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Besorolásokkal kapcsolatos ajánlások
Teljes terjedelmű közlemények, szakmai anyagok besorolása
A metaanalízisek kerüljenek egy új besorolási kategóriába, melynek megnevezése: „Metaanalízis”. Ezek
általában korábban publikált eredeti közlemények feldolgozására épülő, szigorú módszertan szerint,
gyakran részletes statisztikai analízis segítségével készülő közlemények. Ugyanebbe a kategóriába
tartozzanak a „systematic review and meta-analysis” jellegű közlemények.
Azon rendszerezett áttekintő összefoglalók („systematic review”), melyek nem tartalmaznak érdemi
metaanalízis részt, kerüljenek az összefoglaló közlemények közé.
Az egészségügyi szakmai irányelvek (guideline, szakmai protokoll) a „Jelentés” besorolásba kerüljenek.
A preprintek, mint pl. a MedRxiv-ban, BioRxiv-ban megjelenő szakcikkek a terjedelemtől és tartalomtól
függetlenül az "Egyéb" típusban a "Csak repozitóriumban hozzáférhető közlemény" besorolást kapják.
Ha egy preprint alapján egy folyóirat teljes tudományos közleményt jelentet meg, akkor a preprint
rekordot össze kell kapcsolni a teljes közleménnyel.
Rövid közlemények, szakmai anyagok alapértelmezés szerinti besorolása
A Case reports és más hasonló című rovatban megjelent közlemények a „Rövid közlemény” besorolásba
kerüljenek.
A rövid szakmai anyagok közlése számára a folyóiratok nagyon sokféle rovatot használnak (például Medical
Images, Images in clinical medicine, Technical notes, Image quiz, Clinical video, eVideo, Clinical audio,
Blog, Rapid Responses, stb). Az ilyen közlemények kerüljenek az „Ismertetés” besorolásba.
Rövid szakmai anyagok automatikus átsorolása
A tudományos levelek és más rövid szakmai anyagok a „Rövid közlemények” közé sorolandók, ha
terjedelmük meghaladja a 10.000 karaktert, valamint jelentős új adatközlést tartalmaznak.
Az új eredményeket vagy megfigyeléseket tartalmazó, a szerkesztőhöz írt leveleket a levelezés rovatból
sorolják át a „Rövid közlemények” közé, ha a közlemény idézőinek száma a közlemény teljes életciklusa
alatt eléri a 20-at vagy a közlemény megjelenésének évében érvényes folyóirat impakt faktor kétszeresét.
Rövid szakmai anyagok átsorolása a szerző(k) kérésére
Ha a rövid szakmai anyag besorolásában a szerző(k) és az MTMT szakértői nem értenek egyet, akkor tartalmi
elemzés alapján rövid közleményként besorolható, ha a rövid szakmai anyag jelentős tudományos
eredményt tartalmaz. A tartalmi vizsgálatot (a szerző vagy az MTMT munkatársa kérésére) az illetékes
MTA tudományos osztály által kijelölt képviselő végezi, aki dönt a rövid közlemény besorolás
kérdésében.
Ez az ajánlás az Orvosi Tudományok Osztálya korábbi ajánlását (55/2012. (X. 17)) hatályon kívül helyezi.

