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A Magyar Tudományos Akadémia elnökének
25/2010. (X. 13.) számú határozata 

a Magyar Tudományos Akadémián adományozható 
„Fôtitkári Elismerés ” díj odaítélésérôl

  I. A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 
törvény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia 
elnökségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában ka-
pott felhatalmazás alapján a „Fôtitkári elismerés” díj oda-
ítélésének rendjét a jelen határozat mellékletében és füg-
gelékében (a továbbiakban együttesen: határozat) foglal-
tak szerint határozom meg.

  II. Jelen határozat 2010. október 13-án lép hatályba azzal, 
hogy egyidejûleg hatályát veszti a Magyar Tudományos 
Akadémián adományozható „Fôtitkári dicséret” elisme-
rés odaítélésérôl szóló 16/2009. (XII. 2.) sz. elnöki határo-
zat.

III. A határozatot az Akadémiai Értesítôben kell közzétenni, 
valamint a Magyar Tudományos Akadémiának a határo-
zat hatálya alá tartozó költségvetési szerveinél foglalkoz-
tatottak számára a helyben szokásos módon kihirdetni és 
hozzáférhetôvé tenni.

Pálinkás József s.k.

Melléklet a Magyar Tudományos Akadémia elnökének 
25/2010. (X. 13.) sz. határozatához

A Magyar Tudományos Akadémián adományozható 
„Fôtitkári Elismerés”  díj odaítélésérôl

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. tör-
vény 14. §-ában és a Magyar Tudományos Akadémia elnök-
ségének 32/2009. (VI. 23.) sz. állásfoglalásában kapott felha-
talmazás alapján a „Fôtitkári elismerés” kitüntetô elismerés 
odaítélésének rendjét a következôk szerint határozom meg:

1. §
A határozat hatálya

(1) Szervi hatály: a határozat hatálya a Magyar Tudományos 
Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) által alapított és 
az Akadémia irányítása alatt álló köztestületi költségve-
tési szervekre, a Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Aka-
démia Titkárságára (a továbbiakban: SZIMA Titkárság), 
valamint az Országos Kutatási Alapprogramok Irodájára 
(a továbbiakban: OTKA Iroda) terjed ki, a (2) bekezdés 
szerinti személyi körben.

(2) Személyi hatály: a határozat hatálya az MTA Titkársá-
ga (a továbbiakban: MTA Titkársága) köztisztviselôire, 
ügykezelôire és munkavállalóira; továbbá az akadémiai 
költségvetési szervek, a SZIMA Titkárság és az OTKA 
Iroda közalkalmazottaira és munkavállalóira terjed ki.

(3) A határozat hatálya nem terjed ki az (1) bekezdésben fel-
sorolt szervekkel egyéb (így különösen megbízási, vállal-
kozási stb.) jogviszonyban álló személyekre.

2. §
Az adományozás elvei

(1) „Fôtitkári elismerés” díjban a jelen határozat hatálya alá tar-
tozó költségvetési szervek azon köztisztviselôi, ügykezelôi, 
közalkalmazottai és munkavállalói részesíthetôk, akik:
1. kutatásirányítási és kutatásszervezési munkakörben,
2. igazgatási munkakörben, 
3. jóléti vagy fenntartási/szolgáltatási/üzemeltetési/

mûködtetési munkakörben
      valamely meghatározó feladat megoldásában kiemelkedô tel-

jesítményt nyújtottak; elismerésre méltó, példamutató ma-
gatartást tanúsítottak; e területeken munkakörükben tar-
tósan magas színvonalú munkát végeznek.

(2) Tudományos munkakörben foglalkoztatott munkatárs az 
elismerésre nem jogosult.

(3) „Fôtitkári elismerés”-re olyan személy terjeszthetô elô, 
aki a kitüntetés átadása évében november 3-án a jelen ha-
tározat hatálya alá tartozó költségvetési szervnél legalább 
két éves köztisztviselôi, közalkalmazotti, ügykezelôi vagy 
munkavállalói jogviszonnyal rendelkezik. 

(4) „Fôtitkári elismerés” díjazottja ugyanezen elismerésre is-
mételten nem javasolható.

3. §
Az elismerés formája és mértéke

(1) A „Fôtitkári elismerés” díjat évente általában egy alka-
lommal, fôszabályként a Magyar Tudomány Ünnepe ren-
dezvénysorozatához kapcsolódva adják át.

(2) A „Fôtitkári elismerés” díj oklevéllel és pénzjutalommal 
jár. Az oklevél elkészítésének költségei és a pénzjutalom 
összege az MTA Titkársága köztestületi számláját terhelik.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ELNÖKÉNEK
HATÁROZATAI
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(3) Az elismeréshez adható pénzjutalom összege díjazottanként 
bruttó 200 000 Ft, azaz bruttó kétszázezer forint. 

(4) Évente összesen 16 „Fôtitkári elismerés” díj adományoz-
ható, az alábbi megoszlásban:
a) 3 az MTA Titkársága köztisztviselôi, ügykezelôi és 

munkavállalói; 
b) 3 az MTA Könyvtár, az MTA KSZI és az MTA TKI 

közalkalmazottai és munkavállalói;
c) 10 a további, jelen határozat hatálya alá tartozó költ-

ségvetési szerv közalkalmazottai és munkavállalói 
között osztható ki.

(5) Az oklevél grafikus által készített, egyedi tervezésû – 
kinyitható, sötétzöld bársonyborítású – mappából áll, 
benne kétoldalas, halványzöld betétlappal. A bal olda-
li lapon a Magyar Tudományos Akadémia (a további-
akban: Akadémia) székházának sötétzöld rajzolata, a 
jobb oldalin pedig az oklevél sorszáma; a „Magyar Tu-
dományos Akadémia” felirat; az épület kicsinyített má-
solata; a kitüntetett neve, munkahelye és beosztása; a 
„Fôtitkári elismerés” megnevezés; dátum és az Aka-
démia fôtitkárának aláírása szerepel.

4. §
A kitüntetés kezdeményezése

(1) A „Fôtitkári elismerés” díj adományozására az Akadé-
mia fôtitkárhelyettese, a költségvetési szervek vezetôi, a 
támogatott kutatócsoportok vezetôi, illetve az MTA Tit-
kársága fôosztályvezetôi a jelen határozat függeléke sze-
rinti adatlap kitöltésével tehetnek javaslatot.

(2) Az adományozásra vonatkozó javaslat felterjesztésének 
rendje:
1. A fôtitkárhelyettes, az MTA Titkársága fôosztályvezetôi, 

az MTA Könyvtár fôigazgatója, az MTA KSZI igaz-
gatója, az Akadémiai Óvoda és bölcsôde vezetôje, az 
OTKA Iroda és a SZIMA Titkárság vezetôje közvet-
lenül az MTA Titkársága Jogi és Igazgatási Fôosztály 
Humánpolitikai Osztályának (a továbbiakban: Hu-
mánpolitikai Osztály) küldik meg javaslatukat.

2. A támogatott kutatócsoportok munkatársai esetében 
a kutatócsoport vezetôje az MTA TKI igazgatójához 
juttatja el felterjesztését, aki – a Hálózati Tanács véle-
ményére alapított – javaslatával együtt küldi meg azt a 
Humánpolitikai Osztálynak. Az MTA TKI – nem ku-
tatócsoport tagjaként dolgozó – további munkatársai-
val kapcsolatos javaslatot az MTA TKI vezetôje szin-
tén a Humánpolitikai Osztálynak küldi meg.

3. A kutatóközpontok és kutatóintézetek vezetôi az MTA 
Titkársága Kutatóintézeti Fôosztálya vezetôjének kül-
dik meg javaslatukat, aki azokat véleményével együtt 
továbbítja a Humánpolitikai Osztályra.

4. A területi bizottságok vezetôi az elnöki Titkárság 
vezetôjéhez juttatják el a felterjesztésüket, aki javaslatá-
val együtt továbbítja azokat a Humánpolitikai Osztályra.

5. Az Akadémiai Létesítmények Fenntartása és Üze-
meltetése (MTA ALFA) vezetôje és az üdülôvezetôk 
az MTA Titkársága Pénzügyi Fôosztálya vezetôjének 
küldik meg a felterjesztést, aki javaslatával együtt to-
vábbítja azt a Humánpolitikai Osztályra.

5. §
A javaslatok elbírálása, közzététele

(1) A „Fôtitkári elismerés” díj odaítélésére beérkezett javas-
latokat a Humánpolitikai Osztály összegzi, és azokat dön-
tésre a fôtitkár elé terjeszti. A fôtitkár dönt az elismerés-
ben részesülôk személyérôl és az átadás idôpontjáról.

(2) A fôtitkár döntése alapján a Humánpolitikai Osztály meg-
rendeli a grafikai munkákat, aláírásra elôkészíti a meg-
hívókat. A Humánpolitikai Osztály begyûjti továbbá a 
kitüntetettektôl az elismeréshez járó pénzösszeg ban-
ki átutaláshoz szükséges nyomtatványokat, amelyeket a 
fôtitkári engedély eredeti példányával és a kitüntetettek 
névsorával együtt továbbít az MTA Titkársága Pénzügyi 
Fôosztálya részére. 

(3) A „Fôtitkári elismerés”-ben részesültek névsorát és 
laudációját az Akadémiai Értesítôben és az Akadémia 
honlapján való közzététel céljából a Humánpolitikai Osz-
tály megküldi a Jogi és Igazgatási Fôosztály, valamint a 
Kommunikációs Fôosztály részére.

6. §
Rendkívüli „Fôtitkári Elismerés”

(1) rendkívüli „Fôtitkári elismerés” a jelen határozat hatá-
lya alá tartozó szervi és személyi körben, a (2) bekezdés-
ben meghatározott esetekben adományozható.

(2) rendkívüli adományozásra kivételesen, a következô fel-
tételek valamelyikének fennállása esetén van mód:
a) a jelen határozat hatálya alá tartozó költségvetési szerv 

mûködésében vagy az érintett életében jelentôs ese-
mény, évforduló vagy nyugállományba helyezés al-
kalmából év közben, tárgyév június 30-ig; vagy

b) a 2. § (3) bekezdésében meghatározottnál rövidebb 
jogviszony esetén akkor, ha az elismerés alapjául 
szolgáló egyszeri feladat, egyedi ügyben nyújtott tel-
jesítmény az Akadémia szempontjából kiemelkedô 
jelentôséggel bír.

(3) Az e 6. § szerinti rendkívüli elismerés adományozása csak 
a 3. § (4) bekezdésében megállapított keretszámok terhé-
re történhet. 

(4) A rendkívüli „Fôtitkári elismerés” adományozásának el-
veire, az elismerés odaítélésének kezdeményezésére, a ja-
vaslat elbírálására és közzétételére egyebekben a jelen ha-
tározat rendelkezéseit megfelelôen alkalmazni kell.

7. §
Záró rendelkezések

Jelen határozat 2010. október 13-án lép hatályba azzal, hogy 
a „Fôtitkári elismerés” díjat elsôként a 2010. évben kell át-
adni.

Pálinkás József s.k.
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Füg ge lék
 

KITÜNTETÉSI JAVASLAT

„FÔTITKÁRI  ELISMERÉS”  
díjra

A kitüntetésre javasolt neve:  

Születési helye:  

Születési ideje (év, hó, nap): 

Anyja neve:  

Iskolai végzettsége:  

Munkahelye:  

Jelenlegi munkahelyén dolgozik (…év óta):  

Munkaköre:  

beosztása:  

Lakcíme:  

Értesítési telefonszáma, e-mail címe:  

Korábbi kitüntetései:  

A javaslat rövid indoklása:  

Az Akadémia honlapján és az Akadémiai Értesítôben megjelenô, valamint az átadási ünnepségen felolvasandó, a részletes 
indoklást összefoglaló szöveg. (Maximum 5 sor)

A javaslat részletes indoklása külön lapon csatolandó.

Az elismerés alapjául szolgáló érdem(ek) részletes ismertetése.

budapest, ……év……..……hó…….nap

 ……………………………….
   javaslattevô
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Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Ma-
gyar Köztársaság kitüntetéseirôl szóló 1991. évi XXXI. törvény 
2. § (1) bekezdése alapján  a miniszterelnök elôterjesztésére a 
Magyar Köztársaság elnöke 

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

Péntek Jánosnak, a Magyar Tudományos Akadémia külsô 
tagjának, a babes-bolyai Tudományegyetem professzorának, 
a Szabó T. Attila nyelvi Intézet szakmai igazgatójának, a Ko-
lozsvári Akadémiai  bizottság elnökének,

az egyetemes magyar kultúra és a magyar nyelv ápolása 
és kutatása érdekében végzett példaértékû, tudományos, ok-
tatói, kutatói és iskolateremtô munkássága elismeréseként;

dr. Borhidi Attilának,  a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, Széchenyi-díjas botanikusnak, a Pécsi Tudo-
mányegyetem növénytani Tanszéke professor emeritusának,

a botanika, az ökológia és a környezetvédelem terén vég-
zett, nemzetközileg is nagyra becsült tudományos, kutatói, tu-
dománypolitikai munkássága elismeréseként;

dr. Keviczky Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia 
rendes tagjának, Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automati-
zálási Kutatóintézet kutatóprofesszorának,

a hazai irányításelmélet, valamint ezen tudományág infor-
máció-technológiai alapjainak és hazai iskolájának  a Magyar 
Tudományos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási 
Kutatóintézeten belüli megteremtésében, nemzetközi képvi-
seletében, a Magyar Tudományos Akadémia  vezetésében és a 
hazai tudományos közéletben, mind a kutató, mind vezetôi és 
tudománypolitikai téren végzett munkássága elismeréseként;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZT 

A CSILLAGGAL
(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

Knoll Józsefnek, a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagjának, Állami és Széchenyi-díjas farmakológusnak, 
a Semmelweis egyetem Farmakológiai és Farmakoterápiás 
Intézet professor emeritusának, az agyi mechanizmusok fel-
tárásában, kutatásában végzett, nemzetközileg is számon 
tartott munkásságáért, példaértékû tudományos életútja el-
ismeréseként; 

Roska Tamásnak, a Magyar Tudományos Akadémia ren-
des tagjának, Széchenyi-díjas villamosmérnöknek, a Páz-
mány Péter Katolikus egyetem Információs Technológiai 
Kar prodékánjának, egyetemi tanárnak, a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Számítástechnikai és Automatizálási Kutató 
Intézet kutatóprofesszorának,

a neurális hálózatok, nem lineáris rendszerek és hálózatok, 
a vizuális információfeldolgozás, valamint a celluláris szuper-
számítógépek terén végzett nemzetközileg is elismert tudomá-
nyos kutatói munkássága, oktatói tevékenysége elismeréseként. 

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta

dr. Imre Lászlónak, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelezô tagjának, a debrteceni egyetem bölcsészettudomá-
nyi Kar Magyar Irodalom és Kultúratudományi Intézet egye-
temi tanárának,

a XIX. századi magyar  irodalom terén végzett tudomá-
nyos, kutatói munkásságáért, publikációs, oktatói, valamint 
egyetemvezetôi tevékenységéért;

dr. Kosztolányi Györgynek, a Magyar Tudományos Akadé-
mia rendes tagjának, a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Köz-
pont Orvosi Genetikai Intézet egyetemi tanárának,

az orvosi genetika önálló diszciplinaként történô beveze-
tése, oktatása és a genetikai kutatás terén végzett, nemzetkö-
zileg is nagyra becsült tevékenysége elismeréseként;

dr. Makó Csabának, a szociológiai tudomány doktorá-
nak, az MTA Szociológiai Kutatóintézet tudományos tanács-
adójának,

a szervezet- és munkaszociológiában végzett hazai és nem-
zetközi munkásságáért, valamint a megváltozott gazdasági szer-
vezeti formák között dolgozók, munkáltatók és a tanuló-szer-
vezetek kutatása területén elért kiemelkedô eredményeiért; 

dr. török Gábornak, az állam- és jogtudomány doktorá-
nak, az MTA Jogtudományi Intézet tudományos  tanácsadó-
jának, a Corvinus egyetem Közigazgatástudományi Kar, a 
Károli Gáspár református egyetem Állam és Jogtudományi 
Kar tanszékvezetô egyetemi tanárának,

a csôdjog területén végzett több évtizedes eredményes 
kutatómunkájáért, kiemelkedô felsôoktatási tevékenységé-
ért, valamint a tudományszervezés területén tanúsított példa-
mutató teljesítményéért;

dr. Sárközy Péternek, a római „La Sapienza” Tudomány-
egyetem Magyar Tanszék egyetemi tanárának, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Irodalomtudományi Intézete tudomá-
nyos tanácsadójának,

a magyar – olasz irodalmi és mûvelôdéstörténeti  érté-
kek ápolásáért, a két ország közötti tudományos és kulturá-
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lis  kapcsolatok fejlesztéséért, több évtizedes tanári, kutatói 
és tudományszervezôi tevékenységéért;

Toró Tibornak,  a Magyar Tudományos Akadémia külsô 
tagjának, nyugalmazott elméleti fizikusnak, 

több évtizedes, a romániai magyar és az erdélyi termé-
szettudományi, különösen a fizikai, csillagászati és matema-
tikai gondolkodás terjesztése és megismertetése érdekében 
végzett munkássága, tudományos és szakmai közéleti tevé-
kenysége elismeréseként.

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 
ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)
 

kitüntetést adományozta

dr. Konczos Gézának, a kémiai tudomány kandidátusá-
nak, az MTA Szilárdtestfizikai és Optikai Kutatóintézet nyu-
galmazott tudományos osztályvezetôjének,

a különleges fémek és ötvözetek elôállítása terüle-
tén elért tudományos és mûszaki eredményeiért, sokrétû 
tudományszervezô tevékenységéért;

dr. Menyhárd Miklósnak, a fizikai tudomány doktorának, 
az MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet  
tudományos tanácsadójának, a Magyar Tudományos Akadé-
mia Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet Tudo-
mányos Tanácsa elnökének,

több évtizedes tudományszervezôi tevékenységéért, az 
anyagszerkezet feltárásában végzett kiemelkedô kutatómun-
kájáért, amelynek során  elektronspektroszkópiai módszere-
ket fejlesztett ki ipari alkalmazások számára is; 

dr. Szarka Lászlónak, a földtudomány doktorának, az 
MTA Geodéziai és Geofizikai Kutatóintézet volt tudomá-
nyos igazgatóhelyettesének, az MTA Titkársága Kutatóinté-
zeti Fôosztálya vezetôjének,

a geofizika területén végzett több évtizedes kiemelkedô 
tudományos kutatói, oktatói és tudományszervezôi munkássá-
ga, a Föld bolygó nemzetközi Éve programsorozatban végzett 
tudományos, ismeretterjesztôi és tudományszervezési mun-
kájáért, illetve a nemzetközi Geomágnességi és Aeronómiai 
Szövetség 11. tudományos világkonferenciájának kiváló meg-
szervezéséért.

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint a Ma-
gyar Köztársaság kitüntetéseirôl szóló 1991. évi XXXI. tör-
vény 2. § (1) bekezdése alapján a közigazgatási és igazság-
ügyi miniszter elôterjesztésére a Magyar Köztársaság elnöke

 
a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI 

EZÜST ÉRDEMKERESZT
 (polgári tagozat)

  
kitüntetést adományozta

Salamon Antalnénak, az MTA-Semmelweis egyetem 
neuro- 
morfológiai  és neuroendokrin Kutatócsoportja laboratóriu-
mi szakasszisztensének,

közel hatvan éven át kiemelkedôen végzett szövettani 
asszisztensi munkájáért, a legkorszerûbb eljárások alkalma-
zásáért, több támogatott kutatócsoport-vezetô nemzetközileg 

is elismert kutatási eredményeit támogató tevékenységéért.

40/2010. (X. 12.) számú 
VK határozat 

A Vezetôi Kollégium tagjai az Akadémia közvetlen tulajdo-
nosi részvételével mûködô gazdasági társaságok 2009. évi 
tevékenységérôl szóló beszámolóban foglaltakat tudomásul 
vették. 

41/2010. (X. 12.) számú 
VK határozat 

A Vezetôi Kollégium tagjai a „Tájékoztató a Kormány szá-
mára a Magyar Tudományos Akadémia 2009. évi munkájá-
ról, valamint a magyar társadalom és gazdaság fellendítése ér-
dekében elért eredményeirôl” címû dokumentumban foglal-
takat – az ülésen tett módosítással – jóváhagyják, és egyetér-
tenek annak az elnökség elé terjesztésével.

 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS  AKADÉMIA 

VEZETÔI KOLLÉGIUMÁNAK
2010. OKTóbER 12-EI HATÁROZATAI
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42/2010. X. 12. számú 
VK határozat

A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Aka-
démia szabályzatainak idôarányos felülvizsgálatáról szóló 
elôterjesztést megvitatták, és azt az abban foglaltak szerint 
elfogadják.

43/2010. (X. 12.) számú 
VK határozat 

A Vezetôi Kollégium tagjai a Titkárság szervezeti egységei 
2010. II. negyedévi feladatainak teljesítésérôl készült beszá-
molót megismerték, és azt az elôterjesztés mellékletében fog-
laltak szerint jóváhagyólag elfogadták.

44/2010. (X. 12.) számú
VK határozat 

1. A Vezetôi Kollégium tagjai megismerték és elfogadták a 
Magyar Tudomány Ünnepe programjairól, szervezésérôl 
és kommunikációjáról szóló fôtitkárhelyettesi beszámolót.

2. A Vezetô Kollégium tagjai felkérik Csépe Valéria 
fôtitkárhelyettest, hogy az MTÜ programjainak megva-
lósulásáról és tapasztalatairól az MTA Titkársága Kom-
munikációs Fôosztálya által végzett elemzések elkészül-
te után adjon tájékoztatót.

45/2010. (X. 12.) számú 
VK határozat 

A Vezetôi Kollégium tagjai a Magyar Tudományos Akadémia 
Tudományetikai bizottságának ügyrendjét, valamint a Tudo-
mányetikai bizottság döntése elleni jogorvoslati eljárásrend-
jét megtárgyalták, és azokat az elôterjesztésben foglaltak sze-
rint, valamint az ülésen tett módosítással elfogadásra javasol-
ják az elnökség tagjai részére.

46/2010. (X. 12.) számú 
VK határozat 

A Vezetôi Kollégium tagjai egyetértenek a fiatal kutatói állás-
helyen foglalkoztatottak eredményes tevékenységének okle-
véllel történô elismerésének megszüntetésével.

50/2010.  (X. 26.) számú 
elnökségi határozat

Az elnökség tagjai a Magyar Tudományos Akadémia Tudo-
mányetikai bizottságának Ügyrendjét, valamint a Tudomány-
etikai bizottság döntése elleni jogorvoslati eljárásrendet meg-
tárgyalták, és azokat az elôterjesztésben foglaltak szerint, és 
az ülésen tett módosítással elfogadják.

51/2010. (X. 26.) számú 
elnökségi határozat

Az elnökség tagjai elfogadják „A Magyar Tudományos Aka-
démia elnökének tájékoztatója a Kormány számára a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 2009. évi munkájáról, valamint 
a magyar társadalom és gazdaság fellendítése érdekében elért 
eredményeirôl” címû dokumentumban foglaltakat, és egyetér-
tenek annak a Kormány elé történô benyújtásával.

52/2010. (X. 26.) számú 
elnökségi határozat 

Az elnökség tagjai a Jelölôbizottság eljárási Szabályzatát az 
elôterjesztésben foglaltak szerint jóváhagyják.

53/2010. (X. 26.) számú 
elnökségi határozat 

Az elnökség tagjai az Akadémia közvetlen tulajdonosi részvé-
telével mûködô gazdasági társaságok 2009. évi tevékenységérôl 
szóló beszámolóban foglaltakat tudomásul vették. 

54/2010. (X. 26.) számú
elnökségi határozat

1. Az elnökség tagjai megismerték és elfogadták a Magyar 
Tudomány Ünnepe programjairól, szervezésérôl és kom-
munikációjáról szóló fôtitkár-helyettesi beszámolót.

2. Az elnökség tagjai felkérik Csépe Valéria fôtitkárhelyettest, 
hogy az MTÜ programjainak megvalósulásáról és tapasz-
talatairól az MTA Titkársága Kommunikációs Fôosztálya 
által végzett elemzések elkészülte után adjon tájékoztatót.

 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 

ELNÖKSÉGÉNEK HATÁROZATAI 
A 2010. OKTóbER 26-ÁN MEGTARTOTT ÜLÉSÉRÔL
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A dokumentumot az Elnökség tagjai az 50/2010. (X. 26.) 
számú határozatukkal elfogadták

A Magyar Tudományos Akadémia
Tudományetikai bizottságának 

Ügyrendje

1. A Tudományetikai bizottság jogállása

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Tudományetikai 
bizottsága (Teb) a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 
1994. évi XL. törvény (MTAtv.) 9. §-a (2) bekezdése h) pont-
jában és az MTA Alapszabálya (Asz.) 32. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak szerint az MTA Közgyûlése állandó bizottsága, 
amelynek tagjait a Közgyûlés választja meg. A Teb munkáját 
önállóan, kizárólag a Közgyûlésnek alárendelve, valamint a vo-
natkozó, hatályos jogszabályok alapján végzi, tevékenységérôl 
a Közgyûlésnek évente beszámol. 

2. A Teb feladata és hatásköre

A Teb feladatait az MTAtv., az Asz., az MTA ügyrendje, va-
lamint a Tudományetikai kódex (Kódex) és Memorandum (a 
továbbiakban együtt: Tudományetikai kódex) határozza meg. 
A tudományetikai vétség kivizsgálásának részletes rendjét a 
Teb ügyrendje tartalmazza. (Asz. 24. § (13) bek.) 

2.1. A Teb 
2.1.1. a tudományos kutatás szabadságának, a tu-

dományos közélet tisztaságának védelmében 
állást foglal tudományetikai elvi kérdések-
ben; (MTAtv. 3. § (1) bek. g) pont; Asz. 32. 
§ (1) bek.)

2.1.2. felkérésre eljár minden olyan esetben, amely 
sérti vagy veszélyezteti a tudományos kuta-
tás etikai tisztaságát, illetve tudományetikai 
vétség gyanúját kelti; (Asz. 32. § (2) bek. és 
Memorandum)

2.1.3. megvizsgálja a doktori eljárás során felmerülô 
etikai vétségek miatt benyújtott kérelmet; (Kó-
dex 6.1. pont)

2.1.4. a szakterület szerint illetékes tudományos osz-
tály indítványa alapján határoz a köztestületi 
tagság felfüggesztésérôl; (Asz. 21. § (2) bek.)

2.1.5. elsô fokon jár el a 2.1.2.-2.1.4 pontokban meg-
határozott ügyekben, másodfokon, fellebbezési 
fórumként jár el – felkérésre – kutatóintézetek, 
felsôoktatási és más intézmények, szervezetek 
kutatásetikai bizottságaiban született döntések 
kifogásolása esetén; (Memorandum)

2.1.6. az eljárása során szerzett tapasztalatok haszno-
sítása érdekében, javaslatot tehet a Tudomány-
etikai kódex módosítására a Közgyûlésnek; 
(Memorandum)

2.1.7. a tevékenységérôl évente beszámol a 
Közgyûlésnek. (Asz. 27. § (9) bek.)

2.2. A Teb hatásköre kiterjed:
2.2.1. az MTA köztestületi tagjaira, az MTA dokto-

ra tudományos cím elnyeréséért folytatott el-
járásra és az abban résztvevô valamennyi sze-

mélyre, valamint az MTA Tudományetikai kó-
dexe 1. pontjában írt tudományos kutatókra; 
(Kódex 1. pont)

2.2.2. azokra a tudományetikai ügyekre, amelyekben 
mind a panasztevô, mind a bepanaszolt írásban 
bejelenti, hogy aláveti magát az eljárásnak. (Asz.  
32. § (3) bek., Kódex 6.1. pont)  A 2.2.1. alatt 
felsoroltak esetében az eljárás lefolytatásához  
a panasztevô, illetve a bepanaszolt alávetési 
nyilatkozatára nincs szükség.

3. A Teb tagjai és tisztségviselôi

3.1. A Teb-nek – a Közgyûlés által, titkos szavazással 
3 évre (egy akadémiai ciklusra) megválasztott - hu-
szonkét tagja van. A tagok legfeljebb még egy aka-
démiai ciklusra választhatók meg. A Tudományeti-
kai bizottság tagjait a tudományos osztályok jelö-
lik, osztályonként egy fôt az Akadémia rendes vagy 
levelezô tagjai közül, egy fôt pedig a köztestület 
nem akadémikus tagjai közül. Ha egy bizottsági tag 
a bizottsági munka ellátásában tartósan (6 hónapnál 
hosszabb ideig) akadályoztatva van, illetve tagsága 
bármely oknál fogva megszûnik, az érintett tudo-
mányos osztály jelölése alapján a Jelölôbizottság 
javaslatot tesz a Közgyûlésnek új tag megválasz-
tására. (MTAtv. 9. § (2) bek. h) pont és Asz. 32. § 
(2) bek.)

3.2. A Teb-nek a választást követô elsô ülése összehívásá-
ról az MTA elnöke gondoskodik. A Teb tagjai – ma-
guk közül – titkos szavazással megválasztják az elsô 
ülést levezetô elnököt, majd a Teb elnökét. Az em-
lített két tisztségre a Teb tagjai közül bárki megvá-
lasztható. A levezetô elnök feladata az elnökválasz-
tás lebonyolítása. Az elnökválasztást megelôzôen a 
bizottság bármely tagja tehet javaslatot a Teb elnöké-
re. A Teb elnökének a levezetô elnök is megválaszt-
ható. Másodszorra is megválasztható a Teb elnöké-
nek az a Teb-tag, aki csak egy ciklusban volt elnöke 
a Teb-nek. (Asz. 27. § (6) bek.)

3.3. A bizottság a Teb elnökét titkos szavazással, egyszerû 
többséggel választja meg. A Teb elnökének meg-
választásával a levezetô elnök feladata megszûnik. 
A Teb elnöke megbízatása a Teb megbízatásának 
idôtartamára szól. A Teb munkáját a bizottság elnö-
ke irányítja. Ha az elnök a bizottsági munka ellátá-
sában tartósan (6 hónapnál hosszabb ideig) akadá-
lyoztatva van, illetve bizottsági tagsága bármely ok-
ból megszûnik, a Teb új elnököt választ. (Asz 58. § 
(1) bek. d) pont)

3.4. A Teb titkársági teendôit az MTA Titkárság Jogi 
és Igazgatási Fôosztálya látja el. A Teb titkára, a 
fôosztály köztisztviselôi közül a fôosztály vezetôje 
által javasolt és a Teb elnöke által a feladat ellátásá-
val megbízott jogász. A titkár megbízása írásban, ik-
tatott megbízó okirat átadásával történik. A Teb el-
nöke a titkár megbízását megszüntetheti, és kérheti a 
fôosztály vezetôjét új titkár jelölésére. A Teb titkára 
tanácskozási joggal vesz részt a Teb ülésein.
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4. A Teb mûködése 

4.1. A Teb testületként jár el, hatáskörét a bizottsági ülé-
sen gyakorolja, tagjainak szavazati joga van. Állás-
foglalást fogalmaz, illetve fogalmazhat meg a 2.1.1., 
a 2.1.6. és a 2.1.7. pontban meghatározott ügyekben, 
illetve tevékenységgel összefüggésben, a  2.1.2., a 
2.1.3., a 2.1.4. és a 2.1.5. pontokban meghatározott 
ügyekben pedig határozatot hoz.

4.2. A bizottság állásfoglalásáról, illetve határozatáról 
(a továbbiakban együtt: döntésérôl) szavazni csak 
személyesen lehet. Távollevô tag írásban (elektronikus 
úton, e-mailben, faxon stb.) csak véleményt, 
javaslatot terjeszthet elô. Kivételes és indokolt 
esetben, amennyiben a Teb tagjai egy adott ügy 
minden lényeges körülményét ismerik, a Teb elnöke 
a tagoktól kérhet elektronikus úton, illetve írásban 
történô ügydöntô szavazást. 

4.3. A Teb szükség szerint, de évente legalább három al-
kalommal ülésezik. A Teb-et az elnök az ülés elôtt 
legalább 8 nappal a napirend, a hely és az idôpont 
megjelölésével írásban (levél, fax, vagy e-mail) hív-
ja össze. rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre 
is összehívható.

4.4. A Teb ülését az elnök iránymutatása alapján a bi-
zottság titkára készíti elô, és közösen gondoskodnak 
a Teb döntéseinek végrehajtásáról.

4.5. A Teb ülésén az elnök elnököl. Az elnök akadályoz-
tatása esetén a jelenlévô tagok maguk választanak 
üléselnököt.

4.6. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a Teb leg-
alább 12 tagja megjelent. A Teb határozatait 
egyszerû szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, 
szavazategyenlôség esetén az elnök szavazata dönt. 
A szavazásra – egyebekben – az Asz. mellékletének 
II. pontjában írtakat kell alkalmazni.

4.7. A bizottsági tagok legalább egyharmada, írásban, a 
napirend megjelölésével javasolhatja az elnöknek a 
Teb összehívását. Ha a javaslatnak az elnök 15 na-
pon belül nem tesz eleget, a kezdeményezôk is össze-
hívhatják a Teb-et. Az ily módon összehívott bizott-
ság a rendkívüli ülésen titkos szavazással, egyszerû 
szótöbbséggel levezetô elnököt választ. A bizottság a 
rendkívüli ülését egyebekben az általános szabályok 
szerint tartja, hozza meg döntését.

4.8. A Teb üléseirôl emlékeztetô készül, amely tartalmaz-
za az ülés helyét, idôpontját, a megtárgyalt napiren-
det, az elhangzott indítványokat, a szavazások ered-
ményét, minden olyan adatot, vagy tényt, amelynek 
rögzítését bármelyik bizottsági tag kéri, így különö-
sen a bizottsági tag különvéleményét a határozatra, 
vagy indokolására vonatkozóan. Az emlékeztetôt 
a Teb titkára az ülést követô 5 munkanapon belül 
összeállítja és jóváhagyásra megküldi a Teb elnö-
kének. Az elnök jóváhagyását követôen a titkár az 
emlékeztetôt haladéktalanul megküldi a Teb tagjai-
nak. Ha a Teb tagjai közül valaki úgy ítéli meg, hogy 
az emlékeztetô az ülésen elhangzottakat, vagy vala-
mely adatot, tényt, körülményt nem hitelesen tartal-
mazza, indítványozhatja annak módosítását. A mó-

dosításról az elnök dönt. Az emlékeztetôt a Teb a 
következô ülésén hagyja jóvá.

4.9. A Teb elnöke a Teb tagjaival a kapcsolatot elsôsorban 
e-mailen tartja, az ülések anyagait a titkár a Teb el-
nöke felhatalmazása és megbízása alapján – ugyan-
csak e-mailen küldi meg.

4.10. A Teb a közgyûlési éves beszámolójában az ügyekrôl 
rövid tájékoztatást ad.

5. Eljárás egyedi ügyekben 

5.1. A Teb-nek címzett beadványt a Teb titkára iktat-
ja, és azt haladéktalanul megküldi a Teb elnöké-
nek. Amennyiben az elnök közvetlenül kapja meg 
a beadványt, akkor azt iktatásra megküldi a Teb 
titkárának. elektronikusan érkezô beadvány csak 
abban az esetben kerül érdemi vizsgálatra, ha az 
beazonosítható személytôl vagy szervezettôl érke-
zik. egyedi ügyekben az elnök megvizsgálja, hogy 
a Teb-nek van-e hatásköre, illetve illetékessége az 
ügyben eljárni, valamint dönt a bejelentô szemé-
lyére vonatkozó esetleges titkosítási kérelemrôl. A 
bejelentôt, amennyiben titkosítási kérelmét a Teb 
elnöke, illetve a Teb elutasítja, határidô kitûzésével 
nyilatkoztatni kell arról, hogy a beadványt fenn-
tartja-e, vagy az alábbiak szerint él-e a jogorvos-
lat lehetôségével.

A bejelentô személye fôszabályként a bepanaszolt 
személy számára, illetve a Teb és másodfokú eljárás-
ban az elnökség tagjai, valamint a Teb titkára elôtt 
nyilvános. A bejelentô azonban a bejelentés megté-
telekor, különösen indokolt esetben kérheti adatai-
nak titkosítását az eljárásban részt vevôk (ideértve a 
bepanaszoltat is), vagy azok egy része elôtt. Az ada-
tok titkosított kezelésérôl a Teb elnöke dönt. Ameny-
nyiben a Teb elnöke az adatok titkosítására irányu-
ló kérelmet elutasítja, a bejelentô – a Teb tagjait is 
érintô titkosítási kérelem kivételével – az elutasítás-
ról szóló döntés kézhezvételétôl számított 15 napon 
belül a Teb-tôl kérheti a titkos adatkezelés elrende-
lését. A Teb döntésével kapcsolatban a titkosításra 
vonatkozóan további jogorvoslati lehetôség nincs. A 
Teb tagjaival szembeni titkosítás iránti kérelemnek 
a Teb elnöke általi elutasítása esetén jogorvoslatnak 
helye nincs; ezesetben a bejelentôt a fentiek szerinti 
nyilatkozattételre kell felhívni.

A Teb elnöke elektronikus úton (az elektronikus 
levelezési rendszerben részt nem vevô Teb tagnak 
postai úton) a beadvány megküldésével egyidejûleg 
indoklással ellátott javaslatot tesz a Teb tagjainak a 
beadvány elutasítására, amennyiben 
– a bejelentés nyilvánvalóan komolytalan, megala-

pozatlan, vagy névtelen,
– a bejelentés a Teb, illetve másodfokú eljárásban 

az elnökség által hozott, jogerôs határozat felül-
vizsgálatával kapcsolatos, kivéve ha 
– a bejelentés olyan új adatot, információt tar-

talmaz, amely az elsô vagy másodfokú tudo-
mányetikai határozat meghozatalakor nem 
volt ismert a döntéshozó elôtt, vagy 
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– bíróság az üggyel kapcsolatban azonos felek 
között, azonos tényállás mellett a tudomány-
etikai eljárást követôen a Teb vagy az elnök-
ség döntésével ellentétes döntést hozott,

–  a bejelentés bíróság által jogerôsen elbírált ügy-
ben hozott döntéssel ellentétes kérelmet tartalmaz,  

–  a beadvány elbírálása bíróság, vagy más hatóság 
hatáskörébe tartozik,

–  a panasz valamely akadémiai testület (bizottság, 
tudományos osztály, elnökség stb.) szakmai tu-
dományos kérdésben hozott döntését kifogásol-
ja, vagy a panasz egyébként tudományos kérdés-
ben kér állásfoglalást,

–  a panasz elbírálása, megítélése szerint, más köztes-
tület társadalmi, érdekvédelmi szervezet (pl. ügyvé-
di kamara, orvosi kamara) illetékességébe tartozik.

A Teb tagjai 15 napon belül „igen” vagy „nem” 
szavazattal tájékoztatják a Teb elnökét a javaslat-
tal kapcsolatos álláspontjukról. A Teb tagjainak 
szavazategyenlôsége esetén a Teb elnökének szava-
zata dönt. A Teb elnöke a beadvány befogadásáról, 
illetve elutasításáról a döntését a szavazás eredmé-
nyének megfelelôen hozza meg.

5.2. Amennyiben az eljárás megindítása a Teb tevékeny-
ségére vonatkozó jogszabályok és szabályok alapján 
indokolt és a Teb hatásköre és illetékessége is meg-
állapítható, a Teb elnöke az ügyet – megvizsgálás-
ra – a Teb elé terjeszti.

5.3. A Teb elnökének a beadványról hozott döntésérôl (a be-
advány befogadásáról, illetve annak – a Teb hatáskör-
ének vagy illetékességének hiányában – tárgyalás nélkü-
li elutasításáról) a panaszost a beadvány beérkezésétôl 
számított 30 napon belül a titkár írásban tájékoztatja. 
A tájékoztatásban ki kell térni arra is, hogy 
5.3.1 a Teb melyik ülésén várható az ügy tárgyalása, 
5.3.2 az ügyben a Teb tagjaként kik járnak el,
5.3.3 az eljárás során írásban kérdéseket tehet fel és 

érveit kifejtheti, bizonyítékokat csatolhat; ta-
núkat állíthat és az ügy iratait megismerheti;

5.3.4 az eljárásban részt vevôkkel szemben össze-
férhetetlenségi kifogást terjeszthet elô;

5.3.5  a bizottság érdemi (esetleges eljárási kérdés-
ben hozott) döntésérôl, a Teb elnöke a pana-
szost döntés meghozatalát követô 15 napon 
belül írásban tájékoztatni fogja.

5.4. A Teb titkára a beadvánnyal érintettet (a bepanaszoltat) 
értesíti arról, hogy ellene tudományetikai eljárást indí-
tottak, és az 5.3.1.-5.3.5 pontokban részletezett tájékoz-
tatást a részére is megadja azzal, hogy az ellene benyúj-
tott panaszt teljes részletességgel megismerheti.

5.5. A beadványról, a beérkezését követôen – amennyi-
ben arra van lehetôség – a Teb elsô ülésén, a rendel-
kezésre álló iratok alapján tárgyalni kell. Az ügyet a 
beadvány érkeztetését követôen, legkésôbb hat hóna-
pon belül le kell zárni. Amennyiben a Teb úgy ítéli 
meg, hogy az ügy nem zárható le hat hónap alatt, ha-
tározattal az ügy lezárására újabb, maximum három 
hónapos határidôt állapít meg. Az eljárási határidôbe 
nem számít be a Teb által a tényállás megállapítása 

vagy a döntés meghozatala érdekében megkeresett 
másik szerv/személy eljárásának idôtartama. A Teb 
elnöke által aláírt Teb határozatot a panaszosnak és 
a bepanaszoltnak a titkár küldi meg.

 5.6. Amennyiben az adott ügyben az elnök javaslatot tesz a 
Teb-nek az ügy megtárgyalására, a Teb az ülésén tar-
tott vitát követôen a rendelkezésére álló dokumentumok 
alapján dönt, vagy meghatározza azokat az eljárási cse-
lekményeket, amelyek végrehajtásától várható, hogy 
legkésôbb a következô ülésen határozatot tud hozni. 

 5.7. bonyolultabb ügyekben a Teb elnök
a) a Teb tagjai közül felkér referenst az ügy ismer-

tetésére, határozati javaslat elôterjesztésre;
b) a Teb tagjai közül eseti bizottságot kér fel. Az 

eseti bizottság tagjai – maguk közül – elnököt 
választanak. Az eseti bizottság szótöbbséggel ha-
tározati javaslatot és indokolást készít, amelyet a 
Teb elé terjeszt megvitatásra. 

A Teb elnöke maga is vezetheti a vizsgálatot, és ebbe 
– belátása szerint – a Teb általa szükségesnek tartott 
számú tagját bevonhatja. ebben az esetben az elnök 
készít határozati javaslatot és terjeszti azt indoklás-
sal ellátva megvitatásra a Teb elé.

5.8. A vizsgálat során a tényállást fel kell deríteni. 
5.8.1. Az eljárást – lehetôség szerint – a legszûkebb 

körben kell lefolytatni.
5.8.2. Mindkét félnek (a panaszosnak és a bepana-

szoltnak vagy képviselôjüknek) lehetôséget 
kell adni érveik írásbeli kifejtésére. 

5.8.3. Az etikai vétség elkövetésével bepanaszolt sze-
mélynek lehetôséget kell adni arra, hogy tel-
jes részletességgel megismerhesse az ellene 
a Teb-hez benyújtott panaszt, valamint arra, 
hogy – amennyiben azt kéri – írásban vála-
szolhasson, kérdéseket tehessen fel, bizonyí-
tékokat mutathasson be, tanúkat állíthasson 
és az ügy iratait megismerhesse. rendkívül 
indokolt esetben, akkor, ha a tényállás más-
ként nem tisztázható, a Teb elnöke hivatalból 
lehetôséget adhat a bejelentônek vagy a bepa-
naszoltnak arra, hogy érveit a Teb elnöke, az 
eseti bizottság vagy a Teb ülése elôtt szóban 
kifejtse

5.8.4. A Teb – szükség szerint – iratokat, szakértôi 
véleményeket szerez be. 

5.8.5. A Teb kiemelt figyelmet fordít a személyisé-
gi jogok tiszteletben tartására és a személyes 
adatok védelmére.

5.8.6. A Teb a vizsgálat során megismert informá-
ciókat – amennyiben az nem jogszabály által 
elôírt kötelezettsége – harmadik személy részé-
re, csak indokolt esetben, és a harmadik fél ál-
tal aláírt titoktartási nyilatkozat ellenében adhat 
át vagy tehet hozzáférhetôvé. (Kódex 6.2.4. és 
6.2.5. pontok). A Teb személyes adatokat har-
madik személy részére csak a személyes ada-
tok védelmérôl és a közérdekû adatok nyilvá-
nosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvényben 
meghatározott esetekben és módon továbbít-
hat, illetve tehet hozzáférhetôvé.
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5.8.7. Az eseti bizottság üléseirôl, a meghallgatások-
ról jegyzôkönyv készül.

5.9. A Teb egyedi ügyekben elsô fokon hozott határoza-
tát l5 napon belül az érintetteknek írásban megküldi. 
A határozatot (annak a döntést tartalmazó rendelkezô 
részét és az indoklást), határozatonként külön íven kell 
megszövegezni, évenkénti emelkedô sorrendben kell 
megszámozni és a határozatok nyilvántartásába be-
vezetni. A Teb határozatát a Teb elnöke írja alá. 

 A határozatnak tartalmaznia kell
5.9.1. a Teb-nek az ügyben hozott döntését,
5.9.2. a döntés indokolását, 
5.9.3. tájékoztatást arról, hogy a Teb elsô fokon hozott 

határozata ellen, a határozat kézhezvételétôl 
számított 15 napon belül lehet az MTA el-
nökségéhez – a Teb elnökének címzett – fel-
lebbezést benyújtani,

5.9.4. azt az információt, hogy a határozat fellebbe-
zés hiánya, illetve annak elkésettsége esetén 
hatályba lép, 

5.9.5. annak rögzítését, hogy a Teb a határozatot, a 
döntést követôen a Magyar Tudományos Aka-
démia honlapján közzéteszi, vagy a nyilvános-
ságra hozatal más módját választja, illetve

5.9.6. annak indokolását, hogy a Teb miért nem tájé-
koztatja a nyilvánosságot; (Kódex 6.2.7. pont)

5.9.7. azt a döntését, hogy szükségesnek tartja-e a ha-
tározatáról az elkövetô intézményét vagy szer-
vezetét külön értesíteni. (Kódex 6.2.8. pont)

5.10. A Teb elsô fokon hozott határozata ellen a bejelentô, 
a bepanaszolt, és az terjeszthet elô fellebbezést, aki-
re a Teb határozata kifejezett, érdemi megállapítást 
tartalmaz. A Teb elsô fokon hozott határozata ellen 
benyújtott fellebbezés esetén a Teb elnöke a felleb-
bezést, az adott ügy iratainak egyidejû megküldésé-
vel, elbírálásra, a fellebbezés kézhezvételétôl számí-
tott 15 napon belül felterjeszti az MTA elnökéhez. 

5.11.  A Teb, amennyiben kutatóintézetek, felsôoktatási és 
más intézmények, szervezetek kutatásetikai bizottsá-
gaiban született döntések kifogásolása esetében jár 
el, az 5.1.–5.10. pontokban foglaltakat alkalmazza 
értelemszerûen. A határozatban – amely lehet elma-
rasztaló, mentesítô, illetve az elsô fokon hozott hatá-
rozattal ellentétes vélemény megfogalmazása – rög-
zíteni kell, hogy a határozat ellen további jogorvos-
latnak nincs helye.

5.12.  egy tudományos osztály köztestületi tagság felfüg-
gesztésére irányuló indítványa esetén is az 5. pontban 
írtakat kell – értelemszerûen – alkalmazni.

5.13. A Teb hivatalból eljár az ellen a tudományetikai el-
járást kezdeményezô személy ellen, akirôl a vizsgá-
lat során kiderül, hogy az eljárást rosszhiszemûen 
kezdeményezte. 

5. 14. Összeférhetetlenségi szabályok
A Tudományetikai bizottság eljárásában nem vehet
részt az, aki:
− aki a bejelentô vagy a bepanaszolt közeli hoz-

zátartozója,
− aki a bejelentôvel vagy a bepanaszolttal mun-

kavégzésre irányuló bármely jogviszonyban 
alá-fölérendeltségi kapcsolatban áll,

− akitôl az ügy elfogulatlan megítélése az össze-
férhetetlenséget kellô megalapozottsággal bi-
zonyított egyéb okból nem várható.

Az Teb tagjaival szembeni összeférhetetlenségi kifogást 
a bejelentô, a bepanaszolt és a Teb tagja terjeszthet elô. 
A kifogást az összeférhetetlenségrôl való tudomásszerzést 
követôen haladéktalanul elô kell terjeszteni. Kifogást a 
Teb elsô tárgyalásának berekesztéséig lehet elôterjeszteni, 
függetlenül attól, hogy az elsô tárgyaláson az ügyben ér-
demi döntés született-e. Az elsô tárgyalás berekesztését 
követôen összeférhetetlenségi kifogásnak csak akkor van 
helye, ha az a tárgyalást követôen, de még az érdemi dön-
tés meghozatala elôtt következett be. Az érdemi döntés 
meghozatala után a Teb tagjával szembeni összeférhetet-
lenségi kifogásnak nincs helye. Az elôterjesztett összefér-
hetetlenségi kifogásról a Teb elnöke dönt, és döntésérôl 
az elôterjesztéstôl számított 15 napon belül értesíti a ki-
fogás elôterjesztôjét. A Teb elnökével szemben bejelen-
tett összeférhetetlenségrôl a Teb szavazással dönt, a sza-
vazásban a Teb elnöke nem vehet részt. A Teb döntésérôl 
annak meghozatalától számított 15 napon belül kell az 
elôterjesztôt értesíteni.

6. Vegyes rendelkezések

6.1. A Teb mûködésének jogszerûségéért a Teb elnöke 
felelôs. 
6.2. A Teb mûködéséhez szükséges adminisztra-

tív, technikai feltételeket az MTA Titkársá-
ga Jogi és Igazgatási Fôosztálya biztosítja. 
A Teb iratait a fôosztály irataitól külön kell 
iktatni, kezelni és irattározni. 

6.3. A Teb eljárásában, az ügyrendben nem szabá-
lyozott kérdésekben az MTAtv., az Asz., az 
MTA ügyrendje, az MTA Tudományetikai 
kódexe szabályait, valamint a hatályos, vo-
natkozó jogszabályokat kell megfelelô mó-
don alkalmazni.

7. Záró rendelkezések

A Teb ügyrendje az Akadémia elnöksége jóváhagyását 
követôen, az Akadémiai Értesítôben történô megjelené-
se napján lép hatályba. Az ügyrendet – a hatálybalépését 
követôen az MTA honlapján is meg kell jelentetni. (Asz. 
28. § (1) bek.)
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A dokumentumot az Elnökség tagjai az 50/2010. (X. 26.) szá-
mú határozatukkal elfogadták

A Tudományetikai bizottság döntése elleni  
jogorvoslati eljárásról

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexe 
6.1. pontjában foglaltak szerint a Tudományetikai bizottság 
elsô fokon hozott döntései esetében fellebbezési fórumként az 
MTA elnöksége jár el. 

1. Fellebbezni a Tudományetikai bizottság döntésének 
kézhezvételétôl számított 15 naptári napon belül lehet.

2. A fellebbezést a Tudományetikai bizottság elnökének cí-
mezve, az Akadémia elnökségéhez kell benyújtani.

3. A Tudományetikai bizottság elnöke a fellebbezést – annak 
kézhezvételétôl számított 30 napon belül, az Akadémia el-
nökének címezve küldi meg az Akadémia elnökségének. 
A fellebbezéshez csatolnia kell az ügy iratait, valamint az 
elnökségnek címzett, a fellebbezésre vonatkozó indokolt 
véleményét rögzítô felterjesztését.

4. Az Akadémia elnöke a 3. pontban írt iratcsomagnak az el-
nökségi ülésre való elôkészítésére, referálására az MTA 
köztestületi tagjai közül a kellô szaktudással rendelkezô 
szakértôt kér fel. A szakértô személyével szemben a 9. 
pontban felsorolt összeférhetetlenség fennállása esetén a 
bejelentô és a panaszos kifogással élhet, és kérheti másik 
szakértô kijelölését.

5. A felkért szakértô az üggyel kapcsolatos véleményét 
(elôterjesztését) 30 napon belül készíti el. A szakértô vé-
leményét a bejelentônek és a bepanaszoltnak azzal kell 
megküldeni, hogy arra 15 napon belül írásban észrevé-
telt tehetnek A bejelentô és a bepanaszolt a szakértô véle-
ményével szemben ellenvéleményt terjeszthet elô. Az el-
nökség másodfokú eljárásában a rendelkezésére álló ira-
tok alapján dönt.

6. Az elnökség a fellebbezési ügyet a szakértôi elôterjesztés 
és az esetleges ellenvélemény megismerése után a mun-
karendje szerinti következô ülésen tárgyalja, amennyi-
ben az elôterjesztés (ellenvélemény) az ülés elôtt 15 nap-
pal az elnökséghez megérkezik. Ha az elôterjesztés (el-
lenvélemény) a munkarend szerinti elsô elnökségi ülés 
idôpontját megelôzô 15 napon belül érkezik be, az a so-
ron következô ülést követô elnökségi ülésen is megtár-
gyalható. A szakértôi vélemény (ellenvélemény) figye-
lembe vétele a másodfokú döntés meghozatalakor az el-
nökségre nézve nem kötelezô.

7. Az elnökség határozatával
− a Tudományetikai bizottság döntését helybenhagyja, 

vagy

− a Tudományetikai bizottság döntését megváltoztat-
ja, vagy

− a Tudományetikai bizottság döntését megsemmisíti, 
és amennyiben szükséges, a Tudományetikai bizott-
ságot új eljárásra utasítja.

8. Az elnökség – figyelemmel a Tudományetikai bizott-
ságnak a nyilvánosságra hozatallal kapcsolatosan az elsô 
fokú határozatában rögzített álláspontjára – dönt a hatá-
rozatának az Akadémia honlapján, illetve az Akadémiai 
Értesítôben történô közzétételérôl.

9. Összeférhetetlenségi szabályok:

Az elnökség másodfokú döntéshozatali eljárásában nem ve-
het részt az, aki:

− a Teb elsôfokú döntésének meghozatalában részt vett,
− aki a Teb elsôfokú eljárásában szakértôként 

közremûködött, vagy akit tanúként meghallgattak,
− aki a bejelentô vagy a bepanaszolt közeli hozzátartozója,
− aki a bejelentôvel vagy a bepanaszolttal munkavég-

zésre irányuló bármely jogviszonyban alá-föléren-
deltségi kapcsolatban áll,

− akitôl az ügy elfogulatlan megítélése az összeférhetet-
lenséget kellô megalapozottsággal bizonyított egyéb 
okból nem várható.

Az elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályokat az Akadémia elnöke által felkért szakértôre is 
alkalmazni kell.

Az elnökség tagjaival vagy a szakértôvel szembeni összefér-
hetetlenségi kifogást 

− a bejelentô,
− a bepanaszolt,
− az elnökség bármely tagja, 
− a szakértô a saját személyére vonatkozóan 

terjeszthet elô. 

A kifogást az összeférhetetlenségrôl való tudomásszerzést 
követôen haladéktalanul elô kell terjeszteni. nem lehet ösz-
szeférhetetlenségi kifogást elôterjeszteni az ügyet tárgyaló 
elsô elnökségi ülés berekesztését követôen, kivéve, ha az ösz-
szeférhetetlenség a tárgyalást követôen állt be, és az ügyben 
az elnökség érdemben még nem határozott. Az elôterjesztett 
összeférhetetlenségi kifogásról az Akadémia elnöke dönt, és 
döntésérôl a kifogás elôterjesztésétôl számított 15 napon be-
lül értesíti az elôterjesztôt. Az elnök személyével szemben 
elôterjesztett összeférhetetlenségi kifogásról az elnökség sza-
vazással dönt (a szavazásban az elnök nem vehet részt). Az el-
nökség döntésérôl annak meghozatalától számított 15 napon 
belül kell az elôterjesztôt értesíteni.
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KÖZLEMÉNYEK

 

T Á J É K O Z T A T ó

a Magyar Tudományos Akadémia doktora cím 
adományozásáról

FAZeKAS ISTVÁn
 „Határérték-tételek és egyenlôtlenségek a 

valószínûségszámításban és a statisztikában”címû 
munkája alapján,

FISer AndrÁS
 „Fehérje-térszerkezetek homológia modellezése” 

címû munkája alapján,

HerSZÉnYI LÁSZLÓ
 „Proteolyticus enzimrendszerek és sejtkinetikai pa-

raméterek vizsgálata emésztôszervi betegségekben” 
címû munkája alapján,

JeneI GYÖrGY
 „Komparatív közpolitika (elméleti megközelítések és 

nemzetközi esettanulmányok a közpolitika körében)” 
címû munkája alapján,

KATOnA ISTVÁn
 „Az endokannabinoid rendszer szervezôdése és 

jelentôsége kémiai szinapszisokban” címû munkája 
alapján,

LUKÁCS ISTVÁn
 „A passióhagyomány a horvát irodalomban” címû 

munkája alapján,

MAJTÉnYI LÁSZLÓ
 „Az információs szabadságok (adatvédelem és a 

közérdekû adatok nyilvánossága)” címû munkája 
alapján,

P. MÜLLer PÉTer
 „Test és teatralitás” címû munkája alapján,

SZAbAdOS LÁSZLÓ
 „Ozmotikus stresszválaszok szabályozása az 

Arabidopsisban” címû munkája alapján,

SZAnYI MIKLÓS
 „Külföldi befektetések elvárt és valós modernizáci-

ós hatásai a magyar gazdaságban, és ezek ösztönzése 
regionális együttmûködéssel” címû munkája alapján,

VArGYAS GÁbOr
 „Mentalitás, vallás és társadalmi gyakorlat a vietna-

mi brúknál” címû munkája alapján,

VeSZPrÉMI KÁrOLY
 „Váltakozóáramú villamos hajtások hálózatcsatlako-

zási tulajdonságainak optimalizálása” címû munkája 
alapján,

ZArÁndY ÁKOS
 „Sokmagos processzor architektúrák topografikus 

számítási feladatokra” címû munkája alapján,

ZSÁrY ÁrPÁd
 „Gépelemek méretezési kérdései” címû munkája 

alapján,

elnyerte a Magyar Tudományos Akadémia doktora címet

németh Tamás, a  Magyar Tudományos Akadémia fôtitkára minden hétfôn 15.30–17.00 óra között – elôzetes bejelentkezés 
alapján (tel.: 269-0114) − fogadóórát tart. Az Akadémia köztestületi tagjainak más idôpontokban is rendelkezésére áll.

 
FOGADóóRA
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