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Tartalomjegyzék 

• EC - European Data Strategy
• Open Science
• EOSC vision 
• EOSC service model
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A common European data space, a single market for data

Data can flow within the 
EU and across sectors 

European rules and values 
are fully respected

Rules for access and use of data 
are fair, practical and clear 

Availability of high quality data 
to create and innovate

European Strategy for Data 
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• Driven by stakeholders
• Rich pool of data of varying degree of openness
• Support research – via EOSC

• Sectoral data governance (contracts, licenses, 
access rights, usage rights)

• Technical tools for data pooling and sharing
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E-infra commons

Source:e-irg
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Open Science 
és FAIR adat

• Az Open Science új lehetőségeket és
kihívásokat jelent az oktatási és kutatási
közösség számára, különösen a kutatási
adatok kezelése terén.
• A FAIR elvek célja, hogy a tudományos
adatok megtalálhatók, hozzáférhetőek, 
szabványosak és újrafelhasználhatók
legyenek. ( https://www.go-fair.org/fair-
principles/ )
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https://www.go-fair.org/fair-principles/
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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
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Mi az EOSC?

• A Teljes kutatási adat életciklust támogató megbízható és nyílt virtuális környezet, a 
szolgáltatásokhoz való tökéletes hozzáféréssel (a legmagasabb TRL-ekkel):
• Az alapszolgáltatások szövetségi alapú összekapcsolása,  a meglévő vagy tervezett RI-k összekapcsolása
• Szolgáltatások az adatok FAIR kezeléséhez, tárolásához, hosszú távú megőrzésük biztosításához
• Szolgáltatások adatok kereséséhez, eléréséhez, egyesítéséhez, elemzéséhez és feldolgozásához
• Védett, személyre szabott munkakörnyezet

• Többrétegű szövetség (mely egyesíti a magot, az ökoszisztéma többi részét), amely 
egyesíti a kínálatot és a keresletet egy megbízható környezetben

• Nyílt, átlátható, szabályokon alapuló: nincs vendor lock-in, adathordozhatóság, IPR, 
szabványos azonosítás és jogosultságkezelés, felhőbiztonság…

• Adaptív módon felhasználó-orientált és befogadó (határokon és tudományokon 
átnyúlóan)

• Elérhető egy nem kizárólagos, egyszerű, univerzális elosztón / átjárón keresztül
• A részvételi szabályok minimális halmaza
• Befogadó irányítási struktúra vezérli
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https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-cloud-initiative


2021. 05. 28.

5

EOSC Vízió

9 |

EOSC ökoszisztéma 
felépítése az érdekelt 
felekkel 
együttműködve az 
EOSC partnerség révén
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Co-programmed partnership – 2020+
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Minimal Viable EOSC (MVE)

EOSCsecretariat webinar, 1st July 201911

§ Agreed and tested Rules of Participation (RoP)
§ Analysis of the existing national infrastructures and policies (Landscape)
§ Functioning federated core & initial services

§ Persistent IDentifiers (PID) policy 
§ Metrics for FAIR data and repository certification
§ Metadata & Ontologies
§ Authentication & Authorization Infrastructure (AAI) Standards
§ EOSC Interoperability Framework – Standards 

§ Operation – security, policies, support
§ Catalogues of EOSC data and services

§ Users Environments
§ Resource Providers Environments (widening to general public & private sector)

§ Societal
§ Skills  & Training
§ Rewards & Recognition
§ Evangelization
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Current EOSC Task Forces
• Implementation of EOSC

• Rules of Participation compliance 
monitoring

• PID policy and implementation
• Researcher engagement and adoption

• Technical challenges on EOSC
• Technical interoperability of data and 

services
• Infrastructure for quality research 

software
• AAI architecture

• Metadata and data quality
• Semantic interoperability
• FAIR metrics and data quality 

• Research careers and curricula
• Data stewardship curricula and career 

paths
• Research careers, recognition and credit
• Upskilling countries to engage in EOSC

• Sustaining EOSC
• Defining funding models for EOSC
• Long-term data preservation
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EOSC Service model

13

13

Source: Owen Appleton
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Source: Owen Appleton
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Source: Owen Appleton
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Source: Owen Appleton
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Source: Owen Appleton
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Source: Owen Appleton
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EOSC – feladatok

• Kik a szereplők?
• Mit jelent ez egy kutatási

intézmény számára?
• Milyen támogatásra van szükség?
• Mi az amiben erősíteni kell?
• Mi kell a célok eléréséhez?

Kérdésekre válaszolnak:
• Hungarian EOSC tagok –

2021.05: KIFÜ
• EOSC AISBL: 

https://eosc.eu/
• Ni4OS-Europe  partnerek
• KIFÜ:

• https://kifu.gov.hu/ni4os
• https://openscience.hu
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https://eosc.eu/
https://kifu.gov.hu/ni4os
https://openscience.hu/
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Nyílt Tudományos Együttműködés

• 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
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Kérdések?

openscience@kifu.hu

mentimeter
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