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Miről is lesz ma szó?



„Az Open Science olyan tudományos gyakorlat, 
ahol lehetőség nyílik az együttműködésre, a kutatási 
adatok, laboratóriumi jegyzőkönyvek és egyéb, a 
kutatás folyamatában keletkezett információk szabad 
felhasználására, engedélyezve az újrahasznosítást, a 
reprodukálást, a terjesztést. Egy olyan mozgalom, 
melyben a kutatások együttműködésen alapulnak, 
átláthatóak és elérhetőek.” – openscince.hu

„Az Open Access a tudományos kutatások 
(adatok és közlemények, pl. folyóiratcikkek) 
online, digitális formában történő, ingyenes 
közzétételét jelenti. Lehetőséget biztosít a 
tudományos publikációk szabad és jogszerű 
újrafelhasználására, mivel az open access
dokumentumok letölthetők, másolhatók, 
megoszthatók, nyomtathatók, az eredeti forrás 
feltüntetésével.” – BCE Könyvtár





Kik a szereplők?

Tudományos kommunikáció hagyományos modellje:

szerző - kiadó - előfizető (pl. könyvtár) – olvasó

A kép forrása: openscience.hu



Miért jó a kutatók, a kutatót foglalkoztató intézmények 
(pl. az egyetemek) és a társadalom számára?

A kép forrása: openscience.hu



- Corvinus Kutatások repozitórium

- a cikkek teljes egészében open access
folyóiratban való megjelenése

- a szerzőnek teljesen ingyen biztosítják 
tudományos cikkének OA megjelenését

- csak egyes cikkek válnak nyíltan 
elérhetővé

Milyen modellek léteznek 
OA publikálásra? 







- A repozitóriumok, így a Corvinus Kutatások nyilvántartják, tárolják, megőrzik, terjesztik és aktívan prezentálják 

az egyetem tudományos eredményeit, ezáltal javítja az intézmény tudományos megítélését. 

- A legnagyobb keresők, aggregátorok indexelik, aratják: A feltöltött dokumentumok kereshetőek és 

hozzáférhetőek lesznek szélesebb körben, hazai szinten a magyarországi repozitóriumi közös keresőben -

http://oaikereso.sztaki.hu - valamint nemzetközi szinten a Google Scholar, Base, Core és minden egyéb más 

nagy aggregátor adatbázisaiban.

- A dokumentumok megőrzése ellenőrizhető helyen, az egyetemi, könyvtári szerveren történik. 

- A szakszerű metaadatolás segíti a kereshetőséget és megtalálhatóságot.

- A repozitórium részletes statisztikát is kínál arról, hogy hányan töltötték le a feltöltött dokumentumot.

- Az MTMT-ből való feltöltés után, vagy a repozitórium külső azonosítójának MTMT-ben való elhelyezése után a 

publikációs listáiban megjelenik a teljes szövegű elérés linkje, mint repozitóriumi tartalom.

Miért jó repozitóriumban (pl.: a Corvinus Kutatásokban) elhelyezni a publikációt? 



Intézményi lehetőségek

1. Repozitórium – mi is ez? -
Corvinus Kutatások

2. Read&Publish szerződések

3. Egyetemi 
Kutatástámogatási Pályázati 
Rendszer – Workflow









A keret kimerüléséről az EISZ 
és Corvinus Könyvtár is 
tájékoztatja az egyetemi 
szerzőket.

A keret erejéig az összes 
beérkező kérésnek van esélye 
OA megjelenésre.



Köszönöm 
a figyelmet!

veronika.vitez@uni-corvinus.hu


