
  

1 

 

 

 

 

 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

Tehetséghidak Program 

Cím: 1518 Budapest, 112 Pf. 146 

Telefon: +36 (1) 361-4094, +36 (1) 688-4880 

E-mail: info@tehetsegpont.hu 
Honlap: www.tehetseghidak.hu 

TÁMOP 3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Program, MATEHETSZ 

pályakövetés kutatás 

 

Kedves Résztvevő! 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karának (ELTE PPK) és az MTA TTK Kognitív 

Idegtudományi és Pszichológiai Intézetének (MTA TTK KPI) munkatársai prof. Fülöp Márta 

vezetésével pályakövetés kutatást végeznek a MATEHETSZ megbízásából. Ennek a 

pályakövetés kutatásnak az elsődleges célja annak feltárása, hogy mi kellhet ahhoz, hogy 

valakiből sikeres felnőtt válhasson.  

Arra szeretnénk kérni téged, hogy vegyél részt a kutatásban, segítsd ezt a munkát! 

Az alábbi linken egy kérdőívet találsz, amelyben teljesítményhelyzetekhez, motivációhoz, 

stresszel való megküzdéshez kapcsolódó kérdések szerepelnek. A kérdőív két részből áll, 

melyek kitöltése egyenként kb. 20 percet vesz igénybe, a teljes kitöltés így kb. 40 perc. A 

kérdőív hosszúnak tűnhet, de az 1. rész végén eldöntheted, hogy a 2. részben is szeretnél-e 

még részt venni, vagy befejezed a kitöltést az 1. rész után. Ha nincs időd egyszerre 

végighaladni a kérdéssoron, akkor minden oldal végén lehetőséged van megszakítani a 

kitöltést és menteni a válaszaidat a „Később folytatom” gombra kattintva. Ha szeretnéd, az 

általad megadott felhasználónév és jelszó segítségével egy későbbi időpontban is be tudod 

fejezni a kérdőívet. Kérjük, mentés nélkül ne hagyd el a felületet, mert akkor elvesznek az 

addigi válaszaid! Kérünk, hogy a kérdőívet legkésőbb 2014. március 30-ig töltsd ki. 

A kutatásban való részvétel természetesen teljesen önkéntes. A vizsgálatot jogodban áll 

bármikor indoklás nélkül megszakítani. Mégis arra szeretnénk kérni téged, hogy ha időd 

engedi, töltsd ki a teljes kérdőívet, mert úgy jobban használható adatok születhetnek a 

kutatásból. 

Amennyiben még nem múltál el 18 éves, törvényes gondviselőid az alábbi linken szerezhetnek 

részletes információt a kutatással kapcsolatban: https://drive.google.com/file/d/0B2-vt-

SixcayR1FQQUVlYVpoUFU/edit?usp=sharing    

Ha bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne a kutatással kapcsolatban, kérjük, írj nekünk! 
Kutatásvezető: Prof. Fülöp Márta (marta.fulop@ppk.elte.hu, fulop.marta@ttk.mta.hu) 
Munkatárs, PhD hallgató: Pinczés-Pressing Zsuzsanna (pressing.zsuzsanna@ttk.mta.hu) 

 

Előre is köszönjük, hogy időt szakítasz erre a fontos kérdésre! 

 

Link a kérdőívkitöltéshez: http://kerdoiv.tehetseg.hu/index.php/919484/lang-hu 
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