
 
Tájékoztatás az ernyőkérelmekről 

Az ernyőkérelmek az MA és a BA képzésen készülő szakdolgozatokhoz kapcsolódó kutatások 
etikai engedélyezését hivatottak segíteni. Abból a gyakorlati megfontolásból jött létre ez a kérelmezési 
forma, hogy mindkét képzési típuson évről évre jelentős számú hallgató készít szakdolgozatot, viszont 
az ő témavezetésüket végző oktatók száma ennek töredéke. Ezért az oktatók érdekeltek abban, hogy 
egy témához integráljanak több szakdolgozót, ami előnyös lehet a diákoknak is, hiszen az azonos 
témakörben történő vizsgálódás nagyobb betekintést enged számukra, illetve lehetőséget kínál 
kooperációra, egymás eredményeire való hivatkozásra. Azt is említeni kell, hogy a hallgatók egyenkénti 
kérelme jelentősen leterhelné mind a témavezetőket, mind a kari Kutatás Etikai Bizottságot, amely 
amúgy is sok kérelem elbírálását végzi. 

Az ernyőkérelmek esetén is kritérium, hogy minden tekintetben feleljenek meg a kutatással 
szembeni tudományos elvárásoknak, konkrét és adekvát válaszokat adjanak a KEB idevonatkozó 
űrlapjának szempontjaira. Ha például 10 különböző kérdőíves felmérést terveznek az adott 
ernyőkérelemben, akkor mindegyiket kérjük benyújtani. A tájékoztatók esetében elég egy-egy online 
illetve offline változatot elkészíteni, és az adott kutatási rész, valamint az ahhoz kapcsolódódó kérdőív 
mentén hivatkozni, hogy melyik típusú tájékoztató tartozik ide. 

Kérjük az ernyőkérelemhez tartozó egyes kutatási elemeket számozással különítsék el úgy, 
hogy az adott szám alá az összes odatartozó dokumentumot (tájékoztató, toborzólevél, szülői 
beleegyezés, stb.) sorolják be, illetve az ismétlődéseknél hivatkozzanak a tájékoztatóra vagy a 
Hozzájárulási nyilatkozatra. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KEB űrlapjának 17. pontjára – amely a kutatás lebonyolításának 
rövid összefoglalóját kéri – adott válaszukban ne a kutatás ütemezését ismertessék, ne az elméleti 
hátteret vázolják fel, hanem a tervezett eljárást mutassák be. Ha azonos eljárást használ minden 
kutatási rész, akkor elegendő egy bemutatás, amennyiben többféle eljárást alkalmaznak, akkor mindet 
ismertessék. Ha azonos eljárást használnak és annak egyik pontjában van eltérés (pl. az említett 10 
kérdőíves vizsgálatnál 8 kényelmi mintaválasztást kombinál hólabda módszerrel, míg 2 szakértői 
mintával dolgozik), akkor elég a tervezett eljárás egyben történő bemutatása, amelyben jelölik, hogy 
melyik (két) kérdőív dolgozik más (szakértői) mintaválasztással.  

Kérjük az ernyőkérelmet benyújtó Kollégákat, hogy tisztázzák, hogy melyik kutatási elemhez 
szükséges Hozzájárulási nyilatkozat, és annak meglétéről gondoskodjanak. Ha az érintett kutatások 
azonos személyes adatokat kezelnek, akkor a kérvényhez elég egy Hozzájárulási nyilatkozat és az adott 
kutatási résznél hivatkozni rá. Ne feledjék, hogy Hozzájárulási nyilatkozatot külön fájlban kéri beküldeni 
a KEB! 

 A KEB által jóváhagyott ernyőkérelmek érvényessége egy szemeszterre szól. Az ernyőkérelmek 
előnye, hogy az érvényességi idő alatt további hallgatók is bekapcsolódhatnak az engedélyezett kutatás 
valamelyik szegmensébe. További előnye, hogy akár újabb félévre meghosszabbíthatók, nyilván a 
kutatásba bekapcsolódó új hallgatók nevére szólóan. 

 


