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RIS-export használata 
 

RIS fájlok letöltése 

A belső, regisztrációhoz kötött felületen 

 

 A kiválasztott tételek a Letöltés gomb menüjéből exportálhatók a kétféle opció valamelyikével:  

 

● RIS-formátum bibliográfia kezelőkhöz - a nyilvános felületen csak ez töltődik le 

● RIS formátum adatbázisok közötti átvitelre - csak ez a fájl tartalmazza az alábbiakban az 

adatmezők között csillaggal jelölt mezőket is. 

 

A nyilvános felületen 

 

A kiválasztott tételek a Letöltés ikonra  kattintva új listában jelennek meg, ahol a Megjelenési 

opciók gombra kattintva találjuk meg a RIS export gombját.  

 

Típusok 

Az MTMT-ben használt típusok magyarázata az MTMT honlapon a Dokumentumok / Ismertetők / 

Típus, besorolás, jelleg táblázatban találhatók meg.  

Az MTMT típusokhoz az alábbi RIS kódok rendelhetők 

 

JOUR = folyóiratcikk 

BOOK = könyv, egyéb konferenciakötet 

CHAP = könyvrészlet 

CONF = egyéb konferenciaközlemény 

PAT = oltalmi forma 

THES = disszertáció 

ART = alkotás 

GEN = egyéb 

DATA = kutatási adat 

 

Besorolások és jellegek (MTMT sajátosság) 
 

Az MTMT-ben használt besorolások és jellegek magyarázata az MTMT honlapon a 

Dokumentumok / Ismertetők / Típus, besorolás, jelleg táblázatban találhatók meg.  

 a besorolás - M3 adatmező - tartalma a Név angolul adat az MTMT honlap / 

Dokumentumok / Ismertetők / Besorolás törzsadatok az MTMT-ben táblázatból 

 a jelleg - C8 adatmező – tartalma a Név angolul adat az MTMT honlap / Dokumentumok / 

Ismertetők / Jelleg törzsadatok az MTMT-ben táblázatból,  



RIS-export_specifik_v-02.docx 2020. 05. 18. 2/2 

Adatmezők 

 

Hívójel/Adatmező 

 

TY Típus 

*M3 Besorolás 

*C8 Jelleg 

*A9 *MTMT-ben regisztrált szerző adatainak bevezetése 

AU Szerző 

AU Forrás kiadás szerzője 

AU Kritikai kiadás szerzője 

ED Szerkesztő 

A2 Egyéb MTMT szerzőség 

*A8 Szerző ORCID azonosítója 

ED Szerkesztő, CHAP típusban 

*AI MTMT-ben regisztrált szerző MTMT azonosítója 

TI Cím az alcímmel együtt 

TS Alcím külön 

T2 Befoglaló könyv címe 

JF Folyóirat 

J2 Folyóirat rövidítése 

VL Folyóirat kötet (évfolyam) 

VL Könyv kötet száma 

PB Kiadó 

CY Megjelenési hely, CHAP típusban 

SN ISBN 

T3 Sorozat 

T3 Sorozat, CHAP típusban 

ET Kiadás száma, csak számjegy! 

PY Kiadás éve 

IS Folyóirat füzet száma 

SP Első oldal 

EP Utolsó oldal 

PG Oldalak száma 

SN ISBN 

SN ISSN (ha van nyomtatott (p) az, ha csak elektronikus (e), akkor az) 

DO DOI 

UR Az MTMT rekord azonosítója weboldal linkként 

ID A közlemény MTMT azonosítója 

N1 Megjegyzés 

AB Absztrakt 

KW Kulcsszó 

LA Nyelv, angol 3 betűs nyelvi kód (ISO 639) 

 


