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Adatfeltöltés az MTMT-be

• Dokumentumtipológia: részletes leírásuk az MTMT Jelleg, 
típus, besorolás ismertetőjében: 
https://www.mtmt.hu/sites/default/files/tipus_jelleg_beo
rolas_v4.0_20150309.pdf.

• Folyóiratok esetében a beállításhoz segítséget nyújt az 
MTMT Folyóirat adatbázisa: mtmt.hu –> Folyóiratok 
menüpont: https://www.mtmt.hu/egyszeru-kereso.

• Teljes tudományos művek: MTA 2012.09.25–ei elnökségi 
határozata. Kivonata az MTMT oldalán a Dokumentumok 
között: 
https://www.mtmt.hu/system/files/mta_doktori_hataroza
t_-_2012-09-25_-kivonat_2.pdf. 



Mi alapján történik a közlemények 
besorolása?

• Formai szempontok alapján: pl. folyóiratcikk vagy könyv, 
könyvfejezet; tudományos vagy oktatási jelleg. 

• Tartalmi szempontok alapján: a főtípusokon belüli 
besorolások: folyóiratcikknél pl. szakcikk, összefoglaló 
közlemény,recenzió / kritika, ismertetés; könyvek esetében pl. 
szakkönyv vagy tanulmánykötet. 
Folyóiratcikkeknél pl. a folyóirat rovata vagy a teljes 
dokumentum ismérvei alapján lehet eldönteni. 
Könyvek esetében pl. a célközönség, tartalmi elemek alapján 
(nem saját könyvnél a címen kívül elolvasva az előszót, utószót, 
bevezetőt, megnézve a tartalomjegyzéket).

• A Jelleg meghatározásánál főként formai szempontok 
számítanak, de tartalmi szempontok is figyelembe veendők.



Teljes tudományos közleményfajták

1.Folyóiratban megjelentek: szakcikk/tanulmány, 
összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős vagy 
csoportos szerzőségű közlemény, forráskiadás, 
recenzió/kritika, műkritika, esszé

2.Könyvek: szakkönyv, monográfia, kézikönyv, 
forráskiadás, kritikai kiadás, műhelytanulmány, atlasz

3.Könyvben megjelent: szaktanulmány, esszé, 
forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, műtárgyleírás, 
térkép, műhelytanulmány része

4.Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb 
konferenciakötetben (általában legalább 4 oldal)
https://www.mtmt.hu/system/files/mta_doktori_hatarozat_-
_2012-09-25_-kivonat_2.pdf



Feltölthetők-e az előadások, konferencia-
közlemények, absztraktok az MTMT-be?

• Előadások, poszterek az Egyéb/ Nem besorolt 
kategóriájába tölthetők fel, a leírás szabad mezőjében 
feltüntetve, hogy a tétel egy előadás vagy poszter.

• ISBN vagy DOI nélküli konferenciakötetben megjelent 
konferenciaközlemények és absztraktok az Egyéb 
konferenciaközlemény főtípusba kerülnek.

• Szakdolgozat: nem szoktuk feltölteni.

• Doktori disszertáció: a fokozat odaítélése után az 
Egyetemi Könyvtár munkatársa tölti fel.



Az MTMT-s feltöltés alapjai

• A hitelességhez: pontos adatfeltöltés, a 
visszakereshetőség biztosítása külső linkek (pl. 
könyvtári katalógus, adatbázisok) megadásával. 

• Egy közlemény egyszer legyen feltöltve.

• A megfelelő besorolás legyen beállítva.

• Lehetőleg adatbázisokból átemeléssel kerüljenek be a 
tételek. 

• Római számokat, központozási jeleket ne használjunk.



MTMT: szerzői adatlap

Személyi 
és MTMT-s
adatok

Fejléc és funkciói

Továbblépés 
a feltöltéshez



Publikációs lista menedzselése

Listák, táblázatok, 
válogatás

Teendők

Munkafolyamat



A feltöltés
1. Bibliográfiai adatok

2. Egységesített szerzői név és intézmény hozzárendelés

3. Jelleg, típus (= űrlap típus), besorolás (csak a WoS-ból
vehető át). 
MTMT dokumentumok:
1. Jelleg, típus, besorolás v4.0 (2015.03.24.): 

https://www.mtmt.hu/sites/default/files/tipus_jelleg_beorolas_v4.0_2
0150309.pdf

2. Feltöltési útmutatók az MTMT oldalán a Dokumentumok között: 
https://www.mtmt.hu/mtmt-dokumentumok

4. Külső azonosítók (DOI, WoS, Scopus, MATARKA, könyvtári 
katalógusok, teljes dokumentum, egyéb URL stb.)

5. Egyéb háttéradatok: lektoráltság, folyóiratlisták.



Az adatfeltöltés módjai az MTMT-ben

Az adatfeltöltés három lépcsőben történik:
1. Társszerzők által felvitt közlemények magamhoz 

rendelése.
2. Import adatbázisokból.
3. Kézi közleményfelvitel.

A sorrend betartandó!
A cél: eljutni a jóváhagyásig. Ekkor a kötelező 
adatok ki vannak töltve és a tétel nem duplum.



1. Társszerzők által felvitt közlemények 
magamhoz rendelése

Akkor használjuk, ha társszerzős a közlemény, mert előfordulhat, hogy 
a társszerző vagy egy adminisztrátor előttünk már feltöltötte.

• Egységesített szerző név – de több társszerző, nincs még mindenki 
hozzárendelve

• Név variációi (I Kovács, Kovács I, Kovács Imre), variáció társszerzői 
nevekkel (pl. Horváth – Kriska)

• Cím jellemző egymás melletti szavai.
• Hozzárendelés: a találati oldalon a pirossal szedett névre kattintva.



Import és kézi közleményfelvitel
A feltöltés és az ellenőrzés forrásai

Bibliográfiai adatokat tartalmazó adatbázisok
• Web of Science: tudományos szakirodalom: 

www.webofknowledge.com
• Scopus: tudományos szakirodalom: www.scopus.com
• MATARKA: magyar folyóiratcikkek adatai: www.matarka.hu
• EHM (EPA, HUMANUS, MATARKA) közös kereső: főként humán 

területen könyvfejezetek; folyóiratcikkek: 
http://ehm.ek.szte.hu/ehm

• ELTE és OSzK könyvtári katalógusa: http://opac.elte.hu, 
http://nektar.oszk.hu

• WorldCat: idegen nyelvű könyvek, kisebb arányban 
folyóiratcikkek, könyvfejezetek adatai:  http://www.worldcat.org

• Ha máshol nincs találat: Google - ha elérhető – teljes 
dokumentum



Import és kézi közleményfelvitel
A feltöltés és az ellenőrzés forrásai (folyt.)

Teljes szövegű források vagy teljes szövegben való 
keresési lehetőségek:

• Arcanum Tudománytár 2. (ADT): 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/bongeszes/folyoirato
k/arcanum2

• EPA: http://epa.oszk.hu
• Google Books: http://books.google.com
• Amazon Look inside – Search inside this book

funkciója: http://www.amazon.com



Előre programozott importálási lehetőségek az 
MTMT-ben, pl.:

– Web of Science (WoS): közlemények és idézők
– Scopus: közlemények és idézők
– MATARKA: közlemények
– ADS, MOB, MEDLINE
+ Bármi, amiből RIS-ben lehet exportálni (pl. EHM).

Útmutatók: az MTMT importálási oldalán, az MTMT 
dokumentumok között és az ELTE MTMT-s oldalán.

2. Import adatbázisokból 1. 



MATARKA – www.matarka.hu

2. Import adatbázisokból: MATARKA

1

2
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Letöltött publikációk importálása az 
MTMT-be

Import formátum: a 
forrás kiválasztása, ha 
nincs benne: RIS –
Egyéb.
Jelleg: Tudományos.
Nyelv: amiből a 
legtöbb van a fájlban 
(figyelem: ha a fájl 
eleve tartalmazza, az 
lesz beolvasva).

Fájl kiválasztása: az importálandó fájl kiválasztása a 
számítógépünkről.
Import: a folyamat elindítása.



Közlemények magamhoz rendelése

Szerző adott 
formában lévő 
neve kiválaszt 
vagy beír, 
tételnél 
kijelölés, majd 
Hozzáad.

Cél az egységesített névalak hozzárendelése a közleményekhez.



Kézi közleményfelvitel
Leggyakrabban:

• Könyv

• Könyvrészlet 

(konferenciaköz-

lemény!)

• Folyóiratcikk



Általános

Listás adatok:  folyóirat, kiadó, ország, város  felvétele: 
mtmt@lib.elte.hu; a többi: nyelv, új nyelvkombináció: 
Fórumban kérhető.

A kötelezően 
kitöltendő 
mezőket vékony 
keret jelzi.
A szerzőnél ki kell 
választani az 
egységesített 
névalakot.
Egyéb 
közreműködői 
funkciók a 
„További 
szerzőségek” alatt 
(fordító, 
forráskiadás 
készítője, válogatta 
stb).



Folyóiratcikk felvitele

Ha egyik sincs, Tovább.

Az ismert adatok 
kitöltése, majd 
Tovább.

Ha már benn van, 
a rendszer kiadja.

Ha nincs benn, 
További adatok 
bevitele.



Könyvrészlet
Ha nem ismerünk 
azonosítót, Keresés 
bibliográfiai adatok 
szerint.

1

Ha megvan a befoglaló, a 
könyv, „Kiválaszt” gomb. 
Ha még nincs benn a 
könyvrészlet, "Új 
Könyvrészlet felvitele a 
fenti adatokkal". 
Ha nincs benn a befoglaló, 
„ Új könyv felvitele a fenti 
adatokkal”.



Ellenőrzés

Adatbeviteli 
oldal „Teendők”

Összefoglaló 
táblázatok kategóriái



MTMT-s jegyzék letöltése

Munkásság link       Nyomtatható változat (ha csak a 
tudományosokat szeretnénk, a Beállításoknál a „Csak 
tudományos”-ba be kell tenni a pipát)         a böngésző 
nyomtatás funkciójával ki lehet nyomtatni, vagy pdf-ben el 
lehet menteni.

Értékelő listák letöltése: Értékelő lista        Letöltés 
nyomtatóbarát html formátumban  VAGY Lista típusa: 
Letölthető formátumok         amit szeretnénk: csv, RIS



Köszönöm a figyelmet!

ELTE Egyetemi Könyvtár
E-mail: szabo.panna@lib.elte.hu, 

mtmt@lib.elte.hu
Honlap: http://konyvtar.elte.hu


