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Reprodukálhatósági válság

• A 21. században publikált kutatások ijesztően magas százaléka 
nem reprodukálható.

• Ez nem azt jelenti, hogy az eredmények hibásak, hanem azt, 
hogy nem áll rendelkezésre kellő adat azok ellenőrzéséhez. 

• Science Magazine, 2015: a pszichológiai kutatásoknak mindössze 
harmada–fele reprodukálható (100 kísérlet megismétlése) 
https://doi.org/10.1126/science.aac4716

• Nature, 2016: a kutatók 70%-a sikertelenül próbálkozott kísérletek 
reprodukálásával (1576 fős minta) https://doi.org/10.1038/533452a

• JCE: a kutatók 93%-a nem adja át az adatokat akkor sem, ha a cikkben 
jelzi, hogy erre lehetőség van (1792 tanulmány) 
https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2022.05.019

https://doi.org/10.1126/science.aac4716
https://doi.org/10.1038/533452a
https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2022.05.019


Mit tekintünk kutatási adatnak?

• Minden, ami „rögzített tény”, nem kizárólag a számadatok:
• Szöveges dokumentumok (pl. korpuszok)

• Képek (pl. antropológiai vizsgálatoknál)

• Hangfájlok (pl. népdalgyűjtések esetén)

• Videófájlok (pl. szituációs kísérletek esetén)

• Szoftverek (digitális bölcsészet)

• Kéziratok (szövegközléseknél)

• Naplófájlok

• Laborjegyzetek

Összefoglalás, példák, segédletek:
https://openscience.hu/kutatasi-adatok/

https://openscience.hu/kutatasi-adatok/


Leggyakoribb problémák

• Az adatok nem kerültek publikálásra a tanulmányban;

• nem elérhetők a kutatási adatok semmilyen külső felületen;

• a kutatási adatokhoz megadott link üres vagy már nem élő oldalra 
vezet;

• az esetlegesen elérhető adatfájlt nem lehet megnyitni;

• az elérhető adatfájlban található adatot nem lehet egyértelműen 
értelmezni dokumentáció és módszertan hiányában;

• nem egyértelmű, hogy az elérhető kutatási adatokat mások 
milyen módon használhatják fel.



Kutatási adat életciklusa

Ábra forrás: https://doi.org/10.5281/zenodo.4057867. Magyar változat: Hopp Zoltán (grafika), Lencsés Ákos (fordítás)



FAIR alapelvek

• Eredeti megjelenés 2016-ban a Scientific Data folyóiratban: 
https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18

• Frissített, naprakész változat: https://www.go-fair.org/fair-principles/

• Zárt, amennyire muszáj; nyílt, amennyire lehet.

Ábra forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAIR_data_principles.jpg. Magyar változat: Hopp Zoltán (grafika), Lencsés Ákos (fordítás)

https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18
https://www.go-fair.org/fair-principles/


Megtalálhatóság

• Rendelkezik egyedi azonosítóval (DOI, handle)
• MTA KIK DOI Iroda https://konyvtar.mta.hu/index.php?name=h_2_1_8

• Repozitálásra kerül valamelyik (adat)repozitóriumban

• Az adatcsomag nemzetközi szabványoknak megfelelő 
metaadatokkal rendelkezik, pl. 

• RDA (Research Data Alliance) Metadata Directory https://rd-
alliance.github.io/metadata-directory/

• DCC (Digital Curation Centre) Metadata Standards
https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata/list

• RDA Metadata Standards Catalog https://rdamsc.bath.ac.uk/

https://konyvtar.mta.hu/index.php?name=h_2_1_8
https://rd-alliance.github.io/metadata-directory/
https://www.dcc.ac.uk/guidance/standards/metadata/list
https://rdamsc.bath.ac.uk/


Adatrepozitóriumok

• CONCORDA (ELKH adatrepozitórium): https://science-data.hu/

• Korlátozott tárhellyel ingyenesen használható, ingyenes DOI 
regisztrációval

• Zenodo https://zenodo.org/

• Figshare https://figshare.com/

• OSF https://osf.io/

• EU által javasolt (adat)repozitóriumok listája: https://open-
research-europe.ec.europa.eu/for-authors/data-
guidelines/#selectarepository

https://science-data.hu/
https://zenodo.org/
https://figshare.com/
https://osf.io/
https://open-research-europe.ec.europa.eu/for-authors/data-guidelines/#selectarepository
https://zenodo.org/
https://figshare.com/


Hozzáférhetőség

• Az adatok az adott területen elfogadott, ismert formátumban 
kerüljenek tárolásra. 

• Az adatok és metaadatok visszakereshetők standard 
kommunikációs protokollok segítségével (ezt általában a 
kiválasztott repozitórium biztosítja).

• A metaadatok legyenek hozzáférhetők akkor is, ha maga az adat 
nem elérhető.

• Legyen lehetőség a felhasználó azonosítására, ha az adatok egy 
része nem szabadon elérhető mindenki számára.



Szabványosság

• Az adatok legyenek 
összekapcsolhatók más 
adatokkal.

• Az adatok leírására 
használt metaadatok 
kövessék a FAIR 
irányelveket.

• Az adatok elfogadott 
metaadat-szabványok 
szerint legyenek leírva. 

Ábra forrás: https://zeenea.com/the-role-of-metadata-in-a-data-driven-strategy



Újrafelhasználhatóság

• Az adatok feldolgozható, szerkeszthető formában állnak 
rendelkezésre, hogy lehetőség legyen további számítások, 
elemzések elvégzésére.

• Az adatok és metaadatok felhasználási feltételei egyértelműen 
meghatározásra kerültek (általában Creative Commons vagy más 
licencek segítségével, ld. https://creativecommons.org/licenses/).

• A metaadatok követik az adott szakterület elfogadott szabványait.

• A metaadatokból egyértelműen kiderül az adatok előállítási módja 
és célja.

https://creativecommons.org/licenses/


Adatkezelési terv

• Szabadszöveges, közérthető dokumentum

• 1-2 oldalas terjedelemtől a 20-25 oldalas tervig

• Nem végleges, hanem a teljes kutatás során formálódó dokumentum

Ábra forrás: https://www.openaire.eu/research-data-management-handbook. Magyar változat: Hopp Zoltán (grafika), Lencsés Ákos (fordítás)



Adatkezelési terv szempontjai

• Milyen típusú adatok jönnek létre a kutatás során? Milyen 
nagyságrendre lehet számítani (megabájt–petabájt–terabájt, fájlok 
számossága stb.)?

• Milyen külső forrásból származó adatok kerülnek felhasználásra a 
kutatás során?

• Hogyan lehet az adatokat értelmezni, leírni, metaadatokkal ellátni?

• Hol kerülnek az adatok tárolásra és hosszú távú megőrzésre? Milyen 
szoftverek szükségesek a használatukhoz?

• Hogyan lehet biztosítani a szenzitív adatok védelmét? 

• Milyen költségvonzatai vannak az adatkezelésnek? (Ezek a 
szempontok külön tételként szerepeltethetők egy esetleges pályázati 
anyagban.)

• Milyen licenc alatt kerülnek publikálásra az adatok? 

• Az adatkezelési terv fontos része az adatkezelésért felelős személyek 
meghatározása. Ők felelnek a terv naprakészen tartásáért, az 
adatkezelési kérdések koordinálásáért a kutatócsoporton belül.



Segédprogramok adatkezelési tervhez

• Argos (OpenAire)

• DMPTool (University of California)

• DMPonline – DMPTool-alapú, európai kutatásfinanszírozási 
elvárásokhoz igazított segédlet

• ezDMP (NSF)

• RDMO (Leibniz-Institute for Astrophysics Potsdam)

https://argos.openaire.eu/
https://dmptool.org/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://ezdmp.org/
https://rdmo.aip.de/
https://dmptool.org/
https://ezdmp.org/
https://rdmo.aip.de/
https://dmponline.dcc.ac.uk/
https://argos.openaire.eu/


NKFIH-pályázatok

• Minden NKFIH-pályázat esetén kötelező elem az adatkezelési 
terv kitöltése (vagy nyilatkozni kell arról, hogy a kutatás során 
nem keletkezik kutatási adat).

• A pályázati anyagnál elérhető az erre vonatkozó egyoldalas 
sablon.

• Egyelőre nem kötelező, de megengedett adatkezelési költségeket 
szerepeltetni a pályázatokban. 

• Segédlet: What will it cost to manage and share my data? 
http://doi.org/10.5281/zenodo.4548344

http://doi.org/10.5281/zenodo.4548344


MTMT

A kutatási adat új közleménytípusként szerepeltethető az MTMT-
ben. 

• Az így megadott közlemény beállítható tudományos kategóriára

• Önálló közleményként lehet hozzá hivatkozásokat felvenni

• Az erre érkező hivatkozásokat az MTMT figyelembe veszi a 
H-index számításánál

• Tudományos közleményként megjelenik az összefoglaló 
táblázatban

• [Egyelőre az ide tartozó tételek jelentős része hibás besorolású.]

• [Egyelőre 2-5 hivatkozás a maximum.]



Clarivate Data Citation Index

• 12 millió adatcsomagot arat a különböző repozitóriumokból.

• A Clarivate többi termékével ellentétben itt nem történik minőségi 
ellenőrzés.



CARE-alapelvek

• A FAIR mellett a CARE-alapelveket is megemlíti az NKFI Hivatal Nemzeti 
állásfoglalás a nyílt tudományról dokumentumában 
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/strategia-alkotas/open-science

• 2018-ban jelent meg, fő célkitűzése az őslakosokra vonatkozó adatgyűjtések 
megfelelő kezelése: https://www.gida-global.org/care

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/strategia-alkotas/open-science
https://www.gida-global.org/care


További alkalmak

• Open Science Café & European Open Science Cloud (EOSC) 
(nov. 18.) Regisztráció: https://lib.sze.hu/nyilt-tudomany

• Újgenerációs kutatásértékelési rendszerek (időpont egyeztetés 
alatt)

• KIFÜ kutatástámogatási szolgáltatások (időpont egyeztetés alatt)

https://lib.sze.hu/nyilt-tudomany


Köszönöm a figyelmet!
www.kifu.gov.hu
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