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ETIKAI KÉRELMEK ELJÁRÁSI RENDJE 

 

 

"A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása – Hallgatók számára" c. 

szabályzat (továbbiakban "Szabályzat") rendelkezései szerint (III. fejezet és VI. 1. szakasz) a 

témavezető tanár köteles a kutatás megkezdése előtt a KRE BTK Pszichológiai Intézeti 

Etikai Bizottsághoz (továbbiakban "IKEB") a kutatási kérelmet benyújtani. 

 

Az etikai kérelmet a nem-egészségügyi kutatások esetében először az IKEB-hez kell 

benyújtani a jelen Eljárási Rendben foglaltak szerint kell eljárni. 

Az egészségügyi tárgyú kutatások esetében a vonatkozó jogszabályok szerint kutatási 

engedélyt kell kérni az ETT TUKEB-től.  

Az IKEB által kiadott kutatási engedély nem helyettesíti a jogszabályok által megkövetelt 

ETT TUKEB kutatási engedély meglétét. Az egészségügyi kutatások esetében a megfelelő, 

egészségügyi tevékenység végzésére jogosító szakképzettséggel (klinikai szakpszichológus, 

alkalmazott egészségpszichológus, neuropszichológus szakvizsgájú) rendelkező témavezető 

felelőssége az ETT TUKEB engedély iránti kérelem benyújtása, az engedély megszerzése és a 

kutatások engedély szerinti lefolytatása. Fontos, hogy jelezze a kérvényen, hogy a kutatás 

NEM SZPONZORÁLT, így ingyenes az elbírálása. Ha megkapta, a másolatot leadja az 

IKEB-nek is.  

 

A témavezető tanár a Szabályzathoz csatolt formanyomtatványokat használva a 

kutatásban résztvevő hallgatókkal közösen tölti ki a kutatás etikai kérelmet. A kutatás etikai 

kérelemnek a Szabályzatban rögzített tartalmi követelményeknek kell megfelelnie. A kutatás 

etikai kérelem benyújtója, kérelmezője a témavezető tanár, a kutatás további résztvevői pedig 

az érintett hallgatók, kutató társak. Megbízott oktató esetében a kérelmező mezőben szerepel 

a tanszékvezető neve is. 

 

A témavezető tanár a kutatás etikai kérelmet az IKEB részére a következő email címre juttatja 

el: etikaikerelmek@kre.hu.  A kutatás etikai kérelmet az IKEB központi email címére 

történő beérkezését követő 5 munkanapon belül, az oktatásszervező továbbítja az elbírálásra 

jogosult tanszék etikai bizottsága tagjainak akként, hogy az IKEB közös dropbox fiókjának a 

megfelelő mappájába tölti fel.  

 

A kérelmező a tárgy mezőbe tüntesse fel, hogy melyik tanszékhez (tudományterülethez) 

tartozik a kérelem;   

A kérelmet egy darab .docx fájlban küldhetik be (tehát az emailnek ne legyen egynél több 

melléklete);  

A file neve: témavezető vezetékneve +első hallgató vezetékneve + dátum (ebben a 

sorrendben) 

A tárgy neve is pontosan ugyanez legyen, tehát: témavezető vezetékneve +első hallgató 

vezetékneve + dátum 

 

Példa egy olyan kutatásra, amit Császár-Nagy Noémi témavezető, Kiss Dóri hallgatóval végez 

a klinikai témában, és 2017 január 7-én nyújtja be a kérelmet a konzulens: 

 

email tárgya: „Klinikai_tanszék _Császár_Kiss_20170105” 

csatolt fájl neve: „Klinikai_tanszék _Császár_Kiss.docx” 
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Az IKEB közös dropbox fiókja a következő mappákat tartalmazza: 

1. Bírálatra beérkezett kutatás etikai kérelem 

2. Klinikai Pszichológiai Tanszék – elbírálás alatt álló kérelem 

3. Személyiség Pszichológiai Tanszék – elbírálás alatt álló kérelem 

4. Általános Lélektan Tanszék – elbírálás alatt álló kérelem 

5. Szociálpszichológiai Tanszék – elbírálás alatt álló kérelem 

6. Fejlődéslélektani Tanszék – elbírálás alatt álló kérelem 

7. IKEB elnök – elbírálás alatt álló kérelem 

8. Értékelt és módosításra visszaküldött kérelem 

9. IKEB tag által elfogadott kérelem  

10. IKEB által véglegesen elbírált kutatás etikai engedély 

 

Az IKEB minden tagja jogosult hozzáférni olvasási jogosultsággal az IKEB közös 

dropboxához, azonban minden IKEB tag csak a kompetenciájába tartozó mappában szereplő 

kutatás etikai kérelmek elbírálására jogosult. Az egyes IKEB tagok kompetenciájába tartozó 

mappák 

 

Az IKEB tagjai közül az alábbi tagok az alábbi dropbox mappának a felelőse, melynek 

keretében felelősek annak kezeléséért, figyeléséért, a beérkező kutatás etikai kérelmek 

elbírálásáért, a többi, adott mappáért kompetenciával tartozó IKEB taggal való 

együttműködésért, mindezek megszervezéséért. Az IKEB elnöke minden mappához hozzáfér. 

 

1. Klinikai Pszichológiai tanszék – [Dr. Szabó Gergely Sándor] 

2. Személyiséglélektani Tanszék – [Kosztyuné Dr. Nyitrai Erika] 

3. Általános Lélektan Tanszék – [Dr. Smohai Máté] 

4. Szociálpszichológiai Tanszék – [Dr. Pólya Tibor] 

5. Fejlődéslélektani Tanszék – [Kövesdi Andrea] 

 

Az adott mappáért felelős IKEB tag, a kutatás etikai kérelem fentiek szerint a mappába 

történő érkezését követő 14 napon belül köteles annak elbírálásáról gondoskodni, szükség 

esetén további IKEB tagok bevonásával. Az elbírálás eredményeként az itt rögzített határidőn 

belül a mappáért felelős IKEB tag a következőket teheti: 

 

1. Amennyiben a kérelem, annak tartalma, bármely melléklete még módosításra szorul, 

úgy a határidőn belül visszaküldi azt a kérelmezőnek javításra, kiegészítésre. 

2. Amennyiben a kérelem kétséges, nehezen eldönthető, vagy az adott IKEB tag érintett 

a kérelem tárgyában, akkor a 7. sz. mappába helyezi át (IKEB elnök – elbírálás alatt 

álló kérelem). 

3. Az elnök az általa elbírált kutatás etikai kérelmeket, továbbá az olyan kérelmeket is, 

amelyben érintett és ezért nem tudja elbírálni,– a bírálatra, vagy annak hiányára 

vonatkozó megfelelő jelzéssel – a 9. sz. mappába helyezi át. 

3. Amennyiben a kérelmet megvizsgálta és elfogadhatónak tartja, úgy a 9. sz. mappába 

helyezi át (IKEB tag által elfogadott kérelem) 

 

Az IKEB havonta ülésezik. Az ülések időpontja minden hónap első keddje, az intézeti 

értekezlet után. Az IKEB az üléseken megvizsgálja a 9. sz. mappa tartalmát, abban az egyes 

IKEB tagok és az elnök által elfogadásra, az elnök által összeférhetetlensége miatt 

megtárgyalásra javasolt kutatás etikai kérelmeket megtárgyalja és azokról döntést hoz. 
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Az IKEB elnöke elektronikus döntéshozatalt kezdeményezhet az IKEB tagok körében. Ez 

esetben az IKEB elnök eldöntendő kérdésként teszi fel az IKEB tagoknak a sürgős 

döntéshozatalt igénylő kérdést, a döntéshozatalra határidőt tűz. Az elnök ez esetben az IKEB 

tagoktól emailen, határidőben beérkező szavazatok alapján dönt, a döntésről szintén emailben 

értesíti az IKEB tagokat. 

 

Az IKEB ülésen elbírált kutatás etikai kérelmeket – a döntésnek a kérelemre való megfelelő 

feljegyzésével – az IKEB a 10. sz. mappába helyezi át. Az intézeti ügyintéző minden IKEB 

ülés után 5 munkanapon belül a témavezető fachjába helyezi az aláírásra szánt etikai 

engedélyt. 

 


