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2022.11.18 Áttekintés

1. OpenScience - EOSC célok és európai adatstratégia – Mohácsi János
2. Új generációs kutatásértékelési rendszerek – Kádárné Kelemen 

Ildikó
3. EOSC – Mohácsi János

1. EOSC  nemzetközileg
2. EOSC Magyarországon
3. EOSC implementáció

4. Open Science Café – Kádárné Kelemen Ildikó és Mohácsi János



Emlékeztető

1. Bevezetés a nyílt tudományba (okt. 12.)
2. Open access (okt. 28.)
3. Publikációs gyakorlati ismeretek (nov. 4.)
4. Kutatási adatok kezelése (nov. 11.)
5. Új generációs kutatásértékelési rendszerek (nov. 18.)
6. Open Science Café (nov. 18.)
7. European Open Science Cloud (EOSC) (nov. 18.)
8. KIFÜ kutatástámogatási szolgáltatások (egyeztetés alatt)

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

https://lib.sze.hu/nyilt-tudomany
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TUDOMÁNY 1.0 TUDOMÁNY 2.0A FAIR adatok felé

Az Open Access felé

Az állampolgárok bekapcsolódása 

készségek jutalmazás Intézmények 
értékelése

OPEN SCIENCE

Ösztönzés és támogatás

Forrás:Karel Luyben, EOSC Association
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“A web of scientific insight”

• FAIR adatok és kapcsolódó szolgáltatások hálója

• A releváns meglévő és jövőbeli adatforrások szövetsége 

• Virtuális tér, ahol a tudományos termelők és fogyasztók 
találkoznak 

• Tartalmak és szolgáltatások korlátlan köre 

• Megfelel minden európai adatszolgáltatási 
követelménynek 

• Kölcsönhatásban a világ más régióival
Forrás EOSC-A



Nyílt hozzáférés definíciója

Nyílt hozzáférés kezdeményezések

Nyílt hozzáférés újra-használat

Altmetriák
Bibliometriák
Szemantometria
Webometria

Nyílt Big Data

Nyílt adat újra-használat
Nyílt kormányzati adat

Nyílt adat definíciója
Nyílt adat folyóiratok
Nyílt adat sztenderdek

Nyílt megismételhető kutatás definíciója
Megismételhetetlenségi tanulmányok

Megismételhetőségi irányelvek

Nyílt tudományos munkafolyamatok
Nyílt forrás(kód) a nyílt tudományban

Nyílt laborjegyzőkönyvek/jegyzetfüzetek

Megismételhetőségi tesztelés

Nyílt szakértői értékelés
(Open Peer Review)

Arany út
Zöld út

Nyílt tudományos eszközök
Nyílt repozitóriumok
Nyílt szolgáltatások
Nyílt munkafolyamat
támogató eszközök

Nyílt tudományos projektek

Nyílt tudományos értékelés

Nyílt megismételhető kutatásNyílt tudomány

Nyílt hozzáférés

A nyílt tudomány osztályozási rendszere

Open Access lehetőségek

Nyílt mérőszámok és hatásmérés

Nyílt tudományos irányelvek
Szervezeti mandátumok

Szakterületek irányelvei

Nyílt tudományos irányelvek



EOSC

• Az EOSC szerepe az, hogy lehetővé tegye, hogy az európai kutatók az 
adatközpontú tudomány  előnyeit teljes mértékben ki tudják használni :

• “1.7 million European researchers and 70 million professionals in science and 
technology a virtual environment with free at the point of use, open and seamless 

services for storage, management, analysis and re-use of research data, across 
borders and scientific disciplines”

• 2016 Communication on the “European Cloud Initiative”

• Cloud?- inkább Együttműködés :
• Adatinfrastruktúra  + nagysebességű hálózat + adatfeldolgozási kapacitás + 

egységes, szabályozott és biztonságos adathozzáférés

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cloud-initiative


EOSC vezérlő elvek – kutatás támogatás áll a 
középpontban
• Több érdekelt fél 

• Az EOSC akkor és csak akkor lesz sikeres, ha minden érdekelt fél megközelítését figyelembe 
veszi; 

• Nyitottság 
• Az EOSC gondoskodik arról, hogy a kutatási termékek „a lehető legnyíltabbak legyenek, csak 

annyira zártak amennyire szükséges”. 
• FAIR elvek 

• Az EOSC kutatási tárgyainak megtalálhatónak, hozzáférhetőnek, együttműködőek és újra 
felhasználhatónak kell lenniük; 

• Az infrastruktúrák szövetsége 
• Az EOSC egyesíti a meglévő és a  jelenleg fejlesztett adat- és e-infrastruktúrákat; 

• Géppel feldolgozható
• Az EOSC lehetővé teszi .hogy mind az emberek mind a gépek tudják használni az európai 

tudósok igényeit kiszolgáló szolgáltatásokat. 
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…Open Access by default in 2020…



A common European data space, a single market for data

Data can flow within the 
EU and across sectors 

European rules and values 
are fully respected

Rules for access and use of data 
are fair, practical and clear 

Availability of high quality data 
to create and innovate

European Strategy for Data 



Position Of the European Commission

Forrás: https://ec.europa.eu/digital-
single-market/en/policies/building-
european-data-economy



UNESCO EU Kormány

Egy átalakulás közepén?/elején/ tartunk



Kérdések?

Mohacsi.Janos@kifu.gov.hu

KIFÜ EOSC képviselő, Nemzetközi K+F 
vezető

Köszönet


