Adatkérő lap
MME RAGADOZÓMADÁR-VÉDELMI SZAKOSZTÁLY
1 1 2 1 B ud ap e st, Kö l tő u. 2 1 .
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 publikációk esetében: Magyar Tudományos
Művek Tára, MTMT adatbázis alapján)

az ablakok mérete az elektronikus feltöltéssel tetszőlegesen 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 adja meg 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.
Az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztálytól származó adatok felhasználásának feltételei:
1.
2.
3.
4.

Az adatok harmadik fél számára nem adhatók tovább.
Az adatok felhasználásával kapcsolatos minden publikációban és jelentésben hivatkozni kell arra, hogy azok
forrása az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály adatbankja.
Az adatok felhasználásával kapcsolatos minden publikáció és jelentés egy példányát vagy másolatát
térítésmentesen el kell juttatni az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály Vezetősége számára.
Az adatok nem használhatók fel a jelen adatkérő lapon leírtaktól eltérő célokra.

5.
6.
7.

A felhasználónak az esetleges észlelt pontatlanságokról tájékoztatnia kell az MME Ragadozómadár-védelmi
Szakosztály Vezetőségét.
Az adatok pontosságáért, illetve az adatok vagy az adathordozó használatából eredő esetleges károkért az
MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály 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).

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

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

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

Titokvédelmi nyilatkozat

(külső adatkérő magánszemélyek/szervezetek/partnerek számára)

Külső partner, cég, alvállalkozás, vagy magánszemély (továbbiakban Külső
Partner) adatai:
Külső Partner neve:
Címe, székhelye, telephelye:
A Külső Partnert képviselők névsora:
1. …………………………………….

2. ……...…………………….

felelős (vezető)

kapcsolattartó

A Külső Partner nyilatkozata időben és a szerződések, megbízások
tekintetében korlátlan.
A Külső Partner nyilatkozata időben és a szerződések, megbízások
tekintetében korlátos (3 év).
Projekt, szerződés, pályázat, vagy megbízás megnevezése:
Projekt, szerződés, pályázat, vagy megbízás időtartama:
MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály részéről a kapcsolattartók, felelős
vezetők névsora (továbbiakban kapcsolattartók):

1.

Haraszthy László
elnök

2.

Fidlóczky József
titkár/kapcsolattartó

A Külső Partner teljes körű jogi képviseleti jogkörrel felruházott képviselője
jelen nyilatkozatban az aláírásával kijelenti és elismeri, hogy a tudomására jutott

bármilyen információ, ami az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály és
Munkacsoportjai:
 éves adatösszesítéseivel,
 tárolt adataival,
 tevékenységével,
 együttműködő/üzleti partnereivel,
 ügyfeleivel/adatszolgáltatóival,
 alkalmazottaival,
 megbízottaival kapcsolatos
vagy bármely más módon a Szakosztály tevékenységi körébe tartozó fajokra és
munkáját segítő személyekre, valamint annak eredményére vonatkozik,
bizalmas információnak tekinti és üzleti titokként kezeli. Az üzleti titok védelme
kiterjed az informatikai berendezésekben létrehozott, feldolgozott, tárolt vagy
kezelt adatokra is.
A Külső Partner a birtokába került információkat, üzleti adatokat harmadik
személy számára nem továbbítja, ahhoz hozzáférést nem tesz lehetővé.
Az adatokat külső személy részére átadni, vagy a Szakosztály adatbankjából
bármilyen formában kivinni vagy kijuttatni csak az MME Ragadozómadárvédelmi Szakosztály vezetőjének írásbeli engedélye esetén szabad.
A Külső Partner/menedzsmentje megteszi a szükséges intézkedéseket az MME
Ragadozómadár-védelmi Szakosztály szellemi tulajdonának védelme érdekében.
A Külső Partner tudomásul veszi, hogy az üzleti titok megsértéséért erkölcsi és
anyagi felelősséggel tartozik. A tudomására jutott üzleti titkot köteles határidő
nélkül megőrizni vagy visszaszolgáltatni.
Dokumentumok, Iratok átadás-átvétele
A Külső Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben üzleti titoknak minősülő
adatokat, információkat tartalmazó dokumentumokat vesz át az MME
Ragadozómadár-védelmi Szakosztálytól (kapcsolattartótól), a felek a következő
módon járnak el:
1. Az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály kapcsolattartója átadás
előtt
önálló
nyilvántartásba
veszi
az
átadásra
kerülő
adatokat/dokumentumokat és tartalmukat.

2. A nyilvántartásba vett, átadásra kerülő adatok/dokumentumok átadása
során az átvétel tényét önálló nyilatkozatban mindkét fél aláírással
hitelesíti.
3. A feladat végeztével a Külső Partner a tudomására jutott üzleti titkot
köteles határidő nélkül megőrizni/papír alapú dokumentáció esetén
módosítás nélkül, egészben visszaszolgáltatni a rendelkezésére
bocsátott formában.
4. A nyilvántartásba vett adatok/dokumentumok visszaszolgáltatása során
az átvétel tényét az MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztályának
kapcsolattartója aláírásával hitelesíti.
A Külső Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben a jelen nyilatkozatban
rögzített kötelezettségét saját maga, vagy alkalmazottai megsértik, az általános
polgári szabályok szerint teljes körű kártérítési felelősséggel tartozik.
Kelt:
A Külső Partnert képviselők aláírása:
….....................................................

...........................................................
1. Külső Partnert képviselő felelős (vezető)
kapcsolattartó

2. Külső Partnert képviselő

MME Ragadozómadár-védelmi Szakosztály elnöke és kapcsolattartói aláírása:
.............................................................,

............................................................,

1. MME RMVSZ elnök

2. titkár/kapcsolattartó

Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyve 177. §
(1) Aki a foglalkozásánál vagy közmegbízatásánál fogva tudomására jutott magántitkot alapos ok nélkül felfedi,
vétséget követ el, és pénzbüntetéssel büntetendő.
(2) A büntetés egy évig terjedő szabadságvesztés, közérdekű munka vagy pénzbüntetés, ha a bűncselekmény
jelentős érdeksérelmet okoz.

Magyar Köztársaság Büntető Törvénykönyve 300. §
(1) Aki üzleti titkot haszonszerzés végett, vagy másnak vagyoni hátrányt okozva jogosulatlanul megszerez,
felhasznál vagy nyilvánosságra hoz, bűntettet követ el, és három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden olyan tény,
információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban maradásához a jogosultnak méltányolható érdeke fűződik.

