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ELTE BGGYK 
 
 

Kutatásetikai Szabályzat 
 
 
1. A Kutatásetikai Szabályzat hatálya kiterjed: 

a.) az ELTE BGGYK (a továbbiakban: Kar) minden oktatója, kutatója által irányított 
kutatásra; 
b.) a Kar oktatóinak és hallgatóinak kutatói minőségű részvételével és 
közreműködésével végzendő kutatásra akkor, ha az oktató, kutató, hallgató a kutatási 
program valamely részét, szakaszát önállóan irányítja, de a teljes kutatásért nem ő 
viseli a jogi, etikai, szakmai felelősséget; 
c.) a Kar által finanszírozott, támogatott, szervezett, vagy más intézménnyel 
együttműködésben végzendő kutatásra,  
d.) a Kar hallgatói által a Kar oktatási programjai keretében folytatott kutatásra 
(szakdolgozathoz, doktori iskolában, stb.). 

 
2. E Szabályzat szempontjából kutatásnak minősül minden olyan tudományos tevékenység 
(kísérlet, megfigyelés, egyéb típusú adatgyűjtés), amely során a kutató emberekkel kerül 
kapcsolatba, illetve más személyek által összegyűjtött, de emberekre vonatkozó adatokat 
dolgoz fel. 
 
3. A Szabályzat hatálya alá tartozó kutatást az ELTE Etikai Kódexének valamint az ELTE BGGYK 
Kutatásetikai Elveinek megfelelően kell végezni. A Kutatásetikai Elveket a Kar Tudományos és 
Kutatásetikai Bizottsága dolgozza ki, s teszi közzé a www.barczi.elte.hu honlapon.  
 
4. A Kar oktatója, kutatója, tudományos munkatársa által irányított kutatás esetében az 
oktató, kutató köteles a Kutatásetikai Elveknek: 

 megfelelő tartalmú kutatási tematikát kialakítani és kialakíttatni, 

 megfelelő kutatási módszertant és segédeszközöket alkalmazni és alkalmaztatni; 

 megfelelően végezni a konkrét kutató munkát; s a kutatás irányítása során a 
Kutatásetikai Elvek érvényesülését biztosítani; 

 megfelelően elkészíteni és elkészíttetni a kutatási záró tanulmányt; valamint a 
kutatásról készült tudományos és ismeretterjesztő publikációkat; 

 megfelelő módon biztosítani a kutatásról készült tudományos és ismeretterjesztő 
publikációk nyilvánosságát.  

 
5. Az oktató, kutató, tudományos munkatárs a kutatás tervezési szakaszában a kutatási 
tervről köteles megkérni az ELTE BGGYK Tudományos és Kutatásetikai Bizottságának 
véleményét a Bizottság Ügyrendjének mellékletében foglalt adatok és információk 
megadásával. E véleménykérést a kutatás tervezési fázisa során, a tényleges kutatómunka 
megkezdése előtt kell a Tudományos és Kutatásetikai Bizottsághoz benyújtani. A Bizottság a 
véleményében felhívja az oktató, kutató, tudományos munkatárs figyelmét a kutatási terv és 
a kutatásról megadott információk ellentmondására a Kutatásetikai Elvek egyes 
rendelkezéseivel. 

http://www.barczi.elte.hu/
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6. A Kar hallgatója által végzendő kutatás esetében a témavezető oktató köteles: 

a.) felhívni a hallgató figyelmét a Kutatásetikai Elvekre;  
b.) a konzultációk során észrevételezni kell a hallgató számára az észlelt kutatásetikai 

problémát, hiányosságot;  
c.) a kutatás alapján készült szakdolgozat, diplomamunka, tanulmány értékelésében 

pedig meg kell jeleníteni a kutatásetikai elveknek megfelelés kérdéseit. 
d.) Abban az esetben, ha a szakdolgozati kutatással kapcsolatban a témavezető ezt 

szükségesnek látja, fordulhat az Tudományos és Kutatásetikai Bizottsághoz 
véleményezésért.  

 
7. A Tudományos és Kutatásetikai Bizottság Ügyrendjének mellékletében foglalt adatok és 
információk megadását követően haladéktalanul megkezdi véleményének kialakítását. 
Ennek folyamatában további információt, felvilágosítást kérhet a kutatást vezető oktatótól, 
kutatótól, tudományos munkatárstól.  A Tudományos és Kutatásetikai Bizottság maximum 
40 nap alatt alakítja ki véleményét, amit írásban megküld a kutatásvezetőnek.  
 
8. A Kar, vagy annak bármely szerve és tisztségviselője csak a Tudományos és Kutatásetikai 
Bizottság véleményének ismeretében köthet szerződést, adhat megbízást, vállalhat bármely 
kötelezettséget kutatással kapcsolatosan. Ha a Kar kötelezettségvállalása a kutatással 
kapcsolatosan a jövőben tervezendő és előkészítendő kutatásra vonatkozik, a Kar a vállalt 
kötelezettségét a kutatás finanszírozásával, támogatásával, segítésével vagy az abban 
történő közreműködéssel összefüggésben csak akkor teljesítheti, ha a Kutatásetikai 
Bizottságtól a kutatás irányítója kikérte a kutatásetikai véleményt. Amennyiben a kutató nem 
veszi figyelembe a Kutatásetikai Bizottság véleményét, akkor a véleményt a Bizottság 
nyilvánosságra hozza. 
 
9. A jelen Szabályzat 2015. június 30. napjától lép hatályba. Rendelkezéseit a hatályba 
lépésekor folyamatban lévő kutatásokra is alkalmazni kell minden olyan esetben, amikor a 
kutatás érdemi, adatfelvételi szakasza még nem fejeződött be. 
 
 
 


