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5. Speciális szolgáltatás: tudományelemzés és 

tudománypolitika 

 

Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály (TTO) 

 

A tárgyévben végzett tevékenység legfontosabb eredményei 

Kutatásértékelési és tudományelemzési tevékenység, ill. szolgáltatások az MTA 

döntéshozatali fórumai és beszámolói számára. 

Az MTA 2013-14-as tudományos tevékenységének elemzése és értékelése 

(szakmai jelentések formájában) 

Az MTA tárgyévi közgyűlése, 

Az MTA tárgyévi kormánybeszámolója, 

Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) részére. 

A vonatkozó jelentéseket az MTA Közgyűlése, illetve az AKT megtárgyalta és 

elfogadta/ jóváhagyta (2015. május). 

Az MTA Országgyűlési Beszámolójához igényelt összehasonlító elemzések a hazai 

akadémiai szféra nemzetközi tudományos teljesítményének szerkezetéről. 

„Beszámoló a magyar Országgyűlés számára a Magyar Tudományos Akadémia 

munkájáról és a magyar tudomány általános helyzetéről, 2013–2014”. (nyomdakész 

anyag: 2016. január). 

Az MTA-kutatóhálózat hatéves (2010–2015) értékelésére létrehozott eseti 

bizottság informálása: előzetes tanulmány és módszertani javaslat a 2016-os 

értékeléshez. 

A jelentést, ill. módszertani javalatot az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa 

októberi ülésén beépítette az értékelési rendszerbe, ill. ennek alapján kijelölte a TTO 

2016-os feladatait. 

 

Az MTA Főtitkári Titkárság megbízásából készített kutatásértékelési jelentések. 

Jelentések a hazai felsőoktatási intézmények és kutatóhelyek tudományos 

teljesítménymutatóiról az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának informálása 

céljából. 
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Elemzés az MTA TTK csoportvezetőinek tudományos teljesítményéről (2010–

2015). 

 

A Kutatóhálózat ipari kapcsolatrendszere: monitorprogram 

A kutatóhelyek éves beszámolójához kapcsolódó adatfelvétel tervezete az ipar-

akadémia kapcsolatok rendszeres nyilvántartásához és vizsgálatához. 

On-line adatfelvételi rendszer kialakítása 2015 decemberében. 

A program tervezetét az AKT megtárgyalta és elfogadta, az adatszolgáltatás 

megkezdésére 2015 decemberben az MTA Főtitkára felkérte a kutatóhelyeket. 

Kutatásértékelési és tudományelemzési tevékenység országos hatáskörű, 

központi szervezetek számára 

Együttműködés a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatallal 

Együttműködési megállapodás a KIK (TTO), ill. az NKFI Hivatal között a Nemzeti 

Kutatási Infrastruktúra-fejlesztési Program tudománymetriai háttéranyagokkal való 

támogatására 

Tanulmány: a hazai tudomány kiemelkedő, ill. ígéretes területeinek 

feltérképezése (készült az együttműködés keretében) 

 

Tudománymetriai információszolgáltatás, ill. elemzések az EMMI Felsőoktatásért 

Felelős Államtitkársága tájékoztatására az MTMT, ill. a nemzetközi citációs adatbázisok 

adatainak feldolgozásával. 

EISZ-TTO együttműködési program 

 EISZ TTO-együttműködés szakmai és jogi megalapozása 

o Az EISZ Programtanács 2015 októberében elfogadta az EISZ stratégiáját és 

feladatait, amelynek része az MTA TTO-val való szakmai együttműködés 

kialakítása, fenntartása. A TTO ennek értelmében szakértői elemzésekkel 

támogatja az EISZ-beszerzési, költségmegosztási stb. modellek 

kialakítását, valamint a tagintézmények tájékoztatását. 

 Megvalósult együttműködés 2015-ben 

o Szakmai anyagok készítése Programtanács-előterjesztésekhez 

(nemzetközi idézettségi adatbázisok összehasonlító értékelése) 

o Szakmai előadások a nemzetközi szolgáltatók tájékoztatórendezvényi 

keretében (EISZ Őszi Információs Napok) 
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o Elemzések az EISZ új honlapja számára (közzététel: 2016 február). 

 

Az MTMT felkészítése kutatásértékelési célokra 

 Közreműködés az MTMT kutatásértékelési szolgáltatásainak korszerűsítésében 

o Az MTMT új folyóiratminősítési rendszerének kidolgozása (IF-alapú 

kutatásértékelés korszerűsítése) 

o a szakmai javaslat képviselete az érintett tudománypolitikai szereplőkkel 

való egyeztetésben (MTA, NKFIH, EMMI, MAB stb.) 

 

Részvétel az MTA értékelési eljárásainak korszerűsítésében 

 A (nagy-)doktori értékelőrendszer korszerűsítésének szakmai megalapozása: 

o Szakvélemények, szakmai összefoglalók készítése a kutatói életmű 

értékelési módszereinek adaptációjáról (MTA Orvosi Osztály) 

o Folyóiratlisták értékelése, szakvélemény doktori értékelésekhez (MTA 

Orvosi Osztály, MTA Politikatudományi Bizottság) 

 

A hazai kutatásértékelés korszerűsítésének szaktanácsadás és szakmai ismeretek 

közvetítése révén 

 Meghívásos, felkéréses szakmai előadások és konzultációk (a részletes listát a 

melléklet tartalmazza) 

 

További kiemelt tevékenységek 

 Kutatási, publikációs tevékenység (hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való 

részvétel 

 A TTO online szolgáltatásainak fejlesztése  
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TTO -jelentések, tanulmányok és információszolgáltatás az MTA, ill. országos 

döntéshozatali fórumai számára, 2015 

• A hazai tudomány kiemelkedő, ill. ígéretes kutatási területeinek feltérképezése. 

Háttéranyag az NKFIH kutatási infrastruktúra-fejlesztési stratégiájának 

elkészítéséhez. Készült a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési  és Innovációs  Hivatal 

(NKFIH) felkérésére Együttműködési megállapodás,  Iktatószám: NKFIH-33461/201. 

• A hazai FOI-k és az MTA teljesítménye a makrodiszciplínák nemzetközi 

rendszerében, 2010–2014. Háttéranyag az EMMI koordinálta Intézményfejlesztési 

Tervek elkészítéséhez. Készült az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága 

felkérésére Felkérés, Iktatószám: 99/2016/FEKUT  

• A hazai tudomány jellemző teljesítménymutatói a 2007–14-es időszakban a SciMago 

(SCOPUS) adatai tükrében Kimutatások az EMMI Felsőoktatásért Felelős 

Államtitkársága megbízásából, 2015. december. 

• Az MTA Természettudományi Kutatóközpont csoportvezetőinek bibliometriai 

profilja (2010–2015). Készült az MTA Főtitkári Titkárságának megbízásából, 2015. 

december. 

• A hazai FOI-k kibocsátásának és idézettségi hatásának mutatói az MTMT és a Web of 

Science (WoS) adatai alapján 2011-2014. Készült az MTA Főtitkári Titkárságának 

megbízásából az Államreform Bizottság 2015. novemberi ülésére, 2015. november. 

• A folyóirat-mérőszámok, ill. a JIF  a kutatásértékelési gyakorlatban. Szakmai 

összefoglaló, készült az MTA Publikációs Elnöki Bizottság elnökének megbízásából az 

NKFI Hivatal országos kutatásértékelési konzultációjához. 

• Az MTA-intézethálózat nemzetközileg látható teljesítménye 2010–2015: Az 

értékelési folyamat tudománymetriai pillére. Készült az MTA-hálózat 

teljesítményének (2010–2015) értékelésére létrehozott eseti bizottság 

tájékoztatására, 2015. szeptember. 

• A Web of Science (WoS) és a Scopus adatbázisok rövid jellemzése a kutatásértékelés 

szempontjából. Előterjesztás az EISZ Programtanács első ülésére, 2015. október. 
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• A hazai FOI-k kibocsátásának és idézettségi hatásának mutatói az MTMT és a Web of 

Science (WoS) adatai alapján 2011-2014. Elemzés és információszolgáltatás, készült 

az EMMI Felsőoktatásért Felelős Államtitkársága megbízásából, 2015. július. 

• A hazai tudomány jellemző teljesítmény- és együttműködési mutatói a 2013–14-es 

időszakban a SCOPUS és a Web of Science adatai tükrében. Elemzések az MTA 

Országgyűlési Beszámolójához, 2015. július. 

• Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői az MTMT 

és a Web of Science adatai alapján, 2014. Készült az MTA 2015. évi Közgyűlése és az 

MTA Kormánybeszámolója háttéranyagaként., 2015. március. 

• A kutatói életmű többszermpontú értékelésének egyszerű mérőszámai: a h-

indexcsalád. Szakmai összefoglaló, készült az MTA Orvosi Tudományok Osztályának 

ülésére, 2015. február. 

• Az MTA Orvosi Tudományok Osztályához tartozó nemzetközi szakterületi 

folyóiratlisták értékelése. Készült az Orvosi Tudományok osztályelnökének 

megbízásából, 2015. január. 

• A politikatudományi folyóirtok értékelési célú osztályozása. Készült az MTA 

Politikatudományi Bizottsága számára, 2015. február. 

 

Jelentések, lezárt teljesítések támogatott projektekben 

• MTA Vendégkutatói Program, 2012–2014. Interjús vizsgálat. MTA Életpálya Monitor, 

PD-016/2014. 

• A Lendület program tudománypolitikai illeszkedése és a vizsgálat koncepciója. 

Pálinkó Éva előadása az MTA Lendület-nap rendezvényének keretében, MTA 

Székház, 2015. február. MTA Életpálya Monitor, PD-016/2014. 

• Lendület és kutatói életpálya: első empirikus eredmények. Horváth Dániel előadása 

az MTA Lendület-nap rendezvényének keretében, MTA Székház, 2015. február. MTA 

Életpálya Monitor, PD-016/2014. 

• Az életpálya tudománymetriai modellezése a Lendület programban. Soós Sándor 

előadása az MTA Lendület-nap rendezvényének keretében, MTA Székház, 2015. 

február. MTA Életpálya Monitor, PD-016/2014.  


