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1. Nyílt Tudományos Együttműködési Kezdeményezés
Fórum (röviden)

2. Open Science események az előző fórum óta 
3. Dr. Szabó István és Urbán Katalin:

NKFIH Open Science  állásfoglalás és kapcsolódó pályázatok 
bemutatása

4. Kérdések és Válaszok
https://app.sli.do/event/bE1ugLYDWP9ZNyaWeuVuzK
Slido.com #nosci_3

https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/strategia-alkotas/open-science
https://app.sli.do/event/bE1ugLYDWP9ZNyaWeuVuzK


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



Open Science Események – fórum 
szempontjábol 2022 szeptember óta
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• 2021 szeptember 24.– 2. NOSCI forum - levelezési lista
• 2021 október – NKFIH Open Science  állásfoglalás – szakértői bizottság 
• 2021 december az EOSC Task Force-ok tagjai nyilvánosak:

• Magyar tagok: 
• Fazekas-Paragh, Judit - Data stewardship, curricula and career paths 
• Holl András - Long-Term Data Preservation
• Kádárné Kelemen, Ildikó - Upskilling countries to engage in EOSC
• Micsik András - Semantic interoperability
• Mohácsi János - AAI architecture

• 2021.december 10-én a EOSC-A közgyűlést tartott
• Felmérés az európai adat repozitóriumok körében
• EOSC-A logó pályázatot hirdetett fiatal tervezők számára
• EOSC-A tagoknak - Additional Activities Plan for 2022
• INFRA-EOSC-2022 felhívások – megjelenés - ma
• EOSC-A felvételek - 7. Newsletter 
• EOSC-Future – Ask me anything  
• EOSC-Future – RDA open calls

https://kifu.gov.hu/ni4os/Nyilt_Tudomanyos_Forum_20210924
https://nkfih.gov.hu/hivatalrol/strategia-alkotas/open-science
https://eosc.eu/advisory-groups?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=20211207_december
https://www.eosc.eu/3rd-general-assembly-meeting-draft-agenda
https://survey.alchemer.com/s3/6525553/bec3a9252501
https://www.eosc.eu/eosc-logo-competition-application
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search;callCode=HORIZON-INFRA-2022-EOSC-01;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502,31094503;programmePeriod=null;programCcm2Id=null;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=callTopicSearchTableState
https://mailchi.mp/8769c9c6ab33/eosc-association-newsletter-7-2022-happynewyear
https://eoscfuture.eu/newsfuture/eosc-future-ask-me-anything-webinars-starting-in-february/
https://eoscfuture-grants.eu/provider/research-data-alliance


Köszönjük a figyelmet
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• Kérdések és Válaszok
• https://app.sli.do/event/bE1ugLYDWP9ZNyaWeuVuzK
• Slido.com #nosci_3

• További információk:
openscience@kifu.hu
https://kifu.gov.hu/ni4os
https://openscience.hu    

https://app.sli.do/event/bE1ugLYDWP9ZNyaWeuVuzK
mailto:openscience@kifu.hu
https://kifu.gov.hu/ni4os
mailto:openscience@kifu.hu

