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A tudományterületek kezelésének folyamata 
• Szerzők számára a közlemény, és benne a Tudományosztályozás – Frascati

mező 3 hónapig szerkeszthető, ha közben adminisztrátor nem ellenőrizte 
(azaz a státusza Admin láttamozott vagy Egyeztetett vagy Hitelesített)

• A Frascati tudományterületek a későbbiekben a Műveletek gomb 
menüjében a Tudományterületi besorolás opcióval szerkeszthetők

• A menüből szerkesztés lehetővé teszi a tudományterület csoportos 
hozzáadását vagy eltávolítását is
• Kijelöléssel a Közleményeim listában (Keresések) vagy
• A Lista gomb menüjével létrehozott saját lista (Listák) összes tételének kijelölésével

• A Frascati tudományterületek előzetes áttekintésére rendelkezésre áll a 
Frascati kereső: https://support.mtmt.hu/frascati
• Szakterület kereső
• Teljes lista megtekintése angol nyelven
• Teljes lista megtekintése magyar nyelven

https://support.mtmt.hu/frascati


Kijelölés és a Tudományterületi besorolás 
művelet kiválasztása

1. Kijelölés (egérrel); 2. Műveletek menü lenyitása; 3. Tudományterületi besorolás opció kiválasztása
[A Szerkeszt gomb menüjében csak azokat lehet beálltani, amire a szerzőnek még van szerkesztési joga!]



Hozzáadás funkció kiválasztása

A Hozzáadás funkció kiválasztása a Hozzáad gombbal



Tudományterület(ek) kiválasztása

Egy vagy több tudományterület kiválasztása a lenyíló hierarchiából, majd Kiválaszt és bezár gomb



Tudományterület(ek) mentése

A kiválasztott tudományterület(ek) mentése: Mentés és bezárás gomb



Táblázatnézet kiválasztása a Tudományterületek 
listázásához

1. A lista fölött a Táblázat menü lenyitása, 2. A Kibővített táblázat kiválasztása



A tudományterületek megtekintése a táblázatban 

1. A bal hasáb bezárása (nyíl), 2. Görgetés a Tudományosztályozás – Frascati oszlophoz, 
3. A táblázat cellájára egérrel ráállva megjelenik a tudományterület(ek) teljes szövege



A tudományterület(ek) eltávolítása

0. Tudományterülettel rendelkező kijelölt közlemény megnyitása a Műveletek menü Tudományterületi 
besorolás opciójával (lásd 4. dia); 
1. Kattintás a besorolás melletti X-re (többre is lehet); 2. Mentés és bezárás gombra kattintás



Több közlemény kijelölése és a Tudományterületi 
besorolás művelet kiválasztása

1. Kijelölések (Ctrl gomb + egér), 2. Műveletek menü lenyitása, 3. Tudományterületi besorolás opció kiválasztása



Hozzáadás funkció több közleményhez

1. Alapértelmezetten a Hozzáadás funkció jelenik meg, úgy kell hagyni; 2. A Válasszon
gomb megnyomása (megjelenik a tudományterületi hierarchia, lásd tovább: 6-7. dia



Eltávolítás funkció több közleményhez

0. Kijelölés (lásd 11. dia); 1. Hozzáadás gomb melletti lenyíló menü megnyitása
2. A Törlés opció kiválasztása; 3. A Válasszon gomb megnyomása (megjelenik a 
tudományterületi hierarchia, lásd 6-7. dia – csak a kiválasztott tudományterület törlődik!



Listák készítése tudományterület csoportos hozzáadáshoz

1. Lista ablak lenyitása (+) és összecsukása (-); 
2. Meglévő listák egérrel ráklikkelve betöltődnek;
3. A Lista menü lenyitása; 4. Új Lista opció kiválasztása, ha szükség van új listára;
5. Listához hozzáadás opció kiválasztása, ha a tételek már meglévő listához adandók 
hozzá



Új Lista

Az Új lista opció után megjelenő ablakban a név megadása és a Mentés gomb 
megnyomása után az új lista neve is megjelenik a Listák ablakban a bal hasábban



Teljes lista kijelölése

A lista fölötti fekete négyzetre klikkelve a teljes lista kijelöltté (kékké) válik

(A fekete négyzet melletti fehér négyzetre kattintva a kijelölés megszűnik)


