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Budapest Open Access Initiative

• Egy Budapesten 2001. december 1–2-én tartott rendezvényen 
született nyilatkozat, amelyben kutatók jelezték igényüket a 
tanulmányok nyílt hozzáféréssel való közzétételére. 

• A BOAI honlapja máig működik és frissül, folyamatosan lehet 
aláíróként csatlakozni. 

• Bár nem ez a kifejezett cél, de a kor
technikai feltételei alapján a BOAI
a repozitóriumi hozzáférés kérdését
népszerűsítette.

• Máig az OA egyik meghatározó
dokumentuma.



Eurobarometer 2021

Forrás: European citizens’ knowledge and attitudes towards science and technology (2021)

https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=76996


Forrás:
https://openscience.hu/wp-content/uploads/2019/03/openaccess-2-1024x835.jpg



Milyen open access típusok léteznek?

Green open access (önarchiválás)

• A szerző számára a publikálás nem jár költséggel, viszont 
lemond a felhasználási jogokról a végleges kiadói változat 
esetén.

• A kiadói oldalon nem válik szabadon elérhetővé a tanulmány, 
vagy csak bizonyos idő után válik elérhetővé. 

• A szerző elhelyezheti a kézirat nem végleges változatát az 
intézményi repozitóriumban vagy más tárhelyen. A 
repozitóriumban elhelyezett kézirat a szerződés függvényében 
szabadon elérhető (általában a lektorálás előtti vagy nem 
végleges kézirat) vagy embargóval elérhető (általában a 
lektorált, de nem végleges kézirat).



Milyen open access típusok léteznek?

Green open access (önarchiválás)

• Az OTKA elfogadja a green open access publikálást. 
Nemzetközi pályázatok esetén általában nem támogatott. 

• Az OTKA-pályázatok és általában az NKFI Hivatal pályázatai 
elfogadják az intézményi repozitóriumban és/vagy REAL-ban
történő embargós archiválást open access publikációként. 
• Széchenyi István Egyetem Repozitóriuma (SzeRep) – http://szerep.sze.hu/ 

• MTA REAL – http://real.mtak.hu/

• A megfelelően repozitált tartalmakat aratják a nemzetközi 
adatbázisok, így bekerülhetnek a nemzetközi vérkeringésbe (és 
természetesen több hivatkozást gyűjthetnek). Ld. CORE, BASE.



Milyen open access típusok léteznek?

Gold open access (kiadói közzététel)

• A szerző megtartja a felhasználási jogokat, szabadon 
közzéteheti a tanulmányt az intézményi honlapon, közösségi 
oldalakon stb. 

• A tanulmány a megjelenés pillanatában szabadon 
hozzáférhetővé válik a kiadói oldalon.

• Valamennyi hazai és külföldi pályázat elfogadja a gold open
access megjelenést. 

• A szerzőnek kell megfizetni a kiadó felé a közzétételi díjat (APC, 
article processing charge). Az APC 2-5 ezer euró
cikkenként (kb. 800 ezer – 2 millió forint).



Milyen open access típusok léteznek?

Diamond/platina open access

• A szerző megtartja a felhasználási jogokat, szabadon közzéteheti a 
tanulmányt az intézményi honlapon, közösségi oldalakon stb. 

• A tanulmány a megjelenés pillanatában szabadon hozzáférhetővé válik 
a kiadói oldalon.

• Valamennyi hazai és külföldi pályázat elfogadja a diamond open
access megjelenést (tulajdonképpen a gold OA ingyenes altípusa.) 

• A szerzőnek semmilyen költséggel nem jár a közzététel. 

• Tipikusan intézményi, egyesületi folyóiratoknál fordul elő. 
• SZE folyóiratok https://tud.sze.hu/elektronikus-folyoiratok-1
• BME Periodica Polytechnica folyóiratcsalád https://pp.bme.hu/
• BCE-folyóiratok https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/folyoirataink-

kiadvanyaink/

https://tud.sze.hu/elektronikus-folyoiratok-1
https://pp.bme.hu/
https://www.uni-corvinus.hu/fooldal/kutatas/folyoirataink-kiadvanyaink/


Bronze/brown open access

• A tanulmány szabadon elérhető valamilyen formában, de 
nincsenek egyértelműen meghatározva a felhasználási jogok. 

• Ez általában a „kósza”, „gazdátlan” folyóiratnál vagy szerzői 
honlapon fordul elő. Semmi nem garantálja, hogy ezek a 
tanulmányok hosszú távon is elérhetők maradnak.

• Sok esetben a közös keresők sem találják meg ezeket a cikkeket.

Milyen open access típusok léteznek?



EISZ open access szerződések

SZE esetén:

• Akadémiai Kiadó

• Elsevier

• Springer

• Wiley

További EISZ-es szerződések: American Chemical Society, Cambridge University 
Press, De Gruyter, IEEE, IOP Publishing, Lippincott Williams & Wilkins, Oxford 
University Press, Royal Society of Chemistry

https://lib.sze.hu/read-publish-szerzodesek

https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/open-access-megallapodasok.html

https://lib.sze.hu/read-publish-szerzodesek
https://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/open-access-megallapodasok.html


Forrás: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/open-access-hirek/388-merfoldkovek-az-eisz-nemzeti-program-kozelmultjabol.html



Open access helyzetkép Magyarországon

• Az OTKA-pályázatoknál kötelező elem az open access
publikálásra vonatkozó rész elkülönítése

• EISZ open access szerződések

• Intézményi open access alap https://lib.sze.hu/publikacio-
tamogatasi-program

• Intézményi repozitóriumok megjelenése, ennek hiányában 
használható az MTA REAL-repozitóriumcsalád

• NKFI Hivatal által kezdeményezett nyílt tudományos 
állásfoglalásban is szerepel az OA: továbbra is elfogadja a green
open access módot, de támogatja a gold open access-t és az 
EISZ-es szerződéseket (MRK és ODT a kidolgozók között 
szerepel, felsőoktatási intézmények az aláírók között az elmúlt fél 
évben: BCE, BME, DE, ELTE, MATE, PE)

https://lib.sze.hu/publikacio-tamogatasi-program


Forrás: https://oa2020.org/wp-content/uploads/OA2020_Conceptual_Framework.pdf



Nemzetközi OA helyzetkép

• A kutatásfinanszírozók igyekeznek rákényszeríteni a hibrid folyóiratokat a 
teljes gold open access megjelenésre, pl. cOAlition-S. (A hibrid folyóiratok 
esetén egyes cikkek előfizetést igényelnek, más cikkek szabadon elérhetők a közlési díjnak 
köszönhetően. A folyóiratnak így bevétele van az előfizetésekből és az APC-kből is.)

• Országos szerződések lemondása, amennyiben a kiadó elzárkózik az open
access megjelenéstől, pl. Projekt DEAL. 

• Alternatív, pályázatokban elfogadott, lektorált publikálási lehetőségek 
biztosítása, pl.  Open Research Europe. 

• Az eddigi, kizárólag publikálásra épülő értékelési rendszer újragondolása, 
pl. Coalition for Advancing Research Assessment Agreement (CoARA) 

• USA OSTP iránymutatás.

https://www.coalition-s.org/
https://www.projekt-deal.de/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/
https://coara.eu/
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/08/08-2022-OSTP-Public-Access-Memo.pdf


Alternatív OA finanszírozási formák

• Konzorciumi szerződések (EISZ)

• Intézményi alapok

• SCOAP³

• Knowledge Unlatched

• Subscribe to Open (S2O)

• Opening the Future (CEU Press, MIT Press)

• Preprint szerverek



• A DOAJ alapvetően formai és tartalmi szempontok alapján értékeli a 
folyóiratokat. Igyekszik teljességre törekedve kiszűrni a parazita 
címeket. https://doaj.org/

• A DOAJ-ban szereplő folyóiratok esetén automatikusan kérvényezhető 
az MTMT-ben a „szakfolyóirat” kategória beállítása, így az összefoglaló 
táblázatban a megfelelő helyen jelenhetnek meg a tételek.

• DOAB „testvéroldal” könyvekre: https://www.doabooks.org/

Directory of Open Access Journals

https://doaj.org/
https://www.doabooks.org/


Open Research Europe

EU által elfogadott és üzemeltett publikációs platform
https://open-research-europe.ec.europa.eu/

https://open-research-europe.ec.europa.eu/
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