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

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

2022.07.15. 

 

  1/3
   

Intézményi adminisztrátori feladatok az automatikus wos-xml idéző importot követően 

Útmutató intézményi 4-es adminisztrátorok számára  

 

Az WoS-XML letöltés újdonságai 

2022. július 12-én a WoS-XML automatikus idéző import új eljárással és egy új közlemény 

státusz bevezetésével indult meg.  

A korábbiakhoz hasonlóan az MTMT-ben WoS azonosítóval rendelkező közleményekhez 

gyűjtjük össze automatikusan az idézőket a Web of Science adatbázisból. A letöltés ezúttal 

viszont nem intézmények szerint, hanem az MTMT azonosítók növekvő sorrendjében történik. 

Először azoknak az idézőnek a letöltése indult el, amelyek a forrásközleményéhez az utolsó 

WoS automatikus idéző letöltése óta új idézői találhatók a Web of Science-ben. Korábban csak 

azonos éven belüli teljes letöltésre volt lehetőségünk. Emellett sor kerül azoknak az idézőknek 

a letöltésére is, amelyek MTMT forrásrekordjai a korábbi automatikus idéző letöltésekben 

még nem vettek részt.  

Az import során a Web of Science adatbázisba 2022. július 12-ig bekerült rekordokat töltjük 

le, az újabbak a következő automatikus idéző letöltés alkalmával kerülnek be az MTMT-be. 

Az új WoS-XML letöltési mechanizmussal együtt bevezetjük az "Import, duplumgyanús" 

státuszt, azokhoz az idéző közleményekhez, ahol nem dönthető el automatikusan egy 

feltételrendszer alapján, hogy duplumok-e. vagy sem.  

(lásd: https://www.mtmt.hu/system/files/utmutatok/duplumgyanu_v2_220715_1.pdf).  

Ezek nem nyilvános közleményként kerülnek be az MTMT-be. 

 

Import, duplumgyanús státuszú idéző közlemények keresése 

A kezelendő, intézményi, admin hatáskörbe tartozó idéző közlemények keresésére a 

Közlemény adatcsoport „wos-xml idéző import 2022-07” nevű, 4-es adminisztrátorokkal 

megosztott kereső sablonja használható. A keresés eredményeként a rendszer a 

beállításoknak megfelelően listázza a kezelendő, nem nyilvános, duplumgyanú jelölésű (?) 

idéző közleményeket.    

 

Import, duplumgyanús státuszú idéző közlemények kezelése, feldolgozása 

A nem nyilvános duplumgyanús rekordok helyzetérzékenyek, (pl. nem nyilvános rekord a 

duplumok keresésében nem vesz részt, de nem nyilvános rekordról duplumkeresés indítható 

stb.), ezért kezelésük is ennek megfelelően történik. 

https://konyvtar.mta.hu/
https://www.mtmt.hu/
https://www.mtmt.hu/system/files/utmutatok/duplumgyanu_v2_220715_1.pdf
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A lista rekordjai tételenként dolgozhatók fel. Az idéző közlemény kijelölését követően, a felső 

menüsor Duplumok / Duplumkeresés, megjelenítés opciót választva, a duplum közlemények 

kezelésére szolgáló felületen jeleníthetők meg a kijelölt rekorddal duplumgyanús közlemény 

rekordok. 

1, Import, duplumgyanús státuszú közlemény a listában szereplő további rekorddal vagy 

rekordokkal valóban duplum. 

Ebben az esetben első lépésben a duplumgyanú (?) jelölésű rekordok közül az egymással 

duplumok kijelölésüket követően duplumnak jelölendők „Kézi duplumjelölés” gomb. Második 

lépés a duplumnak jelölt rekordok jelenlegi szabályoknak megfelelően történő összevonása / 

Megmaradónak jelölés / Automatikus összevonás vagy Kézi összevonás párosával. 

2, Import, duplumgyanús státuszú közlemény a listában szereplő további rekordnak vagy 

rekordoknak nem dupluma. 

Ebben az esetben megszüntetendő a rekord duplumgyanú (?) jelölése „Nem duplumnak 

jelölés” gomb. Ezt követően célszerű kimásolni (jobb egérgomb / MTMT azonosító másolása 

menüpont) a nem duplumnak jelölt rekord azonosítóját. Visszatérve az Import, duplumgyanús 

idéző közlemények listájához (Bezár gomb), az előzőekben elmentett rekord azonostó 

megadásával (Szűkítés) az előző lépésben nem duplumnak jelölt rekord lekereshető, majd 

kijelölését követően a nem nyilvános státuszú rekord nyilvánossá tehető. (Mivel az idéző 

közlemény nyilvánossá tételével az idézés kapcsolat is nyilvánossá válik, itt érdemes figyelni a 

nyilvánossá tétellel kapcsolatos szabályokra, pl. Hibás, Hiányos idéző közlemény rekord nem 

tehető nyilvánossá, esetenként a közlemény adatainak javítása, kiegészítése szükséges) 

 

Amennyiben a „Nem található duplikátum” üzenet érkezik, a keresés a Duplumok menüsor / 

Keresés külső azonosítóra vagy Keresés cím alapján opcióját választva újra futtatható. Az új 

ablakban megjelenő közlemények, amennyiben valóban egymás duplumai, kijelölésüket 

követően duplumnak jelölhetők Duplumok / Kézi duplumjelölés majd a duplumkezelő 

felületen Duplumok / Duplumkeresés, megjelenítés elvégezhető összevonásuk. Amennyiben a 

listázott közlemények nem egymás duplumai az Import, duplumgyanús státuszú, nem 

nyilvános idéző közlemény kijelölését követően duplumgyanú jelölése (?) megszüntetendő 

Duplumok menüsor / Nem duplumnak jelölés majd nyilvánossá tehető. 

 

WOS/MTMT nem egyezik státuszú forrásközlemények keresése és kezelése 

-A kezelendő, intézményi, admin hatáskörbe tartozó, az aktuális WOS-XML idéző import során 

keletkezett WOS/MTMT nem egyezik státuszú forrásközlemények keresésére a Közlemény 

adatcsoport „WOS-MTMT nem egyezik 2022.07.12. után” nevű, 4-es adminisztrátorokkal 

megosztott kereső sablonja használható. A keresés eredményeként a rendszer a 

beállításoknak megfelelően listázza a WOS-MTMT nem egyezik státuszú rekordokat. Az 

import során WOS vs MTMT rekord behasonlítás történik minden olyan forrásközlemény 

esetében ahol a közlemény WOS azonosítója nem validált vagy maga a rekord nem Egyeztetett 

státuszú. Amennyiben a program eltérést észlel, a rekordra WOS-MTMT nem egyezik státusz 
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kerül, az eltérésre vonatkozó információ a rekordban is megtalálható pl. Megjegyzés: 

WoS:hiba:000253290000009 2022-07-12 22:06 cím nem egyezik 

Az ellenőrzés során bibliográfiailag eltérő rekordok esetében nem történik idéző letöltés! Erre 

utaló információ is található a rekordban WOS:000212694800008 Utolsó idéző import: 2022.07.12. 22:03 | 

Utolsó idéző letöltés: - 

A listában szereplő rekordok esetében a WOS külső azonosító segítségével ellenőrizhetők a 

közlemény adatai, 

- indokolt esetben (eltérő adatok pl. magyar vs angol cím) a WOS külső azonosító 

validálható „Validált de bibliográfiailag nem egyező” beállítással. 

- a közlemény státusza, a WOS azonosító validálását követően Egyeztetettre 

módosítandó 

A validált külső azonosítójú és Egyeztetett státuszú forrásközlemények a következő 

automatikus WOS-XML idéző import során, amennyiben van az adott időszakra vonatkozó és 

importálható idéző, már részt vesznek a letöltésben. 

 

 

 


