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Név:

Projekt megnevezése (oktatási intézményben készülő
munka esetén szakvezető tanár megnevezésével):

Szervezet:
Cím:

Telefon:
E-mail:

Milyen célból van szükség az adatokra (részletes leírás)*:
A kért adatok részletes leírása, a válogatás feltételei (részletes leírás):
Az adatfelhasználás munkaterve (részletes leírás)**:
Milyen más szervezetek vesznek részt a projektben:
Adatigénylő témához kapcsolódó publikációinak jegyzéke (hazai kutatók esetében: Magyar Tudományos Művek
Tára, MTMT adatbázis alapján)
az ablakok mérete növelhető vagy a leírás külön lapon folytatható
*Adja meg azokat a tudományos hipotéziseket, kérdéseket (irodalmi hivatkozásokkal), amelyek vizsgálatához kér
adatokat. Ha az adatkérés elfogadott kutatási pályázathoz kapcsolódik, akkor a pályázat adatait (témavezető neve,
intézménye, pályázat címe, kiíró szervezet, időtartama).
** Adja meg, hogy az adatkéréssel kapcsolatos vizsgálatokat milyen módszerekkel tervezi elemezni (a szükséges
irodalmi hivatkozással) és eredményeit hol tervezi publikálni.
A Madárgyűrűzési Központból származó adatok felhasználásának feltételei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az adatok harmadik fél számára nem adhatók tovább.
Az adatok felhasználásával kapcsolatos minden publikációban és jelentésben hivatkozni kell arra, hogy azok
forrása a Madárgyűrűzési Központ adatbankja.
Az adatok felhasználásával kapcsolatos minden publikáció és jelentés egy példányát vagy másolatát
térítésmentesen el kell juttatni a Madárgyűrűzési Központ számára.
Az adatok nem használhatók fel a jelen adatkérő lapon leírtaktól eltérő célokra.
A felhasználónak az esetleges észlelt pontatlanságokról tájékoztatnia kell a Madárgyűrűzési Központot.
Az adatok pontosságáért, illetve az adatok vagy az adathordozó használatából eredő esetleges károkért a
Madárgyűrűzési Központ nem vállal felelősséget.
Az adatkérőnek a kapott adatokat 12 hónapon belül fel kell dolgoznia, ezután a jogosultsága lejár (amennyiben
az adatokat továbbra is használni kívánja, ezt újabb adatkérő lapon kell igényelni).

Kijelentjük, hogy az általunk fent leírtak a valóságnak megfelelnek, valamint elfogadjuk az adatok
felhasználásának fenti feltételeit.

Kelt: .........................................................................

Aláírás: ................................................................................

