Hozzáférési kérelem
a BUSZI-2 korpuszhoz
Név:
Beosztás:
Intézmény vagy szervezet:
Az intézmény vagy szervezet címe:
E-mail cím:
Igényelt felhasználói név:

Korpusz használatának célja:
oktatás
1. 
2. 
kutatás
3. 
egyéb
Kérjük, röviden adja meg, milyen célból kívánja kutatni a BUSZI-2 korpuszt (kutatás célja,
kutatási kérdések, hipotézisek).

____________________________(mint Felhasználó) jelen kérelem kitöltésével hozzáférési
és felhasználási jogot igénylek a BUSZI-2 korpuszhoz, annak hanganyagához, az átiratokhoz,
valamint a keresőprogramok használatához. A BUSZI-2 projekt az OTKA (és AKP)
támogatásával valósult meg.
A Budapesti Szociolingvisztikai Interjú második verziója kvótaminta alapján gyűjtött 50
darab interjú anyagát tartalmazza. Az interjúk tesztfeladatokból és irányított beszélgetésekből
állnak. A korpusz 10-10 tanár, egyetemista, bolti eladó, gyári munkás és szakmunkástanuló
egy-másfél órás hanganyagát és azok átiratait tartalmazza. A korpusz adatai közt két
keresőprogram segítségével kereshetünk.
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A kérelem aláírásával elfogadom a korpusz használatának alábbi szabályait:
1. A BUSZI-2 tudományos felhasználásra készült, a korpuszhoz kizárólag regisztrált kutatók
vagy oktatók férhetnek hozzá. Minden regisztrált kutató ingyenesen használhatja a
korpuszt a megadott feltételek mellett. Minden felhasználónak meg kell adnia, milyen
célból kívánja használni a BUSZI-2 korpuszt.
2. Felhasználó tudomásul veszi, hogy a BUSZI-2 korpusz szerzői jogi védelem alatt áll, így
az abból vett adatok nem változtathatók meg, azokat eredeti formájukban kell idézni. A
teljes korpusz újraközlése nem engedélyezett. A BUSZI-2 szerzői jogainak tulajdonosa az
MTA Nyelvtudományi Intézet.
3. Felhasználó a BUSZI-2 korpusz adatait kereskedelmi célból nem használhatja fel.
(Amennyiben ilyen igény merül fel, új szerződés kötése szükséges.)
4. Amennyiben Felhasználó a korpuszból vett adatokat, vagy az azokon alapuló
eredményeket
bárhol
előadja
vagy
publikálja,
köteles
egyrészt
az
előadásban/publikációban a korpuszt mint forrást megjelölni, valamint a publikáció
adatait a korpusz fenntartójával (a BUSZI honlapján keresztül) közölni.
5. Felhasználó a hozzáférés jogát más személynek vagy szervezetnek át nem adja.
6. Felhasználó elfogadja, hogy az MTA Nyelvtudományi Intézet nem vállal garanciát a
BUSZI-2 korpuszban található adatok teljes körű pontosságára, és nem terheli semmilyen
felelősség a korpusz használata során keletkezett esetleges károkért.
7. Amennyiben Felhasználó bármilyen hibát talál a korpuszban, jelezze azt a
buszi2@nytud.mta.hu címen.
8. A BUSZI-2 hozzáférési engedély az elfogadás napjától korlátlan ideig vagy
visszavonásig érvényes.
9. Amennyiben Felhasználó a szerződésben foglalt feltételeket nem tartja be, úgy az MTA
Nyelvtudományi Intézet fenntartja magának a jogot, hogy Felhasználó hozzáférését a
korpuszhoz felfüggessze. Súlyosabb szerződésszegés esetén az MTA Nyelvtudományi
Intézet jogorvoslattal élhet.
10. Az MTA Nyelvtudományi Intézet fenntartja az ebben a szerződésben foglaltakon kívül
minden egyéb felhasználás jogát.

……………………………

…………………………………….

Dátum

Felhasználó
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