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2011. július 6.
Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) elfogadja saját
tudományetikai kódexeként a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) tudományetikai
kódexét és a hozzátartozó Memorandumot, amelyeket az MTA Közgyűlése 25/2010. (V. 4.)
számú határozatával fogadott el.
Az MTA tudományetikai kódexe (MTA TEK) meghatározza a tudományos kutatást
végzők által követendő erkölcsi és etikai alapelveket, leírja azokat az ajánlott eljárásokat és
szabályokat, amelyek a tudományos kutatás végzésére vonatkoznak, és ismerteti azokat az
eseteket és az eljárási módokat, amelyekben a kutatási etika sérül.
Az OTKA csak az OTKA működésével kapcsolatos, az MTA TEK-ben nem vagy nem
kellően szabályozott kérdések kiegészítő megfogalmazását tekinti feladatának. Ilyenek
elsősorban a tudományos kutatási pályázatok kezelésével, értékelésével kapcsolatos OTKA
specifikus eljárások, az összeférhetetlenségi és titoktartási szabályok alkalmazása és a
megítélt támogatások megfelelő felhasználásával összefüggő etikai problémák elbírálása.
1. Az Etikai kódex hatálya
Az OTKA Etikai kódexének hatálya kötelezően kiterjed
az OTKA támogatásra pályázókra, illetve a támogatásban részesülőkre,
az OTKA testületek tagjaira,
a pályázatok értékelésében résztvevőkre és
az OTKA Iroda valamennyi munkatársára.
2. A pályázatkezelés etikai alapelvei, összeférhetetlenségi, titoktartási kérdések.
Etikai vétséget követ el az, aki
szándékosan valótlan adatot közöl vagy továbbít,
az összeférhetetlenség, érintettség fennállásáról elmulasztja tájékoztatni az
OTKA illetékesét és részt vesz olyan eljárásban, azaz véleményt nyilvánít, szavaz,
információt szerez vagy más formában közreműködik, illetve jelen van olyan ügyben,
amelyben érintettsége fennáll,
olyan adatokat keres és/vagy tovább ad, amelyekre közvetlen munkájához
nincs szüksége (az EPR-ben lévő hozzáférési jogosultság ezen felelősség alól nem
mentesít),
az OTKA eljárásában szereplő ügyről megfelelő felhatalmazás nélkül
információt ad külső személynek vagy szervezetnek, illetve valamely ügyben nemnyilvános, döntés-előkészítő anyagra vonatkozó, vagy testületi ülésekről szóló
információt ad külső személynek, vagy
a munkája során megismert információkat, más ezen munkájával szoros
összefüggésben nem álló ügyben felhasználja.

3. A támogatási összegek felhasználásával kapcsolatos etikai alapelvek
A pénzügyi elszámolási felelősségen túl etikai vétséget jelent, ha a megítélt
támogatást nem a Teljesítési Szabályokban rögzített vagy egyéb etikai elvárásoknak
megfelelően használják fel.
4.

Egyéb, az OTKA működésével kapcsolatos etikai alapelvek
Etikai vétséget követ el az, aki nem tartja be az SZMSZ, az Ügyrend, a
véleményezési elvek, a belső szabályzatok etikai előírásait,
az OTKA eljárásában tudomására jutott ismeret szellemi tulajdonjogát
megsérti,
az OTKA-ban betöltött feladatkörét személyes, vagy intézményi, anyagi vagy
más haszon illetve előny szerzésére használja fel.

5.

Eljárás az etikai szabályok megsértésének gyanúja esetén.
A vélelmezett eljárási illetve etikai vétség esetén az OTKA munkájában részt vevő
bármely személy (az OTKA Iroda munkatársa, pályázó, illetve bármelyik zsűri,
kollégium, vagy az OTKA Bizottság tagja) kezdeményezhet eljárást.
Az OTKA Bizottság elnökének kezdeményezésére az OTKA Bizottság dönt arról,
hogy a felmerült etikai vagy eljárási kérdéseket az OTKA Eljárási és Etikai Bizottsága
(EEB) kivizsgálja és állásfoglalását az OTKA Bizottság elé terjessze.

