
OPEN SCIENCE STRATÉGIÁK EURÓPA-SZERTE



HOLLANDIA • Nyílt hozzáférés a tudományos publikációkhoz

• A kutatási adatok optimális felhasználásának és
újrafelhasználásának elősegítése.

• Az értékelési rendszer harmonizálása az OS-hez



HOLLANDIA

Open Access publikációk:

• Azonnali open access megjelenés

• Tárgyalás és megegyezés nagy kiadókkal

• Monitorozási rendszer kialakítása

Kutatási adatok:

• Újra felhasználhatónak kell lenniük

• A kutatók részére biztosítani kell az ehhez 
kapcsolódó készségfejlesztést (tréningek, 
támogató szolgáltatások formájában)

• Megfelelő infrastruktúrák kialakítása és 
fenntartása

• Az egyetemek biztosítanak infrastruktúrát a 
tároláshoz és segítenek a metaadatok 
megalkotásában (támogatást a könyvtárak 
nyújtanak)

https://www.openscience.nl/files/openscience/2019-02/nationalplanopenscience_en.pdf



FRANCIAORSZÁG • Általános open access a publikációkhoz

• A kutatási adatok megfelelő strukturálása, megosztása és
megnyitása

• A kutatások során előállított forráskódok promotálása és
nyílttá tétele

• Átalakítani a tudományos kommunikáció gyakorlatát, hogy
az Open Science legyen az alap



FRANCIAORSZÁG

Open Access publikációk:

• Publikációk nyílt elérésének biztosítása:

• Pre-print, szerzői archiválás, APC alapú

• 2030-ig 100% OA publikáció arány elérése a cél

• Jogmegőrzési stratégia támogatása

• APC csak a teljesen OA folyóiratok esetén, hibridet 
nem támogat

• Tudományos kiadáshoz kapcsolódó innovációk 
támogatása

• Integrált szerzői archiválási szolgáltatás fejlesztése

Kutatási adatok:

• Megfeleljen a FAIR alapelveknek

• Biztonságos megőrzés biztosítása

• Amennyiben lehetséges, mindenki számára legyen 
hozzáférhető

• Ösztönözni az adathivatkozás jó gyakorlatait

• Támogatni a szöveg- és adatbányászatot

• Kutatási adatkezelési tervek általános alkalmazása

• Adatrepozitóriumok tanúsítási eljárásának 
folytatása

https://www.ouvrirlascience.fr/second-national-plan-for-open-science/



FINNORSZÁG • Finnország Open Science irányzatteremtő.

• Finnországban az Open Science a 

mindennapi élet része a tudomány minden

szintjén.

Az Open Science-re való átállás
nem csak a szemléletváltás.

A nyílt tudomány megköveteli
a financiális támogatást a
szolgáltatások, infrastruktúra
és a humánerőforrás területén is.



FINNORSZÁG

Open Access publikációk:

• Országos nyílt publikációs rendelkezés

• állást foglal olyan kérdésekben, mint pl

• embargók, hibrid kiadványok és

• különböző open access finanszírozási 

modellek.

Kutatási adatok:

• Kutatók ösztönzése a felelőségteljes 

adatkezelésben

• FAIR adatkezelési irányelvek 

implementálása

https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/164174/UNIFI_Open_Science_and_Data_Action_Programme.pdf?sequence=1&isAllowed=y



SPANYOLORSZÁG • A nemzeti nyílt hozzáférés politikája kiterjed a 
kutatási adatokra

• Digitális kompetenciák fejlesztése PhD hallgatók 
szintjén

• A publikációkra vonatkozó open access politika 
időszakos értékelése



SPANYOLORSZÁG

Open Access publikációk:
• Erős intézményi repozitóriumi rendszer épült 

ki (ROLECTA égisze alatt)

• OA publikálás monitorozása (megfelel-e az 
előírásoknak

• Az archiválás optimalizálása

• A folyóiratköltségek csökkentése

• A folyóirat-előfizetési megállapodások és 
ellenőrzési mechanizmusok átláthatóságának 
biztosítása

Kutatási adatok:

• Open access a kutatási adatok szintjén 
önkéntes alapon

• Megfelelő intézményi infrastruktúra 
rendszer kiépítése

https://www.openaire.eu/blogs/towards-open-access-by-default-in-spain-the-spanish-state-plan-for-research-development-and-innovation-has-been-published



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

jparagh@lib.unideb.hu
instantscience.hu
openscience.hu
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