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AZ EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM BÁRCZI GUSZTÁV 
GYÓGYPEDAGÓGIAI KAR 

TUDOMÁNYOS ÉS KUTATÁSETIKAI BIZOTTSÁGA 
 

ÜGYRENDJÉNEK MELLÉKLETE 
 

Kutatásetikai véleményezés kérése 
 
Annak érdekében, hogy a benyújtott kutatási tervet kutatásetikai szempontból az ELTE 
BGGYK Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága vizsgálni és megítélni tudja, a kutatás 
vezetőjének az alábbi kérdésekre kell minimálisan érdemi és konkrét válaszokat adni, 
valamint a megfelelő mellékleteket a kérelemhez benyújtani. 
 
A tervezett kutatás címe: 
 
A kutatás vezetője 
 Név: 
 Intézet: 
 Beosztás: 
 Tudományos fokozat: 
 Elérhetőségek: 
 Doktori kutatás esetén témavezető:  
 
A kutatásban résztvevő további szakemberek 
 Név: 
 Foglalkozás: 
 Munkahely: 
 Szerep a tervezett kutatásban: 
 
Amennyiben a kutatás vezetőjének nincsen tudományos fokozata, a kutatásban részt 
vevő, tudományos fokozattal rendelkező személy adatai 
 Név: 
 Foglalkozás: 
 Munkahely: 
 Beosztás: 
 Tudományos fokozat: 
 
A kutatás áttekintése (összesen maximum 500 szó) 

 A kutatás tervezett volumene, időtartama, kezdete, befejezése 

 A kutatásban résztvevő kísérleti személyek, alanyok részvételének időtartama 
(pl. hány alkalom, az egyes alkalmak hossza stb.) 

 A tervezett kutatás rövid ismertetése  

 A tervezett kutatás főbb hipotézisei 

 A tervezett kutatás módszertani vázlata 
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 A tervezett kutatás szakmai és társadalmi jelentőségének bemutatása 
 
A kutatás menetének bemutatása 

 Az alkalmazni kívánt vizsgálati eszközök, módszerek bemutatása (kérdőívek, 
tesztek, interjútechnikák, megfigyelési szempontok, stb). Kérjük mellékletben is 
csatolni! 

 Az egyes vizsgálati/megfigyelési/kísérleti alkalmak eljárásainak leírása (sorrend, 
valamennyi részvevő számára ugyanaz a menet vagy nem, vannak-e választható 
eljárások stb.) 

 
A kutatásban résztvevő vizsgálati alanyok, kísérleti személyek bemutatása 

 Jellemezze a kutatás alanyait (életkor, társadalmi helyzet, nem, iskolázottság, 
foglalkozás, klinikai csoportba való tartozás stb.) 

 A kutatási csoportok tervezett nagyságának indoklása 

 Mutassa be a kutatás alanyainak, a kísérleti személyek kiválasztásának, illetve 
kizárásának pontos kritériumait és az alkalmazni kívánt kritériumok indoklását 

 Ismertesse a kizáró tényezőket és azok indoklását 

 A vizsgálati alanyok, kísérleti személyek felkutatásának, toborzásának módjai 
(online hirdetés, papír-alapú hirdetmények, személyes megkeresések stb.. 
Kérjük, mellékletben csatolja a teljes hirdetési szöveget!) 

 A vizsgálatokat megelőző szűrési módszerek (telefonos interjúk, anamnézis vagy 
egyéb okiratok tanulmányozása, internetes kérdőív alkalmazása stb.) 

 A kompenzáció módjának leírása: bármilyen természetű ösztönzés vagy pénzbeni 
juttatás a vizsgálatban való részvételért 

 
 
A beleegyező nyilatkozat és tájékoztatás 

 A kutatás alanyai, kísérleti személyei részére összeállított tájékoztatás és 
beleegyező nyilatkozat szempontjai és azok indoklása, a nyilatkozat és 
tájékoztatás teljes szövege 

 A beleegyező nyilatkozatok összegyűjtésének tervezett módja (elektronikus 
formában, személyesen a vizsgálatok kezdetét megelőzően, postai úton stb.) 

 (Amennyiben a kísérleti személy kiskorú, írástudatlan, gondnokság alatt álló 
személy, a gondnok/referenciaszemély nyilatkozata is szükséges.) 

 Amennyiben nem a vizsgálatban résztvevő személy tölti ki, írja alá a beleegyező 
nyilatkozatot, akkor milyen módon történik a vizsgálati személy beleegyezésének 
biztosítása?  

 
A kutatási személyek adatainak bizalmas kezelése, adatvédelem 

 Milyen módokon történik a vizsgálati alanyok személyi jogainak védelme, adataik 
bizalmas kezelésének biztosítása a kutatás egyes fázisaiban (a toborzás, 
kiválasztás, részvétel során)? 
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 Magában foglal-e a módszer megtévesztést vagy a vizsgálati személy 
becsapását? Milyet? Hogyan semlegesíti a kutató ennek hatását a vizsgálat után? 

 Milyen módokon kerülnek az adatok rögzítésre és tárolásra?  

 Hogyan biztosított az adatok bizalmas kezelése (kik férhetnek hozzá az 
adatokhoz, milyen módon, kódok használata stb.)? 

 Mi történik az adatokkal a kutatás lezárását követően? 

 Hogyan biztosítja, hogy a vizsgálatban résztvevő személyek ne legyenek 
azonosíthatók? 

 Milyen információkat oszt meg a vizsgálat befejeztével a kutató a vizsgálati 
személyekkel vagy gyerekek esetén a szülőkkel, illetve a gyámság vagy 
gondnokság alatt álló személyeknél a gyámmal, illetve gondnokkal? Milyen 
módon tervezi az információk megosztását? 

 
A kutatás kockázati tényezői 

 Írja le valamennyi fent említett vizsgálati módszer és eljárás ismert/lehetséges 
kockázati tényezőit (mellékhatások, kifáradás, fájdalom, kellemetlen érzések 
stb.): 

 Becsülje meg azok várható erősségét: 

 Mutassa be valamennyi kockázati tényező megelőzésének/minimálisra történő 
csökkentésének tervét és annak indokait: 

 Ismertesse a kutatás kivitelezésének lehetséges kockázati tényezőit.  
 
A kutatás helyszíne(i) 

 A kutatás tervezett helyszíneinek rövid bemutatása 

 A vizsgálati környezet leírása 

 Tervezett eljárások a vizsgálatok optimális környezeti feltételeinek biztosítására 
(zavaró tényezők kiszűrése, zajszint szabályozása stb.) 

 
A kutatás anyagi forrásai 

 Pályázati források leírása (a pályázatot kiíró támogató szervezet bemutatása, a 
pályázat időtartamának leírása, a pályázati időtartam és a tervezett kutatás 
időtartamának összevetése stb.) 

 Nem pályázati forrásból finanszírozott kutatások esetén az anyagi források 
bemutatása 

 
Összeférhetetlenség 
Bármilyen természetű összeférhetetlenség ismertetése (pl. rokoni kapcsolatok, 
személyes anyagi vagy más természetű érdekeltségek stb.). 
 
Tervezett disszemináció: 

 Publikálási tervek: 

 Előadások, konferencia részvételek: 

 Egyéb: 


