
KUTATÁSI ADATOK
KEZELÉSÉT TÁMOGATÓ
SZOLGÁLTATÁSOK
MAGYARORSZÁGON

GÖRÖGH EDIT – FAZEKAS-PARAGH JUDIT –
BILICSI ERIKA – HOLL ANDRÁS –
SZÁLDOBÁGYI ÁDÁM

2020. szeptember 30.

RDA Adoption/HRDA



• TÁROLÁS/ARCHIVÁLÁS

• MINŐSÍTÉS

• MEGOSZTÁS/PUBLIKÁLÁS

FAIR ADATKEZELÉSFÓKUSZBAN: OPEN DATA

Megtalálható

ElérhetőÁtjárható

Újrafelhasználható



SZOLGÁLTATÁSOK AZ
ADATKÖZPONTÚ KUTATÁSI CIKLUSBAN

Adatkezelés 
megtervezése

Adatfeldolgozás

Adatregisztráció

Megosztás/Publikálás

Tárolás/Archiválás

Újrafelhasználás

REPOZITÓRIUMOK 
SZEREPE ÉS
MENEDZSELÉSE

https://www.openaire.eu/blogs/the-openaire-research-graph



Adatmegosztás előnyei

1. láthatóság és idézettség növelése

2. finanszírozói, kiadói, intézményi követelmények 
teljesítése

3. kutatás hatékonyságának növelése: kutatások 
egymásra épülhetnek

4. láthatóság növelése hozzájárul a kutatás önmagát 
korrigáló folyamataihoz

5. adathalmazok citálásával, azonosításával (DOI), 
külön kereshető kutatási eredményként jelennek meg 

Jones, Phill and Hahnel, Mark (2018) "How and Why Data Repositories are Changing 
Academia," Against the Grain: Vol. 28: Iss. 1, Article 11. DOI: 
https://doi.org/10.7771/2380-176X.7269



Adatrepozitóriumok

• Hatékony és biztonságos adatcsere

• Biztonságos, hosszútávú tárolás

• Folyamatos adat kurráció erősíti az archiválás 
biztonságosságát és minőségét

• Metaadat szabványok elősegítik az adatok 
kereshetőségét, láthatóságát, idézhetőségét

• Az adatkérések és a adatok közvetítésének támogatása a 
forrástól a felhasználókig

• Adatfelhasználási statisztikák készítése
Banzi, R., Canham, S., Kuchinke, W. et al. Evaluation of repositories for sharing individual-participant data from
clinical studies. Trials 20, 169 (2019). https://doi.org/10.1186/s13063-019-3253-3

„All stakeholders should recognise that research data repositories are 
an essential part of the infrastructure for open science.”

Business models for sustainable research data repositories: https://doi.org/10.1787/23074957

https://doi.org/10.1787/23074957


Adatrepozitóriumok

Hogyan találhatunk
megbízható adatrepozitóriumot?

• Első lépésként az adott tudományterületnek
dedikált adattárat keressünk. Ebben 
segít re3data.org adatrepozitórium kereső.

• Ha nem találtunk ilyet, akkor
az intézményünk által
üzemeltetett használjuk.

• Használjunk
interdiszciplináris repozitóriumot, 
például: Zenodo, Figshare, DRYAD

A tudományos kutatás során keletkezett publikálni 
kívánt kutatási adatok tárolására használt platformok.

https://www.re3data.org/
https://github.com/zenodo/zenodo
https://figshare.com/
https://datadryad.org/stash/


Cél: társadalmi és technikai
kapcsolatok létrehozása, 
amik elősegítik az adatmozgást é s 
a nyílt adatcserét
tudományterületeken, 
technológiákon, országokon
átívelve.

Fókuszban: közösség alapú
infrastruktúrális fejlesztések az
adatszolgáltatást és adatcserét
akadályozó tényezők csökkentése
érdekében.



H/RDA CÉLOK

Könyvtárak szerepe

• Intézményi szinten támogatást nyújt
adatkezelési projektekben: 
adatkezelési tervezés, metaadatolás, 
adat kuráció, adatrepozitóriumok
menedzselése.

• Szervezet szintű RDM support 
kialakítása.

• Adatkezeléssek kapcsolatos készségek
beépítése a tanmenetbe kurzusok, 
tréningek keretében.

• Adat kurrációval
kapcsolatos támogatás kutatói
közösségek számára.

Javaslatok adatrepozitóriumok számára az adat
elérhetőség/fellelhetőség növelése érdekében:

• Adathalmazok összegző leírása segít a 
kutatóknak a megfelelő adathalmazok
kiválasztásában relevancia, 
újrafelhasználhatóság, elérhetőség
tekintetében.

• Metaadatok elérhetőségének és
arathatóságának biztosítása.

• Adat felhasználási statisztikák közzététele.

• Együttműködés más repozitóriumokkal.

• Ugyanazon adathalmazhoz tartozó leírások
összekötése.

• Keresés optimalizálás fontosabb web 
keresőmotorok esetében.

• API keresési szabványok alkalmazása az
interoperabilitás növelése érdekében.

Egy fórum létrehozása az érdekelt felek számára: kutatók, IT szakemberek, 
könyvtárosok, kapcsolatteremtés kutatási és szakmai közösségek között.



https://www.rd-alliance.org/recommendations-and-outputs/catalogue



RDA Europe 
Adoption Grant

These two proposals from Hungarian will be merged into one 
use-case project. In lack of institutional or national standards 
in Hungary, RDA Outputs including the technical and social 
infrastructure solutions provide the necessary support and 
guidance to start implementing and coordinating data 
management practices on different levels. In addition 
establishing data repositories is an increasingly urgent task 
in Hungary. With the adoption of RDA Recommendation 
Repository Audit and Certification Catalogues the Library 
and Information Centre of Hungarian Academy of 
Sciences aims to unchain the Hungarian repository 
revolution: new data repositories will be established, the 
existing ones will be standardised and they will use similar 
workflows.

https://www.rd-alliance.org/blogs/adoption-grant-introductions-road-hungarian-
national-data-publishing-policy.html



https://tinyurl.hu/L6tx/

Debreceni Egyetem adatrepozitóriumának bemutatása -
Száldobágyi Ádám

Repozitóriumok minősítési eljárása - Bilicsi Erika, Holl András

Q&A


