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Tájékoztató az MTMT 2.2.0a verzióban életbe lépő változásokról 

2018 november 22-től 

Változások mindenkinek 

Duplumközlemény jóváhagyása (#6435) 

A közlemények bevitelének gyorsítása érdekében módosítás készült: új közleményt duplum 

vizsgálat nélkül lehet jóváhagyni. 

Magyarázat: az MTMT1-ben idézőközleményként többször is szereplő közlemények az 

MTMT2-ben duplumként vannak jelen, a rendezés befejezéséig szükséges a 

duplumellenőrzés módosítása. 

A Közlemény űrlapon a Szerzők hozzáadása gomb elnevezés bevezetése (#6453) 

Szerzői hibajelzés alapján a korábbi Szerző keresés gomb felirata változott, hogy 

hangsúlyosabb legyen a gomb szerepe. 

A repozitóriumi feltöltés ablak nem jelenik meg a jóváhagyás művelete közben (#6478) 

Repozitórium adminisztrátori bejelentés alapján. A jóváhagyás elindításakor egy félreérthető 

feliratú ablak nyílt meg eddig. Egyértelműbb megoldás kialakításáig a publikációk feltöltése a 

Műveletek menü gomb Feltöltés repozitóriumba opciójával lehetséges. 

A hibabejelentő boríték ikon () Fórum bejegyzés formában ad hibabejelentési 

lehetőséget (#6455) 

Szerzői hibajelzés alapján. A korábbi megoldás levelező rendszert indított, ami sok 

felhasználónál nem volt megfelelő megoldás. 

Javítások a nyilvános felületen (#6282)   

Szerzői hibajelzés alapján. Az összefoglaló táblázatban és a válogatott lista fölött hibajavítás 

történt. A nyilvános felület Súgójában a Válogatott listával kapcsolatos információkat 

javítottuk. 

Javítások az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya összesítő táblázatában 

(#6290)   

Szerzői és adminisztrátori jelzések alapján.  

Javítások az MTA X. Földtudományok Osztályának összefoglaló táblázatában 

(#6299)   

Szerzői és adminisztrátori jelzések alapján.  
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A közlemények Külső azonosítója (linkje) alapértelmezett ellenőrzöttségi értéket 

kapott (#5082) 

Tesztelői hibajelzés alapján. A külső azonosító, ha a felvevője (hibásan) nem rendel hozzá 

értéket, Nem validált értéket vesz fel. 

 

Nem használt import státuszok törlése (#6363) 

Tesztelői hibajelzés alapján. Az MTMT2-ben nem használt státuszok megszüntek (néhány 

üzenetet következő verzió fogja javítani). 

Változások szerzők számára 

Egyértelműsítő név megadásának kötelezővé tétele regisztrálás során (#6452) 

Adminisztrátori bejelentésre. Az Egyértelműsítő név kitöltése a regisztrációs űrlapon kötelező. 

A legmagasabb tudományos fokozat mellé az elnyerés évének kötelezővé tétele 

regisztrálás során (6326#) 

Adminisztrátori bejelentés alapján. A regisztrációs űrlapról hiányzott a Fokozat 

megszerzésének éve mező. Ha a Legmagasabb tudományos fokozat mező ki van töltve, 

kötelező kitölteni a Fokozat megszerzésének éve mezőt is. 

Változások adminisztrátorok számára 

5-ös adminok duplumkezelési jogának kiterjesztése a saját csúcsintézményen belül 

(#6385) 

Adminisztrátori kérés alapján. Az 5-ös és 4-es adminok számára azonos lesz a 

duplumösszevonási jog, kiterjed azokra az intézményükhöz tartozó közleményekre, ahol csak 

intézményi hozzárendelt szerzők vannak. 

Sok automatikusan érkező cédula együttes kijelölése és elkezdése során jelentkező 

hiba elhárítása (#6384) 

Adminisztrátori hibajelzés alapján. A folyamat hibára futott, amit elhárítottak. 

Tévesen regisztrált szerzőt nem lehetett törölni (#6359) 

Adminisztrátori hibajelzés alapján. Amikor a szerző megerősítette e-mail címét és kiderült a 

téves regisztráció, nem lehetett törölni. A hiba elhárították. 


