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A KEB tagjaira, a bizottság létszámára vonatkozó adatok: 
A történeti érdekesség kedvéért: 2007-ben, megalakulásakor a KEB tagjainak száma 7 fő, 
ebből egy hallgató volt. 
 
2015-ben a KEB 13 tagot számlált (ebből egy hallgató). A tagok szakmai profil szerinti 
megoszlását tekintve a bizottságban képviselt a pszichológia, a neveléstudomány, az 
interkultúrális pszichológia, felnőttképzés-kutatási és tudásmenedzsment, egészségfejlesztés 
és sporttudomány. 
 
A KEB létszáma 2016-ban 13 fő; 2017-ben 15 fő volt (hallgatói taggal együtt). 
 
A legújabb bővítés után (2018) a KEB tagjainak száma: 17 (ezen felül 3 póttag és egy hallgatói 
tag). A fenti tudományágak képviselői mellett ebben a keretben 2 tag a  Sporttudományi 
Intézetet (Szombathely) reprezentálja. 
 

Éves bontásban a KEB működését jellemző számszerű adatok a következők:  

2015: 
Összes benyújtott kérelem: 376  
Szakmai problémák miatt visszaküldve  1 alkalommal: 51  

2 alkalommal: 20  
3 alkalommal: 2  

Az ETT TUKEB-hez irányított kérelmek száma: 2  
Elutasított kérelem: 1 
 
2016:  
Összes benyújtott kérelem: 339  
Szakmai problémák miatt visszaküldve 1 alkalommal: 142 

2 alkalommal: 14   
3 alkalommal: 2 
4 alkalommal: 1  

Az ETT TUKEB-hez küldött kérelmek száma: 3 
Elutasított kérelem: 1  
 
 

                                                           
1 A beszámolót a Kari Tanács a 2019. április 2-i ülésén a 28/2019. (IV.2.) PPK KT határozattal fogadta el. 
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2017:  
Összes benyújtott kérelem: 408  
Szakmai problémák miatt visszaküldve 1 alkalommal: 175 

2 alkalommal: 18   
3 alkalommal: 1  

Az ETT TUKEB-hez küldött kérelmek száma: 2  
Elutasított kérelem: 2  
 

2018: 
Összes benyújtott kérelem:  455   
Szakmai problémák miatt visszaküldve   1 alkalommal 163  

2 alkalommal 22   
3 alkalommal 5  

ETT TUKEB-hez irányított kérelem: 1  
Elutasított kérelem: 1  
A kérelmező visszalépett: 8 alkalommal 
 
Az ügyintézőhöz beérkezett, etikai engedélyekkel kapcsolatos email-ek száma:  1127 
       kimenő e-mailek száma:  1322 
 
 

Az egy elbírálóra jutó kérelmek száma (hozzávetőlegesen): 
2015-2016: 35-40 kérelem/fő (pszichológia), 3 kérelem/fő (neveléstudomány)  
2016-2017: 45-50 kérelem/fő (pszich.), 9 kérelem/fő (nevtud.)  
2017/őszi félév: 20-25 kérelem/fő (pszich.). 5-10 kérelem/fő (nevtud.) 
2018 összesen: 28-36 kérelem/fő 
 
A KEB működésének jellemzői, főbb nehézségek: 
 
2007-ben történt megalakulása óta a KEB feladata nem változott lényegesen. Az eltelt több, 
mint 10 év azonban sajnos nem volt elegendő ahhoz, hogy egyrészt a kérelmek beadásának 
jelentőségét kellően kezeljék az ebben érdekeltek, másrészt, hogy a folyamat során betartsák 
a formai követelményeket (annak ellenére, hogy ennek menetét jelentősen megkönnyíti a 
honlapon olvasható világos ismertetés). 

Az első szempontot tekintve tapasztalható javulás, jóllehet még mindig – nem ritkán –
előfordul, hogy fel kell arra hívni a figyelmet, hogy amennyiben pl. egy “ártalmatlannak” vagy 
jelentéktelennek tűnő adatgyűjtés távolabbi céljai között felmerül a publikáció lehetősége, 
akkor ezt nem lehet kutatásetikai engedély nélkül megtenni. 

Ami a második szempontot illeti, érdemes hangsúlyozni, hogy a kérvény beadásakor 
használandó formátum quasi vezeti a kérvényezőt abban, hogy vegye figyelembe a 
legkülönbözőbb szempontokat. (Ennek a formátumnak a kialakítása sok éves munkát vett 
igénybe, melyhez külső szakértőket is bevontunk.) Mindezek ellenére a beadványok mintegy 
harmadát szakmai értékelés előtt azért kell visszaküldeni, mert elemi formai hibákat 
tartalmaznak. Ennek legfőbb oka, hogy a kutatásvezetők hallgatókra bízzák a kérvény 
beadását és azt beadás előtt sem ellenőrzik. 
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Fentiekhez kapcsolódóan: a témavezető szakmai kompetenciája annak megítélése, 
hogy a kérdéses tevékenység (akár szakdolgozat esetén pl.) végzéséhez szükséges-e a KEB 
engedélye. (Ennek megítéléséhez kétely esetén a KEB felvilágosítást ad.) Sajnos azonban 
ebben a tekintetben is jelentős még az elmaradás: egy-egy téma indításakor a kutatásvezető 
felelőssége az, hogy gondoljon a kutatásetikai engedély beszerzésének szükségességére, ill. 
ennek idői vonatkozásaira is. 

Külön érdemes kiemelni, hogy 2018-ban a GDPR vonatkozó előírásainak érvényesítése 
nem várt nehézségekkel szembesítette a KEB-et, amennyiben a kérvényezés során mind a 
pszichológia, mind pedig a neveléstudomány szempontjából számos fontos, sok tekintetben 
új aspektus merült fel. Ezek összehangolása, a végleges forma kialakítása kb. fél éves munkát 
igényelt. 
 
Perspektívák: 
 
 Nyilvánvaló, hogy elsősorban a neveléstudomány oldaláról a beadványok számának 
tetemes növekedése várható. Ehhez hozzá kell számítani a nemrégiben csatlakozott 
Sportttudományi Intézet (Szombathely) részéről esedékes kérelmeket. Jóllehet ez örvendetes 
tény abból a szempontból, hogy igazolja, mi szerint az érdekeltek egyre növekvő ütemben 
realizálják a kutatásetikai engedélyek fontosságát, arra is felhívja a figyelmet, hogy reális 
szükséglet lehet a jövőben a KEB taglétszámának további növelése. 
 
 
 
Budapest, 2019. 03. 11.     

Molnár Márk 
emeritus prof. 
a KEB elnöke 

 

 

 

 

 


