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Az MTMT létrehozása és céljai

• Az MTMT-t 2009-ben hozták létre a Magyar Tudományos 
Akadémia, a MAB, a Magyar Rektori Konferencia, az 
OTKA és az Országos Doktori Tanács  szervezésében és 
ajánlásával.

• Az ELTE 2010-ben az elsők között alapító intézményként
csatlakozott az MTMT-hez.

• Célja, hogy az egyéni és intézményi tudományos és 
egyéb szellemi alkotások nemzeti adatbázisa legyen, és 
hiteles információt szolgáltasson az egyéni és intézményi 
tudományos teljesítményről. 



Országos szabályozás: „Akadémiai törvény”
• MTA törvény (1994. évi XL. törvény, módosítva a 2015. 

évi CXXXI. törvénnyel, hatályos 2015. VII. 21-től)

• ...tartalmazza a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 
által a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 30. §
(7) bekezdésében meghatározott jogviszonyuk keretei 
között megalkotott és nyilvánosságra hozott tudományos 
művekkel, valamint a költségvetési forrásból tudományos 
mű megírására, létrehozására irányuló szerződés alapján 
támogatásban részesülő személyek által megjelentetett 
tudományos művekkel kapcsolatos... adatokat...

• Az MTMT adatbázis működtetését az MTA 
közfeladataként határozta meg, a feladat ellátásra az MTA 
Könyvtár és Információs Központot jelölte ki.



ELTE-s szabályozás

• Az ELTE dolgozóinak és hallgatóinak az MTMT-
vel kapcsolatos kötelezettségeit a 6/2012. (II. 
23.) számú rektori utasítás és az ahhoz kiadott 
Tájékoztató segédlet tartalmazza.

• Doktori Szabályzat 57§ (1) e: A doktori fokozat 
megszerzésének feltétele ... a szakirodalmi 
közlemények adatainak [...] feltöltése a 
Magyar Tudományos Művek Tárába. 



Munkamenet

• Szerzői feladatok
– A megjelenés évében rögzíteni/rögzíttetni a műveket az 

MTMT-ben és az intézményi repozitóriumban (EDIT).
– Évente legalább egyszer feltölteni a művekhez tartozó 

idézőket.
– Beállítani az MTMT-ben az egyes közleményekhez tartozó 

szervezeti egységet (intézményi hozzárendelést).
– Értékelő táblázatok ellenőrzése.
– Publikussá tétel.

• A feltöltést a szerző, a nevében eljáró adatkezelő 
vagy adminisztrátor teheti meg.



Adatfeltöltés az MTMT-be

• Dokumentumtipológia: részletes leírásuk az MTMT Jelleg, 
típus, besorolás ismertetőjében: 
https://www.mtmt.hu/sites/default/files/tipus_jelleg_be
orolas_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: 
https://www.mtmt.hu/system/files/mta_doktori_hataroz
at_-_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.



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.



Alapfogalmak

• Lektoráltság
• Open Access
• Predátor/parazita folyóirat
• Impakt faktor
• Hirsch-index
• DOI, Handle
• Affiliáció
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