
 

Láthatóság - Gyakran Ismételt Kérdések 

  

Általános kérdések  

  

Miért fontos a honlap és az MTMT folyamatos karbantartása?  

Ez a két felület képezi Egyetemünk és Karunk tudományos láthatóságának legfontosabb 

eszközeit, emellett az 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.  

 

 

MTMT karbantartás, útmutató  

 

 

1. Hol találok útmutatót az MTMT2 használatához?  

A hivatalos MTMT2 felhasználói kézikönyv az alábbi linkre kattintva tölthető le:  

MTMT2 felhasználói kézikönyv 

 

A legfontosabb funkciók használatáról az alábbi útmutatókból tájékozódhat. 

 

Első lépések 

 

Közlemények felvitele   

 

Idézők felvitele 

 

Szerző és intézményi hozzárendelés 

 

Intézmény hozzárendelése szerzőhöz 

 

2. Feltölthetem-e az MTMT-be azokat a publikációkat is, amelyek nem tartoznak a „Teljes 

tudományos közlemények” kategóriába (pl. konferencia absztrakt, forrásközlemény, fordítás, 

tankönyvek stb.)?  

Az MTMT lehetővé teszi a “Teljes tudományos közlemények” kategóriába nem tartozó művek 

megjelentetését is, pl. rövidebb közlemények, tananyagok, nem lektorált folyóiratban megjelent 

szakcikkek, tudománynépszerűsítő írások, forrásközlemények, absztraktok stb. megjelentetését 

is. Ezek az összefoglaló táblázat “egyéb tudományos művek1” oszlopába kerülnek, illetve az 

“oktatási művek”, “ismeretterjesztő művek”, “alkotások” stb. kategóriákba. 

 

3. Kihez forduljak, ha megakadok az MTMT2 szerkesztésével?  

Az MTMT2 szerkesztésében Sógor Éva (5-ös szintű MTMT admin) nyújt segítséget, aki az 

alábbi e-mail címen érhető el: dekanihivatal.htk[kukac]kre.hu . 

 
1 Az MTMT jellemzően nem ismer fel minden külföldi folyóiratot, előfordul, hogy lektorált, akár nagy 
presztízsű publikációt is ebbe a kategóriába tesz. A Scimago-ban érdemes megnézni, hogy a folyóirat 
milyen besorolású, az MTMT-ben a fórumban lehet jelezni a központi adminoknak a problémát, akik a 
Scimago alapján pár óra alatt átsorolják a megfelelő kategóriába. (https://www.scimagojr.com/) 
 

https://www.mtmt.hu/system/files/mtmt2-szerzoi-utmutat-v1-2-2_kieg1_javitott2.pdf
https://htk.kre.hu/images/konyvtar/mtmt/mtmt2-szerzoi-utmutat-else-lepesek.pdf
https://htk.kre.hu/images/konyvtar/mtmt/mtmt2-szerzoi-utmutat-kozlemenyek-kezelese.pdf
https://htk.kre.hu/images/konyvtar/mtmt/mtmt2-szerzoi-utmutat-idezok-kezelese.pdf
https://htk.kre.hu/images/konyvtar/mtmt/mtmt2-szerzoi-utmutat-szerzo-es-intezmenyi-hozzarendeles.pdf
https://htk.kre.hu/images/konyvtar/mtmt/mtmt2-intezmeny_hozzarendelese_szerzohoz.pdf
mailto:dekanihivatal.htk@kre.hu
https://www.scimagojr.com/


 

Az új regisztrációkat Gál Hedda (4-es szintű MTMT admin) hagyja jóvá, aki az alábbi e-mail 

címen érhető el: gal.hedda[kukac]kre.hu .  

 

4. Milyen kritériumok alapján soroljam be a publikációimat az MTMT2 kategóriáiba?  

Ehhez segítséget nyújt az MTMT „Típus, besorolás, jelleg” című dokumentuma, ami az alábbi 

linken érhető el:  

Típus, besorolás, jelleg  

 

5. Fel lehet-e tölteni az MTMT-be megjelenés előtt publikációt?  

Fel lehet tölteni a megjelenés előtt álló publikációkat, de az adatok felvitele után a jelölő 

négyzetben meg kell jelölni, hogy megjelenés előtt áll. Továbbá nem javasolt a publikációt 

nyilvánossá tenni (azaz csak a megjelenés / későbbi véglegesítés után fog az MTMT listán 

szerepelni), mert a nyilvánossá tett, de végül nem megjelentett publikációk esetében a 

nyilvánossá tétel már nem visszavonható. 

 

6. Angol nyelvű útmutató van-e az MTMT 2 használatáról?   

Angol nyelvű útmutató nem áll rendelkezésre. Az MTMT2 használatakor a bal felső sarokban 

a nyelv átállítható angolra.  

 

 

Az oktatói adatlap szerkesztése, karbantartása  

 

 

7. Kihez fordulhatok a HTK honlapján lévő oktatói adatlapom létrehozásával, szerkesztésével, 

karbantartásával kapcsolatban?  

Az oktatói adatlapok módosításával, karbantartásával kapcsolatban a Kar Webmesteréhez 

fordulhatnak, aki az alábbi e-mail címen érhető el: rh.webmester[kukac]kre.hu 

 

8. Milyen gyakorisággal kell frissíteni az adatlapomat, illetve az MTMT felületet?  

A kari Vezetés kéri, hogy az Oktatók a jövőben legalább félévente egyszer frissítsék mindkét 

felületet.  

 

9. Hogy linkeljem be az MTMT2-t az oktatói adatlapomra?  

Az MTMT felületen bejelentkezés után az oktató neve alatti ’Munkásság’ fülre kattintva 

megjelenik egy lista. A böngészőablakban található linket kell kimásolni és elküldeni a 

Webmesternek, aki feltölti az oktatói adatlapra. 

(Bejelentkezés nélkül, a nyilvános felületen is generálható lista, ha bal oldalon a szerző nevére 

keresünk.) 

 

 

 Egyéb láthatósági kérdések, adatbázisok elérhetősége, rangos folyóiratok listája stb.  

 

10. Hol találok információt az Egyetemünkről elérhető adatbázisokról?  

Az alábbi linken található az Egyetem által előfizetett adatbázisok listája és elérhetősége: 

Adatbázisok 2022  

 

 

https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_besorolas_20180918_4.3.pdf
https://btk.kre.hu/index.php/2015-10-20-12-46-08/bod-peter-konyvtar/online-adatbazisok.html


 

11. Otthonról is el tudom érni a fenti adatbázisokat?  

Igen, az otthoni hozzáférést eduID vagy proxy-szolgáltatással biztosítjuk. 

 

Az eduID szolgáltatás saját (KRE) fiókkal teszi lehetővé a tudományos online adatbázisok 

távoli elérését. A szükséges tudnivalókat az alábbiakban találja: 

edulId szolgáltatás   

 

Az online adatbázisok távoli elérése (proxy-szolgáltatás) igénybevételéhez szükséges teendőket 

az alábbiakban találja:  

Proxy szolgáltatás  

 

12. Hol tájékozódhatom a nagy presztízsű folyóiratokról saját kutatási területe(i)mnek 

megfelelően?  

Az alábbi linkeket ajánljuk figyelmébe:  

ATLA Religion Database With ATLASerials Plus   

JSTOR Essential Collection          

ADT+         

 

13. Mit jelent az impakt faktor?   

Az impakt faktor (rövidítése: IF) a folyóirat idézettségi mutatószáma, amelyet az alapján 

határoznak meg, hogy az adott folyóiratban megjelenő cikkekre hányszor hivatkoztak más 

folyóiratok cikkei.  Az IF-hez való hozzáférés költséges licenszhez kötött.  

További információk 

 

14. Mit jelent a Q1-Q4 besorolás?   

A.SciMago Journal Rank (SJR) mérőszáma, amely megmutatja, hogy a folyóirat az impakt 

faktor alapján 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. A D1-es kategóriába azok a folyóiratok kerülnek, 

amelyek a Q1-es besorolású folyóiratok első 40 %-ban találhatók. Az SJR nyílt hozzáférésű 

mutató. 

További információk az MTMT által használt szakterületi folyóiratrangsorokról:  

Szakterületi folyóiratrangsor az MTMT-ben 

 

 

http://corvina.kre.hu:8080/eduid.html
http://corvina.kre.hu:8080/proxy.html
http://search.ebscohost.com/
https://www.jstor.org/
http://adtplus.arcanum.hu/
http://www.matud.iif.hu/06jan/13.html
https://www.mtmt.hu/sites/default/files/utmutatok/szakteruleti_folyoiratrangsor_az_mtmt-ben.pdf

