
HOZZÁJÁRULÁS INTERJÚS VIZSGÁLATHOZ -  
A szülői iskolaválasztási motivációk és attitűdök vizsgálata az újonnan alakult 

magániskolákban (Pongor-Juhász Anna Orsolya doktori kutatása) 
 

Ön egy tudományos kutatásban vesz részt, amelynek vezetője Dr. Kopp Erika (ELTE PPK NI) 
és Pongor-Juhász Anna Orsolya (doktorandusz). 

Jelen vizsgálat célja, hogy feltárja a magániskolát választó szülők attitűdjeit, értékpreferenciáit, 
motivációit, iskolával kapcsolatos elvárásait és az iskolaválasztás módszerét. 

A fenti vizsgálatok elvégzésének káros következménye nincs. 
 
A kutatásban való részvétel teljesen önkéntes. Az interjút bármikor indoklás nélkül akár végleg 
is megszakíthatja, vagy a kérdések megválaszolását megtagadhatja. A kutatásban történt 
részvételért anyagi javadalmazás nem jár. 
 
Az interjús vizsgálat során online platformon (Zoom vagy Teams) keresztül folytatjuk a 
beszélgetést, mely kb. 45-60 percet vesz igénybe és arra kérjük, hogy azokra a kérdésekre 
válaszoljon, amelyek az Ön számára nem kellemetlenek. 
 
A kutatás során kapott eredményekről később publikáció készül, és tudományos 
konferenciákon kerülnek ismertetésre. Ezekről a résztvevők kívánságának megfelelően szóbeli 
vagy írásos tájékoztatást adunk. 
 
Szigorúan bizalmasan kezelünk minden olyan információt (ide értve az audioadatot), amit a 
kutatás keretén belül gyűjtünk össze. A kutatás során nyert adatokat kóddal ellátva biztonságos 
számítógépen őrizzük. Az egyéni kódot minden esetben a kutatást végző doktorandusz adja, 
csak ő ismeri és ő fér hozzájuk. A kutatás során nyert adatokon tartalomelemzést végzünk, 
amelyekből egyetlen résztvevő azonossága sem állapítható meg. Csatoljuk az adatkezeléssel 
kapcsolatos részletes tájékoztatót (Hozzájárulás adatkezeléshez, ill. ennek Melléklete). 
 
A vizsgálat eredményéről orvosi jellegű zárójelentés, laborlelet nem készül. A vizsgálat során 
találtakról a kívánságnak megfelelően szóbeli tájékoztatást adunk. 
 
A vizsgálat során találtakról a kívánságnak megfelelően szóbeli vagy írásbeli tájékoztatást 
adunk. 
 
Kijelentem, hogy a kutatásban való részvételem körülményeiről részletes tájékoztatást kaptam, 
a feltételekkel egyetértek, a részvételhez hozzájárulok. Hozzájárulok továbbá ahhoz, hogy a 
vizsgálat során a rólam felvett, személyem azonosítására nem alkalmas adatok más kutatók 
számára is hozzáférhetők legyenek. Fenntartom a jogot arra, hogy a vizsgálat során annak 
folytatásától bármikor elállhassak. Ilyen esetben a rólam addig felvett adatokat törölni kell. 

Dr. Kopp Erika, a kutatás vezetője (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet), mint adatkezelő, 
fenti adataimat bizalmasan kezeli, más adatkezelőnek, adatfeldolgozónak nem adja át. E 
tényállás részleteit a „Hozzájárulás adatkezeléshez” c. dokumentum tartalmazza: LINK 

Az adatkezelésről szóló szabályozásról részletesebben pedig itt tájékozódhat: 
https://ppk.elte.hu/file/Hozzajarulas_adatkezeleshez_melleklet_2018.pdf  



A „Hozzájárulás az adatkezeléshez” c. dokumentumot elolvastam és a benne foglaltakat 
elfogadom. 

O igen, elfogadom O nem, nem fogadom el 

 

Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a vizsgálat során az Önről felvett, személye azonosítására nem 
alkalmas adatokat kutatási célra felhasználjuk, illetve, hogy más kutatók számára is 
hozzáférhetők legyenek. Kijelentem, hogy 18 éves elmúltam, a kutatásban való részvételem 
körülményeiről részletes tájékoztatást kaptam, a feltételekkel egyetértek, a részvételt vállalom 

O igen   O nem 

 
Fenntartom a jogot arra, hogy a vizsgálat során annak folytatásától bármikor elállhassak. Ilyen 
esetben a rólam addig felvett adatokat törölni kell. 
 
 
___________________, 20..... év …………….hó……nap   
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