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Segédlet a konferenciaközlemények típusának megállapításához
A konferencián bemutatott tudományos művek megjelenési formája különböző lehet, ezért az MTMT-ben történő feldolgozásuk szempontjai is
eltérőek. Első és legfontosabb a konferenciaanyagok típusának, valamint besorolásának megállapítása, amelyhez az alábbi táblázat nyújt
segítséget:
Típus

Besorolás

Könyv:
Konferencia előadások írásos formáját kötetbe foglaló, ISBN és/vagy DOI azonosítóval
rendelkező dokumentum.
Könyvrészlet:
Könyv típusú ISBN és/vagy DOI azonosítóval rendelkező Konferenciakötet részeként
megjelent, külön szerzővel, címmel, meghatározott oldalszámmal rendelkező konferencia
előadás írásos formája.

Konferenciakötet
Konferenciaközlemény
(Két oldalnál hosszabb terjedelmű)
Absztrakt/Kivonat
(Két oldalnál rövidebb terjedelmű)

Egyéb konferenciakötet:
Konferencia előadások írásos formáját kötetbe foglaló ISBN és/vagy DOI azonosítóval nem
rendelkező dokumentum.
Egyéb konferenciaközlemény:
ISBN és/vagy DOI számmal nem rendelkező kötet részeként megjelent, külön szerzővel,
címmel, meghatározott oldalszámmal rendelkező konferencia előadás írásos formája.
Folyóiratcikk:
Szakfolyóirat különszámában megjelent konferencián bemutatott közlemények.

Alapértelmezett állapota besorolás nélküli
Egyéb konferenciaközlemény
(Két oldalnál hosszabb terjedelmű)
Absztrakt/Kivonat
(Két oldalnál rövidebb terjedelmű)
Konferenciaközlemény
(Két oldalnál hosszabb terjedelmű)
Absztrakt
(Két oldalnál rövidebb terjedelmű)

A konferenciaanyagok típusának megállapításában, valamint felvitelében további segítséget lehet kérni az mtmt@lib.szie.hu email címen.

Konferenciaközlemények kézi felvitele az MTMT-ben típusonként:

Konferenciaközlemények típusának kiválasztása:
A konferenciaközlemények kézi felvitelére a pulikációk kezelésére szolgáló felületen van lehetőség, amely a bejelentkezést követően a szerzői
adatlap jobb oldalán található Adatbevivő szerkesztő oldal gombra kattintva érhető el. A felvitel a típus kiválasztásával kezdhető meg a
Közlemények bevitele / 5. Kézi közleményfelvitel legördülő menüjéből.

Könyv/ Egyéb konferenciakötet kezelése:
Minden közlemény rögzítése esetén a rendszer alapbeállítását képezi az előzetes duplum ellenőrzés, a közlemény felviteli űrlapja csak ezt
követően jelenik meg. Duplum akkor keletkezhet, ha ugyanaz a közlemény többször is rögzítésre kerül a rendszerben. A megelőzés érdekében
szükséges a könyvet ISBN vagy egyéb ismert azonosító alapján keresni.
Ha a kötet nem rendelkezik ISBN és/vagy DOI számmal, egyéb konferenciakötetként kell rögzíteni. A Nem ismerek azonosítót opciót
választva a rendszer automatikusan továbbirányít a bibliográfiai adatok szerinti keresésre, ahol Cím és Év szerint is kereshető a kötet. A
bibliográfiai adatok szerinti keresés azonnal is kiválasztható a Keresés bibliográfiai adatok szerint feliratra kattintva.

Találat esetén a szerző magához rendelheti a kötetet a Szerző hozzárendelés funkció segítségével, a hozzárendelést követően a könyv a szerző
saját közleménylistájában is megjelenik.

Ha a keresés eredménytelen, a kötet felviteli űrlapja az Új Könyv felvitele a fenti adatokkal, vagy az Új Egyéb konferenciakötet felvitele a fenti
adatokkal menüpontra kattintva jeleníthető meg.

Könyv űrlapja:
Az alábbi két űrlapon vehető fel a szerző vagy szerkesztő mezőbe a teljes könyv vagy egyéb konferenciakötet szerzője vagy szerkesztője. A
további kötelező adatokat bekeretezve jelzi a rendszer, a segédletben pedig külön is kiemelésre kerültek.

Kötelezően kitöltendő mezők:
Besorolás
Jelleg
Szerző/Szerkesztő
Cím
Kiadó
Kiadás helye
Megjelenés éve
Nyelv
Kitöltésre javasolt mezők:
ISBN
Terjedelem
Konferencia adatai

Egyéb konferenciakötet űrlapja:

Kötelezően kitöltendő mezők:
Jelleg
Szerző/Szerkesztő
Cím
Konferencia országa
Konferencia városa
Konferencia kezdete
Megjelenés éve
Nyelv
Kitöltésre javasolt mezők:
Terjedelem
Konferencia vége

Könyvrészlet/ Egyéb konferenciaközlemény kezelése:
Befoglaló mű
Könyvrészlet vagy egyéb konferenciaközlemény felvitele előtt a konferenciaanyagot tartalmazó befoglaló mű kerül kiválasztásra vagy
rögzítésre. Befoglaló mű az a teljes könyv vagy kötet, amelyet kisebb önálló részegységként is leírható publikációk egésze alkot.
A duplumfelvitel megelőzése érdekében szükséges azonosító, cím vagy év szerinti keresés. Amennyiben a keresés eredménytelen először a
befoglaló mű felvitelét kell elvégezni az Új Könyv felvitele a fenti adatokkal (ISBN és/vagy DOI azonosítóval rendelkezik) vagy az Új egyéb
konferenciakötet felvitele a fenti adatokkal (ISBN és/vagy DOI azonosító hiánya esetén) menük valamelyikét választva. Az új befoglaló mű
rögzítése a fentebb ismertetett könyv vagy egyéb konferenciakötet űrlapja alapján történik.
Könyvrészlet, egyéb konferenciaközlemény felvitele esetén fokozottan ügyelni kell arra, hogy a befoglaló mű felvitele során kizárólag a könyv
szerzőit/szerkesztőit szabad felvenni a szerzőkhöz. A könyvrészlet szerzőit egy következő lépésben, másik űrlapon kell majd beírni a közlemény
rögzítése során.

Ha sem azonosító, sem bibliográfiai adatok
alapján nem ad találatot a rendszer,
megkezdhető a befoglaló mű felvitele.

Ha korábban már felvitelre került a közleményt tartalmazó kötet, a találati listából kiválasztható a könyv a rekord bal sarkában található Kiválaszt
gombra kattinva, ezt követően a rendszer listázza a korábban már hozzá rögzített közleményeket is, így ellenőrizhető, hogy a könyvfejezetet
korábban rögzítette-e egy szerzőtárs.
Könyv típusú befoglaló mű kiválasztása:

Könyv ISBN száma, amelyben megjelent a
közlemény

Eddig egy fejezetet rögzítettek a
rendszerben ebből a konferenciakötetből.

Egyéb konferenciakötet típusú befoglaló mű kiválasztása:

Könyv címe, amelyben megjelent a
közlemény

A befoglaló műhöz korábban rögzített könyvrészletek, illetve egyéb konferenciaközlemények között lehet keresni a cím megadásával, találat
esetén lehetőség van szerzői hozzárendelésre, a közlemény bal alsó sarkában található Szerző hozzárendelés legördülő menü segítségével. Ha
nem található a rögzíteni kívánt közlemény a listában, akkor az új könyvrészlet vagy egyéb konferenciaközlemény az Új Könyvrészlet felvitele a
fenti adatokkal vagy az Új Egyéb konferenciaközlemény felvitele a fenti adatokkal kiválasztásával kezdhető meg.
Befoglaló könyv adatai

Könyvhöz korábban rögzített
könyvrészlet

Befoglaló egyéb konferenciakötet adatai

Egyéb konferenciakötethez korábban rögzített
egyéb konferenciaközlemény

Könyvrészlet/ Egyéb konferenciaközlemény űrlapja:
Amennyiben egyik korábban felvitt fejezet sem egyezik meg az új könyvrészlettel vagy egyéb konferenciaközleménnyel, rögzíthető a rekord. Az
alábbi felviteli űrlap kötelező mezői a könyvrészletnél, valamint az egyéb konferenciaközleménynél megegyeznek.
A Besorolás a közlemény terjedelmétől függően Konferenciaközlemény (Két oldalnál hosszabb terjedelmű) vagy Absztrakt/ Kivonat (Két
oldalnál rövidebb terjedelmű) lehet.

Kötelezően kitöltendő mezők:
Besorolás
Jelleg
Szerző/Szerzők
Cím
Első oldal
Nyelv
Kitöltésre javasolt mezők:
Utolsó oldal

Befoglaló mű adatai

Folyóiratcikk/ Konferenciaközlemény, Absztrakt kezelése:
Amennyiben a konferenciaközlemény vagy absztrakt folyóiratcikként jelent meg, a Kézi Közleményfelvitel legördülő menüjéből a folyóiratcikk
típust kell kiválasztani. A közlemény rögzítése előtt ebben az esetben is előzetes duplumellenőrzést végez a rendszer, először azonosító, majd
megjelenési adatok szerint.
Azonosító hiányában a Tovább gombra kattintva jelenik meg az ellenőrzés következő szintje.

Az űrlapon a bekeretezett mezők kitöltése kötelező, a Tovább gombra kattintva sikeres találat esetén, ha a rendszerbe például egy szerzőtárs
révén már bekerült a közlemény, szerzői hozzárendelés végezhető, így nem szükséges az újbóli adatbevitel.
A kötetszámot (folyóirat évfolyamát) minden esetben arab számmal kell megadni a biztos duplumszűrés érdekében. Akkor is arab számmal kell
beírni a kötetszámot, ha az a folyóiraton egyébként római számmal van feltüntetve.

Kötelezően kitöltendő mezők:
Folyóirat címe
Kötetszám (Évfolyam)
Cikk első oldala
Megjelenés éve
Kitöltésre javasolt mezők:
Utolsó oldal

Ha a megadott megjelenési adatokkal korábban még nem került rögzítésre a folyóiratcikk, a További adatok bevitele gombra kattintva folytatható
a rekord rögzítése.

Az előzőekben felvitt adatokat a rendszer automatikusan megjeleníti a felviteli űrlapon, így azokat nem kell újra beírni.
A Szerző mezőbe vehető fel a Konferenciaközlemény vagy Absztrakt szerzője, több szerző esetén szerzői. A Besorolás mezőben lehet megadni,
hogy pontosan milyen jellegű konferenciaközlemény kerül rögzítésre.
A közlemény Besorolása folyóiratcikk esetén többféle lehet:
Szakcikk: konferencián elhangzott előadás lektorált folyóiratcikké szerkesztett változata.
Konferenciaközlemény: szakfolyóirat különszámában (supplementum) megjelent, konferencián elhangzott vagy bemutatott anyagból készült
közlemény, 2 oldalnál nagyobb terjedelemben.
Absztrakt/Kivonat: konferencia előadás 1-2 oldalas önismertetője.

Kötelezően kitöltendő mezők:
Besorolás
Jelleg
Szerző/Szerzők
Cikk címe
Folyóirat címe
Kötetszám (Évfolyam)
Cikk első oldala
Megjelenés éve
Nyelv
Kitöltésre javasolt mezők:
Füzetszám
Utolsó oldal
Konferencia adatai

Új közlemények mentése, jóváhagyása:
Az új közlemények a kötelező adatok kitöltését követően a Nem nyilvános mentés gombra kattintva menthetők.
Amennyiben minden kötelező adat kitöltésre került, a mentést követően ahhoz, hogy az új közlemény a nyilvános szerzői listában is látható
legyen, jóvá kell hagyni a mentett rekord alatt található Nyilvánossá tesz, jóváhagy gombra kattintva. Ha nem történik meg azonnal a jóváhagyás,
a közlemény a Jóváhagyatlan publikációk közé kerül. A jóváhagyatlan közlemények megtekinthetők a Javítható szerzői listában vagy az
Elvégzésre váró szerzői teendők: Teendők megjelenítése és frissítése gombra kattintást követően a Jóváhagyatlan publikációk melletti számot
választva.
A felvitt közlemény kizárólag akkor jelenik meg a nyilvános keresőben is, ha a jóváhagyás, ezzel a nyilvánossá tétel megtörténik.
A hiányos adatú közlemény is elmenthető, a Javítható szerzői listában szerepelni fog, azonban nem hagyható jóvá, így a nyilvános szerzői
listában nem látható. A hiányos adatú közlemények a legegyszerűbben a Teendők megjelenítése és frissítése/ Hiányos adatú közlemények
számára kattintva hívhatók elő. A kiegészítést követően a hiánytalan tételek mentés után jóváhagyhatók, nyilvánossá tehetők.

Minden eddig rögzített közlemény
megjelenítésére szolgál.

