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I.

ÁLTALÁNOS RÉSZ

1. A KDK jogállása
A Kutatási Dokumentációs Központ (KDK) a Társadalomtudományi Kutatóközpont (TK)
szervezeti egysége. A KDK mint szervezeti egység két repozitóriumot működtet: a TK intézményi
repozitóriumát, a Kutatási Dokumentációs Központot (openarchive.tk.mta.hu), valamint a 20. Század
Hangja Archívumot (20szazadhangja.tk.hu), amely kiemelten az 1970-2010 közötti magyar
társadalomkutatás főleg kvalitatív módszerekkel készült kutatási dokumentumait gyűjti.

2. A KDK alapítása
A KDK-t 2013-ban alapította a TK Főigazgatója [1. sz. melléklet: 2/2013. (04.23.) sz. főigazgatói
utasítás a Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs központjának működéséről].

3. A KDK alapadatai
1. Neve, rövidített neve
teljes neve: Társadalomtudományi Kutatóközpont Kutatási Dokumentációs Központ
rövidített neve: KDK

2. Elnevezése idegen nyelven
teljes angol neve: Centre for Social Sciences Research Documentation Centre
rövidített angol neve: Research Documentation Centre (RDC)

3. Székhelye
székhelye: 1097 Budapest, Tóth Kálmán utca 4.

4. Hivatalos honlapja és elektronikus levélcíme
hivatalos honlapja: http://kdk.tk.hu/hu; 20szazadhangja.tk.hu
elektronikus levélcíme: kdk@tk.hu; voices@tk.hu

4. A KDK felügyelete, működését segítő testület
A KDK munkatársai felett a szakmai ellenőrzési és irányítási jogkört a KDK vezetője gyakorolja a
KDK-ban végzett tevékenységgel kapcsolatban.
A KDK működését az TK KDK Kuratóriuma látja el tanácsokkal, értékeli és véleményezi éves
jelentését.
A kuratórium egy-egy, az TK intézeteiből az intézetigazgatók által delegált, tudományos státusú
munkatársból áll, valamint a kuratórium elnökéből, aki a TK főigazgatója. Az elnök kijelöli helyettesét
a kuratórium tagjai közül. A kuratóriumi tagság három évre szól. A Kuratórium tiszteletbeli tagja a 20.
Század Hangja Archívum és Kutatóműhely alapítója és a KDK első vezetője, Kovács Éva.

4.1. A kuratórium, illetve tagjainak feladatai
i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

a KDK munkatársai által összeállított, az ülés előtt legalább négy héttel a kuratóriumi
tagok rendelkezésére bocsátott éves munkatervek megvitatása és jóváhagyása,
a KDK munkatársai által összeállított, az ülés előtt legalább négy héttel a kuratóriumi
tagok rendelkezésére bocsátott éves beszámolók megvitatása, elfogadása,
KDK promoteálása a saját intézményben:
a. intézeti gyűjteményfeldolgozási prioritási listák összeállítása évente
kétszer az intézetigazgatókkal egyeztetve és általuk jóváhagyva
b. a kutatók és a KDK munkatársai közötti kapcsolat elősegítése
c. a KDK-ból elérhető kutatási gyűjtemények beajánlása TK-s kutatók
számára
a KDK működésében és a KDK felépítésben történő változások megvitatása,
véleményezése, változtatások irányába tett javaslatok megfogalmazása,
a személyi és pénzügyi feltételek véleményezése a TK IT-je felé,
a KDK támogatása a hazai és nemzetközi pályázatok elkészítésében,
a KDK támogatása a hazai és nemzetközi kooperációk kialakításában,
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viii.

megvalósításában,
a kuratórium alapszabályzatának módosítása.

4.2. A kuratórium munkarendje
A kuratórium rendesen évente két alkalommal ülésezik. Rendkívüli kuratóriumi ülést a KDK
vezetőjének, vagy a tagok felének, vagy a kuratórium elnökének a kérésére egy hónapon belül össze
kell hívni.
A kuratóriumi tagok személyesen vagy e-mailben tartják a kapcsolatot.
A kuratóriumot a kuratórium elnöke hívja össze és a napirendi pontokat is ő állítja össze előzetesen.
Napirendi pontot a KDK munkatársai és a kuratóriumi tagok javasolhatnak. Azokat a javaslatokat,
amelyeket legalább két kuratóriumi tag támogat, napirendre kell tűzni. A napirendet az ülés előtt
legalább két héttel el kell küldeni a kuratóriumi tagoknak. A döntéshozatal az ülésen szavazással,
egyszerű többséggel történik. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Az ülés akkor
határozatképes, ha a kuratórium elnöke vagy annak helyettese és a többi kuratóriumi tag több, mint
50%-a jelen van. A határozatképtelen kuratóriumi ülés után leghamarabb egy héttel, legkésőbb négy
héttel megismételt ülés tartandó ugyanazon napirendi pontokkal, amely az összes kuratóriumi tag több,
mint 50%-ával határozatképes. Erre a tényre az e-mailes meghívóban fel kell hívni a figyelmet.
A kuratóriumi ülések során egyszerűsített írásos jegyzőkönyv készül, amelyet – amennyiben az ülésen
részt vesz – az elnök hitelesít. Ha az elnök nem vesz részt az ülésen, a kuratóriumi ülés elején a
jelenlévők egyszerű többséggel megszavazzák a jegyzőkönyv hitelesítőjét. A jegyzőkönyvben a tagok
a határozatokat, döntéseket és javaslatokat rögzítik.

5. A KDK céljai
A KDK korszerű dokumentációs központként a kutatói közösség munkáját hivatott szolgálni. A KDK
célja a kutatási dokumentáció modern elveinek TK-s meghonosítása, elterjesztése, és ennek
eredményeképpen a Társadalomtudományi Kutatóközpont adatvagyonának összegyűjtése, kezelése és
hozzáférhetővé tétele – a vonatkozó szerzői jogi és adatvédelmi jogszabályok, TK-s Adatvédelmi és
Adatbiztonsági Szabályzatok, akadémiai és kutatóközponti szabályozások keretei között – minél
szélesebb közönség számára.
Ennek érdekében a KDK – erőforrásainak függvényében – együttműködik a TK informatikai
vezetőjével, illetve a TK-s kapcsolódó egységekkel (Kutatásetikai Bizottság, Teljesítményértékelési
Bizottság, Könyvtár, pályázatelőkészítő, -dokumentáló egységek), nyílt digitális repozitóriumi rendszert
működtet (www.openarchive.tk.mta.hu), valamint rendszeresen tudósít a KDK-ban folyó munkáról
(www.kdk.tk.hu).

II.

KÜLÖNÖS RÉSZ. A KDK működése

1.

A KDK repozitórium munkafolyamatai

A KDK a Társadalomtudományi Kutatóközpontjában folytatott kutatásokat dokumentálja, archiválja és
teszi elérhetővé másodfelhasználás céljából. Ennek során
●
a Kutató a kutatás jogi kereteinek, valamint a kutatásban résztvevők igényeinek megfelelően
eldönti, hogy mely adatokat milyen hozzáférés mellett archiválhat a KDK.
●
ezeket a feltételeket a Kutató és a KDK munkatársa rögzíti a Letéti nyilatkozatban
(http://openarchive.tk.mta.hu/267/). A Letéti nyilatkozat nyújt lehetőséget
embargó kérésére,
a látogatók körének meghatározására,
a gyűjteményben található adatok másodfelhasználási feltételeinek szabályozására,
a szenzitív adatok anonimizálásának kérésére,
egyéb, speciális kérések, feltételek rögzítésére.
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●
a kutatás archiválásához szükséges metaadatokat a KDK munkatársa felviszi a repozitóriumi
rendszerbe.
●
a KDK munkatársa DOI-t kér a gyűjteménynek.
●
a megállapodás szerinti adatok másolatát a KDK munkatársa rendezi. Amennyiben szükséges –
erőforrásainak függvényében – tisztítja a kvantitatív adatbázisokat, egységesíti és formázza a kvalitatív
adatokat, formázza és egységesíti a szövegeket, ha kell, anonimizálja a szenzitív adatokat. A rendezés
során a KDK munkatársa kiemelt figyelmet fordít a lehető legszélesebb elérhetőséget biztosító ingyenes
fájlformátumok használatának előnyben részesítésére, a gondozott adatokat lehetőség szerint
(amennyiben az esetleges konvertálás nem okoz adatvesztést) ilyen fájlformátumokba menti.
●
a rendezett és megtisztított, DOI-val ellátott adatokat a KDK munkatársa gyűjteménybe
rendezve feltölti a repozitóriumba.
●
a kutató maga is végezheti a metaadatok megadását és a feltöltést, ilyenkor a KDK ezt a
folyamatot szükség esetén segíti, illetve ellenőrzi, a DOI kérését végzi.
●
a KDK munkatársai folyamatosan végzik a gyűjtemény utógondozását (embargó figyelés,
esetleges új adatok, publikációk rendszerbe vitele).

2.

A 20. Század Hangja repozitórium munkafolyamatai

A 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely TK-s és más affiliációval rendelkező, kvalitatív
módszereket alkalmazó kutatók által felajánlott szöveges, hangzó és képi dokumentumok, elsősorban
interjúk másolatait rendezi gyűjteményekké, archiválja és teszi hozzáférhetővé kutatók számára
másodfelhasználás céljából. A dokumentumok feldolgozásában, a gyűjtemények kialakításában a
letétbe helyezővel készített, az Archívum Szociológiatörténeti Gyűjteményébe kerülő szakmatörténeti
interjúra, a holnapon található letéti nyilatkozatban szereplő gyűjteményi információkra, valamint a
kutatótól kapott egyéb tájékoztatásra, útmutatásra támaszkodunk.
A munkafolyamat az alábbi szakaszokra bomlik:
●
A dokumentumok előszelekciója során kiválogatjuk az Archívumban megőrzendő anyagokat.
●
Az egyes kutatások anyagainak szétválogatásával, időrendi és a dokumentumok jellege szerinti
csoportosításával létrehozzuk a gyűjteményt.
●
A dokumentumok rendezése után Dublin Core alapú, de az adott gyűjtemény jellegéhez igazított
metaadatrendszerbe visszük fel az adatokat.
●
A papíralapú dokumentumokat és a hanganyagokat digitalizáljuk, az elektronikusan kapott
fájlokat konvertáljuk és tisztítjuk.
●
Szükség esetén anonimizáljuk az adatokat.
●
Informatikus kollégáink a fájlokat gyűjteményenként, nem szerkeszthető formátumban feltöltik
az Archívum repozitóriumába (https://voices.tk.mta.hu/).
●
A rendszerezett papíralapú dokumentumokat az OSA Blinken Archívumba szállítjuk.
●
A digitális repozitórium anyagait hozzáférhetővé tesszük a kutatók számára. A hozzáférés és
felhasználás szabályait a Letéti nyilatkozatban megjelölt feltételek és a Felhasználói nyilatkozatban
foglalt Általános Szabályzat rögzíti.
●
A gyűjtemények utógondozását (pótlások, hozzáférhetőség módosítása, embargó) folyamatosan
végezzük.
A Kutatási Dokumentációs Központ és a 20. Század Hangja Archívum és Kutatóműhely birtokában lévő
hangzó és képes dokumentumok kezelésének rendjéről a KDK honlapjain található részletes és
naprakész tájékoztatás.

3.

Információszolgáltatás

A Kutatási Dokumentációs Központ, valamint a 20. Század Hangja Archívum honlapjai tájékoztatást
nyújtanak
●
●

gyűjteményekhez történő hozzáférés lehetőségeiről
az elérhető gyűjteményekről,
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●
a gyűjtemények helyéről, elérhetőségéről, a repozitórium honlapjáról,
●
az aktuális hírekről, eseményekről, a repozitóriumba kerülő új gyűjteményekről, a
gyűjtemények másodfelhasználásával készült egyes kutatások eredményeiről,
●
a fentieken túli információszolgáltatást lehetővé tevő levelezési címekről.
A KDK munkatársai a honlapokat folyamatosan frissítik, hírt adnak rajta keresztül az aktuális
eseményekről, a repozitóriumba kerülő új gyűjteményekről. A levelezési címre kapott kérdéseket,
kéréseket, amennyiben módjukban áll, megválaszolják, teljesítik, illetve adott esetben a kutató számára
közvetítik, továbbküldik.

4.

Adatmenedzsment a KDK-ban

A KDK adatmenedzsment tanácsadó tevékenységet is biztosít. Ennek célja:
●
segítségnyújtás a kutatási projekteknél előírt adatmenedzsment-terv és egyéb, ehhez kapcsolódó
dokumentumok megírásánál.
●
Tanácsadás kutatási adatok törvényes tárolásában, kezelésében, menedzselésében
Az adatmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás során figyelembe vett szempontok:
●
A kutatás finanszírozójának követelményei az adatokkal kapcsolatosan
●
Törvényi, etikai megkötések a kutatással kapcsolatban
●
Hozzájárulási nyilatkozat a kutatott személyektől, csoportoktól a kutatás kezdete előtt
●
Kutatócsoport esetén az adatok mentését, tárolását, dokumentálását és archiválását koordináló
adatfelelős választása
●
Dokumentum tárolás, megosztás a kutatás alatt, illetve a kutatás lezárultával
●
A részfeladatok elvégezésének dokumentálása
●
A fontos fájlok, változtatások mentése
●
Ingyenes formátumok (rtf, csv, mp4 stb.) használatának előnyben részesítése
●
A létrejövő kutatási anyagok és tartalmuk dokumentálása
●
Beszélő címek, feliratok, vagy más informatív jelölések használata
●
Az adatfájlokban a változók felcímkézése
●
Az adatok másodfelhasználási lehetőségeinek, céljainak tisztázása az etikai-törvényi feltételek
figyelembevételével

5.

A KDK hosszú távú digitális adattárolási stratégiája

A KDK-ban elhelyezett minden gyűjtemény Digital Object Identifiert-t kap (DOI), amelyet az MTA
KIK biztosít a KDK számára (lásd 3. sz. melléklet). A KDK gyűjteményei a TK szerverein találhatóak,
a TK-s adatbiztonsági stratégiának és technológiának megfelelően tárolva.

6.

Együttműködés a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívummal

A 20. Század Hangja fizikai dokumentumai feldolgozásuk során hosszú távú tárolás és fizikai hozzáférés
céljából átkerülnek a Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívum budapesti székhelyére. A
Vera és Donald Blinken Nyílt Társadalom Archívummal (korábban: Open Society Archives, OSA)
kötött megállapodásokat lásd a 2. sz. mellékletben.

7.

Szakmai tanácsadás adatrepozitóriumok felállításáról, működtetéséről

A KDK munkatársai megkeresés, felkérés alapján szakmai tanácsadást végeznek adatrepozitóriumok
felállításával, működtetésével kapcsolatos tapasztalataik alapján, az egyedi igényeknek megfelelően a
saját székhelyükön vagy a partnernél.

8.

Konferenciarészvétel, publikációs tevékenység

A KDK munkatársai fontosnak tartják a terület nemzetközi és hazai változásainak nyomon követését,
alakítását, ennek érdekében – lehetőség szerint - részt vesznek a fontosabb hazai és nemzetközi
konferenciákon, publikálnak a témában.
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Mellékletek
1. sz. melléklet: 2/2013. (04.23.) sz. főigazgatói utasítás a Társadalomtudományi Kutatóközpont
Kutatási Dokumentációs központjának működéséről
2. sz. melléklet: OSA-TK megállapodások
3. sz. melléklet: TK- MTA KIK megállapodás
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1. sz. melléklet: Főigazgatói utasítás a KDK működéséről
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2. sz. melléklet: OSA-TK megállapodások
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3. sz. melléklet: TK-MTA KIK megállapodás
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