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Tudományos folyóirat-kiadás

• Hagyományos folyóirat-kiadás 

Open Access modellek

• Gold OA modell 

– Platinum modell

• Green OA modell 

• Hibrid modell

ACP = Article Processing
Charge

Preprint
postprint



Open Access folyóirat-kiadás előnyei

Kutatási hatékonyság növelése

Láthatóság

Ingyenes hozzáférés

Folyóiratkrízis enyhítése



Parazita kiadók és folyóiratok

• OA rendszerűnek vallja magát

– Közlési díj (Gold OA modell)

• Tudománytalan, hamis peer-review (gyenge vagy egyáltalán nincs 
lektoráltság)

• Elvesztegetett pénz és idő

• Egy tudományos folyóirat

sem fogja kiadni, amit már

egy predátor lap közölt

• Pályázatnál sem veszik figyelembe

A publikáció elveszett



A csali

• Kedveskedő levelek

• AKCIÓ!!!

Mire figyeljünk?

– közhelyes 

– kedveskedő stílus 

– nyers angolság 

– gyenge helyesírás

- „Bízunk benne, hogy ez a levél jó 
egészségben és jó tevékenységben 
találja…”
- „Örömünkre szolgálna, ha becses 
jelenlétével megtisztelné lapunkat…”
- „Felkérjük, hogy csatlakozzon 
köztiszteletnek örvendő 
szerkesztőbizottságunkhoz, és 
segítsen abban, hogy lapunk 
kirobbanó siker legyen…”

(Hajnal Ward Judit, Bejarano, William 
(2016): Parazita lapok - a tudomány 
élősködői. Könyv, könyvtár, könyvtáros, 
25:9, 17-25.)



Ellenőrzés

• Honlap

– Túl szerteágazó tudományterületi lefedettség

– A folyóirat címe: 

• global, international, world

– EBSCO, DOAJ, Scopus logója

– Valótlan impaktfaktorérték vagy kitalált, hamis 
tudománymetriai mérőszámok

– Contact: túl kevés információ

– Székhely



Parazita kiadó honlapja



Global, international, world



Szolgáltatók logója

International Journal of Applied Pharmaceutics



Hamis metrikák, félrevezető mutatószámok



Contact



Contact



Hasznos linkek

• Scholarly Open Access blog

• JCR

• DOAJ

• Open Access Scholarly Publishers
Association

• MTMT 
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