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5. Speciális szolgáltatás: tudományelemzés és 

tudománypolitikai tevékenység 

 

Kutatásértékelési és tudományelemzési tevékenység, ill. szolgáltatások az MTA döntéshozatali 

fórumai és beszámolói számára 

− Az MTA 2013-16-os tudományos tevékenységének elemzése és értékelése (szakmai 

jelentések formájában) 

 Az MTA tárgyévi közgyűlése (Közgyűlési Beszámoló), 

 Az MTA tárgyévi kormánybeszámolója (MTA Kormánybeszámoló). 

 Az MTA Országgyűlési Beszámolója részére. 

A vonatkozó jelentéseket az MTA Közgyűlése illetve az AKT megtárgyalta és 

elfogadta/jóváhagyta (2016. május). A közgyűlési jelentéseket az alábbi, a Tudománypolitikai és 

Tudományelemzési Osztály (TTO) honlapján elérhető dokumentum foglalja össze: Az MTA-

kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői 2016. Készült az MTA 2016. évi 

Közgyűlése és az MTA Kormánybeszámolója háttéranyagaként, 2017. április. A Kormány- és 

Országgyűlési Beszámoló háttéranyagai a vonatkozó két MTA-jelentés részét képezik. A TTO 

ugyancsak közreműködött a tárgyévi közgyűlési beszámoló költségvetési fejezeteinek 

elkészítésében. 

Kutatásértékelési és tudományelemzési tevékenység országos hatáskörű, központi szervezetek 

számára 

− Tudománymetriai indikátorrendszer összeállítása és elemzések az EMMI Felsőoktatásért 

Felelős Államtitkársága részére a hazai felsőoktatási intézmények (FOI-k) teljesítményének 

szerkezetéről. (Állami fenntartású FOI-k tudományterületi kiválósága, 2017. október).  

Nemzetközi és hazai projektek, együttműködések, pályázatok 

Tárgyévben az alábbi projekt- és pályázati tevékenység illetve finanszírozott projektek 

keretében zajló szakmai együttműködések valósultak meg: 

− IMPACT-EV (FP7) 

 Az uniós konzorciális projekt (2014–2017) negyedik évének ütemezett kutatási 

teljesítései (D4.1), illetve részvétel a projekt negyedik, plenáris egyeztető 

értekezletén (Plenary meeting, 2016. december). 

− OTKA-pályázat illetve projekt 

 2015-ben elnyert konzorciális OTKA-projekt (Karriermodellek és karrierépítés a 

kutatás-fejlesztésben, futamidő: 2016-2019, partnerek: ELTE, MTA TK) második 

évének teljesítései.   
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− MTA Életpálya Monitor 

 A programhoz nyújtott MTA-támogatás 2015-ben beépült a KIK költségvetésébe 

(folyamatos feladat). 2016-ban folytatódott a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj 

Program vizsgálata: 

 Részletes jelentés (az MTA Titkársága részére történő átadás várható időpontja: 

2017. február) 

 Lezajlott a Bolyai program tudománymetriai vizsgálatának első fázisa 

 A Magyar Tudomány Ünnepe Bolyai ösztöndíj: Biztos alap a kutatói életpályán c. 

kiemelt rendezvényének keretében Soós Sándor bemutatta a Bolyai Ösztöndíj 

program hatásvizsgálatának eredményeit. 

− COST-programok. Tárgyévben folytatódott a TTO részvétele két európai COST-

programban (ld. a Nemzetközi rendezvények c. szakaszt) : 

 A brüsszeli COST-programiroda meghívásából Soós Sándor részt vett illetve előadást 

tartott a Brüsszelben megrendezett COST Connect 4: The relevance of impact in R&I 

policy – What role for networks? c. kutatói fórumon, ahol többek között az osztály 

részvételével zajló Knowescape c. COST-programot képviselte (november 23-24.). 

 Részvétel a New Frontiers of Peer Review c. COST-programban (PEERE Cost Action 

TD1306, MC-tagság) 

 Az ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and 

the Humanities) európai COST-programmal való együttműködés keretében a TTO 

előállította az MTMT-ben jegyzett hazai társadalom- és humántudományi 

bibliográfia igényelt indikátorait. A részprojekt céljain túl (amely az európai nemzeti 

adatbázisok feldolgozását és összemérhetővé tételét célozza) a munka nagyban 

hozzájárul az MTMT nemzetközi szintű láthatóságához és hasznosításához is. A 

projekt nyomán elkészült publikáció a Research Evaluation c. vezető nemzetközi 

folyóiratban áll elbírálás alatt. 

− Nemzetközi Interreg-pályázat benyújtása osztrák partnerintézménnyel (ZSI, Zentrum für 

Soziale Innovation) közösen. Pályázat címe: Research & Innovation Monitoring for the 

Danube Region. 

− MTA-pályázat nemzetközi projektek költségtámogatására (IMPACT-EV) 

 Az IMPACT-EV FP7-es projekt megvalósítását célzó önrésztámogatás 
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Nemzetközi rendezvény szervezése 

 Az TTO-EISZ közös szervezésben november végén rendezte meg az IMPACT-EV projekt 

hazai disszeminációs zárókonferenciáját. A projekt résztvevői mellett az eseményen a 

társadalom- és bölcsészettudomány több kiemelkedő kutatója vett részt (november 27.). 

EISZ-TTO együttműködési program 

− Az EISZ Programtanács 2015 októberében elfogadta az EISZ stratégiáját és feladatait, 

amelynek része az MTA TTO-val való szakmai együttműködés kialakítása, fenntartása. A tárgyévi 

együttműködés kiemelt feladatai az alábbiak voltak: 

 Szakmai anyagok készítése a Programtanács-előterjesztésekhez (nemzetközi idézettségi 

adatbázisok, kutatásértékelési szolgáltatások értékelése, szakmai véleményezése) 

 Szakmai szakinformációs előadások. 

 A TTO adatokat illetve szakmai háttéranyagokat biztosított az EISZ tárgyalási 

stratégiáihoz (Open Access deal-ek). 

 A tárgyévi MKE Vándorgyűlés során a TTO osztályvezetője látta el a kutatásértékelést 

támogató, EISZ-portfólióhoz tartozó szolgáltatók (Clarivate, Elsevier) szakmai 

képviseletét, amelynek ellenében a szolgáltatók támogatást nyújtottak az intézmény 

számára (joint expert workshop). 

 A Clarivate Analytics meghívásából Soós Sándor a TTO és az EISZ közös képviseletében 

előadást tartott a Bécsben megrendezett InCites forum c. rendezvényen. 

MTMT-hatásvizsgálatok és értékelés-korszerűsítő feladatkörök 

− Az MTMT 2017-ben készült és hatályba lépett új működési szabályzata értelmében a TTO 

alapvető feldolgozási, elemzési és szakinformációs feladatköröket lát el az MTMT-szolgáltatások 

keretében. Megalakult az MTMT Tudománymetriai Szakbizottsága, amelynek elnöke a TTO 

osztályvezetője, feladata pedig a korszerű tudománymetriai illetve értékelési ismeretek 

biztosítása és megjelenítése az MTMT döntéshozói számára. 

− Az MTMT kutatásértékelési szolgáltatásainak korszerűsítése céljából végzett munkák 

köréből tárgyévben az alábbiak emelendők ki. 

 Tudományterületi osztályozás, speciálisan a Frascati-rendszer bevezetésének szakmai 

előkészítése és hatásvizsgálata (eredményeit az MTMT Tudományos Tanácsának illetve 

Koordinációs Testületének tájékoztatására készült tanulmány foglalja össze); 

 Részvétel az MTMT és a Doktori Tanács között zajló egyeztetési folyamatban; 

 Az „impaktfaktor-SJR-átállás” hatásának első nagyléptékű elemzéséről készített 

tanulmány közlése a Magyar Tudományban. 
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Célzott szakmai együttműködések hazai felsőoktatási intézményekkel 

− Eötvös Loránd Tudományegyetem 

 Tárgyévben együttműködési megállapodás született a KIK-TTO és az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem között az ELTE tudománypolitikai stratégiájának informálása 

céljából. A megállapodás keretében 2017 folyamán a TTO elemzéseket készített az ELTE 

Tudománypolitikai Irodája számára és konzultációkat folytatott az intézmény 

tudományos rektorhelyettesével. 

Oktatás, szakmai tájékoztatás, szaktanácsadás 

A TTO alapfeladatainak megfelelően tárgyévben számos hazai felsőoktatási intézményében 

illetve nemzetközi fórumokon tartott oktatási, szakmai tájékoztatási célú előadásokat: 

− Meghívásos, felkéréses szakmai előadások és konzultációk  

− Szakértői részvétel és előadások nemzetközi rendezvényeken  

Kutatási, kutatási disszemináció, kutatási együttműködés 

− Rangos publikációk vezető folyóiratokban  

− Plenáris előadások hazai konferenciákon, meghívásos előadások nemzetközi szakmai 

fórumokon 

− A hazai akadémiak szféra számára elemzések (Magyar Tudomány) 

− Nemzetközi tudományos konferenciák (referált cikkek). 

− Társszerzőség a Jogtudományi Intézet szakmai gondozásában készült Az Akadémia helyzete 

és reformlehetőségei c. kötetben. 

További kutatási együttműködések és tevékenység: 

A TTO számos kutatási együttműködésben vesz részt az MTA-intézmények és a hazai 

felsőoktatás elismert kutatócsoportjaival tudományelemzési témákban. 2017-ben többek között 

a KRTK (Játékelmélet Lendület Csoport), a Jogtudományi Intézet, a PTE Idegsebészeti Klinika 

(NAP program), a Szent István Egyetem (Élelmiszertudományi Kar) illetve a CEU kutatóival 

kezdett meg közös kutatásokat. 
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TTO-jelentések, tanulmányok és információszolgáltatás az MTA illetve országos döntéshozatali 

fórumai számára, 2017 

 Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői – 2016. A Web of 

Science és a Scopus alapján. Az akadémiai kutatóhálózat tudományos teljesítményének 

szerkezeti jellemzőit bemutató elemzés. Készült az MTA Közgyűlési Beszámolója és az MTA 

Kormánybeszámolója háttéranyagaként. 2017. május. (Bővített változat az MTA 

Országgyűlési Beszámolójához, 2017. június) 

 A szakterületi kategorizáció és a Frascati-rendszer alkalmazása az MTMT-ben 

(hatáselemzés). Tanulmány, készült az MTMT Tudományos Tanácsának tájékoztatása céljából 

az MTMT TT 2017. novemberi ülésére. 2017. november. 

 Az MTA Életpálya Monitor vizsgálatainak fő megállapításai. Készült az MTA Országgyűlési 

Beszámolójának háttéranyagaként, 2017. június. 

 A hazai FOI-k eredményes tudományterületeinek felmérése tudománymetriai eszközökkel 

2012-2016. Módszertani leírás, indikátorrendszer és információszolgáltatás, készült az EMMI 

Felsőoktatási- és Kutatásstratégiai Főosztálya megbízásából, 2017. október. 

 Az MTA tudományági nómenklatúra és a Frascati-rendszer MTMT-beli alkalmazásának 

kérdései 1: Értékelési kérdések. Készült az MTA Doktori Tanácsának tájékoztatása céljából. 

2017. december. 

Kutatási jelentések hazai és nemzetközi tudományos projektekben 

 Scientific impact of European Founded SSH Research. Az IMPACT-EV projekt WP4 

munkacsomagjának kutatási jelentése, 2017. január. 

 A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyerteseinek életpályája és a támogatás megítélése. 

Kutatási jelentés az MTA Életpálya Monitor támogatott program keretében (PD-016/2014). 

 A hazai társadalom- és bölcsészettudomány MTMT-ben indexelt szakirodalmának 

indokátorai. Az ENRESSH Cost-programmal együttműködésben készült elemzés és 

nemzetközi információszolgáltatás, 2017. május. 

 

  


