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A projekt célkitűzései 

 Olyan új adatrepozitórium infrastruktúra-szolgáltatás alapjainak 
megteremtése, ami a teljes ELKH intézményhálózat folyamatos, 
hosszútávú kutatási adatkezelését képes lesz támogatni

 A FAIR adat repozitórium kultúra megteremtése az ELKH 
intézményhálózatában

 A meglévő kutatási workflow-k kibővítése a FAIR adat 
repozitóriumok használatával

 A kutatási adatok, mint értékkel bíró adatvagyon biztonságos digitális 
tárolása, azok használata, újrafelhasználása, másodlagos és 
többedleges hasznosítása a kutatási és egyéb, pl. gazdasági szféra 
számára

 A hazai kutatási adattárolási infrastruktúrák megteremtése révén 
bekapcsolódás hasonló célú európai kezdeményezésekbe



A projekt megvalósítása

 A projekt megvalósításában résztvevő intézmények: 

 SZTAKI

 TK

WIGNER FK

 A projekt megvalósításának tervezett időtartama: 

 18 hónap: 2021. nov. 1. – 2023. ápr. 30.

 A projekt költségvetése: 529 millió Ft

 Beruházás: 187 mFt

 Szoftver fejlesztési költség: 190 mFt

 FAIR adat repo kultúra kialakítása, terjesztése: 110 mFt

 A projekt támogatója: ELKH
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ARP vezetési és működési struktúrája



Munkacsomagok

 WP0: menedzsment (Kacsuk Péter, SZTAKI)

 WP1: Infrastruktúra építés, hardver beruházás (Pintér Ádám, WDC)

 WP2: Adat repo (CONCORDA) keretrendszer fejlesztése (Kovács László, 
SZTAKI)

 WP3: Igényfelmérés és központi adatszolgáltatások tervezése 
(Meiszterics Enikő, TK)

 WP4: Központi adatszolgáltatások fejlesztése (Kovács László, SZTAKI)

 WP5: Disszemináció, oktatás (Gárdos Judit, TK)

 WP6: Kollaboráció hazai és nemzetközi programokkal és projektekkel 
(Kacsuk Péter, SZTAKI)

 WP7: ELKH FAIR adatkezelési gyakorlatok kialakítása (Meiszterics Enikő, 
TK)
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PIT (Projekt Irányító Testület) 

 PIT vezető és egyben a projekt vezetője: Kacsuk Péter (SZTAKI)
 Tagok: 

 szavazati joggal rendelkező tagok:
mind a 3 intézet 2-2 főt delegál

 Kovács László (SZTAKI)

Gárdos Judit és Meiszterics Enikő (TK)

 Kadlecsik József és Szilágyi Edit (Wigner)

 tanácskozási joggal rendelkező tagok:
WP-k vezetői (jelentős átfedés a fentiekkel)
Harnos Noémi (ELKH Inf. Oszt. Vezetője)
Lovas Róbert (SZTAKI) és Ritter Dávid (ELTE) ELKH tanácsadók



Összefoglalás

 Az ARP megvalósulása esetén a magyar kutatók

 Rendelkeznek majd a FAIR adatkezeléshez szükséges 
hardver és szoftver infrastruktúrával

 Képesek lesznek a FAIR adatkezelést beépíteni a 
kutatási workflow-ikba és azt aktívan használni

 Képesek lesznek FAIR adat repozitóriumokat építeni és 
használni

 A fenti képességek lehetővé teszik, hogy aktívan 
bekapcsolódjanak nemzetközi projektekbe



Köszönöm a figyelmet


