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20. SZÁZAD HANGJA ARCHÍVUM ÉS KUTATÓMŰHELY GYŰJTEMÉNYI INFORMÁCIÓK ÉS LETÉTI 
NYILATKOZAT 

 

 

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 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: 
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................. 

 

Kelt:_______________________, ____________________Név, ill. intézmény: ____________________________________________ 

Aláírás:______________________________________ 


