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Változások mindenkinek 
 
Összefoglaló és Szakterületi táblázatok változásai 
 
Új Összefoglaló táblázat. (#7586) 
Az Összefoglaló táblázaton néhány javítást végeztünk, ezek közül a legfontosabbak: 
- A táblázat nem tartalmazza az idézések számolásánál a többszörös idézéseket (említéseket).            
Ezek az idézések speciálisan csak a II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya           
Történettudományi és Régészeti Tudományos Bizottságok ismerik el, mint számolható idézést. A           
többszörös idézések a II. Osztály szakterületi táblázatában továbbra is szerepelnek. Aki a II.             
Osztály szakterületi táblázatát meg szeretné jeleníteni a nyilvános felületén, annak ajánljuk ezt az             
útmutatót: 
https://www.mtmt.hu/gyik#hogyan-tudom-beallitani,-hogy-a-szakteruleti-tablazatom-jelenjen-meg-a
-nyilvanos-feluleten  
- Azok a sorok, melyek beleszámítanak a H-indexbe, a "Hirsch index" sor fölé kerültek. 
- A "További közlemények" nevű ÚJ! sorba azok a rekordok kerülnek, melyek valamilyen             
ellentmondást tartalmaznak (ilyen például az Egyéb konferenciakötet, ha az nem szerkesztővel,           
hanem szerzővel szerepel, ezek általában kötetben megjelent konferenciacikkek)  
 
Összefoglaló táblázat - "nemzetközi szakfolyóiratban" (#7799) 
Az "I. Tudományos folyóiratcikk" alatti "nemzetközi szakfolyóiratban" sor a sorozatos félreértések           
miatt át lett nevezve "külföldi kiadású szakfolyóiratban" névre. 
 
Összefoglaló táblázat - Szerkesztett mű idézete (#7829) 
Az "Összes közlemény és összes idézőik" sor értéke adott szerzőnél nem volt megfelelő, mert a               
Szerkesztett művek idézete két sorban volt elszámolva ("További közlemények" és az "Idézők            
szerkesztett művekre" sorokban). 
 
Összefoglaló táblázat - Nyilvános felület (#7834) 
Nyilvános felületen adott szerzők esetében az Összefoglaló táblázat megjelenítését választva          
piros szöveges adatok jelentek meg. A hibát az okozta, hogy ezeknél a szerzőknél van olyan               
idézéskapcsolat, ahol az idéző közlemény hiányzik, s a táblázat készítése ezeknél a hibás             
kapcsolatoknál fennakadt. A javítással a táblázat készítésének folyamat aátugorja ezeket a hibás            
rekordokat, nem okoz leállást. A hibás idézéskapcsolatokat ettől függetlenül javítjuk. 
 
Szakterületi táblázatok - angol változat (#7804) 
Nyilvános felületen az alábbi szakterületi táblázatoknál az angol nyelvre váltáskor is magyar            
nyelvű táblázat jelent meg: 
I. Irodalomtudományi 
I. Nyelvtudományi 
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I. Néprajztudományi 
I. Zenetudományi 
II. Filozófiai 
Az angol nyelvű táblázatok pótlása megtörtént. 
 
II. Osztály - Hivatkozások (#7753) 
A "Független hivatkozások száma" sorban és alábontásaiban nem lehet a user által szerkesztett             
forráshoz tartozó hivatkozásokat elszámolni. Hibás volt a működés, került be ide olyan idéző, mely              
szerkesztett műhöz tartozott. A javítás megtörtént. 
 
V. osztály táblázat - "szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű" (#7773) 
Az "I. Folyóiratcikk" / "szakcikk, nemzetközi folyóiratban, idegen nyelvű" sorban megjelent olyan            
cikk, aminek a "szakcikk, magyar nyelvű" sorban kell lennie. A javítás megtörtént. 
 
V. osztály táblázat - g index (#7783) 
A "g index" sorban olyan idéző jelent meg, melynek az idézett műve nem szerepelt a táblázatban.                
Ha forrás nem szerepel a táblázatban, az idézete sem szerepelhet. Ebbe a sorba a sor felett                
elszámolt rekordok idézetei kerülhetnek, kivéve a Disszertáció és Egyéb típusú idézeteket. 
 
V. osztály táblázat - Wos-CSCD idézők (#7833) 
A táblázat "A legmagasabb hivatkozottságú közlemény hivatkozásainak száma (az összes          
hivatkozás százalékában)" sorában nem lettek elszámolva a "Wos-CSCD (Chinese)" külső          
azonosítóval rendelkező idézők. A "Wos-CSCD (Chinese)" külső azonosító ugyan úgy          
elszámolható ebben a táblázatban, ahogyan a WoS, vagy Scopus külső azonosító. 
 
VI. osztály táblázat - idézetek (#7802) 
A táblázat “Idézők” részén léptek fel problémák egy másik javítás miatt. A hiba elhárult. 
 
VIII. osztály táblázat - V. Egyéb tudományos (#7803) 
Az "V. Egyéb tudományos" sor alatti "Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes ..." sorba                
nem kerültek be az Egyéb konferenciaközlemény / Nem besorolt / Tudományos rekordok. 
 
IX. osztály táblázat - Ismeretterjesztő művek / Könyvek (#7818) 
Az "Ismeretterjesztő művek" alatti "Könyvek" sorba bekerültek ismeretterjesztő szerkesztett         
művek. Ebbe sorba és a teljes Ismeretterjesztő blokkba azonban csak olyan rekordok kerülhetnek,             
ahol a user szerző. 
 
 
Egyéb változások 
 
Automatikus idéző kapcsolat nyilvánossá tétel (#7050) 
A megvalósult működés: Az idézéskapcsolat nyilvánossá tételével együtt első lépésben az           
idézőközleményt is megpróbálja a rendszer nyilvánossá tenni. Ha ez nem sikerül, akkor a             
kapcsolatot sem állítja nyilvánosra. 
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Státuszok és nyilvánosság átszervezése (#7501, #7698) 
A “jóváhagyott” státusz a nyilvános megjelenés előfeltétele volt. Beállításáig nem jelent meg a tétel              
a szerző listáján, értékelőtáblázatban, és a duplumkeresésben sem vett részt. Sokan úgy            
gondolták, hogy a jóváhagyás nem szerzői feladat, ezért nem végezték el. A “jóváhagyás”             
kifejezés helyett a “nyilvánossá tesz” kifejezést vezettük be az MTMT-be. Az verzióváltással            
bevezetett státuszok a következők: 

● Munkapéldány (“Nem jóváhagyott” helyett) - nem nyilvános 
● Import - nem nyilvános 
● Nyilvános (“Jóváhagyott” helyett) 
● Admin láttamozott 
● Egyeztetett (“Érvényesített” helyett) 
● Hitelesített 

Szerzői felületen további változások is vannak a nyilvánosságra hozás támogatására: a           
státuszválasztó lenyíló menü helyére egy Nyilvánossá tesz gomb került (a státuszra szűrés            
lehetősége megmaradt), valamint a szerzői szerkesztési ablakba “Mentés és nyilvánossá tesz”           
gomb is bekerült. A státuszok magyarázata az MTMT felületén egérrel a státusz elnevezésére             
állva megjelenik a keresés összeállításánál, a listában státuszra szűrésnél és a státusz beállító             
lenyíló menüben. A közlemények részletes nézetén az új státuszok “frissítése” (megjelenítése) a            
verzióváltás után 1-2 napig még eltarthat, ezért még a frissítés befejezéséig megjelenhetnek régi             
státuszok is. 
 
Kezelőfelület háttérszín módosítása (#7542) 
A kezelőfelület fehér háttérszíne szemkímélés miatt módosításra került, kapott egy halvány,           
törtfehér színt is. 
 
Közlemény felvitel után az aktuális közlemény jelenjen meg (#7700) 
A manuális adatbevitel után az éppen felvitt tételre szűrt “lista”, azaz maga a tétel jelenik meg.  
Importkor a befejezést bejelentő ablakból egyből meg lehet nyitni az importált tételeket. 
 
Toast üzenetek bevezetése (#7702) 
A kezelőfelületen felugró üzenet ablakok eddig egységesen úgy jelentek meg, hogy felhasználói            
beavatkozást kívánt az eltüntetésük (pl. “OK” gomb megnyomása). 
Az új toast üzenetek a képernyő jobb alsó sarkában jelennek meg, a munka folytatható anélkül,               
hogy azonnal kezelnénk azokat. A jelen változtatással kétféle felugró ablak kerül bevezetésre: 
Zöld keret: az információt tartalmazó ablak 5mp után magától eltűnik. 
Kék keret: az ablak olyan információt, letöltési lehetőséget tartalmaz, ami miatt továbbra is             
beavatkozás kell. 
 
BibTex export és import javítások (#7755,#7768,#7784,#7809,#7824) 
BibTeX export nem működött sokszerzős közleménynél. A hibát javították. 
Javítások a BibTex idéző importok összeszámolásában és duplum ellenőrzésében. 
Javítás a Arxiv Bibtex importban: az Arxiv link a helyére kerül az MTMT-ben. 
Belső referenciák korrekciója: a fejezetből a kiadványra mutató hivatkozások korlátozása, olyan           
esetekre ahol feltétlenül szükséges. 
Egyéb konferenciakötet és a Könyvrészlet (Szaktanulmány ) nem kapott dokumentumtípust (entry           
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type) exportált fájlban. A javítással "Egyéb konferenciakötet" misc típust a "Könyvrészlet" pedig            
inbook típust kapott. 
 
ADS-RIS import fájl korrekciója. (#7784) 
Az Arxiv link a helyére kerül az MTMT-ben. 
 
Scopus import - Levelező szerző (#7813) 
Az import folyamán nem csak a levelező szerzőnek jelölt szerzői névhez került levelező szerző              
jelölés. A javítással csak a megfelelő szerzői név lesz levelező szerzőnek jelölt. 
 
Idézések ablakból új idézőközlemény DOI-val létrehozva alap esetben        
forrásközleménynek van megjelölve (#7839) 
Az “Idézések” ablakban DOI-val importált idézőközlemények hibásan “Forrásközlemény”        
megjelölést kaptak “Idéző” helyett. 
 
 

Változások csak szerzők számára 
 

Rendezési probléma - válogatott közlemények (#7790) 
Szerzői felületen nem volt lehetséges a default rendezési feltétel megváltoztatása. 
 
 

Változások csak adminisztrátorok számára 
 
Verziótörténet megjelenítésének kiegészítése. (#7174) 
A Nem minden szintű adminisztrátori beavatkozás és nem mindenféle beavatkozása jelent meg            
mint utolsó módosító. A hiba elhárítása megtörtént. 
 
Szerzői adatlap - Születés ideje mező (#7807) 
Születési idő javítása után a hiba folytán a korábban megadott adat maradt az adatlapon. A hibát                
javították. 
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