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Magyar Nyílt Tudományos Együttműködés - kezdeményezés
• A nemzeti és nemzetközi nyílt tudományos együttműködésben történő részvétel
koordinációja
• Hozzájárulás a nemzeti nyílt tudományos stratégia kidolgozásához és megvitatásához
• Hozzájárulás az Európai Nyílt Tudományos Együttműködés (European Open Science
Cloud, EOSC) és az európai adatinfrastruktúrákban való részvételhez. Aktív
együttműködés a közös szövetségi EOSC-szolgáltatások meghatározásában, hogy
optimálisan lehessen azt használni a már résztvevő tudományos közösségben, és
folyamatosan terjedjen ki további új tudományos közösségekre és szolgáltatásokra
• Egy nemzeti és európai adatalapú szövetség fejlesztésének ösztönzése, amely
szövetség az adatokat előállítók, a kutatási infrastruktúrák, a nagy-sebességű kutatói
hálózat és a legfejlettebb számítási rendszerek szövetségén alapul
• Kutatási infrastruktúrák és digitális/elektronikus infrastruktúrák közötti szinergiák
megtalálása és kihasználása

Open Science Események – fórum
szempontjábol
• 2020 EOSC modell kidolgozása – policy-k elemezése
• 2021 január NOSCI Fórum szervezése Magyarországon NI4OS projekt támogatásával
• 2021 május 28 – 1. NOSCI fórum - indító esemény
• 2021 június – EOSC workshop
• 2021 július – EOSC training workshop
• 2021 augusztus 31 - EOSC-A ülés
• 2021 szeptember vége – EOSC Task Force megalakulása
• 2021 szeptember 24.– 2. NOSCI forum
• 2021 október – NKFIH Open Science felhívása –
4 szakértői bizottság

Előző fórum téma javaslatai
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Ír open science
stratégia
• Stratégia – Science
Foundation Ireland
• Minden publikus
forrásból
támogatott
kutatási
eredmény 2020től open access
módon
hozzáférhető - 2
lépés
• cOAlitionS
partnerség
• Berlin
declaration
• DORA aláíró
• Metadata
előírás – DOI,
támogatás
azonosító,

szerző
azonosító
• FAIR
adatkezelés
• Kutatási
adatkezelés
• FAIR elvek
• DMP tervek
kötelezőek –
Practical
Guide to
Reearch Data
Management
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Belga open science stratégia
• Stratégia – Szövetségi:
BELSPO;Flamand: FWO, Vallon: F.R.SFNRS
• Minden publikus forrásból
támogatott kutatási eredmény
2018-től open access módon
hozzáférhető
• Szövetségi: Green,
Diamond, Gold publikáció
– szabályrendszer
• FWO: open acesss –
elszámolható
• F.R.S-FNRS: open access –
korlátosan elszámolható
• Kutatási adatkezelés
• Szövetségi: policy –
certified and trusted
repository, kötelező
metadata, DMP template

– legkésőbb 6 hónappal a
támogatás után.
• FWO – biztonságos és
fenntartható tárolás – a
diszciplina szabályaihoz
jellemzőihez igazodva – jó
gyakorlatok megosztássa –
(VLIR)
• F.R.S-FNRS: -
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Norvég open science stratégia
• Stratégia/policy – The
• Folyamatos figyelemmel
Research Council of Norway
kísérése az
- 2020
eredményeknek
• Open Access – előfizetés
• Kutatási adatkezelés
alapú hozzáférés kivezetése
• FAIR elvek - (2017 óta) –
• Plan S elfogadás (2018) kiterjesztő - data,
nincsen embargós idő a
associated protocols,
publikus forrásból
methods, software and
fianszírozott kutatás
source code
• Publikáció: open access
• Metaadat kötelező
kiadvány/platform/repo
• Direkt költségek
zitórium – lehet
támogatása
csatlakozni
• Rendszer kidolgozása a
• 2021-től PlanS
kutatókkal
feltételeinek megfelelő
kutatás támogatási
szerződések
• Publikáció költségeinek
fedezete a
támogatásban
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Román open science
stratégia
• Stratégia előkészítés alatt,
korábbi célok és cselekvési
tervek a 2015-2020-as Nemzeti
R&I Tervben
• Szereplők: UEFISCDI
(Felsőoktatási, Kutatási,
Fejlesztési és Innovációs
Finanszírozási Végrehajtó
Ügynökség), Kutatási és
Innovációs Minisztérium,
Oktatási Minisztérium, Open
Science Hub Romania vezető
szerepe (román OpenAIRE
NOAD)
• Open Access – először 2012-ben
a Tudományos Akadémia
csatlakozott az Európai
Akadémiák (ALLEA) OS-t
támogató kezdeményezéséhez.
• Open Science?

• Részvétel az Open
Government Partnershipben Jelenleg pilotok
formájában – konkrét
intézményekben OA
publikálás megvalósítása,
egy nem kompetitív
tudományterületen nyílt
licenszű szabályozás
kidolgozása és bevezetése
• A hatóságok és
intézmények által kezelt
nyílt adatok közzététele a
data.gov.ro oldalon,
„különösen értékes adatok”
azonosítása, a jogszabályi
keret felülvizsgálata
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Szlovén open science
stratégia
• Nemzeti OA Stratégia 2015 óta
a H2020-as OA Stratégiával
összhangban
• Ebben egy fejezet Open Data
Pilotról is
• Főszereplő: Nemzeti Kutatási
Ügynökség, a cOalition S tagja,
• Open Access –
alapkövetelmény, adatkezelési
terv, ajánlások a hosszútávú
adattárolásra
• Akcióterv – Open Data pilotra
• Plan S szerinti működés 2021
január utáni felhívásokra
• https://www.openscience.si/ nyílt hozzáférés szlovén
kutatóintézetek és egyetemek
tudásanyagához
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Olasz open science stratégia -1
• 2021 február óta új
Nemzeti Kutatási Program
2021-2027, melyben
szerepel a szintén idénre
tervezett OS Nemzeti Terv •
önálló dokumentum
kivonata (3.5.1. fejezet)
• Jellemző az egyetemek és
kutatóintézetek kutatási
adatokra vonatkozó önálló
szabályozása, a
kutatástámogatás, néhány
intézményben már jó ideje
RDM
• Rendszeres OS és RDM
tréningek
• Szereplők – OpenAire,
RDA, EOSC-Pillar illetve az
olasz OS-t népszerűsítő
egyesület. OS Support
Group, ICDI (Italian

Computing and Data
Infrastructure) A szakmai
hálózatok fontossága
(Open Aire OA Desk, ESFRI)
ICDI - olasz részvétel
optimalizálása az EOSCban, EDI-ban, HPC
Területen, Nemzeti
Kompetenciaközpont
kialakítása (CC-ICDI) a
tudás „rendszerezésére” –
OS és FAIR adatkezelés
oktatás és támogatás,
Open Data ösztönzése,
Data Steward képzés (Data
Librarian, Data Manager….)
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Olasz open science stratégia -2
• Open-science.it portál – még nincs teljesen kész, finanszírozókra,
kutatókra, intézményekre és állampolgárra „testre szabva” mutatja be
a egyes témaköröket
• OA szabályozása
• Már a 112/2013-as törvény szabályozta 50%-osnál nagyobb közfinanszírozás
esetén, de viszonylag hosszú embargós lehetőséggel
• Az EU programokon túlmenően az Egyetemi és Kutatási Minisztérium (MUR),
az Egészségügyi Minisztérium és néhány nagyobb finanszírozó pályázataiban
(pl. Fondazione Telethon, Fondazione Cariplo)„open by mandate” = kötelező

• Plan S – cOalition S –finanszírozók között az ”Istituto Nazionale di
Fisica Nucleare”
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Szlovák open science stratégia
• Irányelvek szinkronban az OGP (Open
Government Partnership) 2019-2021
együttműködéssel, melyben a Nyílt
Oktatás, A Dialógusra Nyitott Kormányzat,
Nyitott Információ (közigazgatási adatokra)
Nyitott Igazságszolgáltatás is szerepelnek
• Terv volt a Plan S-hez csatlakozás 2020
december 31-ig
•
• APC költségek országos felmérése a
kutatási intézményekben
• OS stratégia és akcióterv elkészítése 2020
decemberi határidővel (felelős Minister of
Education, Science, Research and Sport), •
bevezetés 2021 decemberig
• Akadémiai kiadványok, szakdolgozatok
stb. OA és CC licenc alapján;
• OS-ra és repozitóriumok kialakítására
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intézményi irányelvek minden
egyetemen
• A FAIR adatok és a DMP kötelező
minden közforrásból finanszírozott
tudományos projekt esetében;
• oktatás, továbbképzések, online
platformok
OA pilotok kiválasztott könyvtárakban OA különböző lehetőségei és komplexitása
az egyes intézményekben (erőforrás igény,
tréning, ösztönzés, értékelési paraméterek
stb.) 2021 decemberi határidővel
Open Data-ra nincs külön szabályozás

Köszönöm a figyelmet!
Kérdések?
Menti.com: 6648 9322
https://www.menti.com/f8yvx8mij6
Mohacsi.Janos@kifu.gov.hu
openscience@kifu.hu
https://kifu.gov.hu/ni4os
https://openscience.hu

