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Jelleg/Character
MTMT magyar

MTMT angol

Tudományos

Academic

Oktatási

Educational

Közérdekű

Of public
interest

Ismeretterjesztő

Popular science

Nem besorolt
jellegű

Character not
classified

Műszaki1
Művészeti1

Technical
Artistic

További ide
értett

Szakmapolitikai,
Társadalompolitikai
Népszerűsítő

További ide
értett angol

Management of
profession,
Political

Magyarázat (és a segítség szövege)
A szaktudomány normáinak megfelelő formában, tárgyalásmóddal és ellenőrzési
eljárással készült, tudományos közösségnek szánt, publikálás esetén tartós hordozón
tárolt és a nyilvánosság számára hozzáférhető mű, kiadvány, közlemény] amely
témájában rendszerint:
a) eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményről számol be vagy:
b) meglévő eredményeket dolgoz fel, szintetizál, értékel; vagy:
c) a szakirodalomban való eligazodást, tartalomfeltárást szolgálja.
Rendszerezett ismereteket közvetítő, az oktatási folyamat számára didaktikai
szempontok szerint összeállított mű, amely egy meghatározott tudományterület
(tantárgy) elsajátítását segíti.
Társadalom- és/vagy szakmapolitikai témáról az értelmezés és meggyőzés szándékával
formált, a sajtóban nyilvánosságra hozott vélemény. Az olvasók minél szélesebb
körének szánt, rendszerint közéleti töltésű.
Tudományos szakmai ismeretek és eredmények közlési módja a nagyközönség számára
érthető formában. A közlés célja lehet a tudományos ismeretanyag elterjesztése, a
tudomány szerepének népszerűsítése, a közgondolkodás, életmód stb. befolyásolása a
tudomány tekintélyének segítségével.
A fentiek egyikébe sem besorolható egyéb jellegű művek, például az országos és
nemzetközi szabványok/szabályzatok (többek között a
bibliográfiai/levéltári/muzeológiai dokumentálási/leírási szabványok, metaadatszabványok ).
Alkalmazott, alkalmazható vagy megvalósítható mérnöki, technikai jellegű
Alkotóművészi kifejezésmóddal élő

Általánosan érvényes valamennyi típusra: a típusokat nem különböztetjük meg a dokumentumhordozó vagy a médiatípus szerint. Valamennyi típus
lehet nyomtatott papír alapú valamint elektronikus formátumú is (pl. CD, DVD, hálózatról elérhető digitális formátumok).
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Csak az Alkotás főtípushoz járul.
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Főtípusok
Főtípusok2
Könyv jellegű kiadvány

Book

Könyvrészlet

Part of book

Folyóiratban, periodikumban
megjelent

Journal paper

Egyéb konferenciakötet
Egyéb konferenciaközlemény
Értekezés
Oltalmi formák3
Alkotás
Tudományos adat

Dissertation
Protection forms
Creation
Research data

Magyarázat (és a segítség szövege)
Könyv: Nem időszaki, hanem egy vagy több, meghatározott számú kötetben megjelenő, szabad szemmel
olvasható szöveget, ill. illusztrációt tartalmazó, befejezett egészet alkotó kiadvány MSZ 3402) Tipikusan
legalább 48 oldal (3, egyenként 16 oldalas nyomdai ív) (UNESCO), ill. 3 ívnél (1 ív=40 ezer betűhely) nagyobb
terjedelmű írásmű (NAVA).
Ide tartoznak a monografikus és összefoglaló művek; a gyűjteményes kötetek; a tematikus, szerkesztett
konferenciakötetek; a kézikönyvek; tankönyvek; az önálló kiadványként megjelenő műhelytanulmányok és más
könyv jellegű kiadványok. Az 1972 után megjelent könyvek többnyire ISBN-számmal rendelkeznek.
Egységes tematikájú, könyv vagy gyűjteményes kötet részeként megjelenő, szerzővel, címmel, meghatározott
terjedelemmel rendelkező, illetve önálló, kisebb egységként leírható (rész, fejezet, szócikk stb.) publikációs
forma.
Minden olyan dokumentum, amelyik folyóiratban vagy más, rendszeresen megjelenő periodikumban (például
évkönyv) jelent meg és szerzővel, címmel, meghatározott terjedelemmel rendelkezik.
Folyóirat: szabályos időközönként megjelenő, egységesen szerkesztett, meghatározott tárgykörre irányuló,
vagy valamely kutatási terület eredményeinek közlésére szolgáló kiadvány. Ebben az adatbázisban ide értjük a
tudományos szaklapot, valamint a napilapot, a közéleti sajtót és a szakmai magazint is.
A folyóirat egymást követő számozási adattal: tárgyévvel, füzetszámmal, keltezéssel, időrendi vagy egyéb
jelöléssel ellátott részegységekből (füzetekből, évfolyamokból, kötetekből) áll.
A nemzetközi nyilvántartásba vett folyóiratok ISSN-számmal rendelkeznek.
Konferencia anyagát tartalmazó, ISBN- vagy DOI-azonosító nélkül megjelentetett kötet. Nincs besorolása.
Konferencia anyagát tartalmazó, ISBN- vagy DOI-azonosító nélküli kötetben megjelent közlemény.
Tudományos fokozat, illetve cím elnyerése céljából készített, elfogadott, archivált tudományos értekezés.
A szabadalmi vagy találmányi joggal védett új tudományos-műszaki eredményekről szóló dokumentum.
Ebben az adatbázisban művészi igényű mű, vagy jelentős műszaki alkotás.
Közzétett tudományos, kutatási adatok. Olyan mérési, felmérésekből származó vagy számított tudományos
adatok, melyek nyilvánosan hozzáférhetőek, hivatkozhatóak és nem képezik részét egy publikációnak (pl. nem
egy folyóiratcikk függeléke stb.). Rendelkeznie kell egyedi, állandó külső azonosítóval (pl. DOI).
A tudományos adat típusnak nincs besorolása.

Egyéb, nem besorolt

2
3

Not classified

Ebbe a típusba sorolhatók azok a dokumentumok, amelyek egyik főtípushoz sem tartoznak. Ide kerülnek
például a webhelyeken közzétett és más egyéb atípusos, az ún. „szürke irodalom” körébe tartozó
dokumentumok.

Rövid neve vastagon szedve.
A típus részletes leírása és a hozzá tartozó besorolások bővítése folyamatban van.

5

Folyóirat besorolások
MTMT magyar

MTMT angol

További ide értett

További ide értett
angolul

Szakcikk IF

Article

Tanulmány,
Tudományos dolgozat,
Műelemzés

Research article,
journal article

Összefoglaló cikk IF

Review paper, Review

Rövid közlemény IF

Note, Research letter

Rövid cikk, Levél
(minősített)

Short
communication, Case
study (short), Case
report (short)4

Sokszerzős vagy
csoportos szerzőségű
közlemény IF

Paper with multipleauthors or
collaborative
authorship

Kollaboráció

Multicenter study

Forráskiadás IF

Edition of primary
sources

Szövegkiadás, forrás
kommentált fordítása

IF
4

Survey paper

Text edition,
Publication,
Translation of
sources with
commentary

Magyarázat (és a segítség szövege)
Teljes terjedelmű, szakfolyóiratban megjelent tudományos dolgozat,
amely: a) eredeti elméleti vagy empirikus kutatási eredményről számol
be, az adott tudományterület elfogadott módszereit használja, a
tudományos közösségnek szól; b) a vizsgált tudományterület
eredményeinek összefoglalását, szintézisét nyújtja és új kutatási
területeket, irányokat jelöl ki; c) a szakirodalomban való eligazodást,
tartalomfeltárást szolgálja. Ide kerül a konferencián elhangzott előadás
lektorált folyóiratcikké szerkesztett változata is.
Tudományos folyóiratban megjelent, egy-egy specifikus téma,
tudományterület aktuális kutatásait összegző cikk.
Eredeti, kis terjedelmű, egy-egy szűkebb részletet, problémát
megragadó és taglaló tudományos közlemény, szakcikk,
esettanulmány. Egyes folyóiratokban „Note” megjelöléssel szerepel.
Ide tartozik a „Letter” megjelölésű cikk is – amely egy-egy szakcikk
tudományos tartalmát kiegészítő vagy azt cáfoló közlemény vagy kis
terjedelmű szakcikk –, amennyiben megkaphatja a folyóirat IF-át. A
szerkesztőséghez, illetve más szerzőkhöz írt „Letter” a
Hozzászólás/Helyreigazításhoz sorolandó be (nem kap IF-et).
Harmincnál több szerzővel rendelkező, folyóiratban, periodikumban
megjelent tudományos közlemény.
Csoportos szerzőségű a közlemény, ha szerzőként vagy a szerzők
között tudományos kutató-, illetve munkacsoport, kollaboráció neve
szerepel. Adatfelvitelkor megadandó az összes szerzői név az MTMTben nevesített szerző(k) jelölésével és a kollaboráció elnevezése.
Listázáskor megjelenik az első 3 szerzői név, az MTMT-ben nevesített
szerzők neve, a kollaboráció neve, valamint az összes szerzői nevek
száma.
Eredeti forrás tudományos apparátussal, kommentárral ellátott kiadása,
vagy magára a forrásra koncentráló szöveg- vagy forrás közreadása
(pl. hasonmás); tudományos igényű, kommentált fordítás.

A folyóirat impakt faktorát a tételhez lehet rendelni.
2013.04.15-én történt módosítás. Ekkor kerültek be a „További ideértett angolul” és a „Magyarázat” oszlopokba a színekkel kiemelt fogalmak.
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Folyóirat besorolások
Recenzió/kritika IF

Review

Műkritika IF

Art review, Art
criticism
Essay

Esszé IF

Bibliográfia,
repertórium
Hozzászólás,
helyreigazítás

Bírálat, tanulmánykritika

Discussion note,
Critical notice,
Reader's report,
Referees report
(published)

A nagyközönségnek szóló művészeti alkotásokról, előadásokról stb.
szóló értelmezés, értékelés, kritika.
Egyénibb hangvételű, az aprólékos, szigorú tudományos dokumentálást
mellőző tanulmány. Egyidejűleg tartalmazhat objektív állításokat,
tudományos érvelést és retorikai, irodalmi, metaforikus
kifejezésmódot.
Művek rendszerező jegyzéke.

Bibliography
Comment, Correction

Szakmai nyilvánosságnak szánt elemző bírálat, tanulmány egy műről
vagy annak részletéről.

Vitacikk, kommentár,
megjegyzés, válasz,
kiegészítés, levél
(ismertető, kiegészítő),
szerkesztőségi anyag

Correspondence,
Discussion,
Commentary,
Remark, Reply,
Response ,
Correction, Addition,
Corrigenda, Erratum,
Errata, Letter

Konferenciaközlemény

Absztrakt

Abstract

Kivonat

Ismertetés

Notices/Popularising
article

Könyvismertető,
ismeretterjesztő
közlemény,
szakirodalmi szemle,
ismertető
kongresszusról /
konferenciáról /
rendezvényről,
szerkesztőségi anyag,
híradás

Newspaper book
review, Book notice,
Popular article/essay,
Literature
review/survey, Short
report about
conference / congress
/ meeting, Editorial
material

Korábban megjelent cikkhez történő hozzászólás, megjegyzés vagy
ilyenekre adott válasz. Vita, kommentár, megjegyzés. Korábban
megjelent cikk helyesbítése. Ide kerül a szerkesztőséghez, illetve más
szerzőkhöz írt „Letter” megjelölésű közlemény is.

Szakfolyóirat különszámában (supplementum) megjelent, konferencián
elhangzott vagy bemutatott anyagból készült közlemény, 2 oldalnál
nagyobb terjedelemben.
Szakfolyóiratban megjelent, konferencián elhangzott vagy bemutatott
anyagból készült legfeljebb 2 oldal terjedelmű közlemény, kivonat.
Újdonságot ismertető, tájékoztató jellegű vagy tudománynépszerűsítő
cikk, beszámoló, leírás. Átfogó ismertetés könyvekről, folyóiratokról;
szakmai közönségnek szánt összefoglalók; népszerűsítő ismertető
tudományos eredményekről, eseményekről, rendezvényekről;
konferenciaismertetés, kongresszusi beszámoló, szerkesztőségi anyag.
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Folyóirat besorolások
Jelentés

Report

Personalia, alkalmi
megemlékezés

Personalia, Jubilee
paper

Publicisztika

Paper in newspaper or
weekly

Nem besorolt

Not classified

Ásatási jelentés,
kutatási beszámoló,
tudományos
dokumentáció,
útmutató, „guideline”
Bemutatás, Életrajz,
Autográfia, Köszöntő,
Nekrológ,
Megemlékezés
Interjú, Riport

Nem besorolt

Guideline

Folyóiratban megjelent kutatási jelentések, beszámolók, egyéb
tudományos dokumentációk, jelentések. Ide tartozik még: ásatási
jelentés, kutatási jelentés, útmutató, „guideline”.

Biographical item,
Autography, Item
about an individual

Személyről szóló ismertetés, köszöntés, megemlékezés, életrajz,
nekrológ. Intézmények, szervezetek, események jubileumáról szóló
vagy egyéb alkalmi írások, megemlékezések.

Interview

A politikai, társadalmi és kulturális élet eseményeiről, problémáiról írt
cikk, amely időszaki sajtóban, brosúrában, röpiratban jelent meg;
interjú; interjú a szerzővel. Jellege nem tudományos.
Minden olyan folyóiratcikk, ami az előzőekben felsorolt altípusokba
nem sorolható be.
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Könyv besorolások
MTMT magyar
Szakkönyv

MTMT angol
Academic book

Monográfia

Monograph

Tanulmánykötet

Collection of studies

További ide értett

Tanulmánygyűjtemény,
Festschrift (emlékkönyv),
Kritikák gyűjteménye,
Évkönyv (tanulmányokat tartalmazó)

További ide értett angolul

Collection of studies,
Collection of reviews,
Festschrift,
Yearbook (collection of papers)

Magyarázat (és a segítség szövege)
Meghatározott témakört szakszerűen,
tudományos módszerekkel, elmélyülten
tárgyaló hosszabb lélegzetű mű, vagy
egységes keretbe foglalt, megszerkesztett
gyűjteményes kiadvány. Az egyes fejezetek
logikus progressziót mutatnak, összefüggenek.
A könyv egyes részei lehetnek azonos, de
gyakarabban különböző szerző(k) munkái
(szerkesztett szakkönyv).
Természettudományokban gyakori.
Egy témát, problémát, jelenséget, stb.
átfogóan, a teljesség igényével tárgyaló,
fejezetekre tagolódó könyv, amely a meglévő
ismeretek szintetizálására építve új, jelentős
tudományos
eredményeket
tartalmaz.
Általában egy szerző munkája. A többkötetes
monográfiák, kötetenként önálló címmel, egy
egységet alkotnak. 5
Valamely szempontból (pl. egy személy
tiszteletére írott) összetartozó, vagy egy
témához kapcsolódó, egy vagy több szerző
által megírt tanulmányok egységes keretbe
foglalt, általában szerkesztett gyűjteménye. A
könyvet alkotó fejezetek szaktanulmányként
önállóan is megjelennek a könyvrészlet
típusban. 6

5

Ebben az adatbázisban a monográfia illetve a szakkönyv besorolás egyenértékű. A monográfia megjelölés a bölcsészettudomány területén külön értékelési célokat szolgál. Más
tudományágban (pl. élettudományok) a szakkönyv és a monográfia a szakterületi táblázatokban együtt, a bölcsészettudomány összefoglaló táblázataiban pedig önálló kategóriaként
jelenik meg.
6
A tanulmánykötet általában a bölcsészettudomány területén használt megnevezés a szerkesztővel rendelkező sokszerzős művek besorolására. Sok más tudományágban a
tanulmánykötet besorolást a szakkönyvvel egyenértékűnek tekintik. Speciális eset, amikor egy szerző több szaktanulmányát szerkeszti egy tanulmánykötetbe, ebben az esetben
mérlegelhető, hogy a tanulmánykötet összegzését is végző szerzőt szerkesztőként vagy szerzőként kapcsoljuk a dokumentumhoz.
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Könyv besorolások
Felsőoktatási
tankönyv O

Textbook for higher
education

Egyetemi tankönyv, főiskolai
tankönyv, lektorált jegyzet

University textbook

Forráskiadás

Edition of primary
sources

Szövegkiadás, forrás kommentált
fordítása

Text edition, Publication,
translation of sources with
commentary

Kritikai kiadás

Critical edition of
primary sources

Bibliográfia,
repertórium

Bibliography

Katalógus

Catalogue

Kiállítási katalógus

Kézikönyv

Reference book,
Handbook

Enciklopédia, lexikon, szótár, egyéb
adattár

O

Encyclopaedia, Dictionary,
Handbook

Felsőoktatási célra készült, tudományos
eredményeket összefoglaló, rendszerező, a
tudományos írásművek jellemzőit is magán
viselő kiadvány.
Más szerző művének, könyvpéldánynak,
forrásnak jegyzetekkel ellátott kiadása, magára
a forrásra koncentráló közreadása (pl.
hasonmás kiadás). Ide tartoznak továbbá a
filológiai előmunkálatokon (pl. kiadástörténeti
vizsgálatokon és a főszöveg kiválasztásán
vagy kollációján alapuló, a szakmai és
nagyközönségnek szánt, jegyzetekkel, elővagy utószóval ellátott szövegkiadások is;
valamint a tudományos igényű, kommentált
fordítások.
Szerzői művet kritikai filológiai apparátussal
közreadó kiadvány; az utókorra
hagyományozott szövegek, történeti emlékek,
zenei, néprajzi és más források hű, történetileg
hiteles, helyreállított, adatolt, kommentált,
jegyzetapparátussal ellátott közlését
tartalmazó kiadvány.
Valamely tudományterület vagy téma
forrásait, irodalmát összegyűjtő, rendszerező
mű.
Kiállítási tételek felsorolását és rövid leírását
tartalmazó könyv jellegű kiadvány. A
kisnyomtatvány jellegű katalógus az „Egyéb”
típusba kerül.
Olyan irányadó mű, amely egy szakterület
aktuális ismeretanyagát foglalja össze
(handbook). Valamely tudományterület
alapvető ismereteit tartalmazó vagy fogalmait
magyarázó kiadvány (lexikon, enciklopédia).
Ide tartozik még valamely nyelv szavainak
betűrendbe szedett gyűjteménye, mely
tartalmazza a szavak jelentését, felsorolja a
rokon értelmű kifejezéseket (szótár).

Csak Oktatási jelleg rendelhető mellé.
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Könyv besorolások
Konferenciakötet

Proceedings

Műhelytanulmány

Working paper

Önálló szaktanulmány,
esettanulmány7,

Discussion paper, Case study, Case
report

Atlasz

Atlas

Térkép

Map

Oktatási anyagO

Educational
material

Language teaching book,
Workbook, Compendium, Lecture
notes

Nem besorolt

Not classified

Középiskolai tankönyv, általános
iskolai tankönyv, szakképzés
tankönyve, oktatási segédanyag,
feladatgyűjtemény,
szöveggyűjtemény, nyelvkönyv,
példatár, felsőoktatási jegyzet
(lektorálatlan)
Publicisztikai cikkek gyűjteménye,
interjúkötet, napló,
munkahelyi kiadvány

7

Valamely konferencia előadásainak írásos
formáját kötetbe gyűjtő, ISBN- és/vagy DOIazonosítóval ellátott kötet.
Kis példányszámban, egyetem vagy
tudományos intézet közreadásában
megjelentetett, illetve nyílt repozitóriumban,
szakmai archívumban elhelyezett hosszabb
terjedelmű, önálló füzetbe szerkesztett
szaktanulmány, előtanulmány, esettanulmány;
nagyobb lélegzetű kutatás részeredményét
bemutató elemzés.
Térképeket (pl. természeti, gazdasági,
társadalmi stb.) magába foglaló kiadvány.
Szemléltető vagy gyakorlást segítő tananyagot
tartalmazó, oktatási célokra készített kiadvány.
Oktatási célra készült, pedagógiai, didaktikai,
módszertani elveket érvényesítő tankönyv.

Minden olyan könyv, ami az előzőekben
felsorolt altípusokba nem sorolható be.
Például publicisztikai cikkek gyűjteménye,
interjúkötet, napló.

2013.04.15-én történt módosítás. Ekkor kerültek be a „További ideértett”, a „További ideértett angolul” és a „Magyarázat” oszlopokba a színekkel kiemelt fogalmak.
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Könyvrészlet besorolások
MTMT magyar

MTMT angol

Szaktanulmány

Study

Könyvfejezet

Book chapter

Esszé

Essay

Előszó, utószó

Foreword,
Afterword

További ide
értett
Tanulmány

További ide értett
angolul
Academic writing,
Academic paper

Bevezetés

Introduction, Preface

Szövegkiadás,
forrás kommentált
fordítása,
adatbázis
Bibliográfiai
adatbázis
Bírálat,
Tanulmánykritika

Text edition,
Publication, translation
of sources with
commentary

Konferenciaközlemény
Tankönyv fejezetO

Chapter in a
textbook

Forráskiadás

Edition of primary
sources

Bibliográfia,
repertórium
Recenzió/kritika

Bibliography

Műkritika
Műtárgyleírás

Art review
Description of art
work
Reference entry

Szócikk

Review

Magyarázat (és a segítség szövege)
Szakszerű, elmélyült, az adott szakterület elvárásai szerinti tudományos
módszereket alkalmazó, hivatkozásokkal, jegyzetanyaggal készült
közlemény, tanulmány. Folyóiratban való közlés esetén azonos a szakcikkel.
Tematikusan szorosan összefüggő fejezetekre tagolt könyv (ebben az
adatbázisban szakkönyv) része. A szerzők a fejezeteiket összehangolják,
keresztbe hivatkozzák és egy tágabb/szűkebb témakört módszeresen,
tudományos apparátussal, a teljesség igényével tárgyalnak. A
természettudományokban gyakori megjelenési forma.
Egyénibb hangvételű, az aprólékos, szigorú tudományos dokumentálást
mellőző tanulmány. Egyidejűleg tartalmazhat objektív állításokat,
tudományos érvelést és retorikai, irodalmi, metaforikus kifejezésmódot.
Tájékoztató jellegű bevezető-, vagy a mű végéhez csatolt írás, amelyben
ismertetik a mű célját, megírásának, kiadásának körülményeit, vagy egyéb
összefüggésekre hívják fel a figyelmet.
ISBN- és/vagy DOI-azonosítóval ellátott konferenciakötetben megjelent,
2 oldalnál nagyobb terjedelmű közlemény.
Felsőoktatási célra készült, tudományos eredményeket összefoglaló,
rendszerező, a tudományos írásművek jellemzőit is magán viselő kiadvány
fejezete, része.
Eredeti forrás tudományos apparátussal, kommentárral ellátott kiadása, vagy
magára a forrásra koncentráló szöveg- vagy forrás közreadása
(pl. hasonmás); tudományos igényű, kommentált fordítás.
Művek rendszerező jegyzéke.

Book review,
Discussion note,
Critical notice
Art criticism

Szakmai nyilvánosságnak szánt elemző bírálat, értékelés egy szakmai műről
vagy annak részletéről.

Item

Lexikonban, enciklopédiában, szótárban megjelenő szócikk.

A művészeti alkotásokról, előadásokról szóló értelmezés, értékelés, kritika.
Műtárgyat ismertető, értékelő tudományos leírás.
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Könyvrészlet besorolások
Térkép

Map

Műhelytanulmány
része
Oktatási anyag részeO

Chapter of a
Working paper
Part of the
educational
material

Absztrakt
Nem besorolt

Történelmi térkép,
Tematikus (szak-)
térkép,
Sporttérkép,
Dombortérkép,
Fakszimiletérkép,
Földgömb,
éggömb,
csillagtérkép,
Földrajzi térkép,
Információs
térkép

Könyv részleteként megjelenő térkép, térképmelléklet.

Working paper, Discussion Paper, Műhelytanulmány fejezete, része.
Oktatási anyag része.

Kivonat
Not classified

Historical map, Sports
map, Raised relief map,
Facsimile map, Globe,
Star map, Geographic
map, Information map

Székfoglaló,
interjú

ISBN- és/vagy DOI-azonosítóval ellátott konferenciakötetben megjelent
legfeljebb 2 oldal terjedelmű közlemény, kivonat.
Minden, ami az előzőekben felsorolt altípusokba nem sorolható be.
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Egyéb konferenciaközlemény besorolásai
MTMT magyar

MTMT angol

Konferenciaközlemény
Absztrakt
Nem besorolt

További ide
értett

Kivonat
Not classified

Előszó, utószó,
szerkesztőségi
anyag

További ide értett
angolul

Magyarázat (és a segítség szövege)
ISBN- vagy DOI-azonosító nélkül kiadott konferenciakötetben megjelent,
2 oldalnál nagyobb terjedelmű közlemény.
ISBN- vagy DOI-azonosító nélkül kiadott konferenciakötetben megjelent,
legfeljebb 2 oldal terjedelmű közlemény, kivonat.
Minden, ami az előzőekben felsorolt altípusokba nem sorolható be.
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Értekezés besorolások
További ide
értett
dr. tech, dr. univ

További ide értett
angolul

Magyarázat (és a segítség szövege)

MTMT magyar

MTMT angol

Egyetemi doktori
disszertáció
PhD-disszertáció

Degree: University
doctor
Degree: PhD

DLA-disszertáció
Fokozat:
kandidátusi
Habilitáció
Külföldi fokozat
(nem PhD)
MTA doktora

Degree: DLA
Degree: Candidate

A PhD-fokozat magyarországi bevezetése előtti egyetemi doktori fokozat
értekezése.
Magyar vagy külföldi PhD-fokozat értekezése (a kandidátusi vagy egyetemi
doktori fokozat más besorolású).
DLA-fokozat értekezése.
Az MTA kandidátusi fokozatának értekezése (kb. 2006-ig kiadva).

Title: Habilitated
Degree other than PhD

A magyar egyetemeken benyújtott habilitációs tézisek vagy értekezés.
A PhD-fokozathoz nem sorolható külföldi értekezés.

Title: Doctor of the
HAS
Title: Doctor of science
(HAS)

Az MTA doktora cím elnyerését megalapozó értekezés (1996-tól).

Tudomány doktora

PhD-dolgozat,
PhD

A Tudomány doktora cím elnyerését megalapozó értekezés (1996 előtt).
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Oltalmi formák besorolásai
MTMT magyar

MTMT angol

További ide értett

További ide
értett angolul

Magyarázat (és a segítség szövege)

Magyar szabadalom
Európai szabadalom
Nemzetközi
szabadalom
USA szabadalom
Német szabadalom
Orosz szabadalom
Szabadalom más
országban
Minősített
növényfajták és
állatfajták
Mintaoltalom
Nem besorolt
szabadalom
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Alkotás besorolások
MTMT magyar

MTMT angol

További ide értett

Tárgy

Object

Szobor, érem, formatervezés:
fém, ötvösség, fa, bőr,
kerámia, könyv,
papírművészet,
textilművészet,
üvegművészet, bútortervezés,
belsőépítészet, ipari
formatervezés

Kép

Image

Festmény, grafika,
fotóművészeti alkotás

Tér

Creation of the
space

Építészeti alkotás, műszaki
létesítmény, közterületen
elhelyezett művészi objektum,
egyéb környezetrendezési
alkotás

További ide
értett angolul
Statue,
Design: metal,
wood, leather,
decorative
arts, ceramic,
book, interior
design,
jewellery,
paper, textile,
fashion, glass,
industrial
design
Painting,
Graphics,
Photo

Architectural
creation,
Statue or
design object
in a public
place,
Other urban or
landscape
design

Magyarázat (és a segítség szövege)
Ide tartoznak pl. a szobor vagy a formatervezés alkotásai: fém, ötvösmű, fa,
bőr, kerámia, könyv, papír, textil-, üvegművészet, külső- és belsőtéri bútorok.

Festmény: művészi igényű festészeti alkotás. Ide tartoznak: falfestmény,
miniatúra, oltárkép, panorámakép, történelmi festmény, üvegfestmény, vizuális
körkép, valamint különböző festészeti technikákkal készült képek.
Grafika, képgrafika, tervezőgrafika: rajzeszközzel, víz- és pasztellfestéssel
készült rajz, festmény, karc, metszet stb. Ide tartozik még: rajzolás, metszés,
kőnyomás útján vagy más hasonló módon létrehozott alkotás és annak terve.
Könyvművészet.
Fotó: esztétikai igényességgel készült fénykép. Ide tartozik még: nonfiguratív
montázs, portré, tárgyak (mozdulatlan) fényképezése, villanófény-felvétel
(fényképezés), belső felvétel, digitális fényképezés, fotokerámia,
fotoszobrászat, műfényfelvétel, művészeti tárgyak fényképezése,
napfényfelvétel, panorámafényképezés, színes fényképezés, természeti
jelenség fényképezése.
Építészeti alkotás: épületegyüttes, illetve városépítészeti együttes. Ide
tartoznak még: középület, lakóépület, várostervezés, épületrész.
Műszaki létesítmény: pl. híd, út stb.
Közterületen elhelyezett művészi objektum: pl. szobor.
Egyéb: elkészült magas színvonalú egyedi munka a környezet igényes
kialakítására (pl. kert, park, közterület).
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Alkotás besorolások
Zene

Music

Irodalom

Fiction

Előadóművészet

Act

Számítógépes
program
Adatbázis

Software
Database

A zeneművek műfajai,
hangszeres zene, vokális zene,
karakterdarab, zenemű,
szöveggel vagy anélkül, zenés
színmű, táncjáték partitúra.
Művészi igényű irodalmi
alkotás

Művészi igényű zenei műalkotás: A zeneművek műfajai: hangszeres zene,
vokális zene, karakterdarab, zenemű, szöveggel vagy anélkül, zenés színmű,
táncjáték, partitúra.
(Ld. még más aspektusból az Előadó-művészet besorolásnál is.)

Audiovizuális mű
megjelenítésében, pl. film-,
színházi, zenei, tánc- és
mozdulatművészeti
előadásban, rádiójátékban,
performance-ban végzett
rendezői/operatőri és
színészi/előadói tevékenység

Filmalkotás: meghatározott sorrendbe állított mozgóképek hang nélküli vagy
hanggal összekapcsolt sorozata, függetlenül attól, hogy azt milyen hordozón
rögzítették. Filmalkotásnak minősül a szerzői jogokkal védett, különösen a
filmszínházi vetítésre készült játékfilm, a televíziós film, a reklám- és a
dokumentumfilm, valamint az animációs és az ismeretterjesztő film.
Színházművészeti előadásnak minősül a közönség előtt színjáték útján,
beszéddel, mozdulatokkal, zenével, tánccal, hanghatásokkal és
látványelemekkel történeteket vagy helyzeteket, lelkiállapotokat bemutató
előadó-művészet, melyben más művészetek eszközei is felhasználhatók.
Zenei előadó-művészet: emberi hanggal, illetve hangszerrel megszólaltatott
zene. (Ld. még más aspektusból az Irodalom és Zene besorolásnál is.)
Forgalmazott, megvásárolható vagy térítésmentesen terjesztett program.

Művészi igényű irodalmi alkotás: pl. elbeszélő mű, szöveggyűjtemény,
antológia, színmű, dráma, epika, irodalmi levél, prológus, próza, vallásos
irodalmi dokumentum, vers, verseskönyv, műfordítás, rádiójáték,
forgatókönyv,
színvonalas, hatásos előadóbeszéd írásos változata stb.

Gyűjteményes műnek minősülő adattár. Logikai szerkezetű, információk
tárolására, keresésére és megjelenítésére szolgáló számítógépes adatállomány,
amelyet adatmezőkből álló rekordok rendezett halmaza alkot. Például: tartós
informatikai adathordozón közreadott vagy hálózati szolgáltatáson keresztül
elérhető digitalizált, kereshető térképgyűjtemény, multimédia adattár, nyelvi
korpusz, statisztikai adattár stb.
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Egyéb besorolások
MTMT javaslat
angol (import is)
Serial, periodical

További ide értett

Ismertetés /
Katalógus

Notices/Catalogue

Gépkönyv, tudományos
dokumentáció,
kiállítási
katalógus (kisnyomtatvány),
tájékoztató

Segédlet

Aid

Kutatási jelentés
(közzétett)

Report (published)

Kutatási segédlet, szakmérnöki
segédlet, cserélhető lapos
kiadvány
Ásatási jelentés, műszaki
beszámoló

MTMT magyar
Folyóirat- vagy
sorozatszerkesztés

További ide értett
angolul

Folyóirat-szerkesztés,
sorozatszerkesztés, periodika
szerkesztése, könyvsorozat
szerkesztése

Guide

Technical report
(published),
excavation report
(published)

Magyarázat (és a segítség szövege)
Könyvsorozatok és egyéb sorozatok, illetve folyóiratok
szerkesztésének jelölésére. Sorozatszerkesztőként maximum egy
tételt, könyvsorozat-szintű címleírást adjon meg, ne egy-egy
aktuális kötet leírását! A sorozathoz tartozó köteteket a
megjegyzésben fel lehet sorolni számozásuk vagy megjelenési
évük sorrendjében.
Tájékoztató jellegű vagy ismeretterjesztő írás, leírás, ábrázolás
önálló füzetben, kiadványban. Termék, gyártmány, program
leírása, használati utasítása. Gépkönyv, tudományos dokumentáció
is. Kiállítási tételek felsorolását és rövid leírását tartalmazó
kisnyomtatvány jellegű kiadvány. Amennyiben könyv jellegű, a
„Könyv” besoroláshoz kerül.
Segédanyag, módszertani kiadvány, pl. tervezési segédlet, kutatási
segédlet, szakmérnöki segédlet, cserélhető lapos kiadvány stb.
Azonosítószámmal jelölt, publikusan hozzáférhető, önálló
dokumentumként közzétett műszaki beszámoló, kutatási jelentés,
önálló füzetben közzétett ásatási és egyéb jelentés.
Repozitóriumban elhelyezett, más tudományos médiumban nem
publikált közlemény.

Csak
repozitóriumban
hozzáférhető
közlemény
Diplomamunka,
szakdolgozat, TDKdolgozat
Rádióműsor, TVműsor, film
Térkép

Diploma thesis,
Report of scientific
students' circle
Radio or TV
broadcast
Map

Nem besorolt

Not classified

Diplomamunka,
diplomadolgozat, szakdolgozat,
záródolgozat, TDK-dolgozat

Diplomamunka, diplomadolgozat, szakdolgozat, BSc és MSc
záródolgozat, tudományos diákköri (TDK)-dolgozat. Az esetleges
helyezést, díjat a Megjegyzésbe kérjük beírni.
Szerzői, szerkesztői névvel jegyzett műsor, film.
Más szerző művéhez közreműködőként készített kisméretű
tematikus térkép, vagy térkép jellegű illusztráció.
Minden olyan közlemény, ami az előzőekben felsorolt altípusokba
nem sorolható be, pl. kézirat, amelyre hivatkoztak.
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