Támpontok a beleegyező nyilatkozat megfogalmazásához:
1. El kell mondani, hogy egy vizsgálatban való részvételre kéri a vizsgálati személyhez
folyamodó hallgató a megszólított személyt. Jelezni kell, hogy a vizsgálatban való részvétel
önkéntes, és a részvételért jutalmat nem tud (vagy tud) kínálni a vizsgálatvezető.
2. El kell mondani, hogy ki végzi a vizsgálatot, kinek a felügyelete alatt és milyen céllal
(szakdolgozat írása).
3. Nagyvonalúan, de a vizsgálati személyek információ igényét nagy valószínűséggel kielégítően
tájékoztatást kell arról nyújtani, hogy mire kérjük:
- az meddig tart
- miből áll az ő részvétele (pl: „arra kérjük, hogy válaszoljon meg néhány kérdést a
nemi szerepekkel és a munka-családi élet egyensúlyával kapcsolatban”; vagy „arra
kérjük, hogy néhány percig biciklizzen egy szobakerékpáron, mely mozgás közben
mérni képes néhány élettani mutatót, majd arra kérjük, hogy válaszoljon néhány
kérdésre saját hangulati állapotát, terveit, célkitűzéseit illetően”; vagy „arra kérjük,
hogy általunk megadott szempontok alapján folytasson le egy érdekérvényesítő
tárgyalást egy számára ismeretlen személlyel”).
- (természetesen, ha némi kellemetlenséggel jár a vizsgálat, azt is itt kell elmondani)
- (ha van fedőtörténet, azt is itt kell előterjeszteni)
4. Biztosítani kell róla a személyeket, hogy adataikat bizalmasan kezeli a vizsgálatvezető,
anonim módon, azokat csak kutatási célokra használja.
5. Tájékoztatni kell róla, hogy amennyiben a beleegyező nyilatkozatot aláírja, elismeri, hogy a
tájékoztatást olvasta, és beleegyezik a vizsgálat folytatásába. (Ha internetes a vizsgálat, az
aláírás helyett azt kell mondani, hogy „amennyiben a folytatás gombra kattint”.)
6. Mindazonáltal arról is tájékoztatni kell, hogy ha a vizsgálat során mégis el szeretne állni a
vizsgálat folytatásától, azt megteheti, abban az esetben addigi adatai sem kerülnek
földolgozásra.
7. Arra az esetre, ha bármilyen kérdése vagy problémája utólag merülne föl a vizsgálattal
kapcsolatban, meg kell adni egy kontaktcímet.
8. A nem felnőtt populáción történő méréshez útmutatót az etikai kérelem űrlapja szolgáltat.
9. Amennyiben a vizsgálati terv utólagos tájékoztatást tenne szükségessé, kérjük az utólagos
tájékoztatás szövegét is mellékelni.
Mivel minden egyes vizsgálat más és más, az általános elveken kívül konkrét mintát nem teszünk
föl a honlapra, hogy elkerüljük azt, hogy az adott esetre nem alkalmazható részleteket esetleg
kötelező érvényűnek gondolja bárki is. Mindazonáltal, ha valaki szeretne konkrét példákat
megismerni beleegyezési nyilatkozatokra, talál ilyeneket Varga Katalin Pszichológusetika c.
könyvében (Medicina, Budapest, 2009), az 533-536. oldalakon.
Ha valamilyen kéréssel szeretnénk élni a vizsgálati személyekhez (pl. ne meséljenek másoknak a
tapasztalataikról, mert befolyásolhatják a későbbi résztvevőket, vagy járuljanak hozzá, hogy a
vizsgálatról készült felvételeket a kutató oktatási céllal használhassa), ezeket a kéréseket nem
érdemes összevonni az informált beleegyezési nyilatkozattal, mely szigorúan a vizsgálati
személyek érdekét szolgálja.

