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5. Speciális szolgáltatás: tudományelemzés és tudománypolitikai tevékenység

A tárgyévben végzett tevékenység legfontosabb eredményei 

Kutatásértékelési és tudományelemzési tevékenység, ill. szolgáltatások az MTA döntéshozatali fórumai és beszámolói 
számára (rendszeres, kiemelt elemei az alábbiak)

• Az MTA 2014-17-es tudományos tevékenységének elemzése és értékelése (szakmai jelentések formájá-
ban)
• Az MTA tárgyévi közgyűlése (Közgyűlési Beszámoló),
• Az MTA tárgyévi kormánybeszámolója (MTA Kormánánybeszámoló).
• Az MTA Országgyűlési Beszámolója részére.

A vonatkozó jelentéseket az MTA Közgyűlése, illetve az AKT megtárgyalta és elfogadta/ jóváhagyta (2017. 
május).  A közgyűlési jelentéseket az alábbi, TTO honlapján elérhető dokumentum foglalja össze: Az MTA-ku-
tatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői 2017. Készült az MTA 2018. évi Közgyűlése és az 
MTA Kormánybeszámolója háttéranyagaként, 2018. április. A Kormány- és Országgyűlési Beszámoló háttéra-
nyagai a vonatkozó két MTA-jelentés részét képezik. A TTO ugyancsak közreműködött a tárgyévi közgyűlési 
beszámoló költségvetési fejezeteinek elkészítésében.

• Az MTA-kutatóhálózat teljesítményarányos Open Access támogatási rendszerének kidolgozása, mo-
dellszámítások végzése az MTA Publikációs Elnöki Bizottsága számára

• Rendszeres együttműködés az MTA Nemzetközi Főosztályával, háttéranyagok készítése a hazai nemzet-
közi tudományos együttműködések szerkezetéről

Nemzetközi együttműködések

Az MTA KIK TTO a Leuven-i Egyetem Kutatásmonitoring Centrumával (ECOOM KU Leuven) közösen 
megalakította  A „tudomány szerkezete és rendszertana” nemzetközi kutatócsoportot, amelynek alapvető cél-
kitűzése a tudománymetria három korszerű kutatási irányának közös művelése: (1) bibliometriai módszerek 
fejlesztése a tudományos információszolgáltatás számára (2) bibliometriai alapú tudományklasszifikációs és 
tudományrendszertani modellek ill., (3) a tudománytérképezés új módszereinek kutatása. A Leuven-i kutatási 
centrum nemzetközi szinten meghatározó szerepet tölt be a tudománymetria területén.

Ipar-akadémia kapcsolatok, szerződéses kutatások

A TTO módszertani és tudásbázisa a piaci szereplőkkel való sikeres együttműködésben, ill. szerződéses kuta-
tások és szolgáltatások formájában is alkalmazhatónak bizonyult. Ennek példája a Scitec Nutrition nevű cég 
kutatóintézetével (Scitec Institute) 2018 folyamán kötött együttműködés, ill. stratégiai partnerség. A TTO 
szerepe a termékfejlesztéshez alapot adó sporttáplálozás-tudományi tudományos kibocsátás feldolgozása, 
elemzése, irányainak és trendjeinek azonosítása, és kommunikációja a cég számára. Az együttműködési mo-
dellt az osztály a következő periódusban további piaci partnerekre is tervezi kiterjeszteni, ill. a szerződéses 
kutatásokon túl közös pályázatokban kamatoztatni.

Nemzetközi és hazai projektek pályázatok

Tárgyévben az alábbi projekt- és pályázati tevékenység, ill. finanszírozott projektek keretében zajló szakmai 
együttműködések valósultak meg
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• IMPACT-EV (FP7)
• 2018 első negyedévében sikeresen lezárult a TTO részvételével zajló uniós konzorciális projekt (2014–

2017).
• OTKA-pályázat, ill. projekt

• 2015-ben elnyert konzorciális OTKA-projekt (Karriermodellek és karrierépítés a kutatás-fejlesztés-
ben, futamidő: 2016-2019, partnerek: ELTE, MTA TK) második évének teljesítései.

• MTA Életpálya Monitor
• A programhoz nyújtott MTA-támogatás  támogatás 2015-ben beépült a KIK költségvetésébe (folya-

matos feladat). 2016-ban folytatódott a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Program vizsgálata:
• Tárgyévben elkészült a megelőző munkaszakaszokban felépített „Bolyai-adatbázis” magas szintű elem-

zése, ill. az eredmények tanulmány formájában való összegzése.
• Elkészült az MTA által kezdeményezett fiatal kutatói felmérés, ill. a Bolyai felmérés összehasonlítása.
• Az MTA szervezésében zajlott „Bolyai Nap” keretében Soós Sándor bemutatta a Bolyai Ösztöndíj 

program hatásvizsgálatának eredményeit.
• COST-programok.  Tárgyévben a folytatódott a TTO részvétele az alábbi COST-programban:

• Az ENRESSH (European Network for Research Evaluation in the Social Sciences and the Humani-
ties) európai COST-programmal való együttműködés keretében a megelőző évben a TTO előállította 
az MTMT-ben jegyzett hazai társadalom- és humántudományi bibliográfia igényelt indikátorait. Tár-
gyévben megjelent a projekt nyomán elkészült rangos nemzetközi publikáció a Research Evaluation 
c. vezető nemzetközi folyóiratban (l. a tételes listát). Az TTO munkatársai továbbá az ENRESSH 
keretében, Antwerpenben rendezett konferencián mutatták be a projekthez kapcsolódó saját eredmé-
nyeiket (l. a tételes litát).

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 Programtanács-előterjesztésekhez (nemzetközi idézettségi adatbázisok, 

kutatásértékelési szolgáltatások értékelése, szakmai véleményezése)
• Szakmai szakinformációs előadások (l. a mellékelt tételek listáját).
• A TTO adatokat, ill. szakmai háttéranyagokat biztosított az EISZ munkafolyamatokhoz.
• NKFIH-támogatásával zajló Compass+ projektben a TTO számos szakmai részfeladat tervezését, ki-

vitelezését végzi  (adatstruktúra, intézményi hozzárendelések, tudománymetriai mérőszámok rendsze-
rének kialakítása)

• Soós Sándor felkért előadóként vett részt az EISZ és a SKS által közösen megrendezett magas rangú 
nemzetközi konferencián (Open Science konferenciasorozat, Budapest, l. a tételes listát).

MTMT-hatásvizsgálatok és értékelés-korszerűsítő feladatkörök

• Az MTMT 2017-ben készült és hatályba lépett új működési szabályzata értelmében  a TTO alapvető fel-
dolgozási, elemzési és szakinformációs feladatköröket lát el az MTMT-szolgáltatások keretében. Megala-
kult az MTMT Tudománymetriai Szakbizottsága, amelynek elnöke a TTO osztályvezetője, feladata pedig 
a korszerű tudománymetriai, ill. értékelési ismeretek biztosítása és megjelenítése az MTMT döntéshozói 
számára. Tárgyévben sor került a Szakbizottság éves üléseire, ezek eredményeit az MTMT vonatkozó be-
számolói tartalmazzák.
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• Az MTMT kutatásértékelési szolgáltatásainak korszerűsítése céljából végzett munkák köréből tárgyévben 
az alábbiak emelendők ki.
• Folytatódtak a tudományterületi osztályozás, speciálisan a Frascati-rendszer bevezetésének hatásvizs-

gálatai (eredményeit az MTMT Tudományos Tanácsának ill. Koordinációs Testületének tájékoztatá-
sára készült tanulmányok foglalják össze) 

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

Fiatal kutató alkalmazása

•Kiss Anna fiatal kutató 2018. februárjában kezdte meg munkáját az MTA KIK Tudománypolitikai és Tudo-
mányelemzési Osztályán. Az év folyamán sikeres kutatómunkát folytatott a publikációs stratégiák és kutatói 
életpályák témakörében amelynek eredményeit két rangos nemzetközi eseményen is bemutatta (STI 2018, 
Leiden; Workshop on natonal bibliographic databases, Antwerpen, 2018). Kiemelkedő szerepet töltött be 
továbbá az Könyvtár ipari együttműködéseinek alakításában, a Scitec Instituttal közös stratégiai partnerség 
létrehozásában. 

Oktatás, szakmai tájékoztatás, szaktanácsadás

A TTO alapfeladatainak megfelelően tárgyévben számos hazai felsőoktatási intézményében, ill.  nemzetközi 
fórumokon tartott oktatási, szakmai tájékoztatási célú előadásokat:
• Meghívásos, felkéréses szakmai előadások és konzultációk (a részletes listát a melléklet tartalmazza)
• Szakértői részvétel és előadások nemzetközi rendezvényeken (a részletes listát a melléklet tartalmazza)

Kutatási, kutatási disszemináció, kutatási együttműködés

• Rangos publikációk vezető folyóiratokban (l. a mellékelt tételes listát) 
• Plenáris előadások hazai konferenciákon, meghívásos előadások nemzetközi szakmai fórumokon (l. a mel-

lékelt tételes listát)
• A hazai akadémiak szféra számára elemzések
• Nemzetközi tudományos konferenciák (referált cikkek): (l. a mellékelt, tételes listát).

Kiemelt -jelentések , tanulmányok és információszolgáltatás az MTA, ill. országos döntéshozatali fórumai számára, 
2018

• Az MTA-kutatóhálózat tudományos teljesítményének szerkezeti jellemzői – 2017. 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. 
2018. május.

• Az MTA-kutatóhálózat kiegészítő OA-támogatásának teljesítményarányos felosztása. Háttéranyag a 
MTA Publikációs Elnöki Bizottsága számára, 2018. október.

• A szakterületi kategorizáció és a Frascati-rendszer alkalmazása az MTMT-ben (hatáselemzés). Búvített 
tanulmány, készült az MTMT Tudományos Tanácsának tájékoztatása céljából.

• A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj nyerteseinek életpályája és a támogatás megítélése. Kutatási jelentés. 
Készült az MTA Életpálya Monitor program keretében, 2018. június.


