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OA megállapodások
Az elmúlt 15 év alapján elmondható, hogy az Open Access mint elv
széles körű támogatottságot élvez. A gyakorlatban ez az elkötelezettség
leginkább csak iránymutatások, előterjesztések, szabályozások képében
jelent meg, amelyek azonban nem eredményezték a tudományos
kommunikáció átalakulását.

Több mint 15 évvel a Budapest Open Access kezdeményezés után az
újonnan megjelenő publikációk közel 80% továbbra sem érhető el
szabadon.
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„The time for talking about Open Access is 
now past. With these agreements, we are 

going to achieve it in practice.”

3Forrás: https://www.politico.eu/wp-content/uploads/2016/05/NLopenaccess.pdf



A megállapodások lényege, hogy ne rendeletekkel és szabályozásokkal
érjék el az OA publikálást, hanem az előfizetési konstrukciók
átalakításával segítsék elő egy új piaci modell elérését, amelyben a nyílt
publikálás alapvető elem.

Ezzel biztosítva azt, hogy a jelenlegi, évről-évre emelkedő előfizetési
díjakon alapuló modellt felváltsa egy átláthatóbb, szakmailag és
gazdaságilag fenntarthatóbb üzleti modell.
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OA megállapodások

https://libereurope.eu/blog/2017/09/07/open-access-five-principles-for-negotiations-with-publishers
https://libereurope.eu/blog/2017/09/07/open-access-five-principles-for-negotiations-with-publishers


Open Access
Az elmúlt években több nemzeti konzorcium is lépett abba az irányba, 
hogy az előfizetések helyett úgynevezett átmeneti (transitional, offset, 
read-and-publish stb.) megállapodásokat kössenek a kiadókkal

• KEMÖ (Ausztria)

• VSNU (Hollandia)

• Finelib (Finnország)

• Projekt DEAL (Németország)

• MPDL (Németország)

• Jisc Collections (Nagy-Britannia)

• EISZ
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https://konsortien.at/openaccess.asp
http://www.vsnu.nl/en_GB/public-access-request
https://www.kiwi.fi/display/finelib/Open+access+in+English
https://www.projekt-deal.de/
https://www.mpdl.mpg.de/en/21-specials/50-open-access-publishing.html
https://www.jisc-collections.ac.uk/About-JISC-Collections/Supporting-transition-to-Open-Access/
http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access.html


Németország
Habár több kiadó nyitott az új típusú megállapodásokra, az Elsevierről
ez nem mondható el: a DEAL Projekt 2017-óta nem tudott megegyezni a
kiadóval, holott a kutatói közösség támogatását is élvezik: a Projekt
DEAL-ben résztvevő intézmények 2017-től nem rendelkeznek
szerződéssel, mivel nem újították meg az egyéni előfizetéseiket. 2018-
ban ez a szám tovább nőtt.

A DEAL Projekt jelenleg is tárgyalásokat folytat a SpringerNature és
Wiley kiadókkal.
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https://www.hrk.de/press/press-releases/press-release/meldung/researchers-resign-editorship-of-elsevier-journals-4237/
https://www.nature.com/articles/d41586-018-00093-7
https://www.projekt-deal.de/
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https://www.nature.com/articles/d41586-017-07817-1
https://www.nature.com/articles/d41586-017-07817-1
http://www.sciencemag.org/news/2017/10/german-researchers-resign-elsevier-journals-push-nationwide-open-access
http://www.sciencemag.org/news/2017/10/german-researchers-resign-elsevier-journals-push-nationwide-open-access


Hollandia
A holland modellről és a megállapodásaikról bővebben: The road to
open access

Hollandia idén tárgyalja újra a megállapodását az Elsevierrel, a
tárgyalóbizottság vezetője azt nyilatkozta, hogy készen állnak arra, hogy
Németországhoz hasonlóan kitartsanak, és ne írjanak alá olyan
szerződést, amely nem felel meg a holland kutatói közösség igényeinek.
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http://vsnu.nl/more-impact-with-open-access/the-road-to-open-access.html
https://www.scienceguide.nl/2018/01/we-are-prepared-for-a-no-deal/


EISZ
Jelenleg az alábbi kiadókkal van élő, OA elemet tartalmazó 
szerződésünk:

• De Gruyter

• Royal Society of Chemistry

• Taylor & Francis
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Taylor & Francis
◦ A kiadóval 2018-tól van előfizetésünk, amely 70 OA cikk díjmentes

publikálását biztosítja a résztvevő intézmények szerzői számára.

◦ A megállapodás a hibrid lapok mellett kiterjed a kiadó teljes portfóliójára

◦ Az előfizetői kör tagjai 2018-ban: a Budapesti Corvinus Egyetem, az Eötvös
Loránd Tudományegyetem, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, a Közép-európai
Egyetem, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Szegedi
Tudományegyetem.
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De Gruyter
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◦ A kiadóval 2018-tól van előfizetésünk, amely 12 OA cikk díjmentes
publikálását biztosítja a résztvevő intézmények szerzői számára.

◦ A megállapodás a hibrid lapok mellett kiterjed a kiadó teljes portfóliójára

◦ A konzorciumban résztvevő intézmények 2018-ban: Eötvös Loránd
Tudományegyetem, Evangélikus Hittudományi Egyetem, Károli Gáspár
Református Egyetem, MTA Könyvtár és Információs Központ, Pázmány Péter
Katolikus Egyetem és Pünkösdi Teológiai Főiskola.



Royal Society of Chemistry
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◦ A kiadó 2017-ben került be az EISZ kínálatába.

◦ A kiadó 2017-ben és 2018-ban a Gold for Gold programot folytatta
Magyarországon: az előfizető intézmények az előfizetési díjuk arányában
vouchereket kapnak amelyeket manuális adminisztráció során válthattak be
az intézményi adminisztrátorok a kiadó hibrid folyóirataiban megjelent
cikkekre.

◦ Az előfizetői kör tagjai: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,
MTA Természettudományi Kutatóközpont, MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont,
Szegedi Tudományegyetem.
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Royal Society of Chemistry -
eredmény


