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Mi az EISZ? 

 Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 

 A program 2001-ben jött létre az akkori Oktatási 
Minisztérium kezdeményezésére. 

  

  

  

 Eredeti célja a hazai felsőoktatási intézmények számára 
online szakirodalmi források biztosítása volt. A működés 
szakmai felügyeletét az EISZ Bizottság látta el.  



  

 Kormányhatározat alapján 2012-ben került az MTA-hoz. 

  

 Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program 
finanszírozásával és működtetésével kapcsolatos feladatokról 
szóló 1079/2012. (III. 28.) Kormányhatározattal a Kormány 
felkérte a Magyar Tudományos Akadémiát (a továbbiakban: 
MTA), hogy az irányítása alatt álló köztestületi költségvetési 
szerv, az MTA KIK közreműködésével lássa el az EISZ Nemzeti 
Program működtetésével kapcsolatos feladatokat. Egyidejűleg 
intézkedett az ehhez szükséges költségvetési forrás 
átcsoportosításáról az MTA fejezetéhez, az MTA Könyvtár és 
Információs Központ címén belül külön, Elektronikus 
Információszolgáltatás Nemzeti Program alcímre. 

  



  

 Az EISZ Titkárság feladata a nemzeti program operatív 
működtetése:  

 

◦ Nemzetközi és hazai szakirodalmi adatbázisok nemzeti 
licenceinek ügyintézése, központosított közbeszerzési 
eljárások lefolytatása 

◦ Kapcsolattartás a kiadókkal 

◦ Kapcsolattartás a hazai előfizetőkkel 

◦ Hazai szervezetek szakmai támogatása 

◦ Részvétel hazai és nemzetközi szakmai szervezetek 
munkájában 

 

 

  



 Tudományos tartalomszolgáltatás a hazai felsőoktatásban és nonprofit 
kutatásban résztvevők számára. (A teljes tárgyévi költségvetés 96%-a.)  

  

Stratégiai célok 

A program a hazai felsőoktatásban és nonprofit kutatásban résztvevők számára nyújt hozzáférést 
elektronikus tudományos tartalmakhoz, ún. nemzeti licenc vásárlásával. A résztvevő intézmények, 
mint előfizetői kör, önrész fizetésével hozzájárulnak az EISZ Nemzeti Programban való 
részvételükhöz, továbbá az adatbázisok felhasználási jogainak megszerzési költségeihez való 
hozzájárulással segítik a program megvalósítását. 

Közművelődési feladatok ellátása az előfizetői kör tagjai, a hazai 
közgyűjtemények, megyei könyvtárak és levéltárak, valamint a 
határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező 
nyilvános könyvtárai számára. (A teljes tárgyévi költségvetés 4%-a.)  

A program az előfizetői kör tagjai, a hazai közgyűjtemények, megyei könyvtárak és levéltárak, 
valamint a határainkon túli közintézmények magyar állománnyal rendelkező nyilvános könyvtárai 
számára nyújt hozzáférést magyar nyelvű tudományos, művelődéstörténeti és helytörténeti 
elektronikus tartalmakhoz, az információhoz való egyenlő hozzáférés érdekében és a digitalizált 
magyar kulturális örökség hozzáférhetővé tétele céljából. A digitális tartalmakhoz az 
intézmények térítésmentesen férnek hozzá. 



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 92 138 140 147 173 192 

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 



 266 000 egyetemi hallgató 

 18 000 felsőoktatási oktató és kutató  

 8000 kutatóintézeti munkatárs, muzeológus 

 5000 orvos, kórházi munkatárs 

 325 000 közkönyvtári, 10 000 levéltári felhasználó 

 Határainkon túli intézményeknél több mint 5000 
felhasználó 

Kik használják az adatbázisokat? 



Tartalom-
szolgáltatók 

 
• kiadók 
• ügynökségek 
• aggregátor 

cégek 

Fenntartók 
 

• NKFIH 
• MTA 
• EMMI EISZ 

Titkárság 

EISZ 
Programtanács 

Intézmények 
• Felsőoktatási intézmények 
• MTA kutatóintézetek 
• Nonprofit kutatóintézetek 
• Szakkönyvtárak 
• Kórházak, egészségügyi 

intézmények 
• Közkönyvtárak 
• Államigazgatási 

intézmények 
• Múzeumok 
• Levéltárak 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/programtanacs.html
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/programtanacs.html
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/informaciok.html#intézmények


Tárgyévi előfizetői 
megállapodások 
megkötése 2017-

re 

2018-ra vonatkozó 
igényfelmérés 

folytatása a 
tagintézmények 

körében 

Indikatív árajánlatok 
bekérése a szolgáltatóktól 

A Programtanács elfogadja 
a 2018. évi beszerzési és 

költségvetési tervet 

Megrendelő 
nyilatkozatok kiküldése 

az intézményeknek 

Megrendelő nyilatkozatok 
összegyűjtése és feldolgozása 

Közbeszerzési eljárások 
elindítása a 2018-as 

előfizetésekre 

Szerződéskötés a 
szolgáltatókkal a 2018. 

évre 

EISZ éves munkaterv 2017 

1. 
negyedév 

2. 
negyedév 

3. 
negyedév 

4. 
negyedév 



Az EISZ kínálata 
Elérhető adatbázisok száma 2017-ben: 41 

 Adatbázis típusa szerint 
◦ Teljesszövegű adatbázisok 

◦ Bibliográfiai adatbázisok 

◦ Faktografikus adatbázisok 
Tartalomszolgáltató cégek: 

http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/adatbazisok.html


 Adatbázis témája szerint  

 Minden tudományterületet lefedő multidiszciplináris adatbázisok 
 

  

  

 Szótárak  

 Egy tudományterületre szakosodott speciális adatbázisok 
 

  

  

  

  

 Tudományértékeléshez használható hivatkozási adatbázisok  

 

Az EISZ kínálata 



COMPASS 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. 

  



• 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 

 

• 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) 

 

  

A COMPASS fejlesztés várható hatása 



http://eisz.mtak.hu 
eisz@konyvtar.mta.hu 


