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• Napirend előtt: tájékoztatás a KBH jogorvoslatról 

• EISZ munkaterv 2017-re

• Konzorciumok és önrészek – 1. melléklet

• EMMI támogatás táblázat – 2. melléklet

• Az EISZ stratégiai terve 2017-2020

Napirend



 Jogi keretmegállapodások

 Tárgyévi előfizetői megállapodások – folyamatban

 Közbeszerzési eljárások – folyamatban

 Az angol nyelvű honlap fejlesztése – folyamatban

 Március: Információs Napok

 március 2. Elsevier, március 23. Wiley, március 30. Taylor&Francis

 Április: igényfelmérés

 Április:  részvétel a NETWORKSHOP konferencián (április 20-21.)

 Május: indikatív árajánlatok bekérése a szolgáltatóktól

 Május: részvétel a MOKSZ konferencián (május 18.)

2017. évi munkaterv



2017. évi munkaterv

 Június: programtanácsi ülés

 a 2018-as beszerzési és költségvetési terv véglegesítése

 Július: MKE 69. vándorgyűlése, Miskolc (július 4-7.)

 EISZ tematikus nap: hivatkozási adatbázisok (július 6.)

 Szeptember: megrendelő nyilatkozatok

 Október: közbeszerzések indítása a 2018-as előfizetésekre

 Október: részvétel az ICOLC konferencián (Prága)

 November: konferenciák és további rendezvények

 EISZ-SKS közös rendezvény: Open Science, Citizen Science, Research data

management (november 22.) – a helyszín tárgyalás alatt

 December: évzáró PT ülés



Konzorciumok és önrészek - melléklet

• A Programtanács kérésére az EISZ honlap jelszóval védett felületén
elérhetővé tettük a 2017-ben megalakult konzorciumok résztvevőire
eső önrészeket

• Az intézményi önrészek mellett az EMMI intézményeknek nyújtott
támogatásokról készült táblázat is elérhető a Programtanács tagjai
számára

• Kérjük, hogy a bizalmas adatokat jellegüknek megfelelően kezeljék



Az EISZ Nemzeti Program stratégiai tervéről szakmai vitát
kezdeményeztünk a Programtanács, illetve a hazai könyvtáros- és kutatói
közösség körében

A beérkezett hozzászólások feldolgozása után két eltérő irányvonal
rajzolódott ki:

• A tudományos tartalomszolgáltatás hangsúlyosabb támogatása, a
tudományos és kutatói közösség számára folyamatosan bővülő
tartalomcsomag biztosítása fenntartható előfizetések formájában (az
EKK nevében Nagy Zsuzsanna, a felsőoktatási kancellárok nevében
Szász Károly)

• A közművelődési feladatkör megerősítése és a széles felhasználói kör
számára ingyenesen vagy jelképes áron biztosított elektronikus
tartalmak körének bővítése a hazai tudományos tartalomszolgáltatók
bevonása által (Kokas Károly SZTE, Holl András MTA KIK)

EISZ stratégia 2017–2020



EISZ stratégia 2017–2020

• A tudományos tartalomszolgáltatás hangsúlyosabb 
támogatása

• Mind az EKK, mind a kancellárok egyetértenek abban, hogy a program
fenntarthatósága csakis a központi támogatás emelkedésével érhető el

• A szponzoráció, habár rövid távon megoldást nyújthat, hosszú távon
veszélyeztetheti a program működését

• Át kell gondolni az egyes adatbázisok 100%-kal való támogatását, mivel ezek
nem segítik az intézmények felelős döntéshozatalát

• Az EISZ Nemzeti Program maradjon meg eredeti célkitűzése mellett, ami a
tudományos tartalomszolgáltatás az egyetemi és akadémiai kutatóközösség
számára



• A közművelődési feladatkör megerősítése

• Az EISZ tagintézmények negyede azért lépett be a programba, hogy az
ingyenes vagy nagy támogatásban részesülő magyar tartalmakhoz hozzáférjen

• A bölcsészeti és társadalomtudományok hangsúlyosabb megjelenítése: ezek a
területek a közös kalapból jóval kevésbé részesülnek, elsősorban azért, mert
nemzeti nyelvünkön szolgáltatnak és tartalmukkal olyan hallgatói, oktatói és
kutatói igényeket elégítenek ki, amit ezen a piacon más nem

• Az EISZ stratégiában jelenjen meg a szándék, hogy ez megvalósulhasson és
nem csupán a külföldi adatbázisok, de megfizethető modern magyar
tudományos folyóirat- és könyv-csomagok is részesei legyenek az EISZ
kínálatának

EISZ stratégia 2017–2020



• Az EISZ Titkárság feladata a nemzeti program operatív működtetése, és a
Programtanács számára szakmai információ nyújtása. Úgy véljük, hogy az
elmúlt másfél év során a tagintézmények megszólítása az
igényfelmérésen keresztül, valamint az információs napok és más
rendezvények által jó gyakorlattá vált. Azonban a szűkös anyagi források
korlátozzák az előfizetői igények maradéktalan kielégítését

•A stratégiai irányokról folytatott vitához olyan háttéranyagot készítettünk,
amely az egyes lehetőségeket modellezi, és konkrét példákon mutatja be
a szolgáltatások bővítésének hatását

EISZ stratégia 2017–2020



PROJEKT 

INDIKÁTOROK
2012 2013 2014 2015 2016 2017* Megjegyzés

Előfizetett adatbázisok 

száma
19 20 22 23 26 41

A beszerzett adatbázisok 

száma 2012 óta több mint 

kétszeresére nőtt

Tagintézmények száma 92 138 140 147 173 185

Az intézményi kör létszáma 

2012 óta több mint 

kétszeresére nőtt

Központi támogatás

(ezer Ft)
1 426 000 1 426 000 1 426 000 1 426 000 1 426 000 1 426 000

A központi támogatás 

összege nem változott

Intézményi önrész 

(ezer Ft)
297 193 582 152 813 769 1 006 506 1 665 518 2 184 985

A befizetett intézményi 

önrészek összege

(nettó Ft) 2012 óta több 

mint hétszeresére nőtt

Adatbázis- beszerzésre 

fordított összeg (ezer Ft)
1 605 417 2 121 543 2 291 382 2 527 798 2 955 164 3 287 874

Az adatbázis beszerzésre 

fordított összeg 2012 óta 

több mint kétszeresére nőtt

Teljes projekt 

költségvetés (ezer Ft)
1 723 193 2 008 152 2 239 769 2 432 506 3 091 518 3 610 985

A teljes projekt költségvetés 

2012 óta több mint

kétszeresére nőtt

Támogatás intenzitása 83% 71% 64% 59% 46% 43%

A projekt támogatási 

intenzitása 2012 óta közel a 

felére csökkent

* Becsült értékek
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• Lehetséges modellek

A. A központi támogatás nem változik

B. A központi támogatás 2 milliárd forintra emelkedik

C. A központi támogatás 2018-ban 2 milliárd forintra emelkedik, majd évi 300 millió 

forinttal nő

D. A központi támogatás 2018-ban 2 milliárd forintra emelkedik, majd továbbra is évi 600 

millió forinttal nő

EISZ stratégia 2017–2020
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• A lehetséges modellek hatása a támogatási intenzitásra

A. A program központi támogatásának aránya (NKFIH 1426mft) 2020-ra 30% alá csökken

B. A program központi támogatásának aránya 2018-ban emelkedik, majd a korábbi 
években megszokott módon csökken, 2020-ra újra a 2016-os arányokat idézve elő

C. A program központi támogatásának aránya 50% körüli értéken stabilizálódik

D. A program központi támogatásának aránya évi 5-6%-kal emelkedik. Ez lehetőséget 
teremt a szolgáltatások bővítésére, illetve további előfizetési modellek (pl. open access
publikálást elősegítő megállapodások) bevezetésére

EISZ stratégia 2017–2020



•A szolgáltatások bővítésének lehetőségei

A. Tartalombeszerzés bővítése

1. Tudományos tartalomszolgáltatás bővítése új tartalmak beemelésével

2. Közművelődési tartalomszolgáltatás bővítése magyar nyelvű 
tartalmakkal

B. Szolgáltatások bővítése

1. Új szolgáltatási platformok létrehozása

2. Módszertani segítségnyújtás és tudománymetriai kutatás folytatása a 
TTO-val együttműködésben

3. Open Access kezdeményezések támogatása

EISZ stratégia 2017–2020



A. Tartalombeszerzés bővítése
1. Tudományos tartalomszolgáltatás bővítése új tartalmak beemelésével

• A lehetséges új adatbázisok kiválasztása a hazai tudományos közösség
igényei alapján kell hogy történjen a nemzetközi trendek figyelembe
vételével

• Ennek megállapítása érdekében vizsgálatokat végeztünk a tudományos
kiadók folyóiratainak tudománymetriai mérőszámai, illetve a magyar
kutatói közösség publikálási stratégiái alapján

EISZ stratégia 2017–2020



A. Tartalombeszerzés bővítése
1. Tudományos tartalomszolgáltatás bővítése új tartalmak beemelésével

a) folyóiratok

• Az elemzésünkben azt vizsgáltuk, hogy az egyes tudományterületek legfontosabb
folyóiratai közül mely kiadók adják a legtöbbet. A vizsgálat alapjául a Thomson
Reuters/Clarivate Analyitics Essential Science Indicators adatbázis 22 (21 +
multidiszciplináris) tudományterületi beosztását használtuk, a folyóiratok
kiadóinak megállapításához pedig a Scopus-ban elérhető adatokat vettük alapul.
Minden egyes tudományterületről az impakt faktor szerinti top 20 folyóiratot
állítottuk sorrendbe. Azt vizsgáltuk, hogy a folyóiratok kiadói milyen arányban
szerepelnek a listákon.

EISZ stratégia 2017–2020



Forrás: ESI, JCR, Scopus 



Forrás: ESI, JCR, Scopus 



A. Tartalombeszerzés bővítése
1. Tudományos tartalomszolgáltatás bővítése új tartalmak beemelésével

a) folyóiratok

• Azt is vizsgáltuk, hogy a magyar kutatók jellemzően mely kiadók folyóirataiban
publikáltak az elmúlt években. Az adatok a SciVal adatbázisból származnak, a
2013-2016 évekre vonatkozóan. Az egyes folyóiratok kiadóinak megállapításához
ebben az esetben is a Scopus-ban elérhető adatokat vettük alapul.

Az elemzés további finomítást igényel, mivel nem minden esetben igaz, hogy a
kutatók azokban a folyóiratokban publikálnak, amelyeket olvasnak is. A további
vizsgálatokat a TTO-val való szoros együttműködés keretében tervezzük
megvalósítani

EISZ stratégia 2017–2020



Forrás: SciVal, Scopus 
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A. Tartalombeszerzés bővítése
1. Tudományos tartalomszolgáltatás bővítése új tartalmak beemelésével

a) folyóiratok

Javaslatunk a tartalombővítésre

• Wiley Online Library

• Taylor & Francis

• IEEE

• Oxford University Press

• De Gruyter

• SAGE

• ACS (American Chemical Society)

• APS (American Physical Society)

EISZ stratégia 2017–2020



A. Tartalombeszerzés bővítése
1. Tudományos tartalomszolgáltatás bővítése új tartalmak beemelésével

b) e-könyv-csomagok

A szolgáltatások bővítésének másik (ideális esetben kiegészítő) módja az e-
könyv-csomagok beszerzése. A korábbiakban az EISZ egyéni igények
alapján már segítette egyedi e-könyvek beszerzését, de a jövőben a
portfoliónk bővíthető az egyes kiadók e-könyv-csomagjaival is.

• Elsevier

• SpringerNature

• További kiadók: ACM, Brill, Cambridge University Press,
De Gruyter, Oxford University Press

• Aggregátor cégek: EBSCO, ProQuest

EISZ stratégia 2017–2020



A. Tartalombeszerzés bővítése
2. A közművelődési feladatkör megerősítése

• Az OSIRIS és a L'Harmattan Kiadó jelentkezett az EISZ-nél mintegy 3000
kvalitásos magyar nyelvű tudományos szakmunkát tartalmazó
kínálatával.

Kokas Károly, SZTE:

• Az EISZ a magyar tudományos kiadás piacának olyan szereplője, amely
szándékaival már ab ovo befolyásolja nemcsak a kínálat alakulását, de
puszta létrejöttét is. E tartalmak beemelése az EISZ kínálatába olyan
kompromisszum, amely mozgásba hozhatja a tőkeszegény hazai
könyvpiacot.

EISZ stratégia 2017–2020



• Az intézményi önrészek változása 2018-ban a fent vázolt modellek szerint

Lehetséges forgatókönyvek 
2018-ra (becsült adatok)

adatbázisok 
típusa

központi támogatás változatlan központi támogatás 2 milliárd forintra nő

Intézményi önrészek 
változása

EISZ támogatás %
Intézményi önrészek 

változása
EISZ támogatás %

0 - nincs bővülés
nemzetközi 95 700 000 Ft 33% -504 300 000 Ft 51%

magyar 1 400 000 Ft 93% 1 400 000 Ft 93%

A1a - külföldi adatbázisok 580 millió forint 
értékben

nemzetközi 675 700 000 Ft 28% 135 700 000 Ft 43%

magyar 1 400 000 Ft 93% 1 400 000 Ft 93%

A1b - külföldi e-könyv-csomagok, 180 
millió forint értékben

nemzetközi 275 700 000 Ft 31% -324 300 000 Ft 48%

magyar 1 400 000 Ft 93% 1 400 000 Ft 93%

A2 - magyar tartalmak beemelése, 100 
millió forint értékben

nemzetközi 194 600 000 Ft 30% -405 400 000 Ft 48%

magyar 2 600 000 Ft 95% 2 600 000 Ft 95%

mindhárom
nemzetközi 954 600 000 Ft 25% 414 600 000 Ft 39%

magyar 2 600 000 Ft 95% 2 600 000 Ft 95%

EISZ stratégia 2017–2020
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A költségvetés várható alakulása 2018-ban
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• További magyar csomagok beszerzése esetén (a jelenlegi
támogatási arányok megtartásával) a külföldi adatbázisokra
fordított teljes intézményi önrész az új magyar tartalmak árának
nagyjából 99%-val nőne. A közművelődési célú beszerzéseket tehát
a tudományos tartalmak legnagyobb használói: az egyetemek és a
kutatóintézetek fizetnék meg

Az A2 modell hatása a program költségvetésére 2018-ban

EISZ stratégia 2017–2020



Az A1 és A2 modellek együttes hatása a program költségvetésére 2018-ban
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B. Szolgáltatások bővítése:

1. COMPASS projekt fejlesztése

2. Együttműködés a Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztállyal

3. Open Access kezdeményezések támogatása

EISZ stratégia 2017–2020



B. Szolgáltatások bővítése:
1. COMPASS projekt fejlesztése

A COMPASS projekt célja egy olyan országos szintű adatbázis létrehozása, karbantartása és
folyamatos működtetése, amely a nyilvános/közösségi könyvtárakban elektronikus
formában elérhető, kurrens és archív tudományos adatbázisok listáját összegyűjti,
rendszerezi és az egyéni felhasználók számára közszolgáltatás jelleggel, ingyenesen és
korlátozás nélkül, szabadon hozzáférhetővé teszi egy virtuális katalógusban – annak
érdekében, hogy a magyarországi és a határon túli felhasználók számára naprakész
információt biztosítson az adott pillanatban Magyarországon hozzáférhető elektronikus
tudományos tartalmak elérésének lehetőségeiről és módjáról

A COMPASS előreláthatóan 2017 második félévében kibővített tartalommal és
funkciókkal indul újra egy új felületen
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B. Szolgáltatások bővítése:
1. COMPASS projekt fejlesztése
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B. Szolgáltatások bővítése:
1. COMPASS projekt fejlesztése

A COMPASS megkönnyíti a kutatók számára az információkeresést

Keresési lehetőségek:

• Intézmény neve alapján: megmutatja, hogy egyes intézmények mely adatbázisokra, 
elektronikus folyóiratokra, stb. fizetnek elő

• Adatbázis neve alapján: megmutatja, hogy egyes előfizetett vagy saját fejlesztésű 
adatbázisok mely hazai intézményben férhetők hozzá

• Folyóiratok címe alapján: megmutatja, hogy a keresett folyóirat mely adatbázisban, 
illetve mely intézményben férhető hozzá

• Cikkek azonosítója (DOI) alapján: a crossref (http://www.crossref.org/) API segítségével 
kinyerhetőek az egyes cikkek lelőhelyeinek adatai

EISZ stratégia 2017–2020



B. Szolgáltatások bővítése:
1. COMPASS projekt várható hatásai

• A kutatói közösség számára:

• Biztosítja az információhoz való egyenlő és legális hozzáférést

• Meggyorsítja az szakirodalmi források elérését

• A könyvtárosok számára:

• Naprakész adatokat biztosít a hazai intézmények elektronikus előfizetéseiről, úgy a 
tájékoztató, mint a gyűjteményszervező munkatársak számára

• Erősíti a kollaborációt a könyvtárak között
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B. Szolgáltatások bővítése:
1. COMPASS projekt várható hatásai

• A résztvevő intézmények számára:

• Nagyobb láthatóságot biztosít a saját fejlesztésű, illetve az egyénileg előfizetett 
adatbázisok tekintetében

• Támogatja a költséghatékony gazdálkodást: használatával feltérképezhetők az 
esetleges párhuzamos előfizetések

• A fenntartó hatóságok számára:

• Teljes rálátást biztosít a hazai online tudományos tartalombeszerzésre

• Megmutatja a fejlesztésre szoruló területeket (tudományterületi vagy regionális 
szinten)
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B. Szolgáltatások bővítése:
2. Együttműködés a Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztállyal

EKK és Felsőoktatási kancellárok:
• Egyes felsőoktatási intézmények, különösen a nemzetközi szinten is

versenyhelyzetben lévő nagyobb egyetemek számára fontos lehet saját oktatási és
kutatási céljaikhoz illeszkedő, a nemzetközi akkreditációs követelményeknek eleget
tévő, saját strukturális jellemzőiket is figyelembe vevő elemzések készítése.

• Az EISZ-szel együttműködésben a Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztály
nyújtson módszertani támogatást azon intézmények számára, akik az elemzéseket
saját erőforrással kívánják elkészíteni
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B. Szolgáltatások bővítése:
2. Együttműködés a Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztállyal

Feladatok:

• Egyetemek és kutatóintézetek publikációs stratégiájának vizsgálata az EISZ
előfizetések és azok használati adatai tükrében: az elektronikus tudományos források
beszerzési költségeinek megtérülése Magyarországon intézményi, illetve regionális
szinten (Compass2 projektterv)

• Egyes EISZ tagintézmények tudományos teljesítményének vizsgálata az igénylő
intézmények számára, együttműködési megállapodás keretében – módszertani
segítségnyújtás a tudománymetriai tartalmakra előfizető intézmények számára: a
hivatkozási adatbázisok minél jobb kihasználása érdekében (Scopus, Web of Science)
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B. Szolgáltatások bővítése:
2. Együttműködés a Tudománypolitikai és Tudományelemzési Osztállyal

Feladatok:

• Open Science/Citizen Science/Social Impact: hogyan kommunikálható az EISZ
tevékenységének hasznossága a széles társadalom számára, illetve a hozzáférést
segítő szolgáltatások (COMPASS) mennyiben támogatják a társadalmi részvételt a
tudományban?

• Hagyományos és alternatív metrikák (SciVal és InCites vs Altmetric és Plum Analytics)
– a tudomány megjelenése a közösségi médiában
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B. Szolgáltatások bővítése:
3. Open Access kezdeményezések támogatása

EKK: A hazai és nemzetközi együttműködések fejlesztését, különösen az Open
Access hazai finanszírozásának összehangolását a felsőoktatási könyvtárak
messzemenően támogatják

Az OA kezdeményezéseket támogató tevékenységek az EISZ Titkárságon:

• A Scoap3 programban való részvételünk a következő ciklusra is biztosított (3. melléklet)

• A tartalomszolgáltatókkal folytatott tárgyalások során OA publikálást segítő konzorciumi 
szerződések megkötésére törekszünk a jövőben (pl. Taylor & Francis, de Gruyter)

• Tovább dolgozunk nemzetközi együttműködések kialakításán (pl.: Jisc Collections – OA 
monitor)
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• Kollaboráció: nemzetközi együttműködési hálózatok 
kialakítása

2017 januárjában a következő szervezetekhez csatlakoztunk:

• DOAJ

• UKSG

• Project COUNTER

EISZ stratégia 2017–2020
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• Kollaboráció: nemzetközi együttműködési hálózatok 
kialakítása

Project COUNTER

A COUNTER Project 2002-ben alakult, a legfőbb célja az elektronikus tartalmak
használati adatainak mérésére szolgáló irányelvek kialakítása. A tagok szavazati
jogot kapnak a COUNTER éves közgyűlésén, illetve egyéni konzultációra
jogosultak a projekt működtetőivel
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• Kollaboráció: nemzetközi együttműködési hálózatok 
kialakítása

DOAJ

A DOAJ egy nonprofit szervezet, amelynek legfontosabb szolgáltatása az az index,
amely jelenleg több mint 9000 lektorált, tudományos Open Access (OA) folyóirat
adatait, illetve az ott megjelent cikkek meta-adatait tartalmazza. A DOAJ által
jegyzett folyóiratok mindegyike szigorú elbíráláson esik át, mielőtt felkerülhetne a
listára. A DOAJ így járul hozzá a minőségi OA kiadáshoz, illetve így küzd a
„predátor folyóiratok” ellen. A DOAJ bevételei kizárólag tagdíjakból és
támogatásokból származnak. A támogatói között jelenleg több mint 100 egyetem
és könyvtár, illetve 15 könyvtári konzorcium szerepel, 26 országból
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• Kollaboráció: nemzetközi együttműködési hálózatok 
kialakítása

UKSG

A UKSG egy nemzetközi szervezet, melynek célja a tudományos kiadók,
szolgáltatók, könyvtári szervezetek, szerzők és felhasználók közötti kommunikáció
és együttműködés elősegítése. A tagság magában foglalja a UKSG eNews
folyóirathoz való hozzáférést, illetve kedvezményes regisztrációt biztosít a UKSG
éves konferenciáján való részvételhez
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• Kollaboráció: nemzetközi együttműködési hálózatok 
kialakítása

Az EISZ Titkárság idén is pályázik az MTA EUHUNKPT alapjához. Amennyiben
elnyerjük a igényelt támogatást, a V4-es országokban működő könyvtári
konzorciumok találkozóját szeretnénk megvalósítani. Az előzetes
kapcsolatfelvételt már megkezdtük, azonban célunk egy olyan hosszú távú
regionális együttműködés kialakítása, amelynek során az operatív munkában
szerzett tapasztalatokat és jó gyakorlatokat megoszthatjuk egymással, illetve
közösen léphetünk fel egyes kiadók agresszív üzletpolitikájával szemben
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