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Az MTMT létrejötte 

Előzménye: 
      Köztestületi Publikációs Adattár              kutatói  

          életművek, 

     Tudományos Publikációs Adattár               intézeti 
               adattárak, 

         kutatóintézeti bibliográfiák              KOKI 

      

         egyetemi publikációs adatbázisok               Sepub 

 



Célok 

• nemzeti bibliográfiai adatbázis, 

• országosan egységes rendszer, 

• minőségbiztosítás, 

• hitelesség, 

• teljes szöveghez való hozzáférés 

 



MTMT a Semmelweis Egyetemen 

Központi Könyvtár: koordinál az egyetemen 
   

   intézményi adminisztrátorok 

 

TF Könyvtár: oktatók rekordjait felviszi,  
          koordinál a karon 

        

        kari adminisztrátorok 



Mire használjuk az MTMT-t az egyetemen? 

 

akadémiai doktori pályázatok, 

kinevezési pályázatok, 

doktori űrlap, 

OTKA-pályázatok, 

intézményi pályázatok, 

statisztikák 



Az MTMT feltöltése 



A szerző feladatai 

 

• Publikációk gyűjtése 

• Publikációs lista összeállítása 

• A publikáció feltöltése az MTMT-be 

• A rekordok jóváhagyása 

• Az érvényesség dátumának megadása 



A kari adminisztrátorok feladatai 

 
• Létezik-e a feltöltött publikáció? 
• Fellelhető-e a publikáció tudományos  

adatbázisokban? 
• Helyesek-e az adatok? 
• Szerepel-e a rekordban a DOI-szám és az URL?  
• Csatolták-e a teljes szöveget?  
• Vannak-e hiányos adatok? 
• Vannak-e duplum rekordok? 
• Megadták-e az érvényesség dátumát?  



Az intézményi adminisztrátorok feladatai 

Rekordok ellenőrzése: 

 adatbázisból vannak-e letöltve, 

 nem másodközlések-e, 

 helyes-e a besorolásuk, 

 a rekordban található adatok helyesek-e, 

 csatolva van-e a teljes szöveg, 

 ha nincs, létezik-e elérhető teljes szöveg. 



Publikációk feltöltése 

 

MTMT-ben lévő rekord szerzőhöz rendelése 

Import adatbázisokból 

Kézi közleményfelvitel 

Mycite áttöltés, ha van máshol készült file 



Munkafolyamat 

 
Publikációs lista összeállítása, 
 folyamatos bővítése 
 
Publikáció adatainak behasonlítása az  
MTMT-be 
 
MTMT-ben lévő rekord szerzőhöz rendelése 
 
MTMT-ben nem lévő rekord felvitele 
 

 
 
 



Publikációs lista összeállítása 

 

 

 

 

 

 

Folyóiratcikkről: 
 
 

- az összes szerző nevét a folyóiratban megjelent s orrendben 
- a cikk címét, ahogyan a folyóiratban szerepel 
- a folyóirat pontos címét 
- a megjelenés évszámát, amikor a cikk megjelent 
- annak a folyóiratfüzetnek az évfolyamát, amiben a cikk 
  megjelent 
- annak a folyóiratfüzetnek a számát, amiben a cikk megjelent 
- a cikk első és utolsó oldalának oldalszámát  



Könyvről: 
(az adatokat a címoldalról, a verzóról, vagy a könyv más részéből 

kell venni) 

 

- az összes szerző nevét 

- a könyv címét 

- a kiadás helyét (városnév)  

- a kiadó nevét 

- a kiadás évét  

- a könyv oldalszámát  

 



Könyvfejezetről, tanulmánykötetben megjelent 
tanulmányról: 

 
- az összes szerző nevét a kötetben megjelent sorrendben 
- a fejezet vagy tanulmány címét, ahogyan a kötetben szerepel 
- a kötet szerkesztőjének nevét (szerkesztőinek neveit), ahogy a 

kötetben szerepel(nek) 
- a kötet pontos címét 
- a kiadás helyét (városnév)  
- a kiadó nevét 
- a kiadás évét  
- a fejezet vagy tanulmány első és utolsó oldalának oldalszámát  

 



Konferenciakiadványban megjelent absztraktról, 

konferenciaközleményről: 

 
- a konferenciakiadvány címét 

- a szerkesztő(k) nevét 

- a konferenciakiadvány megjelenésének évét 

- az absztrakt vagy a közlemény első és utolsó oldalszámát a 
kötetben 

- az absztrakt vagy közlemény azonosítószámát a konferencián 

- a konferencia pontos nevét 

- a konferencia helyszínét (a város és az ország) 

- a konferencia kezdőnapját és a végét 

 



A publikációk gyűjtése, megőrzése 

 

 

 

 

 

 

az eredeti publikációt: könyvet, folyóiratszámot, 
konferenciakiadványt 
 
a publikációról kapott különlenyomatot, 
 
vagy másolatot, 
 
vagy pdf fájlt, CD-t, DVD-t, 
 
és/vagy a linket, ahol az interneten elérhető 



Belépés az MTMT adatbázisba 

 

 

 

 

 

 

A Mozzilla Firefox böngészőt használjuk! 
 
 

Az MTMT címe: www.mtmt.hu 



www.mtmt.hu 



abrahamjulia •• •• •• •• 



Személyi adatlap 

 

 

 

 

 

 



Javítható szerzői lista 

 

 

 

 

 

 



Ábrahám J egyik szerzőben 

Karaktersorozat 



Rekreációs kultúra Címben/alcímben 



Ozsváth Károly 



klikk 





Import adatbázisokból 

 

 

 

 

 

 



Web of Science 

 

 

 

 

 

 





Author 





klikk 





Kiválasztani a megfelelő mappát, fájlnevet beírni 



Scopus 

 

 

 

 

 

 



Szerző nevét beírni klikk 



klikk 
Fájltípus kiválasztása: RIS format 



Kiválasztani a megfelelő 
mappát, fájlnevet beírni 



Pub Med 

 

 

 

 

 

 



„Advanced”-re klikkelni 

„Author”-t kiválasztani, nevet beírni 



klikk 



klikk 

Kiválasztani a megfelelő mappát, 
fájlnevet beírni 



Sport Discus 

 

 

 

 

 

 



klikk 



„Advanced search”re klikkelni 

Beírni a nevet, „Author”-t kiválasztani 



Címre klikkelni 

Exportra klikkelni 



Ris formátumot kiválasztani 

klikk 

A mappa kiválasztása után 
beírni a fájlnevet 



PsycInfo 

 

 

 

 

 

 



„Author”-ra klikkelni Beírni a nevet 



klikk 

találati halmaz 



Exportra klikkelni 

Ris formátumot 
választani 

klikk 



klikk 

A mappa kiválasztása után 
beírni a fájlnevet 



MATARKA 

 

 

 

 

 

 



Beírni a nevet, majd a keresésre klikkelni 



Klikk 

Ris-re klikkelni 



A mappa kiválasztása után beírni a fájlnevet 
 

klikk 



Kattintással választani 

Az importálandó fájl kiválasztása 
Klikkelés az importra 

Importált fájlok betöltése  



Kézi közleményfelvitel 

 

 

 

 

 

 



Rendszeresen, évi több számmal  
megjelenő kiadvány, 
Évfolyam- és füzetszámozása van, 
Szerkesztősége és kiadója van, 
ISSN-szám azonosítja 

49 oldalnál nagyobb terjedelmű, 
Egy vagy több kötetben jelenik 
meg, 
Szerzője van, 
Szerkesztője is lehet, 
Kiadója van,  
A kiadás helye és éve  
meghatározható 
ISBN-szám azonosítja 

Könyv, vagy konferenciakötetben jelenik meg, 
Szerzője van, 
Oldalszáma a tól – ig adható meg a könyvön vagy a 
konferenciaköteten belül, 
Szerzője van 



Folyóiratcikk felvitel 

 

 

 

 

 

 





 

 

Szerző nevének beírása 



Beírni a szerzők nevét, közé ; jelet tenni, majd a Ment-re kattintani 



klikk 



klikk 



klikk 



 

 

Folyóirat címének beemelése 



A folyóirat címét beírni 

klikk 



A folyóirat címére klikkelni 



Kötetszám= évfolyam, volumen 

Cikk oldalszáma a folyóiratban 

Füzetszám= szám, number 



Klikkelés, majd kiválasztás Évet beírni  



A teljes szöveg linkjének megadása 



Teljes szöveg keresése: 

adatbázisból, 

Google-ból, 

internetről, 

TF Digitális Könyvtárból, 

Magyar Sporttudományi Társaság honlapjáról 

Magyar Edzők Társaságának honlapjáról 



Klikk 



A rekordot a szerzőnek jóvá kell hagyni! 



klikk 



Mikor nem lehet jóváhagyni egy rekordot? 

 

Ha hiányos adatú, 

vagy 

duplum 



Mikor lesz nyilvános egy rekord? 

 

• A szerző jóváhagyta, 

 

• A publikációs/idézettségi adatok 
érvényessége meg van adva 

 



A publikációs/idézettségi adatok 
érvényességének megadása 

 

klikk 



klikk 



klikk 



 

 

Köszönöm a kitartó figyelmet! 


