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A doktori iskolák akkreditációja 
és az MTMT

• 10 MTMT-publikáció adatainak átadása az 
akkreditációhoz a doktori.hu adatbázisba: 
– 5 db, amiből a legrégebbi 2011-es
– 5 db egyéb legjelentősebb (legidézettebb stb.)

• A tudománymetriai adatok átadása a teljes MTMT 
listából az akkreditációhoz a doktori.hu adatbázisba, pl.: 
– Tudományos és felsőoktatási publikációk száma / jelleg, típus, 

besorolás szerint
– Független idéző közlemények száma (minimum 1 db!)

• Törzstagok számára kötelező, és a megadott feltételek 
maradéktalanul vonatkoznak rájuk.
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10 publikáció kiválasztása 
az MTMT-ben

• Az akkreditációhoz szükséges 10 publikáció 
csak „Tudományos” jellegű lehet.

• A törzstagok számára kötelezően figyelembe 
kell venni a következőkben felsorolt típusra és 
besorolásra vonatkozó előírásokat is.

• A nem törzstagok számára egyes esetekben 
kevésbé szigorú feltételeket írnak elő.



5

• Csak a MAB által elfogadott típusok importálhatók az MTMT-ből.
Hivatalos MAB besorolások: 2016/2/VI. sz. MAB határozat 3. melléklete: 
http://www.mab.hu/web/doc/beadvanyok/160509DI_ABSZ_H_160829.docx

• Október 15-től: 2016/6/V/2. sz. MAB határozat 3. melléklete: 
http://www.mab.hu/web/doc/beadvanyok/160708DI_ABSZ_H_160829.docx

Elfogadott típusok

Típus Egyéb feltétel, megjegyzés
Felsőoktatási 
tankönyv

Jellege csak oktatás lehet. Csak társadalom-tudomány
területen elfogadott, 15 szerzőig.

Forráskiadás Csak bölcsészet-tudomány területen elfogadott, 15 
szerzőig. Fordítás: csak klasszikus nyelvből

Katalógus Csak művészet területen elfogadott, 15 szerzőig. (A 
kisnyomtatvány jellegű katalógus nem elfogadott.)

Kézikönyv 15 szerzőig

Típus-besorolás kombinációk – példák
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Kijelölés az MTMT-ben

0. Bejelentkezés: http://www.mtmt.hu, 1. A Javítható szerzői listában a tétel alatti 
[megjelölés válogatott listához] menüben az ODT/MAB kiválasztása. Jelenleg 10 tétel
kell, amelyből 5 öt évnél nem régebbi (5 darab 2011-es vagy frissebb).

Az eredmény:

A kijelölést megszüntetni a piros 
ODT/MAB feliratra, és NEM a 
közlemény törlésére szolgáló 

„Törlés” gombra kattintva lehet!
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Ellenőrzés, feltételek az 
MTMT-ben

1. „Válogatás” lista megjelenítése: pontosan 10 db ODT/MAB 
megjelölt tétel kell, 2. egységes szerzői név hozzárendelése 
kötelező, 3. csak tudományos jellegű és a MAB határozat 
szerint elfogadott típus/besorolás, 4. nem lehet jóváhagyatlan.
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A 10 publikáció átvitele az MTMT-ből
a doktori.hu adatbázisába

• Első adatátemeléskor össze kell kötni az MTMT-ben 
található publikációs listát a doktori.hu adatbázisában 
található szerzői adatlappal – ekkor kell megadni a 
szerzői MTMT-azonosítót.

• Az átemelés akkor sikeres, ha:
1. jó MTMT-azonosítót adtunk meg (nem egyenlő az MTA 

köztestületi azonosítóval!),
2. az előzőekben megadott feltételek szerint választottuk ki a 10 

publikációt,
3. pontosan 10 publikációt választottunk ki.

• Az adatok frissítésekor mindig újra 10 publikációt kell 
kiválasztani és átemelni.
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Belépés az 
ODT adatbázisba

1

0. Elérés: http://www.doktori.hu, 1. kattintás a menüben: Bejelentkezés, 
2. felhasználónév és jelszó megadása, Bejelentkezés gomb.

2
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Közlemények adatlap

1

1. Közlemények adatlap kiválasztása a bal oldali menüből, 2. kattintás a Közlemények 
átemelése publikációs adattárból feliratra.

2
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Import előkészítése

1. MTMT-azonosító megadása (az MTMT-be belépve a Személyi adatlapon található), 2. 
mentés, mentés után munkásság megjelenítése – opcionális, az azonosító 
ellenőrzéséhez (az MTMT oldalára vezet), 3. átlépés az import oldalra.

1

2

3
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Import

1. Kattintás a Lista megnyitása importáláshoz feliratra, 2. opcionális: a témavezetői 
könnyített feltételű feltöltés estén, 3. majd a Közlemények importálásának indítása 
gombra, 4. végül megerősítés.

1

4

3 2



13

Hibás közlemények javítása

A hiba pirossal van jelölve, a kurzor ráhúzásával a rendszer kiírja a javítandót. Javítás 
vagy egy másik közlemény kiválasztása az MTMT-ben, utána ismét „Lista megnyitása 
importáláshoz” az előző oldalon. 
A sikeres importálást az oldal tetején egy sárgított „A mentés sikerült” felirat jelzi.
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Tudománymetriai adatok átvitele
az MTMT-ből doktori.hu adatbázisába

• Típus és besorolás szerint a 10 válogatott közlemény 
közé kiválasztható közlemények száma.

• Az összes tudományos és felsőoktatási MTMT-beli
közlemény száma.

• A monográfiákba és szakkönyvekbe írt fejezetek 
száma kézzel kitöltendő.

• Külföldön megjelent közlemények száma.
• Hazai kiadású idegen nyelvű közlemények száma.
• Átkerül a „Tudományos” jellegű művek független 

idézettségének száma.
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Tudománymetriai adatok
importálása

1. Kattintás a tudománymetriai adatokra, 2. majd Tudománymetriai adatok publikációs 
adattárból történő átemelésének előkészítése.

1

2
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Tudománymetriai adatok
importálása 2.

Az MTMT-be feltöltött közlemények alapján az adatok automatikusan betöltődnek. 
1. Opcionális: a témavezetői könnyített feltételű feltöltés estén, 2. ha megfelelőek az 
adatok, „importálás” gomb, ha nem, az MTMT-ben módosítható.
A sikeres importálást az oldal tetején egy sárgított „A mentés sikerült” felirat jelzi.

12
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Ellenőrzés, nyilatkozat

1. Szükség esetén: személyi és tudományos adatok aktualizálása; 2. Ellenőrzés/
nyilatkozat menü megnyitása, 3. „A nyilatkozatot elfogadom” gombra kattintás, és 
mindaddig a jelzett hibák megoldása, amíg hibaüzenetek jelennek meg.

1

2

3
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A sikeres befejezés jele

A Személyi adatlapon megjelenik a nyilatkozat időpontja.


