
Tisztelt Oktató/Kutató Kollégák! 

Az Egyetem oktatói, kutatói támogatást kérhetnek publikációik nyílt hozzáférésű (Open Access) vagy 
ún. hibrid folyóiratban történő közzétételének finanszírozásához. Hibrid folyóiratnak az számít, ahol a 
folyóirat előfizetéssel érhető el, de egyedi cikkek nyílt hozzáférésű megjelentetése lehetséges (pl. 
Akadémiai Kiadó folyóiratai). 
 A 2014/1-2 fordulókban támogatott OTKA kutatási szerződések támogatási szabályai szerint a 

költségtervben rögzített közvetlen költségek 5%-át tudományos információk beszerzésére (könyv, 

adatbázis, stb.) és legalább felerészben nyílt hozzáférésű publikálás finanszírozására kell fordítani, 

amiről az intézménynek el kell számolnia. 

A nyílt hozzáférésű publikálás finanszírozását az Egyetemi Könyvtár intézi. A támogatási döntést a 

tudományos rektorhelyettes hozza meg. A támogatásban nem kizárólag az OTKA projektekben részt 

vevő szerzők részesülhetnek. Támogatás kérhető megjelentetni tervezett publikáció közzétételére 

nyílt hozzáférésű folyóiratban (ezekről megbízható információ található a DOAJ Directory of Open 

Access Journals honlapján) vagy már megjelent folyóiratcikk nyílt hozzáférésűvé tételéhez, ahol a 

kiadó lehetőséget biztosít erre. A finanszírozási folyamat a következőképpen történik: 

A publikációs támogatást kérő kutató/szerző e-mailben eljuttatja támogatási igényét a Könyvtárhoz a 

konyvtar@uni-corvinus.hu címre. Az igény tartalmazza a publikáció adatait (szerző/k, cím), a 

forráskiadvány adatait (kiadó, folyóirat címe, ISSN száma), a benyújtani tervezett publikáció szövegét 

PDF fájlban, a közzétételi díj (ACP – article processing charge) kiadó által megszabott összegét, a 

támogatott kutatási program adatait. Ha a cikk már megjelent, vagy közlésre elfogadták, vagyis 

utólagos finanszírozásról van szó, kérjük a kiadói szerződés másolatát, a publikáció benyújtott 

kéziratát és a közlésre elfogadott változatát. A Könyvtár az adatok ellenőrzése és rögzítése után az 

igényt jóváhagyásra továbbítja a tudományos rektorhelyettesnek. Jóváhagyó döntés esetén a 

Könyvtár az egyetem és az OTKA szabályainak megfelelően lebonyolítja a díj kiegyenlítését és az 

elszámolást. A szerződést minden esetben a szerző és a kiadó köti, a számlát az egyetem nevére és 

címére kell kérni. 

A könyvtár a támogatott közleményt egyidejűleg elhelyezi a Corvinus Kutatások intézményi 

elektronikus repozitóriumban is. 

Kérjük a tisztelt oktató, kutató kollégákat, hogy támogatási igényüket jelezzék a Könyvtárnak. 

A támogatási keret rendelkezésre álló összegéről és egyéb tudnivalókról felvilágosítás, információ 

kérhető a fenti e-mail címen vagy közvetlenül Bavalics Istvántól a 482-7096-os telefonszámon. 

Budapest, 2015. szeptember 1. 

Üdvözlettel, 

Nagy Zsuzsanna 
mb. főigazgató 
Egyetemi Könyvtár és Levéltár 
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