
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA – KÖNYVTÁR ÉS INFORMÁCIÓS KÖZPONT  https://konyvtar.mta.hu/ 

MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA (MTMT)  https://www.mtmt.hu/ 

2022.07.15., 2. verzió (v. 1.: 2021.10.11.) 

 

  1/3
   

Duplumgyanú bevezetése 

A duplumgyanú bevezetésével a közlemény duplumok keresési, kezelési és adatfelviteli (import illetve 

kézi) folyamatai váltak hatékonyabbá. Az adatbázisban található közlemény duplumok keresésére, 

felismerésére vonatkozó eddigi szabályok módosultak, a külső azonosítók egy köre (WOS, SCOPUS, 

DOI, PubMed) a keresés folyamatában kiemelt szerepet kapott. A WOS, SCOPUS, PubMed adatbázisból 

importált rekordok esetében a duplum detektálás hatékonyságát jelentős mértékben sikerült növelni. 

A manuális adatbevitel esetében is érvényesülnek az új szabályok, feltételek, így a nem nyilvános 

rekordok nyilvánossá tételekor vagy egy adott rekordról illetve egy listára indított duplumkeresés 

hatékonysága is nőtt. Az új keresési, jelölési folyamat megkülönbözteti a valódi duplumot és a 

duplumgyanút. A valós duplumok és a velük duplumgyanús rekordok egy duplumcsoportba kerülnek. 

A csoportban a valós duplumok megőrzik duplum jelölésüket, míg a duplumgyanús rekordok 

duplumgyanú jelölést (?) kapnak. Egyszerre csak két duplumgyanús rekordot lehet duplumnak jelölni 

A duplumgyanú jelölésű rekord akkor válik valódi duplummá, ha a jelenlegi, duplumok kezelésére 

szolgáló felületen a kijelölt párjával ténylegesen duplumnak jelöljük. Ezt követően duplumként 

kezelhető. A duplumgyanú jelölésű rekord indokolt esetben nem duplumnak is jelölhető, a jelölést 

követően elveszti duplumgyanú jelölését. A duplumkeresés folyamatában továbbra is csak a nyilvános 

rekordok vesznek részt. Nem nyilvános rekordról továbbra is indítható keresés. Új elem, hogy a 

keresés, az eddigiektől eltérően, nem csak az azonos típusba tartozó rekordokra terjed ki (pl. 

Folyóiratcikk / Könyvrészlet is lehet duplumgyanú jelölt). 

A duplumkeresés során az alábbi szabályok érvényesülnek: 

 amennyiben két külső azonosító (pl. WOS, DOI) megegyezik és nincs nem egyező pár (pl. 

mindkettőn van SCOPUS azonostó, de azok eltérőek), a rekordok duplum jelölést kapnak. 

 ha a rekord egyező típusú külső azonosítóból egynél többet tartalmaz (pl. 2 WOS azonosító) 

csak duplumgyanú jelölést kaphat. 

 ahol legalább egy azonosító pár egyező (pl. azonos DOI), típustól függetlenül is duplumgyanús 

jelölést kap 

 típustól függetlenül cím egyezésnél (a jelenleg is érvényes címre működő duplumkeresési 

algoritmus segítségével) duplumgyanú jelölés kerül az érintett rekordokra. 

 abban az esetben, ha a duplumkeresés során csak gyanús rekordokat talál a rendszer, a 

duplumcsoport minden eleme duplumgyanú jelölést kap. 

Duplumgyanú jelölés, kezelés közlemény (forrás, idéző) import esetében. A WOS, SCOPUS fájlból 

történő import során, API-kon keresztül a rendszer „begyűjti” és hozzáadja a rekordokhoz a hiányzó 

(WoS, Scopus, PubMed) külső azonosítókat (pl. SCOPUS importnál WOS azonosító kiegészítés), a 

duplumellenőrzés folyamata csak ezt követően fut le. Amennyiben az import során a program 

duplumot talál, a duplumként detektált, már nyilvános rekord kerül az import listába. Abban az 

esetben, ha csak duplumgyanús rekordot talál, a rekord nem nyilvános, duplumgyanús jelöléssel kerül 

import listába. WOS-XML automatikus idéző import esetében, a duplumgyanú jelölésű rekordok 

„Munkapéldány, nem nyilvános” státuszt kapnak. Akár a fájlból akár az automatikus WOS-XML 

importtal bekerült, nem nyilvános duplumgyanú jelöléssel rendelkező rekordokat, a duplumgyanú 

ellenőrzését követően célszerű nyilvánossá tenni. Az ellenőrzés során a duplumgyanú jelölésű, nem 

nyilvános rekord kijelölését követően a felső menüsor Duplumok /Duplumkeresés/megjelenítés 

menüpontját választva megjeleníthetők a kezelendő rekordok. 
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Amennyiben a rekordok valóban egymás duplumai, kijelölésüket követően a Kézi duplumjelölés 

gombra kattintva duplumnak jelölhetők és jogosultság birtokában a duplumok összevonása 

elvégezhető. Abban az esetben, ha a kijelölt rekordok nem egymás duplumai, a Nem duplumnak jelölés 

gombra kattintva a duplumgyanú jelölés megszüntethető, majd a még nem nyilvános idéző közlemény 

nyilvánossá tehető. 

A duplumgyanú jelölésű rekordok kezelésével kapcsolatos további fontos szabályok: 

• új, még nem nyilvános közlemény adatainak nyilvánossá tételekor, ha a duplumellenőrzés 

„csak” duplumgyanús rekordot talál, abban az esetben is nyilvánossá tehető. 

• a duplumgyanú jelölésű rekordok nem vesznek részt a duplumkezelésben, sem a kézi sem az 

automatikusan indított összevonásban. 

A duplumgyanús közlemény rekordok kereshetők egy rekordról indított duplumkereséssel de egy lista 

kijelölt vagy összes elemére is futtatható a keresés, ahol a fenti szabályok érvényesülnek. Közlemény 

adatcsoportban, Duplum jelleg / Duplumgyanú feltételek megadásával a duplumgyanú jelölésű 

rekordok kereshetők, listázhatók. 
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Duplum      

      

  Típus Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító 

1. rekord Szakcikk DOI WOS – PubMed 

2. rekord Szakcikk DOI – Scopus PubMed 

Egyezés egyezik egyezik     egyezik 

      

A típus egyezik és van legalább 2 pár egyező a kiemelt azonosítókból (DOI, WOS, 
Scopus, PubMed) 

      

      

Duplumgyanú      

      

  Típus Azonosító Azonosító Azonosító  

1. rekord Szakcikk DOI WOS –  

2. rekord Szakcikk DOI – Scopus  

Egyezés egyezik egyezik      

      

Van 1 pár egyező, de nincs legalább 2 pár egyező a kiemelt azonosítókból 

      

      

  Típus Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító 

1. rekord Szakcikk DOI WOS – PubMed 

2. rekord Szaktanulmány DOI – Scopus PubMed 

Egyezés nem egyezik egyezik     egyezik 

      

Ha típus nem egyezik, akkor sem lehet duplum, ha 1-nél több egyező azonosítópárral 
rendelkezik 

      

      

  Típus Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító 

1. rekord Szakcikk DOI WOS Scopus PubMed 

2. rekord Szakcikk DOI WOS Scopus PubMed 

Egyezés egyezik egyezik egyezik nem egyezik egyezik 

      

A kiemelt azonosítók közül az egyik pár nem egyezik   

      

      

  Típus Azonosító Azonosító Azonosító Azonosító 

1. rekord Szakcikk DOI WOS WOS PubMed 

2. rekord Szakcikk DOI WOS – PubMed 

Egyezés egyezik egyezik egyezik   egyezik 

      

Ugyanabból a fajta kiemelt azonosítóból egy közleményhez 1-nél több tartozik 

      

 

 


