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Kieuelt projekt nevesftesdhez
Tdrcodalmi MegfJ ulcs operatlv program 20 1 r -201 l. Akcidierv

keretEben

A Kormdny 4t2011. (I. 28.) szimrfu a 2007-2013 programozdsi id6szakban az Eurdpai

Regionrilis Fejlesrtdsi Alapbol, ae Eurdpai Szocirilis Alapbdl ds a Kohdzids Alapbdl szfuxmaz|

tdmogatdsok felhasardl*si rendjfu6l se616 KormCnyrendelete szerint - a kiemelt projektek

befogadrisrinak kritdriumakdnt kiadandd tamogatd nyilatkozatra vonatkoz6 6.g rendelkezdse

alapjrin - tilmogatom az ahibbi kiemelt projeH befogadasdt a TdrsadaLni Megujulds Operatlv

Program 20 I 1 - I 3 -as Akcidterv keretdnek r6szekdnt.

A Tdrsadalmi Megrijukis Operativ Program GAMOP) 4.z.stA-lt/l kddjelii ,,Magtm
Tudomdnyos Mfrvek Tdra publikacids adatbdzis szolgiltatasok orszdgos kiterjesztdse" cimli
konstrukci6 vdgrehajtasrira a Magyar Tudomdnyos Akaddmia K6nyvtara riltal benyrijtott

projekt$tletet seaknnai szempontok alapjrin megvizsgriltam, annak befogadds{t trtrnogatom.

A javasolt TAMOP 4.2.5/A kiemelt projektotlet fd tevdkenysdge az akci6terv es a
projektjavaslat szerint a miir kidpitds alatt 6tl6 Magy". Tudomilnyos Miivek Tara (MTMT)

szolgdltatarainak kiterjesztdse a fels{iok;tatrf,si intdzm6nyekre. Ennek keretiben val6sul m'g az

els6 nemzeti tudomdnyos bibliogn{fiai teljes kidpitdse, adatvagyoninak lCnyeges b6r,itdse 6s

haszndlatdnak elterjesztdse a felsdoktatiis teljes teniletdn-

A projekt nagymdrtdkben hozzrijdrul a Tr{rsadalmi Megrtjulf,s Operativ Program
tfusadalmi-gazdasdgi cdljaihoz, Az MTMT k0zponti informatikai rendszerenek fejlesztdsdvel,

szolgf,ltatasi teruletdnek orsz{gos kiterjesadsdvel ds az adatbdzishoz csatlakozd intd.zmdnyek

adatbeviteldnek sokoldahi segitisdvel javitja a felsdoktatrisi intizmdnyek, akaddmiai ds m6s



kutatdhelyek tudomiinyos tevdkenysdgdnek kereshetdsdgdt 6s 6tl6that6utgrit, elosegitve eailtal

a felsdoktatds 6s a kutatris versenykdpessdgdnek n<iveldsehez is.

A projekt sasrveoen kapcsolddik az fj $zdchonyi Tem 5. Tudomdny - innovf,cid

programjdnak cdlkitfizeseihez, valamint hatdkonyan hozzdjrlrulhat annak horizontdlis

prioritrisainak teljesiildsdhez. Az MTMT fejlesztdse segiti a mind a K+F+I rriforditrisok, mind

a tudomAnypolitikai intdzkeddsek eredm€nyeinek, hati{sainak drtdkeldsdt, 6s a megfeleld

vezetdsi szintekre megval6sftott visszacsatoliisat.

A beadott kiemelt projektdtlet ds azok alprojektjei a minisztdrium szakmai elviirdsaival

dsszhangban vannak; egydrtebnii, mdrhet6 ds elerhetd cdlokkal rendelkeznek. A projektiitlet

megfelelfien elfikdszitett, a beadiist 6t h6mpos szakmai egyoztetes elfizte meg, fglr a projeh

gyors megval6sftisdnak feltdtelei biztositottak. A vdgrehajtas szakmai, gazdasdgi ds

projektmenedzsment feltdtelei adottak.

A konstrukci6 forrisa ds tevdkenysdgei a TAMOP 4. prioritis 20ll-20L3.

Akcidtenr€ben szerepelnek. A komponens teljes kerete ds a kiemelt projekt kfiltsdgigenye 308

M nt.

Fentiek alapjdn t{mogatom, hogy a fAUOf 4,2.5tA projektet a Magyar

Tudomiinyos Akad6mia Ktinyvt6ra kiemelt projekt keretdben hajtsa vdgre.

Jelen tdmogatd nyilatkozatot a projektjavaslat t{mogat6sa ffiekiben a Magyar

Tudomr{nyos Akaddmia K0nyvt6ra szimirabocsritottam ki.
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