Tájékoztató az MTMT 5.19.8. verzióban életbe lépő változásokról
Ebben a verzióban változott az MTMT beléptetési rendszere, az összefoglaló táblázatok és
megjelenik az idézőknél is a besorolás és a jelleg.

Részletes változások mindenkinek
Belépés és elfelejtett jelszó (#1790)
Az MTMT eduID-képes szolgáltatást nyújt. www.eduid.hu
Ez növeli a felhasználók és a rendszer informatikai biztonságát. Az MTMT-be történő első eduID
belépés használatakor az egyetemen / kutatóintézetben (intézményi föderatív azonosítót) és az
MTMT-ben használt felhasználónevek összekapcsolását el kell végezni. Az MTA AAT rendszere is
használható eduID azonosításra.
Az MTMT-beli felhasználónév továbbra is használható. Az MTMT-s bejelentkezésben a jelszó
kötelező hossza 8 karakterre változik az adminisztrátorok esetében. A szerzőké 7 karakter.
Biztonságosabb, kényelmesebb elfelejtett jelszókezelést vezettünk be.
● Elfelejtett jelszó: a felhasználói név megadása után a rendszerben tárolt email címre megy
levél, amelyben egy link szerepel. A link egy MTMT weblapra vezet, ahol a jelszó
megváltoztatható.
● Ha valaki elfelejtette felhasználónevét, azt intézményi vagy központi adminisztrátor tudja
megmondani neki. A felhasználónevet adminisztrátor tudja módosítani, ha a korábbi nehezen
megjegyezhető lenne.
Besorolás
Megjelenik a Bibliográfiai Szakbizottság által elfogadott 3 új besorolás: könyv/monográfia,
könyv/tanulmánykötet és könyvrészlet/könyvfejezet.
Idéző besorolás és jelleg
Az idéző rekordok kezelése fokozatosan közeledik a forrásrekordok kezeléséhez. Az idéző rekordok
kézi bevitelénél és szerkesztésénél a besorolás és jelleg beállítása kötelezővé vált. Nem kötelező az
idéző rekordok besorolásának és jellegének visszamenőleges beállítása. Az idéző és a
forrásrekordok besorolásai azonos listából választhatók.
Táblázatok
A táblázatok kezelik az új besorolásokat.
Az impaktfaktor összeg egy tizedes pontossággal kerül bemutatásra, több tizedes látszat-pontosság
lenne.
Az összefoglaló (általános) táblázatban megjelennek az egyéb szerzőségek és a táblázat tagolása is
módosult.
Az egyes tudományos szakterületek összefoglaló táblázatai módosultak az MTA Elnöksége és
tudományos osztályai határozatai és véleményei alapján. A tudományos művek összefoglalásában
hangsúlyosan szerepelnek a teljes tudományos művek és kimaradnak a disszertáció és egyéb típusú
idézők.
A táblázatok letölthetők táblázatkezelőbe standard xml formátumban. Ezek véglegesítése 2-3 nap
késéssel történhet.

Adminisztrátoroknak
Megoldott duplumokon megmarad a duplumjelzés (#1784)
A hibát javították.

