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Kép forrása: https://www.springernature.com/gp/librarians/licensing/journals-catalog/journal-price-lists



Kutatói teljesítményértékelés

Forrás: https://tk.hu/uploads/files/2021/Teljesitmenyertekeles_szabalyzat_2021_marcius_31.pdf



Reprodukálhatósági
válság

1. A kísérletek, felmérések 

ijesztően nagy számban 

nem megismételhetők.

2. A tudományos 

eredmények háttéradatait 

gyakran nem publikálják. 

3. Sok esetben a publikált 

adatot nem lehet 

értelmezni, felhasználni. 

Kép forrása: https://www.nature.com/articles/533452a



Nyílt tudományos által megcélzott kihívások

• Tudományos eredmények csak előfizetők számára hozzáférhetők

• Tudományos eredmények nehezen vagy egyáltalán nem ellenőrizhetők

• A tudományos eredmények nehezen újrahasznosíthatók

• A tudományos tevékenység kizárólagosan publikációkra és 
hivatkozásokra összpontosító jellege; a kutatói értékelés 
aránytalanságai

• A kutatásra fordított források ellenőrzésének nehézségei

• A parazita tudományos gyakorlatok ellenőrizhetősége

A cél a tudományos eredmények minél jobb áttekinthetősége, 
hozzáférhetősége, ellenőrizhetősége és hasznosulása. 



Nyílt tudomány által javasolt lépések

• Open access megjelenés

• Kísérletek előzetes regisztrációja

• Kutatási adatok repozitálása, FAIR adatkezelés

• Nyílt bírálat

• Nyílt forráskódok

• Nyílt jegyzőkönyvek

• Szabadon elérhető tananyagok

• Kutatói értékelés újragondolása

• Tudománynépszerűsítés, közösségi tudomány támogatása



Nyílt tudományos irányelvek 2021/2022

• NKFI Hivatal nyílt tudományos állásfoglalás – 2021. október

• UNESCO nyílt tudományos irányelvek – 2021. november

• Európai Bizottság jelentése a kutatásértékelés megújításáról – 2021. november

• G6 nyílt tudományos állásfoglalás – 2021. december

• Franciaország: a kutatási adatok kezelése jogi kötelezettség – 2021. december

• USA: OSTP iránymutatás – 2022. augusztus

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/strategia-alkotas/open-science
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379949.locale=en
http://doi.org/10.2777/707440
https://www.cnrs.fr/sites/default/files/download-file/G6%20statement%20on%20Open%20Science.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044411360


Open Access

• A cikkhez kötődő kutatási tevékenység 
összhangban van a hagyományos 
kutatási paradigmával

• Az egyértelműség miatt hangsúlyosan 
jelenik meg a pályázati és 
finanszírozási rendszerben

• A nyílt hozzáférésnek több, 
párhuzamosan egymás mellett létező 
változata jelent meg az elmúlt években 
(gold, green, diamond, bronze)

Pénzügyi szempontból a leginkább ismert, legtöbbet kutatott területe a nyílt tudománynak.

Kép forrása: https://oa2020.org/wp-content/uploads/OA2020_Conceptual_Framework.pdf

https://oa2020.org/wp-content/uploads/OA2020_Conceptual_Framework.pdf


Open access kérdések

• A publikációs költség előteremtése, a felhasználási jogok 
tisztázása, a repozitálás mind újabb terhet jelentenek a 
kutatóknak. 

• A kutatót sokszor nem érdekli se a felhasználási jog, se az open
access. A karrierje kizárólag a megjelenéstől függ. 

• A publikálási költség kizárja a kutatók egy részét (kisebb 
intézmény, szegényebb ország, fiatalabb kutató stb.).

• Parazita folyóiratok megjelenése. (Olyan folyóirat/kiadó, amelyik a 
publikációs költség megfizetéséért lektorálás és minőségi 
ellenőrzés nélkül bármit megjelentet.) 



Kutatási adatok kezelése

Forrás: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FAIR_data_principles.jpg



Kutatási adatok kezelése

• A kutatók számára gyakran nem 
egyénileg jelentkeznek a kiadások. 
Az adatkezeléssel járó költségek 
általában intézményi vagy 
konzorciumi szinten 
érvényesülnek. A költségek 
jelentős részét teszi ki a 
munkaerő-ráfordítás, a hozzáértő 
szakemberek biztosítása

• Több pályázati kötelezettség 
megjelenik, ezek ellenőrzése 
azonban gyakran nem egyértelmű

• Adatkezelési terv
• FAIR-alapelveknek való megfelelés

• Egyes nemzetközi pályázatoknál 
már kötelező forrást elkülöníteni 
az adatkezelésre, beleértve a 
személyi kiadásokat is

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

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


Kutatásértékelési reformok

• Pénzügyi szempontból 
várhatóan a legnagyobb hatású 
része a nyílt tudománynak

• Az eddigi, publikációkra és 
hivatkozásokra építő rendszer 
könnyen számszerűsíthető, 
ellenőrizhető, nyomon 
követhető

• A nyílt tudományos 
szempontok megfogalmazása a 
kutatásértékelésben nehezen 
uniformizálható, nehezen 
ellenőrizhető

Kép forrása: https://www.uu.nl/en/research/open-science/tracks/recognition-and-rewards

https://www.uu.nl/en/research/open-science/tracks/recognition-and-rewards


Európai Nyílt Tudományos Együttműködés

European Open Science Cloud



Open science helyzetkép Magyarországon

• NKFI Hivatal által kezdeményezett nyílt tudományos állásfoglalás 
(MRK és ODT a kidolgozók között szerepel, felsőoktatási intézmények 
az aláírók között az elmúlt fél évben: BCE, BME, DE, ELTE, PE)

• Az OTKA-pályázatoknál kötelező elem az adatkezelési terv benyújtása

• A tanulmányok és könyvek mellett az MTMT-ben lehetőség van 
„kutatási adat” felvételére. Ezek a tételek megjelennek az összefoglaló 
táblázatban tudományos publikációként. 

• EISZ open access szerződések (2022-ben a SZE esetén: Akadémiai 
Kiadó, Elsevier, Springer, Wiley)

• Intézményi adatrepozitóriumok megjelenése, pl. CONCORDA.

• KIFÜ online tananyag (Nyílt tudomány és az EOSC a gyakorlatban)



Nyílt tudományos készségek

• Az eddig túlnyomórészt 
publikációra koncentráló 
folyamat többdimenzióssá 
válik.

• A digitális írástudás és az 
ellenőrizhetőség kiemelt 
szempont.

• Több munkafolyamatra kell 
figyelni a kutatás során, 
viszont a publikáció 
megjelenése mellett ezek a 
szempontok is megjelennek 
az értékelésben.

Kép forrása: https://libereurope.eu/article/open-science-skills-diagram/



További alkalmak

1. Bevezetés a nyílt tudományba

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. 25.)

7. European Open Science Cloud (EOSC)

8. KIFÜ kutatástámogatási szolgáltatások



Köszönöm a figyelmet!
www.kifu.gov.hu

Dr. Lencsés Ákos
adatgazdász
lencses.akos@kifu.gov.hu
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