4/2011. (X. 05.) számú dékáni utasítás
a PTE ÁJK-n folytatott tudományos publikációs tevékenységgel kapcsolatos adatbázis
kialakításáról és alkalmazásáról
A PTE rektorának 5/2011. számú utasításával (a továbbiakban: rektori utasítás) összhangban a
PTE ÁJK kutatói által jegyzett tudományos művek bibliográfiai adatainak elektronikus
nyilvántartására a Magyar Tudományos Művek Tára (a továbbiakban: MTMT) adatbázis
szolgál. A Kar oktatóinak kutatóinak ezzel kapcsolatos feladatainak megállapítása érdekében
az alábbi utasítást bocsátom ki.
1. § Jelen utasítás alkalmazásában
a)
Szerző: a PTE Állam- és Jogtudományi Karával teljes illetve részfoglalkozású
közalkalmazotti jogviszonyban álló oktató, tudományos kutató, a professor emeritus, valamint
a nappali munkarendű doktori képzésben résztvevő, az Egyetemmel hallgatói jogviszonyban
álló doktorandusz, illetve doktorjelölt.
b)
Tudományos mű: a szerző által önállóan vagy másokkal közösen létrehozott és
megjelent tudományos közlemény tekintet nélkül a megjelenés helyére, a közzététel technikai
formájára (nyomtatás, elektronikus kiadvány, on-line közzététel).
c)
Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT): a magyar tudományos közleményeket
egységes rendszerben, on-line hozzáféréssel tartalmazó elektronikus bibliográfiai adatbázis.
d)
Kari MTMT adminisztrátor: a Kar szervezeti egységeinek MTMT-ben történő
regisztrálását, a szerzők azonosító adatainak kezelését és a rektori utasítás 13. pontjában
meghatározott egyéb feladatokat végző személy.
2. § (1) Jelen utasítás alapján a szerző gondoskodik arról, hogy valamennyi megjelent
tudományos művének bibliográfiai adatai 2011. december 31-ig, ezen belül a 2005. január 1
óta megjelent művek adatai pedig 2011. október 31-ig a rendszer adminisztrációs előírásainak
megfelelő formában és tartalommal az MTMT-ben rögzítésre kerüljenek.
(2) A szerző az adatok rögzítését személyesen, vagy általa megbízott adatkezelő útján
végezheti el. Az adatszolgáltatás elvégzéséért, a szolgáltatott adatok helyességéért és
teljességéért a szerző fegyelmi felelősséget visel.
(3) A szerzők adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését az illetékes tanszékvezető, az
adatbázis feltöltöttségét a tudományos ügyekben illetékes dékán-helyettes ellenőrzi.
3. § A szerzők MTMT-ben rögzített adatainak összesítése alapján a PTE akkreditációs
folyamatának ügyviteli feladatait ellátó szervek számára nyújtandó adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítéséről a tudományos ügyekben illetékes dékán-helyettes 2011. november
7-ig gondoskodik.

4. § A kari MTMT adminisztrátor az adatfeltöltési folyamat elősegítése érdekében a szerzők
illetve az általuk felkért adatkezelők számára az adatrögzítési kampány időszakában a
számítógépes rendszerrel kapcsolatos tudnivalók megismertetésére tanfolyamot szervez. Az
oktatási foglalkozásokra legalább 3 alkalommal kerül sor. Szerzők illetve a megbízott
adatkezelők számára legalább 1 foglalkozáson való részvétel kötelező.
5. § A nappali munkarendű doktoranduszok oktatáson való részvételét, a velük kapcsolatos
adminisztratív kötelezettségek betartását a Doktori Iskola tanulmányi ügyintézője ellenőrzi.
Ez az utasítás 2011. október 5. napján lép hatályba. Ezzel egyidejűleg a PTE ÁJK-n folytatott
tudományos publikációs tevékenységgel kapcsolatos adatbázis kialakításáról és
alkalmazásáról szóló 3/2011. (IX.28.) dékáni utasítás hatályát veszti.

Pécsett, 2011. október hó 5. napján

Berke Gyula
dékán

