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„Open Science is just good science. 

The opposite of Open Science is not
closed science. It is bad science.” 

Jon Tennants
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Erdős Pál, 
1913-1996 



Erdős kollaborációs gráf

Kép: https://genedan.com/tag/erdos-network-graph/

• kb.1500 publikáció
• 500 közös publikáció 

matematikusokkal



A nyílt tudomány definíciója:

„A nyílt tudomány a tudományos életben való részvételnek egy olyan újfajta megközelítési módja,
amelyben az ismeretekhez mások is hozzájárulhatnak, együttműködhetnek velünk, a kutatási
adatok, laboratóriumi jegyzetek és egyéb kutatási folyamatok szabadon hozzáférhetőek, olyan
feltételek mellett, amelyek lehetővé teszik a kutatás és az alapjául szolgáló adatok és módszerek
újra-felhasználását, és reprodukálását.”

FOSTER Open Science 2020. What is Open Science? https://www.fosteropenscience.eu/foster-taxonomy/open-
science-definition

NKFIH Állásfoglalása a nyílt tudományról (2021. október):

„Az Open Science (a nyílt tudomány) a tudományos kommunikáció új megközelítése, amely az
átláthatóság és együttműködés elvein alapul és a friss kutatási eredmények terjesztésének innovatív
módját jelenti a legújabb technológiai fejlesztések és a digitalizáció vívmányainak alkalmazásával.”

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/strategia-alkotas/open-science

Open Science:
globális kutatói (r)evolúció



Informatikai 
fejlődés



Nyílt tudomány: 
paradigmaváltás a tudományban

• a kutatások finanszírozóinak elvárásai
• költséghatékonyabb kutatások, az adatok jobb kihasználása, 

újbóli felhasználás
• állampolgári tudatosság, szeretnénk az adatok mögé látni, 

megérteni az összefüggéseket (COVID-19) 
• nőtt a felelős és átlátható tudomány iránti igény
• nőtt az elszámoltathatóság iránti igény
• nőtt a közvélemény igénye a hiteles kutatásokra
• nyomás a pozitív eredmények közzétételére
• reprodukálhatósági krízis, igény van a megbízható adatokra

Kép: https://www.leru.org/publications/citizen-science-at-universities-trends-guidelines-and-recommendations



https://slideplayer.com/slide/7960613/25/images/3/Open+Science+Ecosystem.jpg



Forrás: Open Science in university approaches to academic assessment. 
Follow-up to the 2020-21 EUA Open Science survey (2021)



A KUTATÁSI 
EREDMÉNYEK

„As open as possible, as closed as necessary.”
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A nyílt tudomány értékei



Kép: Hole, B. (2015). Open Science: A new publisher 
perspective. Ubiquity press. (CC BY 4.0 International)



Citizen science involves researchers co-creating with the public in some way during the research process. 
Illustration by: Lotta W Tomasson/VA CC BY-NC 2.0



• „Cápa kém” projekt: jelentéseinkkel segíthetünk
beazonosítani és megszámolni a cápákat az Új-Zéland
körüli vizekben /biológia/

• Delfin chat: segíthetünk delfinhangok azonosításában és 
osztályozásában

• Fosszilis atmoszférák: segíthetünk megszámolni mai és a 
fosszilis levelek sejtjeit. Segíthetünk nyomon követni az
évmilliók során bekövetkezett klímaváltozást /klíma
változás/

https://www.zooniverse.org/projects

Közösségi régészet
„Kincset Érő Közösség” Árpád és hun-kori aranyleletek a 
Magyar Nemzeti Múzeum Közösségi Régészeti
Programjában

https://mnm.hu/hu/publication-issue/kincset-ero-kozosseg

Galaxy zoo projekt
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