
MTMT ismertetés 

 

A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) létrehozásának és működésének 

célja, hogy legyen egy sok célra hasznosítható nemzeti bibliográfiai adatbázis 

Magyarországon. Az MTMT országos bibliográfiai adatbázis, amely nyilvántartja a 

magyarországi tudományos élet szereplőinek munkásságát, egyben alapeszköze a 

tudományos tevékenység igazolásának.  

 

Az MTMT-ben minden magyar kutató elhelyezheti és nyilvánossá teheti 

tudományos munkásságának bibliográfiai adatait. Az adattár 2010. január 1-jétől 

kezdve működik Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) néven, új szervezési 

modellel, a régebbi Köztestületi Publikációs Adattár (KPA) tartalmát megőrizve, 

átemelve. Az MTMT alapító intézményei: a Magyar Tudományos Akadémia, a 

Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, a Magyar Rektori Konferencia, az 

Országos Tudományos Kutatási Alapprogram és az Országos Doktori Tanács. 

 

Egyetemünk 2013-ban csatlakozott a Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

adatbázishoz. 

 

Az MTMT használatát igénylő eljárások, pályázatok (nem teljes lista):  

1. MTA doktora: A pályázatot a doktori eljárás internetes rendszerével, a 

publikációs tevékenységgel és hivatkozásaival kapcsolatos adatokat az MTMT 

rendszerével kell elkészíteni. A doktori pályázat végleges állapota csak az MTMT 

által véglegesített és feltöltött publikációs és hivatkozási lista, valamint a 

tudománymetriai táblázat elhelyezése után készíthető el. 

http://mta.hu/cikkek/tajekoztato_az_mta_doktora-125631 

 

MTA doktora pályázók adatainak ellenőrzési folyamata 

https://www.mtmt.hu/system/files/mta_doktora.pdf 

  



2. Az OTKA által kiírt Kutatási (K, NK) és a Fiatal kutatói (PD, NF) alapkutatási 

pályázatokban a publikációk, valamint a közleménystatisztikai táblázat esetén az 

OTKA az MTMT adatait tekinti hivatalosnak és ezen adatbázis alkalmazását 

javasolja a kutatóknak. Lehetőség van arra, hogy a kutató a közleményjegyzéket, az 

idézettségi adatokat és a közleménystatisztikát az MTMT adatbázisból emelje át.  

http://www.otka.hu/ 

3. A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma azt ajánlja, hogy a pályázati 

anyag részeként elkészítendő publikációs és hivatkozási listához használják az 

MTMT rendszerét  

http://mta.hu/cikkek/?node_id=25604. 

4. ODT/MAB is elfogadja, sőt előírja, hogy az oktatók a közleményjegyzéket, az 

idézettségi adatokat és a közleménystatisztikát az MTMT adatbázisból emeljék át.   

http://www.doktori.hu/index.php?menuid=351&cid=211 

 

A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársai kapták azt a 

feladatot, hogy az MTMT adatbázisával való kapcsolata az egyetemnek 

zökkenőmentes legyen. Ezt a munkát a Könyvtár által kiépített adminisztrátori 

rendszer segíti. 

DE admin rendszer felépítése: 

a. DE-MTMT központi adminisztrátorok: Trencsényi Katalin, Bor Balázs 

(mtmt@lib.unideb.hu) 

b. DE részleg adminisztrátorok (http://tudomany.idea.unideb.hu/mtmtadmin) 

c. DE szerzők 

 

A regisztráció, a személyes adatok, a saját bibliográfiai adatok bevitele, feltöltése az 

MTMT adatbázisba a szerző felelőssége, aki a regisztráció után az adatbevitelt maga 

végzi, végezheti el. 

  



Segítséget tudnak ebben nyújtani az egyes tanszékeken, intézetekben, karokon 

kijelölt részleg adminisztrátorok, akik rendszeresen vesznek részt az MTMT-vel 

kapcsolatos konzultációkon, képzéseken, illetve ellenőrzik az adatok helyességét és 

jóváhagyják azokat.  

A könyvtárosok részt vesznek az MTMT működésért és fejlesztésért felelős Program 

Tanácsának, Bibliográfiai-, valamint Információ-Technológiai Szakbizottságainak 

munkájában. 

 

 

Hasznos dokumentumok az MTMT oldalán 

(lelőhely: https://www.mtmt.hu/content/letoltheto-dokumentumok ) 

 

1. MTMT szerzői felület használati útmutató (2013.12.16.) 

https://www.mtmt.hu/system/files/szerzoiutmutato_v1_2.pdf 

 

2. Jelleg, típus, besorolás v3.1 (2013.10.17.) 

https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_beorolas_v3.2.pdf 

 

3. Közérdekű és ismeretterjesztő magyar periodikák (2013.05.09.) 

https://www.mtmt.hu/system/files/hazai_nem_tudomanyos_folyoiratok_20130509.pdf 

 

4. Útmutató a Web of Science adatbázisból való adatátvételhez (2012.08.23.) 

https://www.mtmt.hu/system/files/woshelp130823.pdf 

 

5. Útmutató a Pubmed adatbázisból való adatátvételhez (2011.11.13.) 

https://www.mtmt.hu/system/files/pubmedimport20121113.pdf 

 

6. Útmutató a MATARKA adatbázisból való adatátvételhez (2011.04.28.) 

https://www.mtmt.hu/system/files/utmutato_a_matarka_adatbazisbol_valo_adatatvete

lhez.pdf 

 

7. Útmutató a Scopus adatbázisból való adatátvételhez (2011.04.28.) 

https://www.mtmt.hu/system/files/scopus110428.pdf 


