Tájékoztató az MTMT 6.0.2 verzióban életbe lépő változásokról
Szerzőknek
Könyv közlemény kötelező adat keretezése (#2134)
A Könyv típusú közleményeknél a Szerző és Szerkesztő kötelezően kitöltendő mezők az eddig használt
megjelenítésben nem voltak keretezéssel jelölve. Az új verzióban ez már megtörténik.
ODT adatátvételben az URL nem megy át (#2132)
Publikáció elérési címe (URL, teljes dokumentum) az MTMTből a www.doktori.hu rendszerébe történő
adatátvitelkor nem került át a doktori rendszerbe. A migrációs hibát javítottuk.
Idéző sorrendezés hiba: szerkesztő szerint rendez szerző helyett. (#2130)
Egy adott cikk hivatkozásainak szerkesztésekor a megjelenítési sorrendet a választható menüvel
paraméterezve (év és azon belül első szerző például) a rendszer nem rakta a kívánt sorrendbe az idézőket.
A működés javítva.
Ergonómiai kérés (#2125)
Adminisztrátori kérésre az automatikus szerzőnév kitöltést inaktiváltuk.
Nyelvi hiba (#2124)
Az angol munkássági oldalon fordítási hiba volt látható. "Konferencia helye, ideje:" szövegrész esetében a
magyar nyelvű változat jelent meg az angol helyett. A működés javítva.
A fórumban a személykereső találja meg a kiválasztott személy összes bejegyzését, beleértve a
válaszadásokat is (#2118)
Az új verzióban a fórum személykereső modulja a keresett személy összes bejegyzését megtalálja, a
válaszadásokat is.
Fórum hiba: intézményi részlegre kereséskor rendszerhiba jelentkezett (#2117)
A rendszerben az adott oldalon a kereső modul hibásan működött. A funkció javítva.
A nyilvános felületen a találatok kezelése, kiválasztása nem működik a korábbiaknak megfelelően
(#2112)
A kiválasztási problémát javítottuk. A jelölő négyzetek és a Jelöl gomb megfelelően működik.
Helyesírás  (forrás kiad.)  egybeírandó: (forráskiad.) (#2109)
A hiba javítva.
RISADS formátum import hiba (#2098)
Felhasználói bejelentés alapján a 6.0ás verzió óta rendszeresen hibára futott a RISADS import. A hibát
megtaláltuk és javítottuk.
Medline importban azonosító (doi) duplikálódás elkerülése (#2093)
Az import modul működésének módosításával a hiba javítva. Az import beolvasásakor még két doi lehet
látható, de a mentés után a duplázódás eltűnik.
Általános táblázat javítás: (#2082)
"Az Általános táblázat " "További oktatási művek" sorában: az “Egyéb/Alkotás” törlésre került, helyette a

Könyv/Oktatási anyag került beillesztésre.
A II. táblázat egy helyen rosszul számol (#2081)
A második osztály táblázatában a "Konferenciakötetben megjelent tudományos közlemény" részén az
"idegen nyelvű tudományos cikk hazai kötetben" sor nem megfelelően működött, nem hazai kiadású
konferenciaközlemények is bekerültek a cellába. A működés javítva.
Szöveghiba (#2080)
A hierarchiában az intézeteknél a következő szöveg szerepelt: "Szerzők a alárendelt részlegekben is" a
javítás során az “a” névelő “az”ra lett javítva.
Slist.php fatális hiba üzenetet küld, ha az authorid  személy a BMEPAban van. (#2079)
A hiba javítva.
Szerző idéző bevitelnél keretezve a Cikk azonosító: (#2078)
"Az idéző folyóiratcikk felviteli lapján, könyvrészletnél és Egyéb konferenciaközleménynél a Cikk azonosító
keretezése hibásan jelent meg. Javítva.
Közleményekből eltűnt város? (#2064)
Adatbázis hiba miatt sok könyv/könyvfejezetből eltűnt a város (Budapest). Ezek a tételek többnyire mycite
forrásúak voltak, valamint már átnézett közlemények. A hiba javítva.
Adatexport RIS (#2062)
A külső teszten nyilvános keresőben a Letölthető formátumokban a "Letöltés RIS formátumban" letöltött
anyagban felesleges sortörések voltak. A sablon módosításával a hiba javítva.
Repozitóriumi feltöltés után a jóváhagyásig tájékoztató oldal megjelenítése (#2046)
A repozitóriumi feltöltés után a dokumentum addig nem érhető el, amíg azt a repozitórium munkatársai nem
hagyják jóvá. A módosított program ellenőrzi, hogy a repozitóriumban már elérhetőe a dokumentum. Ha
igen, akkor közvetlenül a repozitóriumra mutat a link, ha valami még nem jó, akkor egy tájékoztató oldal
jelenik meg.
Jogi nyilatkozat repozitóriumba történő feltöltésnél (#2045)
Repozitóriumi feltöltésnél ezentúl megjelenik egy jogi üzenet mellyel “nyilatkozik” a felhasználó, hogy
jogában áll az adott publikációt repozitóriumban elhelyezni.
Repozitóriumi feltöltés inaktiválása (#2044)
Ha egy adott repozitórium nem elérhető előre bejelentett frissítés, karbantartás vagy más okból, akkor a
feltöltési eljárásban a repozitórium nem elérhető..

Adminisztrátoroknak
Könyv  Egyéb konferenciakötet típusváltási hiba. (#2149)
Könyv illetve Egyéb konferenciakötet esetén, a csoportos műveletek Típusváltás (Könyv => Egyéb
konferenciakötet illetve Egyéb konferenciakötet => Könyv reláció) funkció nem működött. A működés javítva.
4es admin folyóirat törzsadat kezelési hiba (#2148)
4es admin felületen, folyóiratok törzsadatainak kezelésekor, amennyiben a folyóirat nem rendelkezett ISSN
számmal, a folyóirat címadataira keresve nem volt találat. A funkció javítva.

Ne számítson hiányosnak a rekord, ha van forráskiadás készítője (#2146)
Adminisztrátori kérés, hogy ne számítson hiányosnak az olyan rekord, ahol nincs kitöltve sem a szerző,
sem a szerkesztő, de a további szerző (forráskiadás készítője vagy kritikai kiadás készítője) mezőben
szerepel adat. A működés módosítva.
7. Duplum hiba (#2131)
A duplumkereső a korábbiakban azokat a duplumpárokat is megjelenítette, melyekből az egyik már törölt
rekord volt. A frissítést követően a rendszer az ilyen duplumpárok esetében sem a “Duplum” menüpont alatt,
sem a “7. Duplumok” oldalon nem jeleníti meg az ilyen rekordokpárokat.
ISBN kereső hozzáadása a könyvek, fejezetek rekordjaihoz az admin szerkesztés listán (#2129)
Adatbeviteli lapon (szerkesztő módban) az ISBN számra kattintva a rendszer átirányít egy ISBN kereső
oldalra, ahol ellenőrizhető, hogy létezike az adott számsor. Előfordulhat, hogy valós ISBN számra sem
kapunk találatot, az így elért szolgáltatás hiányossága miatt.
Idézők kézi jelölése függő vagy függetlenre az admin szerkesztési lapon (#2128)
Adminisztrátori kérés: “szerkesztői felületen opcionálisan meg lehet nézni az idézeteket. A műveletek közül
több mindent lehet választani. Sokat segítene, ha lehetne ezeket a lehetőségeket a független idézők
bejelölésével bővíteni.” A funkció beépítésre került.
Idézővé másolásnál a tudományos jelleg (#2127)
Szerző folyóiratcikkét bemásolva egy másik cikkhez idézőnek az adatokat rendben átemelte a program, de
a tudományos megjelölést nem a másolás nem vitte át. A működés módosítva.
Nyelvi javítás  hierarchiában. (#2126)
A hierarchiában az intézeteknél szerepelt a következő szöveg: "Szerzők a alárendelt részlegekben is". A
névelő hiba javítva.
Admin szerkesztési listájának rendezési hibája (#2123)
Adminisztrátori bejelentés: “Sajnos továbbra sem rendezi a rendszer az admin felületen pontosan típus
szerint a rekordokat. A típus szerinti pl. növekvő elrendezésnél rendezi leginkább előre a
folyóiratcikk/szakcikkeket, de közé teszi a folyóiratcikk/absztraktokat, hozzászólásokat. A típus szerint
csökkenő pedig az egyébbel kezd, de ugyanúgy nem rendez besorolás szerint pontosan csoportosítva.” A
működés javítva.
Vane az adatbázisban olyan folyóiratcikk, amelyiknél szerkesztő is van megjelölve? (#2122)
Konvertálás következtében előfordult, hogy folyóirat tételekhez bekerültek olyan plusz információk
melyeknek nem lett volna szabad megjelennie, illetve benne maradni a rekordban (szerkesztő például). A
funkció módosítva.
Admin szerzőkezelés kiegészítése szerzők intézményi részleg hozzárendelésével (#2121)
A jogosultsági területhez tartozó szerzők listázása után, az exporttal kapott .csv fájlban megjelennek a
szerzők intézményi hovatartozásai.
Hiányos idézők keresése adminok számára (#2119)
Az összetett keresőben az új verziótól a hiányos idézők keresésére is van lehetőség.
A nem intézményinem nyilvános adatok keresése, ha az adatgazda intézményi (#2116)
Eddig az intézményi hozzárendelés nélküli rekordokat, melyek nem voltak nyilvánosak a felvitelt végző
admin nem tudta visszakeresni. Az új verzióban a láthatóság azokra a közleményekre is kiterjed, ahol a

belépett felhasználó az adatgazda és akkor is van találat intézményi adatra, ha a bekerült, nem nyilvános
tételen csak szerzői hozzárendelés van.
Linkek a letölthető formátumok lapon, az adminok jogosultságával (#2114)
Link hiba volt a rendszerben. Javítva.
Munkalap bővítés cikkszámmal (#2113)
Az új verzióban a cikkszám az oldalszám helyén jelenik meg, megkülönböztetésül Nr. előtaggal.
Idézők listás kijelölése megszakad, ha van benne nem szerkeszthető (#2111)
Idézők szerkesztésénél az összeset kijelölve jóváhagyásra, előfordul, hogy van olyan idéző, amihez nincs
szerkesztési jogunk. Eddig ilyenkor a kijelölés folyamata megszakadt, és a "nem szerkeszthető" utáni
idézőknél a chekboxot nem lehetett automatikusan bejelölni. Az új verzióban a működés javítva.
Törölt idéző visszaállításakor elvesznek az azonosítók (#2107)
Idézők esetén a törölt idéző visszaállításakor elvesztek az azonosítók. A működés javítva.
Publikáció másolása idézőként  article number (cikkazonosító) elvesztése(#2106)
Egy adott cikk azonosítója eltűnt, amennyiben idézőként másoltuk be a publikációt valahova. A másoló
programrész módosítva.
Az összetett kereső duplum=igen találati listájában ellentmondás (#2105)
Adminisztrátori bejelentés: "Már egy ideje tapasztalom, hogy ha karokra keresem le a duplumokat,
eredményül végül nem kapok semmit, holott a találatban vannak. Vagy, kapok egy nagyobb számot. A "7.
Duplumok megnyitása" után pedig kevesebb a találat.” A működés javítva, a duplumkezelő modul működése
módosítva.
Törölt befoglalóhoz kapcsolódó könyvrészlet (#2104)
A működés javítva. Az új rendszerben már nincs jogosultság olyan rekord törlésére, melyhez könyvfejezet,
könyvrészlet kapcsolódik.
Konverziónál eseti hiba (#2103)
A problémát hibás, de még létező rekordok okozták. Ezek törlésre kerültek.
Intézmény közvetlen hozzárendelés hiba (#2102)
Szerzőnek és intézményi adminisztrátornak nem működött a közlemény szerkesztő űrlapon az intézmény
közvetlen hozzárendelés. Javítva.
Új listás művelet adminoknak: # sorok törlése az admin megjegyzésekre is (#2100)
Adminisztrátori kérés: “Szeretném kérni, hogy új "művelet"ként kerüljön be a "megjegyzések # kezdetű
sorainak törlése" a műveletek közé, és legyen elérhető az admin megjegyzésekre is. Ugyanis a megjegyzés
mellett ide is bekerülnek ugyanazok a hibajelzések, és ezeket most egyenként kell törölni (legalábbis, ha van
egyéb admin megjegyzés).” A műveletek menü bővítve az új funkcióval.
Idéző azonosító alapú másolásakor azonosítók vesznek el. (#2097)
Idéző másolásnál az azonosítók (URL, doi, stb.) elmaradnak, azaz a rekorddal együtt nem másolódtak át.
Javítva.
Furcsaság: nem jóváhagyott közlemény de admin láttamozott (#2096)
Korábbi programhiba következtében olyan rekordok is találhatóak voltak a rendszerben melyek

jóváhagyással nem, de admin láttamozással rendelkeztek. A működés és a rekordok javítva.
Intézmény és szerző hiba a Miskolci Egyetemhez tartozóan (#2091)
Adatbázis hiba miatt az MTMT rendszeréből eltűnt a Miskolci Egyetemhez tartozó egyik kar és a hozzá
kapcsolódó felhasználók sem tudtak bejelentkezni. A hiba javítva.
Duplumkezelés státusz alapján (#2088)
Adminisztrátori kérés: “Szeretnénk kérni, hogy duplumpárok kezelésekor a duplum összevonó ablakban a
megmaradó, baloldalra mindig a magasabb státuszú közlemény kerüljön alapbeállításként.” A beállítás
megtörtént.
Azonosítókezelés módosítás (#2087)
Az azonosítókat kezelni a rekordoknál a listán elhelyezett linkek segítségével, anélkül, hogy a rekord
szerkesztési állapota megváltozna. Az azonosítók érvényessége is jelölhetővé vált..
Találati halmaz kezelése, alapértelmezés: az összes közlemény (#2137)
Az új verzióban megváltozott a kereső működése:
1. Az alapértelmezett találati halmaz az összes közlemény.
2. Az alapértelmezett rendezés: jelleg (tudományos, oktatási, ismeretterjesztő, közérdekű, egyéb), a
további rendezések ezeken belül.
3. A legördülő menüben van lehetőség a tudományosra szűkítésre.

