A dokumentumot az Elnökség tagjai a 34/2012. (IV. 10.) 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)
pontjában és az MTA Alapszabálya (Asz.) 32. § (2) bekezdésében foglaltak szerint az MTA
Közgyűlése állandó bizottsága, amelynek tagjait a Közgyűlés választja meg. A TeB munkáját
önállóan, kizárólag a Közgyűlésnek alárendelve, valamint a vonatkozó, hatályos jogszabályok
alapján végzi, tevékenységéről a Közgyűlésnek évente beszámol.
2. A TeB feladata és hatásköre
A TeB feladatait az MTAtv., az Asz., az MTA ügyrendje, valamint 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 tudományos közélet tisztaságának
védelmében állást foglal tudományetikai elvi kérdésekben; (MTAtv. 3. § (1)
bek. g) pont; Asz. 32. § (1) bek.)
2.1.2. felkérésre eljár minden olyan esetben, amely sérti vagy veszélyezteti a
tudományos kutatás etikai tisztaságát, illetve tudományetikai vétség gyanúját
kelti; (Asz. 32. § (2) bek. és Memorandum)
2.1.3. megvizsgálja a doktori eljárás során felmerülő etikai vétségek miatt
benyújtott kérelmet; (Kódex 6.1. pont)
2.1.4. a szakterület szerint illetékes tudományos osztály indítványa alapján határoz a
köztestületi tagság felfüggesztéséről; (Asz. 21. § (2) bek.)
2.1.5. első fokon jár el a 2.1.2.-2.1.4 pontokban meghatározott ügyekben,
másodfokon, fellebbezési fórumként jár el – felkérésre – kutatóintézetek,
felsőoktatási és más intézmények, szervezetek kutatásetikai bizottságaiban
született döntések kifogásolása esetén; (Memorandum)
2.1.6. az eljárása során szerzett tapasztalatok hasznosítása érdekében, javaslatot
tehet a Tudományetikai kódex módosítására a Közgyűlésnek; (Memorandum)
2.1.7. a tevékenységéről évente beszámol a Közgyűlésnek. (Asz. 27. § (9) bek.)
2.2. A TeB hatásköre kiterjed:
2.2.1. az MTA köztestületi tagjaira, az MTA doktora tudományos cím elnyeréséért
folytatott eljárásra és az abban résztvevő valamennyi személyre, valamint az
MTA Tudományetikai kódexe 1. pontjában írt tudományos kutatókra;
(Kódex 1. pont)

2.2.2. azokra a tudományetikai ügyekre, amelyekben mind a panasztevő, 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 panasztevő, illetve a bepanaszolt alávetési nyilatkozatára
nincs szükség.
3. A TeB tagjai és tisztségviselői
3.1. A TeB-nek – a Közgyűlés által, titkos szavazással 3 évre (egy akadémiai ciklusra)
megválasztott - huszonkét tagja van. A tagok legfeljebb még egy akadémiai ciklusra
választhatók meg. A Tudományetikai Bizottság tagjait a tudományos osztályok jelölik,
osztályonként egy főt az Akadémia rendes vagy levelező tagjai közül, egy főt 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 megszűnik, az érintett tudományos osztály jelölése alapján a
Jelölőbizottság javaslatot tesz a Közgyűlésnek új tag megválasztására. (MTAtv. 9. § (2)
bek. h) pont és Asz. 32. § (2) bek.)
3.2. A TeB-nek a választást követő első ülése összehívásáról az MTA elnöke gondoskodik.
A TeB tagjai – maguk közül – titkos szavazással megválasztják az első ülést levezető
elnököt, majd a TeB elnökét. Az említett két tisztségre a TeB tagjai közül bárki
megválasztható. A levezető elnök feladata az elnökválasztás lebonyolítása. Az
elnökválasztást megelőzően a bizottság bármely tagja tehet javaslatot a TeB elnökére. A
TeB elnökének a levezető elnök is megválasztható. Másodszorra is megválasztható a
TeB elnökének 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, egyszerű többséggel választja meg. A TeB
elnökének megválasztásával a levezető elnök feladata megszűnik. A TeB elnöke
megbízatása a TeB megbízatásának időtartamára szól. A TeB munkáját a bizottság
elnöke irányítja. Ha az elnök a bizottsági munka ellátásában tartósan (6 hónapnál
hosszabb ideig) akadályoztatva van, illetve bizottsági tagsága bármely okból megszűnik,
a TeB új elnököt választ. (Asz 58. § (1) bek. d) pont)
3.4. A TeB titkársági teendőit az MTA Titkárság Jogi és Igazgatási Főosztálya látja el. A TeB
titkára, a főosztály köztisztviselői közül a főosztály vezetője által javasolt és a TeB
elnöke által a feladat ellátásával megbízott jogász. A titkár megbízása írásban, iktatott
megbízó okirat átadásával történik. A TeB elnöke a titkár megbízását megszüntetheti, és
kérheti a főosztály vezetőjét új titkár jelölésére. A TeB titkára tanácskozási joggal vesz
részt a TeB ülésein.
4. A TeB működése
4.1. A TeB testületként jár el, hatáskörét a bizottsági ülésen gyakorolja, tagjainak szavazati
joga van. Állásfoglalást 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: döntéséről)
szavazni csak személyesen lehet. Távollevő tag írásban (elektronikus úton, e-mailben,
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faxon stb.) csak véleményt, javaslatot terjeszthet elő. 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 történő ügydöntő szavazást.
4.3. A TeB szükség szerint, de évente legalább három alkalommal ülésezik. A TeB-et az
elnök az ülés előtt legalább 8 nappal a napirend, a hely és az időpont megjelölésével
írásban (levél, fax, vagy e-mail) hívja össze. Rendkívüli esetben az ülés 8 napon belülre is
összehívható.
4.4. A TeB ülését az elnök iránymutatása alapján a bizottság titkára készíti elő, és közösen
gondoskodnak a TeB döntéseinek végrehajtásáról.
4.5.

A TeB ülésén az elnök elnököl. Az elnök akadályoztatása esetén a jelenlévő tagok
maguk választanak üléselnököt.

4.6. Az ülés akkor határozatképes, ha azon a TeB legalább 12 tagja megjelent. A TeB
határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg, szavazategyenlőség
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 napon belül nem tesz
eleget, a kezdeményezők is összehívhatják a TeB-et. Az ily módon összehívott bizottság
a rendkívüli ülésen titkos szavazással, egyszerű szótöbbséggel levezető elnököt választ.
A bizottság a rendkívüli ülését egyebekben az általános szabályok szerint tartja, hozza
meg döntését.
4.8. A TeB üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza az ülés helyét, időpontját, a
megtárgyalt napirendet, az elhangzott indítványokat, a szavazások eredményét, minden
olyan adatot, vagy tényt, amelynek rögzítését bármelyik bizottsági tag kéri, így
különösen a bizottsági tag különvéleményét a határozatra, vagy indokolására
vonatkozóan. Az emlékeztetőt a TeB titkára az ülést követő 5 munkanapon belül
összeállítja és jóváhagyásra megküldi a TeB elnökének. Az elnök jóváhagyását követően
a titkár az emlékeztetőt haladéktalanul megküldi a TeB tagjainak. Ha a TeB tagjai közül
valaki úgy ítéli meg, hogy az emlékeztető az ülésen elhangzottakat, vagy valamely adatot,
tényt, körülményt nem hitelesen tartalmazza, indítványozhatja annak módosítását. A
módosításról az elnök dönt. Az emlékeztetőt a TeB a következő ülésén hagyja jóvá.
4.9. A TeB elnöke a TeB tagjaival a kapcsolatot elsősorban e-mailen tartja, az ülések
anyagait a titkár a TeB elnöke felhatalmazása és megbízása alapján – ugyancsak e-mailen
küldi meg.
4.10 A TeB tagjai a tudományetikai bizottsági tisztségük ellátása során, azzal összefüggésben
tudomásukra jutott adatokat, információkat kötelesek bizalmasan kezelni, azokat
illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé. A TeB tagjai titoktartási
kötelezettségüket titoktartási nyilatkozat aláírásával kötelesek vállalni.
4.11. A TeB a közgyűlési éves beszámolójában az ügyekről rövid tájékoztatást ad.
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5. Eljárás egyedi ügyekben
5.1. A TeB-nek címzett beadványt a TeB titkára iktatja, és azt haladéktalanul megküldi a
TeB elnökének. Amennyiben az elnök közvetlenül kapja meg a beadványt, akkor azt
iktatásra megküldi a TeB titkárának. Elektronikusan érkező beadvány csak abban az
esetben kerül érdemi vizsgálatra, ha az beazonosítható személytől vagy szervezettől
érkezik. Egyedi ügyekben az elnök megvizsgálja, hogy a TeB-nek van-e hatásköre,
illetve illetékessége az ügyben eljárni, valamint dönt a bejelentő személyére vonatkozó
esetleges titkosítási kérelemről. A bejelentőt, amennyiben titkosítási kérelmét a TeB
elnöke, illetve a TeB elutasítja, határidő kitűzésével nyilatkoztatni kell arról, hogy a
beadványt fenntartja-e, vagy az alábbiak szerint él-e a jogorvoslat lehetőségével.
A bejelentő személye főszabályként a bepanaszolt személy számára, illetve a TeB és
másodfokú eljárásban az Elnökség tagjai, valamint a TeB titkára előtt nyilvános. A
bejelentő azonban a bejelentés megtételekor, különösen indokolt esetben kérheti
adatainak titkosítását az eljárásban részt vevők (ideértve a bepanaszoltat is), vagy azok
egy része előtt. Az adatok titkosított kezeléséről a TeB elnöke dönt. Amennyiben a TeB
elnöke az adatok titkosítására irányuló kérelmet elutasítja, a bejelentő – a TeB tagjait is
érintő titkosítási kérelem kivételével – az elutasításról szóló döntés kézhezvételétől
számított 15 napon belül a TeB-től kérheti a titkos adatkezelés elrendelését. A TeB
döntésével kapcsolatban a titkosításra vonatkozóan további jogorvoslati lehetőség
nincs. A TeB tagjaival szembeni titkosítás iránti kérelemnek a TeB elnöke általi
elutasítása esetén jogorvoslatnak helye nincs; ezesetben a bejelentőt a fentiek szerinti
nyilatkozattételre kell felhívni.
A TeB elnöke a beadvány megérkezésétől számított 30 napon belül elektronikus úton
(az elektronikus levelezési rendszerben részt nem vevő TeB tagnak postai úton) a
beadvány megküldésével egyidejűleg indoklással ellátott javaslatot tesz a TeB tagjainak a
beadvány elutasítására, vagy a tudományetikai eljárás lefolytatására.
A beadványt a TeB érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, amennyiben
- a bejelentés nyilvánvalóan komolytalan, megalapozatlan, vagy névtelen,
- a bejelentés a TeB, illetve másodfokú eljárásban az Elnökség által hozott, jogerős
határozat felülvizsgálatával kapcsolatos, kivéve ha
 a bejelentés olyan új adatot, információt tartalmaz, amely az első
vagy másodfokú tudományetikai határozat meghozatalakor nem
volt ismert a döntéshozó előtt, vagy
 bíróság az üggyel kapcsolatban azonos felek között, azonos
tényállás mellett a tudományetikai eljárást követően a TeB vagy az
Elnökség döntésével ellentétes döntést hozott,
- a bejelentés bíróság által jogerősen elbírált ügyben hozott döntéssel ellentétes
kérelmet tartalmaz,
- a beadvány elbírálása bíróság, vagy más hatóság hatáskörébe tartozik,
- a panasz valamely szervezet, hivatal vagy akadémiai testület (bizottság,
tudományos osztály, elnökség stb.) szakmai tudományos kérdésben hozott
döntését kifogásolja, vagy a panasz egyébként tudományos kérdésben kér
állásfoglalást,
- a panasz elbírálása, megítélése szerint, más köztestület társadalmi, érdekvédelmi
szervezet (pl. ügyvédi kamara, orvosi kamara) illetékességébe tartozik,
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- a beadványban foglaltak vagy azzal szorosan összefüggő, az ügy eldöntését
érdemben befolyásoló körülmények, tények vizsgálata bíróság, hatóság vagy más
szervezet, testület előtt folyamatban van.
A TeB tagjai az eljárás megindításáról vagy a beadvány elutasításáról szóló döntésüket
30 napon belül hozzák meg. A TeB tagjainak szavazategyenlősége esetén a TeB
elnökének szavazata dönt.
5.2. Amennyiben az eljárás megindítása a TeB tevékenységére vonatkozó jogszabályok és
szabályok alapján indokolt és a TeB hatásköre és illetékessége is megállapítható, a TeB
elnöke az ügyet – megvizsgálásra – a TeB elé terjeszti.
5.3. A TeB-nek a beadványról hozott, 5.1 pont szerinti döntéséről (a beadvány
befogadásáról, illetve annak – a TeB hatáskörének vagy illetékességének hiányában –
tárgyalás nélküli elutasításáról) a panaszost a titkár írásban tájékoztatja. A beadvány
befogadása esetén a tájékoztatásban ki kell térni arra is, hogy
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

a TeB melyik ülésén várható az ügy tárgyalása,
az ügyben a TeB tagjaként kik járnak el,
az eljárás során írásban kérdéseket tehet fel és érveit kifejtheti,
bizonyítékokat csatolhat; tanúkat állíthat és az ügy iratait megismerheti;
az eljárásban részt vevőkkel szemben összeférhetetlenségi kifogást
terjeszthet elő;
a bizottság érdemi (esetleges eljárási kérdésben hozott) döntéséről, a TeB
elnöke a panaszost döntés meghozatalát követő 15 napon belül írásban
tájékoztatni fogja.

5.4. A TeB titkára a beadvánnyal érintettet (a bepanaszoltat) értesíti arról, hogy valamely, a
bepanaszoltat érintő ügyben tudományetikai eljárást indítottak, és az 5.3.1.-5.3.5
pontokban részletezett tájékoztatást a részére is megadja azzal, hogy az ellene benyújtott
panaszt teljes részletességgel megismerheti.
5.5. A beadvány befogadása esetén arról, a beérkezését követően – amennyiben arra van
lehetőség – a TeB első ülésén, a rendelkezésre álló iratok alapján tárgyalni kell. Az ügyet
a beadvány érkeztetését követően, legkésőbb hat hónapon belül le kell zárni.
Amennyiben a TeB úgy ítéli meg, hogy az ügy nem zárható le hat hónap alatt,
határozattal az ügy lezárására újabb, maximum három hónapos határidőt állapít meg. Az
eljárási határidőbe nem számít be a TeB által a tényállás megállapítása vagy a döntés
meghozatala érdekében megkeresett másik szerv/személy eljárásának és az eljárás
megindításáról vagy elutasításáról szóló döntés ellen előterjesztett kifogás elbírálásának
időtartama. 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 tartott vitát követően a rendelkezésére álló dokumentumok alapján
dönt, vagy meghatározza azokat az eljárási cselekményeket, amelyek végrehajtásától
várható, hogy legkésőbb a következő ülésen határozatot tud hozni.
5.7. Bonyolultabb ügyekben a TeB elnök
a)
a TeB tagjai közül felkér referenst az ügy ismertetésére, határozati javaslat
előterjesztésre;
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b)

a TeB tagjai közül eseti bizottságot kér fel. Az eseti bizottság tagjai – maguk
közül – elnököt választanak. Az eseti bizottság szótöbbséggel határozati
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 indoklással ellátva megvitatásra a TeB elé.
5.8. A vizsgálat során a tényállást fel kell deríteni.
5.8.1.
Az eljárást – lehetőség szerint – a legszűkebb körben kell lefolytatni.
5.8.2.
Mindkét félnek (a panaszosnak és a bepanaszoltnak vagy képviselőjüknek)
lehetőséget kell adni érveik írásbeli kifejtésére.
5.8.3.
Az etikai vétség elkövetésével bepanaszolt személynek lehetőséget kell
adni arra, hogy teljes részletességgel megismerhesse az ellene a TeB-hez
benyújtott panaszt, valamint arra, hogy – amennyiben azt kéri – írásban
válaszolhasson, kérdéseket tehessen fel, bizonyítékokat mutathasson be,
tanúkat állíthasson és az ügy iratait megismerhesse. Rendkívül indokolt
esetben, akkor, ha a tényállás másként nem tisztázható, a TeB elnöke
hivatalból lehetőséget adhat a bejelentőnek vagy a bepanaszoltnak arra,
hogy érveit a TeB elnöke, az eseti bizottság vagy a TeB ülése előtt szóban
kifejtse
5.8.4.
A TeB – szükség szerint – iratokat, szakértői véleményeket szerez be.
5.8.5.
A TeB kiemelt figyelmet fordít a személyiségi jogok tiszteletben tartására
és a személyes adatok védelmére.
5.8.6.
A TeB a vizsgálat során megismert információkat – amennyiben az nem
jogszabály által előírt kötelezettsége – harmadik személy részére, csak
indokolt esetben, és a harmadik fél által aláírt titoktartási nyilatkozat
ellenében adhat át vagy tehet hozzáférhetővé. (Kódex 6.2.4. és 6.2.5. pontok).
A TeB személyes adatokat harmadik személy részére csak az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvényben meghatározott esetekben és módon továbbíthat, illetve tehet
hozzáférhetővé.
5.8.7.
Az eseti bizottság üléseiről, a meghallgatásokról jegyzőkönyv készül.
5.9. A TeB egyedi ügyekben első fokon hozott határozatát l5 napon belül az érintetteknek
írásban megküldi. A határozatot (annak a döntést tartalmazó rendelkező részét és az
indoklást), határozatonként külön íven kell megszövegezni, évenkénti emelkedő
sorrendben kell megszámozni és a határozatok nyilvántartásába bevezetni. 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 első fokon hozott határozata ellen, a
határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül lehet az MTA
Elnökségéhez – a TeB elnökének címzett – fellebbezést benyújtani,
5.9.4.
azt az információt, hogy a határozat fellebbezés hiánya, illetve annak
elkésettsége esetén hatályba lép,
5.9.5.
annak rögzítését, hogy a TeB a határozatot a döntést követően az
Akadémia közgyűlésének tájékoztatásával teszi nyilvánossá, vagy a
nyilvánosságra hozatal más módját választja (például a Magyar
Tudományos Akadémia honlapján vagy az Akadémiai Értesítőben történő
közzététel),, illetve
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5.9.6.

annak indokolását, hogy a TeB miért nem tájékoztatja a nyilvánosságot;
(Kódex 6.2.7. pont)
5.9.7.
azt a döntését, hogy szükségesnek tartja-e a határozatáról az elkövető
intézményét vagy szervezetét külön értesíteni. (Kódex 6.2.8. pont)
5.10. A TeB első fokon hozott határozata ellen a bejelentő, a bepanaszolt, és az terjeszthet
elő fellebbezést, akire a TeB határozata kifejezett, érdemi megállapítást tartalmaz. A
TeB első fokon hozott határozata ellen benyújtott fellebbezés esetén a TeB elnöke a
fellebbezést, az adott ügy iratainak egyidejű megküldésével, elbírálásra, a fellebbezés
kézhezvételétől számított 15 napon belül felterjeszti az MTA elnökéhez.
5.11. A TeB, amennyiben kutatóintézetek, felsőoktatási és más intézmények, szervezetek
kutatásetikai bizottságaiban született döntések kifogásolása esetében jár el, az 5.1. 5.10. pontokban foglaltakat alkalmazza értelemszerűen. A határozatban – amely lehet
elmarasztaló, mentesítő, illetve az első fokon hozott határozattal ellentétes vélemény
megfogalmazása – rögzíteni kell, hogy a határozat ellen további jogorvoslatnak nincs
helye.
5.12. Egy tudományos osztály köztestületi tagság felfüggesztésére irányuló indítványa
esetén is az 5. pontban írtakat kell – értelemszerűen – alkalmazni.
5.13.A TeB hivatalból eljár az ellen a tudományetikai eljárást kezdeményező személy ellen,
akiről a vizsgálat során kiderül, hogy az eljárást rosszhiszeműen kezdeményezte.
5. 14. Összeférhetetlenségi szabályok
A Tudományetikai Bizottság eljárásában nem vehet részt az, aki:
− aki a bejelentő vagy a bepanaszolt közeli hozzátartozója,
− aki a bejelentővel vagy a bepanaszolttal munkavégzésre irányuló bármely
jogviszonyban alá-fölérendeltségi kapcsolatban áll,
− akitől az ügy elfogulatlan megítélése az összeférhetetlenséget kellő
megalapozottsággal bizonyított egyéb okból nem várható.
Az TeB tagjaival szembeni összeférhetetlenségi kifogást a bejelentő, a bepanaszolt és a TeB
tagja terjeszthet elő. A kifogást az összeférhetetlenségről való tudomásszerzést követően
haladéktalanul elő kell terjeszteni. Kifogást a TeB első tárgyalásának berekesztéséig lehet
előterjeszteni, függetlenül attól, hogy az első tárgyaláson az ügyben érdemi döntés születette. Az első tárgyalás berekesztését követően összeférhetetlenségi kifogásnak csak akkor van
helye, ha az a tárgyalást követően, de még az érdemi döntés meghozatala előtt következett
be. Az érdemi döntés meghozatala után a TeB tagjával szembeni összeférhetetlenségi
kifogásnak nincs helye. Az előterjesztett összeférhetetlenségi kifogásról a TeB elnöke dönt,
és döntéséről az előterjesztéstől számított 15 napon belül értesíti a kifogás előterjesztőjét. A
TeB elnökével szemben bejelentett összeférhetetlenségről a TeB szavazással dönt, a
szavazásban a TeB elnöke nem vehet részt. A TeB döntéséről annak meghozatalától
számított 15 napon belül kell az előterjesztőt értesíteni.
6. Vegyes rendelkezések
6.1. A TeB működésének jogszerűségéért a TeB elnöke felelős.
6.2. A TeB működéséhez szükséges adminisztratív, technikai feltételeket az MTA
Titkársága Jogi és Igazgatási Főosztálya biztosítja. A TeB iratait a főosztály irataitól
külön kell iktatni, kezelni és irattározni.
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6.3. A TeB eljárásában, az ügyrendben nem szabályozott kérdésekben az MTAtv., az Asz.,
az MTA ügyrendje, az MTA Tudományetikai kódexe szabályait, valamint a hatályos,
vonatkozó jogszabályokat kell megfelelő módon alkalmazni.
7. Záró rendelkezések
A TeB ügyrendje az Akadémia Elnökségének jóváhagyását követően, 2012. április 15-én lép
hatályba, egyidejűleg az Elnökség által 2010. október 26-án elfogadott ügyrend hatályát veszti.
Az ügyrendet a hatálybalépését követően az MTA honlapján is meg kell jelentetni. (Asz. 28. §
(1) bek.)
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