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Zárószavazás előtti módosító javaslat

Dr. Kövér László
az Országgyű lés elnöke
részére
Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottsága az oktatás szabályozására
vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló T/11114. számon benyújtott
törvényjavaslathoz az egyes házszabályi rendelkezésekr ől szóló 46/1994. (IX.30.) OGY
határozat 107. § (1) bekezdése alapján a T/11114/41 . számú egységes javaslatához az alábbi

zárószavazás előtti módosító javaslatot
terjeszti elő :

Az egységes javaslat az alábbi új 3 . §-sal egészül ki, továbbá a 3-4 . §-a az alábbiak szerint
módosul :

„3• §

A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994 . évi XL. törvény (a továbbiakban :
MTAtv.) 8. § (6) bekezdése akövetkezőkszerint módosul :

„(6) A Doktori Tanács külföldön szerzett tudományos fokozatot – érdemi vizsgálat utá n
– csak akkor honosíthat ha a fokozat e enértékűsé .ét a tudomán kandidátusa va 14 a
tudomány doktora magyar fokozattal nemzetközi egyezmény vagy szerződés mondja ki .
A Magyar Tudományos Akadémia elnöke dönt – a Doktori Tanács véleményének
kikérését követően – a külföldi tudományos fokozatnak az adott szakterületen kutatás t
közfeladatként végző akadémiai költségvetési szervnél tudományos munkakörbe n
történő (vendégkutatói) foglalkoztatáshoz szükséges elfogadásáról . Az Akadémi a
irányítása alá tartozó költségvetési szervnélvendégkutatókénttörténő foglalkoztatás
további szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg .”

[3]4 . §

[A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994 . évi XL. törvény (a továbbiakban :]Az
MTA tv.[)] a 8 . §-t követően a következő alcímmel és 8/A. §-sal egészül ki :

„A hazai akadémikusok és az MTA doktorai tiszteletdíjának felfiiggesztése

Oktatási, tudományos és kutatás i
bizottság



8/A. § (1) A 6. § (4) bekezdése és a 8 . § (3) bekezdése szerinti tiszteletdíjak és hozzátartozói
ellátások folyósítását az Akadémia elnöke felfüggeszti, ha a jogosult büntetőjogi felelősségét
a bíróság bűncselekmény elkövetése miatt jogerős ítéletben megállapította és a jogosult
a)szándékos bűncselekmény miatt kiszabott végrehajtandó szabadságvesztés büntetés hatálya
alatt á11 ,
b) foglalkozástól eltiltás büntetés hatálya alatt áll, vag y
c) közügyektől eltiltás mellékbüntetés hatálya alatt áll .

(2) A felfüggesztés az (1) bekezdés a)—c) pontjában meghatározott büntetés, illetv e
mellékbüntetés végrehajtása befejezéséig vagy végrehajthatóságának megsz űnéséig tart .

(3) A jogosult az (1) bekezdés szerinti jogerős ítéletrő l az Akadémia elnökét tájékoztatja .

(4) Az Akadémia elnöke a jogosultról a tiszteletdíj vagy a hozzátartozói ellátás folyósítás a
feltételeinek fennállása ellenőrzése céljából adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási
rendszerből. Az adatigénylés kizárólag az (1) bekezdés a)—c) pontjában meghatározott adatr a
irányulhat.

(5) Az Akadémia elnöke a jogosult (1) bekezdés szerinti személyes adatait az ellen őrzés
időtartamára vagy — a tiszteletdíj folyósításának felfüggesztése esetén — a jogosult
tiszteletdíjának vagy hozzátartozói ellátásának folyósítása felfüggesztésének idő tartamára
kezeli."

1415• §

Az MTA tv . 24 . § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a hazai akadémikust megillet ő tiszteletdíj, a
hozzátartozói ellátások, továbbá az Akadémia doktora tiszteletdíja megállapításána k
feltételeit, mértékét, folyósításának és felfüggesztésének szabályait_rendeletben állapítsa
meg.”

Indokolá s

A módosítás indítványozza a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartoz ó
költségvetési szerveknél (kutatóhelyeken) alkalmazott munkatársak foglalkoztatásával
összefüggő egyes szabályok változtatását. Ez alapján meghatározott körben és időtartamra a
tervezet lehetőséget adna a Magyar Tudományos Akadémiának arra, hogy a külföldi kutatók
tudományos fokozatát kizárólag az adott akadémiai költségvetési szervnél létesített
foglalkoztatási jogviszonyban, az adott tudományos munkakörhöz (vendégkutató) elfogadj a
A tudományos fokozat akadémiai elfogadása az érintettet nem jogosítja fel arra, hogy bármel y
más intézménynél honosítási eljárás nélkül tudományos fokozatát elfogadtassa .

Budapest, 2013 . június 19 .

Pokorni Zoltán
elnök
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