
A dokumentumot az Elnökség tagjai az 50/2010. X. 26. számú határozatukkal elfogadták.  
 

 
 

A Tudományetikai Bizottság döntése elleni jogorvoslati eljárásról 
 
 

A Magyar Tudományos Akadémia Tudományetikai kódexe 6.1. pontjában foglaltak szerint a 
Tudományetikai Bizottság elsı fokon hozott döntései esetében fellebbezési fórumként az MTA 
Elnöksége jár el.  
 
 

1. Fellebbezni a Tudományetikai Bizottság döntésének kézhezvételétıl számított 15 
naptári napon belül lehet. 

 
2. A fellebbezést a Tudományetikai Bizottság elnökének címezve, az Akadémia 

Elnökségéhez kell benyújtani. 
 
3. A Tudományetikai Bizottság elnöke a fellebbezést – annak kézhezvételétıl számított 30 

napon belül, az Akadémia elnökének címezve küldi meg az Akadémia Elnökségének. A 
fellebbezéshez csatolnia kell az ügy iratait, valamint az Elnökségnek címzett, a 
fellebbezésre vonatkozó indokolt véleményét rögzítı felterjesztését. 

 
4. Az Akadémia elnöke a 3. pontban írt iratcsomagnak az elnökségi ülésre való 

elıkészítésére, referálására az MTA köztestületi tagjai közül a kellı szaktudással 
rendelkezı szakértıt kér fel. A szakértı személyével szemben a 9. pontban felsorolt 
összeférhetetlenség fennállása esetén a bejelentı és a panaszos kifogással élhet, és 
kérheti másik szakértı kijelölését. 

 
5. A felkért szakértı az üggyel kapcsolatos véleményét (elıterjesztését) 30 napon belül 

készíti el. A szakértı véleményét a bejelentınek és a bepanaszoltnak azzal kell 
megküldeni, hogy arra 15 napon belül írásban észrevételt tehetnek A bejelentı és a 
bepanaszolt a szakértı véleményével szemben ellenvéleményt terjeszthet elı. Az 
Elnökség másodfokú eljárásában a rendelkezésére álló iratok alapján dönt. 

 
  
6. Az Elnökség a fellebbezési ügyet a szakértıi elıterjesztés és az esetleges ellenvélemény 

megismerése után a munkarendje szerinti következı ülésen tárgyalja, amennyiben az 
elıterjesztés (ellenvélemény) az ülés elıtt 15 nappal az Elnökséghez megérkezik. Ha az 
elıterjesztés (ellenvélemény) a munkarend szerinti elsı elnökségi ülés idıpontját 
megelızı 15 napon belül érkezik be, az a soron következı ülést követı elnökségi 
ülésen is megtárgyalható. A szakértıi vélemény (ellenvélemény) figyelembe vétele a 
másodfokú döntés meghozatalakor az Elnökségre nézve nem kötelezı. 

 
7. Az Elnökség határozatával 

− a Tudományetikai Bizottság döntését helybenhagyja, vagy 
− a Tudományetikai Bizottság döntését megváltoztatja, vagy 
− a Tudományetikai Bizottság döntését megsemmisíti, és amennyiben 

szükséges, a Tudományetikai Bizottságot új eljárásra utasítja. 
 

8. Az Elnökség – figyelemmel a Tudományetikai Bizottságnak a nyilvánosságra hozatallal 
kapcsolatosan az elsı fokú határozatában rögzített álláspontjára – dönt a határozatának 
az Akadémia honlapján, illetve az Akadémiai Értesítıben történı közzétételérıl. 



 
9. Összeférhetetlenségi szabályok: 

 
Az Elnökség másodfokú döntéshozatali eljárásában nem vehet részt az, aki: 

− a TeB elsıfokú döntésének meghozatalában részt vett, 
− aki a TeB elsıfokú eljárásában szakértıként közremőködött, vagy akit 

tanúként meghallgattak, 
− aki a bejelentı vagy a bepanaszolt közeli hozzátartozója, 
− aki a bejelentıvel vagy a bepanaszolttal munkavégzésre irányuló bármely 

jogviszonyban alá-fölérendeltségi kapcsolatban áll, 
− akitıl az ügy elfogulatlan megítélése az összeférhetetlenséget kellı 

megalapozottsággal bizonyított egyéb okból nem várható. 
 
 

Az Elnökség tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat az Akadémia elnöke által 
felkért szakértıre is alkalmazni kell. 
 
Az Elnökség tagjaival vagy a szakértıvel szembeni összeférhetetlenségi kifogást  

− a bejelentı, 
− a bepanaszolt, 
− az Elnökség bármely tagja,  
− a szakértı a saját személyére vonatkozóan  

 
terjeszthet elı.  
 
A kifogást az összeférhetetlenségrıl való tudomásszerzést követıen haladéktalanul elı kell 
terjeszteni. Nem lehet összeférhetetlenségi kifogást elıterjeszteni az ügyet tárgyaló elsı 
elnökségi ülés berekesztését követıen, kivéve, ha az összeférhetetlenség a tárgyalást 
követıen állt be, és az ügyben az elnökség érdemben még nem határozott. Az elıterjesztett 
összeférhetetlenségi kifogásról az Akadémia elnöke dönt, és döntésérıl a kifogás 
elıterjesztésétıl számított 15 napon belül értesíti az elıterjesztıt. Az elnök személyével 
szemben elıterjesztett összeférhetetlenségi kifogásról az Elnökség szavazással dönt (a 
szavazásban az elnök nem vehet részt). Az elnökség döntésérıl annak meghozatalától 
számított 15 napon belül kell az elıterjesztıt értesíteni. 
 


