
Kérelem kutatásetikai engedélyhez 

 

Elektronikusan kérjük elküldeni az etikaikerelmekpi@kre.hu címre word formátumban a mellékletekkel együtt 

egy db fileban! („tanszék neve_témavezető vezetékneve_első hallgató vezetékneve_ dátum_etikai 

kérvény.docx”). 

 

A kutatásvezető neve:  

Tudományos fokozata:  

Tanszéke:  

Beosztása:  

Email címe:  

Meglevő kutatásetikai engedély 

módosítása vagy kiegészítése esetén a 

már beiktatott iktatási szám: 

 

(Ha a jelen kérelem nem módosítás 

vagy kiegészítés, akkor a szomszédos 

cellába nem kell semmit írni.) 

(pl.: 310/2018/P) 

 

(Ha a jelen kutatásetikai kérelem egy már jóváhagyott 

kutatási engedély módosítása vagy kiegészítése (pl. új 

teszt vagy hallgató bevétele), akkor a már megkapott 

kutatási engedély iktatási száma kerüljön ide. Ebben az 

esetben a kérelem hátralevő részében piros színnel 

kérjük megjelölni a módosítást, kiegészítést jelentő 

tartalmakat! A kutatásvezető vállalja a felelősséget, 

hogy minden módosítást és kiegészítést megjelölt piros 

színnel!) 

(1) A kutatásban résztvevő további 

kutató(k), akik nem hallgatók, hanem 

pl. társkutatók, vagy klinikai 

szakpszichológusok (elérhetőséggel) 

(2) A kutatásvezető dönthet arról, 

hogy a kutatásban résztvevő 

hallgatókat felsorolja-e név szerint és 

hozzájuk rendelt feladatokat is közli-

e.  

(3) A kutatásban érintett külső 

intézmények 

(1) 

(2) (opcionális) 

(3) 

A kutatás címe: 
 

(1) A témaválasztás indoklása,  

(2) a kutatás célja (3-5 szakirodalom 

feltűntetésével, max. 1000 karakter), 

(3) a kutatási kérdés(ek) 

(1) 

(2) 

(3) 
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A tervezett minta: (1) 

elemszáma; (2) életkori 

jellemzői: 

(pl. (1) 100-120 fő, (2) 18-35 évesek) 

Mintavételi módszer (pl. hozzáférés alapú / hólabda / egyszerű véletlen) 

Adatgyűjtés módja  (pl. interneten / személyesen / mindkettő) 

Vizsgálati személyek bevonási 

és kizárási kritériumai: 

(pl. bevonási kritérium: aktív hallgatói jogviszony, 

kizárási kritérium: pszichiátriai kezelés alatt állás) 

mailto:etikaikerelmekpi@kre.hu
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Mérőeszközök (kérdőívek, 

tesztek) bemutatása a 

következők mentén, 

pontosvesszőkkel elválasztva: 

(1) a mérőeszköz által mért 

jelenségkör, konstruktum (2) 

mérőeszköz neve, (3) eredeti 

hivatkozás (4) magyar 

adaptáció hivatkozása, (5) OEP 

által finanszírozott-e, (6) 

Jogvédelem alatt áll-e.  

 

A teszthasználat jogtisztaságá-

ért a kutatásvezető a felelős! 

(pl.: 

- szociodemográfiai kérdések: nem, életkor, iskolai 

végzettség 

 

- (1) Big Five személyiségtényezők; (2) Big Five 

Inventory (BFI); (3) John, 1988; (4) Rózsa (2013); (5) 

nem; (6) nem. 

 

- (1) egy-egy fontos személyhez fűződő kötődés; (2) 

Kapcsolati struktúrák – kötődési kérdőív (ECR-RS); (3) 

Fraley és mtsai. (2011); (4) Jantek és Vargha (2016); (5) 

nem; (6) nem. 

-...) 

A kutatás során fejleszteni 

tervezett mérőeszközök 

etikailag releváns 

összefüggései. Itt csak 

felsorolni kérjük, a kapcsolódó 

dokumentációt (pl. eredeti 

szerző által küldött jóváhagyó 

email) a mellékletekbe kérjük 

illeszteni! 

pl. új teszt létrehozása, fordítása, validálása, fordítása 

felkavaró téma 

Használt berendezések, 

műszerek (ha vannak) pontos 

leírása, hivatkozással. 

(pl. laborműszerek, fiziológiai mérőeszközök, pl. 

pulzusmérő, biofeedback.) 
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Beazonosíthatóak-e utólag a 

vizsgálatban résztvevők 

(indoklással). Ha igen, akkor 

az adatvédelmi törvény hogyan 

kerül betartásra? 

(1.pl. Nem, hiszen (1) a beleegyező nyilatkozatok a 

kitöltött kérdőívekkel összepárosíthatatlanok, mert már 

a vizsgálat helyszínén egymástól elkülönítve kerülnek 

beszedésre, valamint (2) beazonosításra alkalmas 

személyes adatok nem kerülnek felvételre, lásd: 

mérőeszközök bemutatása.) 

(2.pl. Igen, mivel a rögzített hanganyag alapján 

beazonosíthatóak a résztvevők. A leírás után a 

hanganyagok megsemmisítésre kerülnek. Az X. 

melléklet adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza a 

részleteket.) 

 

A vizsgálati elrendezés, eljárás 

keresztmetszeti-e vagy 

longitudinális? 

keresztmetszeti / longitudinális 

Az adatfelvétel tervezett ideje 

és helyszíne (két külön pontba 

szedve). 

(pl.:  

- tervezett ideje: 2018.december.1.-2019.február.28. 

- tervezett helye: egyetemi termekben, óvodákban) 

Közzétételi, publikációs tervek (pl. szakdolgozat, műhelymunka, konferenciaelőadás, 

szakfolyóirat) 

 

A felvett adatok archiválásának módja 

a témavezető által: 

(pl. A témavezető kapja meg és archiválja biztonságos 

adathordozón az adatokat majd pendrive-on, 

szekrényben elzárva tárolja. A hallgató írásban 



Amennyiben jelen kutatásetikai kérelem egy már meglevő kutatásetikai engedély 

módosítása vagy kiegészítése, a kutatásvezető vállalja a felelősséget, hogy minden 

módosítást és kiegészítést megjelölt piros színnel! 

 

Az alábbi kérdések valamelyikére adott IGEN válasz nem zárja ki azt, hogy a 

vizsgálat megvalósítható. Húzza alá a megfelelőt! 

Részt vesznek-e a vizsgálatban klinikai diagnózissal 

rendelkező személyek? (mentális vagy szomatikus) 
Igen / Nem 

Alkalmaz-e a vizsgálatban beavatkozó eljárásokat? 

(diagnosztikus interjú, elemző exploráció, MMPI, Hamilton, 

Zung, Beck, STAI, pszichoterápiás beavatkozás) 

Igen / Nem 

Alkalmaz-e a vizsgálatban új beavatkozást? Igen / Nem 

Szükséges-e a vizsgálathoz klinikai szakpszichológus 

konzulens (szupervizor) felügyelete? 
Igen / Nem 

a. kellemetlen ingerek bemutatásával vagy kellemetlen 

helyzetek létrehozásával?  Igen / Nem 

b. fájdalommal?  
Igen / Nem 

c. víz, élelem, alvás stb. megvonásával?  
Igen / Nem 

d. gyógyszerek vagy pszichoaktív szerek alkalmazásával?  
Igen / Nem 

e. testi sérülés veszélyével?  
Igen / Nem 

f. mentális betegek vagy mentálisan veszélyeztetett egyének Igen / Nem 

nyilatkozik hogy valamennyi adatot törölte, és a erre 

vonatkozó forma nyomtatvány a mellékletben található) 

A kutatáshoz rendelkezésre álló 

anyagi, pénzbeli források: 

pl. nincs / önmaga által finanszírozott / XYXY TÁMOP 

kutatási pályázat. 

A kérelmező által összefoglalt 

kockázat/haszon elemzés, illetve a 

lényegesnek tartott egyéb etikai 

szempontok, valamint ezek 

kezelésének tervezett módjai  

(Milyen lelki, testi kockázatokkal számolnak és hogyan 

fogják ezt kezelni? Pl., ha depressziósnak derül ki a 

v.sz., visszajeleznek-e neki? Ismertesse, hogyan 

gondoskodik arról, hogy a vizsgált személyekben testi-

lelki kár ne essék a vizsgálat által vagy annak 

folyamán.) 



részvételével?  

g. a vizsgált személyek tudatos félrevezetésével?  
Igen / Nem 

h. a kutatás természetére vagy céljára vonatkozó információk 

eltitkolásával? Igen / Nem 

i. olyan eljárással, amely akár szándéktalanul is szorongást 

vagy szenvedést okozhat (pl. szorongás kérdőív is akár)?  
Igen / Nem 

A fenti kérdések bármelyikére adott IGEN válasz nem zárja ki a kutatás 

végrehajthatóságát, viszont fejtse ki a pontozott részben, hogy hogyan tervezi az etikai 

szabályok érvényesítését. Tehát ennek kitöltése KÖTELEZŐ! 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………… 

A kérelemhez MINDEN ESETBEN mellékelni kell:  

(1) a toborzáshoz használt felhívást, 

(2) a résztvevők tájékoztatásának és beleegyező nyilatkozatának szövegét (ami 

tartalmazza: klinikai skála esetén nem történik visszajelzés) 

(3) a teljes kérdőíveket, mérőeszközöket lehetőleg abban a formában, ahogy a vizsgálati 

személyek látni fogják majd (csak indokolt esetben lehet ettől eltérni). 

A kérelemhez KÖTELEZŐ csatolni abban az esetben, ha a vizsgálat módszere, eljárása 

azt indokolttá teszi (pl. kiskorúak bevonása, intézményben zajló vizsgálat):  

- a kutatóhely befogadó nyilatkozatát,  

- kérdőív adaptációhoz szükséges engedélyek (pl. az eredeti szerző jóváhagyását bizonyító 

email) 

- szülők vagy törvényes képviselő tájékoztatott beleegyező nyilatkozatát 

 

A kutatásetikai eljárás nyomon követhető a következő internetes linken: 

https://goo.gl/v9YQvm 

 

Megítélésünk szerint a tervezett kutatás összhangban van a Magyar Pszichológiai Társaság – 

Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete által 2004-ben elfogadott Pszichológusok 

Szakmai Etikai Kódexében meghatározottakkal. 

Kelt:…………….. 20 ......... év  ...... hó………nap 

 ______________________________ 

 A kutatásvezető (kérelmező) aláírása 

 

https://goo.gl/v9YQvm


A kérelemben részletezett kutatási tervet az IKEB megvizsgálta, és végleges formájában 

elfogadta. 

Budapest, 20 .. ….év  ...................... hó ....... nap 

 ______________________________ 

 A bizottság elnöke 

(vagy az eljáró bizottsági tag) 

 

 


