
 

Open Science 

Mi az open science? Bevezetés történeti áttekintés: 

Mi az OS? 

Az Open Science olyan tudományos gyakorlat, ahol lehetőség nyílik az együttműködésre, 

a kutatási adatok, laboratóriumi jegyzőkönyvek és egyéb, a kutatás folyamatában 

keletkezett információk szabad felhasználására, engedélyezve az újrahasznosítást, a 

reprodukálást, a terjesztést. Egy olyan mozgalom, melyben a kutatások együttműködésen 

alapulnak, átláthatóak és elérhetőek. Fő célja a kutatás és a tudomány szervezésének 

folyamatos fejlődésének elősegítése.  Az így keletkezett tudás megosztásához a digitális 

technológiákat használják. 

Az Open Science a tudományos kutatás elmúlt 50 évében végbemenő változásokat 

foglalja magában: kezdve a kutatási eredmények szokásos közzétételi módjának 

változásától, az eredmények disszemeniációján át, a kutatási folyamat korábbi 

szakaszaiban bekövetkező tudásmegosztás irányába. A jelentőségét tekintve úgy lehet 

elképzelni, mint a Web 2.0 társadalmi hatásait. Lehetővé teszi a végfelhasználók részére, 

hogy már a kutatási ötletnél bekapcsolódjanak a folyamatba, az új munkamódszerek és a 

szociális kapcsolatok által.  Segítségével a kutatási témák kiválasztásától, a kutatások 

lebonyolításáig, az újrahasznosítással, a reprodukálással, a terjesztéssel minden érintett 

részt vehet a folyamatban. 

 

https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5511
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5511


Az Open Science fogalma 

Tudományos illetve kutatási adatokhoz való korlátok nélküli, nyílt hozzáférés. A 

tudományos kommunikáció egyfajta módja. 

  

Mi jellemzi az Open Science-t? 

Egy olyan tudományos gyakorlat, ahol lehetőség nyílik 

• az együttműködésre 

• a kutatási adatok 

• laboratóriumi jegyzőkönyvek 

• és egyéb, a kutatás során keletkezett információk 

szabad felhasználására, engedélyezve az újrahasznosítást, a reprodukálást, a terjesztést. 

A kutatások együttműködésen alapulnak, átláthatóak és elérhetőek. Fő célja a kutatás 

és a tudomány szervezésének folyamatos fejlődésének elősegítése. A tudás 

megosztásához digitális technológia társul. 

Mérföldkövek 

1996: Big Deal  

            kutatóintézetek, egyetemek, könyvtárak által kötött szerződés tudományos 

kiadókkal, a kiadó teljes folyóirat-portfóliójához 

  

1999: SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition)  

            SciELO (Scientific Electronic Library Online)  

BioMed Central (első kereskedelmi nyílt hozzáférésű kiadó) 

  

2000: Open Archives Initiative (OAI) 

            kezdeményezés nyíltan elérhető adattárolásra 

  

2002: Budapest Open Access Initiative (BOAI)  

                        definiálta a Gold OA és a Green OA módokat 



            Creative Commons bevezetése (felhasználási licenszek)  

  

2003: Bethesdai nyilatkozat 

                        open access publikálásról szóló nyilatkozat 

            Berlini nyilatkozat 

a nyílt hozzáférésről és a tudáshoz való hozzáférésről 

  

2005: DOAR (Directory of Open Access Repositories) 

megjelent az első nyílt hozzáférésű repozitóriumok jegyzéke az Egyesült Királyságban 

  

2009: OpenAIRE (Open Access Infrastructure for Research in Europe) 

         Európai Bizottság által létrejött projekt az Open Access megvalósításának 

támogatására 

  

2012: Open Access című könyv megjelenése 

            Peter Suben műve, amelyben bemutatja az Open Access előnyeit 

  

2014: Horizon 2020 Program 

            Európai Unió eddigi legnagyobb kutatási és Innovációs keretprogramja 

  

2016: Európai Bizottság meghirdeti az Open Access 2020-at 

célja, hogy 2020-ra nyíltan elérhetővé váljon minden Európai Unió által finanszírozott 

kutatás          

Paywall: The Business of Scholarship 
https://youtu.be/HM_nWsdbNvQ 

https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=89950
https://youtu.be/HM_nWsdbNvQ


A videó magyar felirattal elérhető: Paywall 

Mit jelent az Open Access? 

Az Open Access (OA) az ingyenesen elérhető, online, digitális információhoz való 

hozzáférést jelenti. 

 Az Open Access (OA) ingyenesen elérhető, online, digitális információ. A nyílt hozzáférés 

a pénzügyi és jogi korlátozások eltörlésével lehetőséget biztosít a tudományos 

eredmények szabad és jogszerű újrafelhasználására. Az open access dokumentumok 

letölthetők, másoláshatók, megoszthatók, nyomtathatók, eredeti forrás feltüntetésével. 

A Berlini Nyilatkozat megállapítása: “A nyílt elérhetőség valójában akkor valósítható meg, 

ha a tudományos ismeretek minden egyes szerzője és a kulturális örökség minden egyes 

birtokosa ennek aktív elkötelezettje. A nyílt hozzáférésű publikációk körébe eredeti 

tudományos kutatási eredmények, nyers adatok, metaadatok, forrásanyagok, festészeti és 

grafikai anyagok digitális ábrázolásai, multimédiás tudományos anyagok tartoznak.” 

A mozgalom eredete 
Az open access mozgalom kezdete Paul Ginsparg nevéhez kötődik, aki 1991-ben a Los 

Alamos National Laboratory-ban (LAN-L) berendezte az arXiv szervert, és szabadon 

hozzáférhetővé tette a fizika tudomány preprintjeit. 

Az open access mozgalom további szereplői és alapító tagjai: Peter Suber, az Earlham 

College filozófia professzora, aki az Open Access News weblogot és 

a SPARC kezdeményezés hírlevelét írja, valamint a kognitív tudományok magyar 

származású művelője Stevan Harnad, aki többek között a “Subversive Proposal” a 

Cognitive Sciences Eprint Archive (Cogprints) és a Global Open Access List levelezőlistát 

üzemelteti. 

A nyílt hozzáférés kialakulásának okai: 

1. a tudományos kommunikáció több évtizedes hagyománya: a kutatók 

szakfolyóiratokban adják közre eredményeiket a tudóstársadalom tájékoztatása 

céljából; 

2. a folyóirat-krízis: az 1970-es évektől rohamosan nőtt a megjelenő folyóiratok 

száma, áraik pedig a könyvtári költségvetésekhez képest követhetetlenül 

emelkedtek (főként a természettudományok területén). Az egyetemi 

könyvtáraknak egyre több folyóirat-előfizetést kellett lemondaniuk, ami egyre 

jobban korlátozta a tudományos információhoz való hozzáférést . A kutatók és 

kutatás-finanszírozók felismerték, megfogalmazták és nehezményezték a 

tudományos publikációk többszörös finanszírozási modelljét (létrehozás, kiadás és 

hozzáférés finanszírozása); 

3. a technológia: Tim Berners-Lee a CERN munkatársaként létrehozta world wide 

webet 1989-ben, ami elősegítette a pre-printek, munkaanyagok és a szürke 

irodalom egyéb dokumentumainak cseréjét. Így hatékonyabbá vált a tudományos 

kommunikáció. 

https://amara.org/en/videos/nTk5qVME6PP7/info/paywall-the-business-of-scholarship-cc-by-40/
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=89950
https://en.wikipedia.org/wiki/Paul_Ginsparg
https://arxiv.org/
http://legacy.earlham.edu/~peters/hometoc.htm
https://sparcopen.org/who-we-are/
http://www.ecs.soton.ac.uk/people/harnad
http://cogprints.org/
http://openaccess.eprints.org/index.php?/archives/860-American-Scientist-Open-Access-Forum-Has-Migrated-to-GOAL-Global-Open-Access-List.html
https://elearning.unideb.hu/mod/page/view.php?id=89951
https://en.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
https://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/
https://webfoundation.org/about/vision/history-of-the-web/


Nyilvános állásfoglalások 
A Public Library of Science (PloS) 2000-ben az interneten közzétett nyílt levélben 

szólította fel a tudományos kiadókat, hogy tegyék nyíltan elérhetővé a folyóirataikban 

megjelent kutatási eredményeket legkésőbb hat hónappal a megjelenés után. Ellenkező 

esetben az aláírók bojkottálják az adott folyóirat előfizetését, az abban történő 

publikálást, szerkesztést és lektorálást. 

Az Open Society Institute (OSI) ülésén 2001 decemberében neves tudósok részvételével 

jött létre a Budapest Open Access Initiative (BOAI), a nyílt hozzáférés elveinek első 

hivatalos megfogalmazása. A kezdeményezésnek jelenleg közel öt és félezer egyéni és 

több mint 500 intézményi támogatója van. 

2003 júniusában a nyílt hozzáférést támogató intézmények, könyvtárak, kiadók és 

tudományos társaságok képviselői a BOAI elveinek megvalósulásához vezető konkrét 

teendőket fogalmazták meg a Bethesda Statement on Open Access 

Publishing dokumentumban. 

2003. október végén a Max-Planck-Társaság által szervezett Open Access to Knowledge 

in the Sciences and Humanities konferencia keretén belül kutatási intézmények és 

egyetemek kötelezték el magukat hivatalosan a nyílt hozzáférés mellett a Berlini 

Nyilatkozat aláírásával. A közel 300 aláíró között olyan intézmények szerepelnek mint a 

Harvard Egyetem, a CERN, a Pasteur Intézet, különböző rektori konferenciák, nemzeti 

kutatási intézetek. 

Fontos megjegyeznünk, hogy az elmúlt évtizedben született hivatalos nyilatkozatok 

(Budapest Open Access Initiative, Bethesda Statement, Berlin Declaration) a nyílt 

hozzáférést nem a hagyományos publikálási mód helyett és a kiadók rovására javasolták, 

hanem azok kiegészítéseként. Az ingyenesség azonban csupán a cikkek elérésére igaz, 

előállításukra nem feltétlenül – bár a nyílt elérés költségei mindenképpen kisebbek a 

nyomtatott kiadványok előfizetésénél, részben a nyomtatott verzió hiánya miatt. A 

mozgalom támogatói a költségek átírányítására hívják fel a figyelmet, míg a 

hagyományos előfizetéses sémában a fizetőképes intézmények kapnak hozzáférést a 

folyóiratokhoz, addig  abban az esetben, ha a pénzt a cikkek szabad elérésére fordítják 

(pl. cikkeljárási díj),  ugyanannyi pénzből bárki olvashatja a tudományos munkákat. Új 

megtérülési modellek és finanszírozási mechanizmusok kialakítására van szükség, ahol a 

finanszírozás nem a kimeneti (előfizetés), hanem a bemeneti (dokumentum-előállítás) 

oldalon történik állami, egyetemi, pályázati, szponzori forrásokból. 

 

 

Mikor tekinthető egy tudományos írás nyíltan elérhetőnek? 

amikor pénzügyi, jogi és technikai korlátozás nélkül bárki szabadon 

▪ elolvashatja 

▪ letöltheti 

https://www.plos.org/
https://www.opensocietyfoundations.org/newsroom/open-society-foundations-close-international-operations-budapest/hu
http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
http://legacy.earlham.edu/~peters/fos/bethesda.htm
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/80321/Berlini-Nyilatkozat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/80321/Berlini-Nyilatkozat.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://openscience.hu/hu/kutatasfinanszirozo-testuletek


▪ másolhatja 

▪ megoszthatja 

▪ kinyomtathatja 

▪ rákereshet   

az eredeti forrás feltüntetéséve 

 

https://youtu.be/0GbXjWLKqG0 

Berlini Nyilatkozat 

2003-ban született meg a Berlini Nyilatkozat, amelyet 55 olyan neves kutatási 

intézmény képviselői írtak, mint 

• a francia CNRS (Nemzeti Tudományos Kutatási Központ) 

• a német Max-Planck Intézetek (non-profit kutatóhálózat) 

• a svájci CERN (Európai Nukleáris Kutatási Szervezet) 

• Kína, India, és Hollandia tudományos akadémiája 

továbbá a világ számos egyeteme és kutatásfinanszírozó testülete. 

https://youtu.be/0GbXjWLKqG0


A Berlini Nyilatkozat azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse az internet, mint a tudomány 

eszközének használatát illetve olyan intézkedéseket fogalmazzanak meg, amelyeket a 

kutatóintézetek, finanszírozó testületek, könyvtárak figyelmébe ajánlanak. 

Részlet a Berlini Nyilatkozatból: 

“A nyílt elérhetőség valójában akkor valósítható meg, ha a tudományos ismeretek minden 

egyes szerzője és a kulturális örökség minden egyes birtokosa ennek aktív elkötelezettje. A 

nyílt hozzáférésű publikációk körébe eredeti tudományos kutatási eredmények, nyers 

adatok, metaadatok, forrásanyagok, festészeti és grafikai anyagok digitális ábrázolásai, 

multimédiás tudományos anyagok tartoznak.” 

A nyílt hozzáférés kialakulásának okai 

1. A kutatások közpénzekből történnek, ennek eredményeihez bárki szabadon 

hozzájuthat. 

2. A kiadók gátolják az online folyóiratok elérését, mert az nekik kevesebb profitot jelent. 

3. Tudományos kiadványok, cikkek száma jelentős növekedett. 

4. Folyóirat-krízis: a folyóiratok árai a könyvtári költségvetéshez képest számottevően 

emelkedtek főként a természettudományok területén. Az egyetemi könyvtáraknak egyre 

több folyóirat-előfizetést kellett lemondaniuk, ami egyre jobban korlátozta a tudományos 

információhoz való hozzáférést. 

5. Technológia: Tim Berners-Lee a CERN munkatársaként létrehozta World wide web-et 

(az interneten működő, egymással ún. hiperhivatkozásokkal összekötött dokumentumok 

rendszere) 1989-ben, ami elősegítette a pre-printek, munkaanyagok és a szürke irodalom 

egyéb dokumentumainak cseréjét, ezáltal hatékonyabbá vált a tudományos 

kommunikáció. 

Kutatási adatkezelés és megosztás- Hogyan tudunk megfelelő módon adatokat megosztani? 



Kutatási adat meghatározása 

 

A kutatási adatok a tudományos közösség által létrehozott, rögzített, elfogadott és 

megőrzött tényadatok, amelyek a kutatási eredmények hitelességét támasztják alá. 

Létrejöhetnek megfigyelések, kísérletek, szimulációk eredményeképpen – egy konkrét 

kutatás számára előállítva – vagy korábban gyűjtött adatok összegyűjtésével, 

válogatásával, feldolgozásával. 

Példa kutatási adattípusokra 

• adatbázis-tartalmak (videó, hang, szöveg, képek) 

• alkalmazások működési adatai (naplófájlok tartalma, alkalmazások futási 

eredményei, szimulációk eredményei) 

• audio/video anyagok, fotók, filmek, diapozitívok, hangfelvételek 

• dokumentumok (szöveges vagy táblázatos formátumban) 

• fehérje vagy genetikai szekvenciák 

• kérdőívek, szövegátiratok, kódkönyvek 

• kérdőíves felmérések válaszai, teszteredmények  

• kutatási folyamat során megszerzett és/vagy előállított digitális tárgyak 

• laboratóriumi jegyzetek, terepgyakorlati naplók, feljegyzések 

• modellek, algoritmusok, szkriptek 

• módszerek és munkafolyamatok 

• szabványos működési eljárások és protokollok 

• színképek, színképelemzések stb. 



Kutatási adat típusai 

Megfigyelésen alapuló adatok 

• Adatgyűjtési elve: viselkedés vagy tevékenység megfigyelése során gyűjtik 

• Módszer: emberi megfigyelés, eszköz vagy érzékelő használatával vagy nyílt 

végű felmérések  

• Megjegyzés: mivel a megfigyelési adatokat valós időben gyűjtik, nagyon 

nehéz vagy lehetetlen azok reprodukálása 

Kísérletek során létrehozott adatok: 

• Adatgyűjtési elve: a kutató aktív beavatkozása révén gyűjtik 

• Módszer: általában paraméterek változtatásával összefüggésben vizsgálják a 

minta eredeti és új állapota közötti eltéréseket, a kísérleti adatok tipikusan 

lehetővé teszik a kutató számára, hogy meghatározza az ok-okozati 

összefüggéseket  

• Megjegyzés: az ilyen típusú adatok gyakran reprodukálhatók 

Szimulációs eljárások során keletkezett adatok:  

• Adatgyűjtési elve: valós folyamat vagy rendszer számítógépe modellje 

• Módszer: a szimulációs adatokat úgy generálják, hogy egy valós folyamat 

vagy rendszer működését utánozzák számítógépes tesztmodellek 

segítségével. Ez a módszer arra szolgál, hogy meghatározzuk, mi történhet 

vagy történhet bizonyos feltételek mellett. 

• Megjegyzés: az alkalmazott tesztmodell gyakran ugyanolyan, vagy még a 

szimuláció során előállított adatoknál is fontosabb 

Meglévő adatforrásokat felhasználó adatok 

• Adatgyűjtési elve: meglévő adatforrások felhasználásából hozzák létre az új 

adatokat  

• Módszer: a származtatott adatok magában foglalják a meglévő – gyakran 

különböző adatforrásokból származó – adatpontok felhasználását új adatok 

létrehozására valamilyen transzformáció, például aritmetikai képlet vagy 

aggregáció révén. 

• Megjegyzés: noha az ilyen típusú adatok általában pótolhatók, ha elvesznek, 

pótlásuk nagyon időigényes 

Kutatási adat életciklus 

A kutatási adatok életciklusának hat főbb állomása van, melyek további részállomásokra 

oszthatók. 



 

 



 

 



 

 

Jó gyakorlatok - kutatásfinanszírozási és kiadói elvárások ezek gyakorlati megvalósulása 



Finanszírozási modellek 

 

(Kép forrása: https://vallalkozas-okosan.blog.hu/2011/04/26/penzugyi_tervezes) 

A nyílt hozzáférés a tudományos közleményekhez való ingyenes hozzáférést jelenti. 

Habár ez valóban nem jelent semmilyen költséget a végfelhasználóknak (felhasználók, 

könyvtárak, intézmények), de a tartalom előállításának és megosztásának mégiscsak van 

költsége. Nem arról van szó, hogy a dokumentumok intézményi vagy interdiszciplináris 

repozitóriumban való elhelyezésnek van anyagi vonzata, hanem a dokumentumszerverek 

üzemeltetéséhez szükséges infrastruktúrát (szakemberek, számítógépek stb) többnyire az 

üzemeltető intézmények (egyetemi könyvtárak) vállalják át.  

A kiadók az előállítás költségeit részben vagy teljesen a szerzőkre terhelik. A 

kutatástámogató testületek éppen ezért az előfizetési díjak kifizetése helyett a szerzők 

támogatását szorgalmazzák. Egy felmérés szerint az előfizetések finanszírozása és a 

szerzők open access publikálásának támogatása közel ugyanannyiba kerül. Érdemes tehát 

a nyílt hozzáférést előnyben részesíteni, hiszen a tanulmányok láthatóságát jelentősen 

növeli. 

Open Access publikálást igénylő kutatásfinanszírozók 

NKFIH – Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) célja, hogy kialakítsa a 

kutatásfinanszírozás koordinált, kiszámítható és fenntartható ösztönzőrendszerét, 

amelyben a kiváló tudományos kutatások támogatásával és az innováció ösztönzésével 

hazánk célszerűen használhatja fel a KFI (kutatás-fejlesztés és innováció) célú forrásokat, 

erősítve ezáltal a globális versenyképességét. 

Feladatai 

• a hazai tudományos kutatási, fejlesztési és innovációs stratégiájának 

előkészítése 

• a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap forrásainak kezelése 

• Magyarország Kormányának és a magyar KFI közösségének a nemzetközi és 

európai KFI szervezetekben való képviselése 

https://nkfih.gov.hu/


• együttműködési platformok kialakítása 

• adatbázisok fenntartása 

Horizon2020 

A Horizont 2020 az Európai Unió egyik legnagyobb kutatási és innovációs programja, 

melynek költségvetése 80 milliárd euró. A 7 éves (2014-2020) keretprogramjaiban 

fenntartható gazdasági növekedést tűzte ki céljául, melynek megvalósításában a kutatást 

összekapcsolja az innovációval, és 3 fő területre összpontosít: kiváló tudomány, iparági 

vezető szerep és társadalmi kihívások. A program hosszú távú célja, annak biztosítása, 

hogy Európa világszinvonalú tudománnyal és technológiával rendelkezzen, stabil 

gazdasági növekedés elérése érdekében. 

 

Horizon Europe 

Az Európai horizont a Horizon2020 uniós program folytatása. Az Európai Unió eddigi 

legnagyobb költségvetésű (100 milliárd euró) kutatási és innovációs keretprogramja, 

amely 2021 és 2027 közötti időszakra szól. Európa jövőbeli növekedésének záloga, hogy 

megőrizzük a globális vezetői szerepünket a kutatás és az innováció területén. E cél 

elérésének biztosításához a program 3 fő pillére épült: 

• Kiváló tudomány 

• Globális kihívások és az európai ipar versenyképessége 

• Innovatív Európa 

Open Source Szoftverek - bevezetés a nyílt forráskódú szoftverek használatába és 

munkafolyamataiba 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/sites/horizon2020/files/H2020_HU_KI0213413HUN.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/horizon_europe_hu_-_beruhazas_jovonk_alakitasaba.pdf
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5511#section-4
https://elearning.unideb.hu/course/view.php?id=5511#section-4


A szabad és a nyílt forráskódú szoftver fogalma 

 

(A kép forrása: https://www.123rf.com/photo_6243419_background-concept-wordcloud-

illustration-of-open-source-license.html) 

Gyakori félreértés, hogy a nyílt forráskódú (open source) szoftverek és a szabad (free 

source) szoftverek ugyanazon szoftvertermékek. Azért, hogy eloszlassuk ezt a tévhitet, 

ismerkedjünk meg először a szabad szoftver fogalmával. 

1985-ben Richard Stallman megalapította a Free Software Foundation (FSF) alapítványt 

majd megalkotta már meglévő GNU (szabad szoftverből álló operációs rendszer) projekt 

keretén belül a General Public License-t (GPL), amely az első általános célú nyílt 

forráskódú licenc. A szabad szoftver fogalmát az FSF definiálta először, miszerint egy 

szoftver akkor szabad, ha az alábbiak teljesülnek: 

• szabadon felhasználható tetszőleges céllal  

• szabadon tanulmányozható és igény szerinti módosítható 

• másolatok szabadon terjeszthetőek 

• szabadon továbbfejleszthető, és az eredmény szabadon közzétehető 

A nyílt forrás az OSI (Open Source Initiative) értelmezésében licencekre vonatkozik. Egy 

licenc akkor nyílt forrású, ha megfelel a következő feltételeknek: 

• szabadon terjeszthető (nem követelhet jogdíjat, illetéket) 

• a forráskód elérhető  

• a származékos művek létrehozása és terjesztése ugyanazon licenc alatt 

engedélyezett  

• a szerző forráskódja sértetlen 

• személyek vagy csoportok megkülönböztetése tilos  

• különböző felhasználási területek megkülönböztetése tilos 

https://www.123rf.com/photo_6243419_background-concept-wordcloud-illustration-of-open-source-license.html
https://www.123rf.com/photo_6243419_background-concept-wordcloud-illustration-of-open-source-license.html


• a licenc terjeszthető 

• licenc nem vonatkozhat kizárólag egy termékre 

• licenc nem korlátozhat más szoftvert 

• technológiasemleges licenc  

Ha jobban belegondolunk mi is nap mint nap használunk nyílt forráskódú termékeket, 

ilyen például a Google Chrome vagy az Android operációs rendszer. 

Források: 

 

A szabad és nyílt forráskódú szoftver fogalma 

Nyílt forráskódú szoftver 

Adatvédelem és adat etika- felelősségteljes adatmegosztás 

Adatvédelem 

Az adatvédelem különösen fontos, ha az adatok nyílt hozzáféréséről van szó. A törvény 

alapját a nemzeti adatvédelmi törvény képzi. 

Egyes szakterületeken pl. az orvostudományban a nyílt hozzáféréssel kapcsolatban 

figyelembe kell venni az adatvédelmet. Olyan szabályozásokat kellene megalkotni, 

amelyek lehetővé teszik az anonim nyersadatok nyílt hozzáférését, anélkül, hogy 

megsértenék a betegek érdekeit. 

Az(adat-)szerzők jogainak biztosítása érdekében ajánlott a Creative-Commons-

licencrendszer. Egy fontos követelménye van, ami sajnos nehezen valósítható meg és 

ellenőrizhető: azok a személyek, akik használják az adatokat, ugyanazon licenc alatt 

publikáljanak mint az eredeti szerző. 

Sok esetben szükséges a “Fair Use” elvének használata, ami a szerző számára az adatok 

megjelenésekor egy bizonyos időre kizárólagos használati jogot biztosít. Mivel a 

Creative-Commons-licencrendszer sok szempontból nem veszi kellően figyelembe az 

adatlicencek versengő érdekeinek összetettségét, ezért kilenc nemzetközi szervezet, 

többek között a CODATA, ICSU, WDC (World Data Centers) és OECD, 2002 végén 

elindították a Global Information Commons for Science kezdeményezést, amelyhez 

jelenleg már több mint 30 tag (egyetemek, kiadók – köztük a Public Library of Science 

(PLoS)) csatlakozott. 

Az adatok nyílt hozzáférését akadályozhatja az az EU-törvény, amely védelmet fogalmaz 

meg a szerzői jogtól függetlenül az Eu-országokban létrehozott adatokra (vagy hasonló 

objektumokra), amely alapján mások az adatokat engedély nélkül nem használhatják, 

nem úgy mint pl. az USA-ban. A német minisztériumokban és hivatalokban keletkezett 

adatok nyílt hozzáférésű használatát az akadályozza, hogy az adatelőállító intézmények 

részben az adatok eladásából tartják fenn magukat. 

https://szabadszoftver.kormany.hu/letoltesek/tanulmanyok/A%20szabad%20%C3%A9s%20a%20ny%C3%ADlt%20forr%C3%A1sk%C3%B3d%C3%BA%20szoftver%20fogalma.pdf
https://szabadszoftver.kormany.hu/letoltesek/tanulmanyok/A%20szabad%20%C3%A9s%20a%20ny%C3%ADlt%20forr%C3%A1sk%C3%B3d%C3%BA%20szoftver%20fogalma.pdf
https://szabadszoftver.kormany.hu/letoltesek/tanulmanyok/A%20szabad%20%C3%A9s%20a%20ny%C3%ADlt%20forr%C3%A1sk%C3%B3d%C3%BA%20szoftver%20fogalma.pdf
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ny%C3%ADlt_forr%C3%A1sk%C3%B3d%C3%BA_szoftver
http://www.naih.hu/jogszabalyok.html
https://openscience.hu/creative-commons-licenc/
https://openscience.hu/creative-commons-licenc/
http://www.codata.org/task-groups/global-information-commons-for-science-initiative


Mit tekintünk személyes adatnak? 

 

(A kép forrása: https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2020/06/weboldal-biztonsag-es-

szemelyes-adatok-vedelme/) 

A személyes adat minden olyan információ, amely valamely azonosított vagy 

azonosítható élő személlyel kapcsolatos. Mindazon információk, amelyek összegyűjtése 

egy bizonyos személy azonosításához vezethet, ugyancsak személyes adatnak 

minősülnek. 

Azok az azonosításra alkalmatlanná tett, titkosított vagy álnevesített személyes adatok, 

amelyek felhasználhatóak egy személy újraazonosítására, személyes adatnak minősülnek, 

és az általános adatvédelmi rendelet hatálya alá tartoznak. 

Az olyan személyes adatok, amelyeket olyan módon anonimizáltak, amelynek 

következtében az érintett nem vagy többé nem azonosítható, nem tekinthetők többé 

személyes adatnak. Az adatok valódi anonimizálásához az anonimizálásnak 

visszafordíthatatlannak kell lennie. 

Az általános adatvédelmi rendelet a személyes adatokat az adatok kezelése során 

használt technológiától függetlenül védi – a jogszabály „technológiasemleges” és 

egyaránt vonatkozik az automatizált és manuális kezelésre, feltéve, hogy az adatokat 

kritériumok szerint rendszerezik (pl. betűrendben). Nem számít az sem, hogy az adatokat 

milyen módon tárolják: IT-rendszerben, videokamerás megfigyelőrendszerben vagy 

papíron; ezen esetek mindegyikére vonatkoznak az általános adatvédelmi rendelet 

személyes adatok védelmére vonatkozó követelményei. 

Példa személyes adatra 

https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2020/06/weboldal-biztonsag-es-szemelyes-adatok-vedelme/
https://www.adatvedelmiszakerto.hu/2020/06/weboldal-biztonsag-es-szemelyes-adatok-vedelme/


• vezetéknév és utónév 

• lakcím 

• születési idő 

• telefonszám 

• anyja neve 

• a vezetéknév.utónév@vállalkozás.com típusú e-mail-címek 

• személyazonosító igazolvány száma 

• IP-cím 

Példák nem személyes adatra 

• cégjegyzékszám 

• az info@vállalkozás.com típusú e-mail-címek 

• anonimizált adatok 

Forrás: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-

data_hu 

Licenszek használata - Mik a megfelelő licenszek a kutatási életciklus különböző elemeinek 

Licenszek használata 

A Creative Commons egy közhasznú társaság, amely különböző licenc-

szerződéseket kínál, amelyekkel a szerzők munkáik felhasználási jogait biztosítják a 

nyilvánosság számára. 

A licencszerződések az interneten szabadon hozzáférhetők és kompatibilisek a különböző 

webes alkalmazásokkal. Elég komolyak ahhoz, hogy a bíróságon elismerjék őket, de elég 

egyszerűek is ahhoz, hogy a jogi laikusok is megértsék. 

Az engedélyezés különböző szintjei mellett, amelyek alig különböznek a jogi kikötésektől, 

léteznek olyan licencek is, amelyek a szerzői jogokról (Copyright) teljes mértékben 

lemondanak. 

 

Kép forrása: https://openscience.hu/f-a-i-r-kutatasi-adatkezeles/ 

  

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_hu
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-personal-data_hu
http://creativecommons.org/choose/
http://creativecommons.org/choose/
https://openscience.hu/f-a-i-r-kutatasi-adatkezeles/


A Creative-Common-licencek szabadságfokai 
  

A Creative Common (CC) licenccel ellátott művek többszörözése és terjesztése 

alapvetően engedélyezett, ilyenkor a licencek teljes mértékben megegyeznek a nyílt 

hozzáférés elveivel.Ide tartozik a nyilvános előadás joga; a CC-licencet a szerzők, illetve a 

kultúra alkotói számára dolgozták ki. Ezek a jogok azt a kötelezettséget vonják maguk 

után, hogy meg kell nevezni a szerzői jogtulajdonost (szerző, zeneszerző, művész) és 

utalni kell az elérhetőségére (online megjelent publikációk esetén URI, URN vagy DOI 

megadásával), valamint a licencre mutató linket is be kell illeszteni. 

A CC-licencek aktuális változatában a szerzői jogtulajdonos helyett meg lehet adni egy 

(támogató) intézményt vagy projektet. A licencadó választása szerint további, az őt mint 

szerzői jogtulajdonost megillető jogokat is átadhat a nyilvánosság számára. Ebbe 

beletartozik a hagyományos értékesítési jog és a lehetősége annak, hogy a változtatások 

(származtatott munkák, átdolgozások) szóban továbbadhatók és ezek terjesztése is 

engedélyezett. A változtatások terjesztése összefügghet a kiadásokkal, pl. az ilyen úton 

keletkezett művek csak az eredeti munka licencfeltételei alatt terjeszthetők vagy a 

kiadással az eredeti szerzői jogtulajdonos nevének megadása elhagyható, bár ez 

ellentmond az eredeti követelésnek. 

A megnevezett licencelemekkel (név megadása, hagyományos értékesítés, változtatások 

terjesztése, illetve az eredeti mű licencének megtartása) összesen 6 licencváltozat 

különböztethető meg. 

Creative Commons 4.0 licencek nevei és jelentései 

CC-BY-4.0 

Nevezd meg! 

CC-BY-ND-4.0 

Nevezd meg!-Ne változtasd! 

CC-BY-NC-ND-4.0 

Nevezd meg!-Ne add el!-Ne változtasd! 

CC-BY-NC-4.0 

Nevezd meg!-Ne add el! 

CC-BY-NC-SA-4.0 

Nevezd meg!-Ne add el!-Így add tovább! 

CC-BY-SA-4.0 

Nevezd meg!-Így add tovább! 

CC0 

közkincs 



  

A licenc visszavonhatatlan, ami azt jelenti, hogy a licenc által lemondott jogokat, utólag 

nem lehet követelni. A licenc lemondása némi jogi kikötés mellett viszont lehetséges. Ide 

tartoznak azok az új licencelemek, amelyeket a zeneadatokkal kapcsolatban hoztak létre. 

Ezek vagy az adatból szolgáltatnak mintát vagy teljesen változatlanul adják tovább az 

adatot. 

https://youtu.be/srVPLrmlBJY 

Az open access előnye a felsőoktatási intézményekben 

Az open access folyóiratokban illetve intézményi vagy szakterületi repozitóriumokban az 

elektronikus publikációk és dokumentumok kiadótól függetlenül rendelkezésre bocsátása 

számos előnnyel jár a felsőoktatási intézmények számára. 

• megvalósul a felsőoktatási intézmények tudományos tevékenységének aktív 

bemutatása a felsőoktatási intézményen kívül. Az intézményi repozitóriumok 

jegyzik, tárolják, terjesztik és bemutatják az egyetemek, valamint  a 

kutatóintézetek tudományos eredményeit. Ezzel a teljes intézmény stratégiáját 

támogatják a mai elvárások mellett, hiszen az egyetemek közötti verseny 

növekszik, és egyre fontosabb szerepet játszik a kutatási támogatások 

szétosztásában 

• biztosított az intézményi kutatási eredmények hosszú távú elérhetősége 

• támogatott a kutatáson belül a központi interakció a repozitóriumok általi 

terjesztéssel, kereséssel és a tudományos tartalmak hozzáférésével. A nyílt 

hozzáféréssel a repozitóriumok növelik a kutatási eredmények nemzetközi 

láthatóságát és támogatják a tudományos szakterületeken belüli és 

közötti szélesebb tudományos kommunikációt  

• nemzeti és nemzetközi szinten egységesített az információ-infrastruktúra az 

intézményi repozitóriumokon keresztül, ezáltal megvalósíthatók a többlet- és 

végfelhasználói szolgáltatások 

• kutató szervezetek profitálnak a repozitóriumokból, mivel növelik a helyi, 

nemzeti és európai szinten támogatott kutatás nemzetközi láthatóságát 

• más szektorok, mint az oktatás, egészségügy, kormányzás és a gazdaság is 

profitálnak a minőségi kutatási információk egyszerűbb hozzáféréséből. A 

közvetítők, pl. információbrókerek a kutatás speciális információit a nem 

szakértők számára érthetően “lefordítják” és ezzel erősítik a kutatási 

eredmények újító erejét. A végfelhasználói szolgáltatásokat a közpénzekből 

támogatott és kereskedelmi szolgáltatásnyújtók fejlesztik és bocsátják 

rendelkezésre. 

https://youtu.be/srVPLrmlBJY


 

A könyvtárak szerepe 

Az egyetemeken vagy kutatási intézményekben általában a könyvtár 

támogatja leginkább a nyílt hozzáférést. A könyvtárak szoros kapcsolatban állnak az 

intézmények szakterületeivel és a nyílt hozzáférés ajánlataival, emellett jól ismerik a 

lehetőségeket és követelményeket. Ezért is tud a könyvtár sikeres stratégiát kialakítani a 

nyílt hozzáférés megvalósításához egy adott intézményben. Fontos az együttműködés az 

intézmények vezetésével és be kell vonni a szakterületek kutatóit is. 

A könyvtár számára a nyílt hozzáférés megvalósításának stratégiája egyrészt annak 

marketingjét is jelenti az adott intézményben, másrészt a megfelelő infrastruktúra 

rendelkezésre bocsátását, amellyel nyílt hozzáférésű dokumentumokat lehet beküldeni és 

szolgáltatni. 



Az OA publikáláshoz kapcsolódó készségek 

 

Kép forrása: http://nagykep.hu/2017/02/20/fogalomtar-logikai-muveletek-muveletek-

tarolas/ 

  

• analitikus gondolkodás 

• jó szervezőképesség 

• jó problémamegoldó képesség 

• részletekre való figyelés 

• kritikus gondolkodás 

• számítástechnikai ismeretek  

• absztrakciós képesség 

• adatkezelési szabályok ismerete 

• kollaboráció 

• kreativitás  

• projektmenedzsment képesség 

Predátor folyóiratok 

A nyílt hozzáférés kapcsán fontos problémaként merül fel az úgynevezett predátor vagy 

más néven parazita folyóiratok kérdése. Az open access megjelenésével egy időben 

bukkantak fel olyan folyóiratok, melyek kizárólag anyagi haszon érdekében keresik fel a 

kutatókat, és tudományos háttér nélkül működtetik folyóirataikat, kihasználva a kutatók 

tudományos teljesítménykényszerét. 

http://nagykep.hu/2017/02/20/fogalomtar-logikai-muveletek-muveletek-tarolas/
http://nagykep.hu/2017/02/20/fogalomtar-logikai-muveletek-muveletek-tarolas/


Ha egy kutató predátor folyóiratban jelenteti meg cikkét, meg van a veszélye annak, hogy 

azt a cikket nem tudja majd komoly tudományos folyóiratban újra publikálni. 

Tudományos munkásságára sem vet jó fényt, ha olyan folyóiratban publikál, ahol a 

tudományos szakmai háttér hiányzik, ezért célszerű alaposan megvizsgálni a folyóiratot 

még a cikk megjelenése előtt. 

Számos ismérv segíthet eldönteni, hogy az adott folyóirat vajon predátor folyóirat-e. 

Dönteni igen nehéz, mert néhány ismérv jellemző lehet hiteles open access folyóiratokra 

is. Ha felmerül a legkisebb gyanú, hogy a folyóirat predátor, célszerű segítséget kérni, 

vagy tartózkodni a publikálástól. 

Predátor folyóiratok jellemzői: 

 



A komoly tudományos folyóiratok jellemzői: 

 



Hol ellenőrizzünk? 

 

Mit nevezünk szerzői archiválásnak? 

A szerzői archiválást nevezzük az open access zöld útjának. Elvégre a szerzők nyíltan 

hozzáférhetővé teszik a kutatásukat, mindezt ingyenesen. A zöld út nem egyenlő azzal, 

ha teljesen open access folyóiratban publikálunk, amikor is közlési díjat fizetünk.  

A szerzői archiválás segítségével a folyóiratok lehetővé teszik a szerzők számára, hogy 

kéziratuk bizonyos verzióit (pre-printet, post-printet, nyíltan elérhetővé tegyék egy 

repozitórium segítségével.  

A publikáció közlésre beadott vagy elfogadott változata elérhetővé válik egy nyílt 

hozzáférésű publikációs adatbázisban, vagy másnéven repozitóriumban. 

A cikk a kiadó embargó periódusának lejárta után tekinthető meg. (6-24 hónap) 



A zöld út ingyenes, és a legtöbb előfizetéses folyóirat standard irányelveinek részét 

képezi. 

Beadott kézirat (pre-print), lektorálás előtti változat 

• a szerző által megírt és beküldött tudományos közlemény 

• lektori munka még nem látható rajta 

• nem tartalmaz végleges oldalszámot 

• nem tartalmazza a kiadó logoját 

• nincs DOI-szám feltüntetve 

• gyakran ‘for peer review’ vízjellel van ellátva 

• példa 1; példa 2 

Közlésre elfogadott kézirat (post-print), lektorálás utáni változat 

• a kiadó által a szerzőnek javításra visszaküldött változat 

• régi neve a kefelenyomat 

• lektori munka látható rajta 

• bal oldalán gyakran számsor fut 

• nem tartalmaz végleges oldalszámot 

• nincs DOI-szám feltüntetve 

• végleges kötet- és füzetszám még nincs feltüntetve 

• gyakran ‘uncorrected proof’ vagy ‘accepted manuscript’ vízjellel van ellátva 

• példa 1; példa 2 

Végleges kiadói változat, a megjelent változat 

• a végleges megjelent tudományos közlemény 

• végleges oldalszámot tartalmaz 

• végleges kötet- és füzetszám fel van tüntetve 

• DOI-szám fel van tüntetve a cikken, amennyiben rendelkezik a folyóirat vele 

• tartalmazza a kiadó logoját 

• példa 1; példa 2 

5 ok a szerzői archiválás mellett 

Hatásnövelés 

Azzal, hogy repozitóriumban helyezed el a munkádat, nagyban hozzájárulsz ahhoz, hogy 

eredményeid a lehető legtöbb emberhez jussanak el. Mindezt ingyenesen teheted. 

Hamarabb célbaér 

Lényegesen rövidebb idő telik el a cikk megírása és aközött, hogy az emberek olvasni 

kezdenék azt. Ezzel a tudomány progresszivitását is javíthatod. 

Kutatói elismerés 

https://peerj.com/preprints/3274/
http://www.cs.rug.nl/~roe/publications/group_mm.pdf
http://uu.diva-portal.org/smash/get/diva2:697157/FULLTEXT01.pdf
https://dea.lib.unideb.hu/dea/bitstream/handle/2437/233207/proof.pdf?sequence=4&isAllowed=y
http://journals.plos.org/plosgenetics/article/file?id=10.1371/journal.pgen.1006913&type=printable
https://probability-risk.springeropen.com/track/pdf/10.1186/s41546-017-0021-8?site=probability-risk.springeropen.com


A szerzői archiválás előrelendítheti a karriered, segíthet, hogy a szakterületeden 

elismerjék a munkádat és akár a kutatásfinanszírozók érdeklődését is felkeltheted. 

Tárhely 

A repozitórium nagyszerű tárhely nem csak az tudományos publikációk iránt érdeklődők 

számára, hanem a szerzőknek is. Nincs is ennél egyszerűbb módja, hogy felsorakoztasd a 

cikkeidet a CV-dben. Linkelj repozitóriumból! 

Tudományos környezet 

Általában egyetemek, kutatóintézetek rendelkeznek saját repozitóriummal. Egy 

gyűjteményen belül megtekinthető az adott intézményben tevékenykedő kutatók 

munkáinak teljes tárháza. Ez felkeltheti a finanszírozók vagy akár a hallgatók érdeklődését 

is. 



 

 Forrás: https://instantscience.hu/2019/09/18/a-szerzoi-archivalas-utvesztojeben/ 

A pre-print a kézirat azon verziója, amit benyújtottak közlésre egy választott folyóirathoz. 

Melyek a jellemzői? 

• nem tartalmaz végleges oldalszámot 

• nem lektorált 

https://instantscience.hu/2019/09/18/a-szerzoi-archivalas-utvesztojeben/


• nincs rajta a kiadó logója 

• nincs DOI (Digital Object Identifier) szám feltüntetve 

• gyakran ‘for peer review’ vagy ‘submitted manuscript’ vízjellel van ellátva 

  

A zöld úton túl természetesen megkülönböztetünk több publikációs modellt is.  

Arany út (Gold Open Access) 

Az arany út a tudományos cikkek open access folyóiratokban történő publikálását jelenti. 

Ezekben a folyóiratokban is a publikációk, a nyomtatott formában megjelenő 

szövegekhez hasonlóan először szakmai bírálaton esnek át  peer review formában. A 

kiadóval kötött szerződés meghatározza a szerzők jogait, és szabályozza a nyílt 

hozzáférésű dokumentumok felhasználási lehetőségeit. Ez a szerződés általában 

kiegészül egy nyílt hozzáféréssel kapcsolatos kitétellel, amely pontosítja a felhasználók 

számára a dokumentum újrahasznosításának jogait. 

  

Az open access folyóiratok jelentős százaléka rendelkezik, a  nemzetközi szintű 

folyóiratminősítésben is döntő szerepet játszó impakt faktorértékkel és quartilisekkel. Míg 

előbbi a Journal Citation Report (JCR-index)-ben intézményi előfizetéssel tekinthető meg, 

addig utóbbi a Scimago Journal & County Rank felületén, mindenki számára nyíltan 

hozzáférhető formában. 

  

Az OA folyóiratok esetén a közlemény megjelentetéséért a kiadó cikkeljárási díjat  (APC = 

Article Processing Charge) számít fel, így a publikáció teljes költségét a szerző fizeti, 

cserébe azonban  közleményei ingyenesen, bárki számára elérhetők, függetlenül attól, 

hogy a szerzőknél marad-e a szerzői jog, vagy a kiadóé lesz. A díj kifizetéséhez a szerzők 

finanszírozási támogatásért pályázhatnak.  Az APC-díjakról a folyóiratok honlapjain, 

valamint a DOAJ-ból lehet tájékozódni. 

Platina/Gyémánt út 

A platina út esetén a kutató olyan open access folyóiratokban publikál, melyek nem 

számítanak fel cikkeljárási díjat, ugyanakkor biztosítják,hogy a cikkek bárki számára 

ingyenesen elérhetőek legyenek. Ezen folyóiratok egy része nonprofit tudományos 

társasági / kutatóintézeti / vagy egyetemi kiadvány. 

Hibrid út 

A hibrid publikációs modell szerint a kutató egy olyan előfizetéses folyóiratban publikál, 

ahol van lehetősége a cikkét nyílt hozzáférésű módon megjelentetni, ezért viszont külön 



költséget számol fel a kiadó. Az open access opció az ilyen folyóiratokban nem kötelező, 

amennyiben a kutató nem választja, hagyományos előfizetéses formában jelenik meg a 

cikke.  

A szakirodalom “double dipping” néven is emlegeti ezt a fajta gazdasági magatartást. 

• 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 átmeneti módszernek tekinthető az előfizetéses és az open 

access kiadás között. Néhány kiadó enged a folyóirat előfizetési árából, 

amennyiben az open access opciót igénybe vevő cikkek százaléka elér egy 

bizonyos határt. 

• A kiadók különböző terminusokat használnak az opció feltüntetésénél: 

o Springer: Open Choice 

o Wiley: OnlineOpen 

o Elsevier: Open access publication 

Az Open Peer Review fogalma 

 

Kép forrása: http://members.eurocities.eu/eurocities/documents/Handbook-for-Critical-

Friend-Review-WSPO-B5DKDQ 

 Az Open Peer Review fogalma 

Az Open Peer Review egy gyűjtőnév egymást részben átfedő lektorálási 

modellek összefoglalására, amelyek a nyílt tudományok elvei alapján alkalmazhatóak a 

publikálás folyamatában. 

  Mi jellemzi? 

Nyílt identitás  

• Szerző és lektor azonossága ismert  

https://www.springer.com/gp/open-access/springer-open-choice
https://authorservices.wiley.com/author-resources/Journal-Authors/licensing-open-access/open-access/onlineopen.html
https://www.elsevier.com/about/open-science/open-access
http://members.eurocities.eu/eurocities/documents/Handbook-for-Critical-Friend-Review-WSPO-B5DKDQ
http://members.eurocities.eu/eurocities/documents/Handbook-for-Critical-Friend-Review-WSPO-B5DKDQ


Nyílt lektori jelentés  

• A lektori jelentés a cikk mellett elérhető  

Nyílt részvétel  

• Szélesebb közösség részvétele a folyamatban  

Nyílt együttműködés  

• Közvetlen kommunikáció a szerző, szerkesztő és lektorok között  

Nyílt lektorálás előtti kézirat  

• A kézirat elérhető a lektorálás előtt  

Nyílt kommentelés  

•  A kézirat publikálása utáni értékelése  

Nyílt platform  

Forrás: https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/39350/OAWEEK-ELTE.pdf 

  

Példa nyílt szakmai lektorálásra: https://f1000research.com/browse/articles 

Open Peer Review előnyei 

• a nyíltan elérhető visszajelzések és a lektorok ismert személyazonossága növeli 

az átláthatóságot és felelősséget 

• elkerülhető a részrehajlás és az összeférhetetlenség problémája  

• a közzétett lektori visszajelzések kitűnő oktatási források  

• a nyílt részvétel könnyebb befogadást tesz lehetővé 

Forrás:  

https://youtu.be/o25ENtTy2vw 

https://edit.elte.hu/xmlui/bitstream/handle/10831/39350/OAWEEK-ELTE.pdf
https://f1000research.com/browse/articles
https://youtu.be/o25ENtTy2vw


A lektorálási folyamat szereplői és feladataik 

 

Szerző feladata olyan komoly tudományos jelentőséggel bíró kézirat benyújtása, amely 

illeszkedik a folyóirat témájához. Minden szerkesztői és etikai szabálynak meg kell 

felelnie, és figyelembe kell vennie minden szerkesztői és értékelői megjegyzést, kritikát. 

Értékelő, aki az adott téma szakértője. A minőségértékelő eszköz és a kijelölt értékelő 

kérdőív segítségével értékeli a kéziratot, elsősorban a minőségre, a pontosságra és a 

megbízhatóságra fókuszálva. Megvizsgálja a tanulmány módszertanát a megbízhatóság 

és a pontosság jegyében továbbá meggyőződik arról, hogy a kutatás megalapozott 

következtetéseket von le, amelyek kellőképpen alá vannak támasztva adatokkal. 

Szerkesztő nem csak az adott téma szakértője, hanem a lektorálási folyamatot illetve a 

kéziratokat egyaránt gondosan ellenőrzi. Csak abban az esetben engedélyezi a cikk 

publikálását, amennyiben a bírálók jóváhagyták a kézirat tartalmát. 

Kép forrása: https://www.clickworker.de/crowdsourcing-glossar/p2p-peer-review/ 

Mi az Open Science? 

Egy olyan tudományos gyakorlat, ahol lehetőség nyílik  

• az együttműködésre 

• a kutatási adatok 

• laboratóriumi jegyzőkönyvek 

• és egyéb, a kutatás során keletkezett információk 

szabad felhasználására, engedélyezve az újrahasznosítást, a reprodukálást, a terjesztést. 

https://www.clickworker.de/crowdsourcing-glossar/p2p-peer-review/


 

Mi jellemzi az Open Science-t? 

Egy olyan mozgalom, melyben a kutatások együttműködésen alapulnak, átláthatóak és 

elérhetőek. Fő célja a kutatás és a tudomány szervezésének folyamatos fejlődésének 

elősegítése. A tudás megosztásához digitális technológia társul. 

Az Open Science a tudományos kutatás elmúlt 50 évében végbemenő változásokat 

foglalja magában: kezdve a kutatási eredmények szokásos közzétételi módjának 

változásától, az eredmények disszemeniációján át, a kutatási folyamat korábbi 

szakaszaiban bekövetkező tudásmegosztásig irányába. A jelentőségét tekintve úgy lehet 

elképzelni, mint a Web 2.0 társadalmi hatásait. Lehetővé teszi a végfelhasználók részére, 

hogy már a kutatási ötletnél bekapcsolódjanak a folyamatba, az új munkamódszerek és a 

szociális kapcsolatok által. 

 Az Open Science gyakorlatának köszönhetően minden érintett részt vehet a kutatási 

témák kiválasztásától, a kutatások lebonyolításáig, az újrahasznosítással, a 

reprodukálással, a terjesztéssel bezárólag.  

Ebben a videóban választ kapunk arra, hogy az Open Science mit, hogyan és miért 

támogat. 

https://youtu.be/3m6p6w8oOw4 

A koronavírus-járvány nagy hatást gyakorol az életünkre. Talán soha sem látott 

összefogás indult meg a járvány lassítására, megfékezésére. Az egyik legnagyobb 

https://youtu.be/3m6p6w8oOw4


változás a kutatói közösséget érinti, az eddig zárt tudományos csoportok készek 

munkájukat nyíltan, megosztani, hogy a társadalom minél hamarabb profitálhasson az 

eredményeikből. 

Az eredmények széles körben ismertté válásának a gyorsasága az egyik legfontosabb 

tényező ebben a helyzetben, így a kutatók egymás munkájára tudnak alapozni. 

Hogyan valósul ez meg? 

Pre-Printek: A nyíltan hozzáférhető pre-print szerverre feltöltött kutatási cikkre két napon 

belül rendkívül értékes visszajelzések érkeztek. Ugyan kulcsfontosságú a tudományban a 

kutatások szakmai ellenőrzése, de ez a folyamat akár több hónapot igénybe vehetett 

volna. 

Szakirodalmi források: A kiadók egy része ingyenesen elérhetővé tette a koronavírus-

járványhoz kapcsolódó szakirodalmakat, megfelelő forrást biztosítva a kutatóknak az 

információszerzésre. 

Kezdeményezések: Számos szervezet is felismerte a helyzet meghatározó jelentőségét, 

ilyen például az Open COVID Pledge nevű csoport, akik létrehoztak egy kiáltványt. 

Forrás: https://instantscience.hu/2020/04/08/nyilt-kutatas-a-jarvany-legyozesere/ 

  

Az Európai Bizottság közreműködése eredményeként létrejött platform, a COVID-19 Data 

Portal. A felületen a a kutatók könnyen és gyorsan tudják gyűjteni és megosztani egymás 

között a kutatási adataikat.  

Ebben a videóban Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke  beszél az új 

adatmegosztóról.  

Open Science gyakorlatának meghatározó szerepe van, ami kihat az életünk minden 

területére. Ebben a rövid videóban egy átfogó képet kapunk arról, hogy miként gyakorol 

hatást ránk az, hogy nyíltan megosztjuk egymással az eredményeinket.  

https://youtu.be/uPtP6-nAjJ0 

 

 

https://opencovidpledge.org/
https://instantscience.hu/2020/04/08/nyilt-kutatas-a-jarvany-legyozesere/
https://www.covid19dataportal.org/
https://www.covid19dataportal.org/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-189636?lg=EN
https://youtu.be/uPtP6-nAjJ0

