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Kutatási adatkezelés a FAIR elvek alapján



Mit nevezünk FAIR
adatkezelésnek?

• irányelvek összessége
• kutatási adatok számítógépes 

felismerése, feldolgozása 



ELÉRÉS

DEFINÍCIÓ
A nyílt hozzáférésű adat: 
Bárki, bárhol, bármilyen 
célból szabadon 
hozzáférhet, megoszthatja 
és ingyen felhasználhatja.

Nyílt adat és FAIR adat különbségek

A FAIR adatkezelés az 
adatok megosztásának 
legjobb gyakorlatait 
tartalmazza, tiszteletben 
tartva bármilyen etikai, 
jogi v. szerződésben 
rögzített korlátozást.

A FAIR és a Open nem szinonimák. 
A FAIR nem jelenti azt, hogy az 
adatoknak nyíltnak kell lenniük. 
Az adatok lehetnek mindkettő, az 
egyik, vagy egyik sem. 





INTEROPERABLE = 
EGYÜTTMŰKÖDŐ

REUSABLE = 
ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ

Emberek és gépek 
számára egyaránt

Egyedi azonosítóval 
rendelkezzen

Metaadatokkal
gazdagon ellátott

Metaadatai
repozitóriumban
legyenek tárolva

FINDABLE = 
MEGTALÁLHATÓ

ACCESSIBLE = ELÉRHETŐ

FAIR alapelvek

Emberek és gépek 
számára egyaránt 
könnyű hozzáférési 
vagy letöltési lehetőség

Sztenderd 
kommunikációs 
protokoll segítse az 
adatok elérhetőségét

A metaadatok legyenek 
elérhetők az adatok 
megsemmisítése után 
is

Lehetőséget ad az 
adatok változtatására, 
cseréjére

A (meta)adatok a FAIR 
alapelveit követő 
szókészleteket 
használnak

A (meta)adatok 
tartalmazzák a más 
(meta) adatokra 
vonatkozó minősített 
hivatkozásokat.

Lehetőséget ad az 
adatok jövőbeni 
felhasználására

A (meta)adatok 
egyértelmű és 
hozzáférhető 
adathasználati 
engedélyekkel kerülnek 
kiadásra.
A (meta)adatok 
megfelelnek a domain-
specifikus közösségi 
szabványoknak



FINDABLE = MEGTALÁLHATÓ

Hogyan?

• A kutatási adatainkat ellátjuk valamilyen állandó azonosítóval 
(persistent identifier) Pl. DOI v. Handle + Saját munkásság: 
ORCID

• Az adatokat leíró gazdag metaadatok állnak rendelkezésre.

• A metaadatok online elérhetőek egy kereshető forrásban, pl. 
katalógusban vagy repozitóriumban.

• A metaadatok között feltüntetik a kutatási adathoz tartozó 
egyedi, perzisztens azonosítót.



Gyakori tévhitek

„Ha feltöltöm a kutatási adataimat egy weboldalra, akkor azok már 
megtalálhatók mások számára.”

„A FAIR kutatási adatkezelés egyenlő a nyílt kutatási adatkezeléssel, ami 
elvárja, hogy azonnal és mindenki számára tegyük elérhetővé minden 
kutatási adatunkat.”

„Ha embargóval teszem megtalálhatóvá az adatokat, akkor nem számít 
FAIR adatkezelésnek.”



ACCESSIBLE = ELÉRHETŐ

Hogyan?

• A kutatási adatainkat lássuk el megfelelő, gépek
számára is könnyedén olvasható licensszel. Azért
fontos ez, mert így mindenki számára tisztázott, hogy
milyen körülmények között és milyen módon
használhatják fel kutatási adatainkat.

Hasznos link: https://dmeg.cessda.eu/Data-Management-
Expert-Guide/1.-Plan/FAIR-data



Gyakori tévhitek

“Ha mások számára hozzáférhetővé teszem a kutatási adataimat, 
elvesztem a kontrollt felettük.“

“Ha valaki felhasználja az általam publikált adatokat a saját 
munkájában, azért én nem kapok elismerést.“



INTEROPERABLE = EGYÜTTMŰKÖDŐ

Hogyan?

• Közös formátumok és szabványok 

• A FAIR alapelveit követő metaadat szótárak 
(Metadata Standards Catalog, RDA Metadata
Directory)

Hasznos link: https://www.fairsfair.eu/articles-
publications/metadata-and-interoperability



REUSABLE = ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ

Hogyan?

Kutatási adataid újrafelhasználhatók, ha…

• Pontos leírással rendelkeznek, sok releváns jellemzővel. 
• Egyértelmű és hozzáférhető felhasználhatósági lincensszel

rendelkeznek.
• Egyértelműen meg van fogalmazva, hogy hogyan, mi célból és 

ki által jöttek létre ezek az adatok és miképp dolgozták fel őket. 
• A kutatási adatok és a metaadatok megfelelnek a releváns 

domain szabványoknak.

Hasznos link: https://www.openaire.eu/data-reuse-use-cases



LÁTHATÓSÁG, HATÁS

Hozzájárulnak az adatokból származó 
maximális lehetőségek 
kihasználásához, 

A kutatás révén elért hatás elősegíti
a láthatóságot és a hivatkozások 
számát

MEGBÍZHATÓSÁG

Javítják a kutatás reprodukálhatóságát,

Javítják a kutatás megbízhatóságát

KOLLABORÁCIÓ

ÚJ MEGKÖZELÍTÉSEK

Új, innovatív kutatási megközelítéseket 
és eszközöket használnak

Lehetővé teszik az új kutatási kérdések 
megválaszolását

FAIR   
Adatok

A FAIR adatkezelés előnyei

Új partnerségek kialakítását teszik 
lehetővé kutatókkal, 

Üzleti, politikai és szélesebb 
közösségekkel lehetővé teszik az új 
kutatási kérdések megválaszolását



A FAIR adatkezelés 
gyakorlati tanácsok

A FAIR alapelvek gyakorlatba történő adaptálása tudományáganként változhat, 
azonban a következő irányelvek általánosan is alkalmazhatóak: 
• Adatainkat tegyük megtalálhatóvá, lássuk el egyedi azonosítókkal, 

gazdagítsuk metaadatokkal! Legyenek könnyen kereshetők és 
megtalálhatóak az interneten! 

• Szabványosított protokollok használatával, illetve szükség esetén 
korlátozások bevezetésével tegyük hozzáférhetővé adatainkat, az online 
visszakereshetőség biztosításával! 

• Adataink legyenek más tudományágak számára átjárhatók közös 
formátumok és szabványok, valamint ellenőrzött szótárak felhasználásával!

• Adataink újrafelhasználhatóságát elősegítjük azáltal, ha jól dokumentáltak, 
rendelkeznek egyértelmű felhasználási (géppel-olvasható) licenccel, 
valamint az adatok keletkezésének eredetéről szóló információval. 

• Használjunk új, innovatív kutatási megközelítéseket és eszközöket!



FAIR alapelvek ellenőrzése

A kutatási adatok kezeléséről
- Egyénileg döntenek                      Nehéz egységes lépéseket 

meghatározni a FAIR-alapelvek
megfeleléséhez

- Online segédanyagok, útmutatók hogyan lehet fokozni az adatok “FAIRségét” :D
• „Mennyire FAIR az adata” ellenőrző lista 

(http://doi.org/10.5281/zenodo.1065991),
• Tervezési keretrendszer és minta mértékrendszer a FAIRséghez” 

(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/225490v3)
• FAIR önértékelési eszköz (https://ardc.edu.au/resources/aboutdata/fair-

data/fair-self-assessment-tool/)
• F-UJI Automated FAIR Data Assessment Tool (https://www.fairsfair.eu/f-uji-

automated-fair-data-assessment-tool)





Összefoglaló

University, Maastricht. (2020). The Fair principles 
explained. YouTube. YouTube. Retrieved June 28, 2022, from 
https://www.youtube.com/watch?v=5OeCrQE3HhE

Ez a videó összefoglalja röviden az eddig elmondottakat, és 
elmagyarázza a FAIR alapelveket.
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Bármi kérdés? 



FAIR alapelvek és gyakorlati alkalmazásuk

Közös formátumok és 
szabványok

Registry of Research Data 
Registry

The RDA Metadata 
Standards Catalog

THOR. What is a DOI, Handle, 
ARK, URL, URI, ...?

https://www.re3data.org/

https://howtofair.dk/

https://rdamsc.bath.ac.uk/

https://fairsharing.org/

Hasznos linkek

https://project-thor.readme.io/docs/project-
glossary


