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Letétbe helyezett gyűjtemény részletei

Letétbe helyező neve: Janky Béla
Letétbe helyező intézményi affiliációja: MTA TK SZI
Letétbe helyező emailcíme: janky.bela@tk.mta.hu

Kutatás címe: Etnikai sztereotípiák és jóléti prefereciák

Absztrakt (kb. 150 szó terjedelemben): Etnikai sztereotípiák és jóléti preferenciákról szóló kutatás (OTKA K76223) keretében történt három, kísérlet típusú adatfelvétel. A konkrét kutatási téma a romákkal és szegényekkel kapcsolatos attitűdök közötti interakció volt. 2010-ben diákok körében szöveges vignette vizsgálat történt, segélyért folyamodó két ember közötti választásra kérték a megkérdezetteket. A dokumentumok a segély zip-mappában találhatók. 2011 tavasza és 2011 vége között videós változata készült el a vignette vizsgálatnak, egy videó-riportnak négy változata készült el. A négy videó közötti különbség az etnicitás és a szegénység foka volt. A dokumentumok a video zip-mappában találhatók. 2012 tavaszán felnőtt mintás survey készült képekkel, négy városban (Budapest, Győr, Miskolc, Pécs, ld. adatfájlban” terep” változót), sétálós mintavétellel. A kérdezettek elé hipotetikus döntési szituációkat helyeztek. 1 kérdezett 1 újságcikkszerű leírást kapott. 4 fajta szituáció volt fotóval, ld. A, B, C, D kérdőíveket, az adatfájlban "tipus2" változót. Ezután azzal a szituációval kapcsolatosan értékelésre kérték őket. A dokumentumok a survey zip-mappában találhatók.

Kutatás kezdete és vége: 2009-2012
Kutatás finanszírozója: OTKA
Kutatásvezető: Janky Béla
Kutatás résztvevői: Bakó Boglárka
Kutatásról beszámoló publikációk:
	Janky B., Varga D. (2013), The poverty assistance paradox. Economics Letters 120(3): 447-449.


Letétbe helyezett fájlok száma: 12
Letétbe helyezett dokumentumok típusa és száma:
	adatfájl, 3 db.
	kérdőív, 7 db.

kódutasítás, 1 db.
	mintavételi eljárás, 1 db.

TÁJÉKOZTATÓ


A letéti nyilatkozat aláírásával lehetővé teszi az MTA TK Kutatási Dokumentációs Központ (KDK) számára azt, hogy a dokumentumot/dokumentumgyűjteményt a KDK archiválás céljára megőrizze, feldolgozza és terjessze az Ön által megjelölt feltételekkel. Az Ön által letétbe helyezett dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az ahhoz tartozó dokumentumok hivatkozása szerepelni fog a KDK elektronikus adatbázisában. A hozzáférés feltételeit a jelen Letéti Nyilatkozat rögzíti.

Az adatlapon az archiváláshoz és dokumentáláshoz szükséges azon alapvető információk megadását kérjük, melyek lehetővé teszik a dokumentum/dokumentumgyűjtemény másodlagos felhasználását. Miután az itt megadott alapadatok bekerülnek a KDK repozitóriumába, további adatok megadása válik szükségessé a KDK repozitóriumának online felületén a Letétbe Helyező részéről. Erről a Letétbe Helyezőt értesítjük.

Kérjük, a kutatásban szereplő személlyel/személyekkel készült minden szóbeli és írásbeli adatvédelmi megállapodásról tegyen említést. Fáradozását előre is köszönjük. A kitöltéshez kollégáink, amennyiben Ön ezt igényli, készségesen segítséget nyújtanak.

A KDK a maga részéről kijelenti, hogy az itt letétbe helyezett dokumentumnak/dokumentumgyűjteménynek csak terjesztője (disztribútora), a szerzői és a kapcsolódó jogokkal a Letéti Nyilatkozatot aláíró intézmény vagy természetes személy bír. A KDK a felhasználók számára csak a letétbe helyező által rendelkezésre bocsátott dokumentáció alapján adhat felhasználói támogatást.

A KDK felhasználói kötelezettséget vállalnak arra, hogy a felhasznált adatok forrását (mind az eredeti kutatást, mind a KDK-t) hivatkozzák, feltüntetik azokban a publikációkban, melyekhez a dokumentumokat felhasználják. 



LETÉTI NYILATKOZAT


Kijelentem, hogy az adatgyűjtemény feletti rendelkezéssel mások szerzői jogait nem sértem, és jogom van a KDK archívumában hozzáférhetővé tenni. A kutatásban szereplő és a kutató személlyel/személyekkel történt esetleges megállapodásokat figyelembe véve és azokat betartva hozzájárulok, hogy a KDK ezt a dokumentumot/dokumentumgyűjteményt terjessze az alább megjelölt felhasználási feltételek mellett (A kívánt részt kérjük, húzza alá!):

	Kijelentem, hogy az általam átadott dokumentum/dokumentumgyűjtemény konkrét válaszadó személlyel/személyekkel való kapcsolat megállapításához elégséges adatot tartalmaz: IGEN / NEM


	A kutatási dokumentumokra 0  hó embargót kérek.



	A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található összes adat, ideértve az esetleges személyes adatokat, korlátozás és előzetes anonimizálás nélkül szabadon publikálhatók a KDK rendszerében (amennyiben az átadott dokumentum/dokumentumgyűjtemény konkrét válaszadó személlyel/személyekkel való kapcsolat megállapításához elégséges adatot tartalmaz, csak akkor jelölhető meg igennel, ha a válaszadó ezt szóban vagy írásban explicite engedélyezte): IGEN / NEM


Az alábbiakat csak akkor töltse ki, amennyiben nemmel válaszolt a 3-as pontra:
A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok tudományos kutatási céllal minden TK-s kutató számára felhasználhatóak. IGEN / NEM
	A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok tudományos kutatási céllal nem TK-s kutatók számára felhasználhatóak. IGEN / NEM
Amennyiben igennel válaszolt az 5-ös pontra:
	A kutatási igényt a KDK online felületén lehet jelezni, az elbirálás a KDK munkatársának / a kutatásvezetőnek elbírálási jogkörébe tartozik (húzza alá a megfelelő opciót).

Amennyiben igennel válaszolt a 4-es vagy 5-ös pont bármelyikére:
	A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó tudományos publikációkban az adatok esetleges személlyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell tenni: IGEN / NEM
	A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok csak az adattulajdonos (letétbe helyező) egyedi engedélyével adhatók ki (csak akkor jelölhető meg igennel, ha a 2-es, 3-as és 4-es pontokban nemmel felelt). IGEN / NEM
	A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található személyes adatok oktatási céllal felhasználhatóak. IGEN / NEM

Amennyiben igennel válaszolt a 7-es pontra:
	A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó oktatási anyagokban az adatok személlyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell tenni: IGEN / NEM
	A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok a közszolgálati média számára kiadhatók. IGEN / NEM

	Amennyiben igennel válaszolt a 8-as pontra:
	A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó médiaanyagokban az adatok személlyel való kapcsolatának megállapítását lehetetlenné kell tenni: IGEN / NEM
Egyéb megkötések: 




Kelt: Budapest, 2014. feb. 20.

	
Név: Janky Béla

Aláírás: ________________________________________
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