
Kedves Leendő Pályázónk! 

 

Mint az már ismeretes, a 2014. évi Domus pályázati felhívásokba bekerült egy új pályázati feltétel: 

a regisztráció és a publikációk feltöltése az MTMT-be (Magyar Tudományos Művek Tára), s ez 

természetesen vonatkozik a most megnyíló Domus szülőföldi pályázatra is. (A pályázati felhívás 

2014. május 12-én jelenik meg, beadási határidő: 2014. június 13., 14:00 óra.) 

Az alábbiakban néhány fontos, kiegészítő információra szeretnénk újólag felhívni szíves 

figyelmüket: 

Az MTMT-ben megjelent a választható intézmények között az MTA Határon Túli Magyarok 

Titkársága. Kérjük, regisztráció során, minden esetben ezt az intézményt válassza, attól 

függetlenül, hogy mely magyarországi intézménnyel (egyetem, kutatóintézet, közgyűjtemény stb.) 

van szakmai kapcsolata. 

Pályázóink esetében három variáció fordulhat elő:  

- akik már mind az Akadémiai Adattárban (AAT), mind az MTMT-ben szerepelnek, 

azoknak semmi tennivalójuk nincs – várjuk pályázataikat; 

- akik már benne vannak az AAT-ben, de nem regisztráltak az MTMT-ben, azokat arra 

kérjük, hogy amint regisztráltak, s aztán feltöltötték publikációikat az MTMT-be, 

küldjék el MTMT azonosítójukat a domus@titkarsag.mta.hu címre; 

- akik még nem léptek be az AAT-be, és az MTMT-ben sem regisztráltak, azok minél 

előbb tegyék ezt meg; első lépésben regisztráljanak az MTMT-ben, s az itt kapott 

MTMT szerzői azonosítót (pld. 10004567) a második lépésben, azaz az Akadémiai 

Adattárba való regisztráció során (https://aat.mta.hu/aat/Registration/Application) 

írják be a megfelelő helyre – a két rendszer közötti kapcsolat ekkor létrejön, a 

továbbiakban ezzel már nem lesz teendő. 

A publikációs lista feltöltésénél fontos lépés a dátum megjelölése a rendszerben, kérjük, ne 

mulasszák el megjelölni, mely időpontig tartó időszakra vonatkozóan szerepelnek a rendszerben 

publikációik, mert ennek elmulasztása esetén a publikációs lista nem válik nyilvánossá. 

További fontos információ, hogy csoportos pályázat esetén valamennyi csoporttag 

regisztrációjára, illetve publikációik, közleményeik feltöltésére szükség lesz.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy az MTMT rendszer a pályázati határidő lejárta előtt két héttel 

le fog zárni, így kérjük, hogy a közlemények feltöltését – lehetőség szerint – május 30. péntek 14 

óráig fejezzék be, és erről e-mailben tájékoztassák az MTMT munkatársait, 

(domuspalyazat@mtmt.hu) hogy a szükséges javítások, módosítások a pályázat beadási 

határidejéig (2014. június 13., 14:00 óra) elvégezhetőek legyenek. Ezt követően az MTMT 

adminisztrátorai elvégzik a feltöltött publikációk ellenőrzését, melynek eredményéről szükség 

esetén minden érintett pályázót értesítenek.  
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Még néhány további, ebben az évben bevezetett pályázási újdonságra szeretnénk ismételten 

felhívni a figyelmüket:  

- A Domus elektronikus pályázati rendszerbe ezentúl a korábbi három helyett 

(önéletrajz, publikációs lista, kutatási terv) mindössze egy mellékletet kell majd 

feltölteni, nevezetesen a kutatási tervet, melynek sablonja egy új ponttal egészül ki, 

ebben a terv angol nyelvű rezüméjét kérjük megadni, maximum 1000 karakter terjedelemben.  

- Az önéletrajzot kérjük az AAT-ben a „Szakmai adatok”-on belül a „Tudományos 

életrajzok” pontnál feltölteni, PDF formátumban. Így pályázáskor a tovább személyes 

adataival együtt ez is automatikusan átkerül a Domus rendszerbe. 

- Publikációs jegyzéke az MTMT-ből töltődik át, azzal a pályázás keretében nem kell 

külön foglalkoznia. 

Kérdéseikkel keressék az MTMT, illetve a HTMT munkatársait, a pályázati kiírás végén 

feltüntetett e-mail címeken illetve telefonszámokon. 

 

Eredményes munkát és sikeres pályázást kívánunk! 

 

Üdvözlettel, 

 

MTA Határon Túli Magyarok Titkársága 

  



Magyar Tudományos Művek Tára 

Szerzői segédlet 

 

- Szerzői adatbevitellel kapcsolatban bővebb információ az alábbi útmutatóban olvasható: 

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

- Külső adatbázisokból (pl. Web of Science, SCOPUS, PubMed, MATARKA) történő export 

illetve import útmutatók elérhetőségei: 

Web of Science 

https://www.mtmt.hu/system/files/woshelp140115.pdf  

SCOPUS 

https://www.mtmt.hu/system/files/scopusteljes140207.pdf  

PubMed 

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

MATARKA 

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

- az adatbázisban használt dokumentumtípusok, besorolások  és jellegek leírása: 

https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_beorolas_v3.2_0.pdf  

- Gyakran ismételt kérdések (GYIK) és válaszok az alábbi dokumentumban olvashatók: 

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

 

A legfontosabb teendők, lépések az adatok feldolgozása során: 

1. szerző nyilvánossá tétele: 

A nyilvános felület keresőjében a Szerző/Felhasználó neve akkor kereshető, ha az adatbázis 

beviteli felületére belépve, az első oldalon lévő személyi adatlapon a Publikációs/idézettségi 

adatok érvényessége dátum ki van töltve. Dátumként azt az időpontot jelölje meg, ameddig a 

feldolgozott adatainak frissítése megtörtént. A dátum megjelölését követően a nyilvános 

felületeken kereshetővé válik szerzőként illetve kereshetők nyilvánossá tett publikációs és 

idézettségi adatai is. 

2. szerzői hozzárendelés: 

Hiányát A sárga mezőben piros „!” jelöli. 
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A hozzárendelés a publikációban lévő szerzői név (pl. Kovacs J) és a szerző, mint regisztrált 

adatbázis felhasználó nevének (Kovács János (művészettörténet) összekapcsolását jelenti. A 

nyilvános keresőben a szerzőre keresve csak a szerzői hozzárendeléssel rendelkező és nyilvánossá 

tett közlemények adatai láthatók, a „!” jelölésű tételek nem jelennek meg. A „!” jelölésű tételek 

esetében a szerzői hozzárendelés elvégezhető az adott rekord szerkesztésével, a szerzői mezőben, 

a megjelenő szerzői névváltozatokat tartalmazó ablakban az Ön szerzői névváltozata melletti 

"Saját" gombra kattintva, illetve az adatbeviteli felület 4. Saját felvitelű közlemények magamhoz 

rendelése menüpont alatt is. 

3. közlemények illetve idézetek láthatósága, nyilvánossá tétele: 

Ahhoz hogy a publikációk illetve idézőik adatai a szerző nevére keresve a nyilvános felületen is 

megjelenjenek, jóváhagyottnak kell lenniük. A jóváhagyás a Javítható szerzői listában, a 

közlemény adatai alatt található egyedi, Nyilvánossá tesz/Jóváhagy gombra kattintva tehető meg. 

4. hiányzó törzsadatok (kiadó, kiadás helye stb.) pótlása 

A választható törzsadatok (Folyóirat, Kiadó stb.) listájából hiányzó adatokat csak arra jogosult 

intézményi illetve központi adminisztrátorok tudják pótolni. Szerzői adatbevitel esetén az 

adatbeviteli űrlap felső részén megjelenik a hiányzó adatok listája, itt adhatók meg a hiányzó 

törzsadatok (pl. Nem tudtam beírni, ezt akartam mező előtti kört kell kijelölni, majd az üres 

mezőbe beírni a hiányzó adatot (pl. folyóirat neve ISSN stb.) , ezt követően a megjelölt hiányzó 

adatokkal elmenthető a rekord. 

A szerzői adatbeviteli felületen található Fórumban is kérheti a központi adminisztráció 

segítségét. A kérésben kérjük feltüntetni a pontos adatokat, pl. folyóirat címe, ISSN száma, Kiadó 

és székhelye stb.) melyek alapján egyszerűbben és gyorsabban felvehetők az új alapadatok. A 

bejegyzés alapján megtörténik a megjelölt törzsadatok felvétele, erről a szerző e-mail üzenetet 

kap.  Ezt követően a rekordban pótolhatók a még hiányzó törzsadatok. 

5. hiányos adatú közlemények nyilvánossá tétele, jóváhagyása: 

A szerző által rögzített rekordokban számos kötelezően kitöltendő mező (keretbe foglalt, pl. 

kiadó) található.  Kötelezően kitöltendő adat vagy adatok hiányában a rekord nem tehető 

nyilvánossá, nem hagyható jóvá. A hiányos rekord  "Hiányzó adatok"  felirattal 

megkülönböztetve jelenik meg a javítható, szerzői listában, mely az adatok pótlását követően 

eltűnik és a rekord  jóváhagyható. 

6. Megfelelő dokumentumtípus kiválasztása: 

Leggyakoribb hiba, amikor a Konferenciaközlemény adatait a közleményt tartalmazó 

konferenciakötetként rögzítik a szerzők. Ennek következménye, hogy a konferenciaközlemény 

(helytelenül) mint önálló kötet jelenik meg a szerző listájában. A konferenciaközlemények 

esetében, amennyiben az ISBN számmal rendelkező kötetben jelent meg a Könyvrészlet, az 

ISBN számmal nem rendelkező kiadványban megjelenők esetében pedig az Egyéb 

konferenciaközlemény típus választandó. 

 


