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  A cél: 
 

az első nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis,  

a Magyar Tudományos Művek Tára  

(MTMT)  

teljes kiépítése, használatának országos 

kiterjesztése 



 

    A projekt előzményei: 

 

• ~1990-tól egyetemi, intézeti adatbázisok létesültek 

• Tudományos Publikációs Adattár (MTA – 2000) 

• Köztestületi Publikációs Adattár   (MTA – 2001) 

• 2009 – MAB, MRK, MTA OTKA közös javaslat 

• 2009 július 1. az MTA Elnöksége megalapította az MTMT-t, 

gondozása az MTA Kutatásszervezési Intézetében 

• 2012 az MTMT az MTA Könyvtára gondozásában működik 

 



Mire jó egy tudományos művek tára? 
 

• Nyilvántartani, megismertetni értékeinket 

• Ha egy kutatóhely vásárol egy szakkönyvet >=10.000 

Ft-ért, azonnal nyilvántartásba, leltárba kell venni. 

• Ha egy kutatóhely közöl egy tudományos művet, 

annak előállítási költsége lehet 1-10-50 Millió Ft is. 

• Nem veszik nyilvántartásba, leltárba.  

• Az MTMT a tudományos művek országos 

nyilvántartását hozza létre 



Az MTMT számokban  
(jelenleg) 

 

 23 szerződött intézmény (18 alapító és 5 társ) 

 5 intézmény szerződése előkészületben 

 Rohamosan bővülő közlemény és idéző állomány 

 Napi >>100 feletti bejelentkezés 

 Több mint 500 „kutatóhelyi adminisztrátor” 

 Évi 100-150 tudományos munkásság ellenőrzése 

 11 szakterületen van munkásság összefoglalás 

 ~25 intézményi/kutatóhelyi táblázatos összesítés 



Az MTMT tervezett fontosabb tulajdonságai 
 

 Teljeskörű, jelenleg önkéntes, szerződéses alapon 

 Hiteles, ellenőrzött 

 Szabványos, egyöntetű bibliográfia 

 Nyilvános, átlátható 

 Elérhető lelőhely, olvasható mű 

 Statisztikai feldolgozásra alkalmas 

 Szervezeti önismeret lehetőségét biztosítja 

 Tudományosan elemezhető 



Fontos új elemek: 

 

• Vezetői információ szolgáltatása 

• Elemzési szolgáltatások 

• Nemzetközi tudományos országimázs 

• Tudástárak, repozitoriumok kereshetősége 

 



A projekt két fő eleme: 

 

• Teljeskörű adatbevitel 2007-2014 között  

a csatlakozott felsőoktatási intézményekben, 

kutatóhelyeken 

• Új szoftver, ami a széles körű felhasználást 

elősegíti. Több mint 10 év tapasztalatát 

ötvözheti 



Teljeskörű adatbevitel 
• Támogatására 80 millió Ft 

• Több mint 30 dedikált intézményi felelős 

• Szerződéses kötelezettségvállalás 

 

Új szoftver 
• Támogatására 100 millió Ft 

• Rendszerterv, széleskörű konzultációra alapozva 

• Közbeszerzés 



Tudományelemzési feladatok: 
MTAK Tudománypolitikai és Tudományelemzési 

Osztálya 

 

Szervezési feladatok: 
MTAK – Magyar Tudományos Művek Tára Osztály 



A gesztor szervezetek igényei 
MTA  

• Közel 10 éve használja minősítési eljárásaihoz 

• Tervezi használatát pályázataihoz 

• Kutatóhelyi jelentéseihez 
 

OTKA 
• Pályázatértékeléshez használja >5 éve 
 

MAB 
• Értékeléseihez használ(hat)ja  

• ODT / MAB adatbázis használja a doktori képzés 

akkreditálásánál 



Fenntarthatóság 
Szakmai 
• A gesztor szervezetek igényei és szándékai biztosítják, 

hogy a tudományban dolgozók is használják, hosszútávon 

• AVIR által – terv szerint - használandó MTMT szolgáltatások  

a vezetés és az adatszolgáltatás számára egyaránt fontosak 

lesznek 
 

Pénzügyi 
• A közelmúlt gyakorlata szerint a TÁMOP projekt után a 

tagszervezetek befizetései fedezik az MTMT költségeinek 

jelentős részét 



Köszönöm a figyelmet! 


