
 
 

 

 

 

LETÉTI NYILATKOZAT 
 

Letétbe helyezett gyűjtemény részletei 

 
• Letétbe helyező neve: Kmetty Zoltán 

• Letétbe helyező intézményi affiliációja: TK Recens 

• Letétbe helyező emailcíme: kmetty.Zoltan@tk.hu 

• Kutatás címe: Text analytics and Social Media research 

• Absztrakt (kb. 150 szó terjedelemben): In the wake of the Cambridge Analytica scandal, 

social media platforms have tightened their data access rules. The most prominent 

Western social media site, Facebook, has effectively closed channels that could 

previously be used for research data collection. This process, known in the literature as 

APIcalyptica, has necessitated the development of new data collection protocols. One 

of the most promising of these is data donation-based data collection. This method does 

not start data collection from the platform but from the user side. The researchers invite 

the users involved in the research to download their data from the social media site and 

share it for research purposes. The collection contains data from a pilot study of 150 

people. Participants in the research completed a survey questionnaire and shared their 

Facebook data. The Facebook data includes an (anonymized) list of friends, the pages 

followed, the total reactions of the participant (likes, etc.), the interest categories 

calculated by Facebook, and detailed data on Facebook activities (e.g., posts, links 

shared, games played...).  

 

 

• Kutatás kezdete és vége: 2018.09.01 - 2022.02.28 

• Kutatás finanszírozója: A kutatás az NKFI-től nyert támogatást a Fiatal Kutató 

Témapályázaton. A kutatás azonosítója: FK128981. 

• Kutatásvezető: Kmetty Zoltán 

• Kutatás résztvevői: Kmetty Zoltán, Németh Renáta, Vancsó Anna, Váry Dániel, Knap 

Árpád, Boros Krisztián, Mogyorósi Pálma 

• Gyűjtési időszak: 2019.06.01 - 2019.09.15 

• Időbeli lefedettség: 2007-2019 

 

 

Átadott dokumentumok típusa és száma: 

 

Magyar nyelvű kérdőív: 1db 

Angol nyelvű kérdőív: 1db 

Adatfájl dokumentáció: 1db 

Survey kutatás eredménye sav fájlban: 1db 
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Survey kutatás eredménye Rdata formátumban: 1db 

 

Facebook adatok szűkített változószettel sav fájlban 10 db 

Facebook adatok szűkített változószettel Rdata formátumban 1 db 

Facebook adatok teljes változószettel sav fájlban 3 db 

Facebook adatok teljes változószettel Rdata formátumban 1 db 

 

 

Végleges, a repozitóriumból hozzáférhető dokumentumok típusa és száma: 

• Lásd fennt 

 
Végleges URL: https://openarchive.tk.mta.hu/508/ 

 

DOI: 10.17203/KDK508 
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TÁJÉKOZTATÓ 

 
 

A letéti nyilatkozat aláírásával lehetővé teszi a 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, 

esetlegesen 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, amelyekhez 

a dokumentumokat felhasználják.  

 

 
 

 

LETÉTI NYILATKOZAT 
 

 

Kijelentem, hogy a gyűjtemény feletti rendelkezéssel mások szerzői jogait nem sértem, és a 

gyűjteményt 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!): 

 

1. Kijelentem, hogy az általam átadott dokumentum/dokumentumgyűjtemény konkrét 

válaszadó személlyel/személyekkel való kapcsolat megállapításához elégséges adatot 

tartalmaz: IGEN / NEM 

Amennyiben IGEN-nel válaszolt az 1-es pontra: 

 

1.1. Kérem, hogy a KDK munkatársai anonimizálják a gyűjtemény személyes adatait: 

IGEN / NEM 
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Amennyiben nemmel válaszolt az 1.1-es pontra: 

1.2. A dokumentumot/dokumentumgyűjteményt felhasználó tudományos és egyéb 

publikációkban az adatok esetleges személlyel való kapcsolatának megállapítását 

lehetetlenné kell tenni: IGEN / NEM 

 

Kijelentem, és aláírásommal igazolom, hogy a repozitóriumba feltöltendő, a KDK 

munkatársai által gondozott fájlokat átnéztem, és jóváhagyom, hogy az alábbi 

feltételekkel azokat közzétegyék a KDK repozitóriumában: 

 

2. A kutatási dokumentumokra 0 hó embargót kérek. Az embargó letelte után az alábbi 

feltételekkel publikálhatóak a dokumentumok: A publikációban le kell hivatkozni a 

következőt: A kutatás az NKFI-től nyert támogatást a Fiatal Kutató Témapályázaton. A kutatás 

azonosítója: 128981. A kutatás vezetője: Dr Kmetty Zoltán. 

3. Kijelentem, hogy a KDK munkatársai által gondozott 

dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található összes adat, ideértve az 

esetleges személyes adatokat, korlátozás nélkül szabadon publikálhatók a KDK 

rendszerében (amennyiben az átadott dokumentum/dokumentumgyűjtemény konkrét 

válaszadó személlyel/személyekkel való kapcsolat megállapításához elégséges adatot 

tartalmaz, és nem kért anonimizálást a 1.1. bekezdésben, 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: 

4. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok tudományos kutatási 

céllal minden TK-s kutató számára felhasználhatóak. IGEN / NEM 

5. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok tudományos kutatási 

céllal nem TK-s kutatók számára -- a KDK online felületén történő igénylés után -- 

felhasználhatóak. IGEN / NEM 

Amennyiben igennel válaszolt az 5-ös pontra: 

5.1. Nem TK-s kutatók a kutatási igényt a KDK online felületén tudják jelezni. Az elbírálás 

a KDK munkatársának / a kutatásvezetőnek elbírálási jogkörébe tartozik (húzza alá 

a megfelelő opciót). 

6. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok csak az 

adattulajdonos (letétbe helyező) egyedi engedélyével adhatók ki (csak akkor jelölhető meg 

igennel, ha a 3-as, 4-es és 5-ös pontok mindegyikében nemmel felelt). IGEN / NEM 

7. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található személyes adatok oktatási 

céllal felhasználhatóak. IGEN / NEM 

8. A dokumentum/dokumentumgyűjtemény és az abban található adatok a közszolgálati 

média számára kiadhatók. IGEN / NEM 
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Egyéb megkötések: - 

 

Egyéb megjegyzések: 

        

      Az adatbázisokat leíró FB_OTKA_databases file információ nyújtás céljából teljesen 

      nyitottan, mindenki számára elérhetően kerüljön a repo-ba. 

 

 

 

 

Ezen kutatási gyűjtemény(ek) / cikk(ek) és a metaadataik tekintetében megadom a TK 

KDK Repozitórium számára a jogot, hogy tárolja, és állandóan ingyenes szolgáltassa 

ezeket az ebben a dokumentumban lefektetett feltételeknek megfelelően. Ez az anyag a 

saját intellektuális tulajdonom és értem, hogy a TK KDK Repozitórium nem vállal 

semmilyen felelősséget azon esetre, ha a fájlok és metaadatok terjesztése során szerzői 

jogsértés fordulna elő. 

 

 

Kelt: Budapest., 2022.01.18. 

 

  

Név: ______________________________________ 

 

Aláírás: ________________________________________ 

 

 

 

A dokumentumokat átvettem: 

 

 

 

------------------------------------- 

 

A KDK munkatársa 

Dr Kmetty Zoltán


