
Rekordok állapota, érvényesítés, hitelesítés 

A szerzői és megjelenési adatok, valamint a típus, jelleg és besorolás adatainak ellenőrzöttségi állapota.  

 

Forrásrekord 
 

Admin láttamozás – a rekord adatainak formai ellenőrzése: 

o Az egyes bibliográfiai adatok a megfelelő helyen és a megfelelő formában szerepeljenek. 

o A szerzői névváltozat és a szerző összekapcsolása helyes-e? 

o A típus, jelleg és besorolás ellenőrzése. 

Érvényesség – az adatok tartalmi ellenőrzése.  

o Az admin láttamozás feltételeinek teljesülése. 

o Meta adat egyezőség: az adatokkal leírt mű adatai egyeznek-e más, közismert referencia 

adatbázisban / egyéb bibliográfiai adatbázisban / intézményi repozitóriumban/ a dokumentumon 

szereplő adatokkal.  

o Egyezés esetén a referencia adatbázis azonosítója külön érvényesíthető.  

o Feltétele, hogy a rekord jóváhagyott, vagy admin láttamozott legyen.  

Hitelesítés – Az érvényességnél leírt feltételek fennállásáról kell meggyőződni eredeti mű, 

különlenyomat vagy doi alapján.  

Hitelesítés után a rekord zárolt rekordként működik. Indokolt kérésre vagy központi ellenőrzés 

keretében a hitelesített rekordot a központi adminisztráció szerkesztheti. 

 

Idéző rekord 

 

Admin láttamozás – a rekord adatainak formai ellenőrzése. 

o az egyes bibliográfiai adatok a megfelelő helyen és a megfelelő formában szerepeljenek. 

Érvényesség (megjelenése a közeljövőben várható), az adatok tartalmi ellenőrzése: 

o A forrásrekord és az idéző rekord közötti idézési kapcsolat bizonyítottsága alapvető eleme az 

idéző rekord érvényességének. Az idézési kapcsolat érvényesíthető például közismert referencia 

adatbázisban végzett ellenőrzéssel.  

o a leírt mű metaadatai egyeznek-e más, közismert referencia adatbázisban / egyéb bibliográfiai 

adatbázisban / intézményi repozitóriumban/ a dokumentumon szereplő adatokkal. Egyezés esetén 

a referencia adatbázis azonosítója külön érvényesíthető. 

Hitelesítés (megjelenése a közeljövőben várható):  

A forrásrekord és az idéző rekord közötti idézési kapcsolat bizonyítottsága alapvető eleme az 

idéző rekord hitelességének. A hitelességhez szükséges tartalmi ellenőrzés eredeti mű, 

különlenyomat, vagy doi alapján. Hitelesítés után a rekord zárolt rekordként működik. Indokolt 

kérésre vagy központi ellenőrzés keretében a hitelesített rekordot a központi adminisztráció 

szerkesztheti. 

  



 

 

  Gomb felirat Értelmezés (magyarázat) 
[Státusz jelentés belső 

felületen] 

Státusz jelentés 

külső felületen 

Jogosultság 

Importból     [Import, láthatatlan] -  

      [Import kiegészítendő, nem 

nyilvános] 

-  

      [Import, nem nyilvános] -  

Szerkesztésben Mentés és 

visszatérés 

(Szerkesztés során rögzített változások 

mentése) 

[Új, még nem nyilvános], 

[Feldolgozás alatt, 

nyilvános] 

-  

Befejezett 

szerkesztés 

Nyilvánossá 

tesz / 

Jóváhagy 

Szerző által ellenőrzött 

(A szerző ezzel vállalja a felelősséget az 

adatokért) 

[Nyilvános, Jóváhagyva], 

[Nyilvános, feldolgozás 

alatt] 

Szerzői rekord Szerző 

4, 5, 6 admin 

  Admin 

láttamoz 

Admin által formailag ellenőrzött 

(Rekord bibliográfiai adatsora teljes) 

[Nyilvános, admin 

láttamozta:  ... ] 

Admin láttamozott 4, 5 admin 

  Érvényesít Referencia adatbázissal/forrással vagy 

repozitóriumi változattal egyeztetve 

(Az adatok tartalmi ellenőrzése a 

szakterületek elismert adatbázisaiban). 

A rekord megfelel az MTMT aktuális 

Típus/Jelleg/Besorolás táblázatában 

található kritériumoknak) 

[Nyilvános, érvényesítette:-

... ] 

Érvényesített 4, 5 admin 

  Hitelesít Forrással egyeztetve 

(Eredeti művel, különlenyomattal, vagy 

DOI alapján történt összevetés) 

[Nyilvános, hitelesítette:] Hitelesített Központilag 

kiadott 

  

 

 

 


