
2013. október 21. és 25. között immár
hatodik alkalommal rendezték meg vi-
lágszerte a tudományos kommunikáció
új modelljét fókuszba állító nyílt hozzá-
férés hetét (Open Access Week). A hét
eseményeihez csatlakozva a Budapesti
Corvinus Egyetem Központi Könyvtára
október 24-én rendezett konferenciát
Hozzáférhetõ tudomány címmel. 

Megnyitó elõadásában Palkovics
László, a Budapesti Corvinus Egyetem
tudományos rektorhelyettese az open
access mozgalom kialakulásának törté-
netét és létrejöttének okait röviden vá-
zolva kiemelte azokat a fontosabb kér-
déseket, melyek ma talán a leginkább
foglalkoztatják a téma iránt érdeklõdõ
kutatókat és könyvtárosokat, és amelyek-
re a konferencián elhangzott elõadások
megpróbáltak választ adni. Így került
említésre a nyomtatott folyóiratok árának
az elmúlt években történt nagyfokú
emelkedése, a nyílt hozzáférésû publiká-
lás valódi költségei és az ehhez kapcsoló-
dó esetleges állami szerepvállalás kérdé-
se, a szerzõi joggal kapcsolatos problé-
mák, illetve a közpénzbõl finanszírozott
kutatások mindenki által hozzáférhetõvé
tételének mint jogos elvárásnak a szem-
pontja.

Nagy Zsuzsanna, a Budapesti Corvi-
nus Egyetem Központi Könyvtár fõigaz-
gatója, az open access mozgalom törté-
netét, alapelveit és a nyílt hozzáférés 
jelenleg mûködõ modelljeit ismertette.
Az open access mozgalom kezdete Paul

Ginsparg nevéhez fûzõdik, aki 1991-ben
a Los Alamos National Laboratory-ban
létrehozta az arXiv szervert, és szabadon
hozzáférhetõvé tette a fizikatudományi
publikációk preprint változatait. Fontos
mérföldkõ volt ezután az Open Access
Initiative (OAI) létrehozása 1999-ben,
mely megalkotta a webes tartalmakhoz
való hozzáférés szabványait, majd a Bu-
dapest Open Access Initiative (BOAI)
aláírása 2001-ben, melynek során elõször
fogalmazták meg az open access alapel-
veit. 2003-ban már közel háromszáz ku-
tatási intézmény és egyetem (köztük a
Harvard és a CERN) kötelezte el magát
hivatalosan is a nyílt hozzáférés mellett a
Berlini nyilatkozat aláírásával. 

A nyílt hozzáférés mozgalmának
gyors terjedését ezután alapvetõen két té-
nyezõ mozdította elõ: az internetnek mint
a tudományos kommunikáció új csator-
nájának robbanásszerû térhódítása, vala-
mint a tudományos folyóiratok árválsága.
Már az 1990-es évek közepén elkezdõ-
dött az a radikális folyóiratár-emelkedés,
ami a rugalmatlan kereslettel párosulva
monopolhelyzetbe hozta a kiadókat. Ez 
a torz piaci modell pedig arra kényszeríti
a könyvtárakat, hogy gyakorlatilag visz-
szavásárolják saját intézményük tudás-
termését. Ebbõl fakad az az újszerû 
elgondolás, mely szerint a közpénzbõl fi-
nanszírozott kutatási eredményeket min-
denki számára szabadon hozzáférhetõvé
kellene tenni a nyílt hozzáférésû publiká-
ciók révén. A nyílt hozzáférés esély-
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egyenlõséget biztosít, nagyobb láthatósá-
got és idézettséget nyújt a kutatók és az
intézmények számára, gyorsabb közzété-
telt tesz lehetõvé, tudatosítja a szerzõk-
ben, milyen szerzõi jogok illetik meg
õket és hogyan rendelkezzenek azokkal,
könnyebbé teszi a hosszú távú megõr-
zést, és csökkenti a terjesztési költsége-
ket. A nyílt hozzáférésnek a mai gyakor-
latban két modellje létezik: az ún. arany,
illetve a zöld út.

Az arany út a tudományos cikkek
open access folyóiratokban történõ pub-
likálását jelenti. Ez valamekkora költség-
gel jár a szerzõ számára, melynek meg-
fizetése többféle üzleti modell alapján
történhet. Ez a finanszírozási kérdés az
arany út egyik hátránya is egyben, hiszen
a hagyományos publikálásnak nincs
anyagi vonzata a szerzõre nézve. További
ellenérvként a nyílt hozzáférésû folyó-
iratok minõségének a kérdését szokták
felvetni az impakt faktor alacsony volta,
illetve a beküldött cikkek túl magas elfo-
gadási aránya miatt. Vitatott kérdés, hogy
ezeknél a folyóiratoknál valóban a lekto-
rálás-e a megfelelõ minõségi szûrõ, vagy
inkább az utólagos értékelésre kellene
hagyatkozni (pl. a letöltések száma alap-
ján). A Directory of Open Access
Journals (DOAJ)1 jelenleg 9946 szakma-
ilag bírált open access folyóiratról ad át-
tekintést.

A zöld út – vagy más néven szerzõi ar-
chiválás (self-archiving) – a publikáció
egyidejû vagy utólagos, nyílt hozzáférésû
archiválását jelenti valamely intézményi
vagy tudományterületi repozitóriumban.
A különbözõ kiadói politikák szabják
meg azt, hogy a szerzõ a cikkének mely
változatát archiválhatja ily módon
(preprint, postprint vagy kiadói változat).

E repozitóriumok legfõbb elõnye egy-
részt az, hogy nagyobb láthatóságot biz-
tosítanak a tudományos munkáknak a 
tudományos keresõkkel való kompatibi-
litásnak köszönhetõen, másrészt pedig
kevésbé költségigényesek (csak a szerve-
rek üzemeltetése és az adminisztráció
igényel anyagi ráfordítást). A kiadók ar-
chiválási politikájáról a SHERPA/
RoMEO2 adatbázis ad tájékoztatást, az
open access repozitóriumok listája pedig
megtalálható a The Directory of Open
Access Repositories (OpenDOAR)3, va-
lamint a Registry of Open Access
Repositories (ROAR)4 oldalakon.

Az Európai Unió 2008 óta támogatja a
nyílt hozzáférést, aminek köszönhetõen 
a 2011-ben publikált tudományos cik-
keknek már az ötven százaléka elérhetõ
open access formában is. Az unió
Horizon 2020 keretprogramjában pedig
már elõírásként szerepel, hogy minden
uniós keretbõl finanszírozott kutatás
eredményét nyílt hozzáféréssel kell köz-
zétenni.

A legfrissebb trend ezen a területen a
kutatási adatok (open research data) nyílt
közzétételének lehetõségeivel foglalko-
zik, ami újabb kihívás elé állítja a kutató-
kat és a könyvtárosokat egyaránt.

A következõ elõadásban egy magyar
kiadású nemzetközi tudományos open
access folyóirat, az Applied Ecology and
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Environmental Research5 került bemuta-
tásra Hufnagel Levente, a Budapesti
Corvinus Egyetem Kertészettudományi
Kar, Biometria és Agrárinformatika Tan-
szék egyetemi docense, a folyóirat alapí-
tója és fõszerkesztõje által. A folyóiratot
tíz évvel ezelõtt hozták létre azzal a cél-
lal, hogy gyors és rugalmas publikálási
lehetõséget biztosítsanak a tudományte-
rület kutatói számára. Az azóta már
impakt faktorral is rendelkezõ folyóiratot
2010 óra referálja a Web of Science és a
Scopus. 

A nyílt hozzáférésû megjelenési for-
ma mellett több érv is szólt: az egyik 
legfontosabb ezek közül, hogy a publiká-
ciók gyors megjelentetésével a fiatal ku-
tatók minél elõbb bekerülhessenek a
nemzetközi tudományos vérkeringésbe.
Fontos volt továbbá, hogy a nagy referá-
ló és indexelõ adatbázisok, szervezetek,
intézmények és honlapok elismerjék, kö-
vessék és feldolgozzák a tanulmányokat.
Ehhez feltétel volt a folyóiratban publi-
káló szerzõk számottevõ nemzetközi
diverzitása, melynek eléréséhez elsõsor-
ban Ázsia, Afrika és Dél-Amerika „meg-
hódítását” tûzték ki célul. 

A különbözõ finanszírozási lehetõsé-
gek (author-pay-model, reader-pay-
model, editorial-pay-model, szponzorok
által történõ finanszírozás) feltérképezé-
se után számukra a mecénások általi (alt-
ruista) finanszírozás útja bizonyult járha-
tónak. A kiadó és a szerkesztõség ingyen
dolgozik, a honlap tárhelyét a szakmai
háttérintézmény (jelenleg a Budapesti
Corvinus Egyetem) biztosítja, a lektorá-
lási és technikai szerkesztési költségekrõl
pedig az alapító gondoskodik a támogató
szervezetek alkalmankénti hozzájárulá-
sával. 

Ezt követõen Trautmann László, a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem Közgazdaság-
tudományi Kar dékánja két, a Budapesti
Corvinus Egyetem által kiadott folyóira-
tot mutatott be: a Köz-gazdaság6 a BCE
Közgazdaságtudományi Karának 2005
óta negyedévente megjelenõ, lényegében
nyílt hozzáférésû tudományos folyóirata;
a Society and Economy7 pedig, mely
szintén az egyetem lapja, az Akadémiai
Kiadó gondozásában jelenik meg hagyo-
mányos módon (nem nyílt hozzáférés-
sel), évente négyszer, angol nyelven.
A két folyóirat jól szolgálja az egyetem
számára fontos célokat: az egyetemi tel-
jesítmény láthatóvá tételét nemzetközi
színtéren is, valamint a gyors megjelené-
si lehetõség biztosítását a fiatal kutatók
és hallgatók számára.

A következõ elõadásban Lábody Péter,
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala,
Nemzetközi Szerzõi Jogi Osztály osz-
tályvezetõje, egy általános szerzõi jogi
bevezetés után az open access kapcsán
felmerülõ kérdéseket ismertette. A szer-
zõi jogvédelem célja az alkotói munka
megtérülésének biztosítása és a szerzõ al-
kotásához fûzõdõ személyes jellegû jo-
gainak védelme. Az így létrejövõ szerzõi
monopóliumban megtalálhatók egyrészt
személyhez fûzõdõ jogok (a mû nyilvá-
nosságra hozatalának joga, a név feltün-
tetése és a mû egységének védelme),
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másrészt pedig vagyoni jogok (a szerzõ-
nek kizárólagos joga van a mû egészének
vagy valamely azonosítható részének
bármilyen felhasználására és minden
egyes felhasználás engedélyezésére).
A felhasználás engedélyezése történhet
közvetlenül (felhasználói szerzõdések ré-
vén), illetve közvetett módon (közös jog-
kezelõ szervezetek által). 

Az open access publikálással kapcso-
latban az olyan alternatív, közvetlen en-
gedélyezési rendszerek jöhetnek számí-
tásba, mint például a Creative Commons
licencek, ahol a szerzõ a jogai egy részét
a közösségre ruházza át, miközben a jo-
gok másik részét megtartja. Többféle
Creative Commons licenc is létezik, an-
nak megfelelõen, hogy mely jogokat sze-
retné engedélyezni, illetve tiltani a szer-
zõ. A nyílt hozzáférés kapcsán ugyanak-
kor a szerzõi jog kifordításáról beszélhe-
tünk: a szerzõ nem kap jogdíjat, sõt,
gyakran õ fizet a mûve felhasználásáért,
a kiadó kizárólagos felhasználási joga
pedig megszûnik. Ezen ingyenes közvet-
len engedélyezési modellek használata
több problémát is felvet: nem érvényesít-
hetõ a felhasználási szerzõdésekre
egyébként vonatkozó kötelezõ írásbeli-
ség, problémás a nyilatkozatok egyolda-
lúsága, illetve a közös jogkezelés hazai
rendszere, kiterjesztett és kötelezõ volta.
Összefoglalóan az mondható el, hogy a
hazai szerzõi jogi szabályozás nem áll
még készen az alternatív engedélyezési
módszerek teljes körû kezelésére, miköz-
ben a szabad hozzáférés iránti növekvõ
igény egyre inkább megkövetelné a pon-
tos szabályozást.

A konferencia záró elõadásában
Hoffmann Ádám, a Budapesti Corvinus
Egyetem Központi Könyvtára Alkalma-

zásfejlesztés és Elektronikus Publikálás
Osztályának osztályvezetõje, a Corvinus
Kutatások8 intézményi repozitóriumot
mutatta be. A Corvinus Kutatások az
egyetem kutatói, alkalmazottai által lét-
rehozott kutatási eredmények digitális in-
tézményi repozitóriuma, mely mostanra
már több mint ezerkétszáz folyóiratcik-
ket, könyvfejezetet, mûhelytanulmányt
és konferencia-elõadást tartalmaz.
A gyûjteményt a Budapesti Corvinus
Egyetem Központi Könyvtára hozta létre
2011-ben, az EPrints ingyenes dokumen-
tumkezelõ szoftver segítségével. 

A repozitórium az OAI-PMH proto-
koll segítségével tud kapcsolódni olyan
gyûjteményekhez és tudományos keresõ-
szolgáltatásokhoz, mint például a
GoogleScholar, a RePEc (Research
Papersin Economics) vagy az EconBiz.
Legfõbb célja az egyetem tudományos
munkásságának láthatóbbá tétele itthon
és nemzetközileg egyaránt.

A konferencián elhangzott elõadások
egyfelõl tehát betekintést nyújtottak az
open access világába és megismertették a
hallgatóságot néhány konkrét gyakorlati
példával, másfelõl pedig sorra vették
azokat a kérdéseket és problémákat,
amelyek lépten-nyomon felmerülnek a
nyílt hozzáféréssel kapcsolatban, és ame-
lyekre reményeink szerint – többek kö-
zött az Open Access Week kapcsán zajló
szakmai rendezvények révén – megoldá-
sok is születnek majd. ■
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