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nyílt hozzáférés: mérleg 15 évvel a Budapesti nyilatkozat 
után

Elektronikus publikáció; Hozzáférhetőség; Publikálás -tu-
dományos kiadványoké

2002-ben közölte a Budapesti felhívás, hogy „Egy 
régi hagyomány és egy új technológia találkozásá-
ból egyedülálló eredmény született a köz javára. A 
régi hagyomány lényege tudósok hajlandósága arra, 
hogy kutatási eredményeiket szakfolyóiratokban té-
rítésmentesen közreadják, hogy az érdeklődőket és 
tudóstársaikat tájékoztassák; az új technológia pedig 
maga az internet. Ezek együtt teszik lehetővé […] a 
lektorált folyóirat-irodalom elektronikus terjeszté-
sét, és a tudósok, oktatók, diákok és más érdeklődők 
számára a teljesen szabad, korlátok nélküli hozzá-
férést az egész világon.” A főszereplők a 2000-es 
évek elején elsősorban tudósok, könyvtárosok vagy 
kutatóintézetek képviselői voltak. Nem volt szó jogi 
korlátozásokról, hiszen úgy vélték, „Legyen szaba-
don hozzáférhető a számítógépes hálózaton a szak-
irodalomnak az a része, amelyet a tudósok átadnak 
a világnak anélkül, hogy ezért díjazásra tartanának 
igényt” és mivel „[az eszközök] a kutatóknak már 
jelenleg is rendelkezésükre állnak, nem kell tehát 
piaci vagy jogi változásokat kivárniuk.” (http://mek.
oszk.hu/)
A Bethesdai nyilatkozat (legacy.earlham.edu/~peters/
fos/bethesda.htm) 2003-ban már további haszno-
sítási lehetőségeket látott, és már nem volt szó in-
gyenességről. Még ebben az évben a Berlini nyi-
latkozat is (https://openaccess.mpg.de/68053/Berli-
ner_Erklaerung_dt_Version_07-2006.pdf) megerő-
sítette ezt a meghatározást. Mindhármukban közös, 
hogy egyenértékűnek kezelik a zöld (a már máshol 

publikált) és az arany (a publikáláshoz hozzájáruló) 
hozzáférési módot (utóbbiban a közlési díj [Article 
Processing Charge] jelenik meg), de már 2003-tól 
nyilvánvaló volt, hogy a zöld utat nehéz összehan-
golni a Bethesdai és a Berlini nyilatkozattal. A Berlini 
nyilatkozat aláírása után a nagy tudományos kiadók 
nem hagyhatták figyelmen kívül a nyílt hozzáférést, 
de mivel abban nem láttak üzleti lehetőséget, a lejá-
ratás módszerét választották. Az Amerikai Kiadók 
Egyesülete (AAP) például azzal vádaskodott, hogy a 
nyílt hozzáférés az állami cenzúra eszköze és silány 
minőségű. Napjainkban, tíz évvel az AAP hadjárata 
után a nyílt hozzáférés és a kiadók viszonya drámai 
módon megváltozott. Mi történt 2007 és 2016 között? 
Már 2008-ban megjelent a Springer a nyílt hozzáfé-
résben a BMC felvásárlásával, majd Macmillan és 
az Elsevier. 
Ezt a fejlődést kritizálta a Finch-jelentés, mely a ku-
tatástámogatás számára az arany modellt javasolta; 
ez volt az első ajánlás a témában, mely a brit, a né-
met és az uniós kutatástámogatásban is megvalósult. 
Nem rögzítették az APC felső határát, viszont a tá-
mogatott publikációkat a Creative Commons szabad 
licenc (CC-BY) alatt kellett közreadni. Ez a kényszer 
a leleményes kiadókat könnyen szerzett nyereséghez 
juttatta. A nagy üzletet azonban az OA-konzorciumok 
jelentették. A nyílt hozzáférés előkelő és jövedelme-
ző lett – elsősorban a kereskedelmi kiadók számára, 
ugyanakkor zárt ajtók mögött döntöttek fontos kérdé-
sekről, és a lejárató kampányoknak sem lett vége.
Részletes tanulmánya végén a szerző a nyílt hoz-
záférés nyerteseit (kiadók) és veszteseit (mindenki 
más) sorolja fel, majd a téma részletes irodalmát is 
közreadja.

(Murányi Lajos)
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