
Útmutató saját adatlapja kitöltéséhez az Akadémiai Adattárban  

https://aat.mta.hu/aat 
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SENIOR pályázóink az MTA köztestületének külső tagjai, a Bejelentkezés az Akadémiai 

Adattárba menüben az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága közvetítésével kapott 

belépési névvel és jelszóval tudnak az AAT rendszerbe belépni. 
 

 

JUNIOR, tudományos fokozattal nem rendelkező 35 év alatti pályázóink a  

Pályázatok menüben az Új pályázói regisztráció feliratra kattintva kérjék felvételüket az 

Akadémiai Adattárba. A belépési nevet és jelszót a pályázó találja ki.  

Amennyiben Ön junior pályázóként már szerepel az AAT-ben,  

újabb regisztrációra nincs szükség. 

 



1. Belépés az Akadémiai Adattárba  

Kattintson a  

Bejelentkezés az Akadémiai Adattárba  

gombra. 

Kérdéseikkel, észrevételeikkel kérjük forduljanak az  

MTA Határon Túli Magyarok Titkárságához a kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu címen  

vagy  a +36 1 4116196-os telefonszámon.  
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2. Azonosító kiválasztása 

Kattintson az  

AAT 

gombra. 
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3. Felhasználónév és jelszó megadása 

Gépelje be a felhasználónevét és 

jelszavát, ügyelve a nagy- és kisbetűk, 

illetve a számok váltakozására, majd  

kattintson a Bejelentkezés gombra. 

 

Külső köztestületi tagjaink kérjük forduljanak az MTA Határon Túli Magyarok Titkárságához a 

kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu címen vagy  a +36 1 4116196-os telefonszámon.  
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4. Adatvédelmi szabályzat elfogadása 

Kérjük olvassa el az adatvédelmi szabályzatot, 

majd kattintson az Elfogadom gombra. 

 

Az adatvédelmi szabályzatot csak az első 

belépéskor szükséges elfogadni,  

de bármikor megtekinthető a lap alján 

található linkre kattintva. 
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5. Jelszó megváltoztatása I. 

Kattintson az  

Egyedi beállítások  

menüre, majd azon belül a 

Jelszó megváltoztatása 

gombra. 
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6. Jelszó megváltoztatása II. 

Írja be az MTA által küldött 

jelszót, majd rögzítse az Ön 

által kitalált új jelszót,  

két alkalommal.  

 

A biztonságos jelszó min. 8 

karakter hosszú, és szerepel 

benne kisbetű is, nagybetű is 

és szám is. 

 

Belépési neve változatlan 

marad. 

 

Amennyiben elfelejtette belépési nevét vagy jelszavát,  kérjük jelezze a 

kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu címen vagy a +36 1 4116196-os telefonszámon. 
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7. Saját adatlapjának megnyitása 

Saját adatainak szerkesztéséhez 

kattintson a Saját adatlap  

gombra. 
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8. Saját adatlapjának felépítése 

Saját adatlapja jelenleg 5 részből épül fel: 

 

Alapadatok 

 

Elérhetőségek 

 

Tagság 

 

Szakmai adatok 

 

Egyéb adatok 

Az Adattár jelenleg is fejlesztés alatt áll, a tárolt adatok  

köre bővül, a legördülő mezők tartalma  

folyamatosan tökéletesedik. 

 

Észrevételeit kérjük jelezze a kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu 

címen vagy a +36 1 4116196-os telefonszámon. 
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9. Alapadatok szerkesztése 

Saját alapadatainak szerkesztéséhez 

kattintson az Alapadatok felirat felett 

álló Szerkesztés gombra. 
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10. Alapadatok szerkesztése: Nevek 

Előnév: például id., ifj.  Kérjük, hogy tudományos fokozatot jelző előnevet ne írjon be, például Dr., Prof. 

Hivatalos név: Az Ön hivatalos irataiban szereplő vezeték- és keresztneve. 

Publikációs előnév: lásd előnév. 

Publikációs név: Az Ön magyar nyelvű tudományos életben leggyakrabban használt neve. 

Születési név: Az Ön születési vezeték- és keresztneve. 

Anyja neve: Édesanyja születési vezeték- és keresztneve. 

Legörgethető sáv 

 

A négyzetekbe kattintással elrejtheti 

adatait az Akadémiai Adattárat  

használó nyilvánosság elől 
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11. Alapadatok szerkesztése: Születési és nyugdíjazási adatok 

A Születési hely mezőbe kezdje el írni a település magyar nyelven használatos nevét (pl. Kolozsvár, Bécs, Tokió), majd a 

legördülő listáról kattintson a megfelelő településre. Amennyiben a település nem található a listában, kattintson az „Egyéb”-re  

és adja meg a település nevét a Mentés gomb felett található Megjegyzés mezőben. 

 

A dátum mezőkbe való kattintással 

megjelenik egy naptár, amelynek a 

fejlécébe történő folyamatos kattintással 

lehet a megfelelő dátumot kiválasztani. 
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12. Alapadatok mentése 

Módosított adatainak elmentéséhez 

kattintson a Mentés gombra. 

 

Felhívjuk figyelmét, hogy az adatbázis formai egységessége és tartalmi hitelessége 

érdekében elmentett adatait az MTA Határon Túli Magyarok Titkársága hagyja jóvá, 

ezért szíves türelmét kérjük az Ön által mentett adatok megjelenítéséig.  
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13. Elérhetőségek szerkesztése: Az elérhetőségek típusai  

Az adattárban az Elérhetőségek 

között tárolható az Ön 

- állandó címe (pl. lakcím) 

- egyéb címe (pl. tartózkodási cím) 

- munkahelyi címe. 

 

A munkahelyi címeket a törzsadat- 

bázisban tároljuk, és központilag 

módosítjuk őket. 

 

Levelezési címnek bármelyik címet 

megjelölheti. 

 

Az állandó és az egyéb címekből akár 

többet is felvehet, de csak egy cím 

jelölhető meg levelezési címként. 

 

Címek módosításához, új cím felvételéhez kattintson a Szerkesztés gombra. 
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14. Elérhetőségek szerkesztése:  

Új cím felvétele, meglévő cím módosítása 
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Település rögzítése: magyar nyelven, 

lásd 10. oldal. 

 

Utcanév és házszám: az adott ország 

nyelvén*, ékezetekkel és különleges 

karakterekkel, országonként egységes 

megjelenítés. A közterület jellegét 

(út, utca, tér stb.) és megnevezését az 

adott ország nyelvén kérjük teljes 

formában, rövidítések kerülésével 

megadni. A házszámok elé kérjük  

ne írják oda az adott ország nyelvén, 

hogy „szám” (sz., nr., no., č., stb.)  

Példa: 

B-dul  Gh. Dima nr. 5 → 

Bulevardul Gheorghe Dima 5 

 

  
Címtípus: válasszon a legördülő listából. 

Levelezési cím: az összes elérhetősége közül egy címet kattinthat be levelezési címként. 

* Az ukrajnai utcaneveket hivatalos helyesírási szabvány hiányában magyar nyelven jelenítjük meg, de postázási okokból a 

megjegyzés mezőben cirill betűkkel is tároljuk. 



15. Elérhetőségek szerkesztése:  

Telefon, faxszám rögzítése, módosítása 
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Ha Ön a megadott módon tagolta a telefonszámot, de a rendszer mégsem fogadja el annak mentését,  

kérjük ellenőrizze, nincs-e egy felesleges szóköz az utolsó számjegy után.  

A mobil és vezetékes telefon, illetve 

faxszámok tagolásának 

sorrendje: 
 

+ország hívószáma → szóköz → 

körzet hívószáma → szóköz → saját 

száma 
 

Példák: 

+36 1 4116196 

+1 202 3626730 
 

Mellék rögzítése: 

+40 264 123456 / 789 
 

Azt a számot, amelyik nem felel meg 

a fenti szabványnak, a rendszer nem 

engedi rögzíteni.  

 



16. Elérhetőségek szerkesztése:  

E-mailcím, honlap, adatérvényesség rögzítése, módosítása 
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Honlap megadásának módjára 

példák: 

http://mta.hu/ 

http://kab.ro/ 

 

Adatérvényesség kezdete*: 

Kérjük jelölje meg a cím 

keletkezésének valós dátumát. 

 

Adatérvényesség vége*:  

Abban az esetben rögzítendő,  

ha a cím már nem aktuális,  

de valaha az Ön létező címe volt.   

 

Az adatok mentéséhez kattintson a Ment gombra. 

 
* Az adatérvényességre vonatkozó mezőkben a dátum mező kezelése: lásd 10. oldal.  

http://mta.hu/
http://kab.ro/


17. Elérhetőségek szerkesztése: Munkahelyek  

19 

 

 
A munkahelyek megnevezése és 

címe a központilag kezelt 

törzsadatbázisból jön. Ezért a 

munkahelyek nevét, címét és 

felépítését (pl. kar, intézet, tanszék) 

Ön nem tudja megváltoztatni.  

 

A munkahelyként rögzíthető 

intézmények aktuális adatait 

igyekszünk folyamatosan 

karbantartani. 

 

Észrevételeit kérjük jelezze a  

kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu 

címen. 

A munkahelyek nevét három nyelven – az adott ország nyelvén, angolul és magyarul – tároljuk. Az Ön által 

kezelhető felületen a munkahelyek megnevezésének többnyire a magyar nyelvű változta jelenik meg  

(például a szlovákiai Konstantin Filozófus Egyetem). 
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18. Elérhetőségek szerkesztése:  

Munkahely módosítás első lépése  
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A fenti kitalált példa azt mutatja, hogy az adattárban az adott személynél  

csak egy címet – a munkahelyi címet – rögzítették, 

levelezési címnek is a munkahelyi címet jelölték be.  

Munkahely módosításához és  

új munkahely felvételéhez 

kattintson a Szerkesztés gombra. 



19. Elérhetőségek szerkesztése:  

Meglévő munkaviszony részleteinek megtekintése  
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A munkaviszonyához kapcsolódó 

adatok megtekintéséhez kattintson 

a munkahely nevére. 
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20. Elérhetőségek szerkesztése:  

Meglévő munkaviszony részleteinek megtekintése  

A munkaviszonyához kapcsolódó 

adatok módosításához kattintson  

a Szerkesztés gombra. 
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21. Elérhetőségek szerkesztése:  

Meglévő munkaviszony részleteinek szerkesztése  

A munkahely nevét és címét, 

valamint az alszintek nevét  

Ön megváltoztatni nem tudja.  

 

A legördülő sávok segítségével az 

Ön munkaviszonyához tartozó 

alszintek azonban (kar, tanszék, 

intézet) megváltoztathatók,  

velük automatikusan módosul  

a munkahelyi cím is. 

 

Több munkahely esetén jelölje 

kattintással az elsődleges 

munkahelyét. Egyszerre csak egy 

munkaviszony lehet elsődleges. 

 

A munkahelyek nevét és címét központilag kezeljük. Amennyiben az Ön által keresett  alszint nincs a 

legörgethető listában, vagy nem a hivatalos nevén van rögzítve, kérjük jelezze a 

kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu címen vagy a +36 1 4116196-os telefonszámon. 
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22. Elérhetőségek szerkesztése:   

Új munkaviszony felvétele 

Új munkaviszony felvételéhez 

kattintson az  

Új munkaviszony gombra. 

 



23. Elérhetőségek szerkesztése:  

Új munkaviszony adatainak rögzítése 

A munkahely nevét kezdje el 

beírni magyar nyelven a 

Munkahely mezőbe, majd a 

felkínált legördülő lehetőségek 

közül kattintson a megfelelőre.  

 

Amennyiben nem találja az Ön 

által keresett intézményt,  

kérjük próbáljon meg  

kulcsszavak alapján keresni,  

például: „műszaki egyetem”.  

Az adattár jelenlegi állapotában még 

nem képes az ékezet nélküli és ékezetes 

betűket egyként felismerni, ezért ha 

például a Babeş-Bolyai Egyetemet 

keresi, az ş betű mellett egyelőre nem 

ismeri fel az s betűt. Ezért érdemes 

keresésénél a különleges karaktereket 

mellőzni, és Babes helyett „Babe”-ra 

keresni. Az adattár fejlesztése, 

tökéletesítése folyamatban van. 
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24. Elérhetőségek szerkesztése:  

Új munkaviszony adatainak rögzítése 

Amennyiben megtalálta a keresett 

munkahelyet, lehetőség van a 

munkahely felépítésének 

hierarchikus rögzítésére.  

A fekete színű nyilak jelzik, hogy 

az adott intézménynél már van-e 

rögzítve alsóbb szint. 

 

Jelenleg csak azokat az alszinteket 

találja meg, amelyek a 

rendszerben már konkrét  

személyhez kapcsolódnak, ezért 

az alszintek egyelőre nem 

tükrözik az intézményi szintek 

teljes körét, az adattár folyamatos 

bővülés alatt áll. 
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25. Elérhetőségek szerkesztése:  

Új munkaviszony adatainak rögzítése 

Amennyiben a munkahely 

címétől eltér valamelyik alszint 

címe, ez a szintre kattintva 

automatikusan megváltozik.  

 

Munkaviszonyának kezdeti 

időpontjának megadása:  

lásd 12. oldal.  

 

A történetiség bemutatása 

végett lehetőség van korábbi 

munkahely felvételére is, az 

Adatérvényesség kezdete és 

Adatérvényesség vége gombok 

alkalmazásával. 

 

Új intézmény, új alszint felvételével vagy meglévő intézmény, meglévő alszint nevének és címének pontosításával, 

észrevételeivel kapcsolatban írjon a kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu címre, vagy hívja 

a Határon Túli Magyarok Titkárságát a +36 1 4116196-os számon. 
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26. Tagsági adatok 

A Tagság részben tárolt 

adatokat hivatalos okiratok 

alapján, központilag rögzítjük 

és módosítjuk. 

 

A Tudományos fokozatok,  

a Külső köztestületi tagság 

valamint az MTA-testületek 

Önre vonatkozó adatait a 

Határon Túli Magyarok 

Titkárságára kezeli a benyújtott 

dokumentumok alapján. 

 

A Közgyűlési képviselőség 

mező külső köztestületi 

tagjainkra nem vonatkozik. 

 

Adatpótlással illetve adatmódosítással kapcsolatban írjon a kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu címre,  

vagy hívja a Határon Túli Magyarok Titkárságát a +36 1 4116196-os számon. 

mailto:kulsokoztestulet@titkarsag.mta.hu
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27. Tagsági adatok: Szervezetek 

A Szervezetek részben 

tárolt adatok jelenleg még 

egységesítés alatt állnak, 

maga a rész is fejlesztés alatt 

áll, ezért szíves türelmét 

kérjük.  

 

 

A Szervezetek részben 

tárolt adatok feltöltése 

nem feltétele Domus 

pályázat beadásának. 
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28. Szakmai adatok 

A Szakmai adatok részben 

tárolt adatok közül csak a 

Diplomák és  

Kutatási területek 

rögzítése feltétele Domus 

pályázat beadásának. 
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29. Szakmai adatok: Diploma adatainak rögzítése 

A Diplomák részben a 

felsőfokú végzettséget igazoló 

dokumentumának adatait 

kérjük rögzíteni. 

 

A rögzítés megkezdéséhez 

kattintson a Szerkesztés 

gombra. 
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30. Szakmai adatok: Diploma adatainak rögzítése I. 

Amennyiben nincsenek még 

tárolt adatai, kattintson az 

Új diploma gombra. 

 

 

 

 

 

Amennyiben már rögzített 

adatait szeretné módosítani, 

kattintson a Szerkesztés 

gombra. A Feltölt gombra 

kattintva a diploma 

másolatát fel is töltheti  

(nem kötelező). 
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31. Szakmai adatok: Diploma adatainak rögzítése II. 

A Kiállító egyetem és az 

Ország legördülő menüből 

választható.  

A Kiállító egyetem mezőhöz 

csatolt lista tartalma 

megegyezik a munkahelyek 

törzsadatbázis tartalmával, 

ezért nemcsak az egyetemeket, 

hanem az összes intézményt 

tartalmazza. 

 

Kérjük kezdje el begépelni az 

intézmény magyar nevét  vagy 

kulcsszavát (lásd 22. oldal), 

hogy mielőbb rátaláljon az Ön 

által keresett intézményre. 

Elsődleges diplomaként a tudományos fokozata (PhD, tudományok doktora, kandidátus) megszerzése előtti 

legmagasabb szintű diplomáját kérjük bejelölni. Tudományos fokozatának adatai külön részben,  

a Tudományos fokozat pont alatt szerepelnek.   
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32. Szakmai adatok: Diploma adatainak rögzítése III. 

A Szak mezőbe kérjük írja 

be, hogy milyen szakon 

szerzett felsőfokú 

végzettséget.  

Amennyiben több szakot 

végzett, kérjük egyenként  

Új diplomaként rögzíteni. 

 

  

A Megszerzés dátumának 

rögzítése a 10. oldalon leírt 

módon történik. 

Adatainak rögzítése a Ment gombra kattintással zárul. 
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33. Szakmai adatok: Kutatási területek rögzítése I. 

A Kutatási területek 

részben a tudományos 

munkájához köthető 

tudományágakat kérjük 

felsorolni, akár többet is. 

 

A rögzítés megkezdéséhez 

kattintson a Szerkesztés 

gombra. 

 

A tudományterületi-tudományági felosztás forrása a 169/2000. (IX. 29.) Korm. rendelet:  

Az egyes tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolása.  

Módosítva: 154/2004. (V.14.) Korm. Rendelet. 
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34. Szakmai adatok: Kutatási területek rögzítése II. 

Amennyiben még nincsenek 

tárolt adatai, kattintson az 

Új kutatási terület gombra. 

 

 

 

Amennyiben a már rögzített 

adatait szeretné módosítani, 

kattintson a Szerkesztés 

gombra.  
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35. Szakmai adatok: Kutatási területek rögzítése III. 

A legördülő listából 

kattintással válassza ki az a 

megfelelő tudományágat, 

majd kattintson a Ment 

gombra. 
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A Tudományos 

életrajzok,  

Kutatási témák, 

Tudományos eredmények 

és Kitüntetések mezők 

kezelése megegyezik a 

korábban taglalt mezők 

kezelésével.  
 

Bár a Domus pályázathoz  nem szükséges a fent jelölt adatokat most rögzíteni, kérjük,  

hogy adatainak fokozatos feltöltésével járuljon hozzá az Adattár gazdagításához. 

36. Szakmai adatok: Nem kötelező adatok 
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37. Szakmai adatok: Egyéb adatok 

Az Állampolgárság mező 

kezelése megegyezik a 

korábban taglalt mezők 

kezelésével. Kérjük, hogy a 

Szerkesztés gomb 

megnyomásával állítsa be 

állampolgársága(i) kezdetének 

valós időpontját. 

 

 

 

Fényképek feltöltésével 

kapcsolatban szíves türelmét 

kérjük következő 

tájékoztatónkig. 
 

MTA-azonosító: Az Akadémiai Adattárban ez az Ön egyedi azonosítója. 

MTMT-azonosító: Amennyiben regisztrált a Magyar Tudományos Művek Tárában (www.mtmt.hu), ez az Ön egyedi azonosítója. 

DTT-azonosító: Amennyiben hivatalos kapcsolatban állt az MTA Doktori Tanács Titkárságával, ez az Ön egyedi azonosítója. 

Köztestületi azonosító: A magyarországi köztestületi tagokat nyilvántartó korábbi rendszerből érkező azonosítószám.  

http://www.mtmt.hu/

