Tájékoztató az MTMT 6.2-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
A "Tudományos adat" típus (#3651)
Új típussal bővült az MTMT rendszere. A tudományos adat "közlemény"típus a nyilvánosan hozzáférhető tudományos
kutatási adatok nyilvántartására szolgál. Csak az interneten hozzáférhető adatok (van URLje) nyilvántartásával
foglalkozik az MTMT. Alapértelmezésben nagyon hasonló mezői vannak ennek a típusnak, mint a tudományos
közlemények mindegyikének: Cím, szerző/alkotó, közreműködő, kiadó, dátum, összefoglaló, azonosító (külső, mint pl.
doi). Listázási sablonja lényegében azonos a tudományos közlemény sablonjával.
Alkotás típus és besorolásainak létrehozása (#3650)
Az alkotás típusba a művészeti vagy műszaki jellegű művek kerülnek. Az alkotás títpusnál használható besorolások:
Tárgy, Kép, Tér, Zene, Irodalom, Előadóművészet. A kézi feltöltési űrlap a jellegtől is függ.
Jelleg Típus Besorolás v4.0 (#3972)
Elkészült a Jelleg, típus, besorolás dokumentum legújabb, a tudományos adat főtípussal bővített verziója. A
dokumentumot megtalálhatják az Portál 
MTMT Dokumentumok / Ismertetők szekciójában, illetve elolvashatják a
következő hivatkozásra kattintva. 
Jelleg Típus Besorolás v4.0
Oltalmi formáknál új besorolás és címke (#3949)
MTA IV. Agrártudományok Osztályának kérése: “új besorolás: Minősített növényfajták és állatfajták.
Ennél a besorolásnál a lajstromszám helyett "Azonosító adatok" legyen.” A besorolás létrehozva.
Találati lista táblázatos (csv) exportjában a közlemények nyilt hozzáférés (Open Access) státuszának
feltüntetése (#4072)
Az exportált csv file táblázatkezelőbe importálva, az adatgazda oszlop előtti új oszlopban mutatja a közlemény Open
Access jelölését, az angol megnevezésekkel (green','gold','restricted','closed','embargo_r','embargo_c','pay')
Általános táblázat excel formátumban hibásan tartalmazza a könyvek idézettségi adatait (#3937)
Az általános táblázatban, a könyvekre vonatkozó /II. Könyvek a,/ adatsorban, az excel formátumban kinyerhető táblázat
hibásan tartalmazta az idézőkre vonatkozó adatokat. Nem az idézők száma, hanem a kötetek száma jelent meg. Az
összesített adatok rendben megjelentek. A működés javítva.
Város legördülő menü sorrendezés előzetes eredménytelen országkiválasztás után, idéző közlemény
szerkesztésekor. (#3911)
Eredménytelen országkiválasztást követően a város legördülő menü nem tudta szelektálni a városokat megfelelő módon,
ezért egy “kaotikus” városlista volt a rendszer válasza. A működés javítva.
Szponzor adatok megjelenítési hiba (#3892, #3917)
Közlemények esetén beállított Szponzor adatok nem jeleníthetők meg sem a Munkásság sem a letölthető html
nyomtatható listákban, ezen kívül a nyilvános felületen sem jelennek meg. A problémát egy hibás kapcsoló okozta.
Javítva.
Általános táblázat / idézetek számolása (#3900, #3914)
Az általános táblázat javításra szorult. Az idézetek száma sok esetben nem felelt meg a rendszerben látható adatnak. A
hiba elhárítva.
SWORD dokumentumfeltöltés kialakítása az NYME repozitóriumokhoz (#3948)
Az MTMTből repozitóriumba történő adatátadás funkció elérhető a Nyugatmagyarországi Egyetem Publicatio és Doktori
repozitóriumaihoz is.

Absztraktok adatainak átadása repozitóriumok számára megszünt (#3932)
Megváltozott azon dokumentumok köre, melyeknél az MTMTből kezdeményezhető az adatok átadása repozitóriumok
számára. A szolgáltatás a Folyóiratcikk / Absztrakt, a Könyvrészlet / Absztrakt, az Egyéb konferenciaközlemény /
Absztrakt besorolású közlemények esetében megszűnt.
Repozitóriumba való feltöltésre jogosultak körének bővítése (#3885)
Az MTMT rekordok adatainak átadását repozitórium számára 
eddig csak a rekord adatgazdájának és az adatgazda
adminisztrátorának volt jogosultsága kezdeményezni. A működés módosítva, a rekord adatgazdája és az adatgazda
adminisztrátora mellett a rekordhoz rendelt valamennyi társszerző, ill. a társszerzők adminisztrátorai is jogosultak
kezdeményezni az adatok átadását repozitórium számára.
Repozitóriumba feltöltendő fájlok elnevezésének módosítása (#3878)
A repozitóriumba feltöltendő fájlok elnevezésében csak a következő karakterek megengedettek: az AZ 09 és ._
A szoftver ennek megfelelően módosítja a feltöltés során a fájlnevet.
Témavezető megjelenítése a szerzői belépés után, a Személyi adatlapon (#3874)
Adminisztrátori kérés: “A szerzői belépés után megjelenő Személyi adatlapon kérjük a témavezető mező alapján a
témavezető nevét és szakterületét megjeleníteni, ami, ha nem üres, link a témavezető munkásságára. A megjelenítés
helye: a 
Cím/fokozat előkészítés mező alatt közvetlenül. Opcionálisan a témavezető megjelenítése feltételhez köthető: a
Cím/fokozat előkészítés
beállításra került.” Megoldva.
Zárolt MTMT rekordoknál a repozitóriumba feltöltés lehetőv vált (#3851)
Zárolt rekordok esetében eddig nem volt kezdeményezhető a file feltöltés repozitóriumba. A működés módosítva, a zárolt
MTMT rekord esetében is kezdeményezhető a file feltöltés repozitóriumba.
Idéző folyóiratközlemény kézi felvitelénél a folyóiratot a folyóiratnyilvántartásból kell kiválasztani, hiány esetén
ideiglenes felvitel végezhető. (#3822)
A korábbiaktól eltérően, az idéző folyóiratcikkeknél a folyóiratot törzsadattáblából kötelező választani. Az idéző
közlemény kézi adatfelviteli felületén a folyóiratkeresés úgy viselkedik, ahogy a forrásközleményeknél már korábban is
viselkedett. Ha a folyóiratot a felvivő nem találja, akkor a kereső űrlapon az “
Új fol
yórat felvitele
” szövegre klikkelve
megjelenő űrlap megfelelő mezőibe (név, issn, eissn, kiadó stb.) kell beírni a folyóirat adatait és egy ideiglenes
törzsadatfelvitel keletkezik. Az ideiglenesen felvitt folyórattörzsadatról a központi adminisztráció értesítő levelet kap.
Disszertáció PhD és DLA besorolásainál módosítások (#3950)
Módosítások:
● A PhD/DLAt kiadó egyetem neve a szerző affiliációjának megadásakor bekerül a Kiadó mezőbe (amennyiben
ott nem volt korábban kiválasztott kiadó) az affiliáció őse alapján (legfelső) (Egyetem neve, székhelye)
● A doktori Iskola megnevezése: új mező, szabad szöveg. Ide a doktori iskola hivatalos nevét kell beírni.
● Tudományág (ide a MAB rendszere szerinti tudományágat kell tudni kiválasztani (a MAB által használt
tudományági rendszer tételei közül, lista feltöltve)
● A jelenlegi "Megjelenés éve" címke helyett a PhD disszertációknál a "Fokozatszerzés éve" címke jelenik meg,
ahová a diploma évét kell beírni..
● Témavezetőt kettőt is lehet kiválasztani, illetve beírni. (A MAB max 2 témavezetőt engedélyez, ezek MTMT
azonosítóját is tárolja a rendszer)

Változások adminisztrátorok számára
Három új WoS idéző import lehetőség (#3870, #3963)
Bevezetésre került három új WoS idéző import lehetőség, mely 
egyéni adminisztrátori jogosultságtól függően érhető el a
központi és az intézményi adminisztrátoroknak. Egy kiválasztott közleményhez vagy egy szerző vagy egy részleg
közleményeihez lehet a Web of Scienceből közvetlen importtal idéző közleményeket feltölteni. Az új WoS import
használatához bevezető képzést szervezünk, a képzést követően lehet majd hozzájutni a programmodul használatához.
Nyílt hozzáférés (Open Access) jelölésre rendezési lehetőség (#4072)
A nyílt hozzáférés terjedésével és az összefoglaló táblázatok használatával együtt a rekordok rendezési szempontjai
közé is bekerült az Open Access. Minden rendezést beállító részben megjelent az Open Access választási lehetőség. A

lista rendezettsége az angol jelölés/elnevezés abc szerint, növekvő sorrend esetében: semmi, 'closed', 'embargo_c',
'embargo_r', green', 'gold', 'pay', 'restricted'. A rendezés lehetővé teszi hogy a listán a jelöletlen közlemények egymás
mellé kerüljenek és egymás után lehessen őket megjelölni.
Konferenciaközlemény folyóiratban (#3954)
Wos “konferenciaközlemény folyóiratban” fájl importálásakor bizonyos információk nem tárolódtak az MTMTben, illetve
némelyik rossz helyre került. Javítva.
Statisztikai keresés kiegészítése a folyóiratok lektoráltságára (#3952)
Adminisztrátori kérés: “Szeretnénk kérni, hogy a statisztika2 Publikációs adatok között lehessen keresni a folyóiratok
lektoráltsága szerint is.” Megoldva.
Intézmények nevének megjelenítése a statisztikákban (#3946)
A statisztikákban az eredménylisták az intézmény nevének megjelenítésekor a név után megadják az alakulás és az
esetleges megszűnés évét is. Megoldva.
Sikertelen az egyéb típusba való konvertálás (#3938)
Könyvrészletből vagy egyéb konferenciaközleményből egyéb típusra váltás közben a rendszer hibákra futott. Javítva.
Intézménynevek megjelenítése (#3935)
Lehetséges, hogy egy intézmény azonos néven időben másmás őshöz kapcsolódik. Gyakori, hogy egy szerzőnél 23
azonos nevű intézmény jelent meg a legördülő intézményi listában. A módosítás után minden olyan helyen, ahol
intézmény nevet mutat meg a program, megjeleníti az elérési utat és az intézmény alakulási (és ha van megszűnési)
idejét is.” Megoldva.
Jogosultságkezelés hierarchikus és historikus felépítésú intézménynél (#3931)
Az intézményi admin felületén, a historikus hierarchiában a jogelőd intézmények megjelenítésére továbbra is csak a
hierarchiában van lehetőség, de a közlemények kezelése a javításnak köszönhetően megoldódott. 
A hierarchiának
időben legutolsó rétegében (a beavatkozás időpontjában) érvényes jogosultságok érvényesek az összes
jogelődre és ennek közleményeire is.
Hierarchia az intézményi admin felületen (#3920)
Változott az intézményi adminisztrátori felület hierarchiával kapcsolatos felépítése:
1. Keresési és kezelési jogosultság a historikus, lezárt részlegek szerzői és közleményei között.
2. Az admin/szerző a jogelődökhez csatoltakhoz is jogokkal rendelkezik.
3. A Szervezet/hierarchia menüpontban a szervezet historikus hierarchiája bontható ki és a már lezárt
jogelődökhöz is lehet szerzőket hozzárendelni.
4. A Szervezet/Részlegek menüpontban a jelenlegi legfrissebb szervezeti hierarchia kezelhető, itt nincs historikus
kezelés.
5. A Személyek/Adminisztrátorok menüpontban van lehetőség a jogelődökhöz is adminisztrátorokat hozzárendelni.
Itt lehet a jelenlegi hierarchiához is hozzárendelni adminisztrátort, akinek jogosultsága van/keletkezik a
jogelődökhöz is.
6. A Személyek/Szerzők menüpontban ugyanaz a működés, mint az adminoknál.
Egy repozitóriumhoz több intézmény is legyen kiválasztható (#3918)
Intézményi repozitóriumok esetében csak az adott intézményhez rendelt közlemények tölthetőek fel, amennyiben a
repozitórium kezelője ennek beállítását kéri. Egy repozitórium mellé több intézmény is kiválasztható.
A fejlesztés eredményeként a REALPhD repozitóriumba való adatátadás az együttműködő partnerek számára
elérhetővé vált (Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem, Pázmány Péter Katolikus Egyetem).
Összetett kereső / Van idéző a köv. időszakban (#3908)
Adminisztrátori bejegyzés: “Amennyiben arra vagyok kíváncsi, hogy 2014ben hány db idézete került a rendszerbe, a
2014 beírásával és a Forrásba tett jelöléssel 1db idézetet találok. Azonban ha a Megjelenéshez tettem a jelölést, ebben
az esetben 8db idézetet kaptam.” A program módosítva úgy, hogy a bekerülés idejét vegye alapul az idézőkre
kereséskor.

Munkalap letöltés a találatok menüből (#3891)
Adminisztrátori kérés: “Jó lenne a munkalapot bővíteni egy új oszloppal, amiben az OA access elérhetőség (igen/nem
szinten) jelölve lenne.” Megoldva.
Scientific paramétert fogadja el a rendszer kis és nagybetűs formátumban is (#3846)
Az egyedileg kézzel és programmal is összeállítható külső URLek paraméterezésének megkönnyítése érdekében
ezentúl a rendszer mind a kis, mind a nagy kezdőbetűs “scientific” praramétert elfogadja.
OA próba proxyn keresztül (#3687)
Az Open Access folyóiratok manuális ellenőrzését egy proxyn keresztül szükséges az adminisztrátoroknak elvégezni,
ezért a jelenlegi "Próba" gomb mellett megjelent egy “OA próba” gomb is, mely a mycite mellé elhelyezett webes
proxyban nyitja meg a linkeket ellenőrzésre. Ez az új gomb lehetővé teszi, hogy az előfizetéssel rendelkező intézmény
adminisztrátora úgy lássa az adott közleményt, mint az előfizetéssel nem rendelkezők.
Feltöltöttségi táblázatok és értesítések (#3453)
A Statisztikák menüben megjelent egy új lehetőség a részlegek adminisztrátorai számára. Itt lehet figyelemmel kísérni a
hozzájuk tartozó intézmények/részlegek és szerzők feltöltöttségi mutatóit, az érvényességi dátumokat, a hiányos, illetve
“elhagyott/elfeledett” rekordokat. Lehetőség van a táblázatokon keresztül duplumérzékelésre azonosítók alapján és ezek
javításában is segíteni tudja a felhasználókat. A feltöltöttségi táblázatok alapján az admin emailt küldhet a szerzőknek, ha
a listájának az érvényességi dátuma régi.
A táblázat a BME számára készült és tartalmaz olyan elemeket is, ami más intézményeknél nincs használatban.
Jelenleg a feltöltöttségi táblázathoz nincs útmutató és éles rendszerben használatát csak annak ajánljuk, aki megismerte
a működést és felkészült.

