
alapelvek és programok

Görögh ❊�✐t
❉❡❜r❡❝❡♥✐ ❊✁②❡t❡♠



Áttekintés
 Nyílt hozzáférésű publikálás a tudományos 

kommunikáció folyamatában

 Nemzetközi ♦♣✂✄ ❛☎☎✂ss fejlemények, programok

 ❖✆✝✞ ■❘✟ program bemutatása



Tudományos Kommunikáció

Disszemináció
és megosztás Publikálás

Kutatási 
eredmények

Disszeminációs✠✡☛☞

❆✌✍✎✏ ✉✑✍✒ ✓❆
OA folyóiratok

Zöld utas OA
Repozitóriumok

Előfizetéses 
folyóiratok
Könyvtárak

Á



Nyílt hozzáférésű publikálás
Arany út✿ ✔ ✕✖ ✗✘✘✕✙✙ folyóiratokban való 
publikálás (❤ ✚✛ ✱ ✔ ✕✖ ✗✘✘✕✙✙ vagy díjköteles)

Zöld út: személyes archiválás ✔ ✕✖ ✗✘✘✕✙✙
repozitóriumokban

OA stratégiák



▼✜① P✢✜✣✤❦ ✥✦❣✦✧✜✢ ▲✦★✩✜✩✪

Publikálási modellek



✫✬ ✭ ✬ ❢ ✮ ✯✬✮ ❧

DOAJ folyóirat✲✰✳✴✵✶✷✸✳✰ ✹✺✸✸✻✼✽✽✇✇✇✾❞❀❁❥✾❀✰✴✽ ❂
10078 folyóirat ✲ ❃❄ ❅❁✴❇❁✰

❈ ❋

http://www.doaj.org/


Ragadozó kiadók

●❍❏❑◆◗❙❚❯❱❯❱ ❲ ●✈❏❳✈❨❏❩ ❬❭❪❪❫❴❵❵q③❭④⑤⑥⑦⑤⑧④⑥⑨③④⑩❵❫❶❷⑤❸q❭❹⑦q❵



Repozitóriumok
Intézményhez vagy tudományterülethez kötött
 Állandó elérhetőség
 Kereshetőség
 Hosszú távú megőrzés

❺ ❻❼ ❻ ❻



Magyarországon❽

❾❿➀ ❿➁➂➃➄➅➆➇ Kutatások
❿➁➅➈➉➅➈➊ – Szegedi Tudományegyetem 
➋➀➌ ➍ ➋➉➎➂➉➏➉➅➄ ➀➐➑➉➈➉➒
ELTE Digitális Intézményi Tudástár (EDIT)
➓➄➔➂➊ ➍ ➓➄➇→➁➣➏➄ ➀➐➑➉➈➉➒➄
REAL az MTA Könyvtárának 
↔➉➒➒➉➣↕➉➄➇ ➀➐➑➉➈➉➒ repozitóriuma
Szent István Archívum
SZTAKI Publikációtár

➙➛➜➝ repozitórium Európában

➞➟ repozitóriumok



Miért fontos az 
Kutatók

• Láthatóság

• Hatás

• Elis ertség

• Ko u iká ió

• Eg ütt űködés

• Szak ai előrelépés

I téz é ek
➠ Az eg ete  szelle i ter ésé ek „kirakata”

➠ Ma i alizálja a szelle i ter és láthatóságát és 
hatását

➠ Kutatási és oktatási tevéke ségek kezelése, 
érése

➡ Mu katerület projektek, eg ütt űködések, st . 
szá ára

Előnyök



Szerzők jogai
➢➤➥➤➦



Szerzők kötelességei

Kötelessége
➧

➨➩➫ ➭➯➲➯➳➵➲➸➺➲➻➼
➽➾➚➾➚ ➭➯➲➯➳➵➲➸➺➲➻➼
OTKA mandátum
➪➶➹ ➲➯➘➴➯➷➯➳➬➮➮➱✃❐❐❒❒❒❮❰➮ÏÐ❮➬Ñ❐❰➱ÒÓÔÐÕÕÒÖÖ



×
ØÙÚÛ – ØÙÚÜ



Előzmények
• ERC Tudományos Tanács: ÝÞßàáâßãáä åæç èéáã êëëáää ìíîîïð
• ñòóôõò
• èéáã êëëáää ößâæ÷ íîîøùíîúû

èéáã êëëáääùről szóló 39. cikkely minden 

íîîøü ýÞþÞäÿ÷Þä íî. után aláírt támogatási szerződésre 

✈æãý÷tæÿßt
• èê rendeletek, irányelvek EU szinten (òèêò▼êöð

❖♣❡♥❆■❘❊�✵�✵ ✲ ❖✁❡r✁✂❡✇ ✶✹



✄

• ❋P☎ – Kutatási infrastruktúra
• 4,1 millió euró
• ✷✆✆✾✳ ❞✝❝✳✞✳
• 36 hónap
• 27 ország, 38 partner
• Célok:
✟✠ Támogatási struktúra kiépítése ❋P☎ kutatási publikációk feltöltéséhez
✡✠ ☛☞✌❦✍✎♦✏✐❦✉s infrastruktúra kiépítése
✸✠ Kutatási ❛✑❛✍✒❛☞♠❛③♦❦ kezelése ✭❛✑❛✍♠♦✑✌☞☞✌❦✱ ♠✉✏❦❛❢♦☞②❛♠❛✍♦❦✱

technológiák kutatása✮

✓✔✕✖✗✘✙✚✛✜✛✜ ✢ ✓✣✕✤✣✥✕✦ ✧✺





★✩✪✫✬✯✰✴✻✼✻✼ ✽ ★✿✪❀✿❁✪❂ ❃❄

Értelmezés, 
analízis

Szerzői munka

Tudás megosztása, 
kutatók közötti 
kommunikáció

Publikálás
Disszemináció

Archiválás, 
megőrzés

Kutatási 
❅❇❅❈❉●

kezelése
❍



❏ ❧

• ❑▲◆◆ ◗❙❚❙❯❜❙❱

• ❲❳ hónap

• ❲❲ ország 

Célok: 
1. Infrastruktúra kialakítása nyílt hozzáférésű publikációk 

és a hozzájuk tartozó adathalmazok összekötésére 

2. Képzések/oktatások szervezése

❨❩ ❬❭❪❫❴❭❵❣ szolgáltatás fejlesztése

❤❥q①④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑨ ⑩ ❤❶q❷❶❸q❹ ❺❻

N ílt adatok

i frastruktúrája
OA pu liká iók

i frastruktúrája



Értéknövelt publikáció 
❼❽❾❿❽➀➁➂ ➃➄➅➆➇➀❿➈➇➉❽ ➊❼➋➌

➍ hagyományos kiadványt (könyvet, cikket 

vagy jelentést) további információkkal 

egészítenek ki. 

➍➎ értéknövelt publikáció az internet 

kínálta összekapcsolási lehetőségeken 

➏➐➏➑➒➐➓

➔→➣↔↕➙➛➜➝➞➝➞ ➟ ➔➠➣➡➠➢➣➤ ➥➦



➧

• 2015 január 
• ➨➩ hónap
• ➫➭ ➯➲➳➵➸➺➳

• ➻➻ ➼➽➾➚➽➪➶ ➹➘➽➴ ➷➬➬➽➮➮ ➱➽✃➘❐➽➮❒ ➘➹➴➪➹❒
• ❮ ❰➽➬➱➴➶❒➷➶ ➘➷Ï➪➴➽Ï
• ÐÑ Tudományos szervezet
• ➻ Òdatközösség
• ➻ Óogi szakértő

• Több projektet magában foglaló program

ÔÕÖ×ØÙÚÛÜÝÜÝ Þ ÔßÖàßáÖâ ÜÝ

ãäåæ çåãæ èäéêéæ éãëæ èêìääæ ãíåäæ èîç

íêéæ ïðñòóðæ ôçäõ
ö÷øù öúûüù ýþÿ

❯●❖❊� ❯▼■◆❍❖� ❯●❊◆❚� ❈❘■❙t✐♥� ❡■❋▲� ▲■❇❊❘� ❏■❙❈� ❈❖❯P❊❘■◆�
❙❯❘❋� ❯❈▲� ❈❖❆❘� ❈▲❆❘❆



Nyílt tudomány infrastruktúrája

✁♣✂✄☎✆✝✞✟✵✟✵ ✲ ✁✈✂r✈✠✂✇ ✟✶

✡☛☞✌ ❛❝❝☞ss
tudatosság a 

kutatók körében

✍✌✎☞✏✑☛☞✏❛bilitás
és 

szolgáltatások

Kapcsolódás
• ✒✷✓✷✓
• ✔✕♠✖✕✗✘

finanszírozók

Támogatás és képzés



✙✚✛✜✢✣✤✥✦✧✦✧ ★ ✙✩✛✪✩✫✛✬ ✦✦



✭ célok
• ✮③ ✯✰✱✳✴♦✸✳✴✹❜✯❧✯✱ás növelése a kutatási források között

• ✮ ✺✻✼✻✼ ✽✮✾✹✰❞átumok támogatása
• ✿❀❀❁ nyílt hozzáférés a tudományos publikáció körében

• ❂❃❄❃❅❉❑❤ ◗❅❱❅ ❲❳❨❩❱

• ❬♦❧❞ ✽✮ ✸✯❧♦✱ ❭ ❪❫❴ pályázat utáni publikálás támogatása

• A tudományos kommunikáció új formáinak tesztelése

• Nemzetközi együttműködések megerősítése

• ❵❢ ❣❥❦q❵✉①② ❥④⑤⑥④⑦⑧⑨ ⑧⑩q❶ jogi személyiség 

❷❸❹❺❻❼❽❾❿➀❿➀ ➁ ❷➂❹➃➂➄❹➅ ❿➆



repozitóriumi hálózatból 
kiindulva egy Európa➇szintű 

kutatási információs rendszer 
kiépítése

➈➉➊➋➌➍➎➏➐➑➐➑ ➒ ➈➓➊➔➓→➊➣ ➐↔



Értéknövelt publikációk 
megjelenítése

Támogatás↕➙➛➜➝➞
➟➠➡➢➤➥➦➧ ➧➠➨➧➠➦➩➠➫

statisztikája
➭➭➭

Keresés és böngészés

Együttműködés
Publikációk és 

adatok feltöltése Hatás, citáció, statisztikák 
használata

➭➭➭

➯➲➳➵

➸➺➻➼ repozitóriumok
Adat folyóiratok

Kutatási adatok ➩➽➧➠➠➾➠➧➠➚

Repozitóriumok
➪➶➹➘ ➴➷➷➹➬➬ folyóiratok

➮➽➧➠➠➾➠➧ és ➱✃❐
❒❮❰ÏÏ❮ÏÏÏ ➛➜ publikációÐÑÏ minősített repozitórium

Nemzeti finanszírozás

ÒÓ finanszírozás

Felhasználói irányelvek

IntézményiÔ
ÕÖ×Ø

ÙÚÛÜÝÞßàáâãÛÚ äàßåzitórium

æçèéêëìçí Kategórizálás

Duplum szűrés Idézés

Szövegbányászat

îïðñ interoperabilitás irányelvei

Szolgáltatások
kutatók, projekt koordinátorok, finanszírozók számára

In
fra

st
ru

kt
úr

a
ko

or
di

ná
ci

ó

Infrastruktúra: adatforrások

Øòóôõóòóöó÷Øòóôõóòóöó÷øôùúó÷öó÷øôùúó÷öó÷

SzerzőkSzerzőkûüýöþýÔÿýòù÷ûüýöþýÔÿýòù÷

PublikációkPublikációk Adatszolgáltatók



✲ t ❧

• Kapcsolattartás és kommunikáció
• Minisztériumok, finanszírozó testületek, intézmények, kutatók

• Egyeztetés nemzeti politika és infrastruktúra alapján

• ❍❡�♣❞❡s❦ ❢❡�❛❞❛✁✂❦
• Útmutatók, GYIK, fordítások

• Kutatási adatkezelés támogatása

• Nemzeti finanszírozás integrálása

• ●✂�❞ ❖❆ ♣✐�✂✁ támogatása nemzeti szinten

❋❡�❛❞❛✁✂❦

✄☎✆♥✝■❘❊✞✵✞✵ ✟ ✄✈✆r✈✠✆✇ ✞✻



✡ ✡

☛☞✌✍✎✏✑✒✓✔✓✔ ✕ ☛✖✌✗✖✘✌✙ ✓✼

Támogatás

✚❨✛❑

Útmutatók

Információs 
✜✢❜♦✣✤✥✣✥✦

Tájékoztatók

✧★✩✪✫★✬✭
✮✯✰✱✳✴✯✮

Kategóriák

Témák

Útmutatók 
kidolgozásáa

◆✶✷❉

Események

❲✢❜✸✹✥✺♦✦

❲♦✺✦✽❤♦✾♦✦

Prezentációk

Felvételek, ✾✾✿❀
✽✿❜❁

Disszemináció

Hírlevél

Videók, diák

Szóróanyagok

Egyéb anyagok



EU OA mandátumok változása
❂P❃ ❄❅ P❇❈❏▲ ▼◗❙❙❚❯

• SC39 szerződési záradék

• ❱ ❳❩❬❣❩❭♠❬❪ ❫❴❵❝❥ é❩q✉❥①❥❥①

• Repozitóriumi feltöltések
• Arany utas publikálás 

finanszírozása a program ideje 
❭②❭❥❥

③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩❶❷❶❷ ❸ ③❹⑤❺❹❻⑤❼ ❶❽

❾❏❿❇➀❏➁◗❙◗❙ ▼◗❙➂➃❯

• Minden szerződő projekt

• 100% program lefedettség

• Repozitóriumi feltöltések
• Arany utas publikálás 

finanszírozása a program ideje 
alatt és utána

• ➄①➅①❭❩➆➇ ➈❭❥❭ ➉q②❬❥



Útmutató
repozitórium
vezetőknek ➊➋➌

Útmutató
➍➎➏➐➑repozitórium
vezetőknek

➒➓➔→➑➒➣➓➔↔➑↕➙➛

Interoperabilitás ➜ Útmutatók

➝➞



➟ ➟ szolgáltatás

• ➠➡➢➤➥➦➧➨ biztosítja a ➩➫➭➫➭ publikációk ellenőrzését 
(publikációk, adatok)

• ➯➢➲➳➢➵➸ ➺➢➻➡➼➢➽➾➚➢➤ keresztül más finanszírozókkal való 

együttműködés

• Kutatói közösségek bevonása
• Testreszabott követelményrendszer a kutatási eredmények 

azonosítására

➪➶➹➘➴➷➬➮➱✃➱✃ ❐ ➪❒➹❮❒❰➹Ï Ð✃



ÑÒÓÔÕÖ×ØÙÚÙÚ Û ÑÜÓÝÜÞÓß àá



Publikációk utófinanszírozása

• âãäåæ çèéêëìí

• Lezárult FP7 projektek tudományos eredményeinek nyílt 

hozzáférésű publikálása OA folyóiratokban

îïðñòóôõö÷ö÷ ø îùðúùûðü ýö



þÿ❡♥❆■❘❊�✵�✵ ✲ þ✈❡r✈✁❡✇ ✸✸



Részvétel feltételei
Részvevő programok: 
❋✉t✉✂✄ ❛☎❞ ✆✝✄✂✞✐☎✞ ❚✄❝✟☎♦❧♦✞✐✄s

✠✄s✄❛✂❝✟ ✐☎❢✂❛st✂✉❝t✉✂✄s – ♣❛✂t ✄✡☛☎❢✂❛st✂✉❝t✉✂✄s

▲☞✌✍☞✎✏✑✒✓ ✒✔ ☞✔✌❜✕✒✔❣ ✌✔✍ ✒✔✍✖✏✗✎✒✌✕ ✗☞✘✑✔✙✕✙❣✒☞✏ – ✚✔✛✙✎✜✌✗✒✙✔ ✌✔✍ ❈✙✜✜✖✔✒✘✌✗✒✙✔ ✢☞✘✑✔✙✕✙❣✒☞✏

❙♦❝✐✄t❛❧ ✣✟❛❧❧✄☎✞✄

●✤✥✦✧★✥✩✧✪ ✫✩ ❖✬✧✩ ✭✮✮✧✪✪ ✯✫ ✰✮✥✧✩✯✥✱✥✮ P✤✳★✥✮✴✯✥✫✩✪ ✴✩✦ ✶✧✪✧✴✷✮❤ ❉✴✯✴ ✥✩ ❍✫✷✥③✫✩ ✹✺✹✺

Előírás: 
✻✼ A részvevő projekteknek kötelező a kutatási adatok repozitóriumokba való feltöltése
✽✼ Az adatokhoz való nyílt hozzáférés biztosítása, amennyiben lehetséges
✾✼ Kutatási adatkezelési terv készítése 

✿❀❁❂❃❄❅❇❏❑❏❑ ▼ ✿◆❁◗◆❯❁❱ ❲❳



Adatkezelési terv – ❨❩❬❩ ❩❭❩❪❫♠❫❭❬ ❴❵❩❭

Adminisztrációs kérdések:
• finanszírozó, ❥❦q①②④⑤ név, szám, projekt leírás, kutató ⑥⑦⑥⑤⑥⑧
• Irányadó politikák (intézményi vagy finanszírozói DM politika, intézményi adatvédelmi politika, stb.)

Adatgyűjtés:
• milyen típusú adatok keletkeznek: milyen típus, nagyság, kiterjesztés?
• ⑨q⑩❶⑥❷ gyűjtik össze vagy hozzák létre az adatokat?

❸②⑤⑥⑥⑦⑥⑤❹
• ❺⑧❻❶②❷ ❺②⑤⑥⑥⑦⑥⑤ szabványt használnak?
• milyen dokumentumokkal, leírásokkal látják el az adatokat az újra felhasználás megkönnyítése érdekében?

Jogi kitételek teljesítése:
• adatmegőrzés és megosztás jogi kérdései
• a részvevők anonimitásának kérdése
• titkos adatok tárolása és biztonságos átadása

❼❽❾❿➀➁➂➃➄➅➄➅ ➆ ❼➇❾➈➇➉❾➊ ➋➌



Kutatási adatok kezelése

• ➍➎➏➐ ➑➒➓➔→➔➣↔↕

• Tájékoztatás a kutatási adatkezelési tervezésről és politikától

• Könyvtárak szerepe

• Kutatási adatkezelési terv 
➙➛➜➛ ➝➛➞➛➟➠➡➠➞➜ ➢➤➛➞ ➥➙➝➢➦

• ➏→➔➣➧repozitóriumok minősítése ➨➐➏➍➩➫

• Jogi védelem kérdése: adatvédelem➭ titoktartás 

(2 tanulmány)
➯➲➳➵➸➺➻➼➽➾➽➾ ➚ ➯➪➳➶➪➹➳➘ ➴➷



• Feltöltések, adatkezelési tervekhez való hozzáférés

• ➬➮➱✃❐❒❮❰ feltöltések és kapcsolatok

• Kiadókhoz való kapcsolódás

ÏÐÑÒ

ÓÔÕÖ×ØÙÚÛÜÛÜ Ý ÓÞÕßÞàÕá âã



TUDOMÁNYOS KOMMUNIKÁCIÓ

äåæçèéêëìíìí î äïæðïñæò óô



Tudománymetria

• Célõ túllépni az ö÷øùúû üùúûýþýÿ

• Többoldalú indikátorok elemzése ❖♣❡♥❆■❘❊ adatok alapján

• A nyílt hozzáférés szociális, társadalmi és gazdasági 

hatásának vizsgálata

�✁✂✄☎✆✝✞✟✵✟✵ ✲ �✈✂r✈✠✂✇ ✸✾



Nyílt lektorálás

• Nyílt lektorálási rendszerek vizsgálata

• Prototípus rendszer kidolgozása

✡☛☞✌✍✎✏✑✒✓✒✓ ✔ ✡✕☞✖✕✗☞✘ ✹✓



Küldetésnyilatkozat
P✙♦♠♦t✚ t✛✚ ❞✐s❝♦✜✚✙❛❜✐❧✐t✢ ❛✣❞ ✙✚✉s✚ ♦❢ ❞❛t❛✤❞✙✐✜✚✣ ✙✚s✚❛✙❝✛

✙✚s✉❧ts✱ ❛❝✙♦ss s❝✐✚✣t✐❢✐❝ ❞✐s❝✐✥❧✐✣✚s ❛✣❞ t✛✚♠❛t✐❝ ❞♦♠❛✐✣s

✦② ✧★✩✪✦✫✬★❤✬✭❣ ✪✭ ✮✯✧✭ ✪✭✰ ★✳★✩✪✬✭✪✦✫✧

s❝✛♦❧❛✙❧✢ ❝♦♠♠✉✣✐❝❛t✐♦✣ ✐✣❢✙❛st✙✉❝t✉✙✚

✙✚s✥♦✣s✐❜❧✚ ❢♦✙ t✛✚ ♦✜✚✙❛❧❧ ♠❛✣❛✴✚♠✚✣t✱ ❛✣❛❧✢s✐s✱ ♠❛✣✐✥✉❧❛t✐♦✣✱

✯✶✮✷✬★✬✮✭✺ ✻✮✭✬✩✮✶✬✭❣ ✪✭✰ ✼✶✮★★✽✫✬✭❦✬✭❣

♦❢ ❛❧❧ ✙✚s✚❛✙❝✛ ♦✉t❝♦♠✚s

(publications, related datasets, software, services, …)

❛❝✙♦ss ❛❧❧ ✚①✐st✐✣✴✱ ✥❧❛✣✣✚❞ ❛✣❞ ❢✉t✉✙✚ ✙✚✥♦s✐t♦✙✐✚s✿

❀❁❂❃❄❅❇❈❉❋❉❋ ● ❀❍❂❏❍❑❂▲ ▼◆

Adatvezérelt kutatások eredményeinek elérhetősége és újrafelhasználása

Nyílt és fenntartható tudományos kommunikációs infrastruktúra létrehozása

Kutatási eredmények átfogó kezelése

Meglévő és tervezett repozitóriumok menedzselése



◗❙❚❯❱ ❲❳❨❩❬❭❳❪❫❨❩❴❬

Köszönöm a figyelmet!

❵❥q③④⑤⑥⑦⑧⑨⑧⑨ ⑩ ❵❶q❷❶❸q❹ ❺⑧


