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Kérelem kutatásetikai engedélyhez 

 

Elektronikusan kérjük elküldeniaz etikaikerelmekpi@kre.hu címreword formátumban a mellékletekkel együtt 

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

kérvény.docx”). 

 

A kutatásvezető neve: Dr. Koltói Lilla  

Tudományos fokozata: Ph.D. 

Tanszéke: BTK Pszichológia Intézet 

Beosztása: egyetemi adjunktus 

Email címe: koltoi.lilla@kre.hu 

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.) 

-  

(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) Léder László pszichológus 

(2) BPS1470 kurzus szociálpszichológia műhelymunka 

2021. tavaszi félévének hallgatói 

(3) Apa Akadémia (Modern Apaság Alapítvány) 

A kutatás címe: 
„Szülővé válunk” munka-magánélet online kutatás 

(1) A témaválasztás indoklása, 

(2) a kutatás célja (3-5 szakirodalom 

feltűntetésével, max. 1000 karakter), 

(3) a kutatási kérdés(ek) 

(1) Szülővé válás munka-magánélet kutatásának célja, 

hogy felmérje az első gyermek vállalására készülő párok 

hogyan gondolkodnak az apai és anyai szerepekről és 

feladatokról a várandósság, illetve a gyermekszületés 

utáni időszakban. Vizsgálatunk arra is kiterjed, hogy a 

párok hogyan vélekednek a gyermek születését megelőző 

és a születése utáni időszak munka-magánélet kérdéséről. 

 

(2)–(3) Kutatásunkat indokolttá teszi a szakirodalomban 

„retradicionalizálódásként” leírt jelenség, mely szerint a 

gyermek megszületése előtti időszakban megkérdezett 

párok többsége a nemek egyenlőségét, „emancipált” 

háztartásmenedzsmentet és a családi egzisztencia közös 

megteremtését fogalmazza meg. A gyermek születése 

utáni vizsgálatok ugyanakkor ugyanezen párok nagy 

részénél a hagyományos nemi és társadalmi szerepekbe 

mailto:etikaikerelmekpi@kre.hu
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történő visszacsúszást (retradicionalizálódást) 

fogalmazták meg.   

A kutatást indokolja, hogy a KSH-NKI kutatója Spéder 

Zsolt eredményei szerint hazánkban 2009-óta 

folyamatosan nő az a társadalmi elvárás, miszerint a 

családi egzisztencia megteremtése elsősorban apai 

feladat. Ezzel egyidőben növekszik az elvárás, hogy az 

apák családjukon belül a gondoskodó apai feladatkört is 

betöltsenek.  Kutatásunk részét képezi továbbá, hogy 

felmérjük, a gyermekvállalásra készülő párok milyen 

mértékben tájékozottak a gyermekek után járó ellátások 

kérdésében, illetve munkahelyük családtámogatási 

politikájáról.  Mivel hazánkban az első gyermek 

vállalásának időpontja az elmúlt években jelentősen 

kitolódott, a nők nagy része harminc éves kora körül, 

vagy ezt követően, a férfiak jelentős része pedig 40 éves 

kora körül vagy azt követően vállalja első gyermekét. 

Feltételezésünk szerint a megkérdezendő párok nagy 

része szakmai karrierjének emelkedő fázisában, sokan 

közülük vezetői pozícióban dolgozva vállalnak először 

gyermeket. 

 
Grunow, D., Schulz, F., Blossfeld, H-P. 

(2012)Whatdetermineschange in thedivision of housework 

over thecourse of marriage?International Sociology. 

27(3):289-307 

 

Spéder, Zs.. (2011). Ellentmondó elvárások között…. Családi 

férfiszerepek, apaszerepek a mai Magyarországon. In.: Nagy 

Ildikó–Pongrácz Tiborné (szerk.): Szerepváltozások. 

Budapest: TÁRKI. 

Spéder, Zs. (2018). Apaszerepek: Kenyérkereső apa és/vagy 

résztvevő apaság. Előadás a KINCS konferencián. Budapest, 

2018. június 13.  

Bokor, Zs.: Retradicionalizálódás? Erdélyi fiatalok a 

családról, gyermekekről, főzésről és munkáról. in:Kiss, T. 

Barna, G. (2011).Erdélyi magyar fiatalok. Összehasonlító 

elemzés. 

Léder, L. (2019). Csendes Apa-forradalom, L'Harmattan 

Kiadó 

Léder L. (2005). Az élet egyik legnagyobb krízise a gyerek 

születése. HVG Pszichológia Magazin(2020. február 5). 

Letöltés dátuma: 2020. november 25. 

https://hvg.hu/pszichologiamagazin/20200205_Az_elet_egyi

k_legnagyobb_krizise_a_gyerek_szuletese 

 

 

https://www.dropbox.com/s/hb1wgnq5umhtfdw/ERD%C3%89LYI%20MAGYAR%20FIATALOK.%20%C3%96SSZEHASONL%C3%8DT%C3%93%20ELEMZ%C3%89S.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hb1wgnq5umhtfdw/ERD%C3%89LYI%20MAGYAR%20FIATALOK.%20%C3%96SSZEHASONL%C3%8DT%C3%93%20ELEMZ%C3%89S.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/hb1wgnq5umhtfdw/ERD%C3%89LYI%20MAGYAR%20FIATALOK.%20%C3%96SSZEHASONL%C3%8DT%C3%93%20ELEMZ%C3%89S.pdf?dl=0
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A tervezett minta: (1) 

elemszáma; (2) életkori 

jellemzői: 

(1) 50-75 pár, vagyis 100-150 fő 

(2) 18 évnél idősebbek 

Mintavételi módszer hozzáférés alapú  

Adatgyűjtés módja online kérdőív 

Vizsgálati személyek bevonási 

és kizárási kritériumai: 

bevonási kritérium: Olyan 18 évnél idősebb párok, akik 

jelenleg még nem rendelkeznek közös gyermekkel, de 

tervezik a gyermekvállalást. 

M
ér

ő
es

zk
ö

zö
k

 

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! 

 

 

(1)  

-Szociáldemográfiai változók (kor, házassági állapota, 

munkakör, beosztás) 

-Gyermekvállalással kapcsolatos elképzelések, attitűd 

felmérése  

- Apai és anyai szerepekörrel kapcsolatos elképzelések, 

attitűdök 

- Párkapcsolati elégedettség mérése 

- Nagyszülői szerepekörrel kapcsolatos elképzelések, 

attitűdök 

- Munka-magánélet egyensúly kialakításával 

kapcsolatos elképzelések, attitűdök 

 

(2) szülővé válunk online kérdőív 

 

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! 

Nincs ilyen 

Használt berendezések, 

műszerek (ha vannak) pontos 

leírása, hivatkozással. 

Nincs ilyen 

E
lj

ár
ás

 

Beazonosíthatóak-e utólag a 

vizsgálatban résztvevők 

(indoklással). Ha igen, akkor 

az adatvédelmi törvény hogyan 

kerül betartásra? 

Nem. Az 1. melléklet adatvédelmi nyilatkozat 

tartalmazza a részleteket. 

 

A vizsgálati elrendezés, eljárás 

keresztmetszeti-e vagy 

longitudinális? 

keresztmetszeti 

Az adatfelvétel tervezett ideje 

és helyszíne (két külön pontba 

szedve). 

- tervezett ideje: 2021. április 05 - 2021. május 30.  

- tervezett helye:  http://bit.ly/36G1SqK 

Közzétételi, publikációs tervek Magyar Pre- és Perinatális Pszichológiai és 

Orvostudományi Társaság éves konferenciája, Apa 

Akadémia előadásai, Apa Akadémia honlapja magyar és 

https://bit.ly/36G1SqK?fbclid=IwAR1kFrOX-fEF4igC5lVRNiNwW3U12P_eJVggKuv-olZBaHVZabKXtRYGw3s
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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 

angol verzióban, 2021-ben megrendezésre kerülő 

nemzetközi Webinar találkozókon, 2022. Tusványosi 

Nyári Egyetemen előadásként. Lelkes Napok ifjúsági 

Tábor keretében előadás és workshop. Tudományos 

Diákkör Konferencia (TDK): előadás. 

A felvett adatok archiválásának módja 

a témavezető által: 

A témavezető kapja meg és archiválja biztonságos 

adathordozón az adatokat majd pendrive-on, 

szekrényben elzárva tárolja. 

A kutatáshoz rendelkezésre álló 

anyagi, pénzbeli források: 

nincs  

A kérelmező által összefoglalt 

kockázat/haszon elemzés, illetve a 

lényegesnek tartott egyéb etikai 

szempontok, valamint ezek 

kezelésének tervezett módjai  

Felajánljuk a pároknak, hogyha köztük valamilyen 

konfliktust keltünk a kérdéseinkkel, akkor segítünk 

megfelelő szakembert találni, aki segíteni tud az ezen 

való átjutásban. 
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e. testi sérülés veszélyével?  
Igen / Nem 

f. mentális betegek vagy mentálisan veszélyeztetett egyének 

részvételével?  Igen / Nem 

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 kérelemhezMINDEN 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 csatolniabban 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 nyomonkövethető 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
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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) 
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1. Melléklet: A toborzáshoz használt felhívás 

 

„Szülővé válunk” online kérdőíves kutatás  

 

Kedves leendő Édesanyák és Édesapák! 

 

A „szülővé válunk” online kutatás, a Károli Gáspár Református Egyetem és az Apa Akadémia 

közös kutatása, melynek célja, hogy felmérje az első közös gyermek vállalására készülő párok 

hogyan gondolkodnak az apai és anyai szerepekről és feladatokról a várandósság, illetve a 

gyermekszületés utáni időszakban. A kutatás kiterjed a jelenlegi, illetve a gyermek születési 

utáni időszakban elképzelt (tervezett) munka-magánélet egyensúlyra is. 

A kérdőív teljes mértékben anonim, az etikai követelményeknek megfelel, kitöltése pedig 

körülbelül 15 percet vesz igénybe. A kitöltés önkéntes és bármikor megszakítható. 

A kérdőívekből nyert információkat kizárólag kutatási célra használjuk fel. Az adatelemzés és 

adattárolás jeligével történik.  

 

Bármilyen észrevételt, kérdést a leder.laszlo@apaakademia.hu e-mail címen örömmel 

fogadjuk.  

 

A kérdőív kitöltésével a fentieket Ön automatikusan elfogadja.  

 

Köszönjük, hogy segíti munkánkat kérdőívünk kitöltésével! 

2. Melléklet: a résztvevők tájékoztatásának és beleegyező nyilatkozatának 

szövege 

„Szülővé válunk” online kérdőíves kutatás  

 

Kedves leendő Édesanyák és Édesapák! 

 

A „szülővé válunk” online kutatás, a Károli Gáspár Református Egyetem és az Apa Akadémia 

közös kutatása, melynek célja, hogy felmérje az első közös gyermek vállalására készülő párok 

hogyan gondolkodnak az apai és anyai szerepekről és feladatokról a várandósság, illetve a 

gyermekszületés utáni időszakban. A kutatás kiterjed a jelenlegi, illetve a gyermek születési 

utáni időszakban elképzelt (tervezett) munka-magánélet egyensúlyra is. 

A kérdőív teljes mértékben anonim, az etikai követelményeknek megfelel, kitöltése pedig 

körülbelül 15 percet vesz igénybe. A kitöltés önkéntes és bármikor megszakítható. 

A kérdőívekből nyert információkat kizárólag kutatási célra használjuk fel. Az adatelemzés és 

adattárolás jeligével történik. Amennyiben kérdőívünk kitöltése bármilyen jellegű egyéni 

vagy párkapcsolati konfliktust, lélektani feszültséget okozna, kérjük, hogy lépjen velünk 

kapcsolatba. Segítünk megfelelő szakembert találni, aki segíteni tud a probléma 

megoldásában. 

 

Bármilyen észrevételt, kérdést a leder.laszlo@apaakademia.hu e-mail címen örömmel 

fogadjuk. 

 

A kérdőív kitöltésével a fentieket Ön automatikusan elfogadja 

 

 Köszönjük, hogy segíti munkánkat kérdőívünk kitöltésével!  

mailto:leder.laszlo@apaakademia.hu
mailto:leder.laszlo@apaakademia.hu
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3. Melléklet: A szülővé válunk kérdőív kérdései 
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