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Képzettség, fokozatok. Pszichológus, pszichológia szakos középiskolai tanár (KLTE, 

1990); angol-magyar szakfordító (KLTE, 1994). PhD (DE, BTK, 2000), a dolgozat címe: A 

méltányosság elve a munkahelyi ösztönzésben. Habilitáció (DE, BTK, 2009): Felemás felezés- 

az egyenlőségheurisztika működése összetett társas elosztási helyzetekben. 
 

Munkahely. 1990-től a Kossuth Lajos Tudományegyetem (később DE) Pszichológia 

Intézete. Humán Tudományok Doktori Iskola (HTDI) törzstag, 2014-től. 2021. július 1. óta 

intézményvezetés a Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézetében. Intézményvezetőként a 

jelenleg is futó képzések, kiemelten a pszichológusképzés működtetése mellett fontos prioritás 

az angol nyelvű pszichológia képzés kialakítása, valamint az intézetben a tudományművelés 

nemzetköziségének erősítése. A kutatócsoportos munka erősítése, törekvés az alaptudományos 

kutatások alkalmazására kész piaci szereplőkkel és társadalmi szereplőkkel a kapcsolat 
felvételére, megszilárdítására, erősítésére. Így a „Mesterséges Intelligencia” kutatócsoport 

kialakításával a robotika ipari alkalmazóival alakulhat ki együttműködés, de a „PostCovid 

közösségi hatásai a távolságtartásban” kutatócsoport kutatásai és szakértelme is kölcsönösen 

előnyös együttműködést kínál egyrészt a piaci környezet olyan szereplőivel, ahol van választott 

vagy kényszerű távmunka, de a közösségszervezésben és működtetésben érintett humán 
területek képviselőivel is.  
 
 

Tudományos tevékenység 

 
Publikációs teljesítmény. Tudományos közleményeire (116), melyből 33 folyóiratcikk, 

közte kilenc angol nyelvű lapban, kettő monográfia, 306 független hivatkozás érkezett, köztük 

207 külföldi közleményekben.    

 

Szűkebb szakterület és kutatási terület. Szociálpszichológia, döntéspszichológia, 

szervezetpszichológia. Kutatási területek: Méltányosság és igazságosság-kutatás; 

együttműködés és versengés kutatás; proszociális viselkedés; a megbocsátás pszichológiája; a 

felelős közösségi-társadalmi viselkedés pszichológiája; az adózás pszichológiája; 

környezettudatos viselkedés; kulturális identitás-kutatás.  

 

Az MTA II., Filozófiai és Történelemtudományok Osztályához (Pszichológiai Tudományok) 

2021 márciusában „A viszonosságon túl – Az igazságtalanságra adott proszociális válasz” 

címmel benyújtott Akadémiai Doktori Pályázatát 2022 szeptember 8-án védte meg.  Az MTA 

doktora fokozatot a munkásságának a kapcsolati-, szervezeti-, és társadalmi 

igazságtalanságokkal, és a rá adott válaszokkal foglalkozó része alapján szerezte meg. 

Munkássága egyik fő értéke, hogy a Debreceni Egyetemen folytatott gazdaságpszichológiai 

laborkísérletek eredményeképpen több olyan empirikus tanulmány született, melyek 

hozzáadtak a pszichológiának a „viszonosság-keretben” az igazságosság hatásait illető 

tudásához. Például tényleges munkavégzést tartalmazó kísérletekben rámutatott arra, hogy 

igazságos munkakörnyezetben nő a teljesítmény, vagy arra, hogy a viszonosság normájának 

megsértése az eszkalálódó konfliktusok egyik fontos táplálója. Munkássága másik fő értéke az 

utóbbi időben általa kiformált szemléletmód, mely képes értelmezni az igazságtalanságokra 



adott reakciókat a viszonossági értelmezési kereten túl is (vagyis a konstruktív reakciókat), 

anélkül, hogy a viszonossági keretbe bele nem foglalható eredményeket szükségszerűen a 

rendszerigazolási értelmezési keretben helyezné el. A hazai szociálpszichológia műveléséhez 

való hozzájárulása, hogy az 1994-ben kezdett, és azóta is folytatott kísérletes kutatásai 

megalapozták a Debreceni Egyetem kísérletes szociálpszichológiai, gazdaságpszichológiai 

kutatásainak hagyományát. 

Témavezetésével öt kolléga szerzett PhD fokozatot. 2014-től törzstag a DE Humántudományok 

Doktori Iskolában, jelenleg 2022 óta a Pszichológiai Program vezetője.  
 

Szakmai közvélemény által elismert műhelyteremtő tevékenység. Az általa 

témavezetett doktoranduszokkal, szakdolgozókkal a 2010-es évek kezdete óta egy műhely 

vezetőjeként van jelen a szociálpszichológiai szakma előtt, ahol összefoglaló nevén az én-

meghaladó orientációval és viselkedéssel, a közösségiességgel, kulturális-nemzeti identitással, 

proszociális viselkedéssel, társas dilemma-viselkedéssel, a kapcsolat-resztoráció kérdéseivel 

foglalkoznak. 2015-ben „A versengés és együttműködés pszichológiája” (Pszichológiai Szemle 

Könyvtár) kötetben jelent meg a műhely munkája több tanulmánnyal, mely kötetet 

társszerkesztőként jegyzi. A Magyar Pszichológiai Társaság évenként megrendezett 

nagygyűlésein a műhely rendre szimpóziumokkal jelenik meg.  

 
Kutatásszervezési tapasztalat, eredményesség. Mint vezető kutató 3 nyertes 

pályázatot fogott össze. A TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 (2011.07 – 2013.09) pályázatot, 

„A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása” címmel, ahol a 

„Szociálpszichológia” alprogram vezetője volt, egy OTKA: F/38185 (2002.01 – 2005.12) 

pályázatot, „Az információcsere szerepe a bizalomalakulásban és hatása a szervezeti 

kapcsolatok hatékonyságára és igazságosságára” címmel, továbbá nyertes MTA könyvkiadási 

pályázata volt 2020-ban. Résztvevőként számos további pályázatban vettem részt.  
 

Kutatói minőségének hazai és nemzetközi elismertsége. Négy hazai konferenciát 

szervezett, közte a Magyar Pszichológiai Társaság XXVIII. Országos Tudományos 

Nagygyűlését (Debrecen, 2019, máj. 30 – jún. 1. Plenáris, az MPT vezetősége által felkért 

tudományos előadást tartott az MPT XXVIII. Országos Tudományos Nagygyűlésén, 2019-ben. 

Szintén plenáris előadást tartott a 2021. évi OTDK+ Konferencián, a Pedagógiai, Pszichológiai, 

Andragógiai és Könyvtártudományi konferencián, Nyíregyházán. A Magyar Pszichológiai 

Szemle rangos hazai tudományos folyóirat szerkesztőbizottsági tagja 2012-től, és a 

szociálpszichológiai rovat vezetője 2017-től. A hazai szakmai tudományos közéletben való 

részvételét mutatja a sok-sok doktori, habilitációs folyamat, melyben részt vett. Az MTA 

Pszichológiai Tudományos Bizottságának titkára 2017-től. Külföldi elismertsége megjelenik a 

munkáimra való 167 WOS-ban, illetve Scopusban látható független hivatkozásban, illetve a 

rendszeres lektori tevékenységben, amit a Journal of Behavioral Decision Making, illetve a 

Journal of Basic and Applied Social Psychology lapoknak végez. Nemzetközi kutatási 

együttműködést folytat (2022 szeptember 1. kezdettel) a NAWA (Lengyel Kutatási alap) 

támogatásával a Krakkói Pedagógiai Egyetem Szociológiai Tanszékének munkatársaival a 

fiatal ukrán menekültek munkaerőpiaci integrálásának tárgykörében.  
 
 
 
 
 
 



Felsőoktatási tevékenység 

 
Oktatási tapasztalat. 1990 óta folyamatos felsőoktatásban végzett munka a 

pszichológusképzésben, a Debreceni Egyetemen. A pályafutás alatt mintegy 200 szakdolgozat 

vezetése. Az OTDK Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi 

szekciójának országos megmérettetésein a témavezetettek számos díjat hoztak el (1 első, 2 

második és 2 harmadik díj, valamint 1 különdíj). Számos olyan referált tanulmány, melyben 

társszerzők a hallgatók, jellemzően a szakdolgozati adatgyűjtésük alapján formálódott 

tanulmányokban. Négy szemeszter angol nyelven (Introduction to economic psychology kurzus 

a transzatlanti ATLANTIS programban). Az ATLANTIS program a DE Pszichológiai Intézete, 

a Varsau School of Social Sciences és a Mashall University (USA, WV, Huntington) között 

lévő támogatott együttműködés volt, mely amerikai, illetve a magyaroknak magyar, a 

lengyeleknek pedig lengyel BA diplomát adott. Külföldi egyetemeken, kutatóhelyen tartott 

előadások: 2011 április, 2010 november, Huntingtoni Állami Egyetem, 2000 decembere Berlini 

Humboldt Egyetem, 2000 márciusa Bielefeld,  ZiF intézményében (Center for Interdisciplinary 

Research, Bielefeld).  
 

Oktatásfejlesztési tevékenység, eredményesség. Számos kötelező tárgy (és további 

választható tárgyak) felelőssége a DE pszichológus BA és MA képzésben. Képzésfelelősség a 

DE Bölcsészettudományi angol magyar szakfordító képzésében. Szakfelelősség a DE 

viselkedéselemző és pszichológus képzésében valamint a Rendszerszemléletű coach 

képzésben. Több innovatív tematika kidolgozása, például a „Társadalmi és szervezeti 

igazságosság” vagy a „Társadalmi és szervezeti konfliktusok” MA tárgyaké. Jegyzetek, 

oktatási segédanyagok szerzősége. Monográfiái a tanításban a társadalmi és szervezeti 

igazságosság problematika tanításakor használhatóak.  
 
 

Szakmai közéleti tevékenység 

 
A saját egyetemén (DE) a BTK Kari Tanács tag, a Szenátusi tagja. Az MTA Pszichológiai 

Tudományos Bizottságának titkára 2017 óta. Az MPT Felsőoktatási Bizottságának elnöke 2021 

január óta. Az ELTE PPK Doktori és Habilitációs Bizottságának tagja 2015 és 2019 között. A 

Magyar Pszichológiai Szemle szociálpszichológiai rovatvezetője 2017 óta. 2014-től 3 éven 

keresztül az OTKA (NKFI) Pedagógiai és Pszichológiai bizottságának zsűri tagja. Az 

Egyesített Pszichológus Kutatásetikai bizottság tagja 2010 és 2018 között, 2012-ben elnöke. 

MAB Akkreditációs Bizottsági tag 2006-tól 2009-ig. Számos doktori, habilitációs bizottság 

tagja, opponense, a saját egyetemen és más egyetemeken (ELTE, SZTE, PTE).  

 

 

    Molnárné Kovács Judit 


