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Tájékoztató az MTMT 2.2.14 verzióban életbe lépő változásokról 
2019. október 25. 

 

Változások mindenkinek 

 
Összefoglaló és Szakterületi táblázatok változásai 

 

Összefoglaló táblázat - nem nyilvános rekordok (#7610) 
A táblázat "Összes közlemény és összes idézőik" sorába nem nyilvános rekordok is bekerültek . A 
táblázatokban csak nyilvános közlemények és idézetek szerepelhetnek. A hibát javították. 

 

I. Osztály Nyelvtudományi táblázat  (#7629, #7633) 
Bizonyos közlemények két helyen jelentek meg a táblázatban, emiatt az "Összes tudományos 
közlemények száma" sor magasabb értéket mutatott. 

 

I. Osztály Zenetudományi táblázat (#7584, #7604, #7621) 
A táblázatban a “megszerzett fokozat” alapján számoló oszlopokban nem volt engedélyezve a DLA 
fokozat figyelembe vétele a Kandidátus és PhD fokozatok mellett. 
A szerkesztett egyszerzős rekordokat a táblázat két sorban is elszámolta, a "Tanulmánykötet 
(szerkesztett)" és a "Tanulmánykötet (egyszerzős)" sorokban, de az ilyen rekord csak a 
"Tanulmánykötet (szerkesztett)" sorban szerepelhet. 
A "Független hivatkozások száma egyéb művekben" / "magyar nyelvű" sorban olyan idéző szerepelt, 
melynek nem ott volt a helye, hanem a "Független hivatkozás teljes tudományos művekben" / 
"magyar nyelvű" sorban. 

 

II. Osztály táblázat (#7620, #7622) 
A "WOS-ben vagy Scopusban megtalálható idézetek száma (pszichológia)" sorban megjelentek a 
többes idézetek, ezeket ebből a sorból kizártuk. 
Az "A közlemények idézettsége" sorhoz tartozó megjegyzést pontosítottuk. 

 

IV. Osztály táblázat (#7573, #7595) 
A "Hirsch-index" sorba olyan idézők lettek elszámolva, melyeknél: a) maga az idézett mű nem kell, 
hogy szerepeljen a táblázatban (pl. műhelytanulmány); b) az idézett mű szerepelhet, de az idézetei 
nem számolandóak (pl. konferenciaközlemények). 
A "Szakkönyv, szerkesztőként" sorba bekerült ismeretterjesztő jellegű rekord, mely ide nem kerülhet, 
itt csak tudományos jellegű közlemény kerülhet elszámolásra. 

 

V. Osztály táblázat (#7568) 
Az "Összes hivatkozás" sor nem jól számolt. Illetve a "Jelentés, guideline" sor "Összes hivatkozás" 
cellájába bekerült olyan idéző is, ami nem WoS, Wos-CSCD (Chinese) és Scopus ID-val ellátott 
idéző. 

 

VII. Osztály táblázat (#7565) 
A "Speciális adatok" alatti "Az utolsó tudományos fokozat (PhD) utáni (2012) közlemények száma 
(összesített impaktfaktora) és az utóbbi részaránya a teljes impaktfaktorösszeg százalékában" sor 
nem számolt megfelelően. 

 

X. Osztály táblázat (#7615) 
A "VI. Egyéb tudományos" sor "Egyéb tudományos művek, ide értve a nem teljes folyóiratcikkeket 
és a ..." alábontásába nem kerültek bele az "Egyéb konferenciaközlemény ( Absztrakt / Kivonat ) | 
Tudományos" rekordok. 



 

valtozjegyz_2-214.docx 2019.10.25. 2/4 

 

Változások a fórum és a cédula kezelésben 
 

E-mail értesítés fórum vagy cédula változásról (#7384) 
Lehetővé vált, hogy felhasználói kérésre a fórum vagy cédulán kért segítségre kapott válaszról a 
felhasználó e-mail értesítést kapjon. Az e-mail igénylése belépve az MTMT-be a a felhasználói név 
alatti menü Saját adatok szerkesztése opciójára kattintva megjelenő űrlapon állítható be. 
(Előfordulhat, hogy az első várható válasz a Spam mappába kerül, de a spam-et visszautasítva a 
következő levelek már a beérkező levelek közé érkeznek.)  
Fórum esetében, ha a bejegyzéshez hozzászólás, vagy válasz érkezik, akkor értesítést a feladó (a 
bejegyzés létrehozója), és az összes eddig hozzászóló is megkapja. 

 
A továbbiakban a felhasználók (szerző és admin egyaránt) csak Kérés típusú cédulát tudjanak 
kézzel indítani. 

 
A cédulák esetében a válasz szövege alapértelmezetten: "Elkészült. MTMT adminisztráció". A 
befejezés gombra kattintva a szöveg változtatása nélkül ezzel szöveggel megy ki az értesítés. 

 
Módosultak a fórum- és cédulabejegyzések listás és táblázatos (Alap) nézetei is. 

 

Egyéb változások 
 

“Forrás éve” és “Eredet” mezők (#7233, #7486) 
A “Megjelenés éve” és “Forrás éve” mezőkben 2 évnél nagyobb eltérés esetén a program 
hibaüzenetet adott. A “Forrás éve” mező kikerült a rendszerből, így ilyen hibaüzenet nem keletkezik. 
Az “Eredet” mező (korábban “Forrás” mező) manuálisan kitölthető volt, ez most már automatikusan 
töltődik ki a beviteli forma alapján. 

 

Külső azonosítók kezelése a közlemény szerkesztése nélkül. (#7490) 
A Műveletek menüben elérhető Külső azonosító hozzáadása funkció helyére Külső azonosító 
kezelése funkció került, tehát a közleményt nem kell szerkesztésre megnyitni ahhoz, hogy a külső 
azonosítóhoz tartozó módosító műveletek elvégezhetőek legyenek. A művelet elvégzéséhez 
kapcsolódó jogosultságok nem változtak 

 

MTMT azonosító másolása (#7587) 
80-nál több kijelölt elem esetében az azonosítók másolása hibás volt. A megfelelő működéshez a 
kijelölt elemeket be kell töltenie a programnak, ami nagyobb lista esetén hosszabb időt is igénybe 
vehet. A javított változatban ezt kommunikálja is a program. 

 

Törölt közlemény idéző közleményként (#7550) 
Sajnos előfordul a rendszerben, hogy nyilvános idézéskapcsolatnál az idéző közlemény egy törölt 
rekord. Ezeket az eseteket igyekszünk felderíteni és megoldani, de addig egy áthidaló megoldás, 
hogy jobban láthatóvá tettük ezeket: táblázatos nézetben az idézéskapcsolat paneleken ha az 
idézőközlemény törölt, akkor piros a cella színe. 

 

Scopus import hibák (#7575) 
Egyes hibás Scopus tételeknél a teljes Scopus fájl importja meghiúsult. A fájlok olvasásakor 
keletkezett a hiba, javítottak a fájlok beolvasási mechanizmusán. 

 

Folyóirat névre keresés (#7580) 



 

valtozjegyz_2-214.docx 2019.10.25. 3/4 

Folyóiratcikk felvitelekor a folyóirat keresése ablakban a program csak a hosszú névben keresett. A 
hosszú név mezőben általában ékezetek és írásjelek nélkül találhatóak a nevek, így az ékezetes, 
írásjeles keresésre nem volt adott esetben találat. A folyóirat adatlapon külön mezőben tárolva 
vannak az ékezetes, eredeti nevek is. A mostani változtatással a keresés nem csak a folyóirat 
hosszú nevében, hanem a További nevek közt is folyik. 

 

Egyéb konferenciakötet fejezetei felvitelkor (#7589) 
Az Egyéb konferenciakötet típusú befoglaló rekord Könyvfejezetek ablakában az Új gombra kattintva 
csak Könyvrészlet típusú közlemény rekord létrehozását tette lehetővé a program, a típus mező 
inaktívan, Könyvrészlet típussal volt kitöltve, holott itt az Egyéb konferenciaközlemény típusú 
fejezetet kell tudni létrehozni. 
A hibát javították, a Könyv főtípusú befoglalónál csak Könyvrészlet, az Egyéb konferenciakötetnél 
csak Egyéb konferenciaközlemény típusú fejezetet lehet létrehozni. 

 

 

Változások csak szerzők számára 

 

Szerzői felület boríték ikonja (#7597) 
A hibajelzés (boríték) ikonra kattintva a hiba miatt két ablak ugrott fel, amiből az egyik egy hibajelzés 
volt. Emiatt nem is lehetett hiba bejelentést tenni. Javították a hibát. 

 

 

Változások csak adminisztrátorok számára 

 

Keresésben folyóirat ISSN-re keresés (#7441) 
A folyóirat adattípusban a fejlesztéssel kétféle módon lehet egyszerre több ISSN-re keresni: 
i, Az "Összes ISSN" kereső feltétel Tartalmazza operátorával: vesszővel elválasztva meg lehet adni 
a keresett ISSN-eket. 
ii, Az "Összes ISSN”-en belüli “Issn" kereső feltétel Tartalmazza operátorával: vesszővel elválasztva 
meg lehet adni a keresett ISSN-eket. 

 

Duplumkeresés címre és külső azonosítóra. (#7527) 
A “Duplumok” gomb alatti tartalom bővült “Keresés cím alapján” és “Keresés külső azonosítóra” 
lehetőségekkel. Mindkét lehetőség csak egy kijelölt rekord esetében aktív. 
“Keresés cím alapján”: a kijelölt rekord címére keres a rendszerben. 
“Keresés külső azonosítóra”: a kijelölt rekordban található külső azonosítókra keres a rendszerben. 

 

Intézményi admin által importált idézet (#7574) 
Abban az esetben, ha az adminisztrátor olyan közlemény alá importált idézetet, amely 
közleményhez nem volt az intézménye affiliálva, az "Idézés kapcsolatok" fülön a beimportált idéző 
nem jelent meg. Javították a hibát, amennyiben azonban ismét előfordulna, kérjük jelezzék. 

 

Hibás PubMed import (#7600) 
Amennyiben a PubMed-ben az importálandó rekordban a Publication Type mezőben csak az 
English Abstract szerepelt, akkor az import absztrakt besorolásra tette a beimportált rekordot. A 
javítással a Publication Type mező alapján: i, amennyiben csak “English Abstract” szerepel a fájlban, 
nem töltődik ki a besorolás mező; ii, amennyiben az “English Abstract” mellett pl. "Journal Article" 
kifejezés is található, az alapján történik a besorolás beállítása. 

 

Befoglaló típusváltása (#7606) 
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Gyakori az a téves felvitel, hogy a konferenciaközlemények Egyéb konferenciakötetként kerülnek a 
rendszerbe. A javítás előtt a Könyv és az Egyéb konferenciakötet típusú rekordokon csak központi 
adminisztrátor végezhetett típusváltást. A javítással azokon a fent említett típusú rekordokon, melyek 
alatt nincsen fejezet, az intézményi adminisztrátor is végezhet típusváltást. 

 

Kiadókra keresés összeállítása (#7609) 
Kiadók keresésénél a keresés összeállításakor nem azonos halmazt adott találatként a Tartalmazza 
és az = operátor. Javították a működést, most már azonos a találati halmaz bármelyik említett két 
operátor használatakor. 
 

 


