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Jelen kézikönyv a nyílt adatok jogi, szociális és technikai aspektusainak ismertetésére szolgál. Írásunkat
mindenki számára ajánljuk, de különösen azoknak készült, akik adatok nyílttá tevését tűzték célul. Szót ejtünk a
nyílt adatok mit, miért és hogyanjáról – mit jelent a nyíltság, miért válasszuk a nyílt adatok útját, és hogyan
tegyünk "nyílttá" adatokat.
Kezdésként javasoljuk a Bevezető rész megtekintését. A dokumentumban a Tartalomjegyzék segítségével
navigálhat.
Örömmel várjuk a szöveggel kapcsolatos megjegyzéseket, melyeket figyelembe veszünk a dokumentum későbbi
változataihoz. Továbbá, várjuk a hozzájárulásokat vagy javaslatokat további új szakaszokra és témákra
vonatkozóan.
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1.1 Bevezető
Tudja pontosan, hogy mennyit költenek az adójából közvilágításra vagy rákkutatásra? Melyik a legrövidebb,
legbiztonságosabb vagy legszebb kerékpárút az otthonától a munkahelyéig? Milyen az út közben belélegzett
levegő összetétele? Hol vannak a környékén a legjobb munkalehetőségek, és hol a legmagasabb az egy főre jutó
gyümölcsfák száma? Miként befolyásolhatjuk a döntéseket a minket foglalkoztató kérdésekben, és kivel
beszéljünk az érdekükben?
A technológia fejlődése immár lehetővé teszi olyan szolgáltatások létrehozását, amelyek képesek ezekre a
kérdésekre automatikus választ adni. Az ehhez szükséges adatok nagy részét állami szervek állítják elő, azonban
ezek gyakran nem érhetők el könnyen felhasználható formában. Könyvünk témája, hogy miképp tehetjük
kihasználhatóvá az állami és nem állami információkban rejlő lehetőségeket, hogy olyan új szolgáltatások
jöhessenek létre, amelyek megkönnyítik a lakosság életét, valamint jobbá teszik az állam és a társadalom
működését.
A nyílt adatok, specifikusan a nyílt állami adatok - olyan közadatok vagy egyéb információk, amelyek bárki
számára ingyenesen hozzáférhetők és bármely célból újrahasznosíthatók – immár több éve a közbeszéd tárgyai.
2009-ben több kormány (például az USA, az Egyesült Királyság, Kanada és Új-Zéland) is új kezdeményezéseket
jelentett be a közadatok nyílttá tevése érdekében, ami a „nyílt adatok” feltűnését eredményezte a népszerű
médiában is.
Jelen könyv a "nyílt adatok" alapfogalmait ismerteti, különösen ezek kapcsolatát az állammal. Kitérünk arra, hogy
a nyílt adatok miként képviselnek értéket, és milyen pozitív hatásai lehetnek számos különböző területre. Továbbá,
az elmélet megvitatásán túl konkrét információkkal is szolgálunk a nyílt adatok létrehozásának mikéntjéről.

1.1.1 Célközönség
Jelen kézikönyv széles rétegnek készült:
• azoknak, akik eddig még nem hallottak a nyílt adatokról, és akik tapasztalt "adatszakértőknek" vallják
magukat
• közszolgálati dolgozóknak és aktivistáknak
• újságíróknak és kutatóknak
• politikusoknak és fejlesztőknek
• adatfanatikusoknak és azoknak, akik még sosem hallottak az API-król
A könyvben szereplő információk többsége a közigazgatás birtokában álló adatokra fókuszál. Azonban, a szerzők
célja idővel ennek bővítése, ebben örömmel fogadjuk a segítségüket.
Ezt a kézikönyvet azoknak ajánljuk, akiknek még nincs, vagy csak kevés ismeretük van a témáról. Ha ismeretlen
szakkifejezéssel vagy terminológiával találkozik, kérjük keresse fel a könyv végén található részletes
Terminológia és GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) részt.
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1.1.2 Készítők
Készítők és források
Közreműködő szerzők

• Daniel Dietrich
• Jonathan Gray
• Tim McNamara
• Antti Poikola
• Rufus Pollock
• Julian Tait
• Ton Zijlstra
Fordította: Detvay László
Lektorálta: Virág Éva, Micsik András
Közvetlenül felhasznált források

• Technical Proposal for how IATI is implemented. The IATI Technical Advisory Group Vezető: Simon
Parrish
• Unlocking the Potential of Aid Information. Rufus Pollock, Jonathan Gray, Simon Parrish, Jordan Hatcher
• Finn kézikönyv, Szerző: Antti Poikola
• Beyond Access Report. Access Info and the Open Knowledge Foundation
Egyéb források

• W3C Publishing Government Data (2009) http://www.w3.org/TR/gov-data/

1.2 Mitől érdekesek a nyílt adatok?
A nyílt adatok, különösen a nyílt állami adatok olyan rendkívüli erőforrások, amelyek többnyire még
kiaknázatlanok. Számos magánszemély és szervezet gyűjt különféle adatokat a feladatai ellátása érdekében. Az
állam különösen jelentős ebben a tekintetben, mind a begyűjtött adatok mennyisége és centralizáltsága miatt, mind
azért, mert ezek közadatok, így nyílttá és mások számára felhasználhatóvá tehetők. Miért érdekes ez?
A nyílt adatok rendkívül sok területen bizonyulhatnak értékesnek, és már számos területen született példa a
felhasználásuk mikéntjére. Emellett, sok különböző embercsoport és szervezet számára jelenthet előnyt a nyílt
adatok megléte, beleértve magát az államot is. Azonban, nem lehet pontosan megjósolni, hogy hogyan és miként
fognak hasznos adatok létrejönni. Az innováció természetéből adódóan a fejlődés gyakran nem várt helyekről
érkezik.
Jelenleg is nagyszámú olyan területet ismerünk, ahol a nyílt állami adatok rendkívül értékesek. Például:
• Transzparencia és demokratikus kontroll
• Részvétel a döntéshozatalban
• Önszerveződés
• Továbbfejlesztett vagy új termékek és szolgáltatások a magánszektorban
• Innováció
• Hatékonyabb állami szolgáltatások
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• Hatásosabb állami szolgáltatások
• A szabályozások hatásainak mérése
• Új tudásanyagok létrehozása kombinált adatforrásokból és minták felfedezése nagy adatkötetekben
Az átláthatóság növelésére szolgáló projektek, például a finn "adó fa", vagy a brit "Where does my money go
(hová kerül a pénzem)" segítenek nyomon követni, hogy az állam mire költi az adóbevételeit. Kanadában például
a nyílt adatok segítettek felderíteni egy 3.2 milliárd dolláros jótékonysági adócsalást. Egyes weblapok, például a
dán folketingstidende.dk segítségével nyomon követhetjük a parlamenti tevékenységet és a törvényhozási
folyamatot, így láthatjuk, hogy pontosan mi történik a parlamentben, és mely képviselők vesznek részt az egyes
ügyekben.
A nyílt állami adatok segítségünkre lehetnek jobb döntéseket hozni az életben, vagy lehetővé tehetik aktívabb
részvételünket a társadalomban. Egy dán asszony létrehozta a findtoilet.dk nevű oldalt, amely ábrázolja az összes
nyilvános dán mellékhelyiséget azért, hogy a gyomorproblémákkal küzdő ismerősei ismét bátran
kimozdulhassanak otthonról. Az USA-ban az airnow.gov szolgáltatástól többféleképpen tájékozódhatunk a levegő
minőségéről. New Yorkban könnyedén találhatunk kutyasétáltatásra alkalmas helyeket, és kapcsolatba léphetünk
másokkal, akik ezekbe a parkokba járnak. Az olyan szolgáltatások, mint a Mapumental vagy a Mapnificent
segítenek lakóhelyet választani, figyelembe véve a munkahelyünkre tartó út hosszát, a lakásárakat és a környék
szépségét. Ezen példák mindegyike nyílt adatokat használ.
A nyílt adatok rendkívüli gazdasági jelentőséggel is bírnak. Számos kutatás törekedett ennek megbecslésére, mely
egyedül az Európai Unióban eléri az évi több tízmilliárd eurós nagyságrendet. (Bővebb információk a nyílt adatok
közvetlen és közvetett gazdasági hatásaival kapcsolatban: Share-PSI: Holistic Metrics)
Új termékek és vállalatok hasznosítanak újra nyílt adatokat, legyen az céginformáció, közlekedési vagy térképes
adat. A Google Translate a fordítási algoritmusok betanítására azt az óriási mennyiségű Európai Uniós
dokumentumot használja, amely az összes európai nyelven elérhető, ezzel javítva a szolgáltatás minőségét.
A nyílt adatok értékesek az államnak magának is, például, növelhetik az állam hatékonyságát. A Holland Oktatási
Minisztérium újrafelhasználás céljára az interneten publikálta az oktatással kapcsolatos összes adatát. Ennek
következtében a beérkező kérdések száma visszaesett, csökkentve a munkaterhelést és bérköltségeket. Továbbá,
a válaszadás a megmaradt kérdésekre is könnyebbé vált, hiszen a releváns adatok könnyen fellelhetővé váltak. A
nyílt adatok ezen felül hatásosabbá teszik az állam működését, amely így a költségek csökkenéséhez vezet. A
Holland Kulturális Örökségekért Felelős Minisztérium aktívan közzéteszi a saját adatait, és együttműködik az
olyan amatőr történelmi társaságokkal és csoportokkal, mint a Wikimedia Foundation, ily módon a saját feladatai
végrehajtását teszi hatékonyabbá. Ez nem csak az adatok minőségének javulásához vezet, de csökkenti a
szükséges alkalmazottak számát is.
Habár számos eset van, ahol a nyílt adatok már most is szociális és gazdasági értékkel rendelkeznek, nem
tudhatjuk, hogy a jövőben milyen új dolgok válnak lehetővé általuk. Az adatok új kombinációi olyan
tudásanyaghoz és nézőpontokhoz vezethetnek, amelyek teljesen újszerű alkalmazási területeket hozhatnak létre.
Ezzel már találkozhattunk korábban, például amikor Dr. Snow a 19. századi Londonban felfigyelt az ivóvíz
szennyezettsége és a kolera között fennálló kapcsolatra az ivókutak elhelyezkedése és a kolerához köthető
halálozási adatok kombinálásával. Ez a londoni szennyvízrendszer kiépítéséhez vezetett, és jelentősen javította a
lakosság általános egészségi állapotát. Várhatóan újra hasonló fejlemények fognak bekövetkezni, amikor nem várt
információkra bukkanunk a különböző nyílt adathalmazok kombinálásával.
Ezeket a lehetőségeket akkor aknázhatjuk ki, ha a nyilvános állami adatokból nyílt adatokat hozunk létre.
Azonban, ez csak akkor fog bekövetkezni, ha azok valóban nyíltak, azaz mások általi újrafelhasználásuk nincsen
korlátozva (sem jogi, sem pénzügyi vagy technológiai értelemben). Bárminemű korlátozás kizár valakit a publikus
adatok hasznosításából és megnehezíti azok értékes felhasználását. Az adatokban rejlő potenciál kihasználásához
a publikus adatoknak nyílt adatoknak kell lenniük
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1.3 Mit jelent az, hogy nyílt adat?
Ez a kézikönyv a nyílt adatokról, szól, de mik is azok pontosan? Különösképp, mitől lesznek a nyílt adatok
nyíltak, és miféle adatokról beszélünk?

1.3.1 Mit jelent a nyíltság?
Ez a kézikönyv a nyílt adatokról szól - de mitől is lesznek nyíltak az adatok? A mi felfogásunkban ezt az Open
Definition definiálja:
A nyílt adatok szabadon felhasználhatók, újrahasznosíthatók és továbbterjeszthetők bárki által - legfeljebb a
forrásmegnevezés és a nyíltnak maradás követelményeivel rendelkeznek.
A teljes Open Definition részletesen kifejti, hogy ez mit jelent. Összefoglalva a legfontosabbakat:
• Elérhetőség és Hozzáférhetőség: az adatoknak teljességükben kell elérhetőnek lenniük, nem drágábban,
mint azok reális reprodukciós költsége, lehetőleg internetes letöltésként publikálva. Az adatoknak továbbá
kényelmes és módosítható formátumban kell szerepelniük.
• Újrafelhasználás és Továbbterjeszthetőség: az adatoknak olyan felhasználási feltételekkel kell
rendelkeznie, ami megengedi az újrahasznosítást és a továbbterjesztést, beleértve azok más
adathalmazokkal történő vegyítését.
• Univerzális részvétel: az adatoknak mindenki által felhasználhatónak, újrahasznosíthatónak és
továbbterjeszthetőnek kell lennie - egyetlen felhasználási területet, személyt vagy csoportot sem
diszkriminálva. Például, a "nem kereskedelmi célú felhasználásra" vonatkozó kikötés, amely megtiltja a
"kereskedelmi" felhasználást, vagy a felhasználást csak megadott célra (pl. csak oktatásra) engedélyező
korlátozások nem megengedettek.
Ha azon tűnődünk, miért olyan fontos, hogy tisztázzuk a "nyíltság" jelentését, és miért ezt a definíciót használjuk,
a válasz egyszerű: interoperabilitás.
Az interoperabilitás a különböző rendszerek és szervezetek együttműködésének képességét jelenti. A mi
esetünkben ez a különböző adathalmazok együttműködésének vagy vegyíthetőségének lehetősége.
Az interoperabilitás azért fontos, mert lehetővé teszi a különböző komponensek együttműködését. Az, hogy
lehetőségünk van komponenseket használni és "összeilleszteni" nélkülözhetetlen a nagy, összetett rendszerek
létrehozásához. Interoperabilitás nélkül ez közel lehetetlen — ezt bizonyítja a Bábel tornyához kapcsolódó
leghíresebb mítosz, ahol a kommunikáció képességének (az interoperabilitásnak) hiánya teljesen ellehetetlenítette
a torony építésére tett kísérletet.
Hasonló helyzettel találkozunk az adatok esetén. A "nyílt" adatok (vagy forráskódok) lényege, hogy a bennük
lévő “nyílt” anyagokat szabadon kombinálhatjuk más "nyílt" anyagokkal. Ez az interoperabilitás teljes mértékben
elengedhetetlen a "nyíltság" fő gyakorlati előnyeinek kiaknázásához:
a különböző adathalmazok
vegyíthetőségének drámaian jobb lehetőségéhez, amely által több és jobb termékek és szolgáltatások jöhetnek
létre (ezekről az előnyökről bővebben a "miért" tegyük nyílttá az adatokat részben ejtünk szót).
A nyíltság definíciójának egyértelmű meghatározása biztosítja, hogy két, eltérő forrásból származó nyílt
adathalmaz esetén azokat képesek leszünk kombinálni, mellyel elkerülhetjük a saját "Bábel tornyunkat": hogy
sok adathalmaz áll birtokunkban, de csak némileg, vagy egyáltalán nem tudjuk őket olyan nagyobb
rendszerekbe kombinálni, amelyek valóban értékesek.

1.3.2 Milyen adatokról beszélünk?
Olvasóink találkozhattak példákkal arra, hogy milyen típusú adatok nyíltak vagy tehetők nyílttá - a következőkben
ezeket fogjuk tovább bővíteni. Azonban, hasznos lehet gyorsan felvázolni, hogy mely adatok lehetnek nyíltak –
és ami egyaránt fontos, melyek nem lehetnek azok.
Az elsődleges szempont, hogy a fókusz a nem személyes adatokon legyen, vagyis azokon, amelyek nem
tartalmaznak információkat konkrét személyekről.
Hasonlóképp, bizonyos állami adatokra nemzetbiztonsági megkötések vonatkozhatnak.
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1.4 Hogyan tegyük nyílttá az adatokat?
Ez a szakasz alkotja a kézikönyv magját. Konkrét, részletes tanácsokkal szolgál arról, hogy az adattulajdonosok
miként tehetik nyílttá az adataikat. Végigvesszük az alapokat, de kitérünk a buktatókra is. Végül, beszélünk az
esetlegesen fellépő érdekesebb problémákról.
Az adatok nyílttá tevéséhez három alapszabályt javaslunk:
• Egyszerűség. Kezdjük kicsi, egyszerű és gyors projektekkel. Nincs előírva, hogy az összes adathalmazt
azonnal nyílttá kell tennünk. Tökéletes az is, ha egyetlen adathalmazzal, vagy egy nagyobb adathalmaz
egyetlen részével kezdünk – természetesen, minél több adathalmazt tudunk nyílttá tenni, annál jobb.
Tartsuk észben, hogy ez az innovációról szól. A lehető leggyorsabban haladni jó, mert így lendületet
kaphatunk és gyakorlati tapasztalatokat szerzünk – az innováció azonos mértékben szól a kudarcról és a
sikerről: nem minden adathalmaz fog hasznossá válni.
• Kapcsolat a felhasználókkal. Lépjünk kapcsolatba az adataink potenciális felhasználóival és
újrafelhasználóival, amilyen hamar és amilyen sűrűn csak lehet, legyenek akár civilek, üzletemberek vagy
fejlesztők. Ezzel biztosíthatjuk, hogy a szolgáltatásunk következő iterációja a lehető legrelevánsabbá váljon.
Fontos észben tartani, hogy az adatok nagy része nem közvetlenül, hanem "info-közvetítőkön" keresztül
fog a felhasználókhoz jutni. Ők azok, akik átalakítják, vagy más adatokkal vegyítik az adatokat azok
prezentálása előtt. Például, a legtöbbünknek nincs szüksége egy nagy, GPS koordinátákat tartalmazó
adatbázisra, sokkal inkább a térképeket preferáljuk. Ezért, elsőként az "info-közvetítőkkel" lépjünk
kapcsolatba, hiszen ők fogják újrahasznosítani az információkat.
• Tisztázzuk a gyakori aggodalmakat és félreértéseket. Ez különösen fontos, ha egy olyan nagy
szervezettel vagy szervezetnek dolgozunk, mint az állam. Az adatok nyílttá tevésekor számos kérdéssel és
aggodalommal fogunk találkozni. Fontos, hogy (a) azonosítsuk a legfontosabbakat és (b) a lehető
leghamarabb tisztázzuk őket.
A nyílt adatok felsővezetés általi támogatásának fontosságáról itt olvashatunk bővebben: Share-PSI: High
Level support
Az adatok nyílttá tevése négy fő lépésből áll, melyek mindegyikével a következő részben fogunk részletesen
foglalkozni. Sorrendjük csak megközelítőleges - számos lépés egyszerre is elvégezhető.
1. Válasszunk adathalmaz(oka)t. Válasszuk ki azokat az adathalmaz(oka)t, amelyeket nyílttá szeretnénk
tenni. Tartsuk szem előtt, hogy amennyiben a későbbi szakaszokban problémába ütközünk, visszatérhetünk
(vagy vissza kell térnünk) ehhez a lépéshez.
2. Alkalmazzunk egy nyílt licenszet.
(a) Állapítsuk meg, hogy az adatok milyen szellemi tulajdonjogokkal rendelkeznek.
(b) Alkalmazzunk egy megfelelő "nyílt" licenszet, amely lefedi ezeket a jogokat és támogatja a "Mit
jelent az, hogy nyílt adat" részben leírt "nyílt adat" definíciót.
(c) Amennyiben ezt nem tudjuk megtenni, ugorjunk az első lépésre és próbálkozzunk egy másik
adathalmazzal.
3. Tegyük elérhetővé az adatokat - letölthetően, valamilyen hasznos formátumban. Fontolóra vehetjük ezek
alternatív módon, például egy API-n keresztül való publikálását is.
4. Tegyük felfedezhetővé - tegyük ki az adatainkat a webre, esetleg rendezzük katalógusba a nyílt
adathalmazainkat.

1.4.1 Válasszunk adathalmaz(oka)t!
Első lépésként válasszuk ki azokat az adathalmaz(oka)t, amelyeket nyílttá szeretnénk tenni – tartsuk azonban
észben, hogy az adatok nyílttá tevésének teljes folyamata iteratív, ezért ha a későbbiekben problémába ütközünk,
visszatérhetünk ehhez a lépéshez.
Ha már pontosan tudjuk, hogy mely adathalmaz(oka)t kívánjuk nyílttá tenni, ugorjunk a következő szakaszra.
Számos esetben azonban, különösen nagy intézménynél, kihívást jelenthet annak kiválasztása, hogy mely
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adathalmazokra fókuszáljunk. Hogyan lépjünk ekkor tovább?
Gyors megoldásként készíthetünk egy listát, hogy áttekintsük, első ránézésre mely adathalmazok tűnnek
alkalmasnak. A későbbi szakaszokban lesz időnk részletesen ellenőrizni az egyes elemek megfelelőségét.
Ehhez segítséget nyújthat a következő legjobb gyakorlat bevezetése: Share-PSI: Categorise openness of data
Nem követelmény, hogy átfogó listát készítsünk az adathalmazainkról. Az elsődleges szempont, hogy egyáltalán
megvalósítható-e az adatok publikálása (akár nyíltan, akár másként) - lásd az előző szakaszt.
A következő szakaszban áttekintjük, hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni az adathalmazok
kiválasztása során.
Amennyiben bővebb információra van szükségünk, hogy miképp készítsünk tervet az adatok publikálásához, az
erre vonatkozó legjobb gyakorlat a Share-PSI: Develop an Open Data Publication Plan linken érhető el.
A közösség igényei alapján
Elsőként célszerű a közösséget megkérdezni. Azok, akik hozzá fognak férni az adatokhoz és fel fogják azokat
használni, nagy valószínűséggel jó rálátással rendelkeznek arról, hogy mely adatok lehetnek értékesek.
1. Készítsünk egy rövid listát a potenciális adathalmazokról, amelyekről visszajelzést szeretnénk kapni. A
listának nem szükségszerűen kell megegyeznie az elvárásainkkal, a fő cél az, hogy megismerjük az adatokra
vonatkozó igényeket. Ez alapulhat például más országok nyílt adat katalógusain.
2. Készítsünk egy RFC-t (Request For Comment).
3. Publikáljuk az RFC-t egy weblapon. Gondoskodjunk arról, hogy az RFC saját URL-lel rendelkezzen,
hogy az a közösségi hálózatokon is könnyen megosztható legyen.
4. Biztosítsuk, hogy a válaszok beküldése egyszerű legyen. Kerüljük a kötelező regisztrációt, mert az
csökkenti a válaszadók számát.
5. Küldjük el az RFC-t a releváns levelezőlistáknak, fórumoknak és személyeknek, hivatkozva a fő
weblapunkra.
6. Rendezzünk egy konzultációs eseményt. Találjunk olyan alkalmas időpontot, amikor az átlagos
üzletemberek, adatszakértők és tisztviselők is részt tudnak ezen venni.
7. Keressünk meg egy politikust, hogy beszéljen a szervezetünk érdekében. A nyílt adatok nagy
valószínűséggel egy olyan nagyobb szabályozás részei, amelynek célja az állami információkhoz való
hozzáférés növelése.
Pénzügyi költségek alapján
Mennyi pénzt költenek a hivatalok az általuk kezelt adatok gyűjtésére és karbantartására? Ha egy adott
adathalmazra sok pénzt fordítanak, ahhoz nagy valószínűséggel mások is hozzá szeretnének férni.
Ez az érvelés magával hordozhatja az "ingyenélés" aggályát. Felmerülhet a kérdés, hogy "Miért kapják meg
mások ingyen azokat az információkat, amelyek ilyen sokba kerülnek?". A válasz az, hogy a költségeket elnyeli
a közigazgatás egy adott funkció ellátása érdekében. Ha az adatok már rendelkezésre állnak, azok harmadik fél
számára történő továbbításának költsége közelít a nullához. Ezért, ezeknek célszerű ingyenesnek lenniük.
A publikálás egyszerűsége alapján
Némely esetben, ahelyett, hogy eldöntenénk, mely adatok a legértékesebbek, célszerű lehet áttekinteni, hogy
melyeket a legkönnyebb eljuttatni a nyilvánossághoz. A kisméretű, könnyű kiadások katalizátorként
viselkedhetnek a szervezetekben bekövetkező nagyobb viselkedésbeli változásokhoz.
Legyünk azonban óvatosak ezzel a megközelítéssel. Előfordulhat, hogy ezek a kis kiadások olyan csekély értékkel
rendelkeznek, hogy semmit sem hoznak létre belőlük. Amennyiben ez bekövetkezik, a projekt égészébe vetett hit
meginoghat.
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Mások tevékenysége alapján
A nyílt adatok egy növekvő mozgalom. Valószínűleg számos olyan ember dolgozik a területünkön, aki átlátja,
hogy más területek mivel foglalkoznak. Készítsünk egy listát más hivatalok tevékenységei alapján.

1.4.2 Használjunk nyílt licenszet (jogi nyíltság)!
A legtöbb jogrendszerben az adatok szellemi tulajdonjogai megtiltják, hogy azokat a tulajdonos explicit engedélye
nélkül egy harmadik fél újrahasznosítsa és továbbterjessze. Azokban az országokban, ahol e jogok megléte
bizonytalan is fontos az, hogy az adatainkat licensszel lássuk el, pusztán az egyértelműség kedvéért. Ezáltal,
amennyiben az adatainkat elérhetővé akarjuk tenni, célszerű azokat valamilyen licensszel ellátnunk – és ha
nyílttá kívánjuk tenni őket, ez még inkább fontos.
Milyen licenszeket használhatunk? Mi azt javasoljuk, hogy "nyílt" adatok esetén az Open Definition-ben
előírtaknak megfelelő licenszek egyikét alkalmazzuk, amely az "adatokhoz megfelelő" jelöléssel rendelkezik.
Ezek listája (a felhasználásukra vonatkozó utasításokkal) a következő címen érhető el:
• http://opendefinition.org/licenses/
A licenszek alkalmazására vonatkozó rövid, 1 oldalas útmutató az Open Data Commons oldalán a következő címen
érhető el:
• http://opendatacommons.org/guide/

1.4.3 Tegyük elérhetővé az adatokat (technikai nyíltság)!
A nyílt adatoknak jogilag és technikailag is nyíltnak kell lenniük. Specifikusan, az adatoknak valamilyen gép által
olvasható formátumban kell szabadon letölthetőnek lenniük.
Elérhető Az adatok ára nem lehet több, mint azok reális reprodukciós költsége, lehetőleg ingyenes internetes
letöltésként elérhetően. Ez az árazási modell azért engedhető meg, hogy ne kelljen költségekbe
bocsátkoznunk az adatok szolgáltatása miatt.
Bővebb információk: Share-PSI: Provide PSI at zero charge
Egyben Az adatokat egészükben kell publikálni. Például ha valamilyen állami nyilvántartással rendelkezünk, az
egész regisztert letölthetővé kell tennünk. Egy webes API vagy hasonló szolgáltatás is rendkívül hasznos
lehet, de ezek nem helyettesítik a letöltési lehetőséget .
Nyílt, gép által olvasható formátum Az állami szféra által publikált adatoknak nem célszerű szabadalmi
korlátozásokkal rendelkeznie. Ennél is fontosabb, hogy olyan gépi formátumot használjunk, amely
leginkább támogatja az újrafelhasználást. Vegyünk például olyan PDF dokumentumokként (Portable
Document Format) publikált statisztikákat, amelyeket gyakran használnak a jó minőségű nyomtatásban.
Habár ezek az emberek számára jól olvashatóak, a számítógépeknek igen nehézkes a feldolgozásuk, ami
nagyban korlátozza az adatok újrahasznosításának lehetőségét.
Amennyiben az adathalmazok ilyen formátumban történő publikálása túl nagy terhet róna a szervezetünkre,
célszerű megfontolni a crowdsourcing alkalmazását.
Az erre vonatkozó legjobb gyakorlat a Share-PSI: Encourage crowdsourcing around PSI címen érhető el.
A következő szabályok betartásából jelentős előnyünk származhat:
• törekedjünk az egyszerűségre
• cselekedjünk gyorsan
• legyünk pragmatikusak.
Jobb most nyers adatokat kiadni, mint hat hónap múlva tökéleteseket.
Az adatok közzétételének számos különböző módja van. Az internet korában a legkézenfekvőbb az online
publikálás. Ennek a modellnek számos változata létezik. A legegyszerűbb az, ha a hivatalok az adatokat a saját
weblapjukon teszik elérhetővé, és egy központi katalógus a látogatót a megfelelő forrásra irányítja. Léteznek
azonban alternatívák.
Amennyiben a konnektivitás korlátozott, vagy az adatok mennyisége extrém nagy, indokolt lehet ezek más
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formátumban történő disztribúciója. A következő szakaszban olyan alternatívákról is szót fogunk ejteni, amelyek
rendkívül alacsony költségekkel járnak.
Online módszerek
Saját weblapon

A webes tartalomért felelős csapatok leggyakrabban használt módszere a fájlok publikálására a saját weblapokra
történő közzététel és letöltési lehetőség. Miképp ezek hozzáférést nyújtanak például a különböző vitaanyagokhoz,
a módszer az adatfájlok közzétételére is tökéletesen megfelel.
Ennek a megközelítésnek az egyik nehézsége, hogy a külső érdeklődők számára nehéz felkutatni, hogy hol
találhatnak naprakész információkat. Ez teher lehet azoknak, akik eszközöket készítenek az adataink
felhasználásával.
Harmadik féltől származó weblapon keresztül

Az idők során számos repozitórium vált egy adott terület adatainak központi gyűjtőhelyévé. A xively.com például
összeköti a szenzorok birtokosait azokkal, akik ezek adataihoz szeretnének hozzáférni. A harmadik féltől
származó weblapok rendkívül praktikusak lehetnek. Ezek már rendelkeznek a téma iránt érdeklődő közösséggel,
valamint tartalmaznak további adathalmazokat. Amennyiben az adatunk része egy ilyen platformnak, úgy
halmozott pozitív érdeklődés jöhet létre.
A nagybani adatplatformok olyan infrastruktúrával rendelkeznek, amelyek ki tudják szolgálni az igényeket.
Továbbá, gyakran kínálnak analitikai és használati információkat. Használatuk az állami ügynökségek számára
ingyenes is lehet.
Az ilyen platformok használatának két ára lehet. Az első a függetlenség. A hivatalunknak képesnek kell lennie
átadni az adatok kezelését másoknak. Ez gyakran politikai, jogi, vagy szervezeti működés szempontjából nehéz
lehet. A második pedig a nyíltság. Bizonyosodjunk meg róla, hogy az adatplatformunk agnosztikus arra, hogy ki
férhet hozzá. A szoftverfejlesztők és tudósok számos operációs rendszert használnak, az okostelefonra írtaktól
kezdve a szuperszámítógépes rendszerekig. Az adatoknak mindannyiuk számára elérhetőnek kell lennie.

FTP szerveren

Egy kevésbé divatos módja a fájljaink közzétételének a File Transfer Protocol (FTP). Ez akkor bizonyulhat jó
választásnak, ha a közönségünk műszaki háttérrel rendelkezik, például azok szoftverfejlesztők vagy tudósok. Az
FTP rendszert a HTTP helyett használják, de specifikusan fájlátvitelekhez hozták létre.
Az FTP manapság már nem túl népszerű. Szemben a weblapokkal, az FTP szerveren történő böngészés hasonlít
a számítógépünk könyvtáraiban való böngészésre. Ezáltal, habár a feladatát ellátja, a webes fejlesztőcégeknek
sokkal kevesebb lehetőségük lesz pénzt kérniük a testreszabásért.
Torrentként

A BitTorrent a törvénykezés számára a szerzői jogok megsértése kapcsán vált ismertté. A BitTorrent ún. torrent
fájlokat használ, amelyek elosztják a fájlok terjesztési költségét a fájlokhoz hozzáférő felhasználók között. A
szerverek túlterhelése helyett a kereslet növekedésével nő a kínálat is. A rendszer épp ezért olyan sikeres a filmek
megosztásában. A BitTorrent rendkívül hatékony módja a nagy mennyiségű adatok továbbításának.
API-ként

Az adatokat publikálhatjuk egy Application Programming Interface-en (API-n) keresztül is. Ezek az interfészek
rendkívül népszerűek, mert lehetővé teszik a programozóknak, hogy az adatok csak egyes részeit válasszák ki,
ahelyett, hogy azok egészével, egyetlen nagy fájlként kellene dolgozniuk. Az API-k általában egy valós időben
frissülő adatbázishoz kapcsolódnak. Vagyis, ha egy API-n keresztül tesszük elérhetővé az információkat, azzal
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biztosíthatjuk, hogy azok mindig naprakészek legyenek.
Minden nyílt adatokkal foglalkozó kezdeményezés elsődleges céljának a nyers adatok egyben történő publikálása
kell lennie. Egy API fenntartása több költséggel jár:
1.

Az ár. Sokkal több fejlesztést és karbantartást igényelnek, mint az egyszerű fájlok.

2.

Az elvárások. Hogy a rendszer mögött kialakulhasson egy felhasználói bázis, fontos megbízhatóságot
sugallnunk. Ha valami elromlik, tőlünk várják, hogy vállaljuk a javítás költségeit.

Az API-k előnyei, hogy a felhasználók:
1.

másodpercre aktuális adatokat, például közlekedési információkat érhetnek el

2.

az adatoknak csak az aktuálisan használt részei kerülnek továbbításra, csökkentve az ezzel járó
költségeket.

Ezért, az API-k mellett célszerű az adatokat egyben is letölthetővé tenni, ezzel biztosíthatjuk, hogy:
1.

nincs függés az adatok eredeti szolgáltatójától, vagyis ha újrastrukturálás vagy költségvetési
ciklusváltás miatt a körülmények megváltoznak, az adatok továbbra is elérhetőek maradnak.

2.

bárki beszerezheti és továbbterjesztheti az adatok másolatait. Ez csökkenti a forrást kiadó szervezet
terjesztési költségeit és kiküszöböli a szűk keresztmetszeteket.

3.

az adatok felhasználásával mások új szolgáltatásokat fejleszthetnek, mert biztos, hogy azokat nem
vonják meg tőlük.

Az adatok egészben történő publikálása lehetővé teszi, hogy azokat az eredetitől eltérő célra használják. Például,
más formátumba konvertálhatják őket, összevethetik őket más forrásokkal, verziókövetést alkalmazhatnak rajtuk
vagy több helyen archiválhatják őket. Habár az adatok legfrissebb verzióját nyugodtan publikálhatjuk egy API-n
keresztül, a nyers adatokat is célszerű egyben, szabályos időközönként publikálni.
Például, az Eurostat statisztikai szolgáltatás esetén az élő adatok mellett lehetőség van az adatok egyben történő
letöltésére, az oldal közel 4 000 adatfájllal rendelkezik. Az oldal naponta kétszer frissül és Tab-separated values
(TSV) formátumban kínál letöltéseket. Továbbá, dokumentációt is tartalmaz a letöltés módjáról valamint az
adatfájlokról.
Egy másik példa a District of Columbia Data Catalog, amely az aktuális élő adatok mellett lehetővé teszi adatok
CSV és XLS formátumú letöltését.

1.4.4 Tegyük felfedezhetővé az adatokat!
A nyílt adatok mit sem érnek felhasználók nélkül. Fontos biztosítanunk, hogy mások is képesek legyenek
megtalálni a forrásanyagokat. Ez a szakasz az erre irányuló különböző megközelítésekkel foglalkozik.
A legfontosabb feladatunk, hogy olyan semleges teret kínáljunk, amely képes ellenállni a hivatalok közti
politikának és a későbbi költségvetési ciklusoknak. A jogi korlátok, legyenek akár szektoriálisak akár földrajziak,
nehézzé tehetik az együttműködést. Azonban, a közös munka jelentős előnyökkel jár. Minél egyszerűbb az adatok
felfedezése, annál gyorsabban jönnek létre hasznos, új eszközök a segítségükkel.
Elérhető eszközök
A weben számos olyan eszköz található, amelyek kifejezetten az adatok jobb felfedezhetőségét segítik.
Közülük az egyik legkiemelkedőbb a DataHub, amely katalógusként és adattárként szolgál adathalmazok számára
szerte a világon. Az oldal megkönnyíti az anyagok publikálását a magánszemélyek és szervezetek számára, a
felhasználóknak pedig segít a keresett adatok megtalálásában.
Ezen felül, az oldal tucatnyi, specializált katalógust kínál a különböző szektorok és helyek számára. Számos
tudományos közösség hozott létre katalógusrendszert saját területén, mert a publikációkhoz gyakran van szükség
adatokra.
Az állam számára
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Az eddigi tapasztalatok szerint általában egy vezető minisztériumot bíznak meg azzal, hogy katalógust készítsen
az állami adatokról.
Az erre vonatkozó legjobb gyakorlatokat a Share-PSI: Develop and Implement a Cross Agency Strategy, a SharePSI: Establish Open Government Portal for data sharing valamint a Share-PSI: (Re)use federated tools címeken
érhetjük el.
A katalógusok létrehozásakor törekedjünk olyan struktúra létrehozására, amely más minisztériumok és részlegek
számára is lehetővé teszi az információik naprakészen tartását.
Álljunk ellen a késztetésnek, hogy saját magunk készítsük el a katalógust kezelő szoftvert. Léteznek olyan
ingyenes, nyílt forráskódú szoftvermegoldások (például a CKAN), amelyet már számos kormány adaptált. Így
többnyire nincs szükség egy saját platformba külön forrásokat fektetni.
Van néhány dolog, amely a legtöbb nyílt adat katalógusból hiányzik, így a programunknak célszerű figyelembe
venni a következőket:
• Adjunk lehetőséget arra, hogy a magán és közösségi szektorok kiegészíthessék az adatokat. Érdemes lehet
a katalógusra regionális katalógusként, nem regionális állami katalógusként tekinteni.
• Könnyítsük meg az adatminőség javítását azzal, hogy engedélyezzük a leszármazott adathalmazok
katalógusba vételét. Például, ha valaki címeket geokódolt, és megosztaná a munkáját másokkal, de az
adatahalmazoknak csak egy verziója engedélyezett, az efféle fejlesztések rejtve maradnak.
Kapcsólódó legjobb gyakorlat: Share-PSI: Enable feedback channels for improving the quality of existing
government data
• Legyünk toleránsak azzal, ha az adataink máshol is megjelennek. A tartalmat az érintett közösségek
valószínűleg duplikálni fogják. Ha van egy folyók vízszintjeit monitorozó adatbázisunk, az adataink
megjelenhetnek a hidrológusok katalógusában.
• Biztosítsuk, hogy a hozzáférés igazságos legyen. Próbáljuk elkerülni a privilegizált hozzáférési szinteket az
állami tisztségviselők vagy a hivatásos kutatók számára, mert ez aláaknázza a közösség részvételét és
elkötelezettségét.
A civil társadalom számára

Legyünk nyitottak egy kiegészítő katalógus létrehozására a nem-hivatalos adatok számára.
Nagyon ritka, hogy az állam nem hivatalos vagy nem mérvadó forrásokkal foglalkozzon. A tisztviselők gyakran
hatalmas erőfeszítéseket tesznek annak érdekében, hogy ne okozzon kínos politikai visszhangot vagy egyéb
problémát az adatok rossz felhasználása, vagy az azoktól való túlzott függés.
Továbbá, az állam valószínűleg nem kíván olyan kezdeményezéseket támogatni, amelyek üzleti információkkal
vegyítik a saját információjukat. Az államigazgatás joggal szkeptikus a profitirányultság miatt. Ezért indokolt
lehet egy független katalógus létrehozása a közösségek, cégek és más felhasználók számára.

1.5 Nyílttá tettem az adatokat, és most?
Az eddigiekben áttekintettük, hogy miképp tehetjük a rendelkezésünkre álló információkat jogilag és technikailag
újrahasznosíthatóvá. A következő lépés, hogy miképp ösztönözzük az embereket ezek felhasználására.
Ez a szakasz azokkal a további lépésekkel foglalkozik, amit az adatok újrahasznosításának népszerűsítéséért
tehetünk.
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1.5.1 Mondjuk el mindenkinek!
Első lépésként, terjesszük, hogy a szakterületünkön a nyílt adatok népszerűsítésébe kezdtünk.
Miután nyílttá tettünk adathalmazokat, célszerű egy kis időt szánni arra, hogy hírt adjunk erről (vagy legalább
legyen erre vonatkozó információ fellelhető).
A sajtóközleményeken, weblapokon megjelenített hirdetményeken, és hasonlókon túl a következőket is érdemes
megfontolnunk:
• Lépjünk kapcsolatba olyan prominens szervezetekkel vagy személyekkel, akik a területünkön dolgoznak
vagy érdekeltek benne
• Lépjünk kapcsolatba a releváns levelezőlistákkal vagy a szociális hálózatokon lévő csoportokkal
• Lépjünk közvetlen kapcsolatba az adataink potenciális felhasználóival
Értsük meg a célközönséget!
Miképp minden publikus kommunikációnak, az adatközösséggel történő kommunikációnak is célzottnak kell
lennie: a megfelelő üzenet is kárba veszhet, ha azt rossz célcsoportnak szánják.
A digitális közösségekre jellemző, hogy nagy örömmel osztanak meg új információkat és rendkívül gyorsan
fogyasztják azokat. Olyan stílusban írjuk az üzeneteinket, hogy azokon gyorsan fognak végigfutni, és nem
kritikusan, részletekbe menően olvassák végig őket.
A műszaki közösség tagjainál kevésbé gyakori az MS Windows használata, mint átlag esetben. Ezért, offline
olvasáshoz nem célszerű a dokumentumainkat MS Office formátumokba menteni. Ennek két oka van:
• Az első, hogy ezek a dokumentumok kevésbé hozzáférhetők. Elképzelhető, hogy saját képernyőnkön
látható dokumentum helyett az olvasók valamilyen alternatív forrásból származó, tökéletlen másolatot
fognak látni.
• Másodsorban, az ügynökségünk ezzel implicit üzenetet küld arról, hogy nem hajlandó közeledni a
fejlesztők felé. Ezzel azt sugalljuk, hogy mi várjuk el a műszaki közösség közeledését.
Posztoljuk az adatainkat harmadik féltől származó oldalakra
Számos, speciális témakörökkel és területekkel foglalkozó blog tett szert nagy olvasótáborra. Érdemes lehet cikket
megjelentetnünk ezekben a kezdeményezésünkről, hisz ez mindkét fél számára hasznos lehet. Mi nagyobb
érdeklődésre számíthatunk, ők pedig egy ingyenes blogbejegyzést kapnak a témájukkal kapcsolatban.
Tegyük a kommunikációnkat szociális média kompatibilissé!
Nem életszerű elvárnunk, hogy a hivatalnokok sok időt töltsenek a szociális médián történő interakcióval.
Azonban tehetünk néhány dolgot, hogy a műszaki felhasználók számára könnyen megoszthatóvá tegyük a
tartalmunkat. Néhány jó tanács:
Hozzunk létre önálló oldalakat az egyes tartalmak számára Amikor megosztunk egy üzenetet
másokkal, a címzett hamar a releváns tartalmat fogja keresni.
Kerüljük el a letölthető sajtóközleményeket A sajtóközleményekkel nincsen semmi gond. Tömör
üzenetek egy adott témában. Azonban, ha elvárjuk, hogy a tartalmat le kelljen tölteni, és a
böngészőn kívül kelljen elolvasni, azt kevesebb ember fogja megtenni. A keresőeszközök
kisebb valószínűséggel fogják indexelni a tartalmat. Az emberek kisebb valószínűséggel fognak
a letöltésre kattintani.
Fontoljuk meg egy nyílt licensz használatát Amellett, hogy így biztosítjuk a felhasználókat, hogy
a tartalom megosztása megengedett, azt sugalljuk, hogy a hivatalunk megérti a nyíltság
fogalmát. Ez sokkal mélyebb benyomást tehet a nyílt adatokkal foglalkozó emberekben, mint
egy sajtóközlemény bármely mondata.
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Közösségi média és egyéb források
A pénzhiánnyal küszködő hivatalok számára nem célszerű órákat tölteni szociális média oldalakon. A legjobb
módszer, amivel biztosítani tudjuk a jelenlétünket ezeken a platformokon a blogposztjaink megoszthatóságának
megkönnyítése. Javasoljuk, hogy a következő szakasz elolvasása előtt mindenképp olvassuk el az előző szakaszt!
Ezt figyelembe véve, következzen néhány javaslat:
Vitafórumok A Twitter rendkívül népszerű platformmá vált az információ gyors terjesztésére.
Minden, ami az #opendata címkével rendelkezik, azonnal ezrek számára válik láthatóvá.
A LinkedIn is számos nyílt adatokkal foglalkozó csoporttal rendelkezik.
Magyarországon az OpenData.hu Facebook csoport remek eszköze a hírek cseréjének.
Hivatkozás aggregátorok Küldjük el a tartalmunkat a hírszolgálatok "geek" megfelelőinek. Jelenleg
a Reddit és a Hacker News a két legnagyobb ilyen oldal. Kisebb mértékben, de a Slashdot és a
Digg is hasznos eszközként szolgálhatnak.
Ezek az oldalak érdekes tartalmak esetén hajlamosak jelentős forgalmat generálni, és erősen
témaközpontúak.
Opendata.hu Ez az oldal egy ingyenes és nyilvános magyar adatkatalógus. Az oldalt önkéntesek és
civil szervezetek hozták létre azzal a céllal, hogy megteremtsék az első magyar nyílt adatokat,
adatbázisokat gyűjtő weblapot. Az oldalra szabadon feltölthetők, rendszerezhetők szerzői
jogvédelem alatt nem álló, nyilvános, illetve közérdekű adatok.

1.5.2 Hozzuk össze az embereket: Műhelykonferencia, meetup, barcamp
A személyes találkozók rendkívül hatékony módjai mások bátorításának az adataink felhasználására. Több ok
miatt is érdemes lehet belefogni egy ilyen esemény szervezésébe:
• Többet tudhatunk meg a lehetséges újrafelhasználókról
• Többet tudhatunk meg az egyes adathalmazok iránti érdeklődésről
• Többet tudhatunk meg arról, hogy mások miképp akarják újrahasznosítani az adatainkat
• A lehetséges felhasználók többet tudhatnak meg a birtokunkban lévő adatokról
• Lehetőséget adunk a potenciális felhasználóknak, hogy találkozzanak egymással (például együttműködés
céljából)
• Szélesebb kör számára fedhetjük fel az adatainkat (például olyan blogposztok vagy médiában megjelenő
cikkek formájában, amelyek az esemény kapcsán jelennek meg)
Ezeknek az eseményeknek számos típusa, szervezésüknek pedig számos módja van, céljainktól függően. A
hagyományosabb konferencia modellen túl, amely előkészített formális beszélgetésekből, prezentációkból és
demonstrációból áll, számos olyan résztvevő orientált esemény is létezik, ahol a résztvevők:
• Befolyásolhatják vagy megszabhatják az esemény napirendjét
• Ad-hoc alapon bemutatkozhatnak, beszélhetnek az érdeklődési területükről, valamint arról, hogy min
dolgoznak.
• Rögtönzött, mikroprezentációkat tarthatnak a munkájukról
• Foglalkozásokat vezethetnek az érdeklődési területükről
Az interneten számos dokumentumot találhatunk az efféle események szervezéséről, melyeket a következő
kulcsszavakra keresve találhatunk meg: "unconference", "barcamp", "meetup", "speedgeek", "lightning talk".
Célszerű lehet felvenni a kapcsolatot olyan emberekkel/szervezetekkel, akik külföldön hasonló eseményeket
rendeznek, mert minden bizonnyal örömmel segítenek és adnak tanácsokat a szervezéssel kapcsolatban. Érdemes
lehet összefogni más szervezetekkel (pl. egy civil szervezettel, hírügynökséggel, vagy oktatási intézménnyel),
hogy szélesítsük a résztvevők körét és növeljük a láthatóságunkat.
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1.5.3 Készítsünk dolgokat! Hackathonok, nyeremények és prototípusok
A hackathon tulajdonképpen egy programozói verseny, melynek a felépítése a következő: néhány adathalmaz
publikálását követően a programozóknak rövid időn belül - egy 48 órától néhány hétig tartó intervallumban azokat felhasználva kell alkalmazásokat készíteniük. A legjobb alkalmazást díjjal jutalmazzuk. Már számos
országban rendeztek ilyen versenyeket, például az Egyesült Királyságban, az Egyesült Államokban, Norvégiában,
Ausztriában, Spanyolországban, Dániában, Finnországban, valamint Magyarországon is (Adatozz okosan).
Példák
Az első ilyen jellegű verseny a világon a Show us a better way volt, melynek megrendezését a Tom Watson – az
Egyesült Királyság kormányának Cabinet Office minisztere – által vezetett "Az információ ereje munkacsoport"
kezdeményezte 2008 márciusában. A megmérettetés, amely a világ összes programozója előtt nyitva állt, az öt
legjobb alkalmazást 80.000 fontos díjazással jutalmazta. A verseny a következő kérdésre kereste a választ: "Te
mit hoznál létre a közadatok segítségével?".
Az Apps for Democracy, az egyik első ilyen verseny az egyesült államokban, 2008 októberében indult el Vivek
Kundra-nak köszönhetően, aki akkoriban Washington állam Chief Technology Officer (CTO)-ja volt. Kundra
hozta létre az úttörőnek számító DC adatkatalógust – http://data.octo.dc.gov/ –, amely olyan adathalmazokat
tartalmazott, mint például a valós idejű bűnözési adatok, iskolai teszteredmények és szegénységi mutatók.
Ekkoriban ez volt a legátfogóbb lokális adatkatalógus a világon. A kihívást az jelentette, hogy hogyan tegyék ezt
hasznossá Washington DC lakossága, látogatói, üzleti világa és állami hivatalai számára.
A kreatív megoldást az Apps for Democracy verseny elindítása jelentette. Az ötlet mögötte az volt, hogy az
embereket kérik meg, hogy alkalmazásokat készítsenek a frissen elindított adatkatalógus adataiból. Az
alkalmazásokat online lehetett leadni, és számos díjat osztottak ki a különböző kategóriákban. Továbbá,
jutalmazták a "Közönségkedvenceket" is. A verseny 30 napig tartott, és az államnak 50.000 dollárjába került.
Cserébe, 47 iPhone, Facebook és webalkalmazás jött létre, melyek becsült értéke a helyi gazdaság számára
meghaladta a 2.600.000 dollárt.
The Abre Datos (Open Data) Challenge 2010. A 2010 áprilisában Spanyolországban megrendezett verseny
célja az volt, hogy a fejlesztők közadatokat felhasználó nyílt forráskódú alkalmazásokat készítsenek mindössze
48 óra alatt. A versenyen 29 csapat vett részt, akik például olyan alkalmazásokat készítettek, mint a baszkföldi
közlekedési információkat, vagy a madridi buszok és buszállomások adatait tartalmazó mobilalkalmazások. Ezek
elhozták az első és második helynek járó díjakat (3.000€ és 2.000€).
Nettskap 2.0. 2010 áprilisában a Norvég Állami Adminisztrációs Minisztérium megrendezte a "Nettskap 2.0"-át.
A norvég fejlesztők – cégek, ügynökségek vagy magánszemélyek – feladata az volt, hogy web alapú
projektötletekkel álljanak elő a szolgáltatásfejlesztés, a hatékony munkafolyamatok és a demokratikus részvétel
témákban. Az állami adatok felhasználását kifejezetten bátorították. Ugyan a leadási határidő csupán egy hónappal
később, május 9-én volt, Rigmor Aasrud miniszter szerint a beküldött munkák "lehengerlőek" voltak. Összesen
137 alkalmazást küldtek be, melyek közül nem kevesebb, mint 90 az állami adatok újrahasznosítására épült. A 17
nyertes között 2.5 millió norvég koronát osztottak ki; a 137 nevező pedig összesen 28.4 millió korona pályázati
pénzre adott be igényt.
Mashup Australia. Az Ausztrál Állam 2.0 Munkacsoport arra invitálta a lakosságot, hogy megmutassák, miért
lenne az ország gazdasági és szociális fejlődése szempontjából pozitív a nyílt hozzáférés az állami
információkhoz. A verseny 2009. október 7-től november 13-ig tartott. A Munkacsoport különböző
újrahasznosítható formátumokban kiadott néhány nyílt licensszel ellátott adathalmazt. A versenyre benyújtott 82
alkalmazás újabb bizonyítékként szolgált azokra az új és innovatív alkalmazásokra, amelyek az állami adatok
nyílttá tevése által jöhetnek létre.
Konferenciák, Barcampek, Hacknapok
A civil társadalmi szervezetek hatékony eszköze arra, hogy felhívják az állam figyelmét az adathalmazaik nyílttá
tételével járó előnyökre az, ha bemutatják azokat a módszereket, melyekkel társadalmi és gazdasági haszon érhető
el azok felhasználásával. Az újrafelhasználást népszerűsítő civil szervezetek munkássága kulcsfontosságú volt
azokban az országokban, ahol már létrejöttek az adathalmazok technikai és jogi nyíltságát biztosító szabályozási
és jogi előrelépések.
Az ilyen kezdeményezések tipikus elemei a versenyek, a nyílt állami adatokról szóló konferenciák,
“műhelykonferenciák” és workshopok. Ezeket gyakran a felhasználói közösség rendezi olyan adatok
felhasználásával, amelyek proaktívan, vagy adatigénylés következtében már közzé lettek téve. Egyes esetekben,
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a civil társadalmi szervezetek tagjai a haladó szellemű tisztségviselőkkel közösen dolgoztak, hogy biztosítsák
olyan új adathalmazok publikálását, melyeket a programozók felhasználhatnak innovatív alkalmazások
létrehozására.

1.5.4 További olvasnivaló: jó gyakorlatok
Az egymástól való tanulásnak a konferenciáknál, beszélgetéseknél hatékonyabb módja az úgynevezett jó
gyakorlatok (best practices) összeállítása. A W3C két ilyen gyűjteményt is közzétett 2016-ban:
Best Practices for Sharing Public Sector Information


Data on the Web Best Practices: itt az adatok közzétételének technikai oldaláról olvashatunk praktikus
tanácsokat példákkal illusztrálva.



Best Practices for Sharing Public Sector Information: ez az összeállítás inkább szervezési és minőségi
jellegű tanácsokat ad, konkrét hivatkozásokkal olyan példákra ahol azokat megvalósították.
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1.6 Terminológia
Anonimizálás Az adatok adaptálásának folyamata, amely során meggátoljuk az egyes személyek azonosítását.
API Lásd Application Programming Interface.
Application Programming Interface (Alkalmazásprogramozói felület) A számítógépes programok egymás
közti kommunikációjának módja. A programozók a segítségükkel küldenek utasításokat a programok
között.
AR Lásd Information Asset Register.
Attribúciós licensz (Nevezd meg licensz) Olyan licensz, amely megköveteli, hogy hivatkozzunk a licenszelt
anyag eredeti forrására.
BitTorrent A BitTorrent egy nagy fájlok átvitelére szolgáló protokoll, amely elosztja az átvitelhez szükséges
sávszélességet a résztvevő számítógépek között. Ahelyett, hogy a fájlokat egy specifikus forrásból kellene
beszerezni, a BitTorrent segítségével a felhasználók azokat egymástól tölthetik le.
Konnektivitás A konnektivitás a közösségek internetre, különösképp a World Wide Webre való csatlakozásának
képességét jellemzi.
Szerzői jog A szellemi termékek szerzőinek azon joga, hogy megtiltsák a termék mások általi felhasználását. A
szerzői jogok birtokosának joga van meghatározni, hogy mások miképp használhatják fel az adott terméket.
DAP Lásd Data Access Protocol.
Data Access Protocol Egy olyan rendszer, ami lehetővé teszi külső felhasználók számára, hogy hozzáférést
nyerjenek adatbázisokhoz a rendszerek túlterhelése nélkül.
Adatvédelmi törvények Az adatvédelmi törvények nem az adatok védelmére szolgálnak, hanem a polgárok azon
jogainak védelmére, hogy ne kelljen félniük a magánéletükre vonatkozó információk nyilvánosságra
kerülése miatt. A törvény védi a magánéleti információkat (például az adott személy pénzügyi helyzetére,
egészségi állapotára és politikai nézeteire vonatkozóan) és más olyan jogokat, mint a mozgási és
gyülekezési szabadság. Például, a finn tömegközlekedési kártyarendszer minden alkalommal rögzítette,
amikor a kártyát leolvasták az egyes vonalakon. Ez vitát indított a mozgásszabadság kérdésében, és az
utazási adatok gyűjtését az adatvédelmi törvényekre hivatkozva leállították.
Adatbázis jog Az adatbázisokból történő adatkinyerést és újrafelhasználást védő jog. Többnyire az európai
törvénykezésben található meg.
EU Európai Unió.
EU PSI irányelv A közszféra információinak további felhasználásáról szóló irányelv, 2003/98/EK. "részletezi,
hogy a közigazgatási szervek hogyan segítsék az információs erőforrásaik újrafelhasználását"
Hivatkozás: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2003/98/EK IRÁNYELVE
IAR Lásd Information Asset Register.
Information Asset Register Az IAR-ok olyan regiszterek, amelyek kifejezetten az állami hivatalok és
szervezetek által birtokolt hatalmas mennyiségű adat gyűjtésére és rendszerezésére szolgálnak. Egy átfogó
IAR elektronikus fájlokat, statisztikai gyűjteményeket, kutatásokat, adatbázisokat és régi iratokat egyaránt
tartalmaz.
Az EU PSI irányelv elismeri ezen regiszterek fontosságát a közinformációk lehetséges újrafelhasználói
számára. Előírja a tagállamok számára a listák, portálok vagy hasonló megoldások használatát. Az erre
vonatkozó rész így szól:
Azon eszközök, amelyek segítik a potenciális további felhasználókat a
további felhasználásra rendelkezésre álló dokumentumok és a további
felhasználás feltételeinek megtalálásában, nagymértékben elősegítik a
közszféra dokumentumainak további felhasználását. A tagállamoknak ezért
biztosítaniuk kell, hogy gyakorlati intézkedések segítsék a felhasználókat a
további felhasználásra rendelkezésre álló dokumentumok felkutatásában. A
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legfontosabb dokumentumok (olyan dokumentumok, amelyek széles körben
vagy amelyek feltehetően széles körben kerülnek további felhasználásra
további felhasználás céljából) jegyzékét lehetőleg on-line kell elérhetővé
tenni, és a decentralizált jegyzékekkel összekapcsolt internetes portálok jó
példák az ilyen gyakorlati intézkedésekre.
Az IAR-ok létrehozásának több módja van. A minisztériumok saját regisztereket hozhatnak létre, amelyeket
összeköthetnek a nemzeti IAR-ral. Ezek olyan közigazgatási szervek által birtokolt információkat
tartalmazhatnak, melyeket proaktívan még nem publikáltak, vagy esetleg a későbbiekben sem fognak
publikálni. Ezért, a regiszterek lehetővé teszik, hogy a felhasználók azonosítsák mely információk elérhetők
és melyek kérvényezhetők.
Hogy az IAR-ok hasznosak legyenek a nagyközönség számára, fontos, hogy minden regiszter a lehető
legteljesebb legyen, hogy biztosítsuk a dokumentumok megtalálhatóságát. Az egyes regiszterek
hiányossága jelentős problémát jelent, mivel ez olyan megbízhatatlanságot sugall, amely elbátortalaníthatja
az embereket a használatuktól.
A keresőmotorok megfelelő működése érdekében kulcsfontosságú, hogy a regiszterekben található
metaadatok átfogóak legyenek. A nyílt állami adatok szellemében a közigazgatási szerveknek célszerű az
IAR-okat a nagyközönség számára nyers adatként, valamilyen nyílt licensz alatt közzétenniük, mert így a
polgári hackerek képesek hasznosítani azokat, például keresőmotorok és felhasználói felületek
létrehozásával.
Szellemi tulajdonjogok Magánszemélyeknek biztosított monopóliumok a szellemi termékekkel kapcsolatban.
SzT jogok Lásd Szellemi tulajdonjogok.
Gép által olvasható A gép által olvasható formátumok azok, melyek adatait a számítógépes programok képesek
könnyedén kinyerni. A PDF dokumentumok nem ilyenek. A számítógépek szépen meg tudják jeleníteni
ezek szövegét, de rendkívül nehezen képesek értelmezni az azt körülvevő kontextust.
Nyílt adatok A nyílt adatokat bárki, bármely célra felhasználhatja. További részletekért keresse fel a
opendefinition.org címet.
Nyílt állami adatok Az állam által előállított nyílt adatok. Az általános vélekedés szerint ezek olyan adatok,
amelyek az állam működéséhez szükségesek, de nem azonosíthatóak belőlük egyének, vagy nem sértenek
üzleti titkot. A nyílt állami adatok a Public Sector Information (Közigazgatási Információk) részhalmaza,
amely szélesebb körű információt tartalmaz. Lásd a http://opengovernmentdata.org hivatkozást a
részletekért.
Nyílt szabványok Olyan technikai szabványok, amelyek mentesek a licenszelési megkötésektől. Más
megfogalmazásban olyan szabványok, amelyek fejlesztése gyártófüggetlen módon történt.
PSI Lásd Public Sector Information.
Public domain (Közkincs) Az adott munka nem rendelkezik szerzői jogokkal. Nem minden jogrendszerben
létezik.
Public Sector Information (Közigazgatási információk) A közigazgatás által gyűjtött vagy kezelt adatok.
Újrafelhasználás A tartalom eredeti célján túlmenő felhasználása.
Share-alike licensz (Így add tovább licensz) Olyan licensz, ami megköveteli a felhasználóktól, hogy a tartalmat
az eredetivel megegyező, vagy ahhoz hasonló feltételekkel adják tovább.
Tab-separated values A Tab-separated values (TSV/Tab-bal határolt értékek) egy rendkívül gyakori szövegfájl
formátum, amely táblázat jellegű adatok megosztására szolgál. A formátum rendkívül egyszerű és gép
által könnyen olvasható.
Web API Olyan API, amelyet internetes működésre terveztek.
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1.7 Függelék
1.7.1 Fájlformátumok
Áttekintés a fájlformátumokról
JSON

A JSON egy egyszerű fájlformátum, amely minden programozási nyelv számára rendkívül könnyen olvasható.
Az egyszerűségének köszönhetően a számítógép általi feldolgozásuk általában könnyebb, mint más formátumoké,
például az XML-é.
XML

Az XML egy adatcserére szolgáló, széles körben elterjedt formátum, amely képes megőrizni az adatok struktúráját
és felépítését. Lehetővé teszi a fejlesztőnek, hogy a dokumentáció egy részét egybeírják az adatokkal, anélkül,
hogy ez zavarná azok olvasását.
RDF

A W3C által ajánlott RDF formátum lehetővé teszi az adatok olyan formában történő tárolását, hogy az könnyen
kombinálható legyen más forrásból származó adatokkal. Az RDF adatokat például XML-ben, JSON-ban és más
szerializált formátumokban is tárolhatjuk. A szabvány bátorítja az URL-ek azonosítóként történő használatát, ami
kézenfekvő módja annak, hogy közvetlenül összekössük a weben található nyílt adat kezdeményezéseket. Az
RDF egyelőre nem terjedt el széles körben, de egyre gyakrabban feltűnik a Nyílt Állam kezdeményezéseknél,
például a Brit és Spanyol állami Linked Open Data projektekben. A Web feltalálója, Tim Berners-Lee 2003-ban
javaslatot tett egy öt csillagos sémára, amely az összekötött RDF adatokat is tartalmazza, a nyílt adat
kezdeményezések által elérendő célok közé.
Táblázatok

Számos szervezet továbbra is táblázatkezelő alkalmazásokban, például Microsoft Excelben tárol információkat.
Ezek az adatok gyakran azonnal felhasználhatóak, ha az egyes oszlopok jelentése megfelelő jelöléssel rendelkezik.
Azonban néhány esetben a táblázatok olyan makrókat és képleteket tartalmaznak, amelyek feldolgozása némileg
problémás lehet. Ezért javasolt, hogy a táblázat mellett dokumentáljuk az efféle számításokat, mert az általában
könnyebben hozzáférhető a felhasználók számára.
Vesszővel tagolt értékek (.CSV)

A CSV rendkívül hasznos formátum, mert kompaktsága révén alkalmas nagy, azonos struktúrával rendelkező
adathalmazok továbbítására. Azonban ez a formátum olyan spártai, hogy az adatok dokumentáció nélkül gyakran
használhatatlanok, mert szinte lehetetlen kitalálni az egyes oszlopok jelentését. Ezért CSV fájlok esetén különösen
fontos, hogy a mezők dokumentációja pontos legyen.
Továbbá kulcsfontosságú, hogy tartsuk tiszteletben a fájl struktúráját, mert akár egyetlen mező elhagyása is
meggátolhatja a fájl további adatainak kiolvasását a hibajavítás reális esélye nélkül, így a hátralévő adatok
értelmezésének megfelelő módja nem megállapítható.
Szöveges dokumentumok

A hagyományos dokumentumformátumok, például a Word, ODF, OOXML, vagy PDF elégségesek lehetnek
bizonyos adatok tárolására - például, viszonylag stabil levelezőlisták vagy ezek ekvivalensei esetén.
Költséghatékony megoldást jelenthetnek, hiszen az adatok gyakran ezekben a formátumokban születnek. Ezen
formátumok nem képesek megőrizni az adatok szerkezeti felépítését, ami gyakran azzal jár, hogy körülményes
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velük az automatizált adatrögzítés. Az újrahasznosítható adatokat tartalmazó dokumentumaink alapjául
használjunk sablonokat, hogy legalább ezzel lehetővé tegyük az információk kinyerését.
Tovább javíthatunk az adatok felhasználhatóságán azzal, hogy a lehető legtöbb esetben alkalmazunk tipográfiai
leírókat, hogy megkönnyítsük a gépek számára az egyes fejezetcímek elkülönítését a tartalomtól. Általánosságban
az javasolt, hogy ha az adatok eredetileg más formátumban szerepelnek, akkor ne egy szövegszerkesztő
formátumban közöljük azokat.
Egyszerű szövegfájlok

Az egyszerű szövegfájlok (.txt) feldolgozása rendkívül könnyű a számítógépek számára. Azonban, ezek többnyire
nem tartalmaznak strukturális metaadatokat, vagyis a fejlesztőknek kell létrehozniuk olyan alkalmazásokat,
amelyek képesek értelmezni ezeket a dokumentumokat.
Problémák adódhatnak az egyszerű szövegfájlok operációs rendszerek közti cseréjéből is. Az MS Windows, Mac
OS X és más Unix variánsok másként jelzik a sorok végét.
Szkennelt képek

Habár az adatok többségéhez ezek a formátumok felelnek meg a legkevésbé, a TIFF és a JPEG-2000 képesek
tárolni, hogy az adott kép mit ábrázol - sőt, akár a dokumentum szövegének egészét is tartalmazhatják.
Ez olyan adatok esetén lehet releváns, amelyek eredetileg nem elektronikus formátumban jöttek létre - nyilvánvaló
példák erre a régi egyházi iratok és más archív anyagok - ahol egy kép is jobb a semminél.
Jogvédett formátumok

Egyes dedikált rendszerek saját adatformátumban mentik ki vagy exportálják az adatokat. Néhány esetben
elegendő ezekben publikálni az adatokat - különösképp, ha azokat várhatóan egy hasonló rendszerben fogják
felhasználni. Ha ezekről a formátumokról elérhető további információ, javasolt, hogy ezt mindig jelezzük, például
a gyártó weblapjára mutató hivatkozás formájában. Általánosságban javasolt, hogy amikor csak lehet, az adatokat
nyílt formátumokban közöljük.
HTML

Manapság nagy mennyiségű adat található HTML formátumban különböző oldalakon. Ez elegendő lehet, ha az
adatok nagyon stabilak és korlátozott méretűek. Egyes esetekben célszerűbb az adatokat könnyen letölthető és
manipulálható formátumban kihelyezni, ám mivel olcsó és egyszerű egy weblapra hivatkozni, ez jó kezdőpontot
jelenthet az adatok közzétételéhez.
HTML esetén többféle módon is javíthatjuk a gépi értelmezhetőséget: az RDFa a W3C ajánlása, míg a Microdata
a Google által is támogatott kicsit egyszerűbb forma. Mindkét formátumhoz vannak eszközök, melyekkel
ellenőrizhetjük adataink formátumhelyességét. Az ilyen módon feljavított oldalakból a keresőmotorok több
információt tudnak feldolgozni.
Nyílt fájlformátumok
Ha az információt részletes, elektronikus, gép által olvasható formátumban tároljuk, a formátum önmaga továbbra
is okozhat problémákat.
A publikáláshoz használt formátum - más szóval, a digitális keret, amelyben az információt tároljuk
- "nyílt", vagy "zárt" lehet. Nyílt formátumoknak azokat a formátumokat nevezzük, amelyek
szoftverspecifikációja mindenki számára ingyen elérhető, így bárki felhasználhatja azokat a saját szoftverében az
újrafelhasználásra vonatkozó korlátozások nélkül.
Ha egy fájlformátum "zárt", akkor a formátum jogvédett, és a specifikációja nem publikus. Hasonlóképp
előfordulhat, hogy a formátum jogvédett, és habár a specifikációja publikus, az újrafelhasználása korlátozva van.
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Ha zárt fájlformátumban adunk ki információt, az jelentős akadályokat gördíthet az újrahasznosítás elé, mert
rákényszeríti a felhasználókat a szükséges szoftver megvásárlására.
A nyílt fájlformátumok előnye, hogy megengedik a fejlesztőknek az ezeket használó szoftvercsomagok és
szolgáltatások létrehozását. Ez minimalizálja a bennük lévő információk újrahasznosítását akadályozó tényezőket.
Ha olyan jogvédett fájlformátumokat használunk, melyek specifikációja nem érhető el nyilvánosan, függeni
fogunk a harmadik féltől származó szoftverektől vagy a fájlformátum licenszbirtokosától. A legrosszabb esetben
ez azt jelentheti, hogy az információt csak olyan szoftvercsomagokkal lehet beolvasni, melyek megfizethetetlenül
drágák, vagy amelyek elavulttá válhatnak.
Ezért, a nyílt állami adatok esetén az információkat célszerű nyílt, gép által olvasható fájlformátumban
publikálni.
Példa: Nagy-Britannia útforgalmi adatai

Andrew Nicolson nagy-britanniai szoftverfejlesztő részt vett egy (végül sikeres) kampányban, ami a Westbury
Eastern elkerülőút megépítése ellen indult. Andrew hozzá szeretett volna férni és fel szerette volna használni
azokat a forgalmi adatokat, amellyel megindokolták a beruházást. Közérdekű adatigénylés útján megszerezte a
releváns adatok egy részét, de a helyi önkormányzat ezt olyan jogvédett formátumban adta oda, amit csak a Saturn
forgalommodellező és forgalom-előrejelző cég szoftverével lehet megnyitni. A szoftvernek nincs "csak
megtekintésre" szánt verziója, így Andrew csoportjának nem volt más választása, mint vásárolni egy
szoftverlicenszet, melyért az oktatási kedvezmény igénybevétele után végül 500£-ot fizettek. 2010 áprilisában a
Saturn fő szoftvercsomagjának listaára 13.000£-tól indult, ami az átlagemberek számára elérhetetlen.
Habár egy adatigénylésről szóló törvény sem rendelkezik a nyílt formátumokban történő adatkiadásról, a nyílt
állam kezdeményezéseknél kezdenek megjelenni azok a szabályozások, melyek előírják, hogy az állami
információknak nyílt formátumokban kell lenniük. Jó példa erre az Obama kormány által 2009 decemberében
kiadott "Nyílt állam irányelv":
A praktikusságnak és érvényben lévő korlátozásoknak megfelelően az ügynökségeknek az
információkat egy olyan nyílt formátumban kell online publikálniuk, amely olvasható, letölthető,
indexelhető és kereshető az elterjedt webes keresőalkalmazások számára. A nyílt formátumok azok,
amelyek platformfüggetlenek, gép által olvashatók, és az információ újrahasznosítását meggátoló
korlátozások nélkül elérhetőek a nagyközönség számára.
Hogyan használjunk egy adott formátumot?
Amikor egy szervezetnek új adatokat kell közzétennie – olyat, amit még nem publikáltak korábban – javasolt egy
olyan formátumot választania, amely a legjobb egyensúlyt kínálja a ráfordítás és a célszerűség között. Minden
formátum esetén célszerű tisztában lennünk bizonyos dolgokkal. A következő szakasz ezek bemutatására
törekszik.
Arra fókuszálunk, hogy miképp tehetjük a lehető leghatékonyabbá a gépek által történő közvetlen
adatfeldolgozást. Tanácsokat és iránymutatásokat arról, hogy a weblapok és webes megoldások hogyan nézzenek
ki, máshol találhatunk.
Webszolgáltatások

Ahol az adatok gyakran változnak, és a lekérdezések mérete korlátozott, rendkívül fontos, hogy az adatokat
webszolgáltatásokon keresztül fedjük fel. A webszolgáltatások létrehozásának számos módja van, a
leggyakrabban használt technológiák a SOAP és a REST.
Adatbázisok

Akárcsak a webszolgáltatások, az adatbázisok is közvetlen, dinamikus hozzáférést nyújtanak az adatokhoz. Az
adatbázisok azzal az előnnyel rendelkeznek, hogy a felhasználók összeállíthatják a kivonatot, amelyre szükségük
van.
A távoli adatbázis kinyerés engedélyezése esetén felmerülhet néhány biztonsági kockázat, továbbá ez csak akkor
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hasznos, ha az adatbázis struktúrája és az egyes táblák és mezők szerepe megfelelően dokumentálva van.
Általában viszonylag könnyű és olcsó olyan webes szolgáltatásokat létrehozni, amelyek adatbázisokból fednek
fel adatokat, így ezek kézenfekvő eszközei lehetnek a biztonsági kockázatok kiküszöbölésének.
A SPARQL egy SQL-hez hasonló, szabványos keresőnyelv, melyen keresztül távoli lekérdezési lehetőséget
tudunk biztosítani adatainkhoz. A SPARQL-hez egyre több eszköz áll rendelkezésünkre, egyesek szerint ez a jövő
kulcs adatbányász eszköze.

1.7.2 Milyen (szellemi tulajdon)jogok léteznek adat(bázis)ok esetén?
Amikor adat(bázis)okról beszélünk, először különbséget kell tennünk az adatbázis struktúrája és tartalma között
(mi az "adatok" kifejezés használatakor az adatbázis tartalmát értjük). A strukturális elemekbe tartoznak például
a mezőnevek és az adatmodell – vagyis a mezők elrendezése és egymással való kapcsolata.
Egyes jogi rendszerekben elképzelhető, hogy az adatbázisok strukturális elemei szerzői jogi védelem alá esnek
(részben attól függően, hogy a struktúra létrehozása milyen szintű "kreativitást" vett igénybe).
Azonban, minket főképp az adatok érdekelnek. Amikor "adatokról" beszélünk, némileg óvatosnak kell lennünk,
hiszen a szó nem különösen pontos: jelenthet több, vagy akár egyetlen elemet is (például, egy bibliográfia egyetlen
bejegyzését, egy koordinátát, stb.), vagy egy nagy gyűjteményt is (pl. az adatbázis teljes anyagát). A félreértések
elkerülése érdekében a "tartalom" szót célszerű az egyes elemek, az "adatok" szót pedig a gyűjtemények jelölésére
használnunk.
A szövegektől, zenéktől és filmektől eltérően az adatok jogi helyzete jelentősen különbözik az egyes országokban.
A legtöbb jogi rendszer azonban biztosít bizonyos jogokat az adatok számára (gyűjteményes formában).
A különbségtétel az adatbázis "tartalma" és a gyűjtemény között különösen fontos a tényszerű adatokat tartalmazó
adatbázisok esetén, mivel egyetlen jogi rendszer sem ruház fel senkit monopóliummal az egyes tények (a
"tartalom") felett, de gyűjteményes formában erre van lehetőség. Példaként képzeljünk el egy egyszerű adatbázist,
amely az egyes anyagok olvadáspontját tartalmazza. Habár az adatbázis maga jogi védelem alatt áll, és nem teszi
lehetővé mások számára az engedély nélküli hozzáférést, újrahasznosítást vagy továbbterjesztést, ez senkit sem
akadályoz meg abban, hogy kijelentse, Y anyag Z hőmérsékleten olvad meg.
A védelem formáját két részre oszthatjuk:
• Összeállításokra vonatkozó szerzői jogok
• Sui generis jog az adatgyűjtemények esetén
Mint korábban hangsúlyoztuk, általános szabályok nincsenek, a helyzet jogi rendszerektől függően eltér. Ezért,
országról országra kell értelmeznünk a helyi jogi rendszer erre vonatkozó megközelítéseit (amennyiben létezik
ilyen).
Végül, célszerű rámutatnunk, hogy jogi védelem hiányában számos (zárt) adatbázis szolgáltatója képes egy
egyszerű szerződés és jogszabályi rendelkezések kombinációja segítségével meggátolni a hozzáférést szabályozó
mechanizmusok megkerülését, hasonló eredményeket elérve, mint formális szerzői jogi háttér esetén. Például,
egy idézéseket tartalmazó adatbázis szolgáltatója tetszőleges feltételeket szabhat egyszerűen a következők
segítségével:
1. a felhasználóknak jelszóval kell bejelentkezniük.
2. Csak akkor kapnak a felhasználók fiókot és jelszót, ha a felhasználó elfogadja a felhasználás feltételeit.
További információért az egyes jogi rendszerek helyzetének részleteivel kapcsolatba keresse fel a következő
hivatkozást: Guide to Open Data Licensing
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