Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) röviden
Magyar kutatók és intézmények tudományos teljesítményének nyilvános, hiteles és bírálati alapul szolgáló nyilvántartása

Az MTMT egyéni tudományos címekre, támogatási forrásokra benyújtott pályázatok (MTA, OTKA,
NFÜ stb.) illetve nyilvános adatok szolgáltatása esetén (MTA, MAB, ODT, stb.) országosan elfogadott
és előírt publikációs adatbázis, mind egyéni, mind intézményi adatok vonatkozásában.
Az MTMT előnye: csak egyetlen helyen kell a publikációkat nyilvántartani minden célra.
Az MTMT adattartalma: a közlemények bibliográfiai adatai, valamint az azokat idéző közlemények.
Az MTMT adatai hitelesek a következő értelemben:
– könnyen azonosíthatók
(rendelkeznek általános – ISBN, DOI –, illetve adatbázis-azonosítókkal – Web of Science, Scopus stb.)
– a szerzőhöz vagy az intézményhez vannak rendelve
– meg van adva jellegük (tudományos, oktatási, ismeretterjesztő, közérdekű, stb.)
típusuk (könyv, folyóirat cikk, konferencia kiadvány stb.)
besorolásuk (szakcikk, szabadalom, ismertetés stb.)
– adataik a szerző és valamely rendszeradminisztrátor által ellenőrizve megfelelnek a valóságnak
– csak egyszer fordulnak elő az adatbázisban
A hitelesítésnek három szintje van:
1. Szerzői jóváhagyás:
– megerősíti a közlemény szerzőhöz tartozását, jellegét, típusát, besorolását
– elkülöníti a független idézést az önidézéstől
(ha a jóváhagyást megbízott végzi, az szerzői irodalomjegyzéken alapul)
2. Adminisztrátori láttamozás
– igazolja, hogy a közlemények valóban megfelelnek a hitelesség követelményeinek
(bibliográfiai ismeretekkel rendelkező, erre felhatalmazott könyvtárosok végzik)
3. Alkalmi bírálat (MTA, OTKA, NFÜ, MAB, ODT stb.)
– ez már csak az adatbázis hitelességének ellenőrzéséből és a tudományos teljesítmény adott
pályázatnak megfelelő konkrét értékeléséből áll
Az adattartalom a hitelességnek van alárendelve:
– a szerzőhöz vagy intézményhez kötődést a szerző vagy intézmény egységesített névalakjának a
közleményhez rendelése biztosítja
– társszerzők esetén a többszöri feltöltésekből, illetve a különböző adatbázisokból történő átvételekből
keletkező duplumokat, illetve többszöri előfordulásokat a rendszer kiszűri
– bizonyos adatok csak legördülő listából választhatók ki (pl. folyóirat, kiadó, ország, város, nyelv stb.)
– egyes adatok kitöltése kötelező (cikknél pl. a szerző, cím, folyóirat + évfolyam és kezdő oldalszám)
– csak az a közlemény hagyható jóvá, amelynek nincs dupluma, és nem hiányzik kötelező adata
Csak a szerző által jóváhagyott közleményekkel végezhetők az alábbi műveletek:
– lekérdezhetők a társzerzők által adatfelvitel közben
– kereshetők a nyilvánosan elérhető felületen (ha a szerző engedélyezte listája nyilvános elérését)
– kérhetők belőlük a rendszer által számítható bibliometriai (pl. közlemények, idézetek száma) adatok
Hitelesítési megszorítások:
– csak az a közlemény látható el adminisztrátori láttamozással, amely bibliográfiai adatai alapján
azonosítható, és amelyet a szerző jóváhagyott (pl. MTA doktora pályázatnál ez kötelező feltétel)
– az alkalmi bíráló ellenőrzéskor csak a szerző által jóváhagyott tételeket láthatja, megbízói döntés esetén
pedig csak az adminisztrátor által láttamozott tételeket veheti figyelembe

Az adatbevitel és a hitelesítés egyszerűsége és gyorsasága érdekében
– célszerű az adatbázisokból kinyerhető adatok teljes körű átvétele
– kézi bevitelnél az adatok pontossága előfeltétele a duplumok kiszűrésének
– az azonosítókat (ISBN, DOI) okvetlenül fel kell tüntetni
Egyes kiemelt azonosítók (WoS, Scopus, DOI) fontos szerepet játszanak összefoglaló értékelések
számításánál, ezért azok megléte nagyon fontos.
Az MTMT-vel kapcsolatos rektori utasítás indokoltsága

1. Az ELTE nem rendelkezik saját publikációs adatbázissal, ezért fontos és sürgős az MTMT feltöltése.
(A kutatóegyetemi pályázat bírálatában pl. a publikációk és hivatkozásaik a pontszámok 23%-át adták.
A következő – 2012-ben várható – kiemelt egyetemi és kutatóegyetemi pályázatokban várhatóan már
csak az MTMT-ben szereplő adatokat fogadja el a minisztérium.)
2. Az MTMT részére 2012-re kiírt TÁMOP 4.2.5 A-11/1 pályázati részvétel feltétele, hogy 2007-től
kötelezően minden tudományos közlemény fel legyen töltve az MTMT-be. A pályázatból az
adatfeltöltést támogató, ELTE által igénybe vehető forrás arányos az ELTE konzorciumi befizetésével.
Ennek felhasználási lehetőségét nem szabad kihagyni.
3. Az ELTE saját alkalmazottainak és szervezeti egységeinek értékelésében is célszerű az MTMT hiteles
adatait alapul venni. Az értékelés tudományáganként más-más lehet, de a felhasznált adatok egységesen
ugyanabból az adatbázisból származhatnak.
4. A szerzők számára sem az MTMT, sem az ELTE nem írja elő a feltöltendő publikációk körét, jellegét,
típusát. A szerző a várható bírálati szempontokat, illetve a pályázatok várható feltételeit figyelembe
véve maga dönt arról, milyen közleményeket tölt fel – amelyeket az MTMT is hitelesnek fogad el.
5. A feltöltés kezdetén az adminisztrátorok előnyben részesítik azok adatainak kezelését, karbantartását,
akikre a kötelező MTMT adatszolgáltatás vonatkozik (pl. MTA doktora pályázat, akadémikusjelölés,
OTKA pályázat, stb.).
6. Az ELTE MTMT adminisztráció folyamatos feladata a láttamozás.
7. A hatékony egyetemi tudománypolitikai intézkedések meghozatalának elősegítésére az ELTE
különböző területein folyó kutatások felméréséhez szükség van tartalmi kivonatok (absztraktok) és
kulcsszavak bevitelére is.
8. Az irodalomjegyzékek adatbázisból való letöltését az MTMT is ajánlja – a közlemények
irodalomjegyzékei a hivatkozások keresésére teremtenek lehetőséget, az idéző közlemények
irodalomjegyzékeinek feltöltése pedig a hivatkozás valódiságának ellenőrzését könnyíti meg (jelenleg
csak a Web of Science és a Scopus adatbázisok teszik ezt lehetővé).
9. A teljes szövegeket az ELTE Digitális Intézményi Tudástárban kell elhelyezni – ahol azok csak
megfelelő jogosultság beállítása esetén érhetők el nyilvánosan. Feltöltésüket a közlemények és
idézettségük MTMT-be való feltöltéséhez hasonlóan a közlemény megjelenésének évében kell
megtenni, illetve visszamenőlegesen 2007-től. A teljes szövegek megléte alapvetően hozzájárul a
közlemények azonosíthatóságához is.
ELTE MTMT kapcsolatok, információk:
– ELTE központi MTMT adminisztráció: mtmt@lib.elte.hu
– Információs oldal az Egyetemi Könyvtári Szolgálat portálján: http://konyvtar.elte.hu/
→ Oktatóknak és kutatóknak → MTMT
– ELTE Digitális Intézményi Tudástár: http://edit.elte.hu

