
A Magyar Tudományos Akadémia köz-
gyûlése május 4-én elfogadta a Tudomány-
etikai kódexet. Ez „nem törvény, nem jogi
norma, hanem a tudományos világ önszabá-
lyozásának eszköze” – olvasható a l80. köz-
gyûlés elé beterjesztett dokumentum
preambulumában. A legfontosabb szabá-
lyok, amelyeket a tudományos kutató magá-
ra nézve kötelezõnek, a külvilág felé pedig
képviselendõnek tart, az alábbiak a 2. feje-
zetben megfogalmazottak szerint: 

1. Tisztesség a tudományos célok és a
kutatási szándékok ismertetésében, a tudo-
mányos módszerek, eljárásmódok és meg-
alapozott értelmezések szabatos bemutatá-
sában, továbbá az eredmények alkalmazásá-
ban rejlõ lehetõségek, veszélyek és jogosnak
tekinthetõ igények világossá tételében. 

2. Megbízhatóság a kutatás végzésében,
az adatok rögzítésében és tárolásában, to-
vábbá az adatok közlésében. A gondatlanság
és a figyelmetlenség kiküszöbölése. Teljes
körû beszámolás a kutatás kivitelezésérõl és
eredményeirõl.

3. Objektivitás: az értelmezések és a kö-
vetkeztetések levonása kizárólag tényeken
vagy elfogulatlan és logikus bizonyításon
alapulhat, valamint olyan adatokon, ame-
lyek helyessége legalább elméleti szinten el-
lenõrizhetõ. 

4. Pártatlanság és függetlenség bármely
érdekelt féltõl vagy csoportérdektõl, ideoló-
giai vagy politikai nyomásgyakorlóktól, gaz-
dasági vagy pénzügyi befolyástól.

5. Nyitottság az eredmények más kuta-
tókkal történõ megbeszélésekor és az ered-
mények publikálása során, hozzájárulva a
közös tudáskincs gyarapításához. A nyitott-
ság feltételezi a tudományos közleményben
közzétett eredményeket alátámasztó adatok
nyilvánosságát és hozzáférhetõségét minden
érdeklõdõ kutató és a közvélemény számára.
Ezt az alapelvet indokolt esetben korlátoz-
hatják a kutatás jellegébõl adódó speciális
szempontok (iparjogvédelem, személyiségi
jogok védelme stb.). Korlátozott a nyitottság
a folyamatban lévõ kutatások során is.

6. Gondosság a kutatásban részt vevõket
és annak tárgyait illetõen, legyenek azok em-
berek, kísérleti állatok, a környezet vagy a
kultúra termékei. Az embereken és állatokon
végzett vizsgálatok mindig a többnyire jogsza-
bályokban is rögzített eljárásokon, tiszteleten
és figyelmességen kell hogy alapuljanak. 

7. Elfogulatlanság a mások munkájának
bemutatásában, a referenciák megadásában.
A kutató kollégák szakmai integritását tisz-
teletben kell tartani, eredményeiket becsü-
letesen kell kezelni. 

8. Felelõsség az eljövendõ tudományos
nemzedékek iránt: A fiatal kutatók irányítá-
sa, oktatása különös figyelmet és az etikai
normák közvetítését és fokozott tiszteletben
tartását követeli meg. 

9. Önzetlen és elfogulatlan részvétel a
tudományos közéletben: a bírálati folyama-
tokban, a tudományos testületek és a bizott-
ságok munkájában.
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