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Rektori utasítás - röviden 

• MTMT-ben történik az egyetemi publikációk 

nyilvántartása 

• Fokozatszerzési eljárásban, minősítéseknél MTMT-ben 

szereplő adatok figyelembevétele 

• A szakmai felügyeletet az Egyetemi Könyvtár látja el 

• Egyetemi képviselők az MTMT Bizottságokban 

• Adminisztrátorok feladatai, szakreferensi hálózat 

• Szerzők feladatai 



Szakreferensi hálózat 

2012-ben jött létre a szakreferensi hálózat 

 

Cél: a Könyvtár és az oktatási szervezeti 

egységek közötti szorosabb együttműködés  

kialakítása 

 

(Pl. tanszéki értekezleteken való részvétel, 

oktatói és kutatói munka támogatása) 

Szakreferensek elérhetősége: 

http://lib.sze.hu/szakreferensek 

http://lib.sze.hu/szakreferensek
http://lib.sze.hu/szakreferensek


Szakreferensi (MTMT) feladatok 
• Részvétel a „A Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) 

publikációs adatbázis szolgáltatások országos kiterjesztése” 

(TÁMOP-4.2.5.A-11/1-2012-0001) c. projektben 
o 2007-től a Széchenyi István Egyetemmel közalkalmazotti 

jogviszonyban álló oktatók, kutatók valamint a doktori képzésben 

résztvevők közleményeinek feltöltése (2011-től munkaügyi 

nyilvántartást kérünk), intézményi hozzárendelések (2012-től oktatói 

nyilatkozat), admin láttamozás 

• Egyéni és tanszéki konzultációk szervezése, megtartása 

• Doktori iskola törzstagoknak és oktatóknak kérésre teljes 

életút feltöltése, publikációs lista aktualizálása 

• Fokozatszerzéshez, pályázatokhoz publikációs listák javítása, 

ellenőrzése 

• Idézők keresése 



• Szervezeti egységek: 

 3 kar, 2 intézet, 39 tanszék , 3 doktori iskola 

 + kutatóközpontok, kutatócsoportok 

• Regisztrált szerzők száma: 536 fő 

 2011. július: 62 fő 

• Szakreferensek (4, 5 admin) száma: 8 fő 

Változások: 10 fő volt, új kollégák 

• Adatkezelők (6 admin) száma: 11 fő 

MTMT számokban 



Tapasztalatok – az érem 2 oldala 

Szerzők Fontos feladat 

„Szerepelni” akarnak az adatbázisban: összehasonlíthatóság, 

publikációs listák, tudománymetriai táblázatok lekérdezése, 

tudományos előmenetelhez elengedhetetlen 

Érdeklődnek, megtanulják az adatbázis használatát, 

folyamatosan aktualizálják a publikációs listájukat 

Szoros együttműködés az adminisztrátorokkal, 

könyvtárosokkal 

MTMT kötelező feladat 

Rektori utasítás ellenére kezdetben oktatói érdekeltség 

hiánya: nehezen elérhetők, fokozatszerzés előtt az utolsó 

pillanatban regisztrálnak / keresik fel az adminisztrátort 

feltöltés, ellenőrzés céljából 

Egyre kevésbé jellemző! 



Tapasztalatok – az érem 2 oldala 

Adminisztrátorok 

Túlterheltség 

Létszám 17 fő, túlterhelt kollégák, változások 

Új kollégák - kevesebb tapasztalat 

Szerzőktől hibás / hiányos publikációs listák, sok 

kutatómunka 

Szakmai megbecsülés 

Szoros együttműködés, személyes kapcsolat a 

szervezeti egységek vezetőivel és a szerzőkkel  

Könyvtár / könyvtáros szerepének felértékelődése 



Intézmények 

közötti kapcsolat 

Tapasztalatok – az érem 2 oldala 

Még nincs / nem megfelelő kapcsolat 

Eltérő intézményi érdek (pl. intézményi 

hozzárendelések) 

Együttműködés 

Egyre gyakoribb kapcsolatfelvétel más 

intézményekkel (rekordjavítás, hiányzó 

adatok kiderítésében való segítség, intézményi 

hozzárendelések stb.) 

Pozitív tapasztalatok, egyre jobb / szorosabb  

együttműködés több intézménnyel 



Tervek 

• Szerzők alkotásainak felvitele az adatbázisba az 

Alkotás űrlap megjelenése után 

• Intézményi historikus modul -  az oktatók bevonásával 

az intézményi hozzárendeléseink felülvizsgálata 

szükséges 

• Széchenyi István Egyetem Repozitóriumának 

(SzeRep), gyűjteményeinek  MTMT minősítése 

(folyamatban SzeRep PhD) 



Köszönöm a figyelmet! 

Magyar Tudományos Művek Tára 
a Széchenyi István Egyetemen 

Bella Szilvia 
E-mail: bella@sze.hu 
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