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Változások mindenkinek 

 
Összefoglaló és Szakterületi táblázatok változásai 

 

Összefoglaló táblázat (#7478) 
Adott szerzőnél a táblázat "Összes közlemény és összes idézőik" sor cella értékére klikkelve a 
megjelenő listában más volt az elemek száma. A javítás megtörtént. 

 

VII. értékelő táblázat (#7450) 
Adott cikk a táblázat “1.2 Közlemények magyar nyelvű folyóiratokban” és az “1.4 Közlemény egyéb 
nemzetközi folyóiratokban” soraiban is megjelent. A javítás megtörtént. 

 

III. értékelő táblázat (#7455) 
A táblázat "III.Könyvfejezet" / "tankönyvfejezet, magyar nyelvű" sorból hiányoztak rekordok. A javítás 
megtörtént. 

 
Egyéb változások 

 

Kézi duplumjelölés korrekciója. (#6379) 
ABizonyos esetekben a kézzel duplumnak jelölt tételekre nem lehetett elindítani a 
duplumösszevonást, "Nem található duplikátum" üzenet érkezett. A hibát javították. 

 

Fórumbejegyzés lezárása illetéktelenek által. (#7132) 
Gondot okozott, hogy egyes fórumbejegyzéseket illetéktelenek is lezártak. Hogy ez véletlenül se 
fordulhasson elő, az alábbi szabályok lettek beállítva: 1. Szerzők lezárhatják saját bejegyzéseiket, 
más bejegyzést nem; 2. Intézményi adminisztrátorok lezárhatják a hatáskörükbe tartozó szerzők és 
adminisztrátorok bejegyzéseit. Ez vonatkozik az egyik 5-ös admin által a másik bejegyzéseinek 
lezárására is; 3. Központi adminisztrátorok lezárhatnak minden bejegyzést. 

 

Hosszabb listákban üres sorok jelentek meg, és a kijelölés rosszul működött. (#7352) 
Hosszabb találati listákban üres sorok jelentek meg, és ha táblázatban vagy listában kezeléshez 
kijelöltük a teljes listát, nem minden tétel jelölődött ki. A hibát javították 

 

Táblázat nézetre váltás egyszerűbben. (#7367) 
A találati listák megjelenítésekor a táblás és listás nézetek közötti váltáskor először mindig az 
alapértelmezett lista vagy táblázat jelent meg, csak utána lehetett kiválasztani a kívánt megjelenítési 
formát. A változtatás hatására a lista és táblázat nézetek közötti váltáskor az alapértelmezett 
nézetek betöltése helyett ki kell választani a betöltendő nézetet. 

 

A szerkesztő felületen felületen kényelmetlen a másolás a listákból. (#7373) 
A fejlesztés hatására listákon kijelölt tétel jobbegér-gomb menüjének tetejére felkerült két új 
menüpont: a Másolás a teljes tételt, míg az “MTMT azonosító” másolása csak az azonosítót másolja 
ki a vágólapra. Bármilyen kijelölt szövegrész továbbra is vágólapra másolható a Ctrl-C 
billentyűkombinációval. 

 

  



Fejezet link átirányítása. (#7374) 
A fejezet link eddig az URL-lekérdezésen ()API-híváson keresztül megjeleníthető nyilvános felületen 
listázta a fejezeteket. Ezentúl a fejezetek a szerkesztő felület Műveletek / Könyvfejezetek menüt 
aktiválja, azaz a fejezeteken azonnal elvégezhetők a szükséges szerkesztési műveletek. 

 

Hibás duplumjelölés javítása könyveknél. (#7459) 
A javítás eredményeként azonos címmel, de különböző években megjelent könyvek nem kaptak 
duplumjelölést sem a felvitelkor, sem duplumvizsgálattal. 

 

Stop-listal az ismeretlen című disszertációk duplumvizsgálatához. (#7463) 
Az idéző disszertációk esetében gyakori, hogy az ismeretlen cím helyére "helyettesítő" (pl. tézis 
vagy thesis; disszertáció vagy dissertation; PhD tézis vagy PhD thesis) kerül, mert a program nem 
engedi üresen menteni. Ezekből a helyettesítőkből egy stop-lista készült, hogy ne kapjanak 
duplumjelölést az ebben a formában megadott címek. 

 

Megjelenés előtti közlemény felvitel - első oldal, közlemény azonosító (#7473) 
Új közlemény rögzítésekor, a teljes közlemény űrlapon, abban az esetben is kötelező mezőnek 
jelezte az oldalszám vagy a közlemény azonosító mezőket a program, ha a publikáció megjelenés 
előttinek volt beállítva, az erre szolgáló kijelölő négyzetben. A javítás megtörtént, a megjelenés előtti 
jelölés esetén nem kéri a program az első oldal és közleményazonosító mezők kitöltését. 

 

Levelező szerző jelölése. (#7479) 
A Szerzőség szerkesztése ablakban lehetőség nyílt a levelező szerző jelölésére. Alapértelmezetten 
nem vizsgált állapotú lett minden szerző. Ha valamely szerző vagy intézmény úgy dön, hogy 
szisztematikus végig jelöli a közleményei első szerzőségét, érdemes megfontolni azt, hogy az 
ellenőrzött hozzárendelt szerzőknél az ismételt ellenőrzés elkerülése érdekében a ne csak az legyen 
jelölve, hogy ki a levelező szerző, hanem az is, hogy ki nem. 

 

Levelező szerző importja. (#7480) 
Az új levelező szerző jelölés lehetőségének megvalósításával együtt a levelező szerzők átvételre 
kerülnek a Web of Science és a Scopus adatbázisokból történő importtal. További két adatbázist 
vizsgáltunk meg adatátvétel szempontjából, ahonnan végül nem sikerül átvennünk az levelező 
szerzőt: a PubMed adatbázis felveszi a szerzők e-mail címét, de sajnos nem nevesíti a levelező 
szerzőt, így nem azonosítható azokból a forrásokból, ahol több szerzőhöz is vesznek fel e-mail 
címet, nemcsak a levelező szerzőhöz, a CrossRef adatbázis - ahonnan a DOI-alapú átvétel történik 
- pedig semmilyen támpontot nem nyújt. 

 

D1 számítási probléma. (#7482) 
Scimago kerekítési probléma miatt egyes D1 értékek helyett csak Q1 érték jelent meg. A hibát 
javították. 

 

 

Változások csak szerzők számára 

 

Új szerzői név létrejöttekor felesleges figyelmeztető ablak (#4269) 
A szerzői belépéssel vagy átjelentkezéssel elérhető szerzői felületen a meglévő szerzőkhöz újat 
felvéve a “A közlemény mentésével a következő új szerzői név (nevek) lesznek a szerzőhöz társítva” 
felugró figyelmeztetés nemcsak az első mentéskor, hanem minden további bármilyen módosítást 
követő mentéskor megjelent. A hibát javították. 

 

  



Változások csak adminisztrátorok számára 

 

Új API-hívás paraméter a számszerű eredmény megjelenítésére (#6451) 
A lekérdező URL-ben a countOnly=true paraméter megadásával elérhető, hogy csak a lekérdezés 
elemszámát kapjuk vissza, de a tényleges eredményt ne. 

 

Keresési sablon létrehozás hibája (#7439) 
Ha a mentett sablonban a "Valamelyik szabály teljesül" lett beállítva, akkor a új keresés futtatásakor 
a sablon a "Minden szabály teljesül" beállításokkal jött elő. A hibát javították. 

 

Keresésbe másolt azonosítólista korrekciója. (#7468) 
Azonosítóra kereséskor a program eddig is eltávolította a felesleges karaktereket, kivételt képezett 
ez alól az első azonosító előtti és az utolsó azonosító utáni vessző karaktereket. Megtörtént a javítás, 
most már ezek a karakterek is automatikusan törlésre kerülnek az azonosító kereső mezőben. 

 

 


