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A mai nemzetközi tudományos közösségben való sikeres helytállás érdekében a magyar kutatóknak is 

a nemzetközileg jegyzett folyóiratokban érdemes legújabb kutatási eredményeiket megjelentetni. A 

tudományterületek szerinti legrelevánsabb folyóiratokat a nemzetközi multidiszciplináris katalogizáló 

adatbázisok igyekeznek egybegyűjteni, melyek közül is Clarivate Analytics által működtetett Web of 

Science és az Elsevier tulajdonában álló Scopus emelkednek ki. A társadalomtudományok területén a 

Scopus több jegyzett folyóirattal rendelkezik, amiket a Scimago Journal Ranking (SJR) rangsorol (Link: 

https://www.scimagojr.com/journalrank.php?type=j). Az SJR-rendszerben négy minőségi kategóriát 

alakítottak ki a folyóiratok között, ezeket más néven kvartiliseknek nevezzük. A Q4 a tudományterületi 

rangsorokon szereplő folyóiratok utolsó 25 %-át, a Q3 a harmadik 25 %-ot, a Q2 a második 25 %-ot, 

míg a Q1 az első 25 %-ot fedi le. A listán ezen kívül megkülönböztethetjük még a D1 felső decilis (top 

10%) kategóriáját, és a top 1 %-ot. Ezeket a kategóriákat az SJR-index alapján határozzák meg, és 

évente felülvizsgálják.  

Az MTA Doktori pályázatok értékelése során csak nemzetközi nyilvántartásba vett, ISSN-számmal 

rendelkező tudományos szakfolyóiratokban megjelent, 3 folyóiratoldalnál (szóközökkel együtt 11,5 

ezer karakternél) hosszabb közleményeket (Szakcikk, Összefoglaló cikk, Esszé) és hivatkozásait veszik 

figyelembe. Az MTA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztály (GJO) által listás folyóiratok a doktori 

bizottságok közzétett folyóiratlistái (Link: https://mta.hu/doktori-tanacs/a-ix-osztaly-doktori-

kovetelmenyrendszere-105380), amelyek ABCD kategóriákba rendezve felsorolják, hogy alapesetben 

mely folyóiratokban megjelent közleményeket és hivatkozásait veszik figyelembe és milyen 

pontértékekkel. Minden bizottság befogadja azokat a folyóiratokat is, éspedig D kategóriásként, 

amelyek a saját listáján ugyan nem, de a GJO más bizottsága(i) listáján szerepelnek. 

Az MTMT lehetőséget biztosít arra, hogy a  

1. közleményeket kvartilisek és GJO besorolás alapján, 

2. és bármilyen közleményekre érkezett hivatkozásokat, idézeteket minősíteni tudjuk kvartilis 

szerinti besorolások alapján is. 

A lekérdezés lépéseit láthatjuk a következő oldalakon. 
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1. Hány Q-s közleményem van az MTMT szerint? 

1. Indítsuk el és lépjünk be az MTMT-be! (Link: https://www.mtmt.hu/) 

2. Kereséseken belül nyomjuk meg az „Új keresés” gombot! 

 
  

https://www.mtmt.hu/
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3. Válasszuk ki a „Q1-es közleményeim” aktív linket! 

 
4. Bővítsük a keresési listát a „+” jel segítségével! Adjuk hozzá a „Q2, Q3 és Q4” kategóriákat! 
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5. Végül nyomjuk meg a „Gyorskeresés” gombot! 

 
Középen megjelenik egy lista a Q1-Q4 közleményekről! 
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2. Hány MTA listás közleményem van az MTMT szerint? 

1. Indítsuk el és lépjünk be az MTMT-be! (Link: https://www.mtmt.hu/) 

2. „Keresések”-en belül nyomjuk meg az „Új keresés” gombot! 

 
  

https://www.mtmt.hu/
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3. Válasszuk ki a „Szerző közleményei” aktív linket! 

 
4. Válasszuk ki az „Új feltétel” és a „Presztizsfaktorok” aktív linket! 
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5. Válasszuk ki a „Szerzők MTMT-ben” és keressük ki magunkat! 

 
6. Válasszuk ki a „Presztizsfaktorok:” és „Címke eleji egyezés” beállítást, majd írjuk be annak a 

bizottságnak a nevét (pl. ÁJB, DEM, GMB, HTB, NFDB, PTB, RegTB, SZTB…), amelyre kíváncsiak 

vagyunk! 

 
Középen megjelenik egy lista az adott bizottság listás közleményeiről! 

  



8 
 

3. Hány Q-s hivatkozásom van az MTMT szerint? 

1. Indítsuk el és lépjünk be az MTMT-be! (Link: https://www.mtmt.hu/) 

2. Nyomjuk meg az „Idézéskapcsolat” gombot! 

3. „Keresések”-en belül nyomjuk meg az „Új keresés” gombot! 

 
4. „Keresés sablon kiválasztás”-nál az „Új keresés”-t válasszuk ki! 
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5. Az „Új feltétel”-nél válasszuk ki az „Idézett közleményt”! 

 
Eredmény: 
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6. Az „Idézett közlemény”-en belül az „Új feltétel”-nél, „Szerzők MTMT-ben” menüpontot 

válasszuk ki! 

 
7. A „Szerzők MTMT-ben”-nél „Én vagyok” menüpontot válasszuk ki! (Persze bárki mást 

megvizsgálhatok!) 
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8. A legfelső „Új feltétel”-t válasszuk, majd keressük meg „Idézőközlemény”-t! 

 
9. Az „Idézőközlemény”-nél válasszuk az „Új feltétel”-t, majd keressük meg „Presztízsfaktorok” 

menüpontot! 
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10. A „Presztízsfaktorok”-nál válasszuk az „Új feltétel”-t, majd keressük meg „Rangsor” 

menüpontot! 

 
11. A „Rangsor”-nál válasszuk a „Tartalmazza” menüpontot! 
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12. Adjuk hozzá a kvartiliseket (Q1, Q2, Q3 és Q4) a „+” segítségével! 

 

 
13. Nyomjuk meg a „Gyorskeresés” gombot (vagy „Mentés és keresés”)! Középen tételesen 

megjelenik az eredmény! 

 
14. Ez a keresés megjelenik „Gyorskeresés”-ek között! Így később is felhasználható és 

módosítható! 

 
 


