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     Elosztott szociális hálózatok (10056) 
     Globális rendszerek tudománya (12945) 
     Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
     Internet-architektúrák (10108) 
     Kollektív tudatossági platformok (10152) 
     Mobil érzékelő eszközök (10110) 
     Optikai távközlés (10107) 
     Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
    Vizuális művészetek, előadóművészetek, dizájn (13046) 
   Művészetek, művészettörténet (13040) 
    ICT (információs és kommunikációs technológiák) és művészet (13049) 
    Klasszikus, régi görög és latin irodalom és művészetek (13018) 
    Kulturális örökség, kulturális emlékezet (12998) 
     Digitalizálás / ICT és kulturális örökség (13045) 
     Kulturális emlékezet, szellemi kulturális örökség (13041) 
     Örökségmegőrzés (13044) 
     Szellemi kulturális örökség (13043) 
     Tárgyi kulturális örökség (13042) 
    Múzeumok és kiállítások (13048) 
    Művészet- és építészettörténet (13047) 
    Vizuális művészetek, előadóművészetek, dizájn (13046) 
   Népművészeti tanulmányok (13053) 
  Nyelvek és irodalom (13013) 
   Általános irodalomtudományok (13019) 
    Irodalomelmélet, összehasonlító irodalomtudomány, irodalmi stílusok (13021) 
    Irodalomtörténet (13020) 
   Általános nyelvi tanulmányok (13014) 
    Numizmatika, felirattan (13016) 



    Szövegfilológia, paleográfia (régi írások), epigráfia (felirattan) (13015) 
   Irodalomelmélet (13022) 
    Irodalomelmélet, összehasonlító irodalomtudomány, irodalmi stílusok (13021) 
   Nyelvészet (13024) 
    Formális, kognitív, funkcionális és számítógépes nyelvészet (13025) 
    Nyelvhasználat: pragmatika, szociolingvisztika, beszédelemzés, idegennyelv-tanulás és 
tanítás, lexicográfia, terminológia (13027) 
    Pszicholingvisztika és neurolingvisztika: nyelvtanulás és nyelvtudás, beszédpatológia 
(13029) 
    Tipológiai, történeti és összehasonlító nyelvészet (13026) 
    Többnyelvűség, nyelvi diverzitás (13028) 
   Specifikus irodalom (13023) 
    Irodalomelmélet, összehasonlító irodalomtudomány, irodalmi stílusok (13021) 
    Irodalomtörténet (13020) 
    Klasszikus, régi görög és latin irodalom és művészetek (13018) 
   Szaknyelvek (13017) 
    Klasszikus, régi görög és latin irodalom és művészetek (13018) 
  Történettudomány és régészet (12969) 
   Régészet (13001) 
    Gender a régészet területén (13012) 
    Régészet, archeometria, táj régészet (12971) 
     Asszirológia (13009) 
     Bibliai régészet (13003) 
     Egyiptológia (13010) 
     Epigráfia (12991) 
     Iszlám régészet (13008) 
     Középkori régészet (13005) 
     Összehasonlító régészet (13011) 
     Régészettörténet (13002) 
     Szláv régészet (13004) 
     Tengeri régészet (13006) 
     Virtuális régészet - számítógépes szimuláció (13007) 
   Történettudomány (12970) 
    Eszmetörténet, szellemtörténet, tudomány- és technikatörténet (12981) 
    Gender a történelemtudomány területén (13000) 
    Gender-történet (12980) 
    Gyarmati múlt és gyarmatosítás utáni történelem, világtörténelem, transznacionális 
történelem, összefonódó történelem (12978) 
    Hadtörténet (12985) 
    Kollektív emlékezet, identitás, történelmi emlékhelyek, elmesélt történelem (12987) 
    Kora-újkori történelem (12976) 
    Középkori történelem (12975) 
    Kulturális örökség, kulturális emlékezet (12998) 
     Digitalizálás / ICT és kulturális örökség (13045) 
     Kulturális emlékezet, szellemi kulturális örökség (13041) 
     Örökségmegőrzés (13044) 
     Szellemi kulturális örökség (13043) 
     Tárgyi kulturális örökség (13042) 
    Kultúrtörténet, kollektív azonosság és emlékezet története (12982) 
     Filozófiatörténet (12983) 
    Ókori kultúrák (12974) 
    Ókori történelem (12973) 
    Őstörténet és történelem előtti korok története (12972) 
    Régészet, archeometria, táj régészet (12971) 
     Asszirológia (13009) 
     Bibliai régészet (13003) 
     Egyiptológia (13010) 
     Epigráfia (12991) 
     Iszlám régészet (13008) 
     Középkori régészet (13005) 
     Összehasonlító régészet (13011) 
     Régészettörténet (13002) 
     Szláv régészet (13004) 
     Tengeri régészet (13006) 
     Virtuális régészet - számítógépes szimuláció (13007) 
    Társadalom és gazdaságtörténet (12979) 
    Társadalom-, gazdaság-, kultúra- és politikatörténet (12986) 
    Történelmi földrajz (12999) 
    Történetírás, történelemtudomány elmélete és módszerei (12988) 



     Címertan és genealógia (12993) 
     Diplomáciatörténet (12990) 
     Epigráfia (12991) 
     Kronológia (12989) 
     Névtan (12992) 
     Numizmatika (éremtan) (12994) 
     Paleográfia (régi írások) (12995) 
     Pecséttan (12996) 
     Történeti statisztika (12997) 
    Tudomány- és technikatörténet (12984) 
    Újkori és jelenkori történelem (12977) 
 Mezőgazdaság-tudományok (12565) 
  Állatorvosi tudományok (12682) 
   Állatorvoslás (12683) 
    Állat-aneszteziológia (12698) 
    Állatdiagnosztika (12684) 
    Állategészségügy (12686) 
    Állatgenetika (12685) 
     Állatgenetikai források (12710) 
     Genetikai térképezés (10636) 
     Génterápia (12145) 
     Tenyészállat-klónozás (12711) 
    Állathigiénia (12687) 
    Állat-immunológia (12688) 
    Állatok nem-gyógyszerek kezelése (12695) 
    Állatorvosi gyógyszerészet (12691) 
    Állatsebészet (12689) 
    Állat-toxikológia (12690) 
    Bakteriális állatkórokozók (12693) 
    Gomba állatkórokozók (12694) 
    Ízeltlábú állatkórokozók (12692) 
    Laboratóriumi állattan (12702) 
    Parazita állatkórokozók (12696) 
    Priono állatkórokozók (12697) 
    Vírus állatkórokozók (12699) 
    Zoonózis (12700) 
     Növényvédelem (12701) 
  Állattenyésztési és tejtermelési tudomány (12656) 
   Állattartás (12680) 
    Mezőgazdasági állattenyésztés, tejtermelés, állattartás (12658) 
   Állattenyésztési és tejtermelési tudomány (12657) 
    Állati viselkedés (10693) 
    Állattenyésztési technika (12659) 
     Állatjólét (12662) 
     Állatok takarmányozása (12661) 
     Állatszállítás (12664) 
     Állattartó létesítmények (12663) 
     Állattenyésztés (12660) 
     Baromfitenyésztés (12676) 
     Gyapjútermelő állatok (12679) 
     Juh és kecsketenyésztés (12677) 
     Lófélék (12670) 
     Méhészet (12665) 
     Nyúltenyésztés (12674) 
     Selyemhernyó-tenyésztés (12678) 
     Sertéstenyésztés (12675) 
     Szárnyastenyésztés (12666) 
     Szarvasmarhafélék (12667) 
     Takarmány-adalékanyagok (12671) 
     Takarmány szennyezettség (12672) 
     Takarmánytermékek (12673) 
     Tejtermelő állatok (12669) 
     Tevék (12668) 
    Mezőgazdasági állattenyésztés, tejtermelés, állattartás (12658) 
   Kedvtelésből tartott állatok (12681) 
  Egyéb mezőgazdaság-tudományok (12713) 
   Agrárgazdaság (12731) 
    Erdészetgazdaságtan (12734) 
    Farmgazdaságtan (12735) 



    Kertészetgazdaságtan (12736) 
    Mezőgazdasági marketing (12732) 
    Öntözésgazdaságtan (12737) 
    Vízelvezetés-gazdaságtan (12733) 
   Mezőgazdasági technika (12714) 
    Állatitató gépek (12718) 
    Állatok leölése (12717) 
    Állattakarmányozási gépek (12716) 
    Aratógépek (12719) 
    Farmszerkezet (12722) 
    Gyomirtó gépek (12729) 
    Mezőgazdasági gépek (12715) 
    Mezőgazdasági gépészet, élelmiszerbiztonság (12730) 
    Műtrágyázó gép (12723) 
    Növény ültető gép (12720) 
    Növényvédelmi gépek (12726) 
    Öntözőgépek (12725) 
    Precíziós mezőgazdasági gépek (12727) 
    Talajművelő gépek (12728) 
    Üvegház-szerkezetek (12724) 
    Vízelvezető rendszer (12721) 
   Mezőgazdaságtudományi etika (12738) 
    Állatetika (12739) 
    Kutatásetika és kutatással történő visszaélés (10804) 
  Mezőgazdaság, erdészet, halászat (12566) 
   Erdészet (11488) 
    Erdei biodiverzitás (12590) 
    Erdei fauna (12592) 
    Erdei flóra (12593) 
    Erdei ökoszisztéma szolgáltatások (12591) 
    Erdei talajok (12605) 
    Erdei termékek (kivéve fa) (12594) 
    Erdészet (12595) 
     Erdőtelepítés technikái és módszerei (12596) 
    Erdészet, biomassza-termelés (pl. biotüzelőanyagok) (12587) 
    Erdészeti állománynyilvántartás (12601) 
     Hosszú távú erdőmonitoring (12602) 
    Erdészeti biomassza energiatermelésre (12599) 
    Erdőgazdálkodás tervezése (12597) 
    Erdő genetikai forrásai (12604) 
    Erdők alkalmazkodása a klímaváltozáshoz (12589) 
    Erdők rugalmassága (12606) 
     Humán hatások és egyéb stresszorok (12607) 
    Fák egészsége (12603) 
    Fakitermelés (12598) 
    Szén-dioxid megkötés erdővel (mitigáció) (12588) 
    Trópusi erdészet (12600) 
   Halászat (12609) 
    Akvakultúra, halászat (10450) 
     Akvakultúrás állattartás (10457) 
     Akvakultúrás termelőrendszerek (10463) 
     Akvakultúra technológiái és gépei (10462) 
     Akvapónia (10464) 
     Állati jólét (Akvakultúra) (10453) 
     Betegségek (Akvakultúra) (10452) 
     Egészség (Akvakultúra) (10451) 
     Genomok (Akvakultúra) (10456) 
     "Omikák" (genomika, proteomika vagy metabolomika) az akvakultúrában (10455) 
     Szaporítás, tenyésztés (Akvakultúra) (10454) 
     Takarmányozás (Akvakultúra) (10458) 
     Takarmánytermelés akvakultúrához (10461) 
     Tenyésztett vízi fajok alkalmazkodóképessége (10460) 
     Tenyésztett vízi fajok életciklusa (10459) 
     Vízi díszállatfajok (Akvakultúra) (10465) 
   Kertészet és szőlészet (12610) 
    Dísznövények (12614) 
    Gyümölcsfák, gyümölcstermő növények (12611) 
    Hidroponikus növénytermesztés (12616) 
    Növénytermesztés és alkalmazott biológia mezőgazdasági vonatkozásai (12618) 



    Szabadföldi kertészet (12613) 
    Üvegházgazdálkodás (12612) 
    Védett kertészet (12615) 
    Zöldségek (12617) 
   Mezőgazdaság (11496) 
    Mezőgazdasági növénytermesztés, talajbiológia és talajművelés, alkalmazott 
növénybiológia (12608) 
   Mezőgazdasági üzemtan (12619) 
    Agrár-erdészet (12623) 
    Agráripar (12620) 
    Agrobiodiverzitás (12621) 
    Agroökológia (12622) 
    Cukornövények (12643) 
    Élelmiszernövények (12624) 
    Gyepgazdálkodás (12632) 
    Gyógynövények (12636) 
    Hüvelyesek (12635) 
    Ipari növények (12633) 
    Mérsékelt éghajlati mezőgazdaság (12644) 
    Mezőgazdasági gépek (12629) 
    Növények növekedése (10682) 
    Növénynemesítés (12639) 
    Növénytáplálás (10683) 
    Növénytermesztési rendszerek (12640) 
    Növény-víz kapcsolatok (10684) 
    Olajnövények (12637) 
    Organikus gazdálkodás (12638) 
    Ökológiai intenzifikálás (12628) 
    Öntözés (12634) 
    Precíziós mezőgazdaság (12641) 
    Rostnövények (12645) 
    Szántóföldi növények (12630) 
    Takarmánynövények (12625) 
    Takarmánynövények (12631) 
    Talajjavítás (12642) 
    Trágyázás, műtrágyázás (12626) 
    Trópusi mezőgazdaság (12646) 
    Városi mezőgazdaság (12647) 
    Vetésforgó (12627) 
   Növénytermesztés és növényvédelem (12648) 
    Biológiai növényvédelem (12649) 
    Gyomnövények (12655) 
    Integrált növényvédelem (12650) 
    Mezőgazdasági növénytermesztés, talajbiológia és talajművelés, alkalmazott 
növénybiológia (12608) 
    Növénybetegségek (12651) 
    Növényi rovarkártevők (10675) 
    Növényi vírusok (12652) 
    Talajban élő kártevők (12653) 
    Talajban élő patogének (12654) 
   Talajtudomány (10414) 
    Talaj-biodiverzitás (12569) 
    Talajbiológia (12567) 
    Talajerózió (12575) 
    Talajfizika (12582) 
    Talajfunkciók (12577) 
    Talajgazdálkodás (12578) 
    Talajhelyreállítás (remediáció) (12585) 
    Talaj-kártevőmentesítés (12573) 
    Talajkémia (12570) 
    Talajkondicionáló (12568) 
    Talajmegőrzés (12571) 
    Talajmonitoring (12579) 
     Hosszú távú talajmonitoring (12580) 
    Talajmorfológia (12581) 
    Talajok ökoszisztéma szolgáltatásai (12586) 
    Talajökológia (12574) 
    Talajszennyezés (12572) 
    Talajszennyezés (FN/I3) (12583) 



    Talajtermékenység (12576) 
    Talajvédelem (12584) 
     Emberi hatások és egyéb stresszorok (10542) 
  Mezőgazdasági biotechnológia (12703) 
   Géntechnológia (növények és állatállomány), állatok klónozása, markerrel segített 
kiválasztás, diagnosztika (DNS chipek és bioszenzorok betegségek korai és pontos 
felismerésére), biomasszán alapuló takarmánytermesztési technológiák, biogazdálkodás 
(12705) 
    Állatgenetika (12685) 
     Állatgenetikai források (12710) 
     Genetikai térképezés (10636) 
     Génterápia (12145) 
     Tenyészállat-klónozás (12711) 
    Növénygenetika (10634) 
     Genetikai térképezés (10636) 
     GM technológia (12706) 
     Markerekkel segített szelekció (12707) 
     Növénygenomika (12709) 
     Növényi genetikai források (12708) 
    Növényi biotechnológia (12712) 
   Mezőgazdasági- és élelmiszer-biotechnológia (12704) 
    Alkalmazott géntervezés, transzgénikus szervezetek, rekombináns fehérjék, bioszenzorok 
(10794) 
     Alkalmazott (nem-orvosi) biotechnológia, bioreaktorok, alkalmazott mikrobiológia 
(10200) 
 Műszaki és technológiai tudományok (10807) 
  Anyagmérnökség (11027) 
   Anyagmérnökség (biomérnökség, fémek, (11034) 
   Anyagok szerkezeti tulajdonságai (11035) 
   Bevonatok és filmek (11038) 
    Anyagmérnökség (biomérnökség, fémek, (11034) 
    Felületfizika (11042) 
    Felületmódosítás (11041) 
    Felülettudomány és nanotudomány (11040) 
    Mikro- és nanoelektronika, optoelektronika (10340) 
    Vékony filmek (11039) 
   Biológiai anyagok szintézise (11032) 
   Grafén, rétegszerkezetű anyagok (11036) 
   Intelligens anyagok, önszerveződő anyagok (11031) 
   Kerámiák (11037) 
    Anyagmérnökség (biomérnökség, fémek, (11034) 
    Szilárd anyagok (11033) 
   Kompozit-anyagok (benne a laminált szerkezetek, szálerősítésű műanyagok, cementek, és 
szintetikus szövetekkel töltött kompozitokat) (11043) 
    Anyagmérnökség (biomérnökség, fémek, (11034) 
    Új anyagok: oxidok, ötvözetek, kompozitok, szerves-szervetlen hibridek, nanorészecskék 
(11044) 
   Molekuláris elektronika (10161) 
   Nanotechnológia, nano-anyagok, nanomérnökség (11029) 
   Papír és fa (11045) 
    Anyagmérnökség (biomérnökség, fémek, (11034) 
   Porózus anyagok (11028) 
   Referencia anyagok (11030) 
   Szilárd anyagok (11033) 
   Textilek, benne szintetikus festékek, színek, szálak (11046) 
    Fotokémia (10163) 
     Elméleti kémiai kinetika (10327) 
     Kvantumkémia (10321) 
     Matematikai kémia (10326) 
     Molekuladinamika (10324) 
     Molekulamechanika (10325) 
     Molekuláris modellezés (10323) 
     Számítási kémia (10322) 
    Könnyűszerkezetek, textiltechnológia (10830) 
  Biztonság (11549) 
   Feladatteljesítési képességek (11786) 
    Agresszió elhárítása és felkészülés (11817) 
     Bűnelkövetési képesség csökkentése (11820) 
     Fenyegetések és sebezhetőségek értékelése (11819) 



     Hírszerzési és felderítő akciók irányítása (11818) 
     Környezet felügyelete (ellenőrzés, ABC (CBRN) detektálás, szokatlan viselkedés, stb.) 
(11823) 
     Megelőző műveletek végrehajtása (11822) 
     Távközlés és riasztás fenntartása (11824) 
     Védelmi intézkedések megtétele (megelőző és reagáló) (11821) 
    Állam működőképességének fenntartása (11787) 
     Biztonságos kapcsolattartás védelme (11788) 
     Hatóságok védelme (11790) 
     Kulcsfontosságú létesítmények és épületek védelme (11789) 
    Állampolgárok biztonsága külföldön (11858) 
     Helyi adatok gyűjtése (11860) 
     Kitelepítési műveletek (11861) 
     Közlekedési terek védelme (11859) 
    Állampolgárok (javak és személyek) védelme (11805) 
     Az egyes polgárok (benne materiális és immateriális javak) védelme (11806) 
     Biztonságos közterület (11807) 
     Élelmiszerlánc és gazdasági javak biztonsága (11810) 
     Emberek mentése (ld. mentés, stb) (11808) 
     Kollektív védelem biztosítása (benne biztonságos közterületek) (11811) 
     Környezet ellenőrzése (11809) 
    Áruk és emberek azonosításának és ellenőrzésének biztosítása (11791) 
     Határon keresztül áramló információ ellenőrzése és követése (11794) 
     Határon keresztül szállított termékek és anyagok ellenőrzése és követése (11793) 
     Identitások és jogosultságok kezelésének és ellenőrzésének biztosítása (11792) 
    Gazdasági biztonság fenntartása (11801) 
     Gazdasági tevékenység folyamatosságának fenntartása (11804) 
     Hírszerzés fenntartása (gazdasági hírszerzés) (11802) 
     Megfelelő eszközök használata (11803) 
    Hálózatok védelme (11836) 
     Banki rendszerek védelme (11841) 
     Információs rendszerek védelme (11840) 
     Kommunikációs hálózat védelme (11839) 
     Közlekedésirendszerek védelme (11837) 
     Víz- és energiaellátás védelme (11838) 
    Helyreállítás és javítás biztosítása (11857) 
    Jog és rend biztosítása és fenntartása (11795) 
     Beavatkozás és semlegesítés irányítása (11799) 
     Bűnözés elleni harc (11797) 
     Bűnözés és bizonytalanság elleni harc (11798) 
     Emberkereskedelem elleni harc (11796) 
     Rendőrségi műveletek vezetése (11800) 
    Katasztrófa-elhárítás és -előrejelzés (11812) 
     Humanitárius kockázatú területek (migrációs áramlás, aszály) felügyelete (11816) 
     Járványügyi felügyelet biztosítása (11815) 
     Környezet riasztási célú felügyelete (11814) 
     Technológiai és ipari kockázat csökkentése (11813) 
    Környezet védelme (előtte, közben, utána) (11842) 
     Egyezmények betartásának monitorozása (11845) 
     Környezet veszélyeztetése elleni védelem (11844) 
     Szennyezés elleni küzdelem (11843) 
    Közlekedés- és szállítás biztonsága (11846) 
     Közlekedés folyamatosságának biztosítása (11849) 
     Közlekedés folyamatosságának helyreállítása (11850) 
     Közlekedési terek felügyelete (11848) 
     Veszélyes anyagok szállítása (11847) 
    Krízismenedzsment (11851) 
     Bizonyítéklánc védelme (11856) 
     Emberek mentése (11854) 
     Komplex közlekedési és szállítási műveletek tervezése és végrehajtása (11853) 
     Közlekedési krízismenedzsment műveletek (11852) 
     Rendfenntartó és mentőszervezetek védelme (11855) 
    Külső biztonság műveletei (11862) 
     Humanitárius műveletek (11506) 
     Kimenekítési műveletek (11863) 
     Konfliktusmegelőzés / Békefenntartás (11864) 
    Leszerelés ellenőrzése / proliferáció elleni küzdelem (11865) 
     Anyagok és eszközök áramlásának ellenőrzése és követése (11868) 
     Hírszerzés fenntartása (11866) 



     Területi felderítés (11867) 
    Területek ellenőrzése és felderítése (11825) 
     Információáramlás és illegális tartalom figyelése (11829) 
     Jogosulatlan személyek és járművek (krízis előtti) azonosítása és semlegesítése 
(11830) 
     Légi felderítés (11826) 
     Part- és határfelügyelet (11828) 
     Tengeri környezet felügyelete (11827) 
    Területek és infrastruktúrák védelme (11831) 
     Nyitott területek (bevásárlóközpontok) védelme (11834) 
     Rendezvényeknek (G8, szabadtéri koncertek, stb.) helyének védelme (11835) 
     Részben nyitott helyek (kikötők, repülőterek, kórházak) védelme (11832) 
     Zárt területek (érzékeny létesítmények) védelme (11833) 
   Gépek és alrendszerek (11613) 
    Azonosítási eszközök (11616) 
    Biometrikus eszközök (11617) 
    Emberi erőforrások (11634) 
    Épített platformok (11627) 
    Érzékelők (11614) 
    Fegyverrendszerek (kivéve rakéták és nem halálos fegyverek - NLW) (11623) 
    Földi létesítmények alrendszerei (11630) 
    Hozzáférés fizikai szabályozása és elektronikus jogosultságkezelő rendszer (11633) 
    Irányított energiájú fegyverrendszerek technológiája (11620) 
    Jelvédelem (11615) 
    Légi berendezések alrendszerei (11631) 
    Lőszerek és robbanóanyagok (11621) 
    Navigáció, irányítás, vezérlés és követés (11619) 
    Nem-halálos fegyverek (11622) 
    Nyomazonosítási technológiák (11626) 
    Rakétarendszerek alrendszerei (11632) 
    Robbanóanyag-eltávolítás (11624) 
    Személyek túlélését és ellenállóképességét növelő eszközök (11625) 
    Tengeri felszerelések alrendszere (11628) 
    Űrlétesítmények alrendszerei (11629) 
    Vegyi, biológiai, Radiológiai és nukleáris (CBRM) védelmi és mentesítő berendezések 
(11618) 
   Integrált platformok és rendszerek, emberi tényező (11768) 
    C2 (vezetés és irányítás), információs és hírszerző rendszerek (11780) 
    Elrettentés rendszerei (11775) 
    Equipped Personnel (11784) 
    Hálózat- és információbiztonsági rendszerek (11781) 
     Anonimitás (10072) 
     Digitális személyazonosság (10073) 
     Felhasználóközpontú magánszféra-védelem (10071) 
    Human Factors Services to Security (11783) 
    Identitáskezelő rendszerek (11776) 
    Integrált Megfigyelő Rendszerek (11777) 
    Integrált rendszerek rendszere (11785) 
    Kommunikációs Rendszerek (11782) 
    Légi platformok (11772) 
    Lopakodó-képesség: Jelkorlátozás és a jelkibocsátás csökkentése (11778) 
    Lopakodó technológiák (11779) 
    Rakétaeszköz platform (11773) 
    Szárazföldi platformok (11771) 
    Szimulátorok, kiképző berendezések (11774) 
    Tengeri platformok (11769) 
    Űrplatformok (11770) 
   Pénzügyi konstrukciók (11918) 
    Gazdasági és társadalmi-gazdasági elemzés, gazdasági-pénzügyi modellezés (11920) 
    Infrastruktúra árképzése (11923) 
    Kockázatelemzés (költségvetési, közlekedési, jövedelmi, tervezési és egyéb) (11925) 
    Közlekedési és szállítási igény előrejelzése (11926) 
    Pénzügyi modellezés (11921) 
    Projektfinanszírozás (11922) 
    Public Private Partnerships (PPP - köz- és magánszféra együttműködése) (11919) 
    Szállítási költségek: beruházási költségek (capex), működési költségek (opex), külső 
költségek (11924) 
   Politika és támogatás (11869) 
    Biztonsági elemzés (11879) 



     Combined operational effectiveness and investment appraisals (11881) 
     Egyéb hatékonysági és eredményességi tanulmányok (11884) 
     Forgatókönyvgenerálás (11883) 
     Jogi és etikai korlátok (11887) 
     Krízismenedzsment és konfliktus szimulációja (11886) 
     Multinacionális és szervezetközi elemzés, tervezés és végrehajtás (11888) 
     Platform and system concept studies (11882) 
     Policy, force development and balance of investment studies (11880) 
     Politika, kulturális, etikai és vallási elemzés (11885) 
    Biztonsági kockázattal járó helyzetek hosszútávú egészségkárosító hatásának megelőzése 
(11912) 
     Anyagfáradás és igénybevétel-követés és elemzés (11914) 
     Biztonsági rendszerek rendszerbiztonsága (11913) 
     Biztonsági személyzet foglalkozásegészségügyi szolgálata (11915) 
     Katasztrófahelyzeti egészségügyi ellátási tervek, koncepciók és releváns egészségügyi 
szolgáltatások (11916) 
    Biztonsági személyzet humán erőforrásának (HR) menedzselése (11894) 
     Biztonsági kérdések tudásmenedzsmentje (11900) 
     Csoporterőforrás-gazdálkodás (11899) 
     Eljárásrendek, gyakorlatok és rendszabályok (11897) 
     Engedélyezés és tanúsítás (11896) 
     Személyzetkiválasztás (pl. csomag- és rakomány-átvizsgáló) (11895) 
     Vezetés-irányítás és munkamódszerek (11898) 
    Egyéb biztonsági funkciók és politika (11889) 
     Elosztási logisztika (pl. súlyos válság esetén) (11893) 
     Kockázatértékelés (11892) 
     Nemzetközi biztonság és lázadások elleni fellépés (11890) 
     Nonproliferáció (nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozása) (11891) 
    Forgatókönyvek és döntésszimuláció (11901) 
     Döntéstámogató szimuláció (valós időben) (11903) 
     Emberi viselkedés modellezése és szimulációja (11902) 
     Evakuáció és hatásmenedzsment eljárások (11905) 
     Gyorsindítás (11909) 
     Hatáselemzési koncepciók és hatáscsillapítás (11906) 
     Műveleti szimuláció (11904) 
     Szerkezeti sebezhetőség előrejelzése (11907) 
     Újrahasznosítható egyfokozatú hordozóeszközök (11910) 
     Űrjárművek hordozóeszközei (11911) 
     Űrtevékenység megfigyelése (11908) 
    Gender a biztonságtudomány területén (11917) 
    Képzés (11870) 
     Eseményspecifikus kiképzés (pl. túszszedés, gépeltérítés, aknaszedés) (11876) 
     Kiképzés fejlesztése és értékelése (11875) 
     Kiképző központok és létesítmények (pl. repülőtéri kiképző központok) (11874) 
     Lakosság felkészítése (11872) 
     Médiakiképzés (11878) 
     Munkakör és feladatspecifikus kiképzés, pl. csomag- és rakomány-átvizsgáló képzés 
(11877) 
     Személyzet kiképzése (11871) 
     Vezetés/parancsnokok kiképzése (11873) 
   Rendszer és szolgáltatási funkciók (11635) 
    Azonosítás (Biztonság) (11648) 
     Helymeghatározás (11650) 
     Identitáskezelés (11649) 
    Beavatkozás és semlegesítés (11657) 
     Kommunikáció (11014) 
      Dolgok internethálózata (10109) 
      Forradalmi / nem-konvencionális elgondolások (11015) 
      Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
      Internet-architektúrák (10108) 
      Optikai távközlés (10107) 
      Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
     Semlegesítés (11658) 
    Dekontaminálás és szennyeződésmentesítés (11668) 
    Gyakorlás, szimuláció, kiképzés (11644) 
     Észlelés, azonosítás és engedélyezés (11646) 
     Kiképzés és gyakorlatozás (11645) 
    Helyzetfelismerés és értékelés (megfigyelés) (11651) 
     Felügyelet (11653) 



      Felkészültség (12354) 
      Korai előrejelző rendszerek (12353) 
     Helyzetmeghatározás (11652) 
     Környezeti megfigyelőrendszerek (11654) 
    Hírszerzés (11655) 
     Információmenedzsment (11656) 
    Interoperábilis biztonságos kommunikáció (biztonsági rendszerarchitektúra) (11659) 
     Vezetés-irányítás (11660) 
    Kockázatcsökkentés (11638) 
    Kockázatelemzés, modellezés és hatáscsillapítás (11636) 
    Kockázat- és sebezhetőség-értékelés (11637) 
    Kritikus infrastruktúra, veszélyhelyzeti rendszerek, biztonsági, védelmi technológiák 
(11666) 
    Kutatás és észlelés (11647) 
    Kutatás, mentés, evakuálás (11667) 
    Pszichológiai és társadalmi vonatkozások (biztonság) (11673) 
    Személyi felszerelések (11669) 
     Felszín alatti rendszerek (11670) 
     Légi rendszerek technológiája (11672) 
     Szárazföldi rendszerek technológiája (11671) 
    Válságkezelő műveletek - Vezetés-irányítás, kommunikáció és hírszerzés (C3I) (11661) 
     Incidenskezelés (11665) 
     Információkezelési és információközlési infrastruktúra (11664) 
     Lakosságfigyelmeztető rendszerek (11662) 
     Optimalizálási, tervezési és döntéstámogató rendszerek (11663) 
    Védelem (11639) 
     Civil készenléti egység (11640) 
     Doktrínák és műveleti irányelvek (11643) 
     Fegyveres erők védelme (11641) 
     Lakosságvédelem (11642) 
   Technológiák, összetevők (biztonság) (11588) 
    Adatbányászat (11611) 
    Biotechnológia (11610) 
    Elektronikai alkatrészek (11600) 
    Élettan és orvostechnológia (11608) 
    Elrettentésre szolgáló anyagok (biztonság) (11591) 
    Energiahordozó anyagok (11594) 
    Energiatermelés, tárolás és elosztás (11596) 
    Észlelési technológia (11612) 
    Fotonika /optikai anyag- és eszköztechnológia (11597) 
    Humántudományi kutatások és tanulmányok (11609) 
    Információbiztonsági technológiák (11606) 
    Információtechnológiák (11602) 
    Jelfeldolgozási technológiák (11601) 
    Kommunikációs technológiák (11607) 
    Könnyű és erős anyagok, felületkezelések (11590) 
    Lopakodó anyagok és technológiák (11592) 
    Mesterséges intelligencia és döntéstámogatás (11603) 
    Optoelektronika: lézer, optika, és hozzá kapcsolódó eszközök (11598) 
    Plazmatechnológia (11595) 
    Számítási technológiák (11605) 
    Szenzortechnológia és alkatrészek (11599) 
    Szerkezeti anyagok, technológiák és hatások elemzése (11589) 
    Szimulációs eszközök és technológiák (11604) 
    Túlélő- és ellenállóképesség (11593) 
   Tervezés-gyártás (11674) 
    Berendezések és létesítmények (11758) 
     Földi állomások (11471) 
     Hidrodinamikai tesztlétesítmények (11762) 
     Site engineering (11759) 
     Site sanitizing (11760) 
     Szélcsatornák (11761) 
    Ergonómiai és emberi tényezők (11763) 
     Biztonsági rendszerek felhasználói igényeinek és követelményeinek elemzése (11765) 
     Embereket biztonsági rendszerekbe integráló módszerek, eszközök és eljárások (11764) 
     Emberi tényező hibatűrő rendszerekben (11767) 
     Ergonomic Displays and Presentations (11766) 
    Gyártási és előállítási technológiák (11718) 
     Dimensional metrology (11731) 



     Fejlett gyártás és megmunkálás (11721) 
     Fémmegmunkálás és ipari termelés (11720) 
     Folyamatszabályozási technológia (11727) 
     Gyártóberendezés (11729) 
     Ipari folyamatok automatizálása (11719) 
     Környezetbarát termelési folyamatok (11728) 
     Lean gyártás (11726) 
     Mechanikai, termikus, folyadékkal kapcsolatos gyártástechnológiák (11734) 
     Metrológia (11723) 
     Mikromechanikai eszközök (11733) 
     Optikai bevonat (11730) 
     Precíziós csapágyak (11732) 
     Robotika (10893) 
     Roncsolásmentes ellenőrzés és értékelés (11724) 
     Techniques and Systems for Production Manufacturing (11725) 
     Teherbírás / Csapágy (11722) 
    Műveleti terület ismerete és modellezési technológiája (11675) 
     Alsó légköri környezet (11678) 
     Elektromágneses jelterjesztés levegőben és vízben (11680) 
     Felső légköri és űrkörnyezet (11677) 
     Hangterjedés levegőben és vízben (11679) 
     Káoszelméletek (11682) 
     Meteorológia (11484) 
      Időjárás-előrejelzés (11485) 
      Meteorológiai tudományok (világűr) (11486) 
     Oceanográfia (10438) 
      Biológiai oceanográfia (10442) 
      Fizikai oceanográfia (10445) 
      Gender az óceanográfia területén (10446) 
      Geológiai oceanográfia (10444) 
      Hidrológia, víz- és talajszennyezés (10440) 
      Kémiai oceanográfia (10443) 
      Óceánmegfigyelő rendszerek és előrejelzés (10441) 
      Oceanográfia (fizikai, kémiai, biológiai, geológiai) (10439) 
     Szennyező és vegyi anyagok terjedése a légkörben (11681) 
     Terepkutatás (tereptudomány) (11676) 
    Rendszerhitelesítés és hibavizsgálat (11692) 
     Hibavizsgálat (11694) 
     Rendszerminősítés (11693) 
    Rendszertervezés és integrált rendszerek tervezése (11695) 
     Aerodinamika (11696) 
     Aeronautikai tervezés és rendszerintegráció (11698) 
     Akusztikai tervezés (11715) 
     Beépített adatbegyűjtő rendszerek (11705) 
     Biztonságmetrika (11701) 
     Digitális hatalom (11704) 
     Egészségmonitorozó rendszerek (11713) 
     Elektromágneses kompatibilitás (11703) 
     Ember-gép Interfész / Ember-rendszer Interfész (11709) 
     Épületek tervezése (11717) 
     Fejlett prototípuskészítés (11711) 
     Fokozott megbízhatóság és fenntarthatóság tervezése (11710) 
     Földfelszíni rendszerek jelfelügyelete (11714) 
     Hibatűrő és rekonfigurációs rendszer (11706) 
     Hidrodinamika (11697) 
     Lopakodó (képesség) tervezés (11716) 
     Rendszerek energiaszabályozása (11708) 
     Rendszerek strukturális sebezhetősége (11707) 
     Rendszerhelyreállító technológia (11702) 
     Robotika és automatizálás működő rendszerekben (11700) 
     Sugárzási és elektromágneses hatással szembeni ellenállóképesség (11699) 
     Tudásalapú tervezés (11712) 
    Rendszertervezés és kezelés (11683) 
     Biztonsági hitelesítés (11686) 
     Concurrent Engineering and Reduced Design Cycle (11688) 
     Integrált rendszerek tesztelése és értékelése (11691) 
     Interoperabilitás (11684) 
     Kereskedelmi, katonai, kormányzati rendszerekbe történő késztermék integráció (11685) 
     Költségkezelés (11687) 



     Projektmenedzsment és irányítás (11689) 
     Rendszerek megbízhatósága és karbantarthatósága (11690) 
    Software design validation and maintenance (11735) 
     Agile software development (11741) 
     Biztonságos szoftver-tervezés (11739) 
     Hibakereső eszköz (11746) 
     Integrált fejlesztői környezet (11737) 
     Kód újrahasznosítás (11745) 
     Komponens alapú szoftverfejlesztés (11743) 
     Modell alapú szoftverfejlesztés (11742) 
     Software testing processes and tools (11747) 
     Számítógéppel segített szoftvertervezés (CASE) (11738) 
     Szoftver minőségbiztosítása (11736) 
     Tervezési minta (11740) 
     Version Control System (11744) 
    Szimulációs és tervezőeszközök (11748) 
     Digitális jármű (11756) 
     Gyártási folyamat szimulációja (11752) 
     Hálózatközpontú szimuláció (11750) 
     Hardware-in-the-loop-testing (11751) 
     Számítógéppel segített gyártás (11754) 
     Számítógéppel segített tervezés (11753) 
     Szenzorszimuláció (11749) 
     Vehicle Design and Synthesis Tools (11755) 
     Virtual reality centre (digital makeup of an architecture network, etc.) (11757) 
  Egyéb műszaki tudományok és technológiák (11082) 
   Alkalmazott (nem-orvosi) biotechnológia, bioreaktorok, alkalmazott mikrobiológia 
(10200) 
   Automatizálás (11087) 
   Busz (11089) 
   Élelmiszer és italfélék (11090) 
    Élelmiszer és italfeldolgozás (11092) 
     Élelmiszeradalékok (11095) 
     Élelmiszer-biotechnológia (11070) 
     Élelmiszerbiztonság (11100) 
     Élelmiszercsomagolás (11097) 
     Élelmiszerkémia (10392) 
     Élelmiszerminőség (11099) 
     Élelmiszerszennyezés (11096) 
     Élelmiszertárolás (11101) 
     Élelmiszertartósítás (11098) 
     Élelmiszertechnológia (11102) 
     Élelmiszer-toxikológia (11103) 
     Italtechnológia (11094) 
     Tejipar (11093) 
    Élelmiszertudomány (11091) 
   Gender a műszaki tudományok és a technológia területén (11105) 
   Gépjármű (11085) 
   Hajtáslánc (11086) 
   Műszaki és technológiai tudományetika (11104) 
    Internettudomány (10976) 
    Kollektív tudatossági platformok (10152) 
    Kutatásetika és kutatással történő visszaélés (10804) 
   Rendszerek tervezése (11083) 
   Tehergépjármű (11088) 
   Tengeri biotechnológia (benne tengeri bioüzemanyagok) (11084) 
  Építőmérnöki tudományok (10808) 
   Építéstudomány, városépítés és szerkezetmérnöki tudomány (10828) 
    Fotonika (10621) 
     Biofotonika (10622) 
     Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
     Félvezető lézerek (10890) 
     Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
     Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
     Lézeres megmunkálás (11016) 
     Minőség-ellenőrzés (11011) 
     Optoelektronika (világűr) (10889) 



      Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
      Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
      Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
      Optikai távközlés (10107) 
     Világítás (10827) 
    Hálózatok (távközlési hálózatok, szenzorhálózatok, robothálózatok, stb.) (10111) 
    Könnyűszerkezetek, textiltechnológia (10830) 
    Közlekedés- és szállítástervezés, intelligens közlekedési és szállítási rendszerek 
(10829) 
    Organikus és nagykiterjedésű elektronika (10237) 
     Anyagok (10241) 
     Flexibilis elektronika és kijelzők (10238) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Szerves elektronika gyártástechnológiája (10240) 
     Szerves fotovoltaikus eszközök (10242) 
     Világítás (10827) 
     Világítás, OLED-ek (10239) 
   Építészet, intelligens épületek, intelligens városok, várostervezés (10822) 
   Építészmérnöki tudományok (10825) 
    Építészeti mérnöki tudomány (10826) 
    Fotonika (10621) 
     Biofotonika (10622) 
     Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
     Félvezető lézerek (10890) 
     Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
     Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
     Lézeres megmunkálás (11016) 
     Minőség-ellenőrzés (11011) 
     Optoelektronika (világűr) (10889) 
      Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
      Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
      Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
      Optikai távközlés (10107) 
     Világítás (10827) 
    Organikus és nagykiterjedésű elektronika (10237) 
     Anyagok (10241) 
     Flexibilis elektronika és kijelzők (10238) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Szerves elektronika gyártástechnológiája (10240) 
     Szerves fotovoltaikus eszközök (10242) 
     Világítás (10827) 
     Világítás, OLED-ek (10239) 
   Építőmérnöki tudomány, vízépítés (10809) 
   Intermodális állomás (10818) 
   Ipari formatervezés (terméktervezés, ergonómia, ember-gép interfész, stb.) (10810) 
   Kikötők (10815) 
    Kikötők és infrastruktúra (10816) 
    Kikötők és konstrukció (10817) 
   Közlekedésmérnöki tudományok (10831) 
    Gender a közlekedésmérnöki tudományok területén (10878) 
    Hálózatok (távközlési hálózatok, szenzorhálózatok, robothálózatok, stb.) (10111) 
    Híradástechnika, nagyfrekvenciás technológia (10832) 
     Dolgok internethálózata (10109) 
     Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
     Internet-architektúrák (10108) 
     Internettudomány (10976) 
     Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
    Közúti szállítás (10847) 
     Elektromos hálózatrendszerek (10848) 
     Energia tárolása (10849) 
      Hőtárolás (11935) 
      Villamos energia tárolása (11936) 
     Üzemanyagcella technológia (10850) 
    Logisztika (10851) 
     Eszközök és kezelés (10852) 
     Intermodális teherszállítás (10853) 
     Közlekedési információs rendszerek (10855) 



     Közlekedésirányítás (10854) 
     Logisztikai politika és gazdaság (10856) 
    Multimodalitás (10866) 
     Alternatív üzemanyagok és (közlekedési) infrastruktúra (10871) 
     Intermodális (10867) 
     Multimodalitás és infrastruktúra (10870) 
     Szállítás átrakodással (10868) 
     Többmódusú szállítás (10869) 
    Szén-dioxid mentesítés (10872) 
     Alacsony emissziójú szállítási technológia (10873) 
     Alternatív üzemanyagok (10874) 
    Szén-dioxid mentesítés a hajózásban (10875) 
     Cseppfolyósított földgáz (LNG) (10876) 
     Parti áramszolgáltatás (10877) 
    Tengeri gyorsforgalmi utak (10857) 
     e-Tengeri szállítás (10864) 
     Hajózás (10859) 
     Hátország (10861) 
     Partmenti szállítás (10865) 
     Szállítmányozás (10860) 
     Tenger (10858) 
     Tengeri szállítás (10862) 
     Tengeri szállítás és infrastruktúra (10863) 
    Tengeri szolgáltatások (10841) 
     Hajóbontás és újrahasznosítás (10846) 
     Hajójavítás és átalakítás (10842) 
     Logisztika, ellátási lánc menedzsmentje, működés kutatása (10845) 
     Mederkotrás (10844) 
     Óceáni vontatás és mentés (10843) 
    Városi közlekedés (10879) 
     Közúti szállítás (10847) 
      Elektromos hálózatrendszerek (10848) 
      Energia tárolása (10849) 
       Hőtárolás (11935) 
       Villamos energia tárolása (11936) 
      Üzemanyagcella technológia (10850) 
    Vasúti szállítás (10833) 
     Vasúti infrastruktúra (10813) 
      Vasútépítési projektek (10814) 
     Vasúti szolgáltatások (10835) 
     Vasútüzemeltetés (10834) 
    Vízi szállítás (10836) 
     Forgalomirányítás és felügyelet (10840) 
     Hajóépítés és tengeri gépek gyártása (10837) 
     Navigáció és kommunikáció (10839) 
     Rakománykezelés (10838) 
   Közúti infrastruktúra (10811) 
    Útépítési projektek (10812) 
   Repülőtéri infrastruktúra (10821) 
   Szárazföldön belüli víziutak (IWW) (10823) 
    Folyami infrastruktúra (10824) 
   Városi elosztó központok (10819) 
   Vasúti infrastruktúra (10813) 
    Vasútépítési projektek (10814) 
   Vízépítés (kikötők, víziutak) és tengerparti építés (10820) 
  Gépészmérnöki tudományok (10984) 
   Alkalmazott gépészeti tudományok (11012) 
    Gépészmérnöki tudományok és gyártástervezés (alakítás, szerelés, csatlakozás, 
szétválasztás) (10986) 
   Csónak- és yachtépítés (10999) 
   Elektromechanikai tervezés (11001) 
   Folyadékok mechanikája, hidraulikus-, turbó, és dugattyús motorok (10987) 
   Fotonika (10621) 
    Biofotonika (10622) 
    Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
    Félvezető lézerek (10890) 
    Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
    Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
    Látás, szín, optika (10235) 



    Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
    Lézeres megmunkálás (11016) 
    Minőség-ellenőrzés (11011) 
    Optoelektronika (világűr) (10889) 
     Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
     Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
     Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
     Optikai távközlés (10107) 
    Világítás (10827) 
   Gépészmérnöki tudományok és gyártástervezés (alakítás, szerelés, csatlakozás, 
szétválasztás) (10986) 
   Gépjárműtervezés (10988) 
   Hajtórendszerek tervezése (11004) 
   Halászat és akvakultúra (11000) 
   Hangtechnika, megbízhatósági analízis (11020) 
   Járműmérnökség (11005) 
    Gender a járműtervezés területén (11009) 
    Gördülőállomány tervezés (11008) 
    Járművek aktív biztonsága (11006) 
    Járművek passzív biztonsága (11007) 
   Metallurgia (11002) 
    Kohómérnöki tudomány (11003) 
   Nukleáris technika és a kapcsolódó műszaki tudományok (11019) 
   Óceáni műszaki tudományok (10989) 
    Építőmérnöki tudomány, vízépítés (10809) 
    Fúrás (kutatófúrás, termelő fúrás, mélyfúrás) (10991) 
    Kábelek és csővezetékek (10990) 
    Óceáni energiaforrások (10993) 
    Óceántudatosság (11928) 
    Olaj- és gázkitermelés (10992) 
    Sótalanítás (10998) 
    Szeizmikus kutatás (10995) 
    Tengeralatti technológiák és merülés (10994) 
    Tengerfenéki bányászat és ásványkitermelés (10997) 
    Tengeri fúrótornyok és berendezések építése (10996) 
   Repülésmérnöki tudomány (11013) 
    Fotonika (10621) 
     Biofotonika (10622) 
     Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
     Félvezető lézerek (10890) 
     Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
     Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
     Lézeres megmunkálás (11016) 
     Minőség-ellenőrzés (11011) 
     Optoelektronika (világűr) (10889) 
      Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
      Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
      Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
      Optikai távközlés (10107) 
     Világítás (10827) 
    Kommunikáció (11014) 
     Dolgok internethálózata (10109) 
     Forradalmi / nem-konvencionális elgondolások (11015) 
     Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
     Internet-architektúrák (10108) 
     Optikai távközlés (10107) 
     Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
    Robotika, telerobotika, autonóm rendszerek (11017) 
     Érzés és érzékelés (11018) 
   Tanúsítás, ellenőrzés, hitelesítés, műszaki megfelelés, szabványok (11010) 
   Termodinamika (10183) 
    Energiarendszerek (előállítás, elosztás, alkalmazás) (10985) 
  Ipari biotechnológia (11065) 
   Bioprocessz technológiák (biológiai folyamatok által működő ipari folyamatok) 
biokatalízis, fermentáció (11068) 
    Ipari biomérnökség (11062) 
    Környezeti biotechnológia, bioremediáció, biodegradáció (10605) 



   Biotechnológia (nem orvosi), bioreaktorok, alkalmazott mikrobiológia (11066) 
   Biotermékek (olyan termékek, amiket biológiai alapanyagokból állítanak elő) bioanyagok, 
bioműanyagok, bioüzemanyagok, biológiailag előállított tömeg- és finomvegyszerek, 
biológiailag előállított új anyagok (11069) 
    Bioüzemanyagok (11072) 
     Folyékony bioüzemanyagok (11074) 
     Gázállapotú bioüzemanyagok (11073) 
     Szilárd biotüzelőanyagok (11075) 
    Élelmiszer-biotechnológia (11070) 
    Gender az ipari biotechnológia területén (11076) 
    Ipari biomérnökség (11062) 
    Környezeti biotechnológia, bioremediáció, biodegradáció (10605) 
    Növényi anyagok in vitro kultúrája (11071) 
    Szintetikus biológia, kémiai biológia és új biomérnöki fogalmak (11067) 
   Ipari biomérnökség (11062) 
   Szintetikus biológia, kémiai biológia és új biomérnöki fogalmak (11067) 
  Környezeti biotechnológia (11058) 
   A környezeti biotechnológia etikája (11063) 
    Gender a környezeti biotechnológia területén (11064) 
   Bioremediáció, diagnosztikai biotechnológiák (DNS chipek és biológiai érzékelők) a 
környezetgazdálkodásben (11060) 
    Bioremediáció és biodegradáció (11061) 
    Ipari biomérnökség (11062) 
   Ipari biotüzelőanyag-termelés (11059) 
   Környezeti biotechnológia, bioremediáció, biodegradáció (10605) 
  Környezetmérnöki tudományok (11927) 
   Bányászat és ásványi anyagok feldolgozása (12108) 
    Építőmérnöki tudomány, vízépítés (10809) 
   Energia, üzemagyag és olajipari műszaki tudományok (11934) 
    Atomenergia (12106) 
    Bioenergia (12054) 
     Biogáz piacok (12062) 
     Biomasszát használó kombinált ciklusú erőmű (CHP) (12058) 
     Ellátási lánc (12056) 
     Erdészet (11488) 
      Erdei biodiverzitás (12590) 
      Erdei fauna (12592) 
      Erdei flóra (12593) 
      Erdei ökoszisztéma szolgáltatások (12591) 
      Erdei talajok (12605) 
      Erdei termékek (kivéve fa) (12594) 
      Erdészet (12595) 
       Erdőtelepítés technikái és módszerei (12596) 
      Erdészet, biomassza-termelés (pl. biotüzelőanyagok) (12587) 
      Erdészeti állománynyilvántartás (12601) 
       Hosszú távú erdőmonitoring (12602) 
      Erdészeti biomassza energiatermelésre (12599) 
      Erdőgazdálkodás tervezése (12597) 
      Erdő genetikai forrásai (12604) 
      Erdők alkalmazkodása a klímaváltozáshoz (12589) 
      Erdők rugalmassága (12606) 
       Humán hatások és egyéb stresszorok (12607) 
      Fák egészsége (12603) 
      Fakitermelés (12598) 
      Szén-dioxid megkötés erdővel (mitigáció) (12588) 
      Trópusi erdészet (12600) 
     Fenntarthatóság (12051) 
     Folyékony bioüzemanyag-piac (12060) 
     Földrajzi információs rendszer (GIS) szakértelem (12059) 
     Hatáselemzés (12052) 
     Mezőgazdaság / vidékfejlesztés (12057) 
     Politikafejlesztés (12020) 
     Projektfejlesztés (12019) 
     Projekttámogatás (12018) 
     Regionális /helyi tervezés (12055) 
     Szilárd biotüzelőanyagok piaca (12061) 
    Bioüzemanyagok (12038) 
     Biodízel (12039) 
     Bioetanol (12040) 



     Biogáz (12042) 
     Biometán (12043) 
     Ellátási lánc (12056) 
     Fenntarthatóság (12051) 
     Finanszírozási és befektetési modellek (12053) 
     Hatáselemzés (12052) 
     Kommunikációs és marketing (12049) 
     Közlekedés / üzemanyag-felhasználás (13230) 
     Marketanalízis és modellezés (12050) 
     Második generációs bioüzemanyagok (12044) 
     Mezőgazdaság / Erdészet / vidékfejlesztés (12045) 
     Politika és támogatási sémák (12048) 
     Tanúsítás és szabványok (12047) 
     Tiszta növényi olaj (12041) 
     Üzemanyaggyártás és elosztás (12046) 
    Energetikai oktatás és képzés (12074) 
     Alap- és középfokú képzés (12076) 
     Élethosszig tartó tanulás (12079) 
     Informális oktatás (12078) 
     Képzés (11870) 
      Eseményspecifikus kiképzés (pl. túszszedés, gépeltérítés, aknaszedés) (11876) 
      Kiképzés fejlesztése és értékelése (11875) 
      Kiképző központok és létesítmények (pl. repülőtéri kiképző központok) (11874) 
      Lakosság felkészítése (11872) 
      Médiakiképzés (11878) 
      Munkakör és feladatspecifikus kiképzés, pl. csomag- és rakomány-átvizsgáló képzés 
(11877) 
      Személyzet kiképzése (11871) 
      Vezetés/parancsnokok kiképzése (11873) 
     Középfok utáni képzés (12077) 
     Oktatási anyagok (12081) 
     Oktatáspolitika (12075) 
     Szakképzés (11956) 
     Távoktatás (Web alapú oktatás) (12080) 
    Energiafelhasználás hatékonysága és energetikai szolgáltatások (11978) 
     Energiagazdálkodás (11962) 
     Energiahatékonysági előírások (11988) 
     Energiahatékonysági politika (11979) 
     Energiahatékonysági szerződés (11982) 
     Energiaszolgáltatások (11980) 
     Energiaszolgáltató cégek (11981) 
     Energiatanúsítás (termék) (11987) 
     Kötelezettségek (13226) 
     Mérés és igazolás (11985) 
     Mérés és számlázás (11984) 
     Pénzügyi mechanizmusok (11983) 
     Politikafejlesztés (12020) 
     Tájékoztatás és tudatosítás (11986) 
    Energiahatékony épületek (11941) 
     Alacsony, közel zérus energiafogyasztású, energia-pozitív épületek (11954) 
     Alacsony- / zéróemissziójú, energia-pozitív épületek (13219) 
     Ellátási lánc (12056) 
     Energiatanúsítás (11943) 
     Építési szabályzatok és szabályozások (11953) 
     Építési szabályzatok és szabályozások (energetika) (13220) 
     Építőipari készségek (11957) 
     Épületek energiagazdálkodása (11946) 
     Épületek energiajellemzőit meghatározó politika (11942) 
     Épületek minősége és megfelelősége (11951) 
     Épületfelújítás (11950) 
     Épülettervezés (11947) 
     Finanszírozási és befektetési modellek (12053) 
     Fűtő, szellőztető, légkondicionáló létesítmények (HVAC) (13222) 
     Fűtő, szellőztető, légkondicionáló rendszerek (HVAC) (11958) 
     Harmadik szektor épületenergetikája (11945) 
     Ingatlanértékelés (13216) 
     Lakóházak épületenergetikája (11944) 
     Lakó viselkedése, szokásai (11948) 
     Megújulók integrálása (11955) 



     Önkéntes mechanizmusok (13218) 
     Politikafejlesztés (12020) 
     Szabványok (13221) 
     Szakképzés (11956) 
     Tanúsítási rendszerek (13215) 
     Tudástámogató rendszerek (13217) 
     Tudatosságnövelő kampányok (11949) 
     Várostervezés (11952) 
    Energiahatékony ipar (11959) 
     Energetikai benchmarking (11964) 
     Energiagazdálkodás (11962) 
     Energiaintenzív ipar (11960) 
     Energiatanúsítás (11963) 
     Ipari folyamatok (11965) 
     Ipari klaszterek (11967) 
     Képzés (11870) 
      Eseményspecifikus kiképzés (pl. túszszedés, gépeltérítés, aknaszedés) (11876) 
      Kiképzés fejlesztése és értékelése (11875) 
      Kiképző központok és létesítmények (pl. repülőtéri kiképző központok) (11874) 
      Lakosság felkészítése (11872) 
      Médiakiképzés (11878) 
      Munkakör és feladatspecifikus kiképzés, pl. csomag- és rakomány-átvizsgáló képzés 
(11877) 
      Személyzet kiképzése (11871) 
      Vezetés/parancsnokok kiképzése (11873) 
     Kis- és közepes méretű vállalkozások (KKV) (11961) 
     Környezetvédelmi tanúsítvány (13223) 
     Önkéntes egyezmények (11966) 
     Poligeneráció (11968) 
    Energiahatékonyság általában (11940) 
    Energiahatékony termékek (11969) 
     Energia-címkék (11970) 
     Fogyasztásmérés (11977) 
     Fűtő, szellőztető, légkondicionáló berendezések (HVAC) (11975) 
     Háztartási eszközök (10957) 
     Információs és kommunikációs technológiák (13224) 
     Információs és kommunikációs technológiák az energiahatékonyság növelésében (11976) 
     Készenléti állapot fogyasztási veszteségei (11973) 
     Motorral hajtott rendszerek (11974) 
     Ökodizájn, életciklus-analízis (11971) 
     Piacfelügyelet (13225) 
     Világítás (10827) 
     Zöld közbeszerzés (11972) 
    Energiaindikátorok és statisztika (12082) 
     Energiahatékonyság monitoring és értékelés (12084) 
     Fenntartható közlekedés monitoring és értékelés (12086) 
     Megújuló energia monitoring és értékelés (12085) 
     Monitoring és kiértékelés - általában (12083) 
    Energia összegyűjtése, konverziója, tárolása, megújuló energia (11938) 
    Energiarendszerek (előállítás, elosztás, alkalmazás) (10985) 
    Energiarendszerek, intelligens energia, intelligens hálózat, vezeték nélküli 
energiaátvitel (11937) 
    Energia tárolása (10849) 
     Hőtárolás (11935) 
     Villamos energia tárolása (11936) 
    Fenntartható energia közösségek (12063) 
     Alacsony / zéró karbon közösségek (12064) 
     Energiagazdálkodási rendszerek (12069) 
     Fenntartható energia akciótervek (12068) 
     Fenntartható energia polgárság (12065) 
     Helyi és regionális energiaügynökségek (12071) 
     Helyi fenntartható energiaellátás (12067) 
     Közkiadások (12070) 
     Közösségi részvétel (12066) 
     Politika és stratégia (12072) 
     Várostervezés (11952) 
     Viselkedésbeli változás (12073) 
    Fenntartható energiapolitika (12096) 
     Energiahatékonysági politika (11979) 



     Fenntartható szállítás politikájának alakítása (12098) 
     Megújuló energiapolitika alakítása (12097) 
    Fenntartható energia támogatása (12087) 
     Alapok létrehozása és kezelése (12093) 
     Capacitásépítés (12095) 
     Energiahatékonysági támogatás (12090) 
     Fenntartható szállítás támogatása (12092) 
     Kockázatelemzés (12089) 
      Beavatkozás (12351) 
      Genetikai mérnökség hatása (12350) 
      Metapopuláció (12352) 
     Megújuló energia támogatása (12091) 
     Projektfejlesztés segítése (12094) 
     Támogatási mechanizmusok (12088) 
    Fenntartható közlekedés és szállítás (11990) 
     Áruszállítás és logisztika (11994) 
     Fenntartható tervezés (11995) 
     Gyaloglás és kerékpározás (11997) 
     Közösségi közlekedés (11993) 
     Mobilitásmenedzsment (11991) 
     Modális váltás / Többmódusú szállítás (11998) 
     Szállítási igény menedzsmentje (11992) 
     Tiszta járművek (11996) 
     Ügyfélcsoportok kezelése (11999) 
     Városi közlekedés (10879) 
      Közúti szállítás (10847) 
       Elektromos hálózatrendszerek (10848) 
       Energia tárolása (10849) 
        Hőtárolás (11935) 
        Villamos energia tárolása (11936) 
       Üzemanyagcella technológia (10850) 
    Fenntartható közlekedés és szállítás - általánosságban (11989) 
    Fosszilis tüzelőanyagok (12099) 
     Cseppfolyósított földgáz (LNG) (12101) 
     Cseppfolyósított PB gáz (LPG) (12102) 
     Földgáz (12100) 
     Olaj (12103) 
     Tiszta szén (12104) 
    Kombinált hő-és villamosenergiatermelés (12001) 
     Megújuló energiát használó kombinált ciklusú erőmű (12002) 
     Mikro kombinált hő- és energiatermelés (12003) 
     Poligeneráció (11968) 
    Kombinált hő-és villamosenergiatermelésáltalánosságban (12000) 
    Megújuló energiaforrások általánosságban (12004) 
    Megújuló energiarendszerek fogyasztói (12034) 
     Eredetbiztosítás (12037) 
     Prosumerek (energiatermelő-fogyasztók) (12035) 
     Szövetkezetek (12036) 
     Tudatosság növelése (12027) 
    Megújuló energiarendszerek integrálása épületekbe (12031) 
     Biomassza fűtés (12032) 
     Építési szabályzatok és szabályozások (11953) 
     Fényelektromosság (10207) 
     Hőszivattyúk (12033) 
     Marketanalízis és modellezés (12017) 
     Tudatosság növelése (12027) 
     Várostervezés (11952) 
    Megújuló fűtés / hűtés (12021) 
     Biomassza (12022) 
     Geotermia (12010) 
     Ipari alkalmazások (13229) 
     Marketanalízis és modellezés (12017) 
     Napenergiás fűtés (12023) 
     Napenergiás fűtés, hűtés (12029) 
     Napenergiás hűtés (12024) 
     Piacfejlesztés (12030) 
     Politikafejlesztés (12020) 
     Projektmenedzsment (13228) 
     Tárolás (12028) 



     Távfűtés és hűtés (12025) 
     Távfűtés kombinált ciklusú erőművel (12026) 
     Tudatosság növelése (12027) 
    Megújuló villamosság (12005) 
     Bioelektromosság (12011) 
     Energiagazdaság (12013) 
     Engedélyezési eljárások (12016) 
     Fényelektromosság (10207) 
     Geotermia (12010) 
     Koncentrált napenergia (12012) 
     Marketanalízis és modellezés (12017) 
     Óceáni energia (12009) 
     Politikafejlesztés (12020) 
     Projektfejlesztés (12019) 
     Projektmenedzsment (13228) 
     Projekttámogatás (12018) 
     Szélenergia (12006) 
     Tengeri energiatermelés (12008) 
     Villamosenergia-piac és szabályozás (12014) 
     Villamosenergia-szállítás és -elosztás (12015) 
     Vízenergia (12007) 
    Mikrofluidumok (11939) 
    Széndioxid kivonás és megkötés (12105) 
   Környezeti és geológiai mérnöki tudományok, geotechnika (11929) 
    Építőmérnöki tudomány, vízépítés (10809) 
    Fenntarthatósági tervezés (újrahasznosításra, környezeti hatásra, ökodizájn) (11932) 
    Geodéziai felmérések (11933) 
    Geológiai tervezés, geofizikai tervezés, bányászat és geotechnika (11930) 
    Környezetmérnökség és geotechnika (11931) 
   Óceáni műszaki tudományok (10989) 
    Építőmérnöki tudomány, vízépítés (10809) 
    Fúrás (kutatófúrás, termelő fúrás, mélyfúrás) (10991) 
    Kábelek és csővezetékek (10990) 
    Óceáni energiaforrások (10993) 
    Óceántudatosság (11928) 
    Olaj- és gázkitermelés (10992) 
    Sótalanítás (10998) 
    Szeizmikus kutatás (10995) 
    Tengeralatti technológiák és merülés (10994) 
    Tengerfenéki bányászat és ásványkitermelés (10997) 
    Tengeri fúrótornyok és berendezések építése (10996) 
   Távérzékelés (12107) 
    Elektrokémia, Elektrodialízis, mikrofluiditás, szenzorok (10338) 
    Fotonika (10621) 
     Biofotonika (10622) 
     Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
     Félvezető lézerek (10890) 
     Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
     Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
     Lézeres megmunkálás (11016) 
     Minőség-ellenőrzés (11011) 
     Optoelektronika (világűr) (10889) 
      Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
      Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
      Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
      Optikai távközlés (10107) 
     Világítás (10827) 
   Tengeri járművek (12123) 
   Tengeri műszaki tudományok (12109) 
    Építőmérnöki tudomány, vízépítés (10809) 
    Mélytengeri technológia (12111) 
    Offshore technológia (12116) 
    Szállítóhajók (távirányított - ROV, automatikus - AOV, egyéb autonóm hajók) és energia 
ellátásuk (12110) 
    Távérzékelés: műholdas érzékelők, repülőgépen elhelyezett eszközök, radar és lidar 
rendszerek (12114) 
    Tengerfenék bányászati technológia (12118) 



    Tengeri ásványkincsek (12122) 
    Tengeri biztonság (12113) 
    Tengeri megújuló energiák (12121) 
    Tengeri szállítás (12120) 
    Tengeri technológiák érzékelői és műszerei (12112) 
    Tengeri területhasználat-tervezés (12119) 
    Vízalatti távközlés (12115) 
    Vízalatti technológia (12117) 
  Nanotechnológia (11077) 
   Nanoanyagok (termelés és tulajdonságok) (11078) 
    Anyagok jellemzésére használt módszerek (11079) 
    Felülettudomány és nanotudomány (11040) 
    Gyártástechnológia, folyamatmérnöki tudományok (11026) 
    Molekuláris elektronika (10161) 
    Nanofizika: nanoelektronika, nanofotonika, nanomágnesesség, nanoelektromechanika, stb. 
(10180) 
    Új anyagok: oxidok, ötvözetek, kompozitok, szerves-szervetlen hibridek, nanorészecskék 
(11044) 
   Nanofolyamatok (nanoskálás alkalmazások) (11080) 
    Fotonika (10621) 
     Biofotonika (10622) 
     Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
     Félvezető lézerek (10890) 
     Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
     Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
     Lézeres megmunkálás (11016) 
     Minőség-ellenőrzés (11011) 
     Optoelektronika (világűr) (10889) 
      Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
      Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
      Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
      Optikai távközlés (10107) 
     Világítás (10827) 
    Gender a nanotechnológia területén (11081) 
    Mikro- és nanoelektronika, optoelektronika (10340) 
    Molekuláris elektronika (10161) 
    Nanofizika: nanoelektronika, nanofotonika, nanomágnesesség, nanoelektromechanika, stb. 
(10180) 
  Orvostechnikai műszaki tudományok (11047) 
   Ember-gép interfészek (11049) 
   Gender az orvostechnikai műszaki tudományok területén (11053) 
   Mesterséges szervek (11051) 
    Szövettenyésztéssel előállított szervek (11052) 
   Neurális képalkotás és neurális számítástudomány (10116) 
   Orvosi laboratóriumi technológia (benne laboratóriumi minták diagnosztikai elemzésének 
technológiája) (11054) 
    Diagnosztikai és beültethető eszközök (11056) 
    Diagnosztikai eszközök (pl. genetikai, képalkotó) (11057) 
    Jelfeldolgozás (10026) 
    Mikro- és nanoelektronika, optoelektronika (10340) 
    Orvosi eszközök (11055) 
   Orvostechnikai és biotechnikai műszaki tudományok és technológia (11048) 
   Orvostechnikai műszaki tudományok és technológia (11050) 
   Robotika (10893) 
  Repülés (11106) 
   Aeronautikai ágazat (11251) 
    Földi szegmens (világűr) (11257) 
    Helikopterek gyártása (11253) 
    Jármű-tanúsítás (11259) 
    Összeszerelés, integrálás, ellenőrzés / tesztelés (AIV/AIT)Assembly, Integration and 
Verification / Testing (AIV  /  AIT) (11256) 
    Pilótanélküli eszközök gyártása (11254) 
    Repülőgépek gyártása (11252) 
    Szabályozás (11255) 
    Üzemanyag-tanúsítás (11258) 
   Repülés társadalmi-gazdasági vonatkozásai (11260) 
    Aeronautika és nemzetközi együttműködés (11267) 



    Aeronautikai kutatás-fejlesztés (11268) 
    Felvilágosító és közterületen végzett megkereső munka (11269) 
    Gender az aeronautika területén (11272) 
    Légi jog (11266) 
    Légügyi politika (11265) 
    Repülés és társadalom (11270) 
    Repülésgazdaság (11261) 
     Downstream ágazat (finomítás, feldolgozás, elosztás, értékesítés) (11264) 
     Repülőgépgyártó ipar (11262) 
     Upstream ágazat (kitermelés, alapanyagtermelés) (11263) 
    Repüléstörténet (11271) 
   Repüléstechnológia (11107) 
    AST Repülő szerkezetek (11120) 
     ACT akusztikai mérés és tesztelés technológiája (11132) 
     AEL aeroelasztikusság (11126) 
     AMP korszerű gyártási folyamatok (11124) 
     ASY Repülésbiztonság (11133) 
     BVA Kihajlás, rezgés, akusztika (11127) 
     CMP kompozit anyagok, alapvető folyamatok (11123) 
     HAA Helikopter aeroakusztikája (11131) 
     INP belső zaj megjóslása (11130) 
     MMP fémes anyagok, alapvető eljárások (11121) 
     NMP nemfémes anyagok, alapvető eljárások (11122) 
     SAD szerkezeti analízis és tervezés (11125) 
     SMS Intelligens anyagok és technológiák (11128) 
     SMT szerkezeti viselkedés és anyagvizsgálat (11129) 
    ATM légiforgalom menedzsmentje (11212) 
     AAS repülésirányítás automatikus támogatása (11219) 
     ALO Légi jármű üzemeltetése (11222) 
     AMG légtérmenedzsment (11214) 
     APO repülőtéri műveletek (11221) 
     APT repülőtéri forgalomirányítás (11220) 
     CST távközlési és rendszertechnológia (11216) 
     FCM Áramlás és kapacitás menedzsment (11215) 
     MET meteorológia (11223) 
     NAS navigációs rendszerek (11217) 
     OVA általános légiforgalom-menedzsment (11213) 
     RDM kutatás-fejlesztés irányítása és koordinálása (11224) 
     SSS Felderítési érzékelő rendszer (11218) 
    FLM Repülésmechanika (11175) 
     ENV környezeti kockázat elemzése (11181) 
     FCS repülőgépvezérlő rendszer (11177) 
     Nyílthurkú repülőgép-stabilitás (11176) 
     Rendszerhibák és károsodások vizsgálata (11180) 
     Repülési tulajdonságok analízise (11178) 
     Repülési tulajdonságok optimálása (11179) 
    FLP Repülésfizika (11108) 
     AER külső és eltávolítható tárgyak aerodinamikája (11115) 
     AFC Légáram-szabályozás (11112) 
     API Légi propulzió integrálása (sárkányszerkezetbe) (11111) 
     CAC számításos aeronautika (11118) 
     CFD numerikus áramlástan (11109) 
     ENP külső zaj megjóslása (11119) 
     HLD Nagy felhajtóerőnövelő szerkezetek (11113) 
     UAD Instacioner aerodinamika (11110) 
     WGD szárnytervezés (11114) 
     WMT szélcsatorna mérési módszerek (11117) 
     WTT szélcsatorna-tesztelés / technológia (11116) 
    HFA emberi tényezők (11231) 
     HES biztonság emberi elemei (11236) 
     HFI emberi tényező integrálása, ember-gép interfész (11232) 
     HIP humán információfeldolgozás (11233) 
     HPM emberi teljesítmény modellezése és fejlesztése (11234) 
     HSP emberi túlélőképesség, védelem, stresszhatások (11235) 
     SEL kiválasztás és kiképzés (11237) 
     UED Upstream Education (11238) 
    ICS Innovatív koncepciók és szcenáriók (11239) 
     BTT1 új anyagok (11243) 
     BTT2 korszerű tervezési technológiák (11244) 



     BTT3 alternatív üzemanyagok (11245) 
     BTT4 biztonságosságnövelő technológiák - repülőgép távirányítása, teljesen 
automatizált megközelítés és leszállás (11246) 
     BTT5 pilótanélküli repülőgép (11247) 
     BTT6 Szabad repülés irányítása (11248) 
     BTT7 technológiafigyelés (11249) 
     BTT8 nanotechnológia (11250) 
     BTT újszerű technológiák (11242) 
     Nem-hagyományos konfigurációk és új repülőgép-koncepciók (11241) 
     SCE szcenárióanalízis (11240) 
    Integrált tervezés és hitelesítés (ICV) (11182) 
     ACP Repülési tulajdonságok kezelése (11207) 
     AIP korszerű információfeldolgozás (11198) 
     AOP autonóm működés (11203) 
     ASD repülésbiztonságosságának adatelemzése (11193) 
     ASE Repülési szoftverfejlesztés (11204) 
     DSS döntéstámogató rendszerek (11201) 
     DSV szintetikus környezet fejlesztése, virtuális valóság (11206) 
     Együttes döntéshozatal (11199) 
     EMC Környezeti és elektromágneses megfelelőség tervezési folyamata (11185) 
     FGT repülési és földi tesztek (11186) 
     FTS hibatűrő rendszerek (11189) 
     HAZ1 kockázatelemzés: működési biztonságosság értékelése (11190) 
     HAZ2 kockázatelemzés: biztonságossági követelmények (szabályok és előírások) (11191) 
     ICT Kooperációs fejlesztés módszerei és IT eszközei (11183) 
     IKM információ és tudásmenedzsment (11202) 
     LCI életciklus integráció (11187) 
     LSP Nagyméretű validációs platformok (11211) 
     LSX Nagyméretű validációs kísérletek (11210) 
     MMO karbantartás-modellezés (11196) 
     NUM Numerikus módszerek (benne gyors szimuláció) (11208) 
     ORM Üzemeltetés kutatási módszerei és eszközei (11205) 
     OSE fedélzeti rendszerek tervezése (11184) 
     REL rendszermegbízhatóság (11194) 
     RTS valósidejű szimulátorok (11209) 
     SAM biztonságosság-modellezés (11192) 
     SIG infravörös radarkép (11197) 
     SYA biztonsági és kockázatelemzés (11195) 
     SYC Rendszer certifikáció (11188) 
     Szimulációs környezet és virtuális valóság (11200) 
    PRO propulzió (11134) 
     ABP légbeszívásos propulzió (11138) 
     APU kiegészítő energiaellátó egység (11142) 
     CMM számítógépes módszerek (11147) 
     COM égés (11137) 
     ECT motorvezérlés (11141) 
     EHM motorállapot monitorozása (11145) 
     EPD égéstermékek, szennyezés (11148) 
     EXP kísérleti létesítmények és mérési módszerek (11146) 
     FUL üzemanyagok és kenőanyagok (11143) 
     HTT hőátadás (11139) 
     NVR fúvókák, irányított tolóerő, utánégetés (11140) 
     PER teljesítmény (11135) 
     TBC próbapad-kalibráció (11144) 
     TPA turbinák, kompresszorok / propulzió aerodinamikája (11136) 
    Repülőgép avionika, rendszerek és berendezések (11149) 
     ACS repülésbiztonság (11164) 
     AVI Avionikai integráció (11158) 
     CSD Pilótafülke, vizualizációs és monitor rendszerek (11150) 
     CSY kommunikációs rendszerek (11156) 
     ECS környezetszabályzó rendszer (11169) 
     ELS elektronikus könyvtári rendszer (11160) 
     EME fedélzeti rendszerek elektronikája és mikroelektronikája (11153) 
     EPG villamosenergiatermelés és elosztás (11165) 
     FDR repülési adatok / adatrögzítés (11155) 
     FPS tűzvédelmi rendszerek (11173) 
     FUS üzemanyagkezelő és -tároló rendszerek (11171) 
     HUM repülőgépállapot és használat monitorozása (11161) 
     HYD hidraulikus energiatermelés és elosztás (11167) 



     IDN azonosítás (11157) 
     LGB futómű és fékrendszerek (11172) 
     LTG világító rendszerek (11163) 
     NAV navigáció, repülésvezérlés, automatikus leszállás (11151) 
     OPT optika, optronika, lézerek, képfeldolgozás és adatfúzió (11159) 
     PAX utas- és csomagrendszerek (11168) 
     PNU pneumatikus rendszerek (11166) 
     SIN szenzorintegráció (11154) 
     SMA intelligens karbantartó eszközök (11162) 
     Űrkörnyezet (11174) 
     WAR figyelmeztető rendszerek (11152) 
     WWS víz, szennyvíz és hulladék rendszer (11170) 
    Repülőterek és repülőtéri forgalomirányítás (11225) 
     AES repülőtéri külső biztonságosság (a repülőtér környezetének biztonságossága) 
(11228) 
     APA repülőtér teljesítményértékelése (11230) 
     ARS repülőtéri biztonság (11229) 
     CMG válságmenedzsment (11227) 
     SEQ biztonsági berendezés (11226) 
  Vegyészmérnöki tudományok (11021) 
   Kémiai folyamatmérnöki tudományok (11025) 
    Gyártástechnológia, folyamatmérnöki tudományok (11026) 
    Vegyészmérnökség, műszaki kémia (11023) 
   Vegyészmérnöki tudományok (növények és termékek) (11022) 
    Grafén, 2D anyagok (11024) 
    Vegyészmérnökség, műszaki kémia (11023) 
  Világűr (11273) 
   Űrkutatás társadalmi-gazdasági vonatkozásai (11573) 
    Felvilágosító és közterületen végzett megkereső munka (11269) 
    Gender az világűr területén (11587) 
    Űrgazdaság (11574) 
     Downstream ágazat (finomítás, feldolgozás, elosztás, értékesítés) (11264) 
     Meghatározott űripari termékek nemzetközi kereskedelme (11579) 
     Műholdas földmegfigyelő szektor (11577) 
     Műholtad távközlési szektor (11576) 
     Rakétaindítások világszerte (11578) 
     Upstream ágazat (kitermelés, alapanyagtermelés) (11263) 
     Űripari gyártás (11575) 
     Űrtevékenységek biztosítási piaca (11580) 
    Űrkutatás-történet (11586) 
    Űrpolitika (11581) 
    Világűr és nemzetközi együttműködés (11583) 
    Világűr és társadalom (11585) 
    Világűrjog (11582) 
    Világűrrel kapcsolatos kutatás-fejlesztés (11584) 
   Űrszegmens (11436) 
    Földi szegmens (világűr) (11257) 
    Hordozórakéták (11399) 
    Mesterséges holdak és űrszondák (11439) 
    Összeszerelés, integrálás, ellenőrzés / tesztelés (AIV/AIT)Assembly, Integration and 
Verification / Testing (AIV  /  AIT) (11256) 
    Pályára szállító és visszatérő rendszerek (11440) 
    Űrminősítés (11438) 
    Űrszolgáltatások és a világűrben gyártott termékek (11441) 
    Űrtermékek előállítása (11437) 
   Űrtechnológia (11274) 
    Aerotermodinamika és belépés a légkörbe (11371) 
     Földi létesítmények (világűr) (11374) 
     Légköri kisegítő (fékező) rendszer és légköri visszatérés (11372) 
     Multidiszciplináris eszközök (világűr) (11376) 
     Repülési tesztek (világűr) (11375) 
     Számítási eszközök (világűr) (11373) 
    Anyagok és eljárások (világűr) (11421) 
     Anyagtudományi / Anyagtechnológiai folyamatok (11423) 
     Tisztaság, sterilizálás (világűr) (11424) 
     Új anyagok (világűr) (11422) 
    Automatizálás, távjelenlét, robotika (világűr) (11336) 
     Alkalmazások és koncepciók (világűr) (11337) 
     Automata- és robotkomponensek és -technológiák (világűr) (11339) 



     Automata- és robotrendszerek (világűr) (11338) 
     Automatikus megközelítés és csatlakozás (világűr) (11344) 
     Autonómia (világűr) (11343) 
     Érzés és érzékelés (11018) 
     Humán rendszerek integrációja (világűr) (11342) 
     Manipuláció (világűr) (11341) 
     Mobilitás (világűr) (11340) 
    Elektromágneses technológiák és technikák (11304) 
     Antennák (11305) 
     EMC / RFC / ESD (elektromágneses kompatibilitás, rádiófrekvenciás kompatibilitás, 
elektrosztatikus kisülés) (11307) 
     Forradalmi / nem-konvencionális elgondolások (11015) 
     Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
     Hullámok kölcsönhatása és terjedése (11306) 
     Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
    Elektromos, elektronikai és elektromechanikai komponensek és minőség (világűr) (11418) 
     Elektromos, elektronikai és elektromechanikai alkatrészek technológiái (benne 
mágneses alkatrészek) (világűr) (11420) 
     Sugárzási ellenállás biztosításának módszerei és eljárásai (világűr) (11419) 
    Emberes felfedezés célpontjai és rendszerei (11409) 
     Fenntarthatóság és támogathatóság (világűr) (11411) 
     Gyártás és összeszerelés (világűr) (11416) 
     Humán mobilitási rendszerek (világűr) (11412) 
     In-situ forráshasznosítás (ISRU) (világűr) (11410) 
     Küldetés közben végrehajtott műveletek és biztonságosságuk (11414) 
     Modellezés, szimuláció, célpont jellemzése (világűr) (11415) 
     Por (porosodás) megelőzése és kezelése (11417) 
     Tartózkodás rendszerei (világűr) (11413) 
    Emberi egészség, létfenntartás, tartózkodás rendszerei (világűr) (11345) 
     Életfenntartást támogató technológiák és műszerek (világűr) (11346) 
     Emberi egészség és teljesítőképesség (világűr) (11349) 
     Környezet monitorozása, biztonság, katasztrófaelhárítás (világűr) (11350) 
     Környezetszabályozás, létfenntartó rendszerek, tartózkodás rendszerei (világűr) 
(11347) 
     Sugárzás (kockázatértékelés, csillapítás, védelem, mérés) (világűr) (11351) 
     Űrjárművön kívül folytatott tevékenységek, űrruhák (11348) 
    Fedélzeti adatrendszerek (világűr) (11275) 
     Fedélzeti adatkezelés (világűr) (11277) 
     Hasznos teher adatrendszerek (11276) 
     Információtechnológiai elektronika (interfész, adatkezelés, telemetriás-távirányítási 
interfész) (világűr) (11278) 
    Földi állomásrendszer és hálózat (világűr) (11333) 
     Földi állomások rendszere (világűr) (11334) 
     Földi kommunikációs hálózatok (világűr) (11335) 
    Földi és (rakéta)indítási rendszerek gyártása (11425) 
     A küldetés kockázatát csökkentő eljárások / kockázatelemzés (11431) 
     A küldetés megbízhatóságát és rendelkezésre állását növelő eljárások (11430) 
     Bolygóvédelem (11426) 
     Környezeti és zöld technológiák (világűr) (11429) 
     Működési életciklust optimalizáló technológiák (világűr) (11428) 
     Rendszerfüggőség és biztonság (11427) 
    Gépek és tribológia (világűr) (11352) 
     Gépek alapvető technológiái (világűr) (11353) 
     Géptervezés (világűr) (11359) 
     Kutatóeszközök technológiája (világűr) (11355) 
     MEMS / mikrorendszer technológia (világűr) (11357) 
     Robbanóanyag nélküli leválasztási technológiák (világűr) (11354) 
     Tribológia technológiák (11358) 
     Vezérlőelektronika technológiák (világűr) (11356) 
    Indítási hajtőműrendszer (11377) 
     Folyékony rakétahajtás (11379) 
     Kisegítő meghajtási technológiák és eszközök (11381) 
     Légbeszívásos hajtás/hajtómű/meghajtás (11380) 
     Nemkonvencionális, egyéb meghajtási rendszerek (világűr) (11382) 
     Szilárd rakétahajtás (11378) 
    Küldetés műveletei és földi adatrendszerek (11313) 
     Földi adatrendszerek (MCS) (világűr) (11316) 
     Küldetés műveletei (11315) 
     Újszerű rendszerkoncepciók (világűr) (11314) 



    Optika (világűr) (11360) 
     Optikai alkatrésztechnológia és anyagok (világűr) (11362) 
     Optikai gép és műszertechnológia (világűr) (11363) 
     Optikai rendszertervezés (világűr) (11361) 
    Optoelektronika (világűr) (10889) 
     Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
     Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
     Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
     Optikai távközlés (10107) 
    Rádiófrekvenciás hasznos teher és rendszerek (11298) 
     Mikrohullámú és milliméteres hullámhosszú technológiák és berendezések (11303) 
     Rádiófrekvenciás hasznos teher (11302) 
     Rádiónavigációs (al)rendszerek (világűr) (11300) 
     Távközlési (al)rendszerek (világűr) (11299) 
     Telemetria, követés és vezérlés (világűr) (11301) 
    Rendszerterv készítése és ellenőrzése (11308) 
     Együttműködő és versengő mérnöki munka (világűr) (11310) 
     Ellenőrzés és összeszerelés, integrálás, tesztelés  (AIT) (11312) 
     Küldetés és rendszer specifikációja (11309) 
     Rendszer analízis és tervezés (világűr) (11311) 
    Repülésdinamika / helymeghatározás, navigáció, időmérés (világűr) (11317) 
     Atomórák (világűr) (11320) 
     Automatikus megközelítés és leszállás (világűr) (11327) 
     Automatikus precíziós kötelékrepülés (világűr) (11326) 
     Fedélzeti autonavigáció és manőverezés / irányítás (világűr) (11323) 
     GNSS rendszerek és kapcsolódó földi technológiák (világűr) (11319) 
     GNSS vevők (11322) 
     Idő mérése, pontos idő elosztása (11321) 
     Relatív és közeli navigáció (világűr) (11325) 
     Repülésdinamika (világűr) (11318) 
     Szenzorok és képfeldolgozó rendszerek (világűr) (11324) 
    Szerkezetek és pirotechnika (világűr) (11390) 
     Aktív /adaptív szerkezetek (világűr) (11395) 
     Felfújható és telepíthető szerkezetek (világűr) (11393) 
     Forró szerkezetek (világűr) (11394) 
     Hordozórakéták (11399) 
     Járműtechnológia / mobilitás (világűr) (11402) 
     Károsodástűrés és állapotmonitoring (világűr) (11396) 
     Leszálló rendszerek (világűr) (11401) 
     Nagy stabilitású és pontosságú szerkezetek és pirotechnika (11392) 
     Pirotechnikai technológiák (világűr) (11398) 
     Szerkezeti tervezés és ellenőrzés módszerei és eszközei (11391) 
     Újszerű szerkezeti megoldások és anyagok (világűr) (11397) 
     Visszatérő űreszközök (atmoszférikus belépés, leereszkedés) (11400) 
    Termikus ???? (11403) 
     Fagyasztás és hűtés (világűr) (11405) 
     Hőszabályozás / hőtárolás és elvetés (világűr) (11407) 
     Hőszállítási technológiák (világűr) (11404) 
     Hővédő rendszerek (világűr) (11406) 
     Termikus elemzés eszközei (11408) 
    Tudományos műszerek és érzékelőrendszerek (világűr) (11367) 
     In-situ műszerek / szenzorok (világűr) (11369) 
     Műszerek és érzékelők elektronikája (világűr) (11370) 
     Távérzékelő műszerek / érzékelők (világűr) (11368) 
    Űreszköz elektromos energiaellátása (11286) 
     Energiaellátó rendszerarchitektúra (világűr) (11287) 
     Energiatároló technológiák (világűr) (11289) 
     Energiatermelő technológiák (világűr) (11288) 
     Teljesítményszabályozás és elosztás (világűr) (11290) 
    Űreszköz környezete és környezeti hatások (11291) 
     Űridőjárás hatása a földi rendszerekre (11294) 
     Űridőjárás hatása az űreszköz rendszereire (11293) 
     Űrkörnyezet (11174) 
     Űrkörnyezet hatásai (11292) 
    Űrkutatási adatok felhasználása (11432) 
     Adatbányászati és keresési módszerek  (világűr) (11434) 
     Adat-és képfeldolgozás (10275) 
     Adatmentés (világűr) (11433) 
     Bolygók felszínének és szerkezetének feltérképezése (10277) 



     Matematikai és numerikusmódszerek (10287) 
     Nagyon nagy adatbázisok: archiválás, feldolgozás, elemzés (10274) 
      Adat-és képfeldolgozás (10275) 
      Adattárolás és -bányászat (10276) 
      Bolygók felszínének és szerkezetének feltérképezése (10277) 
     Vizuális technikák, vizuális analitika / intelligens adatértelmezés (világűr) (11435) 
    Űrrendszerek irányítása (11295) 
     Űrrendszerek felépítése és autonómiája (11296) 
     Űrszegmens irányítás, navigáció és kontroll (11297) 
    Űrrendszerek szoftvere (11279) 
     Fejlett szoftvertechnológiák (világűr) (11280) 
     Földi adatfeldolgozás (világűr) (11283) 
     Földi szegmens szoftverei (világűr) (11282) 
     Földmegfigyelési adathasznosítás (11284) 
     Szoftverminőség (világűr) (11285) 
     Űrszegmens szoftvere (11281) 
    Űrszemét (11328) 
     Hipersebességű ütközés (HVI) és védelem (világűr) (11331) 
     Mérés és jellemzés (világűr) (11329) 
     Meteor és űrszemét elleni védelem és elemzése (világűr) (11332) 
     Modellezés, adatbázisok és kockázatelemzés (világűr) (11330) 
    Világűrbeli meghajtási technológiák (11383) 
     Elektromos hajtás (világűr) (11385) 
     Kémiai hajtás (világűr) (11384) 
     Meghajtás pányvával (világűr) (11388) 
     Napvitorla-meghajtás (világűr) (11386) 
     Termikus hajtás (világűr) (11387) 
     Újszerű hajtási (TRL&lt;3) technológiák (atommeghajtás, sugárnyaláb, nagyenergiájú, 
elektromos vitorla) (11389) 
   Világűrbeli tevékenységek (11442) 
    Emberes űrrepülések (11472) 
     Emberes űrrepülések a Föld körüli pályán túlra (11476) 
     Küldetések alacsony Föld körüli pályára (11475) 
     Űrhajóskiképzés (11473) 
     Űrrepülési műveletek (11474) 
    Felbocsátás előtti műveletek (11443) 
     Földi ellenőrző létesítmény (tesztközpont) (11446) 
     Integráló létesítmény / laboratórium (11445) 
     Küldetés tervezése és előkészítése (11444) 
     Repülő tesztlétesítmények (repülőgépek, léggömbök, parabolikus repülés) (11447) 
    Földmegfigyelés / szolgáltatások és alkalmazások (11487) 
     Alternatív energia (11497) 
     Ásványi anyagok és bányászat (világűr) (11513) 
     Biztosítás és pénzügyek (világűr) (11507) 
     Egészség (világűr) (11505) 
     Egyéb alkalmazások (11525) 
     Építés, építőmérnöki tudományok, infrastruktúra (világűr) (11501) 
     Erdészet (11488) 
      Erdei biodiverzitás (12590) 
      Erdei fauna (12592) 
      Erdei flóra (12593) 
      Erdei ökoszisztéma szolgáltatások (12591) 
      Erdei talajok (12605) 
      Erdei termékek (kivéve fa) (12594) 
      Erdészet (12595) 
       Erdőtelepítés technikái és módszerei (12596) 
      Erdészet, biomassza-termelés (pl. biotüzelőanyagok) (12587) 
      Erdészeti állománynyilvántartás (12601) 
       Hosszú távú erdőmonitoring (12602) 
      Erdészeti biomassza energiatermelésre (12599) 
      Erdőgazdálkodás tervezése (12597) 
      Erdő genetikai forrásai (12604) 
      Erdők alkalmazkodása a klímaváltozáshoz (12589) 
      Erdők rugalmassága (12606) 
       Humán hatások és egyéb stresszorok (12607) 
      Fák egészsége (12603) 
      Fakitermelés (12598) 
      Szén-dioxid megkötés erdővel (mitigáció) (12588) 
      Trópusi erdészet (12600) 



     Fenntartható fejlődés és természetvédelem (világűr) (11520) 
     Földi infrastruktúra (11458) 
     Földrajzi és helymeghatározási technológiák (világűr) (11524) 
     Geoinformáció és térinformáció (10102) 
     Halászat (11504) 
     Határellenőrzés (11498) 
     Helyi és regionális tervezés (világűr) (11510) 
     Humanitárius műveletek (11506) 
     Ingatlangazdálkodás (világűr) (11516) 
     Jog és bűnüldözés (világűr) (11508) 
     Kiskereskedelem és geo-marketing (világűr) (11518) 
     Környezet, szennyezés, klíma (11503) 
     Közművek (víz, elektromosság, hulladék) (világűr) (11523) 
     Kutatás (világűr) (11517) 
     Mezőgazdaság (11496) 
      Mezőgazdasági növénytermesztés, talajbiológia és talajművelés, alkalmazott 
növénybiológia (12608) 
     Oktatás és képzés (világűr) (11502) 
     Olaj és gáz (világűr) (11515) 
     Polgári biztonság (világűr) (11499) 
     Régiók (Copernicus a régiókért) (11519) 
     S1 - Légkörmegfigyelés (Copernicus szolgálat) (11490) 
     S2 - Tengermegfigyelés (Copernicus szolgálat) (11491) 
     S3 - Földfelszín megfigyelése (Copernicus szolgálat) (11492) 
     S4 - Klímaváltozás megfigyelése (Copernicus szolgálat) (11493) 
     S5 - Katasztrófavédelem (Copernicus szolgálat) (11494) 
     S6 - Biztonság (Copernicus szolgálat) (11495) 
     Sajtó és média (világűr) (11514) 
     Szabadidő (világűr) (11509) 
     Szállítás / mobilitás (világűr) (11522) 
     Távközlés, hírközlés (világűr) (11500) 
     Tengeri felügyelet (világűr) (11512) 
     Turizmus / Utazás (világűr) (11521) 
     Űrkomponens (11489) 
     Városgazdálkodás (világűr) (11511) 
     Vízbázisok (10448) 
      Akvakultúra (10449) 
      Akvakultúra, halászat (10450) 
       Akvakultúrás állattartás (10457) 
       Akvakultúrás termelőrendszerek (10463) 
       Akvakultúra technológiái és gépei (10462) 
       Akvapónia (10464) 
       Állati jólét (Akvakultúra) (10453) 
       Betegségek (Akvakultúra) (10452) 
       Egészség (Akvakultúra) (10451) 
       Genomok (Akvakultúra) (10456) 
       "Omikák" (genomika, proteomika vagy metabolomika) az akvakultúrában (10455) 
       Szaporítás, tenyésztés (Akvakultúra) (10454) 
       Takarmányozás (Akvakultúra) (10458) 
       Takarmánytermelés akvakultúrához (10461) 
       Tenyésztett vízi fajok alkalmazkodóképessége (10460) 
       Tenyésztett vízi fajok életciklusa (10459) 
       Vízi díszállatfajok (Akvakultúra) (10465) 
      Árvíz-előrejelzés (10519) 
      Édesvízi ökológia (10520) 
      Gazdálkodás szűkösen elérhető vízzel (10533) 
      Gender a vízforrások területén (10544) 
      Halászati tudomány (10476) 
       Állománybecslés (Halászat) (10483) 
       Flottakezelés (Halászat) (10479) 
       Halászatirányítás és eszközei (10477) 
       Halászati technológiák (10478) 
       Halászott halállományok biológiája, fiziológiája, életciklusa, viselkedése (10484) 
       Halászott halállományok genetikája (10485) 
       Modellezés és modellező eszközök (Halászat) (10480) 
       Monitorozás és kikényszerítés (Halászat) (10481) 
       Szelektivitás (Halászat) (10482) 
      Hidrológia (Víztudomány) (10521) 
      Integrált tengerparti zóna gazdálkodás (10510) 



       Akvakultúra irányítása (10512) 
       Akvakultúra politikák (10513) 
       Halászati politikák (10514) 
       Halászat irányítása (10511) 
      Integrált vízgazdálkodás (10522) 
      Ivóvízkezelés (10518) 
      Környezet, halászat és akvakultúra kölcsönhatása (10466) 
       Akvakultúra hulladékának kezelése (10472) 
       Akvakultúra környezeti hatásai (10468) 
       Halászat és akvakultúra közötti kölcsönhatások (10470) 
       Halászati visszadobás kezelése (10473) 
       Halászat környezeti hatásai (10467) 
       Káros algavirágzások (10471) 
       Klímaváltozás akvakultúrás hatásai (10475) 
       Klímaváltozás halászati hatása (10474) 
       Környezet hatásai az akvakultúrára (10469) 
      Szennyezés (víz, talaj), hulladéklerakás és -kezelés (10525) 
      Szennyvízgazdálkodás (10537) 
      Szennyvízkezelés (10524) 
      Tengeri biotechnológia (10501) 
       Finomított tengeri biotermékek (10509) 
       "Omikák" (genomika, proteomika vagy metabolomika) a tengeri szervezetekben (10503) 
       Tengeri biotechnológia downstream alkalmazásai (10507) 
       Tengeri bioüzemanyagok (10508) 
       Tengeri élőlényegyüttesek metagenomikája (10504) 
       Tengeri organizmusok biomérnöksége (10505) 
       Tengeri szervezetek biodiverzitása (10502) 
       Tengeti élelmiszerek biotechnológiája (10506) 
      Tengeri élelmiszergazdaság (10492) 
       Akvakultúra gazdaságtana (10493) 
       Akvakultúra marketing (10496) 
       Akvakultúrás takarmánygazdaságtan (10494) 
       Halászat és akvakultúra társadalmi gazdasági hatásai (10498) 
       Halászat gazdaságtana (10495) 
       Tengeri élelmiszerek feldolgozása és marketingje (10497) 
       Tengeri élelmiszerek piaca (10499) 
       Tengeri élelmiszer kereskedelme (10500) 
      Tengeri élelmiszerminőség és -biztonság (10486) 
       Tengeri élelmiszerek adalékai (10488) 
       Tengeri élelmiszerek eredetigazolása (10490) 
       Tengeri élelmiszerek jótékony humánegészségügyi hatásai (10491) 
       Tengeri élelmiszerek nyomonkövetése (10489) 
       Tengeri élelmiszerek szennyezései (10487) 
      Városi vízgazdálkodás (10523) 
      Vízciklus (10538) 
       Víz visszaforgatása és újrahasznosítása (10539) 
      Vízellátás (10534) 
      Vízelosztás (10526) 
      Vízgazdálkodás (10543) 
      Vízgyűjtő szintű vízgazdálkodás (10515) 
       Vízgyűjtő szintű tervezés (10516) 
       Vízgyűjtő területek ökoszisztéma szolgáltatásai (10517) 
      Víz-klíma kölcsönhatások (10536) 
      Vízminőség monitoring (10530) 
      Víz összegyűjtése (10528) 
      Vízrendszer modellezése (10535) 
      Vízrendszer monitorozása (10541) 
       Emberi hatások és egyéb stresszorok (10542) 
      Víztakarékosság (10532) 
      Víztechnológia (10540) 
      Víz újrahasznosítás (10531) 
      Vízügy (10529) 
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     Űrkomponens (11489) 
     Vasúti közlekedés (világűr) (11553) 
    Meteorológia (11484) 
     Időjárás-előrejelzés (11485) 
     Meteorológiai tudományok (világűr) (11486) 
    Multidiszciplináris űrkutatás és technológiafejlesztés (11477) 
     Anyagtudomány (világűr) (11480) 
     Autonóm űrhajók (11479) 
     Biológiai tudományok (10545) 
      Biodiverzitás megőrzése (10752) 
       Biodiverzitás, (10769) 
       Biodiverzitás jellemzése (10753) 
        Biodiverzitás állapota és tendenciái (10756) 
        Biodiverzitási leltár: rendszertani taxonómia (10755) 
        Biodiverzitás indikátorai (10754) 
        Biológiai földrajz (10757) 
        Kihalás (10759) 
        Veszteségek okai és mechanizmusai (10758) 
       Biodiverzitás monitorozása (10760) 
        Hosszútávú monitorozás (10761) 
       Biodiverzitás, összehasonlító biológia (10772) 
       Biológiai földrajz, makroökológia (10771) 
       Élőhelyek és fajok helyreállítása és rehabilitációja (10765) 
       Fajok kölcsönhatása (pl. táplálékháló, szimbiózis,parazituzmus, kölcsönösség) 
(10773) 
       Gender a biodiverzitás megőrzése területén (10774) 
       Konfliktuskezelés (biodiverzitás) (10762) 
        Nagyragadozók (FN/I3) (10763) 
       Ökoszisztéma-gazdálkodás (10764) 
       populációbiológia, populációdinamika, populációgenetika (10767) 
       Populációdinamika (10768) 
       Természetvédelem (10766) 
       Természetvédelmi biológia, ökológia, genetika (10770) 
      Biofizika (10607) 
       Biofizika (pl. transzportmechanizmusok, bioenergetika, fluoreszcencia) (10619) 
       Bioinformatika, bioszámítás, DNS és molekuláris számítások (10101) 
       Biológiai rendszerek fizikai kémiája (10599) 



       Biológiai rendszerek fizikája (10618) 
       Biomechanika (10609) 
       Biomodellezés (10616) 
       Fiziológiai biofizika (10611) 
       Fiziológiai modellezés (10615) 
       Fotonika (10621) 
        Biofotonika (10622) 
        Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
        Félvezető lézerek (10890) 
        Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
        Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
        Látás, szín, optika (10235) 
        Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
        Lézeres megmunkálás (11016) 
        Minőség-ellenőrzés (11011) 
        Optoelektronika (világűr) (10889) 
         Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
         Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
         Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
         Optikai távközlés (10107) 
        Világítás (10827) 
       Funkcionális biológia (10608) 
       Gender a biofizika területén (10620) 
       Matematikai modellezés (10614) 
       Molekuláris biofizika (10610) 
       Rendszerbiológia (10617) 
       Számítógépes biológia (10612) 
       Számítógépes modellezés (10613) 
      Biokémia és molekuláris biológia (10575) 
       Általános biokémia és metabolizmus (10592) 
       Biokémia (10576) 
        Anyagcsere (10580) 
        Enzimológia (10578) 
        Növény-biokémia (10581) 
        Sejtkémia (10577) 
        Szövetkémia (10579) 
       Biokémia és a jelátvitel molekuláris mechanizmusai (10597) 
       Biológiai kémia (10598) 
       Biológiai rendszerek fizikai kémiája (10599) 
       DNS szintézis, módosulás, javítás, rekombináció és degradáció (10600) 
       Fehérjeszintézis, módosulás és forgalom (10602) 
       Gender a mikrobiológia és a molekuláris biológia területén (10603) 
       Glikómia (10589) 
       Lipidszintézis, módosulás és forgalom (10593) 
       Metabolomika (10588) 
       Molekuláris biológia (10582) 
        Molekuláris evolúció (10584) 
        Molekuláris markerek és azonosítás (10585) 
        Molekulatervezés, de novo tervezés (10583) 
        Monoklón antitestek (10586) 
       Molekuláris biológia és kölcsönhatások (10591) 
       Neurokémia és neurofarmakológia (10590) 
       Proteomika (10366) 
       RNS szintézis, folyamatok, módosulás és degradáció (10601) 
       Sejtbiológia és molekuláris transzportmechanizmusok (10552) 
       Szénhidrát szintézis, módosítás és forgalom (10594) 
       Szerkezetbiológia (kristallográfia és elektronmikroszkópia) (10595) 
       Szerkezetbiológia (NMR) (10596) 
       Transzkripciós folyamatok vizsgálata (10587) 
      Biokémiai kutatási módszerek (10604) 
       Környezeti biotechnológia, bioremediáció, biodegradáció (10605) 
      Biológia (elméleti, matematikai, hőbiológia, kriobiológia, biológiai ritmus), 
evolúciós biológia (10775) 
       Bioinformatika (10783) 
       Biológiai rendszer analízise, modellezése és szimulációja (10779) 
       Biostatisztika (10778) 
       Fejlődésbiológia (10776) 
        Törzsfejlődés (10777) 
       Fejlődésbiológia: fejlődésökológia és genetika, ko-evolúció (10781) 



       Gender a biológia területén (10782) 
       Rendszerek fejlődése, biológiai adaptáció, filogenetika, rendszertan, 
összehasonlító biológia (10780) 
       Számítógépes biológia (10612) 
      Édesvízi biológia (10726) 
       Brakkvízi (kevert vízi) ökoszisztéma (10731) 
       Édesvízi biodiverzitás (10729) 
       Édesvízi biológia (10727) 
       Édesvízi ökológia (10728) 
       Édesvízi ökoszisztémák (10730) 
      Egyéb biológiai témák (10784) 
       Alkalmazott biológia (10786) 
       Bioenergetika (10789) 
       Biológiai kockázatok, biológiai containment, biobiztonság, biovédelem (10785) 
       Biomérnöki tudományok (10791) 
        Alkalmazott géntervezés, transzgénikus szervezetek, rekombináns fehérjék, 
bioszenzorok (10794) 
         Alkalmazott (nem-orvosi) biotechnológia, bioreaktorok, alkalmazott mikrobiológia 
(10200) 
        Genetikai tervezés (10792) 
        Génmódosított organizmusok (10793) 
       Biomimetika (10694) 
       Hálózatbiológia (10798) 
       Humánbiológia (10787) 
        Öregedésbiológia (10788) 
       Populációs biológia (10790) 
       Radiobiológia (10795) 
       Rendszerbiológia (10617) 
       Szerkezeti biológia (10796) 
       Taxonómia (10797) 
      Fejlődésbiológia (10648) 
       Állatembriológia (10652) 
       Állatok egyedfejlődése (10654) 
       Állatokkal kapcsolatos fejlődés, fejlődésgenetika, mintaképződés és embriológia 
(10649) 
       Állatok növekedése (10653) 
       Állatok szaporodása (10646) 
       Emberi szaporodás (10650) 
       Emberi termékenység (10651) 
       Fejlődésneurobiológia (10655) 
       Gender a fejlődésbiológia területén (10658) 
       Humán egyedfejlődés (10657) 
       Humán embriológia (10656) 
      Genetika és örökléstan (10623) 
       Epigenetika és génszabályozás (10641) 
       Gender a genetika és az öröklés területén (10643) 
       Genetikai epidemiológia (10642) 
       Genetikai erózió (10630) 
       Genetikai kiválasztás (10637) 
       Genetikai sodródás (10629) 
       Genetikai térképezés (10636) 
       Genomika (10631) 
       Genomika, összehasonlító genomika, funkcionális genomika (10638) 
       Génterápia (10628) 
       Klinikai genetika (10624) 
       Környezetgenetika (10627) 
       Kvantitatív genetika (10640) 
       Molekuláris genetika (10633) 
       Molekuláris genetika, fordított genetika és RDSi (10639) 
       Növénygenetika (10634) 
        Genetikai térképezés (10636) 
        GM technológia (12706) 
        Markerekkel segített szelekció (12707) 
        Növénygenomika (12709) 
        Növényi genetikai források (12708) 
       Orvosi genetika (10632) 
       Ökológiai genetika (10626) 
       Populációgenetika (10635) 
       Sejtgenetika (10644) 



       Sejtgenetika (10625) 
      Limnológia (10732) 
      Mikológia (10606) 
      Növénytan, botanika (10659) 
       Biológiai rendszertan (10689) 
       Fejlődés, fejlődésgenetika, mintázatképződés és embriológia növényekben (10691) 
       Kártékony növények (10663) 
       Kertészet (10660) 
        Díszfák (10662) 
        Jólétet szolgáló fák (10661) 
       Növénybiológia (10690) 
       Növényfiziológia (10679) 
        Fotoszintézis (10680) 
        Másodlagos anyagcseretermékek (Növényfiziológia) (10685) 
        Növények növekedése (10682) 
        Növényfejlődés (10681) 
        Növényi neurofiziológia (10686) 
        Növénytáplálás (10683) 
        Növény-víz kapcsolatok (10684) 
       Növényföldrajz (10666) 
       Növényi szaporítóanyag termesztése (10687) 
       Növénykórtan (10667) 
        Növények bakteriális betegségei (10669) 
        Növények gombabetegségei (10671) 
        Növények vírusbetegségei (10677) 
        Növényi rovarkártevők (10675) 
        Növénykártevő baktériumok (10670) 
        Növénykártevő férgek (10673) 
        Növénykártevő gombák (10672) 
        Növénykártevő ízeltlábúak (10668) 
        Növénykártevő protozoák (10676) 
        Növénykártevő puhatestűek (10674) 
        Növénykártevő vírusok (10678) 
       Növény toxikológia (10688) 
       Paleobotanika (10664) 
       Palinológia (10665) 
      Ökológia (10733) 
       Gender az ökológia területén (10751) 
       Hulladékkezelés (10736) 
        Állati hulladék (10738) 
        Biológiai hulladékkezelés (10744) 
        Élelmiszerhulladék (10739) 
        Hulladékok újrahasznosítása (10745) 
        Hulladéktárolás (10746) 
        Humán szennyezés (10740) 
        Ipari szennyezés (10741) 
        Mezőgazdasági hulladék (10737) 
        Növényi hulladék (10742) 
        Szennyvízkezelés (10747) 
        Szennyvíz újrahasznosítás (10748) 
        Városi hulladék (10743) 
       Humán ökológia (10749) 
        Társadalmi-gazdasági rendszerek (10750) 
       Környezettoxikológia populációs és ökoszisztéma szintjén (10735) 
       Ökológia (elméleti és kísérleti, populáció, faj és közösségek szinten) (10734) 
      Sejtbiológia, mikrobiológia (10546) 
       Algológia (10562) 
       Apoptózis (10554) 
       Bakteriológia (10548) 
       Gender a mikrobiológia területén (10573) 
       Jelátvitel (sejtek között) (10558) 
       Mikrobiális ökológia és fejlődés (10559) 
       Mikrobiológia (10547) 
       Molekuláris és sejtszintű neurobiológia (10549) 
       Orvosi mikrobiológia (10563) 
       Őssejtbiológia (10551) 
       Parazitológia (10564) 
        Állatorvostudomány és állatok fertőzéses betegségei (12349) 
        Állatparazitológia (10565) 



        Bakteriológia (10548) 
        Fertőzések megelőzése és gyógyítása (pl. védőoltások, antibiotikumok, gombaölő 
szerek) (12348) 
        Humán parazitológia (10566) 
        Mikrobiológia (10547) 
        Növényparazitológia (10567) 
        Virológia (10574) 
       Prokarióta-biológia (10568) 
       Protozoológia (10570) 
       Sejtbiológia és molekuláris transzportmechanizmusok (10552) 
       Sejtciklus és osztódás (10553) 
       Sejtek differenciálódása, fiziológiája és dinamikája (10555) 
       Sejtmorfológia és funkcionális képalkotás (10550) 
       Sejtszervecskék biológiája (10556) 
       Sejtszignalizáció és sejtek kölcsönhatásai (10557) 
       Szerológia (10571) 
       Szimbiózis (10569) 
       Szövetkultúra (10561) 
       Szövettan (10560) 
       Toxikológia (10572) 
        Akut mérgezések (12129) 
        Alkoholbetegségek (12126) 
        Biztonsági farmakológia (12132) 
        Drogbetegségek (12127) 
        Fejlődési toxicitás (12131) 
        Krónikus toxicitás (12130) 
        Mérgezés (12128) 
      Szaporodásbiológia (10645) 
       Állatok szaporodása (10646) 
       Gender a szaporodásbiológia területén (10647) 
      Tengerbiológia (10710) 
       Környezeti és tengerbiológia (10711) 
       Tengeri biodiverzitás (10714) 
        Tengeri biodiverzitási leltár: rendszertani taxonómia (10715) 
        Tengeri biodiverzitás indikátorai (10716) 
        Tengeri biodiverzitás monitorozása (10717) 
        Tengeri biodiverzitás védelme (10718) 
       Tengeri ökoszisztémák és folyamatok (10719) 
        Fenéklakó ökoszisztémák (10720) 
        Mélytengeri ökoszisztémák (10722) 
        Nagy tengeri ökoszisztémák (10724) 
        Nyílt tengeri ökoszisztémák (10723) 
        Partmenti ökoszisztémák (10721) 
        Tengeri ökoszisztéma-gazdálkodás (10725) 
       Vízi biológia, hidrobiológia (10712) 
        Folyók hidrológiája (10713) 
        Vízciklus (10538) 
         Víz visszaforgatása és újrahasznosítása (10539) 
      Virológia (10574) 
      Zoológia, ornitológia, entomológia, viselkedéstudomány biológiája (10692) 
       Alkalmazott állattan (10703) 
       Állatanatómia (10696) 
       Állatbiológia (10697) 
       Állat endokrinológia (10698) 
       Állatetológia (10699) 
        Állatpszichológia (10700) 
       Állatfiziológia (10702) 
       Állatföldrajz (10708) 
       Állati viselkedés (10693) 
       Állatmorfológia (10701) 
       Állatrendszertan (10707) 
       Állattan (10695) 
       Biomimetika (10694) 
       Egyéb gerinctelenek (10705) 
       Paleozoológia (10706) 
       Rovartan (10704) 
       Viselkedésbiológia (10709) 
     Fizika (10154) 
      Akusztika (10243) 



       Kondenzált anyagok mechanikai és akusztikai jellemzői, kristályrács dinamikája 
(10166) 
      Atom-, molekuláris és kémiai fizika (atomok és molekulák fizikája, benne az 
ütközések is, kölcsönhatás sugárzásokkal, mágneses rezonancia) (10155) 
       Atomfizika, molekuláris fizika (10156) 
       Fotokémia (10163) 
        Elméleti kémiai kinetika (10327) 
        Kvantumkémia (10321) 
        Matematikai kémia (10326) 
        Molekuladinamika (10324) 
        Molekulamechanika (10325) 
        Molekuláris modellezés (10323) 
        Számítási kémia (10322) 
       Kémiai fizika (10157) 
       Kvantumoptika és kvantuminformáció (10159) 
       Metrológia és mérés (10160) 
       Molekuláris elektronika (10161) 
       Sugár- és magkémia (10162) 
       Ultrahideg atomok és molekulák (10158) 
      Csillagászat (benne az asztrofizika és az űrtudomány) (10244) 
       A Galaxis (10265) 
       Asztrobiológia (10259) 
       Asztrofizika (10258) 
       Asztrokémia (10260) 
       Bolygórendszerek tudománya (10250) 
        Exobolybók (10255) 
        Föld jellegű bolygók és nagyobb holdak (10252) 
        Gázbolygók (10251) 
        Kisebb holdak és a Naprendszer égitestjei (10253) 
        Meteoritok és bolygóközi por (10254) 
       Csillagászati technikák (10292) 
        Földi eszközök: Teleszkópok: tervezés, építés és működtetés (10288) 
        Matematikai és numerikusmódszerek (10287) 
        Űrben működő eszközök (ld. Űrmérnökség / Tudományos eszközök) (10289) 
       Csillag- és bolygóképződés (10257) 
       Csillagközi közeg (10256) 
       Csillagok és csillagrendszerek (10261) 
        Csillagpopulációk és dinamika (10264) 
        Csillagrandszerek: többes csillagrendszerek, csillaghalmazok és csillagtársulások 
(10263) 
        Naprendszer és fejlődése (10262) 
       Elméleti csillagászat (10290) 
       Felső légkör (semleges és ionoszféra) (10291) 
       Galaxishalmazok és nagyléptékű struktúrák (10267) 
       Galaxisok kialakulása és fejlődése (10266) 
       Gázbolygók (10251) 
       Gravitációs csillagászat (10271) 
       Kozmológia (10272) 
       Műszerek - teleszkópok, detektorok és technikák (10278) 
        Földi eszközök: Teleszkópok: tervezés, építés és működtetés (10288) 
        Matematikai és numerikusmódszerek (10287) 
        Megfigyeléses csillagászat: gamma sugárzás (10280) 
        Megfigyeléses csillagászat: infravörös fénytartomány (10284) 
        Megfigyeléses csillagászat: kozmikus sugárzás, neutrínók és más részecskék (10279) 
        Megfigyeléses csillagászat: látható fény (10283) 
        Megfigyeléses csillagászat: milliméteres és szubmilliméteres sugárzás (10285) 
        Megfigyeléses csillagászat: rádiósugárzás (10286) 
        Megfigyeléses csillagászat: röntgensugárzás (10281) 
        Megfigyeléses csillagászat: ultraibolya fénytartomány (10282) 
        Űrben működő eszközök (ld. Űrmérnökség / Tudományos eszközök) (10289) 
       Nagyenergiájú és részecskecsillagászat - röntgensugárzás, kozmikus sugárzás, 
gammasugárzás, neutrínók (10268) 
       Nagyon nagy adatbázisok: archiválás, feldolgozás, elemzés (10274) 
        Adat-és képfeldolgozás (10275) 
        Adattárolás és -bányászat (10276) 
        Bolygók felszínének és szerkezetének feltérképezése (10277) 
       Napfizika és bolygóközi fizika (10245) 
        Bolygóközi tér (10247) 
        Magnetoszféra (10246) 



        Napfizika (10249) 
        Űridőjárás (10248) 
       Nukleáris asztrofizika (10196) 
       Relativisztikus asztrofizika (10269) 
       Relativitáselmélet (10190) 
       Sötét anyag, sötét energia (10270) 
       Űrkutatás (10273) 
      Folyadék- és plazmafizika (benne a felületfizika) (10197) 
       Alkalmazott (nem-orvosi) biotechnológia, bioreaktorok, alkalmazott mikrobiológia 
(10200) 
       Elektromágnesesség (10192) 
       Folyadékdinamika (fizika) (10198) 
       Gáz- és plazmafizika (10201) 
       Statisztikus fizika: fázisátalakulások, zaj és fluktuációk, komplex rendszerek 
modellezése, stb. (10027) 
       Statisztikus fizika (gázok) (10199) 
       Termodinamika (10183) 
        Energiarendszerek (előállítás, elosztás, alkalmazás) (10985) 
      Kondenzált anyagok fizikája (benne a korábbi szilárdtestfizika és a szupravezetés) 
(10164) 
       Általános fizika (10184) 
       Anyagok elektromos tulajdonságai és transzport (10170) 
       Anyagok, felületek, interfészek, nanostruktúrák elektromos tulajdonságai (10169) 
       Fázisátalakulások, fázisegyensúlyok (10186) 
       Félvezetők (10171) 
       Félvezetők és szigetelők: anyagnövesztés, fizikai tulajdonságok (10172) 
       Kondenzált anyagok és sugárzás kölcsönhatása (fotonok, elektronok, stb.) (10179) 
       Kondenzált anyagok mechanikai és akusztikai jellemzői, kristályrács dinamikája 
(10166) 
       Kondenzált anyagok termikus tulajdonságai (10168) 
       Kondenzált anyagok transzporttulajdonságai (10167) 
       Lágy kondenzált anyagok (10178) 
       Mágnesesség és erősen korrelált rendszerek (10177) 
       Makroszkópikus kvantumjelenségek: szupravezetés, szuperfolyékonyság, stb. (10175) 
       Mezoszkópikus fizika (10181) 
       Molekuláris elektronika (10161) 
       Molekuláris elrendezés és szerkezet (10187) 
       Nanofizika: nanoelektronika, nanofotonika, nanomágnesesség, nanoelektromechanika, 
stb. (10180) 
       Rendezetlen anyagok szerkezete és dinamikája (gélek, kolloidok, folyadékkristályok, 
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    Dozimetria (12263) 
     Belső dozimetria (12265) 
     Külső diozismérés (12264) 
     Retrospektív dozimetria (12266) 
    Fotonika (10621) 
     Biofotonika (10622) 
     Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
     Félvezető lézerek (10890) 
     Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
     Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
     Lézeres megmunkálás (11016) 
     Minőség-ellenőrzés (11011) 
     Optoelektronika (világűr) (10889) 
      Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
      Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
      Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
      Optikai távközlés (10107) 
     Világítás (10827) 
    Híradástechnika, nagyfrekvenciás technológia (10832) 
     Dolgok internethálózata (10109) 
     Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
     Internet-architektúrák (10108) 
     Internettudomány (10976) 
     Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
    Jelfeldolgozás (10026) 
    Kis intenzitású lézerterápia (12270) 
     Lézerterápia és diagnosztika (12271) 
     Ultrahangterápia (12272) 



    Neurális képalkotás és neurális számítástudomány (10116) 
    Sugárterápia (12268) 
    Sugárterápia (12267) 
    Tomográfia (12269) 
   Reumatológia (12282) 
    Immunbetegségek biológiai alapjai (pl. autoimmunitás) (12281) 
   Sebészet (12253) 
    Fájdalomcsillapítás és sebészet (12254) 
    Fotonika (10621) 
     Biofotonika (10622) 
     Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
     Félvezető lézerek (10890) 
     Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
     Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
     Lézeres megmunkálás (11016) 
     Minőség-ellenőrzés (11011) 
     Optoelektronika (világűr) (10889) 
      Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
      Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
      Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
      Optikai távközlés (10107) 
     Világítás (10827) 
    Hasi sebészet (12255) 
    Idegsebészet (12258) 
    Mikrosebészet (12257) 
    Plasztikai sebészet (12259) 
    Robotika (10893) 
    Szív- és érsebészet (12256) 
    Traumatológia (12260) 
   Szemészet (12311) 
   Szív és keringési rendszer (12221) 
    Akut tünetek (12223) 
    Aortabetegség (12224) 
    Biomarkerek (12227) 
    Gyermek-kardiológia (12240) 
    Intervenciós kardiológia (12233) 
    Magas vérnyomás (12235) 
     Arteriális magas vérnyomás (12236) 
     Pulmonális magas vérnyomás (12237) 
    Megelőzés (12241) 
     Kockázati tényezők (12242) 
    Miokardiális és szívburokbetegségek (12238) 
    Perkután szív- és érrendszeri beavatkozások (12239) 
    Ritmuszavarok (12225) 
     Elektrofiziológia (12226) 
    Szívbetegségek utógondozása (12231) 
    Szívbillentyű betegségek (12243) 
    Szívelégtelenség (12234) 
    Szív- és érrendszeri betegségek (12222) 
    Szívfelvételek (12228) 
     Invazív szívfelvételek (12230) 
     Nem invazív szívfelvételek (12229) 
    Transzlációs betegségek gyógyítása (12198) 
    Veleszületett szívbetegség (12232) 
   Szülészet és nőgyógyászat (12217) 
    Nőgyógyászat (12218) 
    Szülészet (12219) 
   Transzplantáció (12273) 
   Urológia és nefrológia (12303) 
    Nefrológia (12304) 
    Urológia (12305) 
  Orvosi biotechnológia (12530) 
   Bioanyagok (orvosi implantátumok, eszközök, szenzorok) (12543) 
    Biológiai anyagok szintézise (11032) 
    Biológiai rendszerek fizikája (10618) 
   DNS, fehérjék, enzimek azonosítása és működésük kutatása, továbbá a betegségek 
kialakulásával való kapcsolatuk vizsgálatának technológiái (12539) 



    Biomarkerek (12227) 
    Diagnosztika (12541) 
     Klinikai elemzés (12542) 
    Farmakogenomika (12540) 
   Egészséggel kapcsolatos biotechnológia (12531) 
   Orvosi biotechnológia etikája (12544) 
    Orvosbiológiai szoftver (12546) 
     Orvosbiológiai szoftver hitelesítés (12547) 
    Szövetbankok (12545) 
   Sejtek, szövetek, szervek, organizmusok manipulációs technológiái (benne asszisztált 
reprodukció) (12532) 
    Állati biotechnológia (12536) 
    Bioanyagok tervezése (12533) 
    Fotonika (10621) 
     Biofotonika (10622) 
     Biofotonika, képalkotás, kép- és adatfeldolgozás (12261) 
     Félvezető lézerek (10890) 
     Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
     Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
     Lézeres megmunkálás (11016) 
     Minőség-ellenőrzés (11011) 
     Optoelektronika (világűr) (10889) 
      Egyéb fotonika (világűr) (11366) 
      Optikai detektor technológiák (világűr) (11365) 
      Optikai fénykibocsátó technológiák (világűr) (11364) 
      Optikai távközlés (10107) 
     Világítás (10827) 
    Neurális képalkotás és neurális számítástudomány (10116) 
    Orvosbiológiai tervezés (12534) 
    Regeneratív gyógyászat (12537) 
     Őssejtterápia (12538) 
    Szövettervezés (12535) 
 Társadalomtudományok (12740) 
  Egyéb társadalomtudományok (12956) 
   EU tanulmányok (12959) 
    Előretekintés / előrejelzés (12964) 
    EU kutatáspolitika / Kutatáspolitikák az EU-ban (12962) 
    Közös halászati politika (12961) 
    Közös kül- és biztonságpolitika (12963) 
    Közös mezőgazdasági politika (12960) 
   Interdiszciplináris társadalomtudományok (12965) 
    Kollektív tudatossági platformok (10152) 
    Társadalomszerkezet, egyenlőtlenségek, társadalmi mobilitás, etnikumközi kapcsolatok 
(12525) 
    Tudomány és technológia társadalomtudományai (12966) 
     Szellemi tulajdonjog (12967) 
   Társadalomtudományi etika (12957) 
    Etika, moralitás, bioetika (12958) 
    Kutatásetika és kutatással történő visszaélés (10804) 
  Jogtudomány (12870) 
   Jog, kriminológia, pönológia (12871) 
    Emberi jogok (12876) 
    Emberkereskedelem (12873) 
    Gender a jog, kriminológia és pönológia (büntetéstudomány) területén (12877) 
    Globális és nemzetközi kormányzás, nemzetközi jog, emberi jogok (12880) 
    Jogi rendszerek, alkotmányok, jogi alapok (12878) 
    Jogtörténet (12874) 
    Jogtudományok, alkotmányok, összehasonlító jog (12872) 
    Magánjog, közjog és szociális jog (12879) 
    Nemzetközi kapcsolatok (12875) 
  Közgazdasági és gazdálkodástudományok (12776) 
   Gazdálkodás és menedzsment (12803) 
    Emberi erőforrás gazdálkodás (12807) 
    Energetikai tervezés (12811) 
    Gender az üzlet és menedzsment területén (12818) 
    Innováció (12826) 
     Digitális társadalmi innovációi (12829) 



     Részvételi innováció (12827) 
     Új gazdasági modellek a GDP-n túl (12828) 
    Iparpolitika (12816) 
     Termelékenység (12817) 
    Klaszterek (12815) 
    Környezettervezés (12810) 
    Kutatásirányítás (12808) 
    Marketing (12813) 
    Mikroökonómia, viselkedésökonómia (12779) 
     Mikroökonómia, viselkedésökonómia (12804) 
     Viselkedésgazdaságtan (12805) 
    Szervezéstudományok: elmélet, stratégia, ipari szervezetek (12801) 
    Társadalomgazdaságtan (12809) 
    Természeti erőforrások és környezetgazdaságtan (12812) 
    Vállalkozás (12806) 
    Versenyképesség, innováció, kutatás és fejlesztés (12814) 
    Web-vállalkozás (12819) 
     e-Kereskedelem (12825) 
     Gyorsítók (12823) 
     Kockázati tőke (12821) 
      Kockázati tőke kezelő (13150) 
     Közösségi finanszírozás (12820) 
     Startupok (12822) 
     Web-tehetség (12824) 
   Ipari kapcsolatok (12800) 
    Ipargazdaság (12802) 
    Szervezéstudományok: elmélet, stratégia, ipari szervezetek (12801) 
   Közgazdaság, ökonometria (12777) 
    Adatok értéklánca (12795) 
    Adatpiacok (12797) 
    Adat-újrahasznosítás (12796) 
     Kapcsolt nyílt adatok (10095) 
     Nyílt adatok (10098) 
     Szemantikus webtechnológiák (10094) 
    Banki, vállalati pénzügyek, számvitel (12782) 
    Fejlődés, gazdasági növekedés (12791) 
    Gazdaságföldrajz (12788) 
    Gazdasági gondolkodás és kvantitatív gazdaságtan története (12789) 
    Gazdaságtörténet, fejlődés (12790) 
    GDP-n túl (12798) 
     Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság (12799) 
    Gender a közgazdaságtan területén (12794) 
    Innovációgazdaságtan (12793) 
    Internettudomány (10976) 
    Közigazgatás (12785) 
     Globális és nemzetközi kormányzás, nemzetközi jog, emberi jogok (12880) 
     Nyílt kormányzás (12883) 
     Politikai rendszerek és intézmények, kormányzás (12882) 
      (Állat) jólét (12895) 
      Élethosszig tartó tanulás (12904) 
      (Emberi) jogok (12894) 
      Erkölcs, erkölcsösség (12893) 
      Felelős kutatás és innováció (12892) 
      Formális tudományos képzés (12906) 
      Genderkutatás (12897) 
      Informális tudományos képzés (12907) 
      Integritás (12896) 
      Képzés (11870) 
       Eseményspecifikus kiképzés (pl. túszszedés, gépeltérítés, aknaszedés) (11876) 
       Kiképzés fejlesztése és értékelése (11875) 
       Kiképző központok és létesítmények (pl. repülőtéri kiképző központok) (11874) 
       Lakosság felkészítése (11872) 
       Médiakiképzés (11878) 
       Munkakör és feladatspecifikus kiképzés, pl. csomag- és rakomány-átvizsgáló képzés 
(11877) 
       Személyzet kiképzése (11871) 
       Vezetés/parancsnokok kiképzése (11873) 
      Kettős felhasználás (12914) 
      Kutatási adatok (12913) 



      Magánélet (10064) 
      Nyilvánosság bevonása (12898) 
      Open access (12911) 
      Pedagógia (12910) 
      Részvétel (12899) 
      Társadalmi párbeszéd (12901) 
      Tudománykultúra (12900) 
      Tudományos képzés (12903) 
      (Tudományos) kommunikáció (12902) 
      Tudományos múzeumok (12905) 
      Tudományos műveltség (12908) 
      Tudományos publikáció (12912) 
      Tudomány, technológia és matematika (STEM) (12909) 
    Közösségi gazdaságtan (12784) 
    Makroökonómia (12786) 
    Mikroökonómia, viselkedésökonómia (12779) 
     Mikroökonómia, viselkedésökonómia (12804) 
     Viselkedésgazdaságtan (12805) 
    Munkaerő-gazdaságtan, jövedelemeloszlás, szegénység (12783) 
    Nemzetközi kereskedelem (12787) 
    Ökonometria, statisztikai módszerek (12778) 
    Pénzpiacok, pénzügyi eszközök árai, nemzetközi pénzügyek (12781) 
    Politikai gazdaságtan, intézetgazdaságtan, jog és gazdaság (12780) 
    Városgazdálkodás és regionális gazdaságtan (12792) 
  Média és kommunikáció (12943) 
   Információtudomány (társadalmi hatások) (12946) 
    Kollektív tudatossági platformok (10152) 
    Kommunikációs hálózatok, média, információs társadalom (10104) 
     Dolgok internethálózata (10109) 
     Elosztott szociális hálózatok (10056) 
     Globális rendszerek tudománya (12945) 
     Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
     Internet-architektúrák (10108) 
     Kollektív tudatossági platformok (10152) 
     Mobil érzékelő eszközök (10110) 
     Optikai távközlés (10107) 
     Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
    Web és információs rendszerek, adatbázisrendszerek, információkeresés és digitális 
könyvtárak, adatfúzió (10093) 
     Adatmegőrzés (10097) 
     Adatvizualizáció (10096) 
     Kapcsolt nyílt adatok (10095) 
     Nyílt adatok (10098) 
     Nyílt hozzáférés,publikációkhoz, adatokhoz, kapcsolt nyílt adatok, szemantikus web 
(12948) 
     Szemantikus webtechnológiák (10094) 
   Könyvtártudomány (12947) 
    Kommunikációs hálózatok, média, információs társadalom (10104) 
     Dolgok internethálózata (10109) 
     Elosztott szociális hálózatok (10056) 
     Globális rendszerek tudománya (12945) 
     Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
     Internet-architektúrák (10108) 
     Kollektív tudatossági platformok (10152) 
     Mobil érzékelő eszközök (10110) 
     Optikai távközlés (10107) 
     Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
    Web és információs rendszerek, adatbázisrendszerek, információkeresés és digitális 
könyvtárak, adatfúzió (10093) 
     Adatmegőrzés (10097) 
     Adatvizualizáció (10096) 
     Kapcsolt nyílt adatok (10095) 
     Nyílt adatok (10098) 
     Nyílt hozzáférés,publikációkhoz, adatokhoz, kapcsolt nyílt adatok, szemantikus web 
(12948) 
     Szemantikus webtechnológiák (10094) 
   Média és szocio-kulturális kommunikáció (12949) 
    Gender a média- és kommunikációtudomány területén (12954) 
    Kampányok a viselkedés megváltoztatására (12955) 



    Kollektív tudatossági platformok (10152) 
    Kommunikációs hálózatok, média, információs társadalom (10104) 
     Dolgok internethálózata (10109) 
     Elosztott szociális hálózatok (10056) 
     Globális rendszerek tudománya (12945) 
     Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
     Internet-architektúrák (10108) 
     Kollektív tudatossági platformok (10152) 
     Mobil érzékelő eszközök (10110) 
     Optikai távközlés (10107) 
     Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
    Kultúrakutatás, kulturális sokféleség (12950) 
     Kultúrtörténet, kulturális emlékezet (13056) 
      Konfliktusok, háborúk emlékei (13057) 
      Környezeti érték (13058) 
      Tájkép megőrzés (13059) 
    Media and communication strategies, campaigns, outreach activities (12951) 
     Általános médiatudományok (12952) 
     Tudományos kommunikáció (12953) 
    Számítógépes grafika, gépi látás, multimédia, számítógépes játékok (10076) 
     Multimédia (10079) 
     Számítógépes grafika (10077) 
     Számítógépes játékok (10080) 
     Számítógépes látás (10078) 
    Web és információs rendszerek, adatbázisrendszerek, információkeresés és digitális 
könyvtárak, adatfúzió (10093) 
     Adatmegőrzés (10097) 
     Adatvizualizáció (10096) 
     Kapcsolt nyílt adatok (10095) 
     Nyílt adatok (10098) 
     Nyílt hozzáférés,publikációkhoz, adatokhoz, kapcsolt nyílt adatok, szemantikus web 
(12948) 
     Szemantikus webtechnológiák (10094) 
   Újságírás (12944) 
    Kommunikációs hálózatok, média, információs társadalom (10104) 
     Dolgok internethálózata (10109) 
     Elosztott szociális hálózatok (10056) 
     Globális rendszerek tudománya (12945) 
     Hálózati technológiák, hálózatosodás (10106) 
     Internet-architektúrák (10108) 
     Kollektív tudatossági platformok (10152) 
     Mobil érzékelő eszközök (10110) 
     Optikai távközlés (10107) 
     Rádiófrekvenciás és mikrohullámú távközlés (10105) 
  Oktatástudomány (12830) 
   Általános oktatás (benne képzés, pedagógia, didaktika) (12831) 
    Energiatudatosság oktatása (12844) 
    Gender az oktatás területén (12843) 
    Oktatáspolitika (12842) 
    Oktatás: rendszerek és intézmények, oktatás és tanulás (12832) 
     Felnőttképzés (12837) 
     Felsőoktatás (12836) 
     Formális oktatás (12840) 
     ICT az oktatásban és a tanulásban (12838) 
     Informális oktatás (12078) 
     Iskolai oktatás (12835) 
     Nem formális oktatás (12841) 
     Nyelvoktatás és nyelvtanulás (12839) 
     Óvodai oktatás (12834) 
     Vállalkozási ismeretek oktatása (12833) 
   Speciális oktatás (tehetség, tanulási nehézségek) (12845) 
  Politikatudomány (12881) 
   Energetikai tervezés (12811) 
   Erőszak, konfliktusok és konfliktuskezelés (12885) 
   Gender a politikatudományok területén (12888) 
   Globális és nemzetközi kormányzás, nemzetközi jog, emberi jogok (12880) 
   Környezeti szabályozás és klímatárgyalások (12886) 
   Közigazgatás (12785) 
    Globális és nemzetközi kormányzás, nemzetközi jog, emberi jogok (12880) 



    Nyílt kormányzás (12883) 
    Politikai rendszerek és intézmények, kormányzás (12882) 
     (Állat) jólét (12895) 
     Élethosszig tartó tanulás (12904) 
     (Emberi) jogok (12894) 
     Erkölcs, erkölcsösség (12893) 
     Felelős kutatás és innováció (12892) 
     Formális tudományos képzés (12906) 
     Genderkutatás (12897) 
     Informális tudományos képzés (12907) 
     Integritás (12896) 
     Képzés (11870) 
      Eseményspecifikus kiképzés (pl. túszszedés, gépeltérítés, aknaszedés) (11876) 
      Kiképzés fejlesztése és értékelése (11875) 
      Kiképző központok és létesítmények (pl. repülőtéri kiképző központok) (11874) 
      Lakosság felkészítése (11872) 
      Médiakiképzés (11878) 
      Munkakör és feladatspecifikus kiképzés, pl. csomag- és rakomány-átvizsgáló képzés 
(11877) 
      Személyzet kiképzése (11871) 
      Vezetés/parancsnokok kiképzése (11873) 
     Kettős felhasználás (12914) 
     Kutatási adatok (12913) 
     Magánélet (10064) 
     Nyilvánosság bevonása (12898) 
     Open access (12911) 
     Pedagógia (12910) 
     Részvétel (12899) 
     Társadalmi párbeszéd (12901) 
     Tudománykultúra (12900) 
     Tudományos képzés (12903) 
     (Tudományos) kommunikáció (12902) 
     Tudományos múzeumok (12905) 
     Tudományos műveltség (12908) 
     Tudományos publikáció (12912) 
     Tudomány, technológia és matematika (STEM) (12909) 
   Politikaelmélet (12887) 
   Politikai rendszerek és intézmények, kormányzás (12882) 
    (Állat) jólét (12895) 
    Élethosszig tartó tanulás (12904) 
    (Emberi) jogok (12894) 
    Erkölcs, erkölcsösség (12893) 
    Felelős kutatás és innováció (12892) 
    Formális tudományos képzés (12906) 
    Genderkutatás (12897) 
    Informális tudományos képzés (12907) 
    Integritás (12896) 
    Képzés (11870) 
     Eseményspecifikus kiképzés (pl. túszszedés, gépeltérítés, aknaszedés) (11876) 
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     Tengeri biodiverzitás monitorozása (10717) 
     Tengeri biodiverzitás védelme (10718) 
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    Állatanatómia (10696) 
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    Tudásfordítás (10802) 
    Tudástranszfer (10801) 
  Fizika (10154) 
   Akusztika (10243) 
    Kondenzált anyagok mechanikai és akusztikai jellemzői, kristályrács dinamikája (10166) 
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     Molekuláris modellezés (10323) 
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    Asztrobiológia (10259) 
    Asztrofizika (10258) 
    Asztrokémia (10260) 
    Bolygórendszerek tudománya (10250) 
     Exobolybók (10255) 
     Föld jellegű bolygók és nagyobb holdak (10252) 
     Gázbolygók (10251) 
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     Meteoritok és bolygóközi por (10254) 
    Csillagászati technikák (10292) 
     Földi eszközök: Teleszkópok: tervezés, építés és működtetés (10288) 
     Matematikai és numerikusmódszerek (10287) 
     Űrben működő eszközök (ld. Űrmérnökség / Tudományos eszközök) (10289) 
    Csillag- és bolygóképződés (10257) 
    Csillagközi közeg (10256) 
    Csillagok és csillagrendszerek (10261) 
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(10263) 
     Naprendszer és fejlődése (10262) 
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    Galaxishalmazok és nagyléptékű struktúrák (10267) 
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    Gázbolygók (10251) 
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     Földi eszközök: Teleszkópok: tervezés, építés és működtetés (10288) 
     Matematikai és numerikusmódszerek (10287) 
     Megfigyeléses csillagászat: gamma sugárzás (10280) 
     Megfigyeléses csillagászat: infravörös fénytartomány (10284) 
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     Űrben működő eszközök (ld. Űrmérnökség / Tudományos eszközök) (10289) 
    Nagyenergiájú és részecskecsillagászat - röntgensugárzás, kozmikus sugárzás, 
gammasugárzás, neutrínók (10268) 
    Nagyon nagy adatbázisok: archiválás, feldolgozás, elemzés (10274) 
     Adat-és képfeldolgozás (10275) 
     Adattárolás és -bányászat (10276) 
     Bolygók felszínének és szerkezetének feltérképezése (10277) 
    Napfizika és bolygóközi fizika (10245) 
     Bolygóközi tér (10247) 
     Magnetoszféra (10246) 
     Napfizika (10249) 
     Űridőjárás (10248) 
    Nukleáris asztrofizika (10196) 
    Relativisztikus asztrofizika (10269) 
    Relativitáselmélet (10190) 
    Sötét anyag, sötét energia (10270) 
    Űrkutatás (10273) 
   Folyadék- és plazmafizika (benne a felületfizika) (10197) 
    Alkalmazott (nem-orvosi) biotechnológia, bioreaktorok, alkalmazott mikrobiológia 
(10200) 
    Elektromágnesesség (10192) 



    Folyadékdinamika (fizika) (10198) 
    Gáz- és plazmafizika (10201) 
    Statisztikus fizika: fázisátalakulások, zaj és fluktuációk, komplex rendszerek 
modellezése, stb. (10027) 
    Statisztikus fizika (gázok) (10199) 
    Termodinamika (10183) 
     Energiarendszerek (előállítás, elosztás, alkalmazás) (10985) 
   Kondenzált anyagok fizikája (benne a korábbi szilárdtestfizika és a szupravezetés) 
(10164) 
    Általános fizika (10184) 
    Anyagok elektromos tulajdonságai és transzport (10170) 
    Anyagok, felületek, interfészek, nanostruktúrák elektromos tulajdonságai (10169) 
    Fázisátalakulások, fázisegyensúlyok (10186) 
    Félvezetők (10171) 
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    Kondenzált anyagok és sugárzás kölcsönhatása (fotonok, elektronok, stb.) (10179) 
    Kondenzált anyagok mechanikai és akusztikai jellemzői, kristályrács dinamikája (10166) 
    Kondenzált anyagok termikus tulajdonságai (10168) 
    Kondenzált anyagok transzporttulajdonságai (10167) 
    Lágy kondenzált anyagok (10178) 
    Mágnesesség és erősen korrelált rendszerek (10177) 
    Makroszkópikus kvantumjelenségek: szupravezetés, szuperfolyékonyság, stb. (10175) 
    Mezoszkópikus fizika (10181) 
    Molekuláris elektronika (10161) 
    Molekuláris elrendezés és szerkezet (10187) 
    Nanofizika: nanoelektronika, nanofotonika, nanomágnesesség, nanoelektromechanika, stb. 
(10180) 
    Rendezetlen anyagok szerkezete és dinamikája (gélek, kolloidok, folyadékkristályok, 
stb.), üvegek, hibák, stb. (10182) 
    Spintronika (10176) 
    Statisztikus fizika (kondenzált anyagok) (10185) 
    Szilárd anyagok és folyadékok szerkezete (10165) 
    Szuperfolyadékok (10174) 
    Szupravezetés (10173) 
    Termodinamika (10183) 
     Energiarendszerek (előállítás, elosztás, alkalmazás) (10985) 
   Magfizika (10194) 
    Nukleáris asztrofizika (10196) 
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    Kvantumoptika és kvantuminformáció (10159) 
    Lézerek, ultrarövid lézerek és lézerfizika (10204) 
    Metrológia és mérés (10160) 
    Nanofizika: nanoelektronika, nanofotonika, nanomágnesesség, nanoelektromechanika, stb. 
(10180) 
    Nemlineáris fizika (10205) 
    Optikai tervezés, fotonika, lézerek (10206) 
     A fotonika egyéb területei (10236) 
     Biofotonika és orvisi alkalmazása (10209) 
     Elektromágneses elmélet és szimulációk (10211) 
     Fényelektromosság (10207) 
     Fotonika a biztonság és a védelem érdekében (10230) 
     Fotonika a számítástechnikában, optikai csatolások, adattárolás (10228) 
     Fotonikai eszközök (10227) 
     Fotonikai eszközök gyártástechnológiája (10219) 
     Fotonikai integráció, fotonikus integrált áramkörök (10229) 
     Holográfia (10213) 
     III-V fotonika (10208) 
     Képalkotás. Kép- és adatfeldolgozás (10214) 
     Kijelzők (10210) 
     Közeltéri optika (10223) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Lézerek és lézeroptika (10216) 
     Lézeren alapuló megmunkálás és anyagfeldolgozás (10217) 
     Mikrooptika (10221) 
     Mikroszkópia és spektroszkópia (10220) 
     Műszerezés, mérés és metrológia (10215) 
     Nanofotonika (10222) 
     Nemlineáris optika (10224) 
     Optikai érzékelők (10226) 



     Optikai tervezés és gyártás (10225) 
     Optoelektronika, félvezető fotonika és fotonikai integrálás (10232) 
     Plazmonok és metaanyagok (10231) 
     Száloptika és optikai kommunikáció (10212) 
     Szilícium alapú fotonika (10233) 
     Ultragyors fotonika (10234) 
     Világítás, szilárdtest alapú világítás, LED-ek, OLED-ek (10218) 
    Optika, nemlineáris optika és nanooptika (10203) 
    Organikus és nagykiterjedésű elektronika (10237) 
     Anyagok (10241) 
     Flexibilis elektronika és kijelzők (10238) 
     Látás, szín, optika (10235) 
     Szerves elektronika gyártástechnológiája (10240) 
     Szerves fotovoltaikus eszközök (10242) 
     Világítás (10827) 
     Világítás, OLED-ek (10239) 
   Részecskék és mezők fizikája (10188) 
    Alapvető kölcsönhatások és mezők (10189) 
    Elektromágnesesség (10192) 
    Klasszikus fizika (10193) 
    Relativitáselmélet (10190) 
    Részecskefizika (10191) 
  Föld- és kapcsolódó környezettudományok (10399) 
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    Kőzettan (10408) 
    Magmás kőzettan (10409) 
    Metamorf kőzettan (10410) 
   Geokémia és geofizika (10416) 
    A föld belsejének fizikája, szeizmológia, vulkanológia (10418) 
    Geokémia, kristálykémia, izotóp geokémia, termodinamika (10417) 
    Környezetkémia (10419) 
   Geológia (10422) 
    Földmágnesesség, paleomágnesesség (10424) 
    Geológia, tektonika, vulkanológia (10423) 
    Hidegövezet, hó és jégtakaró dinamikája, tengeri jég, állandó fagy és jégtakaró 
(10425) 
   Hidrológia (10447) 
   Klímakutatás (10434) 
    Gender a klímakutatás területén (10437) 
    Klimatológia és éghajlatváltozás (10436) 
    Környezetbiológia (10435) 
    Paleoklimatológia, paleoökológia (10401) 
   Környezettudomány (10427) 
    Gender a környezettudományok területén (10430) 
    Paleoklimatológia, paleoökológia (10401) 
    Szárazföldi ökológia, növénytakaró változása (10428) 
    Természeti erőforrások kutatása és kiaknázása (10429) 
   Meteorológia és légkörtudományok (10431) 
    Légkörkémia, levegőösszetétel, légszennyezés (10432) 
    Meteorológia, légkörfizika és dinamika (10433) 
    Ózon, az atmoszféra felső rétege, ionoszféra (10402) 
   Multidiszciplináris földtudományok (10400) 
    Ásványtan, kőzettan, magmás kőzettan, metamorf kőzettan (10404) 
    Biogeokémia, biogeokémiai ciklusok, környezetkémia (10403) 
    Földmegfigyelés az űrből, távérzékelés (10405) 
    Gender a földtudományok területén (10406) 
    Geoinformáció és térinformáció (10102) 
    Kollektív tudatossági platformok (10152) 
    Ózon, az atmoszféra felső rétege, ionoszféra (10402) 
    Paleoklimatológia, paleoökológia (10401) 
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    Geológiai oceanográfia (10444) 
    Hidrológia, víz- és talajszennyezés (10440) 
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    Óceánmegfigyelő rendszerek és előrejelzés (10441) 
    Oceanográfia (fizikai, kémiai, biológiai, geológiai) (10439) 
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     Talajbiológia (12567) 
     Talajerózió (12575) 
     Talajfizika (12582) 
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     Talajgazdálkodás (12578) 
     Talajhelyreállítás (remediáció) (12585) 
     Talaj-kártevőmentesítés (12573) 
     Talajkémia (12570) 
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     Akvakultúrás állattartás (10457) 
     Akvakultúrás termelőrendszerek (10463) 
     Akvakultúra technológiái és gépei (10462) 
     Akvapónia (10464) 
     Állati jólét (Akvakultúra) (10453) 
     Betegségek (Akvakultúra) (10452) 
     Egészség (Akvakultúra) (10451) 
     Genomok (Akvakultúra) (10456) 
     "Omikák" (genomika, proteomika vagy metabolomika) az akvakultúrában (10455) 
     Szaporítás, tenyésztés (Akvakultúra) (10454) 
     Takarmányozás (Akvakultúra) (10458) 
     Takarmánytermelés akvakultúrához (10461) 
     Tenyésztett vízi fajok alkalmazkodóképessége (10460) 
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    Ivóvízkezelés (10518) 
    Környezet, halászat és akvakultúra kölcsönhatása (10466) 
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     Akvakultúra környezeti hatásai (10468) 
     Halászat és akvakultúra közötti kölcsönhatások (10470) 
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     Finomított tengeri biotermékek (10509) 
     "Omikák" (genomika, proteomika vagy metabolomika) a tengeri szervezetekben (10503) 
     Tengeri biotechnológia downstream alkalmazásai (10507) 
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