
Javaslat 

Szolgáltatási megállapodás megkötésére 
az Országos Doktori Tanács (ODT) és a Magyar Tudományos Művek 

Tára (MTMT) között 

  

A Megállapodás kiinduló pontja, hogy  

- az MTMT – feladatának megfelelően - tudományos közlemények bibliográfiai adatait 

szolgáltatja a magyar kutatóknak és a tudományos szervezeteknek,  

- az ODT speciális igényei szerint fel kívánja használni az MTMT által kezelt tudományos 

bibliográfiai adatokat.  

 

A Megállapodás célja az MTMT és az ODT között korábban is létező kapcsolat feltételeinek és 

módjának írásos rögzítése közös megegyezéssel. 

 

 

1. A Megállapodás alapja 

 

a) Az MTA, a MAB, az MRK, az OTKA és az ODT 2008 második felében kezdeményezte a 

Magyar Tudományos Művek Tára létrehozását. Az öt alapító intézmény egyetértett abban, hogy a 

hazai tudományos kutatás hiteles nyilvántartását és bemutatását kell megvalósítani az MTMT, 

illetve a rendszerhez csatlakozó szervezetek segítségével.  

 

b) Az ODT működteti és karbantartja a magyarországi doktori képzés, valamint a képzést folytató 

intézmények, szervezeti egységek és a doktori képzésben résztvevő oktatók, témavezetők adatait  

nyilvántartó az Országos Doktori Adatbázist. A MAB a doktori iskolák értékelését az ODT 

www.doktori.hu adatbázisában végzi és az értékelés eredményét abban hozza nyilvánosságra. Az 

egyetemi tanári pályázatok véleményezésében támaszkodik a pályázók MTMT-ben megjelenített 

tudománymetriai adataira is 

 

c) Az MTMT részeként a társult  kutatóhelyek együttműködési szerződések alapján kezelik 

adataikat az MTMT informatikai rendszerében . Az MTMT-t jogi személyként az MTA 

Kutatásszervezési Intézete képviseli, együttműködési megállapodás az MTMT Felügyelő Testülete 

illetve Program Tanácsa egyetértésével köthető. A felhasználók összességét az MTMT Program 

Tanács képviseli. 

 

d) Az MTMT a tudományos bibliográfiai szolgáltatásait rendszerszinten használó, saját tudományos 

bibliográfiai adatokat nem kezelő külső szervezetekkel szolgáltatási megállapodásokat köt. 

 

e) Az ODT-MTMT kapcsolatot, a Felek jogait és kötelezettségeit a két szervezet jelen 

megállapodása és ennek az informatikai, illetve a szervezési részleteket leíró mellékletek 

szabályozzák. A Megállapodás a két Fél előzetes konzultációja után, közös megegyezéssel 

módosítható.  

 

e) A Megállapodásban az ODT és az MTMT kapcsolattartó(ka)t nevez meg. Az MTMT azon 

bizottságaiba, ahol az ODT működését is befolyásoló döntések születhetnek, megfigyelőt vagy 

tagot delegál az ODT, aki meghívót kap a bizottság(ok) üléseire, megkapja azok dokumentumait. A 

Felügyelő Testületbe delegált tag, valamint a Program Tanácsba, a Bibliográfiai és az Informatikai 

szakbizottságokba delegált megfigyelők személyi adatait a X. melléklet tartalmazza. 

 

 

http://www.doktori.hu/


2. Az MTMT-ODT együttműködés tartalmi kérdései (lásd még a kialakítandó működési 

mellékletet) 

Az MTMT biztosítja rendszerének használatát az ODT és a hozzá tartozó azon egyetemi és 

főiskolai egységek részére, amelyek már a Megállapodás megkötésekor tagjai az MTMT-nek, 

illetve azt követően válnak taggá, az MTMT szabályrendszere alapján. 

1. Használhatják a rendszert az ODT azon szervezetei is, amelyek nem tagjai az MTMT-nek. 

Esetükben az adminisztrációs és egyéb hátteret az ODT biztosítja. Erről az MTMT központi 

adminisztrációját tájékoztatni kell. 

2. Az MTMT lehetővé teszi a rendszer lekérdezését az ODT speciális igényei szerint. Ennek 

feltételeit a Felek közösen alakítják ki. Jelenleg ez sql alapú, középtávon webservice alapú 

lesz a lekérdezés. Az MTMT rendszerétől eltérő, de annak sérelme nélkül kielégíthető 

igények és/vagy a lekérdezést segítő fejlesztések költségei az ODTH-t terhelik.  

3. Az ODT biztosítja saját adatbázisának anonim lekérdezési elérését az MTMT-vel 

kapcsolatos tudományelemzések számára, egyedi kutatási kérelem  alapján, az MTMT nek a 

kérelemben megnevezett munkatársai számára. 

4. A közlemények adatainak átvételével kapcsolatos bibliográfiai részleteket Felek írásban 

rögzítik, és változások esetében azokat módosítják. 

5. Az MTMT rendszer nagy, kampányszerű leterheléséről az ODT és a MAB előzetesen 

egyeztet az MTMT-vel, a  tervezett időszakban várható leterheltségről az MTMT-től 

tájékoztatást kap. Nagyobb MTMT terheléssel járnak például: OTKA pályázati fordulók, 

egyetemi tanári pályázatok, MTA doktora pályázati határidők, akadémiai választások okozta 

munkacsúcsok.  

7. Az ODT saját szempontjai szerint mérlegeli, hogy a közlemény típusok, besorolások 

kezelésében átveszi-e az MTMT Program Tanácsának és Bibliográfiai Szakbizottságának 

fejlesztési döntéseit. 

8. Az MTMT-nél felmerülő ODT-beli bibliográfiai szakkérdések megválaszolására az ODT és 

az MTMT adatbázisát ismerő személyek közül olyan kapcsolattartót jelöl meg, akihez az 

MTMT minden ODT vonatkozású kérdést továbbíthat. Nevüket a X. melléklet tartalmazza. 

 

 

 

3. Informatikai kérdések (Lásd még a kialakítandó technikai mellékletet) 

1. Felek a kapcsolat minden fontos informatikai elemét a technikai mellékletben meghatározott 

módon működtetik.  

A nem kölcsönösen egyeztetett szoftver funkciók fennmaradását az MTMT nem garantálja. 

2. A doktori.hu adatbázis kövesse informatikai rendszerében az MTMT fejlődéséből eredő 

informatikai változásokat, korszerűsítéseket. A felkészüléshez szükséges időben az MTMT 

tájékoztatást ad a várható változtatásokról  

3. A fejlesztés iránya a biztonságosan kialakított, webservice alapú, esetenként ip cím alapján 

korlátozott adatátvitel az MTMT-ből a doktori.hu rendszerébe. Az adatátvitel 

korszerűsítésére kb. 1 év áll rendelkezésre, mivel mai ismereteink szerint az MTMT kb. 1 év 

múlva új szoftverre áll át.  Az új rendszerben az eddig használt technikák csak akkor 

maradjanak meg, ha azok az új szoftver fejlesztési elveinek megfelelnek. 

4. Az MTMT a fogadó félhez úgy továbbítja a kért információt, hogy a közlemények és/vagy 

idézők közötti esetleges válogatást a fogadó fél oldalán kell/lehet elvégezni. 

5. Minden kapcsolati funkciót, annak változtatási igényét technikai specifikációval kell 

dokumentálni. 


