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1/2017. (V.17.) számú dékáni utasítás  

„Az ELTE PPK kutatási és publikációs alapelvei” elnevezésű dokumentum alkalmazásáról, a 

kutatásetikai kérelmek beadásának rendjéről szóló 2/2015 (II. 25.) számú dékáni utasítás 

módosításáról 

 

A 2/2015 (II. 25.) számú, „Az ELTE PPK kutatási és publikációs alapelvei” elnevezésű dokumentum 

alkalmazásáról, a kutatásetikai kérelmek beadásának rendjéről szóló dékáni utasítás (a továbbiakban: 

Utasítás) – összhangban az 5/2017. (V.2.) számú rektori utasítás rendelkezéseivel – az alábbiak szerint 

módosul:  

 

1. § 

 

Az Utasítás 1. számú mellékletének az „Affiliáció megjelölése” elnevezésű bekezdése az alábbiak 

szerint módosul:   

 

Az 5/2017. (V.2.) számú rektori utasítás 2. §-ban megjelölt személyi kör valamennyi tudományos 

közleménye esetén az affiliáció feltüntetése során köteles a rektori utasításban előírtak szerint eljárni 

azzal, hogy a kar intézeteit is fel kell tüntetni. Affiliációként a karon tehát egységesen a következő 

használandó:  

 

Magyar nyelven:  

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Intézet 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Egészségfejlesztési és Sporttudományi Intézet 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézet 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Sporttudományi Intézet – Szombathely 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Intézet – Szombathely  

 

Angol nyelven:  

Institute of Psychology, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary 

Institute of Education, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary 

Institute of Research on Adult Education and Knowledge Management, ELTE Eötvös Loránd 

University, Budapest, Hungary 

Institute of Health Promotion and Sport Sciences, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary 

Institute of Intercultural Psychology and Education, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, 

Hungary 

Institute of Sport Sciences at Szombathely, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary 

Institute of Education and Psychology at Szombathely, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, 

Hungary 

 

A szabályozás némiképp eltérő a (1) teljes munkaidőben foglalkoztatottak, a (2) részmunkaidőben 

foglalkoztatottak és a (3) doktoranduszok és doktorjelöltek esetében az alábbiak szerint: 

(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatottak az affiliáció feltüntetésekor a vonatkozó rektori 

utasítás 2. § (6) bekezdése1 szerint kötelesek eljárni. 

 
1 5/2017. (V.2.) számú rektori utasítás 2.§ (6) bekezdése: A teljes munkaidőben foglalkoztatott oktató, kutató, 

illetve a magyar állami ösztöndíjas doktorandusz hallgató és doktorjelölt esetében az Egyetemre vonatkozó 

affiliáció minden esetben első helyen kell, hogy szerepeljen. 

  



(2) Az intézet részmunkaidős foglalkoztatottai az ELTE tudományos közleményeikben 

többnyire másodlagos affiliációként kötelesek feltüntetni, kivéve, ha a munka körülményei 

az elsődleges affiliációt indokolják. Az ELTE mint affiliáció feltüntetése alól speciális és 

igen ritka kivételt jelenthet, ha a közleményhez kapcsolódó kutatómunka semmilyen 

tekintetben nem kapcsolódik az ELTE-hez; minden ilyen esetben a kutatóhely vezetőjének 

állásfoglalása mérvadó. Amennyiben azonban a kutatómunka vagy annak finanszírozása 

érdemben az ELTE-hez kötött, akkor az ELTE elsődleges affiliációként jelölendő. 

Semmiképp nem maradhat el az ELTE affiliációként történő megjelölése a részállású 

alkalmazottra vonatkozóan, ha a kutatómunkában és a közleményben az ELTE 

Pszichológiai Doktori Iskolában vagy Neveléstudományi Doktori Iskolában ösztöndíjas 

vagy önköltséges rendszerben képződő doktorandusz hallgató is részt vesz.  

(3) Az ELTE PPK doktori iskoláinak állami ösztöndíjas doktorandusz hallgatói és 

doktorjelöltjei esetében a vonatkozó rektori utasítás 2. § (6) bekezdése szerint kell eljárni 

azzal, hogy mind az ösztöndíjas, mind az önköltséges rendszerben tanuló hallgatók kettős, 

a doktori iskolára és az intézetre utaló affiliációt is kötelesek megjelölni. A doktori iskolára 

történő megjelölés az alábbiak szerint meghatározott: 

 

Magyar nyelven: 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Pszichológiai Doktori Iskola 

ELTE Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola 

 

Angol nyelven:  

Doctroral School of Psychology, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary 

Doctoral School of Education, ELTE Eötvös Loránd University, Budapest, Hungary 

 

Az ösztöndíjas doktoranduszok az első helyen a doktori iskolára vonatkozó affiliációt, második helyen 

az intézeti háttérre vonatkozó affiliációt kötelesek megadni. Az önköltséges rendszerben tanuló 

doktorandusz hallgatók szintén kötelesek mindkét (a doktori iskolára vonatkozó, illetve az intézeti 

affiliációt jelző) affiliációt megjelölni tudományos közleményeikben. Amennyiben azonban a nem 

ösztöndíjas rendszerben képződő hallgató más tudományos kutatóhelyen van alkalmazásban, ez kivételt 

jelenthet az elsődlegesség alól, azaz a doktori iskolára és az intézetre vonatkozó affiliáció ilyen esetben 

másodlagos és harmadlagos affiliációként jelenik meg. Minden más esetben az elsődlegesség alól 

kizárólag a Doktori Iskola vezetője adhat mentességet. 

 

2. § 

 

Jelen utasítás 2017. május 17-én és 2017. május 18-án hatályát veszti. 

 

 

 

Dr. Demetrovics Zsolt  

               dékán 


