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EOSC

• Az EOSC szerepe az, hogy lehetővé tegye, 
hogy az európai kutatók az adatközpontú 
tudomány  előnyeit teljes mértékben ki 
tudják használni :

• “1.7 million European researchers and 70 
million professionals in science and 
technology a virtual environment with free 
at the point of use, open and seamless 
services for storage, management, analysis 
and re-use of research data, across borders 
and scientific disciplines”

• 2016 Communication on the “European Cloud Initiative”

• Cloud?- inkább Együttműködés :
• Adatinfrastruktúra  + nagysebességű 

hálózat + adatfeldolgozási kapacitás + 
egységes, szabályozott és biztonságos 
adathozzáférés

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cloud-initiative


Co-programmed partnership – 2020+



EOSC  Association

• Alapítás: 2020.07.02
• Működés elindult: 2020.12.17
• Elnök és igazgatótanács megválasztva: 

2020.12.17
• SRIA véglegesítve: 2021.02.15
• EOSC titkár kiválasztva (Ute Gunsenheimer): 

2021.05.28
• Munkacsoportok alap dokumentumainak

megfogalmazása: 2021.06.14
• EOSC Symposium: 2021.06.15-18
• Egyesület és Európai Bizottság aláírta a 

partnerséget: 2021.06.23

https://eosc.eu/sites/default/files/EOSC_Statutes.pdf
https://eosc.eu/sites/default/files/20201217_EOSC%20General%20Assembly%20Minutes.pdf
https://www.eosc.eu/board-directors
https://www.eosc.eu/sites/default/files/EOSC-SRIA-V1.0_15Feb2021.pdf
https://www.eosc.eu/news/draft-charters-eosc-association-task-forces-published
https://www.eoscsecretariat.eu/eosc-symposium-2021
https://eosc.eu/news/towards-european-open-science-cloud-revolutionising-research-digital-age


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



Jelenlegi EOSC munkacsoportok – 2021.06
• AG - Implementation of EOSC

• Rules of Participation compliance 
monitoring (P)

• PID policy and implementation (S)
• Researcher engagement and adoption (S)

• AG - Technical challenges on EOSC
• Technical interoperability of data and 

services
• Infrastructure for quality research 

software (S)
• AAI architecture

• AG - Metadata and data quality
• Semantic interoperability
• FAIR metrics and data quality (S)

• Research careers and curricula

• Data stewardship curricula and career 
paths (S)

• Research careers, recognition and credit 
(S)

• Upskilling countries to engage in EOSC  (S)
• Sustaining EOSC

• Defining funding models for EOSC (SR)
• Long-term data preservation

• FAQ
• Jelentkezés: 
https://www.eosc.eu/news/call-
members-eosc-association-task-forces

https://www.eosc.eu/task-force-faq
https://www.eosc.eu/news/call-members-eosc-association-task-forces


Kérdések?

openscience@kifu.hu

mailto:openscience@kifu.hu

