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MTMT
A doktorandusz hallgató első félévhez kapcsolódó fontos tevékenysége az MTMT (Magyar
Tudományos Művek Tára) regisztráció, mely abból a szempontból rendkívül fontos, hogy a
megjelent publikációkat ebbe a rendszerbe kell felvinni, legyen az egy egyszerű konferencia
részvétel (prezentáció, előadás) vagy szaktanulmány. Az MTMT-t az alábbi linken tudjuk
elérni: https://mtmt.hu/ . Fontos, hogy soha egyetlen eseményt se felejtsenek el felvinni.
A doktori képzés első félévének indulásakor a könyvtári ügyintéző segítségével megkapjuk a
regisztrált e-mail címünkhöz kapcsolódó MTMT azonosítónkat, melyek segítéségével elsőre
beléphetünk a rendszerbe. A kezdeti jelszót az első lépésben meg kell változtatnunk és be kell
állítanunk a szakterületünket, amelyen kutatunk vagy kutatni fogunk. Az MTMT-be történő
belépési felület az alábbi módon néz ki (1. ábra).

1. ábra: Belépés az MTMT-be
Ha már vittünk fel publikációkat, szaktanulmányokat, konferencia részvételhez kapcsolódó
„tételeket”, akkor az az alábbi módon fog megjelenni számunka (2. ábra).

2. ábra: Az MTMT belső felülete, az eddig felvitt publikációk listája

Ha azonban még nem vittünk fel semmilyen publikációt sem, akkor itt az ideje! Ehhez fog
segítséget nyújtani az alábbi lépések folyamataként bemutatott képmetszetek, ábrák. Tehát,
akkor nézzük, hogyan is történik például egy szaktanulmány felvitele az MTMT-be.

Ez folyamat úgy kezdődik, hogy rákattintunk az „ÚJ” téglalapra, melynek segítségével
elindíthatjuk ennek a tevékenységnek az első lépését.

Az „ÚJ KÖZLEMÉNY” felvitele ablak ugrik fel a képernyőn, melynek segítségével beírhatjuk
a közleményünk DOI azonosítóját, hogy a program automatikus rákeresen az általunk írt
szaktanulmányra, de akkor sem kell megijedni, ha nem rendelkezik az írás ezzel az
azonosítóval. Ebben az esetben rákattintunk a „TOVÁBB” téglalapra, ahol az alábbi ablak lesz
látható.

A kevésbé gyakorlott felhasználó itt kicsit kétségbe eshet, azonban nem szabad megijedni. Első
körben is ki kell választanunk a „TÍPUST”, amely lehet folyóiratcikk, könyvrészlet, könyv,

egyéb konferenciaközlemény, egyéb konferenciakötet, oltalmi formák, disszertáció, egyéb,
alkotás vagy kutatási adat. Esetünkben, ha szaktanulmányt szeretnénk felvinni, akkor a
„FOLYÓIRATCIKK-ET” kell kiválasztani, tehát rákattintunk.

A következő lépésben be kell sorolnunk az általunk írt szaktanulmányt, amely jelen pillanatban
egy „SZAKCIKK (FOLYÓIRATCIKK” lesz.

Az utolsó, harmadik sor „JELLEG” ezáltal ki töltődik automatikusan TUDOMÁNYOSRA.
Ezek mind olyan mezők, amelyeket kötelező kitölteni egy tudományos munka felvitele előtt. A
folyamat az ezt követő lépésben felhoz egy ablakot, melyben ki kell választani a folyóiratot,
tehát konkrétan a megjelenés helyét.

A kötelezően kiválasztandó folyóiratra rákattintva a következő ablak, amelyik megjelenik, az
rákeres a címre vagy az ISSN számra.

Például beírjuk, hogy „VEZETÉSTUDOMÁNY”, akkor a program megkeresi az adott
folyóiratot, mely jelen esetben az alábbi módon néz ki.

A folyóirat kiválasztása utána rákattintunk a „TOVÁBB” téglalapra.

A lépés végrehajtása után láthatóvá válik, hogy milyen további jellemzőit kell felvinni a
közleménynek, például: kötet, füzet, első- és utolsó oldal, közlemény azonosító, megjelenés
éve. Abban az esetben, ha még nem jelent meg a publikáció, de már kaptunk róla befogadó
nyilatkozatot, akkor a „MEGJELENÉS ELŐTTI” négyzetre kattintva beállíthatjuk, hogy még
nem jelent meg a szaktanulmányunk, de mindenképpen meg fog jelenni. Ezek hiánytalan
kitöltése után, a „TOVÁBB-RA” kattintva az alábbi ablak fog felugrani.

A további adatok megadásával pedig megjeleníthetjük publikációnkat a saját MTMT-nkben.
Ehhez rá kell kattintani a „MENTÉS ÉS NYILVÁNOSSÁ TESZ”-re. Bármelyik tudományos
közleményünk esetén ezt az utat kell bejárnunk ahhoz, hogy sikeresen felvigyük
közleményünket.

