
Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága 

Kutatói adatlap

Kutató/szakdolgozó/kutatásvezető neve: Anyja neve:

E-mail címe: Telefonszáma:

Levelezési címe:

A kutatás tervezett kimenete:

szakdolgozat 
tanulmány 
tudományos cikk 
előadás
egyéb

Ha a kutatás  egyéb - is - annak megnevezése:

Egyetem/főiskola/oktatási intézmény vagy kutatóintézet megnevezése,  amelynek keretei között a kutatás vagy 
szakdolgozat készül:

Szakdolgozó esetén a témavezető neve, elérhetősége (telefon, e-mail):



A kutatás tudományterületének megnevezése (pl.:  szociológia, kriminológia, pszichológia, stb.):

A kutatás/szakdolgozat/tudományos cikk/előadás címe:

A kutatás hipotéziseinek, kutatási kérdéseinek rövid leírása     :

Kutatás iránya:

fogvatartotti populáció 
személyi állomány 
egyéb

Ha a kutatás iránya egyéb - is - annak rövid kifejtése:

A vizsgálat módszerének kifejtése         :



     tudományos célú kutatás eseté      



            
            

tudományos célú kutatás eseté      



Büntetés-végrehajtási szervek, amelyekre a vizsgálat kiterjed:

A kutatásba kérdőív kitöltetésével bevonni 
kívánt fogvatartottak száma:

A kutatásba   bevonni kívánt 
személyi állományi tagok száma:

A kutatásba interjú felvételével bevonni 
kívánt fogvatartottak száma:

A kutatásba   bevonni kívánt 
személyi állományi tagok száma:

Intézetlátogatás(ok) tervezett kezdőidőpontja: Az elkészült tanulmány, szakdolgozat 
megküldésének tervezett időpontja

Hallgatók/szakdolgozók esetén egyetem/főiskola elérhetősége 

Szervezeti egység (kapcsolattartó) neve: 

Levelezési cím:

E-mail cím:

Telefonszám:
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igyelem  Az engedélyez  további dokumentumokat  igazolásokat is bekér et az eljárás során.
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Figyelem! E-mail címre kutatási kérelem nem küldhető.
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