
Miért fontos Önnek és repozitóriumának az Európai Bizottság Nyílt hozzáférésre vonatkozó rendelkezése? 

Az OpenAIRE minden nyíltan hozzáférhető (OA) tartalmat gyűjt, valamint támogatja az Európai Bizottság Horizon 2020 Nyílt 
hozzáférésre vonatkozó rendelkezését is. Amennyiben az Ön repozitóriuma OA tartalmat is kezel, vagy intézménye az Európai 
Bizottság által támogatott projektekkel is foglalkozik, olvasson tovább! Tudja meg, hogyan csatlakozhat a hálózathoz, hogyan 
növelheti a repozitórium tartalmának láthatóságát, és miként felelhet meg a Bizottság követelményeinek! 

Útmutató:
Repozitórium menedzsereknek

1. Regisztráljon a validator.openaire.eu weboldalon.

2. Győződjön meg róla, hogy repozitóriuma szerepel az
OpenDOAR (http://www.opendoar.org) nyilvántartásában.

3. Ellenőrizze, hogy a repozitóriuma megfelel az
OpenAIRE előírásainak.

4. Végezzen el egy kompatibilitási tesztet a validátor
(http://validator.openaire.eu) segítségével. 
Minden esetleges probléma kezelésében 
segítünk.
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Már több, mint 600 repozitórium csatlakozott az OpenAIRE hálózatához. 

Nyílt hozzáférés és Nyílt 
adatok a Horizon 2020-ban
Hogyan segíthet az OpenAIRE? 

Tájékoztató  
repozitórium 
menedzserek 
számára

1. Regisztráljon a validator.openaire.eu oldalon.

2. Győződjön meg róla, hogy repozitóriuma szerepel a
re3data (https://re3data.org) rendszerében.

3. Ellenőrizze, hogy a repozitórium megfelel az
OpenAIRE adatrepozitóriumokra vonatkozó előírásainak.

4. Végezze el a kompatibilitási tesztet a
http://validator.openaire.eu oldalon.

!

Az OpenAIRE útmutatóiban ajánlásokat fogalmaz 
meg a repozitóriumok és más tudományos 
adatgyűjtemények kezelői számára a bibliográfiai 
metaadatok kódolásával kapcsolatban. 
Az előírások három csoportját különböztethetjük 
meg, melyek más-más adattípusok gyűjtőhelyeinek 
létező és bevált gyakorlatát vették át:

i) az irodalmi gyűjtemények  a Dublin Core-t
ii) az adatrepozitóriumok a Datacite Schema-t
iii) a CRIS rendszerek pedig a CERIF-XML-t

Az OpenAIRE előírásai szerint ideális esetben a 
repozitóriumok metaadat-hozzáférhetőségének 
korlátozása alacsony, valamint fel kell tüntetni:
- A finanszírozási információkat és 
projekttámogatások azonosítókódjait (FP7 és H2020 
projekttámogatási szerződésszám); 
- A jogosultsági információkat és a hozzáférés 
módját;
- Az embargó lejárati időpontját, ha van ilyen;
- A publikációk és adatkészletek egyedi 
azonosítóját. (pl. DOI)

Az útmutatók az előző verziókkal ugyan visszamenőlegesen 
is kompatibilisek, de ajánlott a friss OpenAIRE2020 
követelményeit követni.

Mik az OpenAIRE irányelvei? 

https://guidelines.openaire.eu

És ENNYI!

Adatrepozitórium menedzsereknek

És ENNYI!

Lépjen be Ön is!



Az OpenAIRE további ajánlatai:
Tudásfeltárás - a metaadatok bővítése más kutatási eredmények linkjeivel.
Szövegbányászat -  Az OpenAIRE azonosítja a finanszírozási információkat, bizalmasan kezelve azokat.
Az OpenAIRE alkalmazásfejlesztési felületei - hozzáférés az összesített bibliográfiai metaadatokhoz és projekt 
információkhoz. Támogatott DSpace és EPrints platformokon http://api.openaire.eu.
Kiegészítők, frissítések és bővítmények - elérhetők: www.openaire.eu/data-providers/rep-man-toolkit.

Vajon repozitóriumunk alkalmas az OpenAIRE tagságra?  
Igen, ha az Önök intézményi vagy szakmai gyűjteménye tartalmaz 
nyíltan hozzáférhető anyagokat vagy támogatott projektek kutatási 
eredményeit (publikációkat vagy adatokat).
Az OpenAIRE gyűjt minden nyílt hozzáférésű, szakmailag lektorált 
tudományos kiadványt, ha lehetséges, a finanszírozási adatok 
feltüntetésével (pl. Bizottsági és nemzeti támogatási formák). Nem 
nyílt hozzáférésű anyagok is elfogadhatók, amennyiben a 
finanszírozási információ elérhető.

A DRIVER OA repozitóriumok mind beágyazódtak az OpenAIRE-be 
azért, hogy egy egységesült belépési pontot biztosíthassunk az OA 
publikációk számára Európában és azon túl. Az Open Archive Initiative 
segítségével a publikációs repozitóriumok számára már meghatározható a 
kompatibilitás, az útmutatóktól és a hozzáférhető tartalomtól függően.

Az OpenAIRE-ről 
Az OpenAIRE az Európai bizottság nyílt 
hozzáférést támogató szervezete.

További információ, elérhetőségek:

Hasznos linkek:

Útmutatók, tájékoztatók: https://guidelines.openaire.eu
Repozitórium tesztek és regisztráció: http://validator.openaire.eu
Segítség:  https://www.openaire.eu/support/helpdesk
Adatszolgáltatók: https://www.openaire.eu/search/openaire-data-providers
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Tegye láthatóvá tartalmait!

1) Minden globális, nyilvános kutatási

2) Finanszírozásra vonatkozó információt.

3) Nem nyílt hozzáférésű anyagokat, ha
bizottsági vagy nemzeti támogatással jött 
létre.

4) Olyan kutatási adatkészleteket, amelyek
vagy támogatott kutatási projektekhez, 
vagy az OpenAIRE-ben elérhető 
kiadványokhoz kapcsolódnak.
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Mit gyűjt az OpenAIRE? 

A részvétellel csak nyerhet: csatlakozzon hozzánk!  

Miért? 
      Részt venni egy interoperábilis nyílt hozzáférésű hálózatban rendkívül hasznos lehet. Fogjunk össze!

    Az OA mandátumok egyre népszerűbbek. Hosszú távon értelmet nyer a finanszírozási adatok feltüntetése.

www.openaire.eu

eredményt.

Az OpenAIRE jelenlegi tevékenyését más 
adatfajtákra (nyílt adatokra) is tervezi 
kiterjeszteni.




