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Scopus azonosító 
megkeresése
Scopus azonosítóval akkor rendelkezik egy szerző, ha van Scopusban
szereplő publikációja.

1. Keresés szerzői névre: Vezeteknev Keresztnev első betűje* formában 
pl. Kovecses Z*
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2. Saját közleményünk 
kiválasztása
Ha látunk a találati listában olyan közleményt, amely a sajátunk, 
megnyitni a címre kattintva, majd a saját szerzői névre kattintani
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2. Saját közleményünk 
kiválasztása
A saját nevünkre kattintva listázódnak a Scopusban automatikusan 
hozzánk rendelt közlemények.
Érdemes átnézni a listát, hogy mindegyik a saját írásunk-e.
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3. Lehetséges saját 
közlemények megtekintése
A Scopus automatikus rendszere lehet, hogy nem tudta minden 
közleményünket egy szerzői azonosítóhoz kapcsolni, mert nem 
azonosította be tökéletesen a tételeket. 
Megnézhetjük, hogy van-e ilyen közleményünk a View potential author
matches link alatt. 
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4. A közlemény(ek) saját azonosítónkhoz
rendelése – kérés indítása
Ki kell pipálni azt a publikációt, amely szintén a sajátunk (a számra 
kattintva megtekinthetjük a közleményt), és a Request to merge with
author linkre kattintani.

Az ezt következő lépések követése, a folyamat végén meg kell adni a 
saját e-mail címünket megerősítésként.
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5. Ha egyéb problémát látunk 
valamelyik közleményünkkel
Ha nem a sajátunk a listában levő közlemények közül valamelyik vagy 
elírást tapasztalunk a bibliográfiai adatokban, akkor a Help – Contact us
menüpontnál jelezhetjük a problémát.

ő

7



5. Ha egyéb problémát látunk 
valamelyik közleményünkkel
Request Changes – E-mail választása
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5. Ha egyéb problémát látunk 
valamelyik közleményünkkel
A megfelelő típus kiválasztásával írhatunk levelet az adminisztrációnak.
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6. ScopusID másolása az 
MTMT-be
A megnyitott szerzői adatlapunknál az Author ID számsorának másolása.
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6. ScopusID másolása az 
MTMT-be
Az MTMT-ben a Személyi adatlapon: Azonosítók, hivatkozások – Típus: 
Scopus ID – a kimásolt azonosító beillesztése – Hozzáad
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