Tájékoztató az MTMT 6.0.7 verzióban életbe lépő változásokról
Változások szerzők számára
Disszertáció típus bővítése témavezető és két dátum mezővel, idézőnél is (#2519)
A témavezető nevének megadása kétféleképpen lehetséges. A pontos név választható az MTMT
szerzői táblájából is és megadható olyan név is, amelyik nincs benne a szerző táblában, hiszen a
témavezető elvben lehet olyan - például külföldi - kutató, akinek adatait az MTMT nem kezeli.
Társ, vagy osztott témavezetésnél a szövegmezőbe több nevet is lehet beírni.
Disszertáció típusú idézetben a terjedelem mező hiánya (#2332)
Szerzők jelezték, hogy a Disszertáció típusú idézetnél a beviteli felületen a Terjedelem mező nem jelent
meg, helyette a Fokozata mező volt látható. A működés javítva.
I. Osztály táblázatai (#2348, #2349, #2647)
Kialakításra és élesítésre kerültek a néprajztudományi, zenetudományi és nyelvtudományi táblázatok.
Külön figyelmet igényel, hogy ebben a 3 táblázatban az idézők besorolása és jellege is meghatározó a
táblázatban történő megjelenés számára.
H-index az élesen és a külső teszten, disszertációk és egyéb idézők ne legyenek (#2350)
A H-index számítása a legtöbb szakterületi táblázatban azzal a megjegyzéssel van ellátva, hogy
"Disszertáció és Egyéb típusúak nélkül számolva". Ennek ellenére az Általános, III., V., VII., VIII., X.-es
táblázatokban a H-indexre klikkelve az idézetek között a Disszertáció és Egyéb idézetek is megjelentek.
Javítva.
Ne lehessen menteni, vagy jóváhagyni forrásközleményt szerzői hozzárendelés nélkül, kivéve a
befoglaló műveket. (#2565)
Bevezetésre került egy új rendszer üzenet, mely a szerzői hozzárendelés hiányára hívja fel a figyelmet.
Könyv és Egyéb konferenciakötet esetében megjelenik a figyelmeztetés, de a mentés végrehajtható. A
többi típus esetében a figyelmeztetés megjelenésén túl a jóváhagyás sem lehetséges. A megjelenő
figyelmeztető üzenet: "Csak befoglaló mű maradhat szerkesztő (és szerző) nélkül".
A módosítás a 6. Szerkesztés menüt, illetve a szerző javítható listáját is érinti. Ezeken a helyeken az
eddigi "!" jelzés fölé állva az egér mutatójával egy szöveges üzenet jelenik meg: "hiányzó szerzőhozzárendelés!".
Idézet beállított státusza szerkesztést követően megváltozik (#2589)
Idézetek szerkesztésére szolgáló felületen, amennyiben egy korábban már jelölt idézetet szerkesztésre
megnyitottunk, majd szerkesztés nélkül vagy szerkesztés után elmentettük, a tétel elvesztette a
korábban beállított státuszát és nem vizsgált állapotba került. Ez a változás csak abban az esetben
helyes, ha a szerzői mezőben történt szerkesztés, a további mezők tartalmának változása vagy a tétel
mentése ezt helyes működésnél nem befolyásolja. Javítottuk.
Önidézet jelölési hiba (#2581)
Idézetek szerkesztésére szolgáló felületen az Idéző jelölés opció alatt a manuális jelölést választva a
program az Önidézet jelölés esetén hibára futott. A program működése módosítva, javítva.
XML közvetített nyomtatás - hiányzik a közlemények megjelenési éve (#2608)
Az "Exportálás nyomtatható formátumban" xml közvetítéssel dolgozik. A modul kimenetéből minden
típusú forrásközlemény esetében eltűnt a megjelenési év információ, de az idézetekben rendben
megtalálható. A működés a vizualizációs kód módosításával javításával néhány nap késéssel érkezik.

eduID-belépési probléma (#2620)
A probléma Service Provider oldalon volt, javítása megtörtént. Az egyes ID értékek között hibás
formában szerepeltek az elválasztó karakterek.
Az "FN" tag WOS importnál a megjegyzésbe kerül, noha eldobásra van beállítva (#2643)
A hiba reprodukálása sikertelen. A probléma újabb felbukkanásáig a feladat lezárul.
Programhiba - WOS-Scopus azonosítójú idézők nyilvános keresésénél (#2644)
Adminisztrátori jelzés: nem lehetett lekérdezni a WOS vagy Scopus idézőket. A hiba a - nyilvános
részletes kereső, idézők, Forrás "WOS vagy Scopus azonosítóval" - keresésnél jelentkezett. A működés
javítva.
Portálon az adatbázisban kereső mezőben lévő "keresés" szót keresi a program (#2686)
Amennyiben a felhasználó rákattintott a nyitólapon (bejelentkezés nélkül), a felső "Keresés az
adatbázisban" gombra, akkor nemcsak a részletes keresés űrlapja nyílt meg, hanem lefutott egy
keresés is, mely a beviteli mezőben található “keresés” szót vette alapul. A működés javítva, a régi
javascriptes megoldás HTML5 alapú megoldásra cserélve.
Hiányzó adatú közlemények (#2703)
Egyes tételek mellett a "Hiányzó adatok" felirat volt látható, annak ellenére, hogy sem szerkesztésre
belépve nem volt látható hiányosság, sem mentéskor nem jelezte a rendszer a hiányosságot, illetve a
mentett tételen sem volt látható a hiányos adat kijelzésének oka. A működés javítva.
Duplumkulcs használati hiba? artno=& de van oldalszámozás (#2484)
A rendszer duplumnak mutatott két rekordot. Egy folyóirat, egy számában, különböző oldalakon jelentek
meg, de a szerző az artno mezőbe egy “&” jelet írt, mind kettő rekordba. Ezek alapján lettek duplumok.
Azonosító nincs. A hiba későbbi előfordulásának megelőzése érdekében módosult a duplumkeresés
metódusa. Folyóiratcikkek esetében a külső azonosítók ellenőrzése után következik a folyóirat + kötet +
füzetszám + első oldal vizsgálata. Amennyiben ez “nem-duplum”, akkor a vizsgálat nem megy tovább. A
cikkazonosító (artno) vizsgálatára csak akkor kerül sor, ha az oldalszám mező üres. A cikkazonosító
ugyanis az oldalszámot helyettesíti, minőségileg más, mint a külső azonosító, csak akkor vizsgálandó,
ha nincs oldalszám.

Változások intézményi adminisztrátorok számára
Import felhasználói beavatkozás nélkül, háttérben, duplum keresés nélkül (#2514)
A forrásközlemények és az idézőközleményeknél is új lehetőség, hogy sok közlemény importjánál
duplum ellenőrzés és a folyamat nyomon követése nélkül lehessen importálni a “Minden beavatkozás
mellőzése” jelölő körbe tett jelöléssel.
Ezzel a beállítással az import gyorsabb, a folyamatot az import lap alján és tetején lehet követni de nem
szükséges, beavatkozási lehetőség nincs. Az import végén az összefoglaló táblázatban megnézhető a
bevitt rekordok száma és az azonosító tartomány ahová a rekordok kerültek. Fontos, hogy az azonosító
tartományban lehetnek “idegen” rekordok, elsősorban a forrásközleményeknél, ahol az egy időben más
felhasználók által végzett adatbevitel közbeiktathat a sorozatba nem illő rekordokat.
Miután ez az import nem vizsgál duplumokat, az importáló felelőssége a duplumkezelés. A tételek
jóváhagyásánál a duplum keresés automatikus.
Besorolások "Teljes közlemény" jelölése (#2402)
Adminisztrátori kérés: “szeretnénk kérni, hogy az egyes típusokon belül a besorolásokat jelölhessük,
hogy a "Teljes közlemény" definíciónak megfelel.” A modul a kérésnek megfelelően módosítva. A
jelölések később kerülnek felhasználásra.

Összetett kereső / “feldolgozás alatt”-ba kerül nyilvános, láttamozott is (#2427)
Központi adminisztrátori felületen az Összetett keresőben, azon belül a Feldolgozottság legördíthető
mezőben a "feldolgozás alatt" opciót választva és Év(ek): 2012-re szűkítve a találati halmazt, nem csak
feldolgozás alatti státuszú közlemények kerültek be a listába, hanem pl. "[Nyilvános, admin láttamozta:
..." státuszú közlemények is. A működés javítva.
Új oszloptartalom: Idézetek megjelenési és forrás éve, stat. táblázatban (#2438)
Adminisztrátori kérés: “szeretnénk kérni, hogy az idézeteknél lehessen oszlopban kérni az alábbi két
opciót:
- Idézetek - megjelenési év
- Idézetek - forrás év. Ez utóbbi az idézet bekerülési éve/dátuma.”
Statisztikai táblázatban publikáció számára klikkelés (#2460)
Adminisztrátori bejelentés: “a táblázatokban a publikációk számára klikkelve azt tapasztaljuk, hogy ha az
adott publikációs adathoz tartozik hivatkozás, az a számra klikkeléskor megjelenő találati oldalon nem
listázható. Az "Az alábbi lista adatai"-ra klikkelve számszerűleg sem látható, illetve az "Idézetek:"
legördíthető mező részletesre állítása esetén sem jeleníthető meg.” Javítva.
RIS import kiegészítése a szerzői név-szerző hozzárendelés számára (#2482)
A Debreceni Egyetem (DE) adattárából az MTMT-be RIS formátum egy módosításával kell adatokat
áthozni. A DE a szerzőkhöz hozzárendelte az MTMT AuthorID-ját. Egy AU tag után közli a szerzői nevet
és az AU-t követő AI taggel jelölve közli a hozzárendelt AuthorID-t. A módosított RIS formátumban egyegy “A!” tag lett a bevezető és lezáró tag az egyes szerzői blokkoknak. A lehetőség a Debreceni
Egyetemmel egyeztetve későbbi bejelentés után fog megjelenni a felhasználói felületen.
Sokszerzős közlemény idézet jelölési hiba (31 szerző) (#2522)
A sokszerzős közleményekhez kapcsolódó idézetek jelölésekor mód van arra, hogy a 30 szerzőnél
magasabb számú listákat lenyissuk a "3-túl sok szerző" felirat majd a “...”-ra kattintás segítségével. A 31
szerzős tételek esetében ez a lehetőség nem állt rendelkezésre, de 32 vagy több szerző esetén
rendben működött. A javítást követően a 31 szerzővel rendelkező tételekre is él a lenyitható listás
megjelenítési mód.
Intézményi adminoknak menülap létrehozása speciális és/vagy ideiglenes lekérdezések
indítására (#2563)
Adminisztrátori kérés: “az elképzelés szerint ez a lap minden intézménynél megjelenne, és olyan kisebbnagyobb lekérdezések lennének futtathatók róla, amelyek nem oldhatók meg jól a részletes vagy az
összetett kereséssel.” A funkció elkészült, lekérdezésekkel később lesz feltöltve.
BME specifikus menülap (#2564)
A menülap a BME által igényelt, más intézmény munkájához nem igényelt vagy nem ajánlott funkciók,
programok futtatásának kiinduló pontja. Egy olyan menülap, amely csak a BME adminisztrátorainak
jelenik meg. A lapra - később - olyan táblázat/program kerül, ami jelenleg a BME-PA-ban működik, de
amit az MTMT-ben való működésre át kell majd írni.
A mycite export és import eltávolítása a rendszer felületeiről (#2566)
A mycite export-importnak megszűnt a felhasználói köre, az eljárást már nem teszteljük, nem
használjuk.
DOI külső azonosító ellenőrzési hiba (143531-es rekord) (#2569)
Külső azonosítóként rögzített DOI azonosító “Próba” gombra kattintással történő ellenőrzésekor hibára
futott speciális esetekben. Közvetlenül a DOI azonosítóra kattintva viszont rendben a megfelelő oldalra
visz. A működés javítva.

Összetett keresőben törölt státuszú közlemény keresési hiba (#2588)
Éles rendszerben az összetett keresőben a közlemények keresésekor a Törölt paraméterrel történő
(Mindegy/Igen/Nem) szűrés hibásan működött. Javítva.
Stat táblázaton belüli rendezés 1-nél kisebb számokra nem jó (#2590)
Az éles rendszerben a Statisztikák 2-ben a "BCE/KK/Matematika Tansz Impakt faktor/ Publikáció" teszt
statisztikában a rendezés nem volt jó az 1-nél kisebb értékekre. Például csökkenő rendezés esetében
az egynél kisebb számok rendezetlenül listázódtak. A program módosítva a helyes működés érdekében.
Admin láttamozás gomb megmaradt a láttamozás után is (#2600)
Közlemény admin láttamozását követően, a program a láttamozást elvégezte, de ezt követően az
Admin láttamoz gomb továbbra is megjelent a felületen. Hitelesítést követően is ez a helyzet volt
tapasztalható. A működést módosítottuk.
Excel export, munkalap neve (#2610)
Excel export esetén a kinyert táblázatot sem MS Excel, sem LibreOffice Calc segítségével nem lehetett
megnyitni. Mindkét program “fájl sérült” hibát jelzett. A hibát a munkalap elnevezésében található
speciális karakter és a munkalap elnevezésének hossza okozta.
BME-PA átirányítás (#2611)
A BME-PA azon felhasználói, akik az MTMT keresőből a BME-PA találati listájára voltak átirányítva,
jelezték, hogy az Ő esetükben a találati listán az alapbeállítás ellenére az idézetek nem jelentek meg
Részletes formában, sőt a direkt átállítás sem jelenítette meg az idézőket még számszerűleg sem. A
probléma a logikai értékek egységesítésével megoldódott.
Opciók áthelyezése, idézettségi adatok áthelyezése (#2616)
Adminisztrátori kérés: “a statisztika összeállításánál az "Idézettségi adatok" fül alatt olyan választható
oszlopok vannak, melyek nem ide, hanem a "Publikációs adatok" fül alatt kellene, hogy szerepeljenek.
Az alábbiak áthelyezését kérjük a "Publikációs adatok" fül alá: Impakt faktor, IF-es közlemény, Nem IFes közlemény, Impakt faktor / Publikáció.” A javítás a kérésnek megfelelően elvégezve.
Excel export 2 - oktatási hivatal statisztika (#2623)
Az éles felületen az "SZE Oktatási Hivatal statisztika" Excel kinyerésekor jött elő az alábbi hiba: “a
kinyert táblázat oszlop fejlécei "4 rétegűek": év, azon belül típus, azon belül Tudományos/Nem
tudományos, majd a végén IF és nyelv szerinti bontás. Ez a sok lépcső kezelhetetlen az Excel számára
abban az esetben, ha van közben olyan oszlop is, ahol az év alatt már csak a típus van.” A működés
javítva.
Összetett kereső - "Törölt" beállításában az "Igen" és a "Mindegy" felcserélődött (#2645)
Adminisztrátori bejelentés: “A "Törölt" legördülőben…
● Ha a beállítás: "Nem" akkor a nem-törölt rekordok vannak a találati halmazban. (OK)
● Ha a beállítás: "Igen", akkor a törölt és nem-törölt rekordok vegyesen jelennek meg.(Hiba)
● Ha a beállítás: "Mindegy", akkor a törölt rekordok jelentek meg. (Hiba)”
A modul működése javítva.

Összetett keresőben Idézők/ Admin láttamozta keresési hiba (#2646)
Adminisztrátori bejelentés: “az összetett keresőben az Idézőknél az "Admin láttamozta" szűrési
lehetőségnél a Mindegy alapbeállítás használatakor a találati lista csak az Admin láttamozott idézőket
listázza, a Nem beállításra listázza elvileg az össze idézetet.” A működés javítva.

Folyóirat CSV javítás (#1582)
A folyóiratok CSV letöltésének javítása megtörtént.
Folyóirat tábla / duplum kiírások (#1659)
Adminisztrátori kérés: “Megoldható-e, hogy az egyes folyóiratok mentésekor megjelenő üzenet,
miszerint a "mentés megtörtént és duplum ISSN, vagy eISSN, vagy név van", az üzenet pontosabb
legyen? Tehát azt mondja, hogy pl. "a mentés sikerült, az eISSN duplum"?” A működés módosítva.

