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Hiperszkenning: két vagy több személy egyidejű vizsgálata 

társas együttműködés során. 

EEG: Az EEG egy vizsgálóeljárás, melynek segítségével az agyműködést kísérő 
élettani folyamatokat lehet vizsgálni.  



Tisztelt Résztvevő,

Kérjük, olvassa el az alábbi tájékoztatót, és gondolja át, hogy részt kíván-e venni a vizsgálatban.

A részvétel nem kötelező, Ön önként választhat.

Ha a tájékoztató elolvasása után úgy dönt, hogy

nem kíván részt venni a vizsgálatban, ez esetben nem zavarjuk Önt a későbbiekben.

Köszönjük, hogy elolvassa a tájékoztatást és kutatásunk iránt érdeklődik.

Bemutatom 

röviden



- Az emberi viselkedés fontos részét képezi az egyének közötti 

társas együttműködés. 

- Ennek ellenére keveset tudunk azokról az agyi folyamatokról, 

amelyek ennek a társas együttműködésnek az alapjául szolgálnak, 

mivel az eddigi vizsgálatok az egyes személyeket külön-külön,

olyan társas feladathelyzetekben vizsgálta, amelyek másik

személlyel való tényleges együttműködést nem foglaltak

magukba.

A vizsgálat előzményei 1.



- A hiperszkenning, ezen belül az EEG hiperszkenning egy 

új vizsgálati eljárás.

- Kutatócsoportunk ennek a világviszonylatban is újszerű 

hiperszkenning eljárásnak  az alapjait létrehozta. 

A vizsgálat előzményei 2.



Az EEG vizsgálatban a 

résztvevő fejére EEG sapkát 

teszünk. A sapkán érzékelők 

vannak. A sapka felrakása nem 

fájdalmas, de a sapka 

szokatlan érzés lehet.

http://www.biosemi.com/

A vizsgálat folyamata
EEG kutató labor

1. lépés: EEG sapka felhelyezése



A sapkán kicsi lyukak vannak, ezek az "érzékelő 

járatok”.

Az érzékelő járatokba először zselét töltünk.

Utána a sapkához csatlakoztatjuk az érzékelőket.

A zselé és érzékelők felrakása körülbelül 15-20 

percig tart.

A zselé és az érzékelők nem okoznak fájdalmat,de 

szokatlan érzés lehet.

A vizsgálat folyamata
2. lépés: az érzékelő járatok 

vizes zselével való feltöltése, 

érzékelők felhelyezése.



EEG vizsgáló labor

3.lépés: a vizsgálat elindítása, két személy 

részvételével

A két vizsgált személy egyidejűleg párhuzamosan ugyanazokat a feladatokat végzi.



4. lépés:feladatok elvégzése számítógépen

- A számítógép monitoron megjelenő fotókat és pontképeket kell nézni, kattintással, vagy 
billentyű lenyomásával elvégezni a feladatot.

- Az egész vizsgálat körülbelül 30 percig tart. Közben a résztvevő fején rajta van az EEG-
sapka és meg kell próbálni nyugodtan ülni.

- Háromféle képsorozatot kell megnézni.

- A képsorozatokat mindig kétszer kell megnézni és a feladatot elvégezni.

- Egy képsorozat feladatai körülbelül 5 percig tartanak.

- A vizsgálatvezető elmondja a különböző feladatokat.



Minden kép után le kell nyomni a 

billentyűt, kivéve, ha a képet 

közvetlenül előtte már látta. 

2 képsorozat lesz. 

Példák a számítógép monitoron megjelenő fotókra



A pontképre kell kattintani vagy lenyomni egy billentyűt, ha a képen a pontokból emberalakot lát. 

Példák a számítógép monitoron megjelenő fotókra



- A feladatok után levesszük a sapkát, a hajunk és fejbőrünk zselés marad.

- Ezt le lehet mosni.

- Hajat mosni a feladatok után a klinikán is lehet, ehhez biztosítunk helyet, sampont, fésűt és

hajszárítót.

- Ha nem itt szeretne hajat mosni, kérjük hozzon magával sapkát, amiben haza tud menni

Vizsgálat utáni teendők



Ha további kérdései vannak, vagy szeretne a kutatással kapcsolatban

valamelyik kutatóval beszélni, kérjük, keressen meg minket:
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Dr. Czobor Pál PhD

Dr. Szuromi Bálint PhD

Pszichiátriai és Pszichoterápiás Klinika

1083 Budapest, Balassa u.6.

Tel: 06/20 663-2655

E-mail: kakuszi.brigitta@med.semmelweis-univ.hu


