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Open access megállapodás az 

Akadémiai Kiadóval 

 

A mai napon Open Access publikálást és hozzáfé-

rést biztosító szerződést kötött a Magyar Tudomá-

nyos Akadémia Könyvtár és Információs Központ-

ban működő Elektronikus Információszolgáltatás 

Nemzeti Program és az Akadémiai Kiadó. A két-

éves szerződés keretében az Akadémiai Kiadó 

folyóirataihoz való hozzáférés mellett a résztvevő 

intézményeknél affiliált szerzők minden további 

költség nélkül publikálhatnak Open Access cikke-

ket a kiadó lapjaiban. 

 

A szerződés kapcsán Monok István, a Magyar 

Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs 

Központ főigazgatója, az EISZ Programtanács 

elnöke elmondta, „a tudományos eredményekhez 

való szabad és egyetemes hozzáférés biztosítása 

közös felelősségünk. Több példát is láthattunk az 

elmúlt években arra, hogy a zárt, előfizetéses 

rendszerről való áttérés pénzügyi hátterének bizto-

sítását az intézmények nem a kutatóikra hárítják, 

hanem a rendszerben már rendelkezésre álló elő-

fizetési díjak felhasználásával támogatják azt. Kü-

lön örömünkre szolgál, hogy a világszinten megha-

tározó kiadók mellett ezt az áttérést a régiós szin-

ten fontos szerepet betöltő Akadémiai Kiadóval is 

meg tudjuk valósítani. Biztosak vagyunk abban, 

hogy a magyar szerzők cikkeinek szabad hozzáfé-

rése nem csupán a tudományos közösség, de a 

széles nyilvánosság érdekeit is szolgálja majd.” 

 

Réffy Balázs, az Akadémiai Kiadó igazgatója a 

következőket mondta: „Büszkék vagyunk rá, hogy 

az európai összevetésben is példás hatékonyság-

gal működő EISZ partnerei lehetünk a Nemzeti 

Program indulása óta. Hasonlóan megtisztelő 

számunkra az is, hogy a portfóliónk többségét 

kitevő nemzetközi folyóiratokban, illetve néhány 

hazai lapunkban évente közel 800 magyar szerző 

által jegyzett tudományos közlemény jelenik meg, 

ez a teljes cikkmennyiség mintegy negyede. Min-

dent megteszünk azért, hogy a nálunk publikáló 

kutatók a legnagyobb tudományos kiadókéhoz 

hasonló vagy azt felülmúló, világszínvonalú szol-

gáltatást kapjanak. A most aláírt Open Access-

megállapodás stratégiai jelentőségű előrelépés 

ezen az úton. Nagy gonddal kimunkált, előremuta-

tó és hosszú távon fenntartható szerződést kötöt-

tünk. Mindenkinek nagyon köszönöm, aki részt vett 

az előkészítésében.” 

 

Az EISZ-ről 

 

Az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti 

Program (EISZ) a hazai felsőoktatás, a közgyűjte-

ményi szféra és a nonprofit kutatásban részt vevők 

számára nyújt hozzáférést elektronikus tudomá-

nyos tartalmakhoz nemzeti licenc vásárlásával. A 

program keretében 220 magyar intézmény férhet 

hozzá több mint 60 online adatbázishoz. A nemzeti 

program az MTA Könyvtár és Információs Központ 

szervezeti keretei között működik, a költségvetést 

a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hi-

vatal biztosítja. 

 

Az Akadémiai Kiadóról 

 

Az Akadémiai Kiadó Magyarország legrégibb, 

1828 óta működő kiadója. Folyamatosan bővülő 

nemzetközi és hazai tudományos folyóirat- és 

könyvportfóliójával, nemzetközi tudományos konfe-

renciáival, illetve innovatív online tartalomszolgál-

tatási megoldásaival (Szotar.net, MeRSZ.hu) a 

közép-európai régió tudományos piacának vezető 

vállalata. A kiadó alapítója és kisebbségi tulajdo-

nosa a Magyar Tudományos Akadémia, többségi 

tulajdonosa a Wolters Kluwer multinacionális in-

formációszolgáltató vállalat. 

 
Forrás: http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-

access/295-open-access-megallapodas-az-akademiai-

kiadoval.html 

 

Válogatta: Berke Barnabásné 
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