
 

 

Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottság 
 
 

Az Egyesített Pszichológiai Kutatásetikai Bizottságot a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete, a Közép-

európai Egyetem Filozófia Tanszéke, a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete, Pécsi 

Tudományegyetem Pszichológiai Intézete és a Szegedi Egyetem Pszichológiai Intézete hozza létre az e 

kutatóhelyeken folyó pszichológiai kutatások előzetes szakmai etikai vizsgálata és jóváhagyása céljából. A 

bizottsághoz a későbbiekben további magyarországi kutatóhelyek is csatlakozhatnak a résztvevő 

intézmények egyöntetű egyetértésével. A bizottságot létrehozó és ahhoz később csatlakozó intézmények 

elérik, hogy fenntartójuk a pszichológiai kutatások előzetes etikai vizsgálatának jogát a bizottságra ruházza.  

 

Illetékesség  

Annak eldöntése, hogy mely kutatásokhoz kérik a bizottság előzetes jóváhagyását, az egyes intézmények 

hatáskörébe tartozik, azonban a bizottság elé utalt kutatási tervekről hozott döntést magukra kötelezőnek 

tekintik. A bizottság kizárólag az intézményekben folyó kutatások előzetes etikai vizsgálatában illetékes. 

Nem kérhető a bizottságtól (1) már folyó vagy befejezett kutatások utólagos etikai értékelése, (2) egyéb 

kutatásetikai kérdésekben (pl. plágium, hamisítás) való állásfoglalás, (3) klinikai vagy egyéb alkalmazott 

pszichológiai eljárások véleményezése, (4) olyan kutatási tervek vizsgálata, melyek nem a résztvevő 

intézmények valamelyikén vagy azok közreműködésével történnének, és (5) olyan kutatások engedélyezése, 

amelyek etikai jóváhagyását valamely hatályos jogszabály más testülethez utalja.  

 

Tagság  

A résztvevő intézmények a bizottságba 1 vagy 2 tudományos (PhD vagy azzal ekvivalens) fokozattal 

rendelkező tagot delegálnak. Amennyiben az intézmény tudományos fokozattal rendelkező pszichológus 

oktatóinak és kutatóinak száma 8 vagy annál kevesebb, az intézmény egy tagot delegál a bizottságba, 

egyébként kettőt. Az intézmények által delegált tago(ka)t az intézmény vezetője bízza meg ezzel a 



 

 

feladattal 3 éves időtartamra, és szükség esetén ő gondoskodik pótlásukról vagy helyettesítésükről is. A 

tagok nem kapnak juttatást a bizottságban végzett munkájukért, de esetleges költségeiket a saját 

intézményük megtéríti. A bizottság megalakulásakor tagjai közül elnököt választ. Az elnöki tiszt a 

továbbiakban évenkénti rotációval a bizottság további tagjaira száll egy éves megbízatással. A bizottság 

elnöke (az első elnök kivételével) csak olyan tag lehet, aki legalább egy éve a bizottság tagja. 

Akadályoztatása esetén az elnök a tagok közül kér fel valakit a bizottság ideiglenes vezetésére.  

 

Az etikai eljárás  

A kutatások előzetes etikai vizsgálatának eljárását a bizottság külön dokumentumban rögzíti.  

Budapest, 2009. március 6.  

(Aláírások)  

A Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézete képviseletében:  

A Közép-európai Egyetem Filozófia Tanszéke képviseletében:  

A Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete képviseletében: A Pécsi 

Tudományegyetem Pszichológiai Intézete képviseletében:  

A Szegedi Egyetem Pszichológiai Intézete képviseletében:  
  



 

 

FÜGGELÉK  

 

Módosítás  

 

A Bizottság 2018. április 24-i döntése alapján a Bizottság egy laikus (nem kutató) tagot is befogad, akinek 

ugyanolyan szavazati joga van, mint a delegált tagoknak, de nem lehet a Bizottság elnöke. Ezt a tagot a 

Bizottság delegált tagjai kooptálják egyéves időtartamra az éves közgyűlésen. A laikus tag a Bizottság 

döntéseiben az eljárásrendben leírtak szerint működik közre.  

2021. február 8-i módosítása: A Bizottság 2021. február 8-i döntése alapján a Bizottság aktuális 

elnökének indokolt esetben ki kell jelölnie egy olyan laikus (nem kutató) személyt is, akit laikus 

véleményezőként bevon a bírálási folyamatba. A kijelölt személy feladatai egy évre szólnak (az aktuális 

Elnökhöz kötötten, a Bizottság jóváhagyásával); az adott évben szavazati joga van a Bizottságban, és a 

döntésekben az eljárásrendben leírtak szerint működik közre. 

A Bizottság tagságában az alapítás óta bekövetkezett változások:  

 

• 2011-től a Közép-európai Egyetem (CEU) Filozófia Tanszékének helyét az egyetem Kognitív 

Tudományi Tanszéke vette át  

• 2011-ben csatlakozott a Bizottsághoz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Kognitív Tudományi Tanszéke  

• 2013-ban csatlakozott a Bizottsághoz a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológiai 

Intézete  

• 2013-ban a Magyar Tudományos Akadémia Pszichológiai Kutatóintézete helyét a 

bizottságban a Magyar Tudományos Akadémia Természettudományi Kutató-központjának 

Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete örökölte 



 

 

• 2015-ben csatlakozott a Bizottsághoz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszéke  

• 2015-ben csatlakozott a Bizottsághoz az Eötvös Loránd Tudományegyetem Etológia 

Tanszéke  

• 2015-ben csatlakozott a Bizottsághoz a Magyar Tudományos Akadémia 

Természettudományi Kutatóközpontjának Agyi Képalkotó Központja  

• 2016-ban csatlakozott a Bizottsághoz a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 

Ergonómia és Pszichológia Tanszéke  

• 2016 - 2018-ig csatlakozott a Bizottsághoz a Nyíregyházi Egyetem Pszichológiai Intézete 

• 2018-ban csatlakozott a Bizottsághoz a Szent István Egyetem Gazdaság- és 

Társadalomtudományi Kar Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének Pszichológia 

Tanszéke  

• 2019-ben a Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar 

Társadalomtudományi és Tanárképző Intézetének Pszichológia Tanszéke képviselet 

hiányában kilépett a bizottságból.  

• 2020-ban a Nyíregyházi Egyetem Pszichológiai Intézete újracsatlakozott a Bizottsághoz 

• 2020-ban csatlakozott a Bizottsághoz a Szegedi Tudományegyetem Általános 

Orvostudományi Kar Magatartástudományi Intézete 

 


