Tájékoztató az MTMT 6.0.1 verzióban életbe lépő változásokról
Szerzőknek
Nyomtatási lehetőségek:
Nyomtatási formátumot több módon lehet létrehozni. Mindegyikhez egy keresés találati lapjáról vagy
az értékelő lista meghívása után lehet eljutni.
1. Több formátumban nyomtatásra a “Letölthető formátumok” oldalon található “Exportálás
nyomtatható formátumban” gomb használható legkönnyebben. A kívánt paraméterek (fájl típusa,
közleményjegyzék részletessége) megadását és az “Export” gomb megnyomását követően a
rendszer egy felbukkanó ablakban értesíti a felhasználót a sikeres konverzióról. Az itt található
“Export fájl letöltése” gombot megnyomva a már konvertált, nyomtatható állomány tölthető le a
számítógépre.
2. Nyomtatható állományokat lehet létrehozni a “Munkásságból”: a munkásság oldal tetején található
menüben a “Nyomtatható változat” gombra kattintva a rendszer egy nyomtatásra optimalizált html
formátumban adja a képernyőre a listát. Ez az oldal a böngésző főmenüjéből, az egér jobb
gombjával elérhető “Nyomtatás” menüpontból, illetve a Ctrl+P billentyűkombinációt használva is
nyomtatható.
3. XML állományba exportált rekordok nyomtathatók a portálon található “XML megjelenítés” modulba
történő beolvasás (https://vm.mtmt.hu/megjelenites/), és a megfelelő fájltípusba történő konvertálást
(doc, pdf) követően. Itt a mycite.xsdnek megfelelő XML fájlok nyomtathatók, amelyek
származhatnak máshonnan is, például a BME Publikációs Adattárából is.
Az MTMTből a “Letölthető formátumok” oldalon az “Exportálás teljes XML formátumban” gombot
választva megtörténik az adatok konvertálása XML formátumba. A megjelenő ablakban az “Export
fájl letöltése” gomb megnyomásával menthető el a kimeneti XML fájl. A lementett XML állomány
nyomtatása, konvertálása bármikor elvégezhető, anélkül, hogy a rekordokat újra kellene keresni.
XML export használata szerzőknek
Haladóknak szánt lehetőség. A keresés utáni találati lapon a letölthető formátumok között a szerzők is
készíthetnek XML formátumú exportot. Ez a formátum az adatok további feldolgozására ad lehetőséget,
külső szoftverek felhasználásával.

Adminisztrátoroknak
XML export
Az xml export fájl egyrészről használható nyomtatásra (lásd feljebb), illetve más feldolgozó
programokban használható bemeneti állományként is, az XML megjelenítéshez hasonlatos módon.
XML import
Az XML import a mycite.xsdnek megfelelő XML állományok importját végzi el. Más rendszerekből
készített XML állományok veszteségmentes beolvasását teszi lehetővé, felváltja a korábbi mycite
importot.
XML export megjelenítése (lásd feljebb a szerzőknek írt részben)

Jogosultságok
Jogosultság törzsadatkezelésre
A törzsadatok kezelésére admin személyhez kötötten adható ki jogosultság. A 4es és 5ös
jogosultságú intézményi adminisztrátoroknak adhatók a lehetőségek: az eddigi, 4es jogkörhöz tartozó
Folyóirat felvételi lehetőség elérhető az 5ös admin jogkör mellé adott törzsadatkezelői jogosultsággal is.
Továbbá a törzsadatkezelési jogosultság része a Kiadó, Ország és Város beviteli lehetőség. A 4es
adminisztrátori jogkörhöz a központi döntés alapján kapcsolódik a törzsadat kezelés, 5ös
jogosultsághoz pedig a 4es adminisztrátor kérése/döntése alapján adható ki a törzsadat kezelői
jogosultság.

Jogosultság hitelesítésre
A hitelesítési jogosultság admin személyhez kötötten adható ki. A listákon a parancsgomb csak annak
az adminnak jelenik meg, aki a hitelesítésre jogosultságot kapott. A hitelesített rekord egyben zárolt is, a
bibliográfiai alap mezők változtatása, szerkesztése csak a hitelesítő/zároló adminisztrátor és a központi
adminisztráció számára lehetséges.
Jogosultság érvényesítésre
A közlemények érvényesítése 4es és 5ös jogosultsággal egyaránt elvégezhető, figyelembevéve az
érvényesítés szakmai feltételeit. Erről részletesebben a következő dokumentumban olvashatnak:
Rekordok állapota, érvényesítés, hitelesítés.
Jogosultság azonosító validálására
Azonosítók érvényesítésére/validálására minden adminisztrátornak van lehetősége, az érvényesítés
szakmai feltételeit figyelembe kell venni.
Jogosultság vezetői betekintésre
Az intézményeknek azon munkatársai, akik az MTMT intézményi működésének felügyeletével vannak
megbízva, kaphatnak a 4es adminnal azonos jellegű betekintési jogosultságot. Ez azt jelenti, hogy
adminként beléphetnek és megnézhetnek intézményükre vonatkozó minden rekordot és összesítést. Ez
a jogosultság passzív,, azaz a rekordok módosítását nem teszi lehetővé.

6.0.1-es verzió részletes változásai
Tipus váltási hiba (admin fórum 44756) (#2037)
Ez a hiba adathibából következett. Az éles rendszerben 145 olyan rekord volt, amihez több
típusspecifikus táblából is kapcsolódott rekord (kb. 50 nem törölt), ez okozta a típusváltási hibát.
Duplumkeresés - duplumkulcs folyóiratcikkeknél (#2032)
Az új verziótól ha két folyóiratcikknek azonos a kötetszáma és oldalszáma, akkor csak akkor lesznek
duplumok ha a füzetszámok is azonosak. A tapasztalat szerint a füzetszámokra vonatkozó feltételt a
program eddig nem vette figyelembe.
Egy gombos nyomtatás (#2027)
Új funkció a nyomtatási, szövegszerkesztési feladatokhoz. Lásd feljebb.
Jogosultságok - 3 új (#2023)
● Törzsadatkezelő jogosultság: kaphatják 4,5 ös adminok  kezelhetik a következő törzsadatokat:
folyóirat, kiadó, város, ország
● Passzív jogoultság: kaphatják 4es adminok, akik ezzel a "negatív" jogosultsággal elvesztik
szerkesztési, törlési jogoultságukat
● Hitelesítési jogosultság: nekik jelenik meg a hitelesítés lehetősége. A hitelesítés után a rekord úgy
viselkedik, mint egy zárolt rekord, csak a hitelesítő admin, vagy központi admin törheti fel a hitelesített
rekordot.
Cikk száma konferencián (#2021)
Intézményi adminisztrátorok kérése: a Könyvfejezet és Egyéb konferenciaközlemény típusoknál a
fejezet részeknél lévő "Cikk száma konferencián" mező neve legyen "Cikk száma konferencián, vagy
CDn”. A módosítás elvégezve.
Megjelenési formák (#2020)
Könyv és Egyéb konferenciakötet típusoknál a "További adatok" alatti "Megjelenési forma"
jelölőnégyzetekben nem maradt meg mentés után a jelölés. Az új verzióban a hibás működés javítva.

Szponzorok link megjelenítése minden szerkesztésre jogosultnál (#2019)
A bibliográfiai rekord szerkesztésénél megadható a közlemény létrejöttét támogató szervezet
azonosítója. Az azonosítók egy későbbi verzióban kerülnek be a megjelenítési és nyomtatási
lehetőségek közé és keresésükre is lesz eljárás.
Státuszok a szerzői felületen (#2018)
A nyilvános és a belépés utáni felületeken a bibliográfiai rekordok megjelölése változott. Az új és a régi
jelölések megfeleltetését a következő dokumentumban található táblázat tartalmazza: Rekordok
állapota, érvényesítés, hitelesítés.
Összetett kereső - folyóiratra keresés hiba (#2014)
Adminisztrátori fórum bejegyzés: “Az összetett keresőben a Folyóirat címére keresés nem működik,
csak abban az esetben, ha a típust is kijelöljük keresési feltételként, de a halmazban nem csak a kijelölt
folyóirathoz tartozó, hanem oda nem illő (pl. hiányos) rekordok is megjelennek”. A működés javítva.
Import irodalomjegyzékkel a frissítés óta nem működik (#2011)
A frissítést követően az “Import irodalomjegyzékkel” nem mûködött, az összerendelések sem voltak
végrehajthatóak és a program futása hibaüzenettel leállt. A hibás modul és adatok javítva.
Fejezetek megjelenítése (#2002)
“Központi adminisztrátori belépéssel a 6. Szerkesztés listában befoglaló művek megjelenítésekor,
amennyiben a listában nem az első befoglalónál kértük a fejezetek megjelenítését, akkor a lista első
eleménél lévő fejezeteket mutatta meg a rendszer az első elem alatt.” A működés javítva.
Találati lapon nem működő táblázat link (#2000)
Ha nem szerző munkásságára kerestünk, akkor az adott oldalon az Általános táblázat linkje nem hívta
elő a táblázatot. A javítást követően, amennyiben nem szerző munkásságára keresünk, úgy a “Táblázat:
Általános” link nem jelenik meg.
XML import - nem jön át a doi, nincs hiányjelzés sem (#1987)
A 6.0ás verziótól változott a doi export formátuma, ezzel együtt javításra került az import modul
működése is.
Duplum jelzés - nem lenne szabad lennie (#1967)
Abban az esetben, ha a felhasználó rekordjával szemben egy nemnyilvános rekord a duplum  ami így
a felhasználó által nem megoldható , úgy ezentúl nem jelenik meg számára a duplum jelzés.
Továbbiakban a törlési jogok átalakításával ilyen probléma várhatóan nem jelentkezik.
Idéző kiadó kötelezősége (#1964)
Idéző rekordok rögzítésekor, könyv és könyvrészlet főtípusoknál " hiányzó adatok" at jelzett a rendszer
az összes kötelező adat kitöltése után is, ha nem adtuk meg a könyv kiadóját. A javítást követően a
Kiadó neve kötelező adattá vált, melyre az adott mező körül megjelenő keret is felhívja a figyelmet.
Ugyanakkor idéző rekord felvitelénél, könyv és könyvrészlet főtípusoknál ezentúl a Szerkesztő nem
kötelező adatként szerepel, körülötte a keretezés is megszűnt.
Adatforrás kézzel ne legyen változtatható a közlemény felviteli/szerkesztő lapon (#1956)
Hitelesítéssel párhuzamosan kerül bevezetésre. Az adatforrás csak megmutatott adattá vált, a mező
írható az importnak és kézi felvitelnél a program viszi be a kézi felvitelt. Adminisztrátornak sem
változtatható.
Oktatási jelleg kötelezősége nem teljeskörű (#1951)
Adminisztrátori hibajelzés: “Ha Felsőoktatási tankönyv, Oktatási anyag, Felsőoktatási tankönyv része,
vagy az Oktatási anyag része főtípusban rögzítünk rekordot az adatbázisban, akkor a korábbi

jelzéseknek megfelelően kizárólag az oktatási jelleg kiválasztását teszi lehetővé a program. Abban az
esetben viszont a befoglaló műnél bármelyik jelleg kiválasztható, ha az nem külön kerül rögzítésre,
hanem a Felsőoktatási tankönyv része, vagy az Oktatási anyag része űrlapon adjuk meg az adatait
(vagyis a könyvrészlet mentésekor jön létre a befoglaló mű).” A működés javítva és aktiválva.
Gyorsbillentyűk (#1943)
A gyorsbillentyűk működésének tökéletesítése érdekében további javítások történtek.
Help/súgó hivatkozás az XML megjelenítés oldalra (#1551)
A gomb a portálon található XML megjelenítési útmutatóra mutat: XML megjelenítési útmutató.
Országok szerinti város megjelenítés (#1474)
Az új verzióban Könyv és Egyéb Konferenciakötet típusoknál az Ország kiválasztását követően azok a
városok jelennek meg, melyek az adott országhoz vannak rendelve. Azon városok, melyek nem
önmagukban állnak, hanem többes városok (pl. "Budapest; Amszterdam", stb.) a lista végére kerültek,
azon városok melyek önmagukban állnak és országhoz rendeltek a lista elején találhatóak.

