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Egy globális nemzetközi fórum,
amely segíti a kutatási adatok
kölcsönös és akadályoktól
mentes megosztását és
felhasználását.

Egy találkozóhely a 8000+
nemzetközi kutatási adat
szakértő számára – bottom-up
alulról építkező megközelítés

Egy probléma megoldó
struktúra – a tagok segítséget
kapnak az RDA közösségtől a
megoldások megtalálásához

61 Interest groups és 32
Working groups

RDA recommendations &
outputs & RDA ICT Technical
specs – elismerten alkalmazható
megoldások

Mi az RDA?

9 Nemzeti Node az RDA Europe 4.0 indulásától
13 további alapítása a projekt végrehajtása során

https://www.rd-alliance.org/

www.rd-alliance.org



Mit csinál egy RDA Nemzeti Node?

Támogatja az adatalapú kutatást nemzeti/lokális szinten,
promotálja az RDA viziót és eredményeket helyi eseményeken
keresztül
Konkrét területeken szinergiát biztosít a nemzeti, európai és
globális szervezetek között az RDA ajánlások és elvek átvétele
érdekében
Központi elérési pontként működik a helyi kutatók és az RDA
között, együttműködik a nemzeti kutatást finanszirozó
szervezetekkel
Hozzájárul az európai adat policy kidolgozásához különös
tekintettel a FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Re-
usable) data koncepcióra
Hozzájárul az RDA stratégia kidolgozásához és aktívan részt vesz
az RDA működésében
Aktívan részt vesz a stratégiai témák beazonosításában és a
jövőbeli kutatási prioritások meghatározásában

www.rd-alliance.org



Pályázat a HRDA nemzeti node létrehozására

1. pályázat 2018 aug. - sikertelen
2. pályázat 2019 ápr. – sikeres!

Támogató levél az MTA Elnökétől és az NKFIH Elnökétől
Elnyert támogatás: 32.000 Euro

Pályázatot benyújtó szervezetek:
MTA SZTAKI (koordinátor)
HUNOR Egyesület
MTA KIK (MTA Könyvtár és Információs Központ)
KIFÜ 
Well Bt

Nyilt szervezet, bárki csatlakozhat, aki 
a célkitűzésekkel egyetért
azok végrehajtásában aktív szerepet vállal
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HRDA célja

A kutatási adatok kezelése jó gyakorlatainak hazai 
elterjesztése, az adatkezelési kultúra fejlesztése;
tanácsadás a hazai kutatásirányító és támogató 
szervezetek, és a kutatásban részt vevő 
intézmények számára;
RDA ajánlások hazai bevezetésének előmozdítása 
és szakmai segítése;
a hazai kutatási adat infrastruktúra kiépítésének 
előmozdítása és szakmai támogatása.
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HRDA tevékenységek 

kapcsolattartás az RDA-val, részvétel az RDA 
rendezvényein
kapcsolattartás a hazai tudományos közösséggel, a 
hazai kutatástámogató, irányító és kutatást végző 
szervezetekkel
weboldal és más elektronikus kommunikációs 
csatornák működtetése, összejövetelek szervezése
Az RDA ajánlásainak a hazai gyakorlatba való 
átültetése
pályázatok benyújtása az RDA és az Európai 
Bizottság felhívásaira.
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HRDA tevékenységek 

kapcsolattartás az RDA-val, részvétel az RDA 
rendezvényein

14th RDA Plenary, Helsinki, 23-25 October 2019
https://www.rd-alliance.org/rda-14th-plenary-helsinki-
espoo
Résztvevők:

Mohácsi János (KIFÜ)
Holl András (MIK)
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HRDA tevékenységek 

weboldal és más elektronikus kommunikációs 
csatornák működtetése: http://hrda.hu/activities
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HRDA tevékenységek 
Az RDA ajánlásainak a hazai gyakorlatba való átültetése
Adoption of Recommendations
https://www.rd-alliance.org/recommendations-
outputs/adoption-recommendations

Résztvevő HRDA Tagok: 
HUNOR és MTA KIK 
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HRDA tevékenységek 

Az RDA ajánlásainak a hazai gyakorlatba való átültetése
Elnyert magyar pályázat adatrepozitóriumok témakörben:

Résztvevő HRDA Tagok: HUNOR és MTA KIK 
Feladat: olyan csomag létrehozása intézmények és
kutatók számára, amely

útmutatót ad az adatrepozitóriumok minősítéséhez
és
segítséget nyújt a kutatóknak az adatrepozitórium
használatához és az adatok feltöltéséhez
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MI Koalició és HRDA

Az RDA elvárja, hogy minden nemzeti node-ban 
legyen egy kiemelt fókusz terület
A HRDA pályázatban az MI-hez kapcsolódó 
adatkezelést jelöltük ki ilyen területnek
Oka: az MI Koalicióban az adatvagyon kezelése és 
az adatpiac megteremtése kiemelt szerepet játszik 
és nagy erőkkel dolgoznak ezen a területen

Jó együttműködési lehetőség az MI Koalició és a 
HRDA között
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MIK szabályozott adatpiac és felhő központ
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1 1Az állami intézmények egymás között is 
nehezen osztanak meg adatot

Adatgazda cégek számára nehéz 
megosztani adatokat, nincs egységes 
formátum/szabályozási keret/ ismert jó 
gyakorlatok

A fejlesztő cégeknek nehéz 
együttműködni több adatgazdával

A teljes adatgazdaság alapvetően bénult a 
korlátozó jogszabályok miatt, nincs 
kialakult mód a vállalkozásra a témában, 
csak szándék

Az adatgazdaság szereplői egységes, validált
protokollon keresztül tölthetnek fel/le adatokat, akár 
egy köztes felhő igénybe vételével
Az ellenőrző protokoll biztosítja az adatok törvény 
szerinti használatát, az adatpiac pedig a szereplők 
jogilag helyes együttműködését
A fejlesztő cégek már jogilag használható, tiszta 
adatokat kombinálhatnak a fejlesztéseikhez, 
amelyekért fizetnek az adatgazdáknak
A fejlesztő cégek/kutató helyek a létrehozott 
elemzéseket átadhatják az adatgazdáknak vagy piacra 
mehetnek vele alkalmazásként

Állam

A teljes adatpiac lehetővé teszi a biztonságos, 
kiszámítható együttműködést a szereplőknek és 
szabályozott versenyt teremt
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Hosszú távon a természetes személyek (adatgazdák) is 
bekapcsolódhatnak az adatkereskedelembe, nem csak 
passzív alanyai lesznek
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HRDA tevékenységek 

pályázatok benyújtása az RDA és az Európai Bizottság 
felhívásaira
Through other cascading grants you may also apply for

Early Career programme
Individual travel & support grants (total 28 grants= 
49,000€)

Adoption Grants (HUNOR és MIK)
Mini-projects support grants (total 8 grants = 
120,000 €)

RDA Europe 4.0 Experts 
Individual support grants for experts (total 12 grants 
= 60,000 €)

RDA Europe 4.0 Ambassador Programme
Effort for time and travel on behalf of RDA (total 12 
grants = 60,000 €) 

Total 751,000 €
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További információk

https://rd-alliance.org/
https://hrda.hu/

Kacsuk Péter (MTA SZTAKI)
Kacsuk.Peter@sztaki.mta.hu
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