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VI. MAGYAR TUDOMÁNYOS MŰVEK TÁRA 

 

A Magyar Tudományos Művek Tára Osztály 2012. január 1-től került be az MTAK 

szervezetébe. Jogelődje az MTA Kutatásszervezési Intézet, MTMT Koordinációs Iroda, 

amelynek 2009-től a főfeladata az MTMT operatív működésének biztosítása. Az MTMT 

Osztály folyamatos kapcsolatot tart a tagintézmények képviselőivel. Az intézmények MTMT-

adminisztrátorai, könyvtárosai és szerzői az MTMT munkatársaival közösen tartják karban az 

MTMT központi adatbázisát.  Az MTMT kiszolgáló szoftverét folyamatosan fejlesztettük a 

tagintézményi igényeknek és a fenntartó elvárásainak megfelelően.  

A két legnagyobb adatszolgáltatási feladat az MTA Doktora pályázat és az 

Akadémikus jelöltek ellenőrzése, értékelése volt. (Az MTA Doktora pályázatok ellenőrzése 

az évenkénti két kiírásnak megfelelően történik.) 

További adatszolgáltatások: 

 Egyéni oktatói/kutatói karrier pályázatokhoz (egyetemi tanári pályázat, habilitáció, - eseti 

igények); 

 MTA Kutatóintézeti hálózat tudományos teljesítményéken értékeléséhez; 

 Tagintézmények Intézmény Fejlesztési Tervéhez; 

 Intézményi akkreditációhoz; 

 Intézményen belüli egységek, szerzők tudományos teljesítményének összehasonlításához; 

 Egyedi kérések (Oktatási Hivatal – felsőoktatási intézményekről; MTA – pályázatok: 

OTKA, Bolyai, Magyari, Lendület Fiatal Kutatói Program; EMMI – UNESCO jelentés; 

Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal – Nemzeti Kiválóság Program); 

 Tagintézmények belső jelentések, projekt-előrehaladáshoz. 

 

A TÁMOP Pályázat támogatói szerződését (TÁMOP 4.2.5.A-11/1-2012-0001 – 

Magyar Tudományos Művek Tára (MTMT) publikációs adatbázis szolgáltatások országos 

kiterjesztése) közel másféléves előszítő fázist követően, 2012. júniusában aláírták. A projekt 

július 1-én elindult. A szakmai munka koordinálása az Irányító Testületben és a Bibliográfiai 

Szakbizottságban történik, az előbbi három, az utóbbi hat alkalommal ülésezett. A 

Bibliográfiai Szakbizottság véglegesítette a metaadat struktúrát meghatározó dokumentumot: 

https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_beorolas_v3.0_20120823_0.pdf. Az IT-SzB a 

szoftverfejlesztés műszaki dokumentum előkészítő munkáiban vett részt. 
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Az MTMT Portálon külön oldalt üzemeltetünk, amelyben a TÁMOP Projekt 

történéseit követjük és dokumentáljuk. A projekt nyilvánosságának biztosításához 

kapcsolható a szakmai rendezvényeken történő megjelenés. 

Két helyszíni ellenőrzése volt a TÁMOP Projektnek: az egyik teljes, pénzügyi és 

szakmai; a másik a monitoring mutatókat, előrehaladást vizsgálta. Az ellenőrzés során nem 

találtak kifogásolni valót. 

A tagintézmények MTMT-adminisztrátorainak a képzése két formában történt: 

helyszíni oktatások (2012-ben: Debrecen, Gödöllő, Győr, Pécs, Kaposvár, Szeged), illetve az 

MTA Könyvtárában két alkalommal. 

A szoftver rendszer új szerverre került. A hardver beszerzését a tagintézményi 

hozzájárulásokból finanszíroztuk. A biztonságos archiválás feltételeit is megteremtettük, a 

mentés az NIIFI távoli/osztott tároló rendszerére történik. 

 

 

Rendszer-statisztika (2012. december 10-i állapot) 

 

A rendszerbe új regisztrálóként/szerzőként bekerülők személyek száma: 5.074 fő, ebből az 

MTMT felületén regisztrált: 4.176 fő. A tagintézmények adminisztrátorai által manuálisan 

regisztrált szerzők száma: 898 fő.  
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MTMT felületen regisztráltak megoszlása 

 

 

 

Az MTMT TÁMOP nyitórendezvényének közönsége 
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