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Tudományterületi besorolás megadása, szerzői azonosítás pótlása,  

ORCID azonosító 

 

Mind a május 12-i előadásban, mind pedig az azt megelőző anyagban felhívtuk az oktató kollégák figyelmét 

a kutatói azonosítás fontosságára. Ennek három különböző eszközéről tájékoztattuk Önöket. Emlékeztetőül 

küldöm az alábbiakban: 

Elvégzendő három fontos feladat: 

1. Tudományterületi besorolás megadása, szerzői azonosítás pótlása az MTMT-ben 

MTA tudományosztályozás kiválasztása 

2. Frascati tudományterületi besorolás megadása az MTMT-ben  

3. ORCID azonosító igénylése és feltüntetése az MTMT-ben: 

 

1. 

MTA Tudományterületi besorolás megadása,  

szerzői azonosítás pótlása az MTMT-ben 

 
MTA tudományosztályozás kiválasztása a szerzői adatlapon az Adataim szerkesztése menüpont alatt. A 

kiválasztás és mentés kb. 5 percet igényel: 
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Adataim szerkesztése menü pont alatt az MTA tudományosztályozásából a sárga kiemeléssel 

jelölt helyről kell kiválasztani a megfelelő besorolásokat, majd a szakterületi összesítést is be kell 

állítani: 
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2. 

 
Frascati tudományterületi besorolás megadása az MTMT-ben a Műveletek menü pont alatt a 

mellékelt segédlet alapján. 
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3. 
ORCID nemzetközi szerzői azonosító igénylése és feltüntetése az MTMT-ben: 

ORCID, szerzői azonosító regisztrálása: http://orcid.org/ → Segédlet a Moodle, Felsőoktatás módszertan 

felületen. 

Mi a célja? 

Hogy a kutatót/szerzőt és a publikációit tévedés nélkül, egyértelműen összekapcsolja. Kiküszöböli a 

különböző névalakok, a gyakori nevek, a névváltozások vagy éppen az intézetváltás okozta problémákat, 

így a kutató teljesítményének megjelenítése, annak hatása valóban követhető, a publikációk korrekt 

módon köthetőek a valódi szerzőhöz, ráadásul ma már kiadók sora nem is fogad be kéziratot e nélkül.  

Hogy lehet ilyet kérni? 

Könnyen és ingyenesen kérhető szerzői ORCID azonosító itt: http://orcid.org/ 

Eddig többféle szerző azonosító létezik. Melyiket célszerű használni? 

Az ORCID ID a nemzetközileg általánosan elfogadott és használt szerzői azonosító. Mindenképpen 

célszerű ezt használni. 

A Web of Science-ben a Researcher ID kérhető, a Scopus automatikusan generál azonosítót minden 

szerzőhöz; mindkettő összeköthető az ORCID ID-val. Természetesen az MTMT is ad erre lehetőséget. 

ORCID – Három lépésben: Mottó: Különböztesse meg magát három egyszerű lépésben 

1. Regisztráljon és megkapja az egyedi ORCID azonosítóját, mindössze harminc másodperc alatt. 

2. Adjon meg információkat önmagáról: bővítse ORCID profilját szakmai adataival és csatolja hozzá 

például a Scopus ID, ResearcherID vagy LinkedIn azonosítóját. 

3. Használja az ORCID ID-ját: 

– a honlapján, 
– amikor publikációt nyújt be, 
– amikor ösztöndíjért folyamodik 
– vagy bármely kutatási folyamatban, hogy munkája megfelelő elismerést kapjon. 

ORCID azonosító megerősítése az MTMT-ben: 

Az MTMT 2.2.17 verziótól lehetőség van a szerző ORCID azonosítójának megerősítésére. Azonban ez az eljárás 

magában rejti a hibázás lehetőségét (elgépelés, stb.), így beépítésre került egy megerősítési eljárás. A megerősítés 

egy bejelentkezést kér az ORCID oldalán, majd visszatér az MTMT felületére. Amennyiben az MTMT-ben megadott 

ORCID azonosítóhoz sikeres bejelentkezés történt, úgy az ORCID azonosítót hitelesnek tekintjük. A hitelesített 

azonosítót módosítani nem lehet, csak legfeljebb törölni. 

Erre bejelentkezés után egy felugró ablak azonnal lehetőséget biztosít. Célszerű ezt az egyszeri műveletet mielőbb 

elvégezni. 

A megerősítés menete: (max. 2 perc) 

A megerősítés vagy a felugró ablakból, vagy a Saját adatok menü Adataim szerkesztése alól 

(a form alján lévő gombbal) indítható el. 

A folyamat az ORCID honlapján folytatódik, s egy bejelentkezést vár a felhasználótól. A 

sikeres azonosítás után megjelenik egy oldal, ahol engedélyezni tudjuk az MTMT számára 

az eredmény átadását. Ehhez kattintsunk az “Authorize access” feliratú gombra. Ezzel 

visszalépünk az MTMT oldalra, ahol egy üzenet tájékoztat minket a sikeres megerősítésről. 

http://orcid.org/

