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Összefoglaló és Szakterületi táblázatok változásai

MTA I. Osztálya, Nyelvtudományi táblázat, disszertáció, recenzió/kritika (#7412)
A független hivatkozásokba beleszámolódott a disszertáció és az ismertetés. A hibát javították,
mindkettő a Független hivatkozások száma egyéb művekben sorban fog megjelenni.

MTA I. Osztálya, Irodalomtudományi táblázat, recenzió/kritika (#7423)
A Recenzió/kritika nemcsak a saját sorában jelent meg, illetve a fokozat megszerzése előtti és utáni
idézettség nem jó eredményt adott. A hibákat javították.

MTA V. Orvosi Tudományok Osztálya táblázata, jelentés (#7417)
A Jelentés besorolású folyóirat nemcsak a nemcsak a Jelentés, guideline sorban jelent meg, hanem
az "V. További tudományos művek" sorban is. A hibát javították.

MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya táblázata, egyéb közlemények (#7422)
Az Egyéb közlemények sorba került be az önálló sorral is rendelkező felsőoktatási tankönyv vagy
tankönyvfejezet, viszont nem kerültek ide azok a nem tudományos szerkesztett művek, amik máshol
nem helyezhetők el. A hibát javították.

Egyéb változások

Publikációs lista szerzőhöz sablonnal készült riport korrekciója (#7414)
A nem nyilvános tételek rosszul jelentek meg a riportokban. A javítás megtörténtével a nem
nyilvános tételek nem kerülnek be a riportokba.

Az MTMT nyilvános felületére mutató link paraméterezhetőségének bővítése (#7415)
A fejlesztés eredményeképpen a honlapokon elhelyezhető, az MTMT nyilvános felületére mutató
linkek paraméterezhető úgy, hogy az MTMT angol felülete jelenjen meg. Az URL-t a &lang=eng
paraméterrel kell kiegészíteni.

Duplumellenőrzési probléma (#7416)
Egyes publikációk mentésnél a duplumellenőrzés a mentett rekordot önmaga duplumának látta,
mintha az éppen elmentett külső azonosító már létezett volna a rendszerben. A hibát javították.

A táblázatos formában (CSV) letöltött találati listák fejlécének korrekciója (#7419)
A kapcsolt rekordok mezőinél a mezőnevek helyett egy zavaró, hibás szöveg jelent meg. A hibát
javították.

A D1 érték számításának korrekciója (#7420)
A Q értékeknél a Scimago Journal Rankings (SJR) adott szakterületi rangsorban adja meg, hogy

egy folyóirat az értékelési rendszerben melyik negyedbe esik: az első negyed (0-25%) a Q1 érték.
A magyar igényeknek megfelelően a Q1-ből az első tizedbe eső folyóiratok megkapják a D1 értéket
is az MTMT-ben. A D1 számításban hiba volt, mert az SJR újabban konferencia kiadványokat is
felvett a szakterületi listákra, amit nem vett figyelembe a megadott és az MTMT-be is átvett Q
értékben, ez ugyanakkor növelte a lista elemszámát, amiből a D1 képződött. A hibát javították, a
szakterületi listákból csak azt az elemszámot veszi figyelembe az MTMT a D1 számításában ahol
Q értéket is kapott a kiadvány.

Problémák a szerző regisztrált nevének publikációhoz rendelésével (#7425)
Bizonyos körülmények között nem lehetett végrehajtani a regisztrált szerzői név publikációhoz
rendelését a Szerző gomb menüjén keresztül. A hibát javították.

