
 

 

 
 

 

KIADÓI  
OPEN ACCESS 
KONCEPCIÓ 

 
 
 
 

Bedő Márta 
Fekete Rita 
Fölkerné Csernyik Rita 
Kókay Péter 
Ésik Szabolcs 



 

Kiadói Open Access koncepció – PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 1/40 
 

 

Tartalomjegyzék 

 
 

A projekt létrejöttének indoklása .......................................................................................3 

I. A projekt keretében végzett kutatások ..............................................................................5 

1. A PTE-s szerzők kiadók szerinti publikálásának összegzése 2016-2018 MTMT adatok alapján ..6 

2. Predátor kutatás ..........................................................................................................................6 

3. A PTE levelező szerzőinek társszerzős megoszlása MTMT lekérdezés alapján  ..........................7 

4. Az egyetem open access cikkmegjelentetésre fordított összege SAP lekérdezés alapján ..........9 

5. A 2019 tavaszi Kutatás- és publikálástámogatási kérdőív open access és 
publikálástámogatással kapcsolatos kérdéseinek megfogalmazása, kérdőívbe  
építése, kiértékelése ................................................................................................................. 10 

II. A kutatások eredményei ..................................................................................................... 11 

1. A PTE-s szerzők kiadók szerinti publikálásának összegzése 2016-2018 MTMT adatok alapján  .. 11 

2. Predátor kutatás ....................................................................................................................... 13 

3. A PTE levelező szerzőinek társszerzős megoszlása MTMT lekérdezés alapján  ....................... 15 

4. Az egyetem open access cikkmegjelentetésre fordított összege SAP lekérdezés alapján ....... 17 

5. A 2019 tavaszi Kutatás- és publikálástámogatási kérdőív open access és 
publikálástámogatással kapcsolatos kérdéseinek megfogalmazása, kérdőívbe  
építése, kiértékelése ................................................................................................................. 19 

6. Jelenlegi szolgáltatások viszonya az open access-hez .............................................................. 27 

III. Az eredményekből származó javaslatok  ........................................................................ 29 

1. Open access megállapodások kötése a kiadókkal és intézményi open access  
alap elkülönítése  ...................................................................................................................... 29 

2. Az elvégzett publikálási-társszerzős tendencia vizsgálat talonban tartása az open access 
támogatási igénylések pályázási feltételeinek szükség szerinti igazításához, a sávos 
támogatási rendszer életbe léptetéséhez ................................................................................ 31 

3. Előzetes könyvtári open access számla kontroll ....................................................................... 32 

4. Hatáskövetés, monitorozás ...................................................................................................... 33 

5. Felmérések eredményeinek disszeminációja, szerzői edukálás, marketing ............................ 35 

6. Open Science szakértői munkacsoport létrehozása egy intézményi open science koncepció 
kidolgozására  ........................................................................................................................... 37 

Felhasznált irodalom ........................................................................................................... 39 

 



 

2/40 Kiadói Open Access koncepció – PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
 

 

 

  



 

Kiadói Open Access koncepció – PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 3/40 
 

 

Kiadói Open Access koncepció 

Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 
 

A projekt létrejöttének indoklása  

Az Open Access Mozgalom a tudományos tartalmak nyílt hozzáférése melletti 
elköteleződést jelenti. A Mozgalom célkitűzése, hogy országhatárokra és pénzügyi 
lehetőségekre való tekintet nélkül mindenki számára elérhetővé tegye a kutatási 
eredményeket, vagyis a tudományos publikációkat. Napjainkra azonban egy olyan 
kezdeményezéssé nőtte ki magát, amelyet immár a szabad piac és a kontinens tudományos 
diskurzusainak felélénkítése, fejlesztése és a kutatások versenyképességének fenntartása 
jegyében az Európai Bizottság is felkarol. Jelentősége így előbb vagy utóbb a modern Európa 
minden országa, így Magyarország számára is megkerülhetetlenné válik.  

Az Open Access Mozgalom paradigmaváltást idézett elő a tudományos 
kommunikációban, ami nemcsak a kutatói közösségek és a kiadók számára jelent komoly 
változásokat. Hozzájuk hasonlóan a felsőoktatási könyvtáraknak is szembe kell nézniük ha 
nem is egy teljesen ismeretlen, de újszerű felfogással. A folyóiratkrízis1,

 

2,
 

3 leginkább az 
előfizető intézmények, vagyis a könyvtárak kezét köti meg, amelyek számára a magas 
előfizetési díjak sokszor egyébként is szolgáltatási nehézséget okoznak.  

                                                           
1 A folyóiratkrízis kezdetei az 1960-as évekre vezethetők vissza. A II. világháborút követően megnőtt a kutatási 
aktivitás és a kutatók száma is. Az aktív kutatói munka eredménye a publikációk növekedéséhez vezetett, melyek 
megjelentetése az akkori kiadói tevékenységet végző tudományos akadémiák számára egyre több munkával és 
költséggel járt. A tudományos folyóirat-kiadás megtérülő befektetésnek bizonyult.  A kereskedelmi kiadók ezt 
hamar realizálták és sok tudományos akadémia gondozásában lévő folyóirat kiadását vállalták át, a meglévő 
folyóiratok mellett pedig újakat hoztak létre. Az 1980-as évekre a ma is ismert legnagyobb nemzetközi kiadók 
fúziók révén monopolhelyzetbe kerültek. Legnagyobb bázisukat a természettudományi, műszaki, valamint 
orvostudományi (STM - science, technology, medical) területekről merítették. Az 1980-as évekre a három ma is 
jól ismert és működő kiadói csoport uralta a piacot: az Elsevier, a Wiley és a Springer (lásd 2. és 3. lábjegyzet).  
Ez érthető módon számos torzulást eredményezett. A legtöbb tudományterületen a szerzők munkájának 
megítélésében és szakmai sikerük elismerésében meghatározó szerepe van a tudományos folyóiratoknak. A 
kiadók ezt a lehetőséget meglovagolva igyekeznek a lehető legtöbb haszonra szert tenni. A megemelkedett 
előfizetési díjak következtében olyan nehézségekbe ütköztek az előfizető intézmények és azok kutatói, illetve 
szerzői, ami arra késztette őket, hogy az egyszerűbb publikálás érdekében alternatív megoldásokat találjanak. Az 
Open Access Mozgalom úttörői a folyóirat előfizetések megszüntetésében és az ingyenes tartalmak 
előállításában látták a potenciált. 
2 Börzsönyi Nóra: Hozzáférhető tudomány: Az open access és az értéknövelt publikációk világa a könyvtári 
gyakorlat tükrében.  
http://www.lib.uni-corvinus.hu/sites/default/files/Hozzaferheto_tudomany.pdf (letöltés ideje: 2015.10.12.) 
 
3 Correia Ana Maria Ramlho, Teixeira José Carlos: Reforming scholarly publishing and knowledge 
communication. From the advent of the scholarly journal to the challenges of open access. = A tudományos 
publikálás és kommunikáció megújulása/ Tóth Máté (ford.). In: Tudományos és Műszaki Tájékoztatás vol. 53. 
iss. 10. pp. 471-473. 2006.  
http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=4536&issue_id=476.html (letöltés ideje: 2014.06.30.) 

http://www.lib.uni-corvinus.hu/sites/default/files/Hozzaferheto_tudomany.pdf
http://tmt-archive.omikk.bme.hu/show_news.html@id=4536&issue_id=476.html
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S bár az Open Access Mozgalom a kutatói közösségek kisebb csoportjából nőtte ki magát, a 
legtöbb felsőoktatási könyvtár mégis hamar a támogatója lett.    

Az open access publikációs forma térnyerése megköveteli a könyvtáraktól az új 
szerep- és feladatkörök kialakítását. A publikációs tevékenységekre irányuló trendkövetés 
elengedhetetlenül fontos ahhoz, hogy a könyvtár olyan open access szakértő intézményként 
legyen számon tartva, ahol megfelelő szaktudással, naprakész információkkal tudja ellátni 
a szerzőit. Ugyanilyen elvek mentén élvez prioritást az open access szolgáltatások 
kialakítása is úgy, mint a kiadói open access publikálás támogatása.  

Mindezek biztosítása érdekében elkerülhetetlen a szerzőkkel folytatott szoros és 
hatékony kommunikáció, amely egyúttal alkalmat teremthet a témával kapcsolatos képzések 
kialakítására is. Könyvtárunk munkatársai ezek közül számos feladatnak igyekeznek eleget 
tenni, azonban mégis szükségesnek tartottuk egy olyan kiadói open access koncepció 
kidolgozását, amely konkrét javaslatokat tesz a szolgáltatásaink célzott javítása érdekében. 
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I. A projekt keretében végzett kutatások 
 

A projektidőszak alatt számos szakmai anyagot szereztünk be és dolgoztunk fel amellett, hogy 
saját kutatásokat is végeztünk a PTE-n folyó publikálási minták feltérképezése és megértése 
végett annak érdekében, hogy jelen dokumentum szakmailag minél inkább alátámasztást 
nyerjen, és a megfelelő javaslatokat tehessük.  

Többek között anyaggyűjtést végeztünk open access témában a releváns konferenciák, 
előadások, szakmai szervezetek anyagaiból, európai irányító testületek irányelveiből, valamint 
más intézmények gyakorlatainak megismerése által (benchlearning – Szeged, Debrecen). 

Mindezek mellett – figyelembe véve, hogy a PTE-n jelenleg nincs open access publikálás 
támogatására elkülönített összeg, továbbá, hogy az adminisztrációs rendszerben átlátható 
kontroll hiányában nem lehet figyelemmel kísérni oktatóink ilyen irányú publikálási szokásait 
– főként az MTMT adatbázis adatai és SAP lekérdezés alapján saját, több szempontú 
elemzéseket is végeztük, amelyek az alábbiak:gfdf          fd dfg gfdf dfg dfg               g g    f 
 

1. 2016-2018 között PTE szerzők által született publikációk vizsgálata kiadók szerint, 
a potenciálisan megkeresendő kiadók feltérképezése végett 
 

2. PTE-érintett predátor tendenciák, szintén 2016-2018 közötti időszakról 
 

3. Szerzői publikálási tendenciák elemzése PTE-s és nem-PTE-s társszerzők 
számának megoszlása alapján 2013-2018 közötti publikációk esetén, a minél 
igazságosabb Read & Publish támogatási feltételek kidolgozásához 

 
4. A PTE-n open access cikkmegjelentetésre fordított költségek 2018-ban, SAP 

lekérdezés alapján 
 

5. A 2019 tavaszi Kutatás- és publikálástámogatási kérdőív témába vágó kérdéseinek 
megfogalmazása, kérdőívbe építése, majd kiértékelése 
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1. A PTE-s szerzők kiadók szerinti publikálásának összegzése 2016-2018 
MTMT adatok alapján (Kiadói open access finanszírozás) 

Több szempontú vizsgálatunk első pontjaként a kiadói open access finanszírozás 
kialakításához a szerzők publikálási tevékenységére vonatkozó tendenciákat térképeztük fel. 
Azt vizsgáltuk, hogy az intézmény szerzői mely - open access megjelentetést is biztosító - 
kiadóknál publikáltak a legtöbbet egy meghatározott időintervallumban.  

Ennek elsődleges szerepe a potenciálisan megkeresendő nemzetközi kiadók feltérképezése, 
azokon a kiadókon túl, amelyekkel az EISZ-en keresztül kötöttünk  
Read & Publish4 (a továbbiakban: R&P) jellegű open access megállapodásokat. A kapott 
eredmények megalapozott javaslatok előkészítését biztosíthatják. 

Vizsgálatunk alapját az MTMT-ben előállított lekérdezés (2019. március) képezte, melynek 
feltételei a következők voltak:  

o minden PTE-hez affiliált szerző 
o a folyóiratcikkek típusa figyelembe véve az egyes tudományterületi sajátosságokat: 

szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős és csoportos, esszé, 
recenzió/kritika, műkritika, forráskiadás 

o jellegét tekintve minden publikáció tudományos  
o a publikációk megjelenési éve a 2016-2018 közötti időszak 

 

6894 tudományos folyóiratcikkből 2600 publikáció jelent meg olyan kiadók gondozásában, 
amelyek hibrid és/vagy tiszta open access folyóiratok megjelenését teszik lehetővé. 

 

2. Predátor kutatás 

A könyvtáros szakirodalomban és a tudományos közéletben is tényként kezelik a predátor 
kezdeményezések létezését. Ennek ellenére még a publikálásban tapasztalt kutatók is 
beleesnek abba a hibába, hogy nem járnak el körültekintően egy-egy folyóirat kiválasztásakor. 

Könyvtárunk igyekszik felhívni a szerzők figyelmét a predátor praktikákra, de úgy gondoljuk, 
hogy a kiadói open access koncepció kidolgozásának elengedhetetlen része, hogy az egyetemi 
helyzetképet megismerve konkrét javaslatokat tegyünk arra vonatkozóan, hogy a könyvtár 
miként tudja a meglévő erőforrásait felhasználni és szerzőit kellőképpen informálni a predátor 
veszélyekről, adott esetben megakadályozni az ilyen lapokban történő publikálást.  

Ezen indokok mentén döntöttünk úgy, hogy a fenti MTMT lekérdezés vizsgálatakor 
intézményünk szerzőinek predátor folyóiratokban megjelent cikkeit is listába gyűjtjük. 

 

 
                                                           
4 A Read & Publish típusú szerződésekben a folyóiratok előfizetési díját és a kiadó folyóirataiban történő open 
access cikkek publikálási költségeit együttesen kezelik. Az ilyen jellegű megállapodások célja, hogy a szerződő 
felek az előfizetési költségekbe építsék be az article processing charge (APC), vagyis a publikációk közzétételi 
díját anélkül, hogy bármelyik fél hátrányos helyzetbe kerülne. 
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3. A PTE levelező szerzőinek társszerzős megoszlása MTMT lekérdezés 
alapján 

2019-ben az Elektronikus Információszolgáltatás Nemzeti Program (EISZ) résztvevőjeként 
egyetemünk számára lehetővé vált, hogy plusz anyagi ráfordítás nélkül biztosítsa a szerzőink 
open access publikálását. 

Jelen dokumentum megírásakor a Könyvtár már két nagyobb nemzetközi és egy hazai 
kiadóval kötött open access megállapodás konzorciumi tagjaként van számon tartva. 
Egyetemünk szerzői az Akadémiai Kiadó, valamint a Springer és a Wiley kiadók hibrid és 
open access lapjaiban publikálhatnak térítésmentesen, az Elsevier és az ACS (American 
Chemical Society) bevezetés alatt állnak, az LWW (Lippincott Williams & Wilkins) pedig 
2020-ra várható. A több millió forintos nagyságrendű adatbázis-szerződések áraiban az open 
access módon publikált cikkek feldolgozási díjai már benne foglaltatnak, tehát a PTE számára 
nem jelentkeznek plusz kiadásként.   

Mindazonáltal a szerződések egy előre meghatározott mennyiségű cikk ilyen módon történő 
megjelentetésére adnak lehetőséget, amely mennyiség nincs előre lebontva az előfizető 
intézmények között. A kvóta a felhasználás mértékében csökken, függetlenül attól, hogy a 
beküldésre kerülő cikkek például 40%-a egy intézményből érkezik-e.  

Az intézményi publikációk elbírálásának feltételeit az EISZ minden esetben az intézményekre 
bízta. Könyvtárunk jelenleg az Open Access-támogatásban már gyakorlattal rendelkező 
magyarországi felsőoktatási intézmények kritériumrendszereinek vizsgálata után a következő 
feltételek teljesülése esetén vállalja a cikkek open access megjelentetésének támogatását a 
R&P megállapodások hatálya alá tartozó esetekben:  

• A publikáció levelező szerzőjének közalkalmazotti - vagy doktori iskolás hallgatóként 
hallgatói - jogviszonyban kell állnia a Pécsi Tudományegyetemmel (továbbiakban: 
PTE). A közalkalmazotti státusz ellenőrzésére az AAI dolgozói adatbázis szolgál; a 
doktoranduszoknak érvényes hallgatói jogviszony igazolást kell benyújtaniuk. 
 

• A levelező szerzőnek PTE-s intézményi affiliációt kell megadnia a kézirat kiadóhoz 
történő benyújtásakor. 

• Az igényt benyújtó szerzőnek PTE-s intézményi hozzárendeléssel kell rendelkeznie a 
Magyar Tudományos Művek Tárában (továbbiakban MTMT). 

A kritériumok meghatározásakor szem előtt tartottuk a minél egyszerűbb adminisztrációs 
feladatok és döntési mechanizmusok beépítését. Ugyanakkor annak reményében, hogy a 
későbbiekben a R&P megállapodásokon kívül is finanszírozni tudjuk majd a Pécsi 
Tudományegyetem szerzőinek open access publikálását, arra a következtetésre jutottunk, 
hogy szükséges egy további feltétel kidolgozása és majdani bevezetése is, ami valamivel 
szigorúbb követelményeket támaszt a levelező szerző és társszerzői számával kapcsolatban. 
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A célunk az volt, hogy megvizsgáljuk a PTE-s levelező szerzők és társszerzőik intézményi 
megoszlását, majd az eredmények függvényében – és az általuk alátámasztható érvek  
mentén – meghatározzuk, egy-egy PTE-s levelező szerzőjű publikáció esetében mennyi 
szintén PTE-s társszerző meglétét szabjuk a támogatás feltételéül. 

Ennek oka azon túl, hogy a szerzők ne vegyék a támogatás lehetőségét alanyi jogon járónak, 
főként a támogatás igazságos követelményeinek megteremtése és az ún. open access-turizmus 
elkerülése volt. Ugyanis az önkényesen meghatározott számok (például a szerzők  
X%-a legyen PTE-s) tudományterülettől és össz-szerzőszámtól függően vagy túl szigorúak, 
vagy túl megengedőek lehetnek, így pedig nem érik el a szerzők támogatásának célját.5 

Éppen ezért inkább egy több évet felölelő tendencia-vizsgálatot végeztünk, és ennek 
eredménye alapján dolgoztunk ki egy sávonkénti rendszert. 

Vizsgálatunk alapját az MTMT-ben előállított lekérdezés (2019. január 16.) képezte, melynek 
jellemzői a következők voltak:  

o minden PTE-hez affiliált szerző 
o a folyóiratcikkek típusa, melyek eleget tesznek az open access megállapodásokban 

foglalt cikktípusoknak: szakcikk, összefoglaló cikk, rövid közlemény, sokszerzős és 
csoportos szerzőségű szakcikk 

o jellegét tekintve minden publikáció tudományos legyen 
o a szerzők száma nagyobb vagy egyenlő kettővel 
o a publikációk megjelenési éve: 2013-2018 közötti időszak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Példa: ha 50%-ot írunk elő, egy nagyobb, például 20 fős szerzői gárdájú nemzetközi cikk esetén 10 szerzőnek 
PTE-snek kellene lennie, miközben lehet, hogy az adott témával nem is foglalkozik összesen ennyi kutató az 
egyetemen. Így a cikk támogatása elutasításra kerülne, holott szakmailag nagyon is indokolt lehet. 
Ha pedig nincs minimum elvárás a társszerzők tekintetében, előfordulhat nálunk is a máshol már tapasztalt 
jelenség, hogy tömegesen csatlakoznak más intézmények szerzői a publikációhoz, de az adott intézmény 
levelező szerzőjét – amelynek léte alapfeltétel – csak az open access megjelentetés miatt veszik be, tehát 
tulajdonképp kihasználják. Utóbbira vezettük be az „open access-turizmus” kifejezést.  
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4. Az egyetem open access cikkmegjelentetésre fordított összege SAP 
lekérdezés alapján 
 

A felsőoktatási intézmények számára – a projekt létrejöttének indoklásában részletezett okok 
miatt – fontosak a nyílt hozzáférésű tudományos és szakmai tartalmak, melyeket az intézmény 
oktatói, kutatói, dolgozói publikáltak. Ezt felismerve egyre több egyetemi polgár publikál 
open access módon úgy, hogy a publikációs díjat maga fizeti, pályázati forrást keres rá vagy 
az egyetem finanszírozza. 

Ahhoz, hogy az egyetemen teljes képet kapjunk a dolgozók (kutatók, oktatók) publikálási 
szokásairól, a szükséges több oldali elemzés egyik pontja az egyetemen az open access 
publikálásra költött összeg vizsgálata volt: hány ilyen típusú számlát fizetett ki az egyetem, 
milyen összegben, mely kiadóknál publikáltak a szerzők.  

SAP lekérdezés segítségével azt vizsgáltuk, hogy az intézmény 2018-ban mennyi publikálási 
díjat fizetett ki, illetve a szerzők ezeket az írásokat mely kiadóknál publikálták. Az SAP 
lekérdezés valószínűleg nem mutatja az összes publikációs díjra fordított összeget, mivel nem 
elkülönítve kezelik az egyetemen a költségvetésben az open access módon történő 
publikációkra fordított összeget, így az elemzésben azon publikációk találhatóak, amiknek a 
„Szöveg” mezőjében szerepelnek erre vonatkozó kulcsszavak. 
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5. A 2019 tavaszi Kutatás- és publikálástámogatási kérdőív  
open access és publikálástámogatással kapcsolatos kérdéseinek 
megfogalmazása, kérdőívbe építése, kiértékelése 
 

A projektünkbe beépítettük annak a kérdőíves felmérésnek az eredményeit, melyet az 
Oktatás- és Kutatástámogató Osztály 2019. március 28. és április 17. közötti időszakban 
végezett el a Primer munkacsoport bevonásával. Az open access és publikálástámogatással 
kapcsolatos kérdések vizsgálták a PTE-s oktatók, kutatók és PhD hallgatók publikálási 
szokásait, egy adott témakörben való tájékozottságukat és szolgáltatásfejlesztő céllal az 
igényeiket is. Szerettük volna, ha a kérdőív segítséget nyújt egy a rektori vezetés részére is 
előterjeszthető intézményi kiadói open access finanszírozására készült javaslat létrehozásában 
és irányt mutat az Open Access Publishing Iroda (a továbbiakban: OAPI) tevékenységeinek 
fejlesztésében. Éppen ezért felmértük: 

• a vezető nemzetközi kiadók népszerűségét (Melyik kiadókat ismeri?, Melyik 
kiadó(k)nál publikált már hagyományos úton?, Melyik kiadó(k)nál publikált open access 
cikket?),  

• az open access publikálási hajlandóságot (Ön publikált már open access cikket?, 
Tudja Ön, mik az open access publikálás előnyei a hagyományos publikáláshoz képest?, Hol 
publikálna szívesen open access cikket?, Szívesebben publikálna open access cikkeket, 
amennyiben az egyes pályázatokon kívül is lenne az Egyetemen egy kifejezetten az ehhez 
kapcsolódó pénzügyi terheket (APC, azaz cikkfeldolgozási díj az open access cikkek esetén) 
enyhítő alap vagy szolgáltatás?), 

• az OAPI ismertségét és hírnevét (Hallott már az Egyetemi Könyvtár Open Access 
Publishing Irodájáról?, Igénybe vette már az Open Access Publishing Iroda szolgáltatásait?, 
Elégedett volt az Iroda szolgáltatásaival?), 

• és azoknak a kiadói open access témakörébe tartozó könyvtárszakmai területeknek az 
ismertségét, melyek fejlesztése és feladatkörként történő integrálása az OAPI feladata  
(Ismeri a következő repozitóriumok/preprint szerverek valamelyikét?, Használ/használt-e már 
illegális oldalakat publikációk beszerzésére, letöltésére?, Ismeri Ön a következő böngésző 
kiegészítők valamelyikét, amelyek az ingyenesen elérhető szakirodalom megtalálásában 
nyújtanak segítséget? /http://eisz.mtak.hu/index.php/hu/open-access/262-nincs-elofizetesem-
hogyan-ferhetek-hozza-online-tudomanyos-tartalmakhoz.html#bongeszokiegeszitok/). 

Eredményeink egy része korrelál a későbbiekben bemutatott MTMT lekérdezés 
eredményeivel. 
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II. A kutatások eredményei 
 

1. A PTE-s szerzők kiadók szerinti publikálásának összegzése 2016-2018 
MTMT adatok alapján (Kiadói open access finanszírozás) 

Ahogy korábban is írtuk, az MTMT lekérdezés alapján 6894 tudományos folyóiratcikkből 
2600 publikáció jelent meg open access kiadóknál, vagy olyan hagyományos kiadók 
gondozásában, amelyek képesek biztosítani az open access megjelenést hibrid 
folyóirataikban. A lekérdezés tehát nem korlátozódik az open access státuszú cikkekre. Ez 
többnyire az MTMT adatbázis korlátjaira vezethető vissza, ahol a cikkek open access jelölése 
nem kötelező. Ugyanakkor a kiadók double-dipping6 üzleti modellje miatt mi is fontosnak 
tartottuk figyelembe venni azokat a folyóiratokat, illetve kiadókat, ahol lehetőség van az open 
access publikálásra. Hiszen, ha azt tapasztaljuk, hogy népszerű az adott kiadó, érdemes 
elgondolkoznunk azon, hogy intézményünk milyen konstrukciók mentén tudná biztosítani 
nála az open access publikálást. 

Ez a 2600 folyóiratcikk 148 kiadó közt oszlik el. Szerzőink a legtöbb cikket (612 db) az 
Elsevier folyóirataiban publikálták. Az Elseviert három olyan kiadó - az Akadémiai Kiadó, a 
Springer és a Wiley - követi, amelyekkel könyvtárunknak az EISZ konzorcium keretében 
R&P megállapodásai vannak. További három kiadó, a Biomed Central (BMC), MDPI és a 
Frontiers szerepel a listán, amelyek kifejezetten open access folyóiratok kiadásával 
foglalkoznak.  

 

1. ábra 

                                                           
6 A szakirodalom "double dipping" néven is emlegeti azt a fajta gazdasági magatartást, mikor a folyóirat 
alapvetően az előfizetéses üzleti modellt használja, de lehetőséget ad az egyes cikkek nyílt hozzáférésű 
publikálására, ha a szerző azt megfizeti. A kiadók kétszer számolják fel az adott cikk előállítási költségeit: 
egyszer az előfizetési díj  beszedésével, másodszor az opcionális nyílt hozzáférés díjával. 
A hibrid modell. In: openscience.hu https://openscience.hu/hu/hibrid-modell (letöltés ideje: 2018.06.15.) 
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Azt is megvizsgáltuk, hogy melyik kiadókkal egészül ki a top 10-es lista abban az esetben, ha 
figyelmen kívül hagyjuk az Elseviert és a R&P szerződésekben foglalt kiadókat (Springer, 
Wiley, Akadémiai Kiadó).  

A további három nagy múltú kiadó (Nature, American Chemical Society, Wolters Kluwer) 
mellett a Hindawi open access kiadó került bele a listába. 

 

2. ábra 
 

A Taylor & Francis esetében 77 folyóiratban 94 cikket, a BMC-nél 43 folyóiratban 75 cikket, 
míg az MDPI-nél 18 folyóiratban 55 cikket publikáltak a szerzőink. 

Az elmúlt három év összegzése alapján az látható, hogy a top 10-es kiadók sorrendje a cikkek 
számának eloszlásában sem változott, vagyis mind a három évben ugyanazon kiadók vezetik a 
sort. Folyamatos emelkedést figyelhetünk meg a publikációk számában az MDPI 
(orvostudományi) és Frontiers (multidiszciplináris) open access kiadóknál. 

Kiadó /Év 2016 2017 2018 Összesen 
Elsevier 208 195 209 612 
Akadémiai 121 124 116 361 
Springer 131 137 90 358 
Wiley 60 78 53 191 
Taylor & Francis 34 29 31 94 
BMC 25 24 26 75 
MDPI 8 15 32 55 
Oxford University Press 20 17 17 54 
Sage Publishing 17 17 17 51 
Frontiers 4 10 35 49 

 

3. ábra 
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2. Predátor kutatás 
 

Három év alatt 56 kiadónál, 90 folyóiratban összesen 126 cikket publikáltak a szerzőink 
predátor folyóiratokban.  

Az ábrán látható, hogy 2016-ban még csak 36 darab, az utána következő években viszont már 
negyven felett van ez az érték.  

 

 

4. ábra 
 

Ennek a növekedésnek egy nagy presztízsű, patinás nemzetközi kiadó esetében, mint amilyen 
az Elsevier vagy a SpringerNature, talán nem tulajdonítanánk akkora jelentőséget, mint egy a 
tudományos kommunikáció egészére egyre komolyabb veszélyt jelentő jelenség kapcsán. 

2019 tavaszán az indiai székhelyű OMICS International kiadót 50 millió dolláros büntetésre 
ítélte egy amerikai szövetségi bíróság Nevadában, ahova a kiadó amerikai részlege van 
bejegyezve. A vád szerint a kiadó megtévesztő üzleti praktikákkal él.7 A bíróság a büntetés 
kiszabása mellett felszólította a kiadót a törvénysértő gyakorlatának befejezésére.8, 9   

                                                           

7 Nem tájékoztatja a szerzőit a publikációs díjakról, a folyóiratainak hamis vagy félrevezető presztízs értéket ad, 
olyan konferenciákat szervez, amit a szakmában neves előadók részvételével hirdet meg, majd később 
sajnálatos módon bejelenti, hogy az előadó betegségre vagy sűrű időbeosztására hivatkozva nem tud részt 
venni az eseményen. 

8 Kolata, Gina: The Price for ‘Predatory’ Publishing? $50 Million. In: The New York Times 2019.04.03. 
https://www.nytimes.com/2019/04/03/science/predatory-journals-ftc-omics.html (letöltés ideje: 2019.04.05.) 

9 Molnár Csaba: 50 millió dolláros büntetés a ragadozó folyóiratok kiadójának. In: Index 2019.04.04. 
https://index.hu/techtud/2019/04/04/50_millio_dollaros_buntetes_a_ragadozo_folyoiratok_kiadojanak/ 
(letöltés ideje: 2019.04.05.) 
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A PTE-s szerzők három év alatt 17 cikket jelentettek meg az OMICS International 15 
folyóiratában.  

 

5. ábra 
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3. A PTE levelező szerzőinek társszerzős megoszlása MTMT lekérdezés 
 alapján 
 

A lekérdezés során 5115 db olyan publikációt kaptunk, amelynek volt PTE-s szerzője.  

Mivel jelen dokumentum írásakor az MTMT-ben sajnos nincs külön jelölve, az összes szerző 
közül ki a levelező szerző – nekünk ezt az esetet kellett vizsgálnunk, mivel az open access 
támogatási igényeket minden esetben a publikációk levelező szerzői jelezhetik –, csak annyi 
tudható, hogy a szerzők listájából vagy az első, vagy az utolsó szerző az, ezért nem 
végezhettük el a keresést az MTMT-ben rögtön ezekkel a paraméterekkel. Ehelyett az 5115 
tételes listából kellett igen változatos módokon szűrnünk a kért halmazra. 

Ennek eredményeképp egy 1741 tételes listát kaptunk, amelyek viszont már biztosan  
PTE levelező szerzős cikkek, valószínűségi súlyozással ezt 2541 publikációra bővítettük.  

Ezen a mintán végeztük el ezután azt a keresést, amelyik megmutatta, hogy  
a(z egynél több szerzőjű) cikkek esetében (a szerzők össz-számát jelöljük X-szel, de a 
továbbiakban minden esetben PTE levelező szerzőjű cikkekről beszélünk) az adott cikk 
összes szerzője közül hány (Y) társszerző volt PTE-s.  

Ezt követően ki tudtunk dolgozni egy statisztikai adatokon alapuló sávos vagy kulcsos 
rendszert. 

Általánosságban megállapítható, hogy a 2013 és 2018 között megjelent, mintegy 2541 db 
publikációnak csak a töredéke jelenhetett volna meg fix, például 50%-os PTE társszerzős 
moratórium esetén, a cikkek 20-29%-a kikerült volna a támogatott körből, míg az  
alábbi ábrán jól látszik, hogy az össz-szerzőszámtól független társszerző-szám 
megkövetelésekor még nagyobb lett volna a lemorzsolódás.  

 
6. ábra. Magyarázat: ennyi esetben volt min. X PTE-s társszerző.  Ha min. X társszerzőt 

előírtunk volna, a cikkeknek ennyi százaléka NEM jelent volna meg. 
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Az említett 5 éves publikálási időszak tendenciáit alapul véve végül 10%-ban határoztuk meg, 
hogy ennél több cikk meg nem születését nem szeretnénk előidézni, ennek megfelelően 
igyekeztünk meghatározni az alábbi sávos feltételrendszert, ahol az egyes oszloppárok 
mutatják, hány szerző esetén hány PTE-s társszerző meglétét tartanánk ajánlatosnak: 

 

7. ábra 

 
További ábrákért és statisztikákért, valamint az adatokért lásd a Társszerzős kimutatás és 
sávos rendszer című, 6. számú mellékletet. 
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4. Az egyetem open access cikkmegjelentetésre fordított összege SAP 
 lekérdezés alapján 

 
2018-ban 119 esetben, 58.928.279 Ft-os összegben fizetett ki az egyetem számlát publikációs 
díjra. 

Kiadók szerint vizsgálva a kifizetett publikációk számát, a legtöbbet publikált kiadók: 
Frontiers, Elsevier, MDPI, Biomed Central és a Wiley. Ezeknél a kiadóknál a PTE-s szerzők 
68 db cikket publikáltak, mely az összes publikált cikk 57,14%-át jelenti.   

 

8. ábra 
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A Top 5 kiadónak az egyetem 37.380.602 Ft-ot fizetett ki publikációs díjként, ami a teljes 
publikációs költség 63,43%-át teszi ki. 

 

 

9. ábra 
 

Az egyetemi polgárok publikáltak cikket predátor folyóiratokban is, és számlát is nyújtottak 
be erről az egyetemnek. 

A predátor vagy gyanús kiadóknál publikált művek száma 9, ami a publikációk 7,56 %-át 
jelenti. Költségként a predátor kiadók számára 2.167.226 Ft-ot fizetett ki az egyetem.  

Bár ez a teljes összeg 3,68 %-a, mégis jelentős összegnek számít, ha azt nézzük, hogy ez nem 
jelent presztízsnövekedést sem a kutató, sem az egyetem számára. 
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5. A 2019 tavaszi Kutatás- és publikálástámogatási kérdőív  
open access és publikálástámogatással kapcsolatos kérdéseinek 
megfogalmazása, kérdőívbe építése, kiértékelése 

 
Kérdőívünket összesen 238-an töltötték ki, a PTE oktatói és kutatói 167-en, ami a válaszadók 
70,2%-át jelenti, őket követik a Phd hallgatók 18,1%-al, ami 43 kitöltőt jelent, és végül az 
egyéb dolgozók 11,8% (28 fő).   

A legtöbben az Általános Orvostudományi Karról (ÁOK) töltötték ki, ez a válaszadók  
23,5%-át, mintegy 56 főt jelent. Az ÁOK-t szinte teljes holtversenyben követi 
Bölcsészettudományi Kar (BTK) (29 kitöltő, 12,2%), a Közgazdaságtudományi Kar (KTK) 
(28 fő, 11,8%) és a Klinikai Központ (KK) (28 fő, 11,8%). Szorosan utánuk a 
Természettudományi Kar (TTK) (23 válaszadó, 9,7%) és Műszaki és Informatikai Kar (MIK) 
(23 válaszadó, 9,7%) következik. A legtöbb szervezeti egység tudományterületenként is jól 
elkülöníthető. A Klinikai Központ, a Szentágothai János Kutatóközpont, valamint a  
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet esetében azonban számolhatunk az 
interdiszciplinaritással. 

 

10. ábra 
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Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadók melyik open access és open access 
publikálást is biztosító hagyományos kiadókat ismerik a felsoroltak közül. Az első 10 helyen 
a következő open access és hagyományos kiadók szerepelnek. 

 

11. ábra 
 

Az összegzésből látható, hogy a PLOS és a Frontiers a két legismertebb open access kiadó.  

 

12. ábra 
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Az első öt open access kiadó közül kettő, a Frontiers és a Hindawi multidiszciplináris kiadók. 
A másik három az orvos- és természettudományok vezető open access szakkiadói. A 
válaszadók kari összetétele mellett a kiadók eloszlása is bizonyítja, hogy továbbra is a 
természettudományi, műszaki, valamint orvostudományi (STM-science, technology, medical) 
kiadók vezetik a szakfolyóirat-kiadás piacát. 

 

13. ábra 
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14. ábra 
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Kérdésünkre, hogy Melyik kiadó(k)nál publikált már hagyományos úton?, a válaszadók 
37,8%-a (90 kitöltő) jelölte azt, hogy még nem publikált. Az eredmény ugyan érdekes, mert 
várakozásainkkal ellentétben nemcsak PhD hallgatók és egyéb dolgozók, hanem 
oktatók/kutatók is többen ezt választották, projektünk szempontjából most mégis azokkal 
érdemes foglalkozni, akik publikáltak már a felsorolt kiadók valamelyikénél. 

 

15. ábra 
 

A legtöbben az Akadémiai Kiadónál (85 válasz, 35,7%) és az Elseviernél (81 válasz, 34%) 
publikáltak, de a további három vezető nemzetközi kiadó (Wiley, Springer, Taylor & Francis) 
sincs jelentősen lemaradva. 

Azok a válaszadóink, akik publikáltak már open access cikket (a kitöltők 36,1%-a, 86 fő),  
a következő 10 kiadónál jelentették meg cikkeiket: 

 

16. ábra 
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24 22 

Akadémiai Kiadó Elsevier Wiley SpringerNature Taylor & Francis

Melyik kiadó(k)nál publikált már hagyományos 
úton? - az 5 legtöbb választ kapó kiadó 

25 
23 
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Melyik kiadó(k)nál publikált open access 
cikket? - a 10 legtöbb választ kapó kiadó 
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A Top 5 kiadó, ahol szívesen publikálnának open access módon, az Oxford University  
Press-szel egészül ki. 

 

17. ábra 
 

Szorosan követi őket további három nagyobb nemzetközi kiadó, a PLOS (31 fő) 22%,  
a Cambridge University Press (31 fő) 22%, valamint a Taylor & Francis (30 fő) 21,3%-al.  

Az open access kiadók top 5 listája, ahol szívesen publikálnának open access módon,  
a következő:  

 

18. ábra 
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az 5 legtöbb választ kapó open access kiadó 
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A kitöltők többsége (187 fő, 78,6%) szívesebben publikálna open access cikkeket, 
amennyiben az Egyetem rendelkezne open access alappal vagy megállapodásokkal, amik 
átvállalják vagy enyhítik a cikk megjelentetési költségeit. 51 fő (21,4%) viszont akkor sem 
publikálna szívesen open access cikket, ha arra támogatási alap lenne elkülönítve. 
Ugyanakkor a válaszadóink több mint fele (165 fő, 69,3%) nem hallott még az OAPI-ról és 
csupán 13-an vették igénybe a szolgáltatásait.  

98-an nem tudják, és 77-en nem tudják, de érdekelné őket, hogy mi az a repozitórium. 
  

 
 

19. ábra 
 
A repozitóriumokat ismerők (ez 63 főt jelent) 41,3%-a (26 fő) annak ellenére, hogy tudja, mi 
az a repozitórium, nem ismeri egyik nagyobb nemzetközi szakterületi repozitóriumot sem.  
A legtöbben (20-an) 31,7% a REAL-t ismerik. A harmadik helyen az arXiv (27%, 17 fő),  
míg a negyedik helyen az SSRN (9 fő, 14,3%) végzett.  
A többi jelölés a BioRxiv-ra, a ChemRxiv-re, a Cogprints-re, a PsyArXiv-ra elenyésző.  
  

63; 27% 

98; 41% 

77; 32% 

Tudja, mi az a repozitórium/preprint szerver? 
 - 238 válaszból 

Igen Nem Nem, de érdekelne.
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Arra is kíváncsiak voltunk, hogy a válaszadóink milyen arányban használnak illegális 
oldalakat a számukra szükséges szakirodalom eléréséhez, és vajon ismerik-e azokat a 
böngésző kiegészítőket, melyek segítségükre lehetnek az ingyenes tartalmak és kézirat 
típusok megtalálásában. 
 

 
  

20. ábra 

 
47%, vagyis 112 válaszadó vallja, hogy nem használ illegális oldalakat a szakirodalom 
beszerzéséhez. Ezzel szemben nem is olyan kevesen, 87-en használnak vagy korábban 
használtak kalózoldalakat publikációk letöltéséhez. 
 
  

87; 37% 

112; 47% 

39; 16% 

Használ/használt-e már illegális oldalakat 
publikációk beszerzésére, letöltésére?  

- 238 válaszból 
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Nem szeretnék válaszolni
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133-an, a válaszadók több mint fele (55,9%) nem ismeri a böngésző kiegészítőket. 
Toronymagasan (103 fő), 43,3%-kal a Google Scholar Button vezet. Ezt a böngésző 
kiegészítőt ismerik a legtöbben. Szinte fej-fej mellett halad az Open Access Button  
(11 fő, 4,6%), a Kopernio (5 fő, 2,1%), a Lazy Scholar (5 fő, 2,1%) és az Unpaywall  
(3 fő, 1,3%). 
 

 
 

21. ábra 

 

 

 

 

+1. Jelenlegi szolgáltatások viszonya az open access-hez 

 Lásd: 1. sz. melléklet 
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Kiadói Open Access koncepció – PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 29/40 
 

 

III. Az eredményekből származó javaslatok 
 

1. ELSŐ  JAVASLAT 

Open access megállapodások kötése a kiadókkal és intézményi open access 
alap elkülönítése 

Az SAP lekérdezés eredménye szerint az Egyetem egy év alatt közel 60 millió forintot 
költött el open access cikkek megjelentetésére. (Ezek közül a legtöbbet - összesen 37 millió 
forintot - a Frontiers, az Elsevier, az MDPI, a Biomed Central és a Wiley kiadóknak fizettek.)  
Ez azt mutatja, hogy az Egyetemen még ha nincs is deklarálva, de már jelen pillanatban is 
történik open access finanszírozás. Emellett a kérdőíves felmérésünkre adott válaszok szerint 
is a többség szívesen publikálna open access módon, főleg abban az esetben, ha az Egyetem 
finanszírozná, vagy legalább részben finanszírozná az APC költségeket.  

Az Egyetem szerzőiben tehát minden kétséget kizáróan megvan a hajlandóság és az 
igény az open access publikálás iránt.  

Mindezek fényében egyértelművé vált, hogy érdemes lenne a meglévő támogatási 
formát szervezetté és a könyvtár által szakmailag kontrollálttá tenni. Erre vonatkozóan két, 
egymást kiegészítő javaslatunk van:  

A) Open access megállapodások kötése open access kiadókkal: 

A Könyvtár, vagy a Könyvtáron keresztül a PTE direkt, célzott megállapodásokat köt a 
piacvezető és az elemzéseink alapján a PTE-szerzők körében kiemelkedő alábbi open access 
kiadókkal: 

Kiadó cikkek száma 2016 2017 2018 Folyóiratok száma 
Biomed Central 75 25 24 26 43 
Frontiers 49 4 10 35 17 
MDPI 55 8 15 32 18 
PLOS ONE 55 21 21 13 1 

 

A fenti listát arra alapozzuk, hogy az SAP és MTMT lekérdezést összevetve három 
gold open access kiadó, a Biomed Central, az MDPI és a Frontiers népszerű a szerzőink 
között. Őket a méltán híres PLOS kiadó folyóirata, a PLOS ONE követi szorosan, ami 
kiemelkedő eredmény ahhoz képest, hogy ez esetben „csak” egyetlen folyóiratról van szó, 
nem pedig egy egész kiadóról. 

Az open access megállapodások megkötésekor csak tisztán az arany utat követő (gold) 
open access kiadókat érdemes számításba vennünk, mivel a szintén népszerű hibrid és/vagy 
open access folyóiratok kiadóit az EISZ által kötött R&P szerződések jelentős része már 
lefedi, bár az ezek által nyújtott előnyök kihasználásához az adott adatbázisra való előfizetés 
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is szükséges lenne.10 Az Open Access Mozgalom valódi célkitűzéseit szintén a tisztán open 
access folyóiratokban történő publikálás finanszírozásával tudjuk leginkább támogatni. Nem 
utolsósorban anyagilag/kutatásfinanszírozási szempontból is kedvezőbben járunk, mint a 
hibrid lapok előfizetésével (lásd double dipping). 

Természetesen, figyelembe véve az EISZ open access törekvéseit és a sokasodó 
konzorciumi R&P szerződések számát, körültekintően kell eljárnunk, ha önállóan, intézményi 
szinten szeretnénk open access megállapodásokat kötni, emiatt (is) indokolt az EISZ 
vonatkozó tevékenységének nyomon követése és a kapcsolattartás.11  

B) Intézményi open access alap elkülönítése 

A kiadókkal kötött open access megállapodások mellett az open access alap egy intézmény 
hatékony szerzői támogatásának másik pillére. Az alap a gyakorlatban egy dedikáltan open 
access finanszírozásra felhasználható pénzügyi alapot jelent. A szerzők az APC díjaik 
kifizetéséhez meghatározott mértékű hozzájárulást/támogatást kapnak az alap terhére, 
természetesen a minőségi és adminisztrációs kritériumoknak való megfelelés fejében/esetén, 
de konkrét kiadó vagy folyóirat nincs előre meghatározva. 

Mindezekből látható, hogy a direkt megállapodásokhoz mérten az intézményi open 
access alap kissé talán rugalmasabb, mivel a szerzők szélesebb kínálati halmazból 
választhatják ki a számukra megfelelő folyóiratot, így a támogatás nem hajlik el egyetlen – 
vagy több – kiadó irányába. Ezáltal a növekvő számú konzorciumi open access 
megállapodások mellett azoknak a kiadóknak a lapjaiban is biztosított lehet a nyílt 
hozzáférésű publikálás, amelyekkel nem kötöttünk open access vagy adatbázis-előfizetési 
szerződést. Éppen ezért nem ezen megállapodások alternatíváját képezi, sokkal inkább azok 
hatékony kiegészítéseként érdemes tekinteni rá. 

Tudomásunk szerint a két al-javaslat megvalósíthatóságának szabályozási akadálya 
nincs, „mindössze” a pénzügyek tervezésekor kell figyelembe venni. Ugyanakkor akár plusz 
költségkeretet kapunk rá az Egyetemtől, akár a Könyvtár költségvetéséből különítünk el 
valamekkora részt, akár a kari OTKA pályázatok bizonyos százalékát rendelik e célból a 
Könyvtárhoz, véleményünk szerint egyetemi szinten megérné a befektetés. 

  

                                                           
10 R&P kiegészítéssel már rendelkező vagy tárgyalásban lévő adatbázisok, amelyekre nem fizetünk elő:  
Oxford University Press (OUP), Cambridge University Press (CUP), De Gruyter, Royal Society of Chemistry (RSC),  
Taylor & Francis (T&F). 
 
11 A 2020-as évre vonatkozó EISZ megrendelő nyilatkozatban már van is lehetőség kiváltani egy önálló,  
PTE - Biomed Central közötti megállapodást, miután az EISZ a gold open access publikálási költségeket is 
igyekszik beépíteni az adatbázis előfizetési díjba.  



 

Kiadói Open Access koncepció – PTE Egyetemi Könyvtár és Tudásközpont 31/40 
 

 

2. MÁSODIK  JAVASLAT 

Az elvégzett publikálási-társszerzős tendencia vizsgálat talonban tartása  
az open access támogatási igénylések pályázási feltételeinek szükség szerinti 
igazításához, a sávos támogatási rendszer életbe léptetéséhez  

Mivel egységes, egyetemi szintű open access támogatási szolgáltatás még nem érhető 
el a PTE-n, ezért jelen pillanatban a Könyvtárnak csak az EISZ-en keresztül létrejött R&P 
szerződések szakmai ellenőrzését áll módjában elvégezni.  

Ezen szerződések esetében viszont – egyelőre – az első körben felállított feltételeken 
túl (jogviszony, intézményi affiliáció, MTMT) nem alkalmazzuk a II/3.-as pontban részletezett 
lekérdezés eredményeként meghatározott rendszert, mivel – a korábban taglaltaknak 
megfelelően – a résztvevő intézmények a konzorciumi részvételükön keresztül már kifizették 
ezeknek a publikációknak a közlési díjait, az egyetemnek pedig nem érdeke ennyivel sem 
visszafogni publikációk létrejöttét és támogatását.  

Bár bizonyos időközönként hasznos lehet egy, az adatok összehasonlíthatósága 
érdekében hasonló nagyságrendű korpuszon elvégzett megismételt lekérdezés a PTE-s és nem 
PTE-s társszerzők arányára vonatkozóan, nem tartjuk valószínűnek, hogy a sok esetben már 
kialakult együttműködéseket és szerzői csoportok összetételét markánsan megváltoztatná a 
tény, hogy a születendő publikáció megjelenhet-e open access módon vagy sem.  

Így mindössze annak eldöntése a feladatunk, hogy a R&P szerződéseken túl létrejövő, 
egyetemi open access támogatások megítélésénél – mivel ekkor már akár egyetemi, valamint  
PTE-s szerzői érdekek védelme is indokolt lehet – hol szeretnénk meghúzni a határt,  
a „saját” pénzünk felett szükségesnek tartunk-e majd egy eggyel magasabb fokú kontrollt. 

Mindezeket figyelembe véve javasoljuk, hogy a R&P megállapodások hatálya alá 
tartozó open access támogatási igények feltételei közé egyelőre ne építsük be a sávos 
rendszert.  

Indokoltnak tartjuk viszont a R&P megállapodások szerzői halmazán folyamatosan 
követni az arányok változását, és amennyiben ez alatt a trendkövetés alatt negatív hatású 
változás történik, úgy a feltétel bármikor beépíthető, tehát a reagálási lehetőségünk adott. 

Javasoljuk továbbá, hogy tartsuk evidenciában a feltételrendszert a létrejövő intézményi 
open access alap és/vagy open access kiadói megállapodások idejére, ahol már az eltérő 
finanszírozási források és opciók okán a könyvtári felsővezetés bevonásával újra 
áttekinthetjük az egyetemi könyvtár által képviselni kívánt policy-t. 
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3. HARMADIK  JAVASLAT 

Előzetes könyvtári open access számla kontroll 

Fontos és egyáltalán nem elhanyagolható tény, hogy a PTE szerzői az elmúlt három 
évben 126 cikket publikáltak 90 predátor folyóiratban. Az SAP lekérdezésből az is kiderült, 
hogy 2.167.226 Ft-ot fizetett ki az egyetem 2018-ban a predátor kiadók részére.  

A predátor folyóiratokban történő publikálás mind az egyetem, mind a szerző(k) 
számára hátrányos megítélést, valamint komoly anyagi károkat jelent. Az érintett szerzők 
ezen publikációikat más tudományos folyóiratban már nem tudják újra megjelentetni, így a 
kutatási eredmények nyilvánossá tétele és annak költsége is felesleges kiadás.  

Ezek megakadályozása érdekében javasoljuk, hogy a kiadói open access publikálás 
szakmai irányítása (az anyagi támogatás esetleges hiányában is) az OAPI feladatát képezze  
az alábbi módon: 

• minden folyóiratot – amiben a szerző publikálni szeretne – előzetesen vegyen 
vizsgálat alá egy könyvtáros szakember - amennyiben predátor, vagy predátor gyanús 
folyóiratról van szó, a szerző ne küldhesse be kéziratát 

• minden folyóiratot – amiben a szerző publikált –, ahonnan a szerző számlát kapott, 
vizsgáljon át egy könyvtáros szakember - amennyiben predátor, vagy predátor gyanús 
folyóiratról van szó, az egyetem ne fizesse ki a számlát, a szerző saját, de maximum 
nem egyetemhez kötődő pályázati forrásból finanszírozhassa 

• az SAP-ban egyértelműen, következetesen elkülönített módon legyenek nyilvántartva 
a publikációs díjakra fordított összegek – ez természetesen nem könyvtári hatáskör, 
ennek okán felsővezetői szintű kapcsolatfelvétel az érintett egyetemi gazdasági 
osztállyal 

• mindezek kiegészítéseként MTMT lekérdezés segítségével minden évben monitorozza 
PTE szerzőit érintő predátor publikációk megjelenését 

Javaslatunk célja az egyetem és a szerzők hírnevének, valamint a tudomány 
fejlődésének a védelme, továbbá az open access publikálás „fehérítése” azon keresztül, hogy a 
predátor folyóiratokban közölt cikkek publikációs díját az Egyetem semmilyen forrásból ne 
fizesse ki, azok megjelentetését ne támogassa. 
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4. NEGYEDIK  JAVASLAT  

Hatáskövetés, monitorozás 

Mint az kutatásainkból látszik, a PTE-n korántsem egységes és központosított az open 
access adminisztráció, a támogatás ad hoc jellegű, a publikálási trendek követése nem 
megoldott. 

Mivel felméréseink eredményeit sok szempontból tanulságosnak érezzük – főleg a 
predátor cikkek számára és az ezekre fordított támogatások értékére vonatkozóan –, fontosnak 
tartjuk ezeknek a felméréseknek a folytatását, legyen szó akár alkalmi, kampányjelleggel 
futtatható vizsgálatokról, akár a munkatársak részéről folyamatos nyomon követést igénylő 
kutatásokról.  

Javasoljuk ezt azért is, hogy saját, már bevezetett szolgáltatásainkat módunk legyen 
finomhangolni, de azért szintén, hogy az így felmerülő esetleges új igényekre, kihívásokra is 
tudjunk reagálni, ezzel is segítve a PTE-t stratégiai céljainak elérésében (lásd például: 
rangsorokban való előrébb jutás). A könyvtári intézkedésektől, szolgáltatásoktól független 
publikálási szokások követése szintén fontos szempont. 

Néhány felmérés előző javaslataink között részben már felmerülhetett, illetve azok 
bevezetésén alapul, azok hatását vizsgálja, de most egy csokorba szedve is bemutatjuk őket, 
ennek megfelelően részletezve. 

Összességében – olykor más könyvtári ill. egyetemi szervezeti egységek segítségére is 
számítva – az alábbi felmérések (ütemezhetőség esetén legalább évente történő) 
megismétlését javasoljuk:  
 

1. Az év során folyamatosan a PTE szerzőit érintő predátor publikációk megjelenésének 
monitorozása, MTMT valamint az SAP-ban már az új szellemben vezetett open access 
számla-dokumentáció alapján. 

Lásd: 3. javaslat  
 

2. Az MTMT adatok alapján minden évben annak vizsgálata, hogy a PTE szerzői  
mely folyóirat kiadóknál publikálnak a legtöbbet.  

A felmérés elvégzése naprakész információkat biztosít a PTE-n történő folyóiratpublikálás 
irányairól, melyek hasznos indikátorai lehetnek további döntési folyamatok előkészítésének 
(elég csak a R&P opcióval is rendelkező, mindenkori következő évi EISZ-en keresztüli 
adatbázis előfizetésekre gondolni. Érdemes lehet a vizsgálatot az erről szóló döntés – adott év 
szeptembere – környékére időzíteni). 
 

3. A PTE-s szerzők open access publikációiban a levelező szerzők és társszerzőik arányának 
trendkövetése. 

Lásd: 2. javaslat 
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4. A Könyvtár Primer munkacsoportjának bevonásával, összehasonlításra alkalmas 
publikálástámogató kérdéssor segítségével végzett évenkénti felmérés az oktatók és szerzők 
körében, a 2019. évi publikálástámogatási kérdőív mintájára. 

Ennek célja a szerzői igényekre reflektáló célzott szolgáltatásfejlesztés, valamint az OAPI 
szolgáltatásainak ismertségében bekövetkező változás mérése. 
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5. ÖTÖDIK  JAVASLAT  

Felmérések eredményeinek disszeminációja, szerzői edukálás, marketing 

Alábbi javaslatunk kettős célt szolgál, de alapvetően mindkettő a kommunikáció, a 
tájékoztatás magasabb szintre való emelésén alapul.  

Egyrészt javasoljuk, hogy a 3. sz. javaslatban foglalt kutatások, felmérések 
eredményeiről rendszeres időközönként, összefoglaló jelleggel a Könyvtár vagy az OAPI 
tájékoztassa az Egyetem vezetését és döntéshozóit. A kérdések napirenden tartása és a 
Könyvtár szerepének remélt ezáltali megerősítése mellett tennénk ezt azért is, mert úgy 
véljük, az összes általunk jegyzett javaslat megvalósulása esetén is erőteljesebb és átfogóbb 
hatást érhet el a PTE, amennyiben az Egyetem vezetése is rálátással bír a problémára, illetve 
részben mozgósítja saját – elsősorban kommunikációs, de adott esetben szabályozói – 
erőforrásait is. 

Másrészt a kutatás- és publikálástámogatási kérdőív eredményei alapján a PTE szerzői 
meglehetősen tájékozatlannak bizonyultak a publikálási trendekkel kapcsolatban. Többségük 
nem tudja, mi az a repozitórium, nem ismerik a szakirodalom ingyenes eléréséhez használható 
böngésző kiegészítőket sem.  

A könyvtárban működő Open Access Publishing Irodát szintén kevesen ismerik 
ahhoz, hogy tudják, milyen kérdésekkel fordulhatnak hozzánk segítségért.  

Ezeknél is lényegesebb, hogy nem meglepő módon az open access publikálás előnyeit 
nem ismerő szerzők vannak többségben azok között, akik ilyen cikket még nem publikáltak.  
Ezt megfordítva: vajon ha több szerző ismerné ezeket az előnyöket, akkor is ennyi  
maradna az open access és a hagyományos módon megjelent publikációk aránya, kiváltképp  
a R&P szerződésekkel és az általunk javasolt két új támogatási formával a hátuk mögött?  
A helyes válasz nyilvánvalóan a nem, amely kiaknázatlan fejlődési potenciálra utal.  

A válaszadók közül többen jelezték, hogy szívesen fogadnák, ha részletesebb 
tájékoztatást kapnának a kérdőív eredményéről vagy az abban foglalt témakörökről, volt, aki 
azt is jelezte, hogy szükség lenne a kiadói open access egyetemi szintű finanszírozására.  

Ezek együttesen arra engednek következtetni, hogy a szerzők részéről igény 
mutatkozik akár hagyományos, akár open access publikálással kapcsolatos információkra, 
ismeretterjesztésre. Ha ehhez adjuk még a predátor folyóiratokban publikált, egyáltalán  
nem elhanyagolható mennyiségű tudományos cikkek számát12 és a rájuk fordított összegeket, 
határozottan felsejlik a szerzők edukálásának szükségessége. 

Ha mindehhez még hozzávesszük azt, hogy – az MTMT, valamint az elemző 
szolgáltatásokkal bővített adatbázis-előfizetések mellett az ezekhez társuló szakmai 
kompetenciáknak köszönhetően – a PTE-n folyó tudományos kutatások eredményeinek 
megjelenését leginkább a Könyvtár tudja nyomon követni, úgy a munkatársak révén 
rendelkezésre álló információk és tudás birtokában könyvtárunk rendelkezik olyan szakértői 

                                                           
12 Lásd: 8. ábra, 15. oldal 
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know-how-val, hogy tényezővé váljon az egyetem kutató és publikáló tevékenységének 
támogatásában, segítse a kutatókat az eredményes publikációs stratégia kialakításában.   

A jelenleg rendelkezésünkre álló könyvtári kommunikációs csatornákon kívül  
(MyLib és Kalauz könyvtári blogok, Iris hírlevél, a könyvtár Facebook és Instagram oldala 
valamint honlapja, egyéb levelezőlisták) fontosnak tartjuk, hogy a téma – súlyára való 
tekintettel – az összegyetemi kommunikációban is megjelenjen az egyetemi polgárok felé. 

Emiatt javasoljuk a felsővezetői szintű kapcsolatfelvételt és a témát érintő fokozott 
együttműködést a PTE Rektori Kabineten belül működő Média Irodával (vagy az 
esetleges átszervezések függvényében azon egységgel, amelyik az egyetemi szintű 
kommunikációért felel) annak érdekében, hogy legalább évente egyszer megjelenhessünk 
valamely globális, bilingvális egyetemi médiacsatornán,13 összefoglalandó a PTE-re 
jellemző publikációs trendeket, javaslatokat, tippeket, akár egy „publikálási különszám” 
formájában. 

Ezzel párhuzamosan javasoljuk egy könyvtári publikálástámogató szolgáltatási 
portfólió kialakítását is annak érdekében, hogy szerzőink az egyes tudományterületek 
kívánalmaihoz igazodó publikálási szokásokat tudjanak kialakítani. 

Az elektronikus kommunikáció mellett a személyes kapcsolattartás fejlesztését is 
lehetőségként kezeljük, például a könyvtár standjának a megfelelő egyetemi rendezvényeken 
történő használatával. 

Összességében azt várjuk az eredményeink disszeminációjától, valamint az általunk írt 
(régi és új) szakmai anyagok publikálása által az Egyetem vezetésének (Rektori Kabinet, 
Kancellária) és polgárainak időszakos, rendszeres tájékoztatásától, hogy ebből végső soron 
mindenki profitáljon: a szerzők, a könyvtár, az egyetem, és általában véve maga a  
tudomány is.  

 

Mikről szeretnénk tájékoztatni az egyetemi vezetést, ill. a külön számban az egyetemi 
szerzőket? 

• Az intézmény szerzőinek publikálási trendjei, úgymint: 

- A PTE szerzői mely folyóirat kiadóknál publikálnak a legtöbbet (Forrás: MTMT), 
előző évekhez képesti változás 

- A Könyvtár kezei között átment open access számlák alapján a PTE szerzői által 
publikált open access cikkek száma és erre fordított támogatás mértéke; előző évekhez 
képesti változás 

- Ebből mennyi lett volna predátor (= a Könyvtár által tovább nem engedett számlák 
száma és összértéke), előző évekhez képesti változás 
(Elmúlt 3 év: 126 cikk 90 predátor folyóiratban, 2018-ban 2.167.226 Ft) 

- Könyvtári open access számlakontroll hiányában is a vonatkozó kiadások  
(open access + külön predátor) kimutatása az SAP-ban már így vezetett adatokból 
(Forrás: SAP) 

• Megismételt Primer kérdőívek eredményei, előző évekhez képesti változás a válaszokban 

                                                           
13 A minimum célkitűzés az UnivPécs magazin, valamint egy rektori/kancellári hírlevél. 
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6. HATODIK  JAVASLAT  

Open science szakértői munkacsoport létrehozása egy intézményi open 
science koncepció kidolgozására  

A legújabb könyvtári trendek a megváltozott kutatási környezetben (plusz az újfajta 
tudományos kommunikációs közegben) a nyílt tudomány segítésének lehetőségeivel 
foglalkoznak, a könyvtárakat koordinátori szerepük átgondolására ösztönözve. 

A kutatás módszertanában és a tudományszervezésben lévő rendszerszintű 
változásokra is tekintettel az Európai Unió a 2021 és 2027 közötti időszakra szóló, következő 
hosszú távú uniós költségvetés keretében az Európai Bizottság által 100 milliárd eurót javasol 
kutatásra és innovációra fordítani.14 A „nyílt tudomány” elve válik a Horizont Európa 
program15 működési módszerévé, amely nyílt hozzáférést igényel a publikációkhoz és az 
adatokhoz. Ez segíteni fogja a piaci bevezetést, és növelni fogja az uniós finanszírozással 
elért eredmények innovációs potenciálját.  

A Nemzeti Kutatásfejlesztési és Innovációs Stratégia is a nemzeti innovációs rendszer 
szereplői között sorolja fel az egyetemeket és könyvtáraikat.16 

A magyar könyvtáros stratégiai dokumentumokban is kiemelten szerepelnek a nyílt 
tudománnyal kapcsolatos feladatok, a szakkönyvtárak stratégiai fejlesztési irányai „a magyar 
tudomány támogatása, a nyílt hozzáférés, a nyílt kutatási adatok és a nyílt tudomány elvei 
mellett”.17 

Az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiuma által készített „A felsőoktatási 
könyvtárak stratégiai fejlesztési irányai 2018-2023” című stratégia kiemelt ponton (fejlesztési 
területei) foglalkozik a kutatástámogatással, tudásmenedzsmenttel, a tudományos 
eredmények disszeminációjával. A könyvtárak feladatai között az alábbi példák jelennek 
meg: 

• Nyílt hozzáférésű csatornák működtetése (repozitóriumok, folyóiratok) 

• Illeszkedés intézményi kutatási információs rendszerekkel 

• Tudomány 2.0 művelése, támogatása 

• Nyílt hozzáférés18 

A tudományos szakkönyvtárak és azon belül az egyetemi könyvtárak egyre fontosabb 
feladata a kutatási folyamat támogatása, ennek a folyamatnak látjuk a hatását az egyes 
intézmények szintjén, köztük a PTE EK TK-ban is. 

Jelenleg a könyvtár kutatástámogatási szolgáltatásait leginkább az Oktatás- és 
Kutatástámogató Osztály tevékenysége fedi le, de egyre több olyan terület van (open science, 
kutatási adatkezelés, publikálástámogatás), ahol szükség lenne az eddiginél erősebb, 
                                                           
14 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_hu.pdf (letöltés ideje: 2019.07.02.) 
15 https://ec.europa.eu/horizon-europe (letöltés ideje: 2019.06.05.) 
16 https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/nemzeti-kfi-strategia/befektetes-jovobe-kfi (letöltés ideje: 2019.06.05.) 
17 https://konyvtar.mta.hu/download/dokumentumok/strategia2019_v2.pdf (letöltés ideje: 2019.07.02.) 
18 http://ekk.org.hu/sites/default/files/EKFJ_2018_2023a.pdf (letöltés ideje: 2019.07.02.) 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4041_hu.pdf
https://ec.europa.eu/horizon-europe
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/nemzeti-kfi-strategia/befektetes-jovobe-kfi
https://konyvtar.mta.hu/download/dokumentumok/strategia2019_v2.pdf
http://ekk.org.hu/sites/default/files/EKFJ_2018_2023a.pdf
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osztályok közötti kooperációra. A könyvtár szempontjából pedig fontos lenne a 
kutatástámogatás (kutatási életciklus támogatása mentén) különböző, könyvtár által nyújtott 
szolgáltatásait egységes portfólióként kezelni, hogy a megváltozott igényekre minőségi 
választ tudjon nyújtani, illetve megfeleljen a különböző stratégiai célokban megfogalmazott 
feladatoknak. 

Ennek érdekében javasoljuk, hogy alakuljon meg egy open science szakértői 
munkacsoport, amely szorosan együttműködne a Könyvtár Trend és Innovációs 
munkacsoportjának tagjaival. A munkacsoport feladata lesz az open science körébe tartozó 
jövőbeli szolgáltatások előkészítése, kidolgozása, javaslattétele a vezetőségnek, illetve a 
jelenlegi szolgáltatások (akár több osztályt érintően is) komplexen kezelése, szorosabb 
kooperáció előkészítése, kidolgozása a könyvtár mindenkori stratégiai céljaihoz igazodva. A 
munkacsoport további feladatát képezné egy javaslat előkészítése egy egységes intézményi 
open science koncepció kialakítására vonatkozóan. 
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