
PlanS revízió 
2019. május 31.

Fazekas-Paragh Judit
2019. június. 11. Budapest,          

HUNOR



2000 milliárd euró
8 millió kutató

2 millió publikáció/év



cOAlition S

• 2018. szeptember 4.
• 11 Európai 

kutatásfinanszírozó
• Mára 18 

kutatásfinanszírozó tagja
• Plan S – 10 alpelv
• Azonnali nyílt hozzáférés 

2021. január 1-től



Célkitűzés

• 2021. január 1-től az Európai Kutatási Tanács és egyéb (a cOAlitionS-
hez csatlakozó) kutatásfinanszírozók által támogatott kutatások 
eredményeit azonnal nyíltan elérhetően kell publikálni az 
irányelveknek megfelelő open access folyóiratokban vagy 
platformokon

• „A nyíltan elérhető kutatási eredmények képezik a tudomány iparág 
alapját”  / Marc Schiltz /



Plan S 10 alapelve

1. A szerzői jogok a szerzőknél
maradnak, korlátozások nélkül. 
Minden cikknek nyílt licensz
alatt kell megjelennie, lehetőség
szerint a Creative Commons 
Attribution Licence CC BY-t 
alkalmazva. Kivétel nélkül, 
minden esetben a licensznek
meg kell felelnie a Berlin 
Declarationban foglaltaknak. 



Plan S 10 alapelve

2. A finanszírozók közösen biztosítják a magas 
minőségű, nyílt hozzáférésű folyóiratok és 
platformok számára előírt kritériumokat és 
szolgáltatásokat magába foglaló 
intézményrendszert. 
3. Amennyiben ilyen magas minőségű 
folyóiratok és platformok még nem állnak 
rendelkezésre, a finanszírozók feladata 
támogatni és ösztönözni ezek létrejöttét, 
továbbá a nyílt hozzáférésű infrastruktúra 
kiépítését. 



Plan S 10 alapelve

4. Adott esetben, az Open Access közlési díjakat a 
finanszírozók és az egyetemek állják a kutatók 
helyett. Minden kutató számára biztosítani kell a 
nyílt hozzáférésű publikációs modellt, még akkor 
is, ha az intézménye korlátozott eszközökkel 
rendelkezik. 
5. Az Open Access közlési díjak Európában 
szabványosak, és egy bizonyos összegben 
maximalizáltak. 



Plan S 10 alapelve

6.A finanszírozók tárgyalásokat folytatnak az 
egyes kutatási intézményekkel és egyetemekkel a 
stratégiák és egyes eljárásmódok 
egységesítéséről, az átláthatóság érdekében. 
7.A fenti alapelvek minden tudományos 
publikációra vonatkoznak, viszont a monográfiák 
és könyvek nyílt hozzáférésének biztosítása 
előfordulhat, hogy 2021. januárjáig nem valósul 
meg. 



Plan S 10 alapelve

8. A hibrid modell nem 
összeegyeztethető a fenti alapelvekkel. 



Plan S 10 alapelve

9. A finanszírozók feladata az 
előírásoknak való megfelelés 
monitorozása, és a nem megfelelés 
szankcionálása. 



Plan S 10 alapelve

10. A kutatásfinanszírozók vállalják, hogy 
a támogatásról szóló
döntések meghozásában a munka
valódi értékét veszik alapul a 
publikációs csatorna, az impakt
faktor, vagy a kiadó helyett.



Erős Irányelvek

• Egy publikáció felehasználása se legyen anyagi korlátok közé zárva
• A nyílt hozzáférésnek azonnalinak kell lennie (nincs embargo)
• A publikációknak nyílt licensszel kell rendelkezniük, (nincs copyright 

transzfer)
• Nem lehet hibrid folyóiratokban publikálni, csak megfelelő átmeneti 

szerződés esetén, ahol az átmenet ideje tisztázva van. 



Plan S kompatibilitás
• Open access folyóiratok vagy platformok 

• A szerző Plan S kompatibilis folyóiratban vagy platfromon publikál CC-BY licensszel

• Archiválja nyílt elérésű repozitóriumban az eredményét
• A publikálást követően archiválja és azonnal nyíltan elérhetővé teszi a 

publikációjának kiadói (Version of Record VoR) vagy elfogadott verzióját (Authors
Accepted Manuscript AAM) egy Plan S kompatibilis repozitóriumban CC-BY licensszel.

• Átmeneti szerződésekkel
• A szerző átmeneti szerződéssel rendelkező előfizetéses folyóiratban publikálja 

eredményét azonnal nyíltan elérhetően CC-BY licensszel. (Az átmeneti szerződés 
egyértelmű és időspecifikusnak kell lennie)



Gyakorlati hasznosítás
• „A cOAlition S a Directory of Open Access Journals (DOAJ) és Directory of Open Access 

Repositories(OpenDOAR) adatbázisokkal kíván együttműködni annak érdekében, hogy megfelelő 
rendszereket hozzon létre a folyóiratok / platformok és tárolók azonosítására és jelzésére […]”

• A cOAlition S a Creative Commons licencek (CC) használatát javasolja minden tudományos 
publikációhoz […]”

• “cOAlition S támogatja a San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) szándékait, 
hogy a kutatást saját érdemei alapján kell értékelni, nem pedig a közzétételi médium alapján.”

• “Támogatja a szerzői egyedi azonosítók használatát PID (Persistent Identifier) (pl.: ORCID) […]”

• “DOI használat a cikkek és/vagy adathalmazok azonosítására” 

• „A szerzői archiválásnál a SherpaRomeo adatbázisban regisztrálni kell folyóiratokat, ha még 
nincsennek.”

• OpenAIRE metaadat kompatibilitás erősen ajánlott



Hatás

• Plan S felrázta a kutatói társadalmat és a párbeszéd középpontjába 
állította az open access publikálást és a hagyományos publikálás 
válságát.

• A cOAlition S február 8-ig várta a kritikai észrevételeket a különböző 
stakeholderektől, a revízió 2019. május 31-én.

• A Plan S jó irány lehet a kultúraváltáshoz amelyre szükség van a 
megváltozott tudományos kommunikációban.



Források

• https://www.coalition-s.org/
• https://openscience.hu/hu/hir/20190130_plan-s-10-pontja
• https://scholarlykitchen.sspnet.org/2019/05/08/another-response-

to-coalition-s/



Köszönöm szépen a figyelmet!

jparagh@lib.unideb.hu
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