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Tájékoztató az MTMT 2.2.13 verzióban életbe lépő változásokról 

2019. szeptember 2 . 

 

 

Változások mindenkinek 
 

Összefoglaló és Szakterületi táblázatok változásai 

 

V. osztály táblázat - Wos-CSCD (Chinese) külső azonosító 

Az V. osztály táblázatban a “Hivatkozások” oszlopokba és az "Összes hivatkozás" összegző sorba 

a "Wos-CSCD (Chinese)" típusú külső azonosítók nem kerültek összeszámolásra. 

 

VI. osztály táblázat hibák (#7511) 

A táblázat “A szerző listájában tudományos jelöléssel megadott közlemények" sorába bekerült olyan 

rekord, aminek nem kellett ott szerepelnie. A „Nem közleményértékű” részen a közérdekű és 

oktatási sorokból pedig hiányoztak rekordok. 

 

VII. Kémiai táblázat - levelező szerzőként (#7531) 

A 2.2.12-es verzióban bevezettük a levelező szerzőség jelölését, ami lehetővé teszi, hogy a VII. 

osztály táblázatában a "1.1 Közlemények SCI referált folyóiratokban" és a "1.2 Közlemények 

magyar nyelvű folyóiratokban" sorokban az "Ebből levelező szerzőként" alábontásban tudjunk 

adatot szolgáltatni. Természetesen ez abban az esetben működik, ha a szerzőségnél jelölve van a 

levelező szerzőség. 

 

VII. osztály Kémiai - említések kizárása (#7547) 

A táblázat idézéseket számoló részében ("Összes dolgozat idézettsége, önhivatkozás nélkül (i)"; 

"Szabadalmak idézettsége, önhivatkozás nélkül (i)"; "Könyvfejezeteinek idézettsége, önhivatkozás 

nélkül (i)"; "Az öt legmagasabb független idézettségű közlemény idézettségi száma";  

"Hirsch-index" sorok) az élesítést követően már nem számítanak be az említések (egy idézett 

közleménynek egy idéző közleményben több helyen történő, több idézésként felvett idézései). 

 

VIII. táblázat összesítés és absztrak (#7545) 

A táblázat közleményeket összegző "Összesen" oszlopának és "Tudományos és oktatási 

közlemények összesen(I-IV.)" sorának cellájába a bekerülő érték nem volt azonos a felette lévő 

oszloptartalmak összegéval. Illetve a "VI. Absztrakt" sorban az klikkelve olyan rekordok is 

megjelennek, melyeknek nem kellett volna. 

 

 

 

 

Egyéb változások 

 

Az idéző import futásának kijelzése. (#3865) 

Az idéző ablak eltakarja az importált idéző tételek listáját, ahol látni lehet, hogy fut az import. A 

fejlesztés révén megjelenik az idézés ablak alján egy sáv, ami mutatja az import haladását, 

beleértve azt is, hogy összesen mennyi tételből hányadik tétellel végzett. 
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Rendezési feltétel és irány kiválasztása egy lépésben. (#7368) 

Tartalom nézetben a rendezési beállításánál a feltétel kiválasztásával együtt meg lehet adni a 

rendezés irányát is: az Új rend. gomb megnyomása után megjelenő Rendezés választása gombra 

kattintva és a kiválasztott feltételre állva a felfelé vagy lefelé mutató nyíl segítségével. 

 

Az Érvényesített idézéskapcsolat Jóváhagyott lett az idéző közlemény státuszának 

megváltozásakor (#7474) 

Az idézéskapcsolat érvényessége a kapcsolat létét igazolja, független az idéző közlemény 

állapotától. A hibát javították, a továbbiakban nem változik az idézéskapcsolat státusza. 

 

Nem vizsgált Idézőkapcsolat színezése. (#7495) 

A Nem vizsgált idézéskapcsolat táblázat nézetben a Független oszlopban a kérdőjel mellé 

háttérszín jelölést is kapott. 

 

Hibás lista-mentési művelet. (#7502) 

A hosszú találati lista mentése listába hibára futott. A hibát javították. 

 

Szerző megjelenítési probléma GUI3 (API) listán. (#7521) 

A GUI3-as felületen (API-hívások listája, pl. a nyilvános felület Letöltés gombjára megjelenő vagy a 

belső felület az idézett közlemények listája) egyes hozzárendelt MTMT szerzői nevek nem linkként 

jelentek meg. A hibát javították. 

 

Az MTMT közlemény azonosítók másolásának továbbfejlesztése. (#7522) 

A jobb-egérgomb kijelölést megszüntető funkciója ki lett kapcsolva, így több közleményt kijelölve  a 

jobb-egérgomb menüjének MTMT azonosító másolása opciójávalval több MTMT azonosítót is ki 

lehet egyszerre másolni. Az azonosítókat szóköz nélküli vessző választja el, ahogyan a kereséshez 

meg kell adni az azonosító listát. 

 

Javítás a Scopus importban. (#7523) 

A duplumellenőrzés megkülönböztette az ö és ő karaktereket. Az algoritmust lecserélték. 

 

A folyóiratcikk import javítása. (#7525) 

A folyóiratcikk importálásakor a duplumellenőrzés alapja az ISSN volt, de azoknál a folyóiratoknál, 

ahol az Scimago értékek átvétele miatt előzmény vagy társlapok ISSN azonosítója is fel van tüntetve 

a folyóiratoknál, esetenként nem jó folyóirat lett kiválasztva. A javítás nyomán az import a folyóirat 

dátum intervallumát is figyeli, és csak az egyediként megadott nyomtatott és elektronikus ISSN-t 

veszi figyelembe. 

 

Idéző import tranzakció optimalizálás. (#7536) 

Szükség volt az idézés import reviziójára azért, hogy az idéző közleménynek és az idézés 

kapcsolatnak mindig ugyanabban a tranzakcióban (folyamatban) jöjjenek létre, azaz ne jöhessenek 

létre az import során keletkezett hiba esetén hivatkozott közlemény nélküli idézők. 

 

  



Változásjegyzék 2.2.13.docx 2019.09.02. 3 / 3 

Az automatikus idézésjelölés szövegezésének javítása. (#7537, #7538) 

● az idézésjelölés űrlapján a Függő/független jelölésre vonatkozó szövegezést korrigálták, hogy 

egyértelmű legyen, 

● a külföldi kiadás és magyarországi szerző jelölésére vonatkozó szövegezést korrigálták, hogy 

egyértelmű legyen. 

 

WoS import probléma sok publikáció kijelölése esetén. (#7541) 

Ideiglenes azonosítók mentek ki a még nem tárolt rekordokra. A hibát javították. 

 

Repozitóriumi link utólagos hozzárendelésének problémája. (#7549) 

A közleményekhez az MTMT-n keresztül történő repozitóriumba feltöltés során automatikusan 

hozzárendelődik külső azonosítóként a repozitóriumi tétel azonosítója. Ha a közlemény nem az 

MTMT-n keresztül került be a repozitóriumba, a tétel azonosítóját az MTMT-ben külső 

azonosítóként utólag is fel lehet venni. Az utólagos külső azonosító felvételekor jelentkező 

hozzáférési hibát javították. 

 

A DOI-XML import a szerkesztőket szerzőként emelte be. (#7560) 

A DOI azonosító megadásával automatikusan elinduló DOI-XML import során a szerkesztők is 

szerző típussal kerültek be az MTMT-be. Az import eljárást javították. 

 

 

 

Változások csak adminisztrátorok számára 

 

Inaktív szerző nem volt kereshető az intézmény szerző kezelő ablakában. (#7445) 

Javítva. Az inaktív szerző már lekereshető az Intézmény adattípusban, a Műveletek/Szerzők 

kezelése/Szerző hozzáadása gomb használatával, és hozzá is adható az intézményhez. 

 

Duplumcsoport problémák. (#7460, #7525) 

● Amikor az új közleménynek két vagy több dupluma volt, mindegyikhez külön duplumcsoport jött 

létre, bár megegyező tartalommal. A duplumkezelésben gondot okozó duplumcsoport 

duplázódást több lépésben javították. 

● A hibás duplumcsoportortok törlésére szükség volt egy olyan eljárásra, amelyik törölni tudta 

azokat a duplum-jelöléseket, amiknek a feldolgozása még nem kezdődött meg.   

 

Dátumkezelési hiba az admin jogkörök munkakapcsolat kezdete mezőben. (#7471) 

A dátumok mellett a háttérben kötelezően tárolt idő az intézmény alapítását hajnali 2 órára, a 

munkakapcsolatot 0 órára állította be. Így ez utóbbit mindig korábbinak érzékelte. A hibát javították. 

 

A keresési sablon összeállítása rendezés beállításakor esetenként hibára futott. (#7524) 

A hibát javították. 

 

Duplumösszevonáskor az Autopszia típusú külső azonosító problémája. (#7562) 

Az Autopszia típusú külső azonosítók (kézbe vétellel azonosított közlemények) egy részéhez nem 

volt érték rendelve, ami a duplumösszevonásban hibát okozott. A korrekció megtörtént. 

 


