
Állásfoglalás az efemer és tartós tárolású tudományos művek és a bennük 
előforduló hivatkozások MTMT-ben történő kezeléséről 

 

1. Internetes honlap. Az efemer, tünékeny lelőhelyre jó példa az egyetemi honlap, ahol a 
megjelenő állomány későbbi megtalálhatósága nem garantált. Az ilyen mű nem tartós 
tudományos közlemény, a benne talált hivatkozás alig több, mint egy előadáson elhangzott 
említés. Ezeket az MTMT nem kívánja tárolni, de ha valaki mégis fontosnak tartja, akkor csak 
az Egyéb típusban helyezheti el, "Nem besorolt"-ként. Célszerű a szabad mezők 
valamelyikében vagy a megjegyzés mezőben feltüntetni a megtekintés időpontját is. Ezeket a 
hivatkozásokat a legtöbb értékelő szervezet nem engedi felhasználni összesítésekben. 

2. Repozitórium. A repozitórium, vagy “tudástár” olyan tároló, amelyben a működtető 
tudományos szervezet ellenőrzi a behelyezett állományokat és biztosítja azok tartós 
megtalálhatóságát. A repozitóriumokban sokféle tartalom lehet.  

a. A repozitórium másodlagos, például Open Access hozzáférést biztosít a 
hagyományos formában másutt (például tudományos folyóiratban) már megjelent 
művekhez. Ezeket a dokumentumokat az eredeti közlő hely szerinti bibliográfiai 
leírással kell felvinni az MTMT rendszerébe függetlenül attól, hogy forrás vagy idéző 
dokumentumként kerülnek be. A bibliográfiai leíráshoz az MTMT-ben hozzáfűzhető a 
repozitóriumi elérés, akár több is. 

b. Elsődleges hozzáférésű az a repozitóriumban elérhető dokumentum, ami nem jelent 
meg másutt. Ezeket az "Egyéb/Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény" 
típus/besorolásba kell felvinni (repozitóriumban elhelyezett, más tudományos 
médiumban nem publikált közlemény). 

 Preprint repozitóriumban. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy egy mű először megjelenik egy 
repozitóriumban, később egy tudományos folyóiratban. A két megjelenési hely különbözhet 
hozzáférésében. A repozitóriumi megtekintés lehet szabad, míg a folyóiratban való hozzáférésért 
lehet, hogy fizetni kell. Az elsőt nevezzük preprintnek. Mind a preprint, mind pedig a végleges változat 
maradandó, a folyóiratcikk megjelenéskor a preprintet nem távolítják el. 
 . A preprint forrásközlemény első megjelenésként lehet teljesen azonos szövegű a másodikkal, 
ekkor a végleges hozzáférési helyű változathoz tartozó hivatkozások felvitelével egyidőben az első 
hivatkozásait törölni kell és a duplum hivatkozásokat rendezni kell. Törlésre adminisztrátor jogosult. 
a. Egy gyakori preprint forrásközlemény-változat, amikor a szerzői kézirat (preprint) a folyóirat 
saját honlapján/repozitóriumában jelenik meg, mint közlésre elfogadott mű, még mielőtt a végleges, 
formázott változat elkészül.  

i. Ha a preprintnek nincs DOI-ja. Előfordul, hogy a végleges változatból javítás miatt még 
kimarad valami, ami a preprintben benne van. Az ilyen folyóiratnál megjelent preprint eltűnik az 
internetről, amikor a végleges forma megjelenik. Erre is érvényes az, hogy amíg preprint, addig úgy is 
kell kezelni.  

ii. Ha a preprintnek van DOI-ja, akkor a DOI "garantálja" hogy a közlemény maradandó digitális 
objektum, ezért végleges közleményként vehető fel, aminek esetleg egy-két jellemző adata (kötet, 
oldalszám, a doi-n kívüli más egyedi azonosító) még nincs hozzárendelve a közleményhez. Ezeknél 
az utólagos kiegészítés, például a kezdő oldalszám bevitele, nem változtat már a tartalmon. 
b. A preprint hivatkozások közül az azonos szövegű változatok (másodközlések) nem  
önálló művek, a változatok közül csak az egyik adhat valódi tudományos hivatkozást.  
Ha a preprint hivatkozás a végleges közleményben nincs benne, akkor annak értéke kétséges, de 

felvihető a hivatkozás  Egyéb típusába. 


