
 

5. Speciális szolgáltatás: tudományelemzés és 
tudománypolitika 

 
Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály (TTO) 

I. A tárgyévben végzett tevékenység legfontosabb eredményei 

Kutatásértékelési és tudományelemzési tevékenység az MTA döntéshozatali 
fórumai és beszámolói számára 

• Az MTA 2012-13-as tudományos tevékenységének elemzése és értékelése (szakmai 

jelentések formájában) 

o Az MTA tárgyévi közgyűlése, 

o Az MTA kormánybeszámolója, 

o Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT) részére. 

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

jóváhagyta (2014. május). 

• Az MTA kutatásértékelési közbeszerzéseinek feldolgozása és hasznosítása: átfogó 

elemzés az MTA 2007–2013 közötti tudományos teljesítményéről a Thomson-Reuters és 

a PetaByte Kft. független adatai alapján. 

o Az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa novemberi ülésén tárgyalja. 

• A Lendület program hatásvizsgálata MTA-támogatással végzett Életpálya Monitor 

keretében. 

o A részeredmények az éves értékelésben hasznosulnak, ill. 

o A vizsgálat eredményei a decemberben esedékes Lendület-nap (MTA-

székház) keretében kerülnek bemutatásra. 

 

Részvétel az MTA értékelési eljárásainak korszerűsítésében 

• A doktori eljárás értékelő rendszerének korszerűsítésének szakmai megalapozása: 

o A kutatói életmű értékelési módszereinek adaptációja a doktori eljárásban 

(konzultáció a tudományos osztályokkal at MTA elnökség–MTMT 

szervezésében, 2014. április) 

o Szakértői tevékenység, szakvélemény doktori értékelésekhez: (MTA 

Orvosi Osztály, MTA Politikatudományi Bizottság) 

  



 

Forrásteremtés: nemzetközi és hazai projektek, pályázatok 

Tárgyévben az alábbi projekt- és pályázati tevékenység (forrásteremtés) valósult meg (a 

vonatkozó költségvetési sarokszámokat a II. pont tartalmazza). 

1. Futó projektek, ill. elnyert támogatások 

• IMPACT-EV (FP7) 

o Az uniós konzorciális projekt (2014–2017) első évének feladatai. 

• MTA Életpálya Monitor 

o A tárgyévben megkezdődött projekt az MTA-elnökség megbízása nyomán 

az MTA versenypályázati programjainak (Lendület, Bolyai, fiatal kutatói, 

posztdoktori) hatásvizsgálatára irányul és ezek költségvetéséből kap 

támogatást. A program első fázisa (a Lendület előzetes vizsgálata) lezárult. 

A tevékenység folyamatos, a támogatás előre láthatólag beépül. 

• MTA-pályázat nemzetközi projektek költségtámogatására (FP7- [IMPACT-EV], 

V4-pályázat) 

o Az IMPACT-EV FP7-es projekt megvalósítását célzó önrész támogatás, 

illetve az IVF-pályázat szervezéséhez szükséges utazástámogatás 

 

2. Benyújtott pályázatok 

• IVF-pályázat: The Uncharted Domain: Mapping V4 Regional Knowledge Transfer 

in Social Sciences and Humanities - a Pilot Project 

o A „visegrádi országokkal” közös projektpályázat az MTA KIK (TTO) 

vezetésével készült. A pályázat sajnos nem nyerte el az igényelt 

támogatást. 

• FOSTER training events on open access, open data and open science 

o Konzorciális pályázat a Corvinus Egyetem könyvtára vezetésével 

(szervezésében). Döntés 2015 első félévében várható. 

 

  



 

Az MTMT felkészítése kutatásértékelési célokra 

• MTMT2 projekt 

o Indikátorfejlesztés az MTMT széleskörű kutatásértékelési hasznosításához 

(szakmai jelentések formájában) 

• InCites-tréning, ill. –hasznosítás és szaktanácsadás 

o Az MTMT-hez kapcsolódó InCites szolgáltatás (Thomson-Reuters) 

hasznosítása, tréning a tagintézmények számára, a szakszerű felhasználás 

biztosítása 

• Közreműködés az MTMT értékelési szolgáltatásainak korszerűsítésében 

o Az MTMT új folyóirat-minősítési rendszerének kidolgozása (a 

rendszerben 2015 folyamán várható) 
 

Az MTA kutatásértékelési közbeszerzéseinek szakmai koordinációja 

• Az MTA nemzetközi kutatásértékelési közbeszerzéseinek szakmai koordinációja 

o Az MTA elnöksége által 2013 folyamán megrendelt független 

kutatásértékelési megbízások koordinációja és minőségbiztosítása 

(Thomson-Reuters, szerződő fél: KIF, PetaByte Kft., szerződő fél: MTA 

KIK) 
 

A hazai kutatásértékelés korszerűsítésének szaktanácsadás és szakmai ismeretek 
közvetítése révén 

• Meghívásos szakmai előadások és konzultációk 

o Pécsi Tudományegyetem, Budapesti Corvinus Egyetem, ELTE 

Tudományos Tanács 
 

További kiemelt tevékenységek 

• Kutatási, publikációs tevékenység (hazai és nemzetközi szakmai konferenciákon való 

részvétel 

• Együttműködés az országos tudománypolitika szereplőivel (EMMI, NGM, 

Kormánybiztosi hivatal: S3-politika) 

• A TTO online szolgáltatásainak fejlesztése (nyilvános közzététel: 2015 folyamán)  

• Gyakornok foglalkoztatása 2014 utolsó negyedévében 

o Együttműködés Az ELTE PPK Felsőoktatás-menedzsment Intézeti 

Központtal 



 

II. A pályázatok és projektek tárgyévi költségvetésének sarokszámai 

Projekt Időtartam 
Teljes 

támoga
-tás 

Tárgy-
évi 

bevétel 

Tárgyévi 
kiadás 

(becsült 
érték) 

Megjegyzés 

IMPACT-EV (FP7) 2014-2017 
~70M 

Ft/4 év 
33M Ft 8M Ft 

a kiadás becsült 

érték: véglegesítése 

nov. 30-ig 

MTA Életpálya 

Monitor 
folyamatos 

1M 

Ft/év 
1M Ft 1M Ft várhatóan beépülő 

MTA 

költségtámogatás 

uniós projektekre 

2014 1,7M Ft 1,7M Ft 1,7M Ft  

 

  


