Tájékoztató az MTMT 6.2.2-es verzióban életbe lépő változásokról
Változások mindenkinek
Könyvrészlet felvitele esetén a befoglaló adatai nem szerkeszthetők szerzői felületen (#4122)
Adminisztrátori hibajelzés: “a könyvrészlet szerző kézi bevitelénél nem jelenik meg a befoglaló mű szerkesztési
lehetősége, csak akkor, ha már ki van választva a befoglaló mű.” A működés javítva.
Regisztrációs felület hibája
(#4120)
Adminisztrátori bejelentés: “A regisztrációs felületen minden adatot kitöltöttem, a "Regisztrálok"ra klikkelve mégis
megjelenik a "Munkahely neve" sor melett a "Nem lehet üres" felirat, s így nem lehet befejezni a regisztrációt.
Amennyiben a "Munkahely neve" legördíthető mezőben a "[nincs a listában]"t választom, nem jelenik meg a szabadon
írható mező.” Javítva.
Oltalmi formák / Azonosító adatok / mező ne legyen kötelező (#4084)
Adminisztrátori fórum bejegyzés: “Nagy örömmel tapasztaltuk, hogy az Oltalmi formákhoz felkerült a " Minősített
növényfajták és állatfajták" besorolás. Azonban az lenne a kérésünk, hogy az " Azonosító adatok" mező ne legyen
kötelezően kitöltendő, mivel a Fajtaminősítő Tanács fajtaelismerő ívein az esetek többségében (a 23 évnél régebbi
elismerés) nem szerepel semmiféle azonosítószám. Így az adatok hiányosnak minősülnek.” Az új verzióban e mező
kitöltése már nem kötelező.
X. osztály táblázat hiba (#3903)
A X. osztály táblázatában hibásan működött az "Idézettség száma" sor összegző algoritmusa. E sor értékei a
"Tudományos közlemények összesen (IV.)" sor "Hivatkozások" oszlopaiban található független és összes idézet,
valamint a "VI. Egyéb tudományos" blokkban található független és összes idézet cellák összegeiből adódnak. Ezzel
kapcsolatban kiderült az is, hogy az Egyéb tudományos közlemények közé csak az absztraktok egyik típusa került. A X.
Osztállyal egyeztetve az Egyéb tudományos sorba minden absztrakt bekerül, de az idézetei sem ebben a sorban, sem
az Idézettség összesen sorban nem kerülnek beszámításra.
X. Táblázat
(#1781)
Új kérés a X. Osztály részéről: az osztály táblázatában a "Speciális tudománymetriai adatok" részen az "Első szerzős
teljes folyóiratcikkek száma" cimke helyett "Első szerzős teljes tudományos közlemények száma" címék szeretnék
megjelenítettni. Az ebben a sorban megjelenített érték pedig bővüljön. Kerüljön ide minden első szerzős tudományos
közlemény, mely az alábbi valamelyik típus/besorolással rendelkezik:
1. Folyóiratban megjelentek: szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős vagy csoportos szerzőségű
közlemény, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika, esszé.
2. Könyvek: szakkönyv, monográfia, kézikönyv, forráskiadás, kritikai kiadás, műhelytanulmány, atlasz.
3. Könyvben megjelent: szaktanulmány, könyvfejezet, esszé, forráskiadás, recenzió/kritika, műkritika,
műtárgyleírás, térkép, műhelytanulmány része.
4. Konferenciaközlemény: folyóiratban, könyvben, egyéb konferenciakötetben (általában legalább 4 oldal).
5. Oltalmi formák: szabadalmak.
6. Alkotás: műszaki jelleg.
Alkotás kézi felvitele az MTMT adatbázisba
Az alkotások kézi felvitelének segítése érdekében egy 
új útmutató került fel az MTMT portálra
, melyben részletesen
bemutatásra kerülnek a választható típusok és az űrlap egyes elemei.

Változások adminisztrátorok számára
Intézmény3 bevezetése az összetett keresőben (#4117)
Adminisztrátori kérés: “Szeretnénk kérni az összetett kereső kiegészítését egy új intézmény kiválasztási modullal, amely
funkciójában teljesen azonos lenne a jelenlegi Intézmény2vel. Lehetne a neve Intézmény3. Bevezetésével lehetséges
lenne, hogy az intézményi keresést egy nagyobb egységen belül valamelyik alintézmény kizárásával is elvégezhessük.”

