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MTMT adatbázis  

Változásjegyzék 5.19.8 * 

Jelszóval kapcsolatos változások 

A felhasználók adatainak és a rendszer informatikai biztonságának növelése céljából az adatbázis új verziójában már az MTMT 

adminisztrátortorai nem tudják módosítani a szerzők jelszavát. 
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A szerző maga kérhet jelszó-emlékeztetőt az MTMT honlapján a belépésre szolgáló ablakban, vagy az „Elfelejtette a jelszavát” feliratra 

kattintva. 

 

A megjelenő felületen az MTMT adatbázisban használt felhasználónévét szükséges megadni. Elfelejtett felhasználónév esetén kérjük, forduljon 

szakreferenséhez! 

A felhasználónév megadása után a rendszer kiküldi a korábban beállított (regisztrációkor megadott) e-mail címre a jelszó módosítására 

használható linket. Erre a linkre kattintva, a megjelenő ablakban az adatbázisba való bejelentkezéshez egy új jelszó adható meg. 
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Belépés EduID-vel 

Az MTMT honlapján a Belépés ablakban az „EduID Belépés” feliratra kattintva elvégezhető az MTMT-ben használt felhasználónév és az 

EduID, egyetemi azonosító összekapcsolása. Első alaklommal a megjelenő felületen szükséges kiválasztani az Egyetemet, ahova a szerző/admin 

kapcsolódik. 
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A Széchenyi István Egyetem kiválasztása után a rendszer átirányítja a felhasználót az SZE egyetemi portálra. 
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Az EduID azonosító és jelszó megadásával megjelenik a következő felület: 

 

Az MTMT adatbázisban használt felhasználói név és jelszó beírása után az adatbázisba bejelentkezve majd kijelentkezve, az összekapcsolás 

megtörténik. Az MTMT adatbázisba való ismételt bejelentkezés esetén már használható az EduID. (Egy EduID-hez csak egy MTMT-s 

felhasználó kapcsolható!) 

Az MTMT Adatkezelési Nyilatkozata elérhető az MTMT weblapján az MTMT Dokumentumok mappában: 

https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_beorolas_v3.1.pdf 

  

https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_beorolas_v3.1.pdf
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Besorolásokkal kapcsolatos változások 

A Bibliográfiai Bizottság 2013. 01. 30-i ülésén elfogadott besorolásokat érintő változások a  verziófrissítés után megjelennek az MTMT 

adatbázisban is! 

Az MTMT portálon a Dokumentumok mappában elérhető, letölthető az új „Jelleg, típus, besorolások (v. 3.1)” című dokumentum, melyben a 

Bizottság által megszavazott besorolások szerepelnek. (https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_beorolas_v3.1.pdf) 

1. A Könyv típusba bekerült a Monográfia besorolás. 

 

https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_beorolas_v3.1.pdf
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2. A Könyvrészlet (Könyvfejezet) típusba bekerült a Könyvfejezet besorolás is. 

 

Az Alkotás típus szintén megtalálható a dokumentumban, de az adatbázisban az Alkotás típus még nem használható. Az alkotás típus bevezetése 

később (az év második felében) várható. 

Idézők besorolásának és jellegének beállítása 

Az adatbázisban az idézők kézi felvitelénél és importálásnál a hivatkozások besorolásának és jellegének beállítása is lehetővé vált. A besorolás és 

a jelleg kiválasztásánál is a publikációknál használt, a „Jelleg, típus besorolások” táblázatban szereplő besorolások és jellegek válaszhatók. 
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MTMT táblázatok 

Az adatbázis a szerzők munkásságát összefoglaló táblázatai kezelik az új besorolásokat. Az általános és a szakterületi, összefoglaló táblázatba is 

bekerültek az Egyéb szerzőségre vonatkozó adatok..  

Az MTA tudományos osztályainak szakterületi, összefoglaló táblázatai az MTA Elnökség és a tudományos osztályok határozatai és véleményei 

alapján módosultak. 

 


