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A KUTATÁS

Kép: dizanna, https://lfd-eurcold.inrae.fr/index.php/2018/06/01/research-in-the-netherlands-for-flood-defenses/



Cél: 

„Evidence based policy making”, a kutatási eredmények alapján kialakítani az adatvezérelt, 
szükségletekre épülő adatkezelési szolgáltatásokat és a jövőbeli egyetemi szabályozást. 

Előzmény: 

Debreceni Egyetem: 11 kérdés (+3 idén), lekérdezés időszaka: 2020.02.26-tól 2020.03.23., kitöltők 
száma: 957 fő (célcsoport: magyar kutatói társadalom)

Pécsi Tudományegyetem: 26 kérdés, kérdés, lekérdezés időszaka: 2021. május - 2021.június (3-4 
hét)., kitöltők száma: 63 fő

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 22 kérdés, lekérdezés időszaka: 2021. 11.03. - 2021.12.03., 
kitöltők száma: 647 fő 

Corvinus Egyetem: 24 kérdés, lekérdezés időszaka: 2021. 11.25-2022.01.13., kitöltők száma: 158 fő 

Módszer: 

Kényelmi mintavétel, önkéntes alapú, anonim lekérdezés, online kétnyelvű kérdőív

Kérdőíves kutatás



Hírlevél: egyetemi hírlevél

Honlap: egyetemi honlap, könyvtár honlapja 

Könyvtár: információs pultnál hirdetés, szóróanyagok könyvtárban, 
elektronikus infotorony kivetítőjén (QR kód)

Közösségi média: Facebook, Twitter bejegyzések

E-mail: 
• intézet igazgatóknak 
• személyes, direkt e-mailek az oktatóknak, kutatóknak 
• doktori irodán keresztül az összes PhD hallgatónak

A lekérdezés csatornái



I. Személyes adatok
=> státusz, kutatói tapasztalat, tudományterület, utolsó publikáció, adat publikációs 
elvárások

II. Formátumok, adattípusok, adatbiztonság
=> adatok formátuma, mérete, tárolási módja, mentési szokás, adatvesztés

III. Az adatok megosztása
=> FAIR irányelvek, metaadatai, általánosságban az adatok ill. saját adatai 
megosztásáról mit gondol, attitűdjei, motivációi a nyílt adatmegosztással kapcsolatban

IV. Az adatkezeléssel kapcsolatos igények, elvárások
=> mely területeken, milyen elvárásai vannak, milyen formában kér információt

A kérdőív szerkezete



Infografika



FAIR alapelvek (n=158 fő)
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A FAIR elvek ismerete A FAIR elvek alkalmazása



Kutatási adatbázisok FAIR megosztása iránti 
általános attitűd vs. saját kutatási adatbázis 
megosztása iránti attitűd összehasonlítása (n=137 fő) 
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Adatmegosztás általában Saját adatok megosztása



FAIR elvek ismerete 
európai egyetemeken

FAIR in European Higher Education
https://www.fairsfair.eu/fair-european-higher-education



- az adat típusa, formátuma, 
nagysága

- az adatgyűjtési módszer, analízis
- tárolásról információt a kutatás 

alatt, ill. utána, backup
- szerepkörök, felelősség
- dokumentáció  és metaadat
- az adatok hosszútávú elhelyezése, 

archiválás
- adatmegosztás és újrafelhasználás

(licenc)
- disszemináció
- jogszabályi és etikai szempontok Kép: https://training.galaxyproject.org/training-material/topics/data-

management/tutorials/0114_data-stewardship/slides-plain.html

Milyen információkat kell az adatkezelési tervnek 
tartalmaznia?



Adatkezelési terv

• DMPTool: https://dmptool.org/

• DMPOnline: http://dcc.ac.uk/dmponline/

Kép: Research Data Management | UO Libraries (uoregon.edu)



SZERZŐI JOGOK

https://creativecommons.org/

Kép forrása: http://www.open-access.hu/hu/szerzoi-jogok



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

További kérdésekre örömmel válaszolok!

erika.kurucz@uni-corvinus.hu


