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Alapok

• Az automatikus idézőfrissítési lehetőség kihasználása miatt fontos,
hogy a Web of Science (Wos) adatbázisban szereplő közleményeknél
az MTMT-ben legyen feltüntetve a Web of Science azonosító.

• Ha az MTMT-ben nem szerepel a közlemény leírásában a WoS
azonosító, de a közlemény megtalálható a WoS-ben, ki lehet
egészíteni a rekordot.

• A kiegészítéshez a közleményt meg kell keresni a WoS-ben, majd ezt
követően kézi felvitellel vagy importálással lehet az MTMT-ben az
azonosítót hozzáadni a rekordhoz.



Közlemények keresése a Web of Science-ben, 
exportálás
• A Web of Science-ben (https://apps.webofknowledge.com) rá kell keresni a szerző

nevére, vagy a közlemény címére. Ha szükséges, évekre lehet szűkíteni a listát.

Keresés cím szerint

Keresés szerző szerint



• A találati listán ki kell választani a szerző közleményeit.

• Ki kell jelölni az exportálni kívánt közleményeket.

• Az Export menünél az „Other file formats” lehetőséget kell választani.

• A megjelenő ablakban a „File Format” sor lenyíló menüjéből az „Other Reference
Software” vagy a „Plain Text” opciót kell megjelölni, ezt követően lehet exportálni
és menteni a fájlt.

Kijelölés

További 
szűkítési 

lehetőségek 
a listán



WoS azonosító pótlása importálással

• Ennél a műveletnél a kiválasztott közleményeket kell importálni a Web of Science-
ből az MTMT-be.

• Az MTMT-ben a közlemények listájának megjelenítése után a felső menüsor
„Import” gombjának lenyitásakor az „Importálás fájlból” lehetőséget kell
választani.



WoS azonosító pótlása importálással

A megjelenő ablakban a következőket kell
beállítani:

• Fájl: ki kell választani a WoS-ből lementett fájlt

• Formátum: automatikusan megjelenik a
„TAGGED – WoS”

• Duplumkereséssel: legyen kipipálva

• Felülírás módja: a menüből a „Kiegészítés”
lehetőséget kell választani

A beállítás eredményeként az MTMT-ben már
szereplő közlemény nem kerül be duplumként a
listára, viszont a hiányzó WoS azonosítóval
kiegészül az import során a rekord.



WoS azonosító pótlása az MTMT-ben kézi 
felvitellel
• A WoS-ben a kiválasztott közlemény címére kattintva megtaláljuk a közlemény

részletes leírását. A „See more data fields” sorra kattintva láthatóvá válik a WoS
azonosító is.



WoS azonosító pótlása az MTMT-ben kézi 
felvitellel
• Az MTMT-ben a közlemények listájának megjelenítése és az adott publikáció

kijelölése után a felső menüsor „Műveletek” gombjánál a „Külső azonosító
kezelése” lehetőséget kell kiválasztani.

Első lépésként a „Hozzáad” 
gombra kell kattintani.



WoS azonosító pótlása az MTMT-ben kézi 
felvitellel
Ezt követően a megjelenő ablakban

• a „Külső azonosító jel” sorba be kell másolni az WoS azonosítót,

• a „Külső azonosító neve” sorban ki kell választani a WoS-t (Web of Science),

• végül a „Hozzáad” gombra kell kattintani.


