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Tájékoztató a vizsgálatról 
szülők/gondviselők számára 

 
Címe: Agresszió és szerhasználati jellemzők autizmussal élő serdülők körében 

A vizsgálatot végzi: Marjai Kamilla, gyógypedagógus, addiktológiai konzultáns 

Helye: Vadaskert Gyermekpszichiátriai Kórház és Szakambulancia, közoktatási intézmények 

Ideje: 2016-2018 

 

Kedves Szülő/Gondviselő! 

 

Ön egy doktori kutatás tájékoztatóját tartja a kezében. A kutatás célja, hogy választ kapjunk arra, 

hogy az autista serdülők (14-16 év) hogyan vesznek részt a kortárskapcsolatokban,  bántalmazzák-e 

őket a társak, illetve jelentkezik-e a részükről bántalmazás. További kérdésfelvetés, hogy az alkohol 

és a dohányzás milyen szerepet kap életükben, illetve ezek a szerek befolyásolják-e az őket érő 

bántalmazást vagy a lehetséges bántalmazó magatartásukat. 

A vizsgálat által szeretnénk átfogó képet kapni az agresszió és a szerhasználat jellemzőiről és szükség 

szerint további lépéseket tenni a problémakezelés irányába. 

 

A vizsgálat menete 

Amennyiben a részletes felvilágosítást követően Ön és gyermeke/gondviseltje a részvételhez szóban 

és írásban is hozzájárul, gyógypedagógus vezetésével egy kérdőívcsomag kitöltésére kerül sor, mely 

körülbelül 60 percet vesz igénybe. A gyógypedagógus jelenléte biztosítja, hogy amennyiben 

bármelyik kérdés megértését illetően a gyermeknek segítségre van szüksége, úgy ezt maradéktalanul 

megkapja. 

 

A vizsgálat önkéntessége 

A vizsgálatban való részvétel teljes mértékben önkéntes, Ön és gyermeke/gondviselteje döntése 

szükséges a kérdőív felvételéhez. A részvétel szándéka visszavonható, a vizsgálat megszakítható 

anélkül, hogy Ön vagy gyermeke bármilyen hátrányt szenvedne ebből kifolyólag. 

 

Adatvédelem 

A kutatás kapcsán kapott adatok szigorú titoktartás mellett kezelendőek, az adatok név nélkül 

kerülnek feldolgozásra. A vizsgálati személyek kitöltött kérdőívei kódszámot kapnak, így sem a név, 

sem a személyes azonosítók nem szerepelnek az adatok feldolgozása során. A kutatás eredményei az 

elemzés során csoportokra bontva és nem egyénenként jelennek meg. 

 

A vizsgálat esetleges kellemetlenségei, lehetséges következményei 

A kutatásból kifolyólag  semmilyen egészségügyi, orvosi beavatkozás nem történik. Amennyiben az 

Ön gyermeke/gondviseltje jelenleg valamilyen kezelésben/terápiában/fejlesztésben részesül, ennek 

megszakítására nem kerülhet sor a kutatásból kifolyólag. Az adatokat képzett, egyetemi oklevéllel 

rendelkező gyógypedagógus veszi fel, aki az adatfelvételt megszakítja és befejezi nem várt 
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állapotváltozás (például feszültség kialakulása, testi panaszok észrevétele) esetén és kompetenciája 

szerint törekszik a megoldás keresésre akár az intézmény szakemberienek bevonásával. 

 

A vizsgálat alanya és mások számára nyújtott előnyök  

Ön és gyermeke/gondviseltje a vizsgálatban való részvétellel ahhoz járul hozzá, hogy átfogó 

ismereteink legyenek az autizmus spektrum zavarban érintett gyermekek kortárskapcsolatairól, 

lehetséges bántalmazásunkról, a bántalmazásban betöltött szerepükről. Továbbá ismeretekhez 

juthatunk az alkoholfogyasztási és dohányzási szokásokról,illetve ezek szerepéről a bántalmazással 

kapcsolatban. 

Amennyiben Ön személyes elérhetőségét (e-mail cím) átadja a kutató számára, úgy első kézből 

kaphat információkat a kutatási eredményekről. 

A vizsgálatban való részvétellel Ön és gyermeke/gondviseltje ahhoz járul hozzá, hogy a későbbiekben 

egy komplex prevenciós program kerülhessen kidolgozásra,mely a kutatás által érintett problémák 

megelőzésére irányul. 

 

A vizsgálat felügyelete 

A vizsgálatot témavezetőként Dr.Gerevich József pszichiáter, címzetes egyetemi tanár, illetve 

szupervízorként Prekop Csilla gyógypedagógus felügyeli. 

 

Közreműködését köszönjük! 
 


