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Nyilvános
kommunikáció

prove (v.) from Old French
„show; convince; put to
test”

evidence (n.)  from Latin 
„vivid presentation”



Robert Merton
A tudomány ethosza

1. Univezalizmus

2. Pártatlanság

3. Szervezett szkepticizmus

4. Kommunalizmus

▪ a tudományos eredmények közösek, csak igen 
korlátozott lehet az egyéni alkotói részesedés. 

▪ Az elismerés intézményes, tulajdonjogok 
minimálisak. 

▪ Az elkészített termék köztulajdont alkot.



• a cikkek több mint fele nem 
elérhető előfizetés nélkül

• szegényebb országok és 
magánemberek nem férhetnek 
(legálisan) hozzá a tudáshoz

• diákok, kutatók otthonról nem 
érik el a szakirodalmat

• a közösség pénzén előállított 
termékek nem elérhetőek a 
közösség számára

• mindez lassítja a tudományt, 
növeli az egyenlőtlenséget és 
fenntartja a kiadók hatalmát a 
kutatók felett

• az intézmények jelentős költségek 
árán érik csak el a folyóiratokat
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A Magyar Tudományos Akadémia A Magyar Tudományos Akadémia 
elnökénekelnökének

24/2016. (VII. 15.) számú határozata24/2016. (VII. 15.) számú határozata
A tudományos művek nyílt hozzáférésű A tudományos művek nyílt hozzáférésű 

közzétételérőlközzétételéről

Az Akadémia célja –az Európai Bizottság 
2012/417/ EU sz. ajánlásával összhangban 
[…] járuljon hozzá a közpénzekből 
finanszírozott kutatások eredményeként 
létrejött tudományos publikációkhoz való 
nyílt hozzáféréshez […]



az OTKA Támogatási 
Szerződések Teljesítésének 
Szabályainak 7.10-es pontja 

alapján:

•
„A vezető kutató feladata, hogy az 
OTKA-támogatással létrejött 
tudományos közleményt a nyílt 
hozzáférés (Open Access) normái szerint 
térítésmentesen olvashatóvá tegye a 
szabad olvashatóság jogának 
biztosításával, vagy a közlemény 
megjelenését követően annak nyilvános 
hozzáférésű repozitóriumbavaló 
elhelyezésével.”
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Adat-használhatóság
23-62

%
Hardwicke, T. E., Mathur, M. B., MacDonald, K., Nilsonne, G., Banks, G. C., ... & Lenne, R. L. (2018). 
Data availability, reusability, and analyticreproducibility: Evaluatingtheimpactof a mandatoryopendata
policy atthejournalCognition.Royal Society Open Science,5(8), 180448.



FAIR Data Principles







Többen látják

Könnyebb 
alkalmazhatóság

Több hivatkozás

Döntéshozókat 
jobban elérjük

Megfelelünk
az elvárásoknak

Mindenkit
hozzáférhet

A közpénzek jobb 
felhasználása

Nem csak a gaz-
dagokat érjük el
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