorozatában van egy vagy néhány évre kiterjedő időszak, ahol a JCR 
nem ad meg IF értéket, akkor ezekre az évekre az MTMT sem rögzíthet IF értéket. 

A szerzők nem vihetnek be a rendszerbe IF értékeket. Az MTMT munkatársai a rendszerben 
folyóiratonként és évente rögzítenek IF értéket a JCR megfelelő példányából kiindulva. Ha egy 
adott folyóiratra és évre a rendszerben már megtalálható a rögzített IF érték, akkor a program ezt az 
értéket fogja hozzárendelni az adott folyóirat adott évében megjelent össze többi szakcikkhez is. 

Amennyiben valamelyik szerző vagy intézményi adminisztrátor véleménye szerint hibás IF értéket 
talál a rendszerben, akkor az erre vonatkozó véleményét, kérését emailen továbbítsa az MTMT 
adminisztrátorának, admin@mtmt.hu címre vagy telefonon is tehet bejelentést. A vélemény / 
észrevétel vizsgálatának eredményéről emailben tájékoztatunk minden bejelentőt.
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