
 

Rektori utasítás 

 

A Széchenyi István Egyetem tudományos publikációs tevékenységével kapcsolatos 

adatbázis (MTMT) és az Egyetemi Repozitórium kialakításának és alkalmazásának 

szabályairól  

 

 

 

Az MTMT működtetése az Egyetemen 

 

1. Az Egyetemen a műveket elsődlegesen a Magyar Tudományos Művek Tárában 

(továbbiakban: MTMT) kell nyilvántartani.  

2. Az MTMT nyilvános, hiteles nyilvántartás, amely az Egyetem szervezeti felépítését 

követve, az utasítás személyi hatálya alá tartozó személy tudományos előmenetele, az 

Egyetem akkreditációja, a doktori iskolákkal kapcsolatos követelmények teljesítése, a 

pályázati adatszolgáltatások, az akadémikus tagajánlások, az „MTA doktora” 

pályázatok beadása során hivatkozható publikációs adatokat szolgáltat.  

3. Az MTMT-ben nyilván kell tartani az Egyetemmel közalkalmazotti jogviszonyban 

álló oktatók, kutatók műveit, adatait. 

4. Az Egyetemen az oktatói követelmények megítélésére irányuló eljárásokban, 

minősítésben, habilitációs eljárásokban, a doktori fokozatszerzési eljárásban az 

MTMT-ben szereplő adatokat kell figyelembe venni. 

5. Az MTMT működtetéséért az intézményi megbízott felel. Az intézményi megbízott a 

tudományos és általános rektor-helyettes szakmai felügyelete mellett látja el 

tevékenységét. (1. sz. melléklet) 

6. Az MTMT működtetésének szakmai felügyeletét az Egyetemi Könyvtár látja el. Az 

intézményi megbízott az Egyetemi Könyvtár mindenkori igazgatója. 

7. Az intézményi megbízott:  

a) képviseli az Egyetemet az MTMT Program Tanácsában (továbbiakban MTMT 

PT) 

b) közvetíti és képviseli az Egyetem MTMT adatbázisa kialakításával kapcsolatos 

elvi és szakmai kérdéseket 

c) szavazati joggal részt vesz az MTMT PT ülésein, képviseli a szakmai és anyagi 

érdekeit az Egyetemnek 

d) beszámol az Egyetem vezetőségének az MTMT működésével kapcsolatos 

eseményekről 

e) részt vesz az Egyetemen az MTMT adminisztratív ügyeinek koordinálásában       

8. Az Egyetem az MTMT adminisztratív feladatainak koordinálására az intézményi 

megbízott javaslatára intézményi adminisztrátort nevez ki.  

9. Az intézményi adminisztrátor  

a) regisztrálja és karbantartja az Egyetem, a karok és más szervezeti egységek 

adatait az adatbázisban 

b) kialakítja az MTMT-ben az Egyetem hierarchikus rendszerét 

c) kezeli és ellenőrzi az intézményi szerzők regisztrációját 

d) feladata az intézményi szerzők felvétele, adatainak kezelése, karbantartása 

e) az Egyetemen intézményen belüli adminisztrátori jogosultságokat ad 

f) kapcsolatot tart az intézményi megbízottal, a szakreferensekkel és a szerzőkkel 

g) képviseli az Egyetemet az Információ-Technológiai Szakbizottságban 

(továbbiakban (ITSZ) 



10. Az Egyetem az Egyetemi Könyvtár javaslatára az MTMT Bibliográfiai 

szakbizottságába (továbbiakban MTMT BSZB) intézményi képviselőt nevez ki.  

11. Az Egyetemi Könyvtár igazgatója a tanszékekhez az MTMT adtabázis működtetéshez 

szakreferenseket rendel (2. sz. melléklet) 

12. A szakreferens: 

a) regisztrálja és felügyeli a hozzá kapcsolódó szervezeti egységek adatait az 

MTMT-ben 

b) tanszéki adatkezelői jogosultságokat adhat 

c) segíti támogatja az adatkezelők és a szerzők munkáját az MTMT-be történő 

adatbevitel során 

d) a tanszékekhez tartozó szerzők publikációit és az idézőket kezeli 

e) az Egyetemen működő Doktori iskolák törzstagjainak a publikációs listáját 

gondozza. 

f) a szerző külön megbízása alapján elvégezheti az adatbázisba a művek 

feltöltését  

g) folyamatosan kapcsolatot tart a hozzá tartozó tanszékek oktatóival/kutatóival, 

adatkezelőkkel, az intézményi adminisztrátorral 

13. Az MTMT adatbázis működtetését tanszékenként kijelölt adatkezelők tanszéki 

kapcsolattartók segítik.  

14. A tanszéki kapcsolattartót, adatkezelőt a tanszékvezető jelöli ki. 

15. A tanszéki kapcsolattartó, adatkezelő: 

a) regisztrálja, felügyeli a szervezeti egységek adatait 

b) regisztrálja és felügyeli az egységekhez tartozó szerzők adatait,  

c) elvégzi a publikációk, szerzők intézményhez, részleghez rendelését 

d) közreműködik a publikációk feltöltésében 

e) folyamatos kapcsolatot tart az intézményi adminisztrátorral és a bibliográfiai 

szakbizottság egyetemi képviselőjével. 

 

AZ MTMT feltöltése 

 

16. Az MTMT adatbázisba a művek adatainak feltöltéséért és az adatok helyességéért a 

mű szerzője a felelős. A feltöltést a szerző személyesen, vagy az általa megbízott 

adatkezelő által teheti meg. 

 

17. A szerző 

a) regisztrálja magát az MTMT adatbázisban 

b) rögzíti az adatbázisban a saját műveit- ide értve a társszerzőkkel alkotott 

korábbi műveket is-, valamint az idézőit 

c) ellenőrzi az adatok helyességét, duplumok esetén intézkedik azok törléséről 

d) évente legalább egy alkalommal ellenőrzi az adatbázisban rögzített művek 

helyességét, és az idézőket, elvégzi a szükséges javításokat, pótlásokat 

e) rögzíti az adatbázisban a munkahelyére vonatkozó változásokat 

f) a publikációit   „Jóváhagyás” után nyilvánossá teszi 

  

18. Az adatkezelő feladatai:  

a) rögzítik a szerzők által leadott lista alapján a szerzők műveit és a művek 

idézőit 

b) hozzárendelik a társszerzők által korábban rögzített műveket a szerzőkhöz 

c) a szerzők megbízása alapján egyéb, az adatbázis feltöltésével kapcsolatos 

feladatot vehetnek át. 



19. Szakreferensek 

 

a) rögzítik az Egyetem doktori iskoláiban oktató törzstagok által leadott listák alapján a 

szerzők műveit, idézőit  évente egy alkalommal  (szeptember) 

b) hozzárendelik a társszerzők által korábban rögzített műveket a szerzőkhöz 

c) a szerzők megbízása alapján a publikációk és a hivatkozások gyűjtésében, az adatok 

felvitelében vehetnek részt.  

 

 

A művek exportálása, importálása 

 

1. Az Egyetemi Könyvtár által a HUNTÉKA könyvtári rendszerbe 2009-ig felvitt 

publikációk exportálása az MTMT-be  központilag történik. 

2. A művek exportálása  és importálása évi egy alkalommal a szakreferensek feladata  

(minden év szeptemberében)   

3. A szakreferensek  

a) a repozitóriumba felvitt műveket ellenőrzés után  exportálják az MTMT-be 

b) az Egyetemi Repozitóriumból hiányzó műveket  az MTMT-ből importálják a 

repozitóriumba 

c) Az MTMT-be  be nem került művekkel kiegészítik a szerzői listákat az 

Egyetemi Repozitóriumba. 

 

 

 

Záró és hatályba léptető rendelkezések 

 

Az utasítás hatályba lépését követően az elsődleges feltöltés kizárólag az MTMT adatbázisban 

történhet.  Az "Aigaion"  szoftverrel működtetett publikációs adatbázisba új adatokat már nem 

lehet felvinni, azok csak megtekintésre használhatók.  2009 és 2011 között oda felvitt 

műveket a szakreferensek  az oktatók/kutatók kérésére ellenőrzik, kiegészítik, javítják. Ha 

rendelkezésre áll a dokumentum elektronikus változata, a JaDox-ba feltöltik azt.  

    

 

  

Jelen utasítás 2012. március 1-jén lép hatályba.  

 

 

Győr, 2012. február 29. 

 

 

 

 

Dr. Szekeres Tamás 

Rektor 

 

 

 

 

 

 

http://www.aigaion.nl/


 1. sz. melléklet 

 

 

A Széchenyi István Egyetem képviselete az MTMT programban 

 

 

A Magyar Tudományos Művek Tárának három munkabizottsága működik. A három 

munkabizottság felelős a  program sikerese megvalósításáért. A Széchenyi István Egyetemet a 

három bizottságban képviseli:  

1. MTMT Program Tanács: Figula Anikó Egyetemi Könyvtárigazgató, intézményi megbízott 

(fanikó@sze.hu) 

2. MTMT Információ-Technológiai Szakbizottság: Bella Szilvia, intézményi adminisztrátor, 

szakreferens (bella@sze.hu) 

3. MTMT Bibliográfiai Szakbizottság: Lencséné Bogár Anikó szakreferens 

(lencsene@sze.hu)  

 

 

 

SZE szervezeti hierarchia

4. szintű, Intézményi adminisztrátor

Bella Szilvia

Intézményi megbízott

Figula Anikó

SZE Kar, Tanszék

5. szintű adminisztrátor *

SZE Kar, Tanszék

5. szintű adminisztrátor *

Kutatócsoport

5. szintű adminisztrátor *

SZE Tanszék

6. szintű adatkezelő

SZE Tanszék

6. szintű adatkezelő

SZE Tanszék

6. szintű adatkezelő

Szerző

7. szintű jogosultság

Szerző

7. szintű jogosultság

Szerző

7. szintű jogosultság

Szerző

7. szintű jogosultság

* Könyvtári kapcsolattartó (Szakreferens)  
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          2. sz. melléklet

         

 

 

SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR 

MTMT Szakreferensek és elérhetőségeik 
 

Név Telefon E-mail Iroda Tanszék 

Bella Szilvia 96/613-719 ; 3104 bella@sze.hu IS 010 

Gazdasági Elemzések  

Nemzetközi és Elméleti Gazdaságtan 

Regionális-tudományi és Közpolitikai 

     

Bocskai Adrienn 96/613-719 ; 3104 bocskai@sze.hu IS 010 

Anyagtudományi és Technológiai 

AUDI Hungária Járműmérnöki 

Tanszékcsoport 

Automatizálási 

Belsőégésű Motorok 

Járműgyártási  

Közúti és Vasúti Járművek 

Távközlési 

     

Figula Anikó 96/503-441 ; 3441 faniko@sze.hu IS 014 Műszaki Tanárképző 

     

Hegedűs Péter 96/613-717 ; 96/503-443 hegedus@sze.hu IS 012 

Bűnügyi Tudományok  

Jogelméleti 

Jogtörténeti 

Polgári Jogi és Polgári Eljárásjogi 

     

Hubay Miklós 96/613-717 ; 96/503-443 hubay@sze.hu IS 012 

Alkalmazott Mechanika 

Fizika és Kémia 

Informatika 

Matematika és Számítástudomány 

Mechatronika és Gépszerkezettan 

     

Lencséné Bogár Anikó 96/503-442 ; 96/613-718 lencsene@sze.hu IS 011 

Építészeti és Épületszerkezettani 

Épülettervezési 

Közlekedésépítési és Településmérnöki 

Szerkezetépítési 

     

Marek Eszter 96/613-717 ; 96/503-443 mareke@sze.hu IS 012 

Egészségtudományi 

Szociális Munka 

Testnevelési és Sportközpont 

Szólóhangszerek és művészetelmélet 

Zenekari hangszerek 

     

Nyitrai Erzsébet 96/613-719 ; 3104 nyitraie@sze.hu IS 010 

Idegen Nyelvi Oktatási Központ 

Marketing és Menedzsment 

Nemzetközi Kommunikáció 

     

Oross Adrienn 96/613-719 ; 3104 orossa@sze.hu IS 010 

Alkotmányjogi és Politikatudományi  

Kereskedelmi-, Agrár- és Munkajogi 

Közigazgatási Tudományok 

Nemzetközi Köz- és Magánjogi 

     

Tóth Katalin 96/503-442 ; 96/613-718 tothkati@sze.hu IS 011 

Építésztörténeti és Városépítési 

Környezetmérnöki 

Közlekedési 

Logisztikai és Szállítmányozási 
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