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Tájékoztató a vizsgálatról 
vizsgálati személy 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 (A kutató eddig dolgozik az adatfelvételen, Neked csak körülbelül egy órát kell 

rászánnod, ha vállalod a kutatásban való részvételt.) 

 

Kedves Fiatal! 

 

Egy tudományos kutatás miatt kérjük a segítségedet. Azt  szeretnénk megtudni, hogy Te és a hozzád 

hasonló fiatalok milyen kapcsolatban vannak a korabeliekkel, vannak-e bántalmazások, előfordul-e 

alkoholfogyasztás és dohányzás a társaságotokban. 

 

Kérünk, hogy egy kérdőív kitöltésével segítsd a munkánkat! 

 

A vizsgálat menete 
Mielőtt eldöntenéd, hogy részt veszel-e a kutatásban, elmondjuk Neked, hogy miről szól a vizsgálat és Te 

hogyan tudsz ebben részt venni. Ugyanezt elmondjuk a szülődnek/gondviselődnek is. Ha úgy gondolod, hogy 

részt veszel a kutatásban, arra kérünk, hogy tölts ki egy kérdőívet. Ez 45-60 perc alatt elvégezhető, de ha több 

időre lenne szükséged, az sem probléma. 

 

A részvételed önkéntes, és bármikor dönthetsz úgy, hogy mégsem szeretnél részt venni a kutatásban. Ha így 

döntenél, annak sem lesz semmilyen negatív következménye.  

 

Ha kitöltötted a kérdőívet, Te végeztél is, csak a mi munkánk folytatódik tovább. Egy kódszámot fogunk adni 

a kitöltött kérdőívednek. A továbbiakban ezt a kódszámot használjuk a munkánk során. A kutatás miatt a neved 

és az azonosítóid nem derülhetnek ki mások számára. A munkánk utolsó részében eredményeket gyűjtünk a 

kitöltött kérdőívek alapján, az adataidat ekkor is biztonságosan fogjuk kezelni. 

 

A kutatásban való részvételed során nem történik veled egészségügyi vagy orvosi beavatkozás, csak a kérdőív 

kitöltésére kérünk. Ha a kérdőív kitöltése közben valamiért rosszul éreznéd magad, kérlek, szólj a kutatónak, 

és ő megpróbál segíteni Neked vagy segítséghez juttatni Téged. 

 

Ha részt veszel a kutatásban, nagyon sokat segítesz nekünk a munkánkban.A kérdőívben adott válaszaid 

segítségével jobban megérjük a helyzetedet és a hozzád hasonló fiatalok helyzetét. Azt szeretnénk, hogy mi is 

tudjunk segíteni, ehhez szükséges, hogy jobban megismerjük a helyzeteteket. 

 

A kutatást Marjai Kamilla végzi, munkája elvégzésében Dr. Gerevich József pszichiáter, címzetes egyetemi 

tanár és Prekop Csilla gyógypedagógus segíti. 

 

Közreműködésedet köszönjük! 
 


