Láthatóság – MTMT - Gyakran Ismételt Kérdések

Miért fontos az oktatói adatlap és az MTMT folyamatos karbantartása, illetve a kettő
szinkronizálása?
Ez a két felület képezi egyetemünk és karunk tudományos láthatóságának legfontosabb
eszközeit, emellett akkreditációs látogatást megelőzően az ezzel megbízott szakemberek az
MTMT és a honlap alapján tájékozódnak oktatóink tudományos tevékenységéről,
tudománymetriai mutatóiról, a kar által elért kimagasló tudományos eredményekről, illetve
a kari átlagos tudománymetriáról is.

Hol találok útmutatót az MTMT2 használatához?
Az alábbi linken egy kattintható taralomjegyzékkel rendelkező részletes útmutató olvasható.
Hivatalos MTMT2 felhasználói kézikönyv:
https://www.mtmt.hu/system/files/mtmt2-szerzoi-utmutat-v1-2-2_kieg1_javitott2.pdf
További hasznos dokumentumok és útmutatók az alábbi oldalon találhatók:
https://www.mtmt.hu/dokumentumok

Kihez forduljak, ha megakadok az MTMT2 szerkesztésével?
Minden karon az oktatók, doktoranduszok a kari adminisztrátorokhoz fordulhatnak
segítségért
ÁJK-s szerzők esetében:
Gál Hedda (KRE 4-es admin) Jogkörök: admin4 gal.hedda@kre.hu

Hogyan kerülhet fel leghamarabb a publikációm az MTMT-be?
Leghamarabb a szerző tudja felvinni a publikációt.
Ha elakad:
✓ fordulhat segítségért a kari adminhoz, vagy
✓ behozhatja a kari Könyvtárba a művét ajándékpáldányként, mely alapján a könyvtáros
felrögzíti, vagy
✓ az erre a célra szolgáló sablont a megfelelő részeken kitöltve megküldheti e-mailben a
kari adminnak.

Milyen kritériumok alapján soroljam be a publikációimat az MTMT2 kategóriáiba?
Mindenekelőtt el kell dönteni, hogy a dokumentum, amit a kezemben tartok, vagy a
publikáció, amit az online felületen látok pontosan mi. Könyv, vagy egy könyvrészlet,
folyóiratcikk, vagy egyéb dokumentum. A helyes döntés az alapja a közlemény helyes
felrögzítésének.
Ehhez segítséget nyújt az MTMT Típus, besorolás, jelleg című dokumentuma, ami az alábbi
linken érhető el:
https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_besorolas_20180918_4.3.pdf

Fel lehet-e tölteni az MTMT-be megjelenés előtt publikációt?
Nem ajánljuk előzetesen feltölteni, de a rendszer biztosít rá lehetőséget. Ekkor azonban
kétszer kell dolgozni, mert az előzetes felvitel a megjelenés után módosításra szorul.
Az adatok első felvitele után a jelölő négyzetben meg kell jelölni, hogy megjelenés előtt áll.
Jól bevált gyakorlat, hogy a rendszer által felkínált +pipázási lehetőség mellett a publikáció
címe után egy – jellel is beírjuk, hogy „megjelenés előtt”, így a nyilvános felületen is azonnal
látszik, hogy a közlemény még nem jelent meg ténylegesen. Erre oda kell figyelni, hogy a
későbbiekben korrigálásra kerüljön, megjelenés után. Adott esetben az adminok segítségét
kérni a korrekcióban.

Milyen gyakorisággal kell frissíteni a honlapomat, illetve az MTMT felületet?
Ajánlott az oktatói adatlapokat legalább évente kétszer frissíteni. Az MTMT felületére az új
megjelenéseket folyamatosan célszerű rögzíteni, a hivatkozásokat pedig szintén évente
kétszer érdemes monitorozni (pl. Google Scholar-ban, Scopus-ban, Dimensions-ban)

Angol nyelvű útmutató van-e az MTMT 2 használatáról?
MTMT2-ben a nyelvet át lehet állítani angolra a bal felső sarokban.

Hol találok információt az előfizetett adatbázisokról?
http://corvina.kre.hu:8080/proxy.html
Néhány ingyenesen elérhető adatbázist is összegyűjtöttünk a kari könyvtár oldalán:
https://ajk.kre.hu/index.php/szolgaltatasaink/konyvtar

Hol tájékozódhatom a nagy presztízsű folyóiratokról saját kutatási területe(i)mnek
megfelelően?
Az alábbi linkeket ajánljuk figyelmébe:
https://www.scimagojr.com/journalrank.php?category=1203&area=1200&wos=true
http://www.sherpa.ac.uk/romeo/search.php
http://wokinfo.com/mbl/publishers/

https://doaj.org/
A folyóiratrangsor adatok jelölése az MTMT2-ben

Mit jelent az impakt faktor?
Az impakt faktor a folyóirat idézettségi mutatószáma. További információk:
http://www.matud.iif.hu/06jan/13.html
MTMT IF kezelése

Mit jelent a Q1-Q4 besorolás?
Azt mutatja meg, hogy a folyóirat az adott szakterületi rangsorban melyik negyedbe esik: a
Q1 besorolású folyóiratok az élről számított első negyedbe, Q2: második negyedbe, Q3:
harmadik negyedbe, Q4: utolsó negyedbe eső folyóiratokat jelölik. További információk az
MTMT által használt szakterületi folyóiratrangsorokról:
https://www.mtmt.hu/sites/default/files/utmutatok/szakteruleti_folyoiratrangsor_az_mtm
t-ben.pdf

Bármilyen kérdése felmerül, forduljon bizalommal Könyvtárosainkhoz!
(ajk.konyvtar@kre.hu)

