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Bevezetés
A ResearchGate egy díjmentes Social-Networking internetes oldal, mely a különféle tudományágazatokban 
tevékenykedő kutatók számára lett kifejlesztve.

Miért hasznos? 
• A ResearchGate egy díjmentes Social-Networking internetes oldal, mely a különféle tudományágazatokban 

tevékenykedő kutatók számára lett kifejlesztve. Az oldal szabad hozzáférést garantál a keresés funkcióhoz a 
különböző szakfolyóiratok cikkei között, melyek egy több mint 30 millió bejegyzést tartalmazó, és folyamatosan 
bővülő adatbázisban találhatók.

• A keresés kezdetekor a felhasználó keresőbe beírt, például „orvosi folyóiratcikkek” kulcsszó megadása után, 
máris megtekintheti a hasonló témájú, rendelkezésre álló releváns, időrendi sorrendben megjelenő 
tanulmányokat. 

• A platform tartalmaz egy úgynevezett állásbörzét, mely a 
világszerte kínálkozó tudományos munkakörű állásokat gyűjti 
össze. A munkakeresés során megadhatók választási szempontok, 
mint kulcsszó, pozíció, munkaterület, ország stb.
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1. ResearchGate oldal felkeresése

A böngészőben keressünk rá a ResearchGate nevű 
oldalra. A oldal betöltése után a „Join for free” zöld 
gombra kattintsunk a belépéshez.
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2. Profil típus kiválasztása
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3. Intézmény és szervezeti egység kiválasztása

…valamint a szervezeti egységet. Majd nyomjuk meg a 
„Continue” gombot.

Írjuk be az intézmény nevét…
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4. Adatok bevitele

Írjuk be a keresztnevünket és 
alá a vezetéknevünket.

Adjuk meg az intézményi (NKE-s) 
e-mail címünket, 
majd írjunk be egy jelszót. 

Pipáljuk ki a szolgáltatási 
feltételeket.
A szükséges adatok bevitele 
után nyomjuk meg a 
„Continue” gombot. 6



5. Válasszuk ki a tudományterületet

A lista alapján válasszunk ki 
tudományterületeket, 
azután nyomjuk meg a 
„Continue” gombot.
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6. Fotó feltöltése
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7. Ellenőrzés és aktiválás

2. A „Confirm email address” gombra 
rákattintva megerősítjük a regisztrációnkat.

1. Ellenőrizzük a megadott intézményi (NKE-s) 
e-mail címhez tartozó postafiókunkat, mivel 
ide érkezik a visszaigazoló üzenet, mely a 
regisztrációnk hitelesítéséhez szükséges. 
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8. Keresés és követés
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9. Tudományos művek keresése

A researchgate.net kezdő oldalán lejjebb görgetve 
találjuk a keresőablakot, ahova beírtuk pl. a 
„rendészettudomány” címszót.
Itt további címszavakra kereshetünk angol és magyar 
nyelven.
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10. A ResearchGate nyelvi beállítása 

Amennyiben szükséges, angolról magyarra is át tudjuk állítani az oldal nyelvezetét.
Ezt az opciót a nyitóoldalra való belépéskor dobja fel egy jobb oldali felugró ablakban. 
Itt tudjuk átállítani (vagy később visszaállítani) az adott nyelvet.
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A ResearchGate ID rögzítése 
az MTMT adatlapon
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1. A researchgate.net azonosító kijelölése

Lépjünk be újra a researchgate.net-be.
Kattintsunk a fényképünkre. 

Válasszuk ki az azonosítót a webcímből.
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2. Belépés az MTMT-be

Írjuk be a böngészőbe a www.mtmt.hu címet. 
Nyomjuk meg a „Bejelentkezés” gombot. 
Ezután írjuk be a felhasználói nevünket és a hozzátartozó jelszót. 
Végül nyomjuk meg a „Belépés” gombot.
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3. Személyi adatlap szerkesztése

Ezt követően nyomjuk meg „Saját adatok menüpont alatt az Adataim 
szerkesztése” menüpontot, majd kattintsunk rá a „+” jelre.
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4. A ResearchGate azonosító beillesztése

1. Írjuk be az azonosítót

2. A keresés gomb 

megnyomásával a 

Csatol: 

SzerzőAzonostóTípus

ablaka ugrik fel3. Kiválasztás után bekerül 
a legördülő listába

4. Csatolás és bezárás
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5. Az azonosító megjelenése a listán
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6. Az adatlap szerkesztésének lezárása
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