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Az elmúlt időszak jelentősebb 

változásai az MTMT adatbázisban 

 

 További szerzőségek bevezetése 

Az eddigi szerzőségi formák (szerző illetve szerkesztő) bővítése az alábbi szerzőségi 
formákkal: 

 

• Fordító: Az eredeti szöveg más nyelvű változatának létrehozója, valamely más 
nyelvre való átültetője 
 
• Forráskiadás készít ője: Hasonmás, szöveg, forrás kiadója, a tudományos 
jegyzetapparátus, kommentár készítője 
 
• Kritikai kiadás készít ője: A közreadott forrás kritikai filológiai feldolgozója, a 
kritikai apparátus, kommentár készítője 
 
• A bibliográfiát gondozta: Az irodalomjegyzék, forrás- vagy műjegyzék készítése, 
kiegészítése, szerkesztése 
 
• Az interjút adta: A nyilatkozatot adó személy, az interjút készítő riporter kérdéseire 
válaszoló egyén (interjúalany) 
 
• Gyűjtötte: Adatok, elsődleges forrásanyag összegyűjtője, lejegyzője, rögzítője, 
rendszerezője 
 
• Sajtó alá rendezte: Szöveggondozó; a filológiai előmunkálatok (pl. főszöveg 
kiválasztása, kiadástörténeti vizsgálatok), a kiadásra való előkészítés végzője; a 
szöveg pontosságáról, a járulékos apparátusról gondoskodó közreműködő; a 
kiadással kapcsolatos egyéb szerkesztési munkák 
 
• Válogatta: A kiadásra szánt forrásanyag, szöveg vagy szövegek kiválasztója 
 
• Kollaborációs közrem űködő: A kutatásban részt vevő, együttműködő csoport 
tagja 
 

Az új elemek dokumentum típustól függően választhatók az adatbeviteli felületen (Pl. 
Kollaborációs közrem űködő csak a Folyóiratban megjelent közlemények 
feldolgozására szolgáló űrlapon választható) (1. és 2. ábra) 
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1. ábra 

 

2. ábra 

 

A szerzői illetve intézményi hozzárendelés ezeknél a szerzőségi formáknál is az 

eddigi gyakorlattal megegyező módon történik. (3. ábra) 

 



 - 4 - 

 

3. ábra 

Publikációs listákban a további szerző illetve szerzőségi forma jól láthatóan, 

külön kiemelve (4. ábra) 

 

4. ábra 

A további szerzőségi formák az idéző közlemények esetében is használható 

mezők (5. ábra) 

 
5. ábra 
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Új besorolások 

Könyv típus két új besorolási elemmel bővült: 

A monográfia, egy témát, problémát, jelenséget, stb. átfogóan, a teljesség 
igényével tárgyaló, fejezetekre tagolódó könyv, amely a meglévő ismeretek 
szintetizálására építve új, jelentős tudományos eredményeket tartalmaz. 
Általában egy szerző munkája. A többkötetes monográfiák, kötetenként önálló 
címmel, egy egységet alkotnak.  
 

• *Megjegyzés: Ebben az adatbázisban a monográfia illetve a szakkönyv besorolás 
egyenértékű. A monográfia megjelölés a bölcsészettudomány területén külön 
értékelési célokat szolgál. Más tudományágban (pl. élettudományok) a szakkönyv és a 
monográfia a szakterületi táblázatokban együtt, a bölcsészettudomány összefoglaló 
táblázataiban pedig önálló kategóriaként jelenik meg. 

 
 
A tanulmánykötet valamely szempontból (pl. egy személy tiszteletére írott) 
összetartozó, vagy egy témához kapcsolódó, egy vagy több szerző által megírt 
tanulmányok egységes keretbe foglalt, általában szerkesztett gyűjteménye. A 
könyvet alkotó fejezetek szaktanulmányként önállóan is megjelennek a 
könyvrészlet típusban.  

 

• ** Megjegyzés: A tanulmánykötet általában a bölcsészettudomány területén használt 
megnevezés a szerkesztővel rendelkező sokszerzős művek besorolására. Sok más 
tudományágban a tanulmánykötet besorolást a szakkönyvvel egyenértékűnek tekintik. 
Speciális eset, amikor egy szerző több szaktanulmányát szerkeszti egy 
tanulmánykötetbe, ebben az esetben mérlegelhető, hogy a tanulmánykötet összegzését 
is végző szerzőt szerkesztőként vagy szerzőként kapcsoljuk a dokumentumhoz. 

 
 

Könyvrészlet új besorolási elemei: 

 

A könyvfejezet tematikusan szorosan összefüggő fejezetekre tagolt könyv 
(ebben az adatbázisban szakkönyv) része. A szerzők a fejezeteiket 
összehangolják, keresztbe hivatkozzák és egy tágabb/szűkebb témakört 
módszeresen, tudományos apparátussal, a teljesség igényével tárgyalnak. A 
természettudományokban gyakori megjelenési forma.  
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Folyóirat típusban bevezetett besorolás változások: 

Sokszerz ős vagy csoportos szerz őségű közlemény , harmincnál több szerzővel 
rendelkező, folyóiratban, periodikumban megjelent tudományos közlemény. Csoportos 
szerzőségű a közlemény, ha szerzőként vagy a szerzők között tudományos kutató , illetve 
munkacsoport, kollaboráció neve szerepel. Adatfelvitelkor megadandó az összes szerzői név 
az MTMT-ben nevesített szerző(k) jelölésével és a kollaboráció elnevezése. Listázáskor 
megjelenik az első 3 szerzői név, az MTMT-ben nevesített szerzők neve, a kollaboráció 
neve, valamint az összes szerzői nevek száma. (6. ábra) 
 

 
 

 

6. ábra 

 

• *Az V. Orvosi osztály szakterületi táblázatában, a sokszerzős besorolású közlemények 
külön sorban jelennek meg, megkülönböztetve szerzőt illetve közreműködőt.  A 
hozzájuk kapcsolódó impakt illetve idézettségre vonatkozó adatok is ebben a külön 
sorban találhatók.  

 

Idézetek kezelését érintő változások 

Az idézetek szerkesztésére szolgáló felületen néhány, a tételek mellett található 

funkció gomb megszűnt, helyettük a rekordok kezelését egyedileg illetve 

csoportosan is biztosító jelölő ablakocskák találhatók (pl. Törlés, Idézetek 

jelölése, Jóváhagyás stb.) (7. ábra) 
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7. ábra 

Új lehetőség a közlemény rekordok idézőként történő felhasználási lehetősége. Az 
idézett közlemény azonosítójának megadásával, az idézőként átmásolható. (8. ábra) 
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8. ábra 

 

Az idéző rekordokban is megjelentek a  közlemény típushoz tartozó besorolási 

elemek illetve a jelleg is választható. (9. ábra) 

 

 

9. ábra 
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Az et al kiegészítést a szerzői mezőben tartalmazó idéző rekordok esetében, az 

idézet státusza nem jelölhető (Nem vizsgált), csak az et al feloldását, a hiányzó 

szerzői nevek pótlását követően. (10. ábra) 

 

10. ábra 

 

Szerzői adatbeviteli felület változásai 

A szerzők adatbeviteli felületén több,  az adatbázis működésének gyorsításával 

kapcsolatos módosításokkal összefüggő változás történt.  

 

• Elvégzésre váró szerzői teendők 

 

A felületen, a korábbiaktól eltérően az elvégzésre váró feladatok listája nem 

tartalmaz információt.  Az aktuális adatok megjelenítésére a  Szerzői teendők 

megjelenítése/frissítése gombra kattintva van lehetőség.  (11. ábra) 
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11. ábra 

 

• Szakterületi tudománymetriai tábla kiválasztása, beállítása 

Lehetőség van a szerzői felületen a saját, szakterületi tudománymetriai tábla 

alapértelmezettkénti beállítására.  A kijelölés a Táblázatválasztás menüpontra 

kattintva végezhető el, ahol a szakterület (MTA osztály) görgethető menüből 

választható, majd a beállítás véglegesíthető. A véglegesítés eredményeként, a 

nyilvános felületen az Általános táblázat mellett a kijelölt, Szakterületi tábla 

jelenik meg. (12. ábra) 

 

 

12. ábra 
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• Az oldalon megjelenő lista elemeinek beállítása 

A lista alapértelmezett állapotban 5 elemet jelenít meg. A beállítás 

megváltoztatására a Publikációk oldalanként: menüben van mód. (13. ábra) 

 

13. ábra 
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A szerzői adatbeviteli felületen megszűnt az összes közlemény egyszerre 

történő jóváhagyásának lehetősége. (Az erre a célra szolgáló funkció 

gomb eltűnt a felületről). 

 

Import változásai 

 

Az import folyamatának sebessége jelentősen gyorsult, ennek 

következtében akár nagyobb mennyiségű közlemény akár idéző 

dokumentum adatainak importálása érzékelhetően kevesebb időt vesz 

igénybe. 

 

Az importálásra szolgáló felületeken, az Import formátum beállítását 

javasoljuk, az alapértelmezett [auto] helyett, mivel a forrásként szolgáló 

adatbázisok mindegyikére egyedi, választható formátum készül (pl. 

Publikáció – ADS RIS). A megfelelő beállítás hiányában (pl. [auto]), az 

import sikertelen lehet (SCOPUS, MATARKA). (14. ábra) 

 

 
 

14. ábra 

 

 Keresés és megjelenítés változásai  

 

Az adatbázis sebességének javítása érdekében, a lekeresett listák 

megjelenítésekor csökkent a lista elemeinek alapértelmezett száma (pl. 
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szerzői felület, Javítható szerzői lista, 5 elem) illetve a lista megjelenítése 

előtt, annak méretétől függően visszajelez (Munkásság lekérdezése 

esetén, amennyiben több mint 50 elemből áll), a listázás csak 

megerősítést követően jeleníthető meg. Munkáság lista lekérdezésekor, 

a megjelenítés feltételeinek hiányában is visszajelez (pl. a szerző még 

nem írta be közleményeinek érvényességére vonatkozó dátumot), így a 

lista lekérése nem indítható el. 

 

Zárolás 

 

A központi (1,2,3) illetve intézményi( 4) jogosultsággal rendelkező 

adminisztrátorok számára lehetőség van egy adott szerző egy vagy több 

közleményének illetve azok idézeteinek zárolására. A zárolt tételek, csak 

a központi adminisztráció, illetve a zárolt tételek kezelésére kijelölt 

adminisztrátor által szerkeszthetők. A zárolt tételen megjelenik, hogy 

mely szerző adatai zároltak. A zárolás illetve annak feloldása elvégezhető 

egyedileg valamint egy teljes lista és annak idézői tekintetében is 

(csoportosan végezhető műveletek). (15. ábra) 

 

 
15. ábra 
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Idézetek zárolása illetve feloldás a csoportos kezelésre szolgáló menü 

segítségével megtehető. (16. ábra) 

 

 
 

16. ábra 

 

A zárolás a tételek nyilvánosságát nem befolyásolja, amennyiben azok 

jóváhagyott rekordok, a publikus keresőben megjelennek. A nyilvános, de 

zárolt közlemények esetében, a szerzői illetve intézményi hozzárendelés is 
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elvégezhető. Zárolt közleményhez a társszerzők saját idéző közleményeik 

adatait feltölthetik, importálhatják. 

Táblázatok változásai 

A szakterületi, tudománymetriai mutatókat tartalmazó táblázatok átalakítása az 

MTA tudományos osztályaival történt egyeztetés során, azok igényeit 

figyelembe véve történt.  A táblázatok számos új elemet tartalmaznak, 

esetenként jelentősen eltérve a korábbi szakterületi táblázat formájától illetve 

tartalmától. A táblázatok kialakítása során az MTA elnökség, doktori 

határozatában foglaltak érvényesítésére is sor került. A határozat szövege elérhető, 
illetve a táblázatok lábjegyzeteiben is megtalálhatók az abban foglalt adatok 
értelmezéséhez szükséges információk. 

 

***MTA elnökség, doktori határozat - részlet 
 
„Az MTA doktora cím elnyerésére benyújtott pályázatoknál a teljes tudományos m űveket értékelik , 
a teljes tudományos művek (könyv, fejezet, folyóiratcikk, konferenciaközlemény, további részletek a 
mellékletben) kerülnek be a közleményjegyzékbe, a táblázatos összefoglalóban a teljes művekre 
vonatkozó adatokat kell összegezni. A további művekhez sorolandó minden nem teljes mű, a 
hozzászólások, a korrekció, a levelezés (egyéb sorban összegezhető), amelyek nem kerülnek be a 
doktori eljárásban használt közleményjegyzékbe. Ezekről külön bibliográfiai lista kérhető, ha 
értékelésük szakmailag indokolt és szükséges. Az MTA doktora cím elnyerésére benyújtott pályázatok 
esetében az absztraktok  nem szerepelnek a közleményjegyzékben , s a doktori eljárásban nem 
kerülnek felhasználásra. Az idéző művekre vonatkozóan a teljes tudományos művekben történő 
idézések kerülnek értékelésre. Nem szerepelnek a doktori eljárásban azok az idézések, amelyeknek 
megjelenési helye nem  tudományos folyóirat, lektorálatlan tudományos folyóirat, kivéve, ha az  
illetékes osztály folyóiratlistáján szerepel. A doktori eljárásban idéz ő helyként nem szerepelnek a 
szakdolgozatok, a disszertációk akkor szerepelhetne k, ha a közforgalomban lév ő tudományos 
irodalom körébe tartoznak . Nem kerülnek felhasználásra a lektorálatlan konferenciakötetekben 
megjelent közleményekben történt idézések, a szakterületi bibliográfiák, adatbázisok. Kivételként 
egyes tudományterületeken külön listában lehet az MTMT-től ilyen információt kérni.” 

 

Jelszó kezelésével, belépéssel kapcsolatos változások 

A jelszóval kapcsolatos változás lényege, hogy azok kezelése, a jelszó 

tulajdonosának hatáskörébe került.  Akár szerzői, akár adminisztrátori jelszavak 

esetében a központi illetve a helyi adminisztráció csak jelszó kiküldési 

lehetőséggel rendelkezik, tehát azok megváltoztatására nincs módja. Emellett 

változott a jelszavakra vonatkozó formai követelmény is, eszerint az 

adminisztrátori jelszónak minimum 8 karakter hosszúságúnak kell lennie. A 

szerzői jelszavak esetében ez csak ajánlott, nem kötelező.  Ebből következik, 

hogy az eddigi adminisztrátori jelszavak - melyek csak 7 karaktert tartalmaztak - 

megváltoztatása szükséges.  



 - 16 - 

Adminisztrátori illetve szerzői jelszó emlékeztető 

Jelszó emlékeztető csak a rendszerben már regisztrált felhasználók, 

adminisztrátorok számára igényelhető az MTMT portálon az „Elfelejtette 

jelszavát?” feliratra kattintva. A jelszó emlékeztetőt e-mail üzenetben küldi ki a 

rendszer . (17. ábra) 

 

17. ábra 

A jelszó kezelésével kapcsolatos e-mail üzenet, egy url címet tartalmaz, melyre 

kattintva a megjelenő felületen megadható az új jelszó. (18., 19. ábra) 

 

 

18. ábra 
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19. ábra 

A jelszavak adminisztrátori felületről történő kiküldésére is van lehetőség. Akár 

szerző (20.a ábra) akár adminisztrátor (20.b ábra) részére. 

 

20.a ábra 



 

 A kiküldött e-mail értesítés (18. ábra) valamint a jelszó aktiválására szolgáló 

felület (19. ábra) azonos a szerzők i

igényelhetővel. 

EDU ID használata 

Az egységes jelszókezelést biztosító rendszerben résztvevő intézmények 

felhasználói számára lehetőség van, az anyaintézményben általuk belépéskor 

használt belépési azonosítók illetve

összekapcsolására. Ennek eredményeként, az összekapcsolást követően az 

MTMT rendszerébe saját, intézményi jelszóval is beléphetnek. Természetesen 

az MTMT belépési azonosítói is aktívak maradnak.

A belépés illetve az azonosí

kattintva történik. Első lépésként kiválasztandó a felhasználó/adminisztrátor 

anyaintézménye. (21. ábra)
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20.b ábra 

mail értesítés (18. ábra) valamint a jelszó aktiválására szolgáló 

felület (19. ábra) azonos a szerzők illetve adminisztrátorok által egyénileg 

Az egységes jelszókezelést biztosító rendszerben résztvevő intézmények 

felhasználói számára lehetőség van, az anyaintézményben általuk belépéskor 

használt belépési azonosítók illetve az MTMT-ben használt azonosítók 

összekapcsolására. Ennek eredményeként, az összekapcsolást követően az 

MTMT rendszerébe saját, intézményi jelszóval is beléphetnek. Természetesen 

az MTMT belépési azonosítói is aktívak maradnak. 

A belépés illetve az azonosítók összekapcsolása a 

kattintva történik. Első lépésként kiválasztandó a felhasználó/adminisztrátor 

anyaintézménye. (21. ábra) 

21. ábra 

 

mail értesítés (18. ábra) valamint a jelszó aktiválására szolgáló 

lletve adminisztrátorok által egyénileg 

Az egységes jelszókezelést biztosító rendszerben résztvevő intézmények 

felhasználói számára lehetőség van, az anyaintézményben általuk belépéskor 

ben használt azonosítók 

összekapcsolására. Ennek eredményeként, az összekapcsolást követően az 

MTMT rendszerébe saját, intézményi jelszóval is beléphetnek. Természetesen 

 gombra 

kattintva történik. Első lépésként kiválasztandó a felhasználó/adminisztrátor 
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Az intézmény kiválasztását követően, az intézmény belépési oldalára jutunk, 

ahol az ott használt felhasználói név illetve jelszó megadásával megtörténik az 

intézményi azonosítás. (22. ábra) 

 

 

22. ábra 

Ezt követően, az MTMT rendszer belépési felülete jelenik meg, itt a regisztrált 

szerző/adminisztrátor megadhatja MTMT belépési azonosítóit. (23. ábra) 

 

23. ábra 

A sikeres azonosítást követően a szerző  saját adatbeviteli felületére, az 

adminisztrátor pedig a jogosultságának megfelelő adminisztrátori felületre jut. 

Amennyiben az adott szerző még nem rendelkezik MTMT belépési 

azonosítókkal, a felületen található Regisztráció feliratra kattintva regisztrálhat 

a rendszerben. 
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Regisztrációval kapcsolatos változások 

A jelszavak kezelésével összefüggő változás, hogy az eddigiektől eltérően, a 

szerző számára érkező, regisztrációt illetve a belépési azonosítókat tartalmazó 

e-mail értesítésben már nem található jelszó, csak a felhasználói név illetve a 

jelszó kezelési felületre mutató link. Erre kattintva a szerző aktiválhatja új 

jelszavát. (19. ábra) 

 

Gyorsbillentyűk 

A felhasználók és adminisztrátorok munkáját segítendő, számos egyedi funkcióval 
(pl. mentés) rendelkező billentyűkombináció került a különböző felületekre, illetve a 
már meglévő - eddig talán kevésbé ismert - kombinációk felülvizsgálata, módosítása 
is megtörtént. A billentyűkombinációk böngésző (pl. Google Chrome, vagy a Mozilla 
Firefox) illetve Windows verzió  (pl. Windows 7 (HUN) függőek, ezért a 
gyorsbillentyűk használata esetenként eltérő. A gyorsbillentyűk használatával illetve 
a lehetséges billentyűkombinációkról részletes leírás illetve táblázat készül, mely 
hamarosan elérhető lesz. 

Néhány példa: 

Rekord beviv ő és szerkeszt ő űrlapokon:  

Kombináció  Hatás  Megjegyzés  

Alt + M Mentés (szűrés, végrehajtás) 
 

Alt + X Elvetés (feltételek törlése) 
 

Alt + N Vissza mentés nélkül (nem kérem) 
 

 

Részletes keres őlapon:  

Kombináció  Hatás  Megjegyzés  

Alt + L Főmenü (linkek) 
 

Alt + A Azonosító  
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Új adminisztrátori modulok 
 
 
 
Elsőként központi adminisztrátori, majd intézményi 4-es adminisztrátori használatra két új modul 
kerül bevezetésre. 
Megújul a Szerzői adatlap és bevezetjük a historikus intézménykezelő modult. 
 
Szerzői adatlap 
Az új adatlap a folyóiratok kezelőfelületéhez hasonlóan fog működni. A modul egyes részei 
jogosultságtól függően lesznek szerkeszthetőek.  
A szerzők keresése több szempont alapján történhet a modul felső részében, a megjelenített 
adatoszlopok felett. A keresési szempontok egy része alapértelmezett, a többi a keresési igénynek 
megfelelően kiválasztható, tehát új oszlopok tehetőek be a megjelenítésbe. A jelenlegi intézményi 
adatlaphoz képest több adat adható meg a szerzőről, illetve új beállítási lehetőségek is létrejöttek, 
melyek a központi szerzői adatlaphoz képest is új beállítási lehetőségek. 
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Historikus intézménykezelő 
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A historikus intézménykezelő modul alkalmas lesz arra, hogy egy intézményben magának az 
anyaintézménynek vagy annak részlegeinek névváltozásait, megszűnéseit, szétválásait vagy 
összeolvadásait le lehessen képezni. 
Az intézménykezelőben szintén több adat megadható majd, mint a jelenlegiben, az egyes beállítási 
lehetőségek szintén jogosultságtól függően lesznek elérhetőek. 
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