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A letéti nyilatkozat aláírásával lehetővé teszi a Társadalomkutatási 

Informatikai Egyesülés (TÁRKI) Adatbankja számára azt, hogy az 
adatgyűjteményt (elektronikus adatbázist) a TÁRKI Adatbankja archiválja és 
terjessze az Ön által megjelölt feltételekkel. Az Ön által letétbe helyezett 
adatbázis hivatkozása szerepelni fog az Adatbank rendszeresen megjelenő 
katalógusában és elektronikus adatbázisában. Az adathozzáférési feltételeket 
(kategóriákat) a Letéti Nyilatkozat szövege tartalmazza. 

 
Az űrlapon az archiváláshoz és dokumentáláshoz szükséges azon alapvető 

információk megadását kérjük Öntől – avagy a kutatás szakmai vezetőjétől – 
melyek lehetővé teszik az adatgyűjtemény másodlagos felhasználását. Töltse ki 
értelemszerűen az űrlapot, és adjon át minden olyan írott és/vagy elektronikus 
dokumentációt az Adatbank számára, amely az adatbázis felhasználásához 
nélkülözhetetlen, vagy az adatbázis felhasználását megkönnyíti. Fáradozását 
előre is köszönjük, és a kitöltéshez kollégáink készségesen segítséget nyújtanak 
Önnek, amennyiben igényli ezt. 

 
A TÁRKI Adatbank a maga részéről kijelenti, hogy az itt letétbe helyezett 

adatgyűjteménynek csak terjesztője (disztribútora), a szerzői és a kapcsolódó 
jogokkal a Letéti Nyilatkozatot aláíró intézmény vagy természetes személy bír.  

Az Adatbank a felhasználók számára csak a letétbe helyező által 
rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján adhat felhasználói támogatást. Az 
adatbank felhasználói kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felhasznált adatok 
forrását hivatkozzák, feltüntetik azokban a publikációkban, melyekhez az 
adatokat felhasználják. 

 
A TÁRKI Adatbankja non-profit jellegű, társadalomtudományi adatarchívum. 

Az Adatbank az adatszolgáltatásért csak ún. adathozzáférési díjat számol fel a 
technikai- és az adminisztratív jellegű költségek ellentételezésére. Az 
adathozzáférési díj mértékét a TÁRKI Adatbank katalógusa tartalmazza, és az 
esetleges módosítások a TÁRKI internetes honlapján (http://www.tarki.hu) 
megtekinthetők. Az adathozzáférési díjból kedvezmények adhatók a TÁRKI 
Egyesülés tagintézményei, nemzetközi partnerei (CESSDA, IFDO stb.), 
tudományos kutatók és oktatók, diákok, valamint közigazgatási szervek 
számára. 
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Nyilatkozat 
 

– Hozzájárulok, hogy a TÁRKI Adatbank az adatgyűjteményt terjessze az alább 
megjelölt felhasználási feltételek mellett: (A kívánt részt kérjük karikázza be!)  

 
A Az adatok korlátozás nélkül szabadon terjeszthetők. 
B Az adatok csak a magyarországi tudományos kutatóhelyek és 

közintézmények számára hozzáférhetők. 
C Az adatok csak a TÁRKI Egyesülés tagszervezetei számára szabadon 

továbbadhatók. 
D Az adatok csak az adattulajdonos (letétbe helyező) egyedi engedélyével 

adhatók ki. (Ilyen minősítés maximum öt évre adható ki, az elsődleges 
elemzések idejére. Az átsorolás időpontja:.............................................., 
új kategória ……. (A / B / C).) 

 
D jelű kutatás esetén, ha nem adott meg időpontot, akkor tudomásul veszi, hogy 5 év 

múlva a TÁRKI automatikusan A kategóriába sorolja az adatgyűjteményt. 
 
– Kijelentem, hogy az adatgyűjtemény feletti rendelkezéssel mások szerzői jogait nem 
sértem, és jogom van a TÁRKI Adatbankjában nyilvánosan hozzáférhetővé tenni. 
 
– Az adatállomány nyilvános archiválásra és osztályozásra való előkészítése során 
minden olyan adatot töröltem, amely közvetlenül azonosíthatná a kutatás alanyait, és 
megfelelő körültekintéssel jártam el, hogy a gyűjtemény információi alapján a kutatás 
alanyainak személyazonosságát ne lehessen felfedni. Ezzel eleget teszek az 1992/ 
LXIII. „A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról” szóló 
törvénynek, előírásait betartottam. 

 
Név:…………………………………………………………………………………………… 
 
Intézmény:…………………………………………………………………………………… 
 
Beosztás: ……………………………………………………………………………………… 
 
Posta cím: …………………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ………………………………………………………………………………………… 
 
Fax: ………………………………………………………………………………………… 
 
E-mail::………………………………………………….. 
 
Dátum:…………………………………………………. 
 

Aláírás:………………………………………………… 
P.H. 
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Adatlap 
1) Az adatgyűjtemény teljes címe 

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

1. a) A kutatás rövid címe 
……………………………………………………………………………………………… 

2) A kutatást vezető személy(ek) neve (több kutató esetén névsor szerint) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

3) További munkatárs(ak) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

4) A kutatás finanszírozója (intézmény / személy) 

Finanszírozó Kutatás támogatási azonosítója 
  
  
  
  
  
  
  

5) Az adatfelvételt lebonyolító intézmény(ek) 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

5.a) Az adafeldolgozást végző intézmény(ek) (amennyiben nem egyezik az előzővel) 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

6) Verziószám és az utolsó módosítás ideje (akkor adja meg, ha ez az adatgyűjtemény 
javítása, módosítása, kivonata vagy egyéb változata az eredeti kutatásnak) 
……………………………………………………………………………………………… 
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6.a) A módosítások leírása 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

7) Az adatgyűjtemény tulajdonosa 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

8) Az adatgyűjtemény típusa 
a) survey 
b) népszámlálás 
c) adminisztratív és levéltári adatok, összeírások 
d) aggregált adatok 
e) tartalomelemzés 
f) mélyinterjú 
g) fókuszcsoport 
h) másodelemzés 
i) adatbányászat 
j) egyéb, éspedig ……………………………………………………………………………………………. 

9) Az adatfelvétel időpontja 
……………………………………………………………………………………………… 

10) A kutatás által vizsgált időszak 
……………………………………………………………………………………………… 

11) Földrajzi terület, amelyre az adatok vonatkoznak 
……………………………………………………………………………………………… 

12) A kutatási főbb témái 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

13) A kutatás tárgyának részletes leírása 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

14) A kutatás megfigyelési egységei 
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 



TÁRKI Adatbank  Letéti nyilatkozat és űrlap 
 

 6

15) A mintavétel jellemzői 
a) Alapsokaság (populáció) 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

b) Mintavételi eljárás (minta típusa, kiválasztás kritériuma és módja) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

c) Az adatgyűjtés módja 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

d) Válaszadási arány 
…………………………………………………………………………………………………………… 

16) Adatgyűjtés speciális jellemzői 
a) longitudinális és panel kutatások esetén: a sorozat vagy a megismétlés idejének, jellegzetességeinek 

megadása 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

b) több alminta esetén: alminták száma és megnevezése 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

c) több adatfile esetén: kapcsolhatók-e, ha igen, kapcsoló változó megnevezése, kapcsolás szabályai 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

d) több adatfile esetén: az együttes elemzés érvényességére vonatkozó megkötések 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

17) Az adatgyűjteményhez tartozó file-ok rövid leírása (a kiterjesztés és a filenév 
sorrendjében) 

 
filenév file méret 

(byte) 
formátum 

(használathoz szükséges szoftver megjelölése) 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 

18) Az adatgyűjteményben szereplő adatbázis(ok) 
a) esetszáma 

……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 



TÁRKI Adatbank  Letéti nyilatkozat és űrlap 
 

 7

b) változószáma 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

19) Az adatbázis(ok)on súlyozottak-e, ha igen, a súlyváltozó megnevezése 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

20) Ismert hibák 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

21) Az adatgyűjteményből származó elsődleges publikációk 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

22) Kapcsolódó adatgyűjtemények 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

23) A kutatáshoz mellékelt egyéb (nyomtatott vagy elektronikus) dokumentumok, 
leírások megnevezése 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

24) Egyéb megjegyzések 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 


