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Az  Országgyűlésről  szóló  2012.  évi  XXXVI.  törvény  28.  §-ának  (4)  bekezdése  alapján  „Az
Arcanum Digitális Tudástárhoz való hozzáférés biztosításáról” címmel a mellékelt határozati
javaslatot kívánom benyújtani. 



...../2020. (.....) OGY határozat 

Az Arcanum Digitális Tudástárhoz való hozzáférés biztosításáról

Az  Országgyűlés  –  elismerve  az  Elektronikus  Információszolgáltatás  Nemzeti  Program  (a
továbbiakban: EISZ) Programtanácsának álláspontját, miszerint az Arcanum Digitális Tudástár (a
továbbiakban: ADT) közkincsjellegű szolgáltatás – a következő határozatot hozza:

1. Az Országgyűlés felkéri a Kormányt annak biztosítására, hogy az EISZ tagintézményei részére
nemzeti licenc vásárlásával biztosított legyen az ADT-hez való hozzáférés. Ennek megvalósítása
érdekében:

a) a Kormány felkéri a Magyar Tudományos Akadémiát (a továbbiakban: MTA), hogy – az MTA
Könyvtár  vezetőségével  és  az  MTA  Könyvtár  közreműködésével  megvalósuló  EISZ
Programtanácsával  egyeztetve  –  biztosítsa  az  EISZ  tagintézményei  részére  az  ADT-hez  való
hozzáférés költségeinek 100%-os támogatását;

b) a Kormány gondoskodjon az a) pontban foglaltakhoz szükséges költségvetési forrásról az MTA
részére.

2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
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Általános indokolás

Tekintettel arra, hogy az ADT 2016 és 2019 között az EISZ Programtanács döntése alapján
100%-os központi támogatást élvezett, így az EISZ tagintézményei további költségek nélkül
vehették igénybe az adatbázist, a Jobbik aggodalommal és megdöbbenéssel értesült arról, hogy
az  EISZ idei  költségvetése  alapján  az  EISZ tagintézményei  2020 márciusától  nem kapnak
nemzeti licenc vásárlásával biztosított hozzáférést Magyarország legnagyobb és folyamatosan
bővülő digitális periodika adatbázisához, az Arcanum Digitális Tudástárhoz. Ugyan a COVID-
19 járvány okozta vészhelyzetre való tekintettel az ADT márciusban egy hónap időtartamra
ingyenessé  tette  hozzáférhetőségét,  ez  a  korábban  rendelkezésre  álló  források  hiányának
következményeire nem jelent hosszú távú megoldást. Különösen aggasztó ez a forrásmegvonás
abban a tekintetben, hogy az EISZ tagintézményei közé tartozik számos levéltár, felsőoktatási
intézmény, múzeum, könyvtár, egészségügyi intézmény és határon túli szervezet is. Legyen szó
akár  a  felsőoktatási,  akár  a  közgyűjteményi,  akár  a  nonprofit  kutatási  szférában
tevékenykedőkről, az említett archívumhoz való hozzáféréstől eleső kutatók munkáját nagyban
megnehezíti,  sőt  akadályozza  is  a  2016  és  2019  közötti  100%-os  központi  támogatás
megszűnése.

Az  EISZ  Programtanács  és  az  MTA Könyvtárának  vezetősége  is  jelezte  a  finanszírozó
hatóságok felé a forráshiány súlyosságát, bemutatva a digitális adatbázis fontosságát, valamint
több  előterjesztést  is  benyújtottak  a  probléma  lehetséges  megoldási  javaslatainak
felvázolásával,  ami  igazolja,  hogy a  magyar  kutatókat  széles  körben  érintő  hiány komoly
aggodalmakat okoz a tudományos szférában.

Az EISZ Programtanács 2019. júniusi ülésén megfogalmazott álláspontja szerint továbbá az
ADT közkincsjellegű szolgáltatás, amelynek biztosítása az EISZ-en keresztül kizárólag 100%
központi támogatás mellett lehetséges.

Figyelemmel mindezekre és arra, hogy a nemzetközi viszonylatban is kiemelkedő színvonalon
és  teljesítménnyel  dolgozó  magyar  kutatók  munkájának  minden  lehetséges  eszközzel  való
támogatása vitán felül álló nemzetstratégiai kérdés, a Jobbik szerint feltétlenül szükséges, hogy
az  EISZ  költségvetésében  biztosított  legyen  ugyanaz  a  mértékű  forrás  az  ADT-hez  való
hozzáféréshez, ami a 2016 és 2019 közötti időszakban rendelkezésre állt.
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