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TÁJÉKOZTATÓ 

 
Letétbe Helyező a letéti nyilatkozat aláírásával lehetővé teszi a 20. Század Hangja Archívum és 
Kutatóműhely (Archívum) és a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum (OSA) 
számára, hogy a dokumentumot/dokumentumgyűjteményt az Archívum és az OSA archiválás 
céljára megőrizze, feldolgozza és terjessze a Letétbe Helyező által megjelölt feltételekkel. A 
letétbe helyezett dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az ahhoz tartozó dokumentumok 
hivatkozása szerepelni fog mindkét archívum katalógusában és elektronikus adatbázisában. A 
hozzáférés feltételeit a jelen Letéti Nyilatkozat rögzíti.  

A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely az MTA TK Kutatási Dokumentációs 
Központjának (MTA TK KDK) keretei között működik, a Vera és Donald Blinken Nyílt 
Társadalom Archívum nyilvános magánlevéltár, mindkettő nonprofit jellegű 
társadalomtudományi intézet. 

A dokumentum/dokumentumgyűjtemény fizikai állományát az OSA tárolja és gondozza, a 
digitális másolatokat az MTA TK és az OSA szerverein őrizzük. A 
dokumentum/dokumentumgyűjtemény a feldolgozás után mind az MTA TK KDK, mind az 
OSA digitális repozitóriumából elérhetővé válik. 

A Letétbe Helyezőt arra kérjük, adja meg az archiváláshoz és dokumentáláshoz szükséges 
azon alapvető információkat, amelyek lehetővé teszik a 
dokumentum/dokumentumgyűjtemény másodlagos felhasználását. Kérjük, tegyen említést a 
kutatásban szereplő személlyel/személyekkel készült minden szóbeli és írásbeli adatvédelmi 
megállapodásról.  

Az Archívum és az OSA kijelenti, hogy az itt letétbe helyezett 
dokumentumnak/dokumentumgyűjteménynek csak terjesztője (disztribútora), a szerzői 
jogok és a kapcsolódó jogok a Letétbe Helyezőnél (a Letéti Nyilatkozatot aláíró intézmény 
vagy természetes személy) maradnak. Mindkét archívum a felhasználók számára csak a 
Letétbe Helyező által rendelkezésre bocsátott adatvédelmi dokumentáció alapján adhatnak 
felhasználói támogatást. 

Mindkét archívum felhasználói kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felhasznált adatok 
forrását (mind az eredeti kutatást, mind a 20. Század Hangja Archívumot) hivatkozzák, 
feltüntetik a dokumentumok felhasználásával írt publikációikban.  

Fáradozását előre is köszönjük. A kitöltéshez, amennyiben Ön ezt igényli, kollégáink 
készségesen segítséget nyújtanak.  
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   GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK 

 
 

Letétbe helyező neve: 

Letétbe helyező intézménye: 

Letétbe helyező e-mail címe: 

Kutatás címe:  

Kutatás leírása (kb. 150 szó terjedelemben):  

 

 

 

 

 

Hozzáférés a gyűjteményhez, felhasználási megkötések: 

 

Kutatás időpontja (tól-ig):  

Kutatás finanszírozója: 

Kutatás vezetője: 

Kutatás résztvevői: 

Kutatás helyszíne(i):  

Alkalmazott módszer(ek):  

Gyűjtemény terjedelme: 

Dokumentumok típusai:  

    

Dokumentumok adathordozója: 

Interjúalanyok:  
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LETÉTI NYILATKOZAT 

 
Kijelentem, hogy az adatgyűjtemény feletti rendelkezéssel mások szerzői jogait nem sértem, 
és jogom van a dokumentumot/dokumentumokat az MTA TK KDK keretein belül működő 20. 
Század Hangja Archívum és Kutatóműhelyben, valamint a Vera és Donald Blinken Nyílt 
Társadalom Archívum - Open Society Archives-ban (OSA) fizikailag és digitálisan 
hozzáférhetővé tenni. A meginterjúvolt és az interjút készítő személlyel/személyekkel történt 
esetleges megállapodásokat figyelembe véve és azokat betartva hozzájárulok ahhoz, hogy 
mindkét archívum ezt a dokumentumot/dokumentumgyűjteményt terjessze az alább 
megjelölt felhasználási feltételek mellett (A kívánt részt, kérjük, karikázza be, ill. töltse ki!): 
 
A. A gyűjtemény kutathatóvá válhat: AZONNAL / _______________________ (DÁTUM) 

B. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény tartalmaz személyes adatokat: IGEN / NEM 

AKKOR FOLYTASSA A KÉRDŐÍV KITÖLTÉSÉT, HA IGENNEL VÁLASZOLT. 

C. A dokumentumban/dokumentumgyűjteményben található személyes adatok korlátozás 
nélkül szabadon publikálhatók (csak akkor jelölhető meg igennel, ha az interjúalany ezt 
szóban vagy írásban engedélyezte): IGEN / NEM 

D. A dokumentumban/dokumentumgyűjteményben található személyes adatok tudományos 
kutatási céllal felhasználhatóak: IGEN / NEM 

Ha igennel válaszolt: A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó tudományos 
publikációkban az adatok személlyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell 
tenni: IGEN / NEM 

E. A dokumentumban/dokumentumgyűjteményben található személyes adatok oktatási céllal 
felhasználhatóak: IGEN / NEM 

Ha igennel válaszolt: A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó oktatási 
anyagokban az adatok személlyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell tenni: 
IGEN / NEM 

F. A dokumentumban/dokumentumgyűjteményben található személyes adatok a 
közszolgálati média számára kiadhatók. IGEN / NEM 

Ha igennel válaszolt: A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó 
médiaanyagokban az adatok személlyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell 
tenni: IGEN / NEM 

G. A gyűjtemény csak az adattulajdonos (letétbe helyező) egyedi engedélyével adható ki: IGEN 
/ NEM 

    
Egyéb megkötések:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Kelt: …………..…………….., ………………..……..…. 
 
  

Név, ill. intézmény:  
 

______________________________________ 
 
 

Aláírás: ________________________________________ 


