
Az OA publikálást 
támogató szolgáltatások 

az MTA KIK-ben

Bilicsi Erika

MTA Könyvtár és Információs Központ

Szakinformatikai Osztály



Publikálás nyílt hozzáféréssel



Repozitóriumok, digitalizálás

 A repozitórium kutatási intézményekben, egyetemeken
működő dokumentum-szerver, amely tudományos anyagok
archiválására és díjmentes hozzáférhetővé tételére szolgál.

 A REAL a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és
Információs Központ repozitóriuma, gyűjteményei:

 REAL – szerzők által archivált közlemények

 REAL-J – folyóiratok

 REAL-EOD – könyvek (1825 után megjelentek)

 REAL-d – doktori, kandidátusi disszertációk

 REAL-R – 1825 előtt megjelent könyvek

 REAL-MS – kéziratok

 REAL-PhD – Phd dolgozatok

 (REAL-Image, REAL-Data, REAL-Miscellanea)

http://real.mtak.hu/
http://real-j.mtak.hu/
http://real-eod.mtak.hu/
http://real-d.mtak.hu/
http://real-r.mtak.hu/
http://real-ms.mtak.hu/
http://real-phd.mtak.hu/


Hiba esetén - következmények

Notice and take down

A 2001. évi CVIII. törvény 13. § azt írja elő, hogy ha
a jogtulajdonos jelzi, hogy jogsértő az online tartalom,
akkor azt a szolgáltatónak 12 órán belül el kell
távolítania. Ha ez megtörténik, azzal a helyzet
rendezettnek tekintendő, nincs egyéb következmény.

ld. Internetes jogsértés elleni speciális eszköz - értesítési-eltávolítási eljárás

http://www.sztnh.gov.hu/hu/szerzoi-jog/szerzoi-jogi-alapfogalmak

http://www.sztnh.gov.hu/hu/jogforras/jogforras_jogervenyesites/pdf/2001_CVIII_tv_kivonat_20130701.pdf
http://www.sztnh.gov.hu/hu/szerzoi-jog/szerzoi-jogi-alapfogalmak


Az MTA Elnökének 27/2012. (IX. 24.) határozata 
az open access közzététel szabályairól

A korlátozott hozzáférés maximális időtartama (embargóhossz)
a szerző döntése alapján:
a bölcsészet- és társadalomtudományokban legfeljebb két év,
a természet-, élet- és műszaki tudományokban legfeljebb egy év



Milyen művekre vonatkozik az OA határozat?

● CSAK teljes tudományos művek:

● az MTMT definíciója szerint tudományos jellegű

● folyóiratcikkek, könyvek, könyvfejezetek, 
konferenciakötetek és konferenciaközlemények 
(konferencia-előadások vagy poszterek 
konferenciakiadványban megjelent tanulmány
változatai), publikált kutatási jelentések

● Kifejezetten nem vonatkozik: absztrakt, poszter és 
előadások vetített anyaga

https://www.mtmt.hu/system/files/tipus_jelleg_besorolas_20170331_4.2.pdf


A gold OA publikálás finanszírozási lehetőségei

● MTA kutatóintézetekben erre elkülönített összeg gold 
OA publikálásra

● NKFIH projektek

● EU támogatott projektek

● Egyéb projektek



Az MTA Elnökének 24/2016. (VII. 15.) határozata 
a tudományos művek nyílt hozzáférésű közzétételéről

3. § (1) A nyílt hozzáférés tartalma:

a 2. § (2) bekezdésben meghatározott mű bárki
számára történő szabad, korlátozásmentes és ingyenes
megismerése. A nyílt hozzáférés tartalmán ezért –
szerződés vagy egyéb jognyilatkozat hiányában – a mű
elolvasásának a lehetővé tételét kell érteni a Creative
Commons 2.5 Licence CC-BY-NC-ND konstrukciója
szerint.



Creative Commons licence

Forrás: https://discourse-cdn-sjc1.com/business/uploads/col1/original/1X/49bebbf940fcd713a1b76d10aeb127f595a84615.PNG



Az archiválás megvalósítása



Az archiválás megvalósítása

 A REAL mellett igénybe vehető, amennyiben a nyílt 
hozzáférés biztosított:
 Szakterületi repozitórium (pl. arXiv, PubMed Central)

 Egyéb hazai intézményi repozitóriumokban

 Amennyiben a nyílt hozzáférés nem biztosított, a 
REAL-ba is archiválni kell egy példányt

 Az OA közlés helyének linkjét (legyen az 
repozitórium vagy a kiadó honlapja) az MTMT-be be 
kell vezetni!

OA jelölések az MTMT-ben

https://www.mtmt.hu/system/files/open_access_-_tajekoztato_dokumentacio_szerzoknek_es_adminisztratoroknak_20160505_v2.pdf


MTMT OA statisztika



Kiadói adatfelvitel és archiválás

 130 könyv és folyóirat:

 MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság

 Nemzeti Kulturális Alap

 Önkéntes csatlakozók



Name variant on the publication

Unified name in this database
(contains research field)

Institution (Organization identifier needed)

Type (e. g. article, book, book chapter, conference proceedings, dissertation, construction, patent, other)

Rank (e. g. original article, review article, note, multicenter study, abstract)

Character (e. g. academic, educational, popular science, technical, artistic)

www.mtmt.hu

Automatizálási lehetőségek



http://openaccess.mtak.hu

 Kutatóknak szóló információk az MTA OA határozat 
teljesítéséről

 Kiadóknak szóló információk az MTA KIK open
access publikálást támogató szolgáltatásairól 

(DOI, ORCID, OJS, indexelés, archiválás)

 Fejlesztőknek szóló információk az OA publikálást, 
archiválást támogató eszközökről (OJS, Eprints)

 Információk OA publikálást támogató projektekről

 Rendezvények

http://openaccess.mtak.hu/


Open Journal Systems (OJS)

 Folyóirat-kiadást menedzselő szoftver: 

 Beküldés

 Elfogadás 

 Lektorálás 

 (Olvasószerkesztés, korrektúra) 

 Megjelentetés 

 Feldolgozás

http://ojs3.mtak.hu/


OAI kereső

 Magyarországi repozitóriumok közös keresője

 Magyarországi OJS szoftverben megjelenő 
folyóiratok közös keresője

http://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.php
http://oaikereso.sztaki.hu/kereso/index.php?type=1


Nemzetközi projektek

 PASTEUR4OA

 OpenAIRE 2020 – FP7 Post-grant Gold OA pilot

 PEERE – New frontiers of peer review

 KNOWeSCAPE – Analyzing the dynamics of 
information and knowledge landscapes

 IMPACT-EV – Evaluating the impact and outcomes 
of European SSH research

 SISOB – An Observatorium for Science in Society 
based in Social Models

http://openaccess.mtak.hu/index.php/projektek/pasteur4oa
http://openaccess.mtak.hu/index.php/projektek/openaire2020
http://www.mtakszi.iif.hu/projektek.php
http://www.mtakszi.iif.hu/projektek.php
http://www.mtakszi.iif.hu/projektek.php
http://www.mtakszi.iif.hu/projektek.php


Segédletek, útmutatók

● MTA OA határozat

● MTA OA határozat módosítása

● Végrehajtási útmutató

● REAL súgó

● Directory of Open Access Journals (DOAJ)

● Sherpa RoMEO

http://mta.hu/data/dokumentumok/hatteranyagok/akademiai_szabalyozasok/27_2012_elnoki_hat_Open_Access5.pdf
http://openaccess.mtak.hu/dokumentumok/mta_hatarozat_oa_2016.pdf
http://openaccess.mtak.hu/index.php/szerzoknek/mta-open
http://realhelp.mtak.hu/
https://doaj.org/
http://sherpa.ac.uk/romeo/index.php


Köszönöm a figyelmet!

Bilicsi Erika
könyvtáros

MTA KIK Szakinformatikai osztály
bilicsi.erika@konyvtar.mta.hu 


