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A Kormány
1066/2007. (VIII. 29.) Korm. határozata

a Kormány 2007�2010-re vonatkozó tudomány-,
technológia- és innováció-politikai (TTI)

intézkedési tervérõl

A Kormány � annak érdekében, hogy erõsítse Magyaror-
szág tudáson és a tudás hasznosításán alapuló versenyké-
pességét �

1. elfogadja e határozat melléklete szerint a 2007�2013
évekre vonatkozó TTI stratégia végrehajtására szolgáló,
2007�2010 évekre vonatkozó tudomány-, technológia- és
innováció-politikai intézkedési tervet (a továbbiakban: TTI
intézkedési terv);

2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az 1. pont
alapján a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégium-
ról, valamint a tudomány- és technológiapolitika kormány-
zati irányítási és végrehajtási rendszerének megújításával
kapcsolatos feladatokról szóló 1033/2003. (IV. 18.) Korm.
határozat, valamint az ehhez csatlakozó testületek statútu-
mainak módosítását terjesszék a Kormány elé;
 Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter

oktatási és kulturális miniszter
kormányzati igazgatás összehangolásáért
felelõs tárca nélküli miniszter

 Határidõ: 2007. október 31.
3. felhívja az érintett minisztereket, hogy évente készít-

senek beszámolót � a TTPK által is megtárgyalt jelentés
alapján � a TTI intézkedési terv végrehajtásának helyzeté-
rõl;
 Felelõs: gazdasági és közlekedési miniszter

oktatási és kulturális miniszter
kormányzati igazgatás összehangolásáért
felelõs tárca nélküli miniszter

Határidõ elsõ
alkalommal:       2008. június 30.

4. A 2. és a 3. pontban meghatározott feladat kapcsán
felkéri a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, hogy
mûködjön közre az érintett elõterjesztések és a beszámoló
elkészítésében.

5. Ez a határozat a közzététele napján lép hatályba, egyi-
dejûleg hatályát veszti a kutatás-fejlesztésrõl és a techno-
lógiai innovációról szóló törvényhez kapcsolódó intézkedé-
sekrõl szóló 2286/2004. (XI. 17.) Korm. határozat.

Melléklet az 1066/2007. (VIII. 29.) Korm. határozathoz

INTÉZKEDÉSI TERV
a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI)

stratégiájának megvalósítására (2007-2010)

A.) Kormánydöntést igénylõ intézkedések

Sorsz. Intézkedés
megnevezése

Intézkedés tartalma
és célja

 Határidõ Felelõs intézmény  Pénzügyi forrás TTI stratégia
kapcsolódás

 1. Egységes tudomány
és innováció-politikai
irányítási rendszer ki-
alakítása. A TTI kor-
mányzati koordiná-
ciójának módosítása
a TTI stratégia és
más, a TTI területét
érintõ kormányzati
stratégiák összehan-
golása érdekében

 Cél a TTPK szervezetének
és eljárási rendjének módosí-
tása annak érdekében, hogy
koncentrált, egyértelmû dön-
tési jogkörök legyenek for-
rással együtt a megfelelõ
szakmai kompetenciával ren-
delkezõ szervezeteknél, és
hogy az operatív mûködés
feltételei javuljanak (kor-
mányhatározat szükséges).

a)�c): 2007.
december 31.
d): folyamatos

OKM, GKM,
NKTH, MeH,
az MTA felkérésével
(a továbbiakban:
az MTA megnevezé-
sekor felkérést kell
érteni)

Államháztartási
forrás.

 II.3.1.

a) A TTPK összetételének
módosítása, a regionális kép-
viselet biztosítása.
b) A TTPK feladatainak
munkatervben, döntéshoza-
tali eljárásának ügyrendben
rögzítése.
c) A TTPK döntéseit az
érintett két miniszter kö-
zös elõterjesztésben nyújtsa
be a Kormány jóváhagyását
(kormányhatározat) kérve.
d) A TTPK munkájának elõ-
készítésében nagyobb szere-
pet kell kapnia a Kutatási és
Technológiai Innovációs Ta-
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nácsnak, a Tudomány-Tech-
nológia-politikai és Verseny-
képességi Tanácsadó Testü-
letnek, a regionális érdek-
képviseleteknek, illetve az
eseti tematikus munkacsopor-
toknak.
e) Az NKTH statútumának
módosítása.

 2. Prioritást élvezõ
szakmai kulcsterüle-
tek, technológiák ki-
jelölése

Az ÚMFT és a TTI stratégia
végrehajtási tapasztalatai a-
lapján a hazai fejlesztéseket
megalapozó kitörési pontok,
fejlesztési kulcsterületek azo-
nosítása.

2008. dec. 31. GKM, OKM, NFÜ,
érintett szaktárcák
közremûködésével

Külön forrást
nem igényel.

 II.1.1.

 3. Új, teljesítmény elvû
ágazati foglalkozta-
tási és javadalmazás
rendszer kidolgozá-
sa a K+F+I területén

 A közfeladatok felülvizsgá-
latát követõen is költségve-
tési keretek között kutatási
feladatokra foglalkoztatandók
körének meghatározása. A
tudomány mûvelõi közalkal-
mazotti jogállásának áttekin-
tése (tanulmány, elemzés,
koncepcionális megalapozás,
jogi szabályozás). A jogvi-
szony-törvényekkel össze-
hangolva javaslat az ágazati
foglalkoztatás modelljére. Ez
tartalmazza a kutatói életpá-
lyamodellt is.

Koncepció:
2007. 12. 31.,
szabályozás:
2008. I. félév,
bevezetés:
2009. 01. 01.

MeH, OKM, SZMM,
MTA, érintett szak-
tárcák közremûködé-
sével

Nem igényel
külön forrást.

 4. Új Akadémiai Tör-
vény benyújtása

 Az MTA közfeladatainak és
azok feltételrendszerének
újrafogalmazása, a köztestü-
leti és kutatásirányítási fel-
adatok szétválasztása.

Kormány elé
terjesztés:
2007. 12. 31.

OKM, MTA, IRM  Nem igényel
külön forrást.

 II.2.5.

 5. A nem költségveté-
si/állami források nö-
velésének ösztönzése

Önálló stratégia és (rész) in-
tézkedési terv, valamint a fia-
tal innovatív vállalkozásokat
támogató programcsomag ki-
dolgozása (deregulációs javas-
latok, adminisztrációs könnyí-
tések, támogatási programok,
adó- és foglalkoztatási ked-
vezmények stb.).

2008. május 31.  GKM, NKTH, PM

 6. A hazai alapkutatá-
sok pályázati forrása-
inak növelése
(OTKA)

Az intézkedés támogatja a
hazai alapkutatásokat az
OTKA felhasználásának to-
vábbfejlesztésével, forrásainak
növelésével és függetlenségé-
nek erõsítésével. Feladat: az
OKM, a GKM és az MTA
mérje fel a lehetséges költség-
vetési átcsoportosítás forrásait.

Éves - költség-
vetési törvény-
hez kapcsoló-
dóan,
2007.
október 31.

OKM, MTA 2007. októberé-
re fel kell mérni
a lehetséges át-
csoportosítás
forrásait.

IV.A.5, III.1.

 7. Konstrukció és szabá-
lyozási javaslat az
EU kutatási keret-
programokban való
részvétel átmeneti és
elõfinanszírozására.

Olyan finanszírozási konst-
rukció és annak megvalósítá-
sát lehetõvé tevõ szabályozási
javaslat kialakítása, amelynek
alapján a Kutatási és Techno-
lógiai Innovációs Alap forrá-
saiból az EU KFI pályázaton
nyertes pályázók az EU-
támogatás tényleges beérkezé-
séig átmeneti, visszatérítendõ
finanszírozást kaphatnak.

2007.
december 31.

GKM, NKTH, PM Nem igényel
külön forrást.

III.13.
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 8. Az Európai Neutron-
kutató Központ (Eu-
ropean Spallation
Source, ESS projekt)
lehetséges hazai meg-
valósításának vizsgá-
lata

Az intézkedés elemei:
a) lehetséges magyarországi
helyszín kiválasztása,
b) finanszírozási konstrukció
kialakítása,
c) társfinanszírozók felkuta-
tása.

2007. II. félév GKM (NKTH),
a c) pont tekintetében
KüM is.

Megvalósítás:
magán.
Állami rásegítõ
intézkedések:
KTIA, GKM)

II.1.12.

 9. Magyarország részvé-
telének támogatása az
Európai Technológiai
Intézetben (EIT)

Az intézkedés elemei:
a) EIT szakmai hálózat leg-
alább egy hazai résztvevõjé-
nek felkészítése a részvételre,
b) az EIT adminisztratív köz-
pontjának budapesti megva-
lósításával kapcsolatos elõké-
szítõ munka.

2007-tõl GKM (NKTH),
OKM

GKM fejezet
és/vagy KTIA

II.1.12.

 10. A kutatási eredmé-
nyek hasznosítására
irányuló vállalkozás-
alapítás egyszerûsíté-
se és liberalizációja a
felsõoktatási és egyéb
K+F intézmények
számára

A felsõoktatási törvényhez
benyújtott 2007. évi módosí-
tások változatlanul túlzott
megszorításokat tartalmaznak
az állami felsõoktatási intéz-
mények által alapított gazda-
sági társaságokra vonatkozó-
an. Javaslat kidolgozása a
szellemi tulajdon hasznosítá-
sára létrehozott vállalkozások
alapításának megkönnyítésére.

2008. június 30. OKM, GKM, MSZH Nem szükséges IV.B.1; B.3.

 11.  A klaszterek és kon-
zorciumok (vállal-
kozások, kutatóinté-
zetek, egyetemek, e-
gyéb szervezetek)
jogi státuszának ren-
dezése

 Az Európai Unió támogatási
szabályaival összhangban a
klaszterek és konzorciumok
jogi státuszának kialakítása
és beépítése a hazai jogrend-
be. Javaslat kidolgozása a Gt.
ilyen irányú módosítására.

2008. I. félév GKM, IRM Nem szükséges IV.A.1;
IV.A.2.
II.1.6
IV.A.9

 12. A szellemi vagyon
hasznosításának segí-
tése a költségvetési
kutatóhelyeken

A kutatás-fejlesztésrõl és a
technológiai innovációról, az
államháztartásról szóló tör-
vények, valamint az állami
vagyonról szóló törvények
összehangolt módosítása. Cél
a kutatóhelyek vállalkozási
szabadságának növelése a
szellemi vagyon hasznosítása
révén.

2007.
december 31.

GKM (NKTH), PM,
IRM, MSZH, OKM,
MTA, (MISZ) érin-
tett szaktárcák közre-
mûködésével

Nem igényel
külön forrást.

II.1.9.,
II.1.10.,
IV.B.3,
IV.B.6.

 13. A természetes sze-
mély feltalálók által
birtokolt szellemi al-
kotások vállalkozásba
vitelének megköny-
nyítése

 Az SZJA törvény módosítá-
sa annak érdekében, hogy a
feltalálók szellemi alkotásai-
nak vállalkozásba vitele ösz-
tönzést kapjon. Az a magán-
személy, aki szellemi alkotá-
sát hasznosítás céljából vál-
lalkozásba apportálja, men-
tesüljön az annak értéke
alapján kivetett szja alól.

2008.
december 31.

GKM (NKTH), PM,
MSZH

(Évi
kb. 90 M Ft
szja-kiesés)

IV.B.7., V.9.

 14. A K+F és innováció
statisztikai rendsze-
rének továbbfejlesz-
tése

Az intézkedés elemei:
a) A K+F és innováció sta-
tisztikai adatszolgáltatási rend-
szerének fejlesztése, a szüksé-
ges változásoknak az OSAP-
ban és más vonatkozó jogsza-
bályokban történõ érvényesí-
tése.
b) A K+F-et végzõ szerveze-
tek teljes körû regiszterének
felállítása és karbantartása.
c) Az állami szervek K+F és

2008.
december 31.

KSH, GKM, OKM,
APEH

KSH
költségvetés
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innovációs adatgyûjtésében
lévõ párhuzamosságok meg-
szüntetése.

 15. A K+F+I pályázatok
egyszerûbb, a szakte-
rület sajátosságait fi-
gyelembe vevõ sza-
bályozása.

A szakterület sajátosságait
figyelembe vevõ, egységes,
pályázóbarát, és a lehetõ leg-
egyszerûbb szabályozás, egy-
értelmû, és a mainál egysze-
rûbb kezelést biztosító jogi
környezet kialakítása szüksé-
ges a KTIA, valamint a K+F
célú költségvetési elõirányza-
tok esetében.

2007. II. félév GKM, NKTH, OKM,
MSZH, 
érintett szaktárcák
közremûködésével
(felkért közrem.:
MTA, MRK, MISZ)

Nem igényel
külön forrást

IV.A.2.

 16. Az intézkedési terv-
ben szereplõ javasla-
tok hatáselemzése

a) Az intézkedési tervben
szereplõ javaslatok hatás-
elemzésének elkészítése, az
eredményesség bemutatásá-
val.
b) Évente jelentés készítése a
TTPK részére, valamint
szükség szerint javaslattétel
az intézkedési terv aktualizá-
lására.

a) 2007. de-
cember 31.,
majd félévente
b) 2008.
június 30., 
majd évente

az adott intézkedésért
felelõs szervezet

Nem igényel
külön forrást

IV.A.4.

 17. Kutatás-fejlesztési és
innovációs források
összehangolása

Az ágazati források összehan-
golása, erre alkalmas szerve-
zeti keretek, eljárásrend ki-
alakítása. Cél az ágazati for-
rásfelhasználás összehangolási
mechanizmusának kialakítása
(egységes cél- és hozzárendelt
eszközrendszer, egységes
nyilvántartási és értékelési és
monitoring rendszer kialakítá-
sa a közpénzbõl, de különbözõ
csatornákon finanszírozott
kutatási, innovációs progra-
mokra és pályázatokra vonat-
kozóan).

Koncepció és
javaslat kidol-
gozása:
2007. dec. 31.,
jogalkotás:
2008. I. félév

GKM, OKM, NKTH,
PM, NFÜ, MTA,
érintett szaktárcák
közremûködésével

Külön forrást
nem igényel

 18. Az innováció és a
K+F egységes közfi-
nanszírozási rendsze-
rének kialakítása

Egyeztetõ munkacsoport fel-
állítása, negyedévenkénti je-
lentés készítése. A munka ré-
szét képezi többek között a
Kutatási és Technológiai In-
novációs Alap (KTIA), a
GOP, a TIOP, a TÁMOP,
valamint egyéb hazai forrá-
sok összehangolása.

Munkacsoport
felállítása:
2007. 09. 15.
Elsõ jelentés:
2007. 11. 30.

GKM, OKM,
NFÜ, MTA

Nem igényel
külön forrást

IV.A.2,
IV.A.3.

 19. Költségvetési kutató-
hálózatok
integrációja

Javaslat egységes, fõhivatású
költségvetési kutatóintézeti
hálózat kialakítására.

2008. I. félév OKM Nem igényel
külön forrást

 20. A Kutatási és Tech-
nológiai Innovációs
Alap pénzügyi szabá-
lyozásának rendezé-
se, az alap zárolt ré-
szének felszabadítá-
sa, 2010-re a zárolás
megszüntetése

A költségvetési törvénybõl
azon rendelkezések eltávolí-
tása, amelyek gátolják a Ku-
tatási és Technológiai Inno-
vációs Alap alapszerû mûkö-
dését, elsõsorban az éves
maradványok felhasználható-
sága tekintetében.

2007. október
31.

PM KTIA meglévõ,
de zárolt forrása

IV.A.3.

 21. Költségvetési kutató-
helyek tudományos
teljesítmény alapú
bérezési modellje és
a projekt alapú finan-
szírozás bevezetése

Az érdekelt társadalmi part-
nerekkel konzultálva a közfi-
nanszírozású kutatóhelyeken
a teljesítményen alapuló bé-
rezési modell kialakítása. A
kutatóhelyi feladatokat köz-

 2008. I. félév Elõkészítés:
OKM, MTA

Nem igényel
külön forrást

II.2.3, III.2,
III.4., IV.A.7.
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alkalmazotti státuszban ellá-
tók számának szükség sze-
rinti csökkentése. Az intéze-
tek projekt alapú finanszíro-
zásának hangsúlyosabbá téte-
le a mûködési finanszírozás-
sal szemben.

B.) Kormánydöntést egyelõre nem igénylõ ágazati intézkedések

I. A tudás létrehozását és hasznosítását ösztönzõ gazdasági és jogi környezet

Sorsz.  Intézkedés
megnevezése

 Intézkedés tartalma és célja  Határidõ  Felelõs intézmény  Pénzügyi forrás  TTI stratégia
kapcsolódás

 Az átláthatóság, az összehangoltság és a hatékonyság erõsítése a TTI kormányzati koordinációban és finanszírozásban
 I.1. A közpénzekbõl fi-

nanszírozott pályáza-
ti rendszerek mód-
szertani továbbfej-
lesztése

Az intézkedés elemei:
a) A közpénzekbõl finanszí-
rozott pályázatok nyilvántar-
tásának, követésének (mo-
nitoring), ellenõrzésének és
értékelésének egységes el-
vekre építése.
b) Minden közfinanszírozású
forrásokból támogatott prog-
ram esetében elektronikus
pályáztatás és pályázati ügy-
intézés bevezetése.

Rendszer ki-
alakítása:
2008.,
bevezetés:
2009.

GKM, NKTH, OKM,
MTA, NFÜ, érintett
szaktárcák
közremûködésével

GKM fejezet,
KTIA, GOP

IV.A.1.

 I.2. A kutatás-fejlesztés
és innováció napra-
kész információs,
elemzõ bázisának
kialakítása

A KFI statisztikai módszer-
tani fejlesztések és elemzések
elvégzésére, valamint a KFI
stratégia megalapozását és
megvalósítását szolgáló mód-
szertani eszközök mûködteté-
sére szakmai elemzõ tudás-
bázis (pl. TéT obszervatóri-
um) létrehozása. A Nemzeti
Kutatás-nyilvántartási Rend-
szer felhasználóbarát tovább-
fejlesztése.

2008.
június 30.

GKM, NKTH, KSH KTIA,
költségvetés

TTI strat. 2.5.
fejezet

 I.3. Adórendszer,
járulékok
felülvizsgálata

Tapasztalatok értékelése az
innovációs járulék befizeté-
sekrõl, leírásokról. Meglevõ
K+F+I adókedvezmények
megvizsgálása, hogyan hasz-
nálhatók fel a KFI tevékeny-
ségek ösztönzésére.

2008. Értékelés: GKM,
NKTH, KvVM,
adatszolgáltatás: PM
(APEH)

Nem szükséges

 I.4. Tevékenység-
szempontú költségve-
tés és zárszámadás
készítése (NABS 3.
szintig)

A központi költségvetésben a
K+F kiadások célja, forrása
és pontos volumene, valamint
a tervezett felhasználásnak a
támogatott tevékenység jelle-
ge szerinti struktúrája megha-
tározható legyen.

Vizsgálat:
2007. 12. 31.
Javaslat:
2008. 03. 31.
Bevezetés:
2009. évi
költségvetés

GKM, OKM, PM,
MTA, NKTH
PM

Vizsgálat:
KTIA.
Bevezetés: nem
igényel külön
forrást

IV.A.1

 I.5. A támogatási intenzi-
tás meghatározása a
támogatott gazdasági
státusza és a kockáza-
tok alapján

 Az EU 2006. végén elfoga-
dott K+F támogatási keret-
szabályainak megfelelõ hazai
szabályozás kialakítása a
támogatási intenzitásokra
vonatkozóan, és az új szabá-
lyok EU notifikációjának
elõkészítése a PM TVI köz-
remûködésével.

2007.
október 31.

GKM, NKTH (KTIA
tekintetében),
NFÜ (ÚMFT tekinte-
tében)

Nem igényel
külön forrást
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 I.6. A K+F támogatások
hatékonyságának
növelése, fókuszálás

 A támogatások eredményes-
ségi kritériumainak szigorítá-
sa, a támogatottak átmeneti
kizárása a támogatotti körbõl
a támogatási feltételek meg-
szegése esetén. A támogatá-
sok centralizációja, arra töre-
kedve, hogy ahol ez releváns,
a minimálisan támogatott
projektméret 100 M Ft le-
gyen.

Folyamatos, az
új pályázati
stratégiák ki-
alakításakor.

GKM, NKTH Nem igényel
külön forrást

 Innovációt ösztönzõ jogi környezet
 I.7. Az innovatív termé-

keket elõször beveze-
tõ piac létrejöttének
ösztönzése

Az intézkedés elemei:
a) Az innovatív termékek
bevezetéséhez a keresleti
oldal létrejöttének ösztönzése
kedvezõ környezet kialakítá-
sával, a közbeszerzés, a szab-
ványok stb. megfelelõ sza-
bályozásán keresztül.
b) A közbeszerzés KFI támo-
gatási eszközként való alkal-
mazási lehetõségének, az
innováció piacközeli beszer-
zése lehetõségének megvizs-
gálása, alkalmasság esetén a
megfelelõ szabályozás elké-
szítése. Ezen belül szempont:
az EU-elõírások keretei kö-
zött a lehetõ legnagyobb
mértékben a hazai innováció
erõsítése.

 2008. GKM, NKTH, IRM A meglévõ köz-
beszerzési for-
rás kereteken
belül

IV.B.4.,
IV.B.6.
IV.B.7.

 I.8. Vállalati ösztöndíjak
alapításának
ösztönzése

Az intézkedés ösztönözi a
vállalatokat ösztöndíj prog-
ramok kiírására, és ezáltal a
diákok ösztönzése továbbta-
nulásra a keresett szakterüle-
teken.

2009. GKM, PM Forrásigény:
évi kb. 120 M Ft
társasági adókie-
sés

III.13.

 I.9. A kutatói mobilitás
ösztönzése, a kutatók
beáramlásának köny-
nyítése egyszerûbb
szabályozás révén

Kormányrendelet elkészítése,
hatálybalépése, a harmadik
országbeli állampolgár kuta-
tókat fogadó kutatószerveze-
tek jóváhagyásáról, a foga-
dási megállapodásról.

2007. GKM, NKTH, IRM,
SZMM bevonásával

Nem igényel
külön forrást

III.12, III.13.

 I.10. A költségvetési és a
nem költségvetésbõl
származó források
differenciált felhasz-
nálása a költségvetési
kutatóintézetekben

Javaslat kidolgozása arra,
hogy a nem költségvetésbõl
származó bevételekre ne vo-
natkozzanak a költségvetési
források szabályai. A mó-
dosítás célja, hogy mentesítse
a piaci források felhasználá-
sát a költségvetési forrásokra
vonatkozó indokolatlan kö-
töttségektõl.

Vizsgálat:
2007. 07. 31.
Javaslattétel:
2007. 08. 31.
Bevezetés:
(Áht.):
2009. 01. 01.

Vizsgálat és javaslat-
tétel: MTA, OKM,
GKM, NKTH, MTA,
Bevezetés: PM

Nem igényel
külön forrást

 I.11. Jogi keretek kialakí-
tása KKV-k közös
KFI problémáinak
megoldására

Meg kell vizsgálni a lehetõ-
ségét és alkalmasság esetén
megfelelõ jogszabályok ki-
alakításával támogatni az
alábbi tevékenységeket:
a) Tagdíj alapú kutatóintéze-
tek alakítása, amelyben a
csatlakozott KKV-k számára
végeznek KFI tevékenységet.
c) Felhasználók számára
nyitott laboratóriumok, vir-
tuális kutatóközpontok létre-
hozása.

Konstrukció
vizsgálata:
2008.
Bevezetés
2009.
(ha a vizsgálat
alapján indo-
kolt)

GKM, NKTH A kialakítandó
konstrukció
függvényében
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 I.12. Ösztönzõ program-
csomag fiatal inno-
vatív vállalkozások
részére

A 2006/C 323/01 számú, a
kutatáshoz, fejlesztéshez és
innovációhoz nyújtott állami
támogatások közösségi keret-
rendszerérõl szóló EU-
keretszabályban meghatáro-
zott adó- és járulékkedvezmé-
nyek nyújtása fiatal innovatív
vállalkozásoknak (YIC)
(Pl.bérjárulék-kedvezmény az
elsõ 3 évben 100%, a követ-
kezõ 3 évben 50% mértékben.
Pl. elvárt adó eltörlése az elsõ
3 évben, 50% kedvezmény az
elsõ 3 nyereséges évben. Pl.
adókedvezmények a YIC-ba
befektetõk számára.)

Konstrukció
kidolgozása:
2008.
Bevezetés
(a vizsgálat
függvényé-
ben): 2009.

 GKM, NKTH, PM Bérjárulék- és
társasági adóki-
esés a konst-
rukció függvé-
nyében

V.9.

II. Minõség-, teljesítmény- és hasznosítás-vezérelt, hatékony nemzeti innovációs rendszer

Sorsz.  Intézkedés
megnevezése

 Intézkedés tartalma és célja  Határidõ  Felelõs intézmény Pénzügyi forrás TTI stratégia
kapcsolódás

 A nemzeti innovációs rendszer és a K+F+I intézményhálózat fejlesztése

II.1. Innovációs szolgálta-
tó központok létesíté-
se és fejlesztése

A fejlesztési pólusokban
olyan technológiai központok
és parkok létesítésének támo-
gatása, amelyek meghatáro-
zott ágazat számára kutatási,
innovációs, hídképzõ, me-
nedzsment, iparjogvédelmi,
valamint technológiai inkubá-
tor és transzfer szolgáltatáso-
kat nyújtanak.

2008.
I. félévtõl

GKM, NKTH, érin-
tett szaktárcák köz-
remûködésével,
MSZH, NFÜ

GOP 1.2.1 V.7.

 II.2. Nemzetközileg ver-
senyképes kutatóin-
tézmények kiépítése

A meglévõ kiválóságra ala-
pozva korszerû nemzetközi
tudományszervezési és me-
nedzsment normák szerint
Európa élvonalába tartozó
kutatóegyetem(ek), kutatóin-
tézmények kiépítése, együtt-
mûködve a gazdasági szféra
szereplõivel
a)  kutatóegyetemek,
b) MTA Nemzeti Laboratóri-
umok (2-4).

2009.
I. félévtõl

GKM, NKTH NFÜ,
OKM, MTA érintett
szaktárcák
közremûködésével

K+F+I projek-
tek révén, a
létrehozás nem
külön
intézkedés

II.1.l.

 II.3. Konstrukció kidolgo-
zása és megvalósítása
a költségvetési kuta-
tóhelyek professzio-
nális kutatás-haszno-
sítási menedzsmentjé-
nek kialakítására.

Ahol célszerû, a költségvetési
kutatóhelyek kutatásokkal
kapcsolatos üzleti tevékeny-
ségének kiszervezése, például
innovációs holdingvállalko-
zásokba.

Konstrukció
kidolgozása:
2008. I. fé.
Indítása és for-
rások fv-ében
2008.

GKM, NKTH, OKM,
MTA,
(közremûködõ:
MRK)

A konstrukció
kidolgozása
nem igényel
külön forrást.
Indítás forrása a
konstrukció
függvényében

 II.4. A nemzeti innovációs
rendszer felmérése,
nemzetközi összeha-
sonlítása

Háttérelemzések készítése az
OECD szakértõi számára a
nemzeti innovációs rendszer
elemzését, nemzetközi össze-
hasonlítását és javaslatokat
tartalmazó országtanulmány
készítéséhez az EU-hoz való
felzárkózás és a hazai Nem-
zeti Innovációs Rendszer
célirányos fejleszthetõsége
érdekében.

2007�2008. GKM, NKTH,
érintett szaktárcák
közremûködésével

KTIA I.2.
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 II.5. Az NKTH mûködé-
sének megújítása

Az NKTH mûködésének
megújítása, feladatainak ki-
alakítása.

Koncepció:
07. 12. 31.,
végrehajtás:
2008.

GKM, NKTH GKM, NKTH

 II.6. Tudományos és tech-
nológiai attaséi háló-
zat és a külgazdasági
szakdiplomata háló-
zat munkájának ösz-
szehangolása

Tudományos és technológiai
szakdiplomata hálózat meg-
erõsítése a világ élvonalába
tartozó tudományos és tech-
nológiai innovációs közpon-
tokban a gazdasági hasznosí-
tásra alkalmas termékek, eljá-
rások, technológiák elõállítá-
sát és fejlesztését szolgáló
tudás megszerzésére, a hazai
kutatási eredmények külföldi
népszerûsítésére, és nemzet-
közi KFI együttmûködések
kialakítására.

 Folyamatos KüM, GKM, NKTH KüM fejezet
E célra a -
KTIA helyett a
KüM költségve-
tési fejezetének
kell szolgálnia,
(par excellence
állami feladat)

II.3.3.

 A költségvetési kutatóhelyek mûködési hatékonyságának növelése
 II.7. A költségvetési és

közhasznú kutatóhe-
lyek egységes telje-
sítményértékelési
rendszerének kialakí-
tása és bevezetése

A Kormány � az MTA köz-
remûködésével � kialakítja,
és következetesen alkalmazza
a költségvetési és a közhasz-
nú kutatóhelyek teljesít-
ményértékelési rendszerét.
Ennek érdekében ki kell
alakítani az állam által elvárt
mérhetõ teljesítménycélokat.

Kialakítás:
2008.
Bevezetés:
2009.

OKM, MTA,
(közremûködõ
MRK), GKM,
NKTH, érintett
szaktárcák
közremûködésével

Kialakítás: nem
igényel külön
forrást
Bevezetés:
költségvetés,
2009-tõl

II.2.2.

 II.8. A felsõoktatás és a
gazdaság kapcsolatá-
nak erõsítése

A gazdasági szereplõk bevo-
nása az oktatásba, az oktatói
kar gyakorlati, vállalati ta-
pasztalatszerzésének támoga-
tása. Az OKM a felsõoktatási
képzési normatíva terhére
pályázatot hirdet gyakorló
vállalati szakemberek, kuta-
tók oktatói tevékenységének
finanszírozására.

Folyamatos OKM, érintett szak-
tárcák közremûködé-
sével (közremûködõ:
MRK)

Költségvetés III.10, III.11

 II.9. A teljesítmény ösz-
tönzése a felsõokta-
tási intézmények tu-
dományos tevékeny-
ségében

A felsõoktatási tudományos
normatívák elosztása a tudo-
mányos teljesítmény alapján;
a normatív támogatás doku-
mentált tudományos eredmé-
nyekhez kötése. Az intézke-
dés a kiváló teljesítmény
kritériumainak rögzítésével, a
teljesítések számonkérésével
és nyilvános követhetõségé-
vel valósul meg.

2008-tól OKM (közremûködõ:
MRK)

OKM fejezeten
belüli
átcsoportosí-
tással

II.2.3.

II.10. Az EU fejlett orszá-
gaiban elfogadott rá-
fordítás-nyilvántartá-
si rendszer bevezeté-
se a költségvetési ku-
tatóhelyeken

Elemzés és javaslat kidolgo-
zása az EU ajánlásainak meg-
felelõ, a teljes szellemi és
tárgyi ráfordításokat témához
kapcsoló (�full cost accoun-
ting�) rendszer bevezethetõ-
ségérõl.

Javaslat:
2008. 06. 30.,
bevezetés:
2009. 01. 01.,
illetve össze-
függésben az
Áht.-val

Javaslat: OKM,
MTA, GKM Beveze-
tés: PM

külön forrást
nem igényel

IV.A.9.

 II.11. Alap- és alkalmazott
kutatások fejlesztése
a felsõoktatás és a
költségvetési kutató-
helyek intézmény-
rendszerében

Az intézményekben folyó
kutatási tevékenységeknek és
K+F kapacitásoknak az erõsí-
tése.

Folyamatos OKM, MTA, érintett
szaktárcák
közremûködésével

OKM fejezet,
MTA fejezet

III.1, III.10.
II.2.2, II.2.3.
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 A Magyar Tudományos Akadémia reformja

II.12. Az MTA-reform ke-
retében a kiválósági
szempontok érvénye-
sítése a kutatóintéze-
tek finanszírozásában

A kutatóintézeti finanszíro-
zásban nagyobb szerepet kell
kapnia a kiválóságon, vala-
mint gazdasági és társadalmi
hasznosságon alapuló ver-
senynek, a mûködtetés haté-
konyságának és átláthatóságá-
nak. Az intézkedés a kiváló
teljesítmény kritériumainak
rögzítésével, a teljesítések
számonkérésével és nyilvános
követhetõségével valósul meg.

2008-tól
folyamatos

MTA MTA fejezeten
belüli átcsopor-
tosítással

II.2.6.

 II.13.  Az MTA és intézetei
közfeladatainak és a-
zok feltételrendszeré-
nek újrafogalmazása

 Az MTA � reformja kereté-
ben � 2007 végéig megvizs-
gálja saját tevékenységét és
szerepét a magyar tudomány
fejlesztésében és képviseleté-
ben. E vizsgálat alapján a
Kormány � az MTA-val
egyeztetve � újrafogalmazza
az MTA és intézetei közfel-
adatait, azok ellátásának fel-
tételrendszerét.

2007. decem-
ber 31.

 OKM, MTA Nem igényel
külön forrást

II.2.5.

 II.14. Az MTA kutatási
infrastruktúrájának
elérhetõvé tétele más
kutatócsoportok szá-
mára

Az MTA lehetõvé teszi, hogy
infrastruktúráját más kutató-
csoportok megfelelõ keretek
között használják.

 2010-tõl  MTA autonómia Nem igényel
külön forrást

 II.2.6.

 K+F+I együttmûködések támogatása
 II.15. A nemzetközi szintû

K+F+I tevékenység
végzésének, valamint
a költségvetési kuta-
tóhelyek és a vállal-
kozások közötti kuta-
tási és innovációs
együttmûködések
ösztönzése

Az intézkedés a Regionális
Egyetemi Tudásközpontok,
valamint a Kooperációs Ku-
tató Központok továbbfej-
lesztésével, a fõhivatású ku-
tatóintézetek bevonásával,
rájuk épülõ klaszterek, háló-
zatok kialakításával olyan
szakterületi és regionális tu-
dásközpontok megerõsödését
támogatja, amelyek kiemel-
kedõ technológiai innovációs
tevékenységet folytatnak,
intenzíven együttmûködnek a
gazdasági szférával.

 2008. GKM, NKTH, NFÜ,
érintett szaktárcák
közremûködésével

GOP
KTIA

II.1.4, II.1.5.

 II.16. Magyar részvétel tá-
mogatása az EU KFI
programjaiban (FP7,
CIP)

Az intézkedés elemei:
a) 7. keretprogramban való
részvételt segítõ konzorcium-
építés támogatása,
b) a nemzeti és az EU tech-
nológiai platformok kapcso-
latainak támogatása,
c) támogatóiroda-hálózat kié-
pítése és fenntartása (hazai és
brüsszeli),
d) önrész biztosítása az ál-
lami támogatásokról szóló
keretszabálynak megfelelõen,
e) a keretprogram pályázatain
nyertes konzorciumban részt
vevõ hazai pályázók számára
forgóalap létrehozása, áthida-
ló finanszírozás nyújtása.

2007-tõl
folyamatos

GKM, NKTH KTIA III.13.
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 II.17. A nemzetközi kuta-
tási szervezetekben
viselt tagságok támo-
gatása (értékelés a-
lapján ezek bõvítése,
illetve visszavonása)

Az intézkedés támogatja:
a) a nemzetközi tudományos
és kutatási szervezetekben
fenntartott és tervezett ma-
gyar tagságokkal, valamint a
nemzetközi KFI együttmû-
ködési programokban való
részvétellel kapcsolatban vi-
lágos és átgondolt nemzeti
�Eljárási Útmutató� elkészí-
tését, figyelembe véve a
nemzetközi kötelezettsége-
ket, valamint a tagság, illetve
a részvétel költségét és az
azokból származó elõnyöket,
b) az �Eljárási Útmutató�
által meghatározott tagdíjak-
hoz, illetve programrészvéte-
lekhez való hozzájárulást.

a) 2007.
 december 31.
b) 2008-tól
folyamatos

GKM, NKTH, KüM,
OKM, MTA, érintett
tárcák

Költségvetés
tárca fejezetek,
MTA fejezet,
KTIA

 II.3.3.

 II.18. Kétoldalú nemzet-
közi kutatási együtt-
mûködések támoga-
tása

Az intézkedés a magyaror-
szági kutatóhelyek olyan kuta-
tás-fejlesztési együttmûködé-
seit támogatja, amelyekben
rövid- és középtávon gazda-
ságilag hasznosuló K+F
eredményeket két- vagy
többoldalú nemzetközi K+F
együttmûködésben dolgoznak
ki.

2008. GKM, NKTH KTIA II.3.3.

 A K+F+I infrastruktúra fejlesztése
 II.19. Egységes, az Európai

Kutatási Térséggel
összhangban levõ,
nemzeti, kutatási inf-
rastruktúra-fejlesztési
stratégia és program
kialakítása (nemzeti
Road Map a mûszerek
és kutatási infrastruk-
túrák fejlesztésére)

Az intézkedés támogatja:
a) a már létezõ hazai kutatási
infrastruktúrák adatainak és a
fejlesztési igényeinek felmé-
rését, folyamatos karbantar-
tását és nyilvánosságra hoza-
talát a világhálón
b) egységes nemzeti kutatási
infrastruktúra fejlesztési
program kialakítását.

2007. II. félév-
2008. I. félév

GKM, NKTH, OKM,
MTA, EüM, FVM,
KVM, NFÜ

 KTI Alap II. 1.1., 5., 7.,
12.
II.2.6., 9., 11.
II.3.1., 3.,
III.11., 13.
V.3.

 II.20. A nemzeti tudomá-
nyos információs
rendszer továbbfej-
lesztése

Az intézkedés támogatja:
a) a hazai szakirodalom kata-
logizálását, digitális hozzá-
férhetõségének kialakítását,
b) digitális tudományos
könyvtárak létesítését,
c) a hazai kutatóhelyek nem-
zetközi tudományos adatbá-
zisokhoz történõ hozzáférését
(Elektronikus Információ-
szolgáltatás Nemzeti Prog-
ram folytatása).

 2007. II. félév-
tõl folyamatos

GKM, NKTH, OKM,
MTA,
(közremûködõ:
MRK)

2008-tól KTIA,
MeH fejezet, ill.
a c) pont eseté-
ben az igénybe-
vevõk forrásai

III.13.

 Stratégiai jelentõségû, közpolitikai és társadalmi érdekeket szolgáló kutatások támogatása
 II.21. A vállalati szféra köz-

vetlen érdekeltségébe
nem tartozó közérde-
kû K+F támogatása a
meglévõ pályázati
rendszerekben

A társadalmi érdekeket szol-
gáló közérdekû kutatások,
továbbá az ország számára
fontos nagy távlatú, de rövid
távú gazdasági érdekek által
nem motivált kutatások, és a
hatósági vagy más közösségi
tevékenységet megalapozó
kutatások támogatása. A fel-
adat folyamatos, aktív kor-
mányzati tevékenységet igé-
nyel. A közérdekûséget a
TTPK határozza meg a 4T és
a KuTIT javaslata alapján.

2007-tõl
folyamatos

K+F források kezelõi Meglévõ pályá-
zati formák ke-
retében

I.5.
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 II.22.  Stratégiai társadalmi
és gazdasági kutatá-
sok finanszírozása

a) A MeH - a szaktárcák ja-
vaslatainak figyelembevéte-
lével - évente alakítja ki a
társadalmi és gazdasági kihí-
vások komplex megoldásai-
nak, valamint a társadalom-
ban végbemenõ jelentõs vál-
tozások versenyképességre,
növekedésre és életminõségre
gyakorolt hatásának vizsgála-
tára szolgáló kutatási témá-
kat. A kutatásokat a közbe-
szerzési szabályokkal össz-
hangban beszerzi.

Beavatkozást
nem igényel,
folyamatos

MeH, GKM, NKTH,
OKM, ÖTM, MTA

MeH fejezet
KTIA, OTKA

I.2. I.4., I.5.

b) Koordinációs fórum létre-
hozása a közpolitikai kutatá-
sok koordinációjára.

2007.
december 31.

MeH, GKM, NKTH,
OKM, MTA

Nem igényel
külön forrást

 I.2. I.4. I.5.

III. Megbecsült, a tudásalapú gazdaság és társadalom igényeinek megfelelõ kreatív, innovatív munkaerõ

Sorsz.  Intézkedés
megnevezése

 Intézkedés tartalma és célja  Határidõ  Felelõs intézmény  Pénzügyi forrás  TTI stratégia
kapcsolódás

 A képzési struktúrák összehangolása az innovatív vállalkozások igényeivel
III.1. Intézkedési csomag

kidolgozása a termé-
szettudományos és
mûszaki képzés erõsí-
tésére, a szakképzés
korszerûsítésére

a) A természettudományos és
mûszaki képzés erõsítését
célzó intézkedéshez kapcso-
lódó infrastrukturális fejlesz-
tés (pl. laboratórium, mûszer,
oktatóterem) a nemzetközi
színvonaltól való lemaradás
csökkentése, valamint a
munkaerõ-piaci követelmé-
nyeknek való megfelelés ér-
dekében.

2007-tõl
folyamatos

 OKM TIOP III. 10.

b) A természettudományos és
mûszaki oktatás fejlesztése a
közoktatásban, a képzés ará-
nyának és létszámának növe-
lése a közép- és felsõfokú
szakképzésben.

2008.
június 30.

OKM (közremûködõ:
MRK), SzMM

TÁMOP
2009-tõl

II.2.4, III.5.,
III.10.

III.2. Az innovatív vállal-
kozások igényeinek
megfelelõ munkaerõ
képzésének segítése

Az innovatív vállalkozások
igényeinek megfelelõ mun-
kaerõ képzéséhez szükséges
információs környezet és
infrastruktúra biztosítása �
munkaerõ-piaci visszajelzõ
és pályakövetõ rendszerek
létrehozása �, valamint a ku-
tatók hazai mobilitását segítõ
foglalkoztatási jogszabályok
kialakítása.

2008.
december 31.

SZMM, OKM bevo-
násával, felkért köz-
remûködõ: MKIK

TIOP, TÁMOP III.7., III.12.

III.3. Az életen át tartó ta-
nulás támogatása a
munkaerõpiaci kihí-
vásoknak való megfe-
lelés érdekében

Korszerû kompetenciák meg-
szerzésének támogatása a
teljes oktatási-képzési spekt-
rumban, az ismeretek tovább-
fejlesztését, megújítását szol-
gáló (tovább)képzések rend-
szerének erõsítése. Az ehhez
szükséges távoktatási feltéte-
lek megteremtése.

Folyamatos OKM, SzMM TÁMOP,
költségvetés

III.8.

 A kutatói képzés, utánpótlás és foglalkoztatás javítása
III.4. Tehetséggondozás A tehetséggondozás és -tá-

mogatás egységes rendszeré-
nek kialakítása. (Eötvös Lo-
ránd Pályatárs Ösztöndíj
Program)

2007-tõl
folyamatosan

OKM TÁMOP,
költségvetés

I.3., II.2.1,
III.8.
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 III.5. A tudományos után-
pótlás képzésének, a
fiatal oktatók és kuta-
tók pályára állításá-
nak támogatása

Az intézkedés elemei:
a) A kreativitás és a vállalko-
zási képességek fejlesztése a
különbözõ képzési formák-
ban
b) A tudományos diákköri
munka, a doktoranduszok,
valamint a fiatal, tehetséges
kutatók, posztdoktorok kül-
földi kutatómunkájának és
tapasztalatszerzésének támo-
gatása.
c) Olyan kutatók hazatérésé-
nek, magyarországi kutatási
tevékenységének és nemzet-
közi kutatási kooperációjának
ösztönözése, akik szakterüle-
tükön nemzetközileg elis-
mert, kiemelkedõ eredmé-
nyeket értek el és kutatási
tevékenységük folytatásához
Magyarországon kívánnak
kutatócsoportot létrehozni.

2007-tõl
folyamatos

OKM, MTA, GKM,
NKTH, SZMM

TÁMOP,
KTIA,
költségvetés

III.6.

III.6. Olyan kutatói pálya-
modell kidolgozása,
amely lehetõséget ad
az egyéni és intéz-
ményi teljesítmény
számon tartására, ter-
vezésére és értékará-
nyos megbecsülésére

E modell részeként a közpén-
zekbõl finanszírozott, sze-
mélyre szóló tudományos
díjak, tiszteletdíjak és járadé-
kok rendszerét úgy kell mó-
dosítani, hogy � az eredeti
funkciójuknak megfelelõ
célra a jelenleg igénybe ve-
võk sérelme nélkül � tükröz-
zék a tudományos megbecsü-
lést, és tegyék lehetõvé az
aktív kutatók ösztönzését,
valamint a tehetséges fiatal
kutatók személyhez kötött
támogatását.
A kiemelkedõ tudományos
teljesítmény ösztönzésével
olyan kutatói pályamodellt
kell kidolgozni, amely min-
den magyar kutató számára
lehetõvé teszi, hogy tevé-
kenységét - idõszakosan vagy
tartósan - különbözõ szerve-
zeti formájú kutatóhelyen
fejthesse ki.

Kidolgozás:
2008.
december 31.
bevezetés:
2009-tõl

OKM, MTA,
SZMM,
(közremûködõ:
MRK)

Költségvetés III.2.

III.7. Az alapkutatás humán
erõforrásának fejlesz-
tése

Az alapkutatásban részt vevõ
kutatók munkájának támoga-
tása nemzetközileg kiemel-
kedõ kutatóközpontokban,
nemzetközi hálózatokhoz
történõ csatlakozásuk és nagy
nemzetközi kutatási berende-
zésekhez való hozzáférésük
támogatása, valamint mobili-
tásuk elõsegítése.

2007-tõl
folyamatos

OKM, MTA OTKA III.1.
III.6.
III.13.

III.8. Rugalmasság, nyitott-
ság és mobilitás segí-
tése a felsõoktatásban

 A hallgatók, oktatók és kuta-
tók hazai és nemzetközi
mobilitásának, külföldi hall-
gatók, oktatók, kutatók befo-
gadásának, alkalmazásának
növelése. Kutatóhelyek kö-
zötti, valamint kutatóhelyek
és vállalkozások közötti mo-
bilitás segítése.

2008-tól
folyamatos

OKM (a külföldön
élõ magyar kutatók
megnyerésében KüM
közrem.)

TÁMOP,
költségvetés

III.10., III.11.,
III.12., III.13.
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 III.9. Innovatív vállalkozá-
sok kutatói munka-
erõellátásának támo-
gatása

A vállalkozások K+F tevé-
kenységének ösztönzése új
kutató-fejlesztõ munkahelyek
létrehozásának, fiatal kutatók
alkalmazásának, valamint a
vállalkozások és a kutatói
szféra közötti kutatói mobili-
tás támogatásával. A doktori
iskolák és az innovatív vál-
lalkozások közötti együttmû-
ködés támogatása.

Meghirdetés:
2007. II. félév

GKM, NKTH,
SZMM

KTIA III.5., III.6.,
III.7., III.12.,
V.2.

III.10. Vállalkozások ösz-
tönzése tudományos
fokozattal rendelke-
zõk alkalmazására

A tudományos fokozattal
rendelkezõk vállalati elhe-
lyezkedési feltételeit javító
jogi és/vagy közfinanszíro-
zási konstrukció kidolgozása.

Koncepció:
2008. 06. 30.
Bevezetés
(koncepció
elfogadás
függvényében):
2009-

OKM, SZMM Koncepció:
nem igényel
külön forrást.
Bevezetés:
koncepció
függvényében

II.2.4.

 A kutatási és kutatáshasznosítási kompetenciák erõsítése
III.11. Innováció-menedzs-

ment ismeretek bõví-
tése minden képzési
formában

Az intézkedés elemei:
a) A felsõfokú és a doktori
(kiemelten a mûszaki és ter-
mészettudományi) képzés
keretében speciális gyakorlati
üzleti képzés biztosítása tré-
ningek vagy kötelezõ tantár-
gyak formájában.
b) Speciális kutatásmenedzs-
ment, innovációmenedzsment
szakirányú képzések indítása.

2008.
szeptember

OKM, MSZH Meglévõ kere-
tek között

II.1.9.

III.12. Szabadalmak publi-
kációként való elfo-
gadása jogszabályi
alapjának megterem-
tése.

A kutatási eredmények hasz-
nosításának egyik feltétele a
kutatók motiválása. Ennek
fontos eleme a szellemi
eredmények tudományos és
üzleti értékelésének harmoni-
zálása, a kutatók szakmai
elõmenetelében a szabadal-
mak figyelembevétele.

Kidolgozás:
2007. II. félév,
Bevezetés:
2008.

GKM, NKTH,
MSZH, OKM,
MTA

Nem igényel
forrást.

IV. B.5.,
IV. B.6.

III.13. A kutatóhelyek tech-
nológiai transzferiro-
dáiban dolgozó mun-
katársak célzott to-
vábbképzése

A technológiai transzferiro-
dák munkatársainak felkészí-
tése üzleti, jogi, pénzügyi és
iparjogvédelmi ismeretekbõl.

 2008-tól GKM, NKTH,
OKM, MSZH,
MTA,
(közremûködõ:
MRK)

Fejezeti
elõirányzatok

II.1.9.

IV. A globális piacon versenyképes hazai vállalkozások, termékek és szolgáltatások

Sorsz. Intézkedés
megnevezése

Intézkedés tartalma és célja Határidõ Felelõs intézmény Pénzügyi forrás TTI stratégia
kapcsolódás

 Új, innovatív vállalkozások létrehozásának és fejlõdésének támogatása
IV.1. Egyéni ötletek meg-

valósításának, tech-
nológia-intenzív
start-up vállalkozások
létrehozásának és
mûködésének
segítése

Az intézkedés támogatja az
innovatív, az egyéni ötletek,
a találmányok és a K+F ered-
mények kezdõ vállalkozá-
sokban történõ gazdasági
hasznosítását. Támogatja a
már mûködõ, növekedési
potenciállal és szándékkal
egyaránt rendelkezõ innova-
tív vállalkozás alkalmassá
tételét a piacközeli eszközök
(magvetõ tõke, kockázati tõ-
ke) sikeres fogadására (az ún.
pre-seed szakaszban).

2008. I. félév-
tõl folyamatos

GKM, NKTH,
NFÜ

KTIA Irinyi
Pályázat, GOP
1.3.3

II.1.11, IV.
B.2.,
V.7., V.8.,
V.9.
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IV.2. Technológiai inkubá-
torházak létrehozásá-
nak, továbbfejleszté-
sének támogatása

Az intézkedés támogatja a
csúcstechnológiák területén
mûködõ, KKV-k inkubálásá-
ra alkalmas, önállóan gazdál-
kodó, üzleti alapon mûködõ
technológiai inkubátorköz-
pontok létrehozását, a meglé-
võk továbbfejlesztését. A
program az elhelyezésen túl
támogatja az adott technoló-
gia mûveléséhez szükséges
különleges technológiai inf-
rastruktúrát, mûszerszolgálta-
tást és speciális üzleti taná-
csadási szolgáltatásokat kíná-
ló fejlesztéseket.

2007. II. félév GKM, NKTH,
NFÜ

GOP, KTIA V.8.,V.9.

IV.3. A vállalkozói kultúra
fejlesztése és a vál-
lalkozói szellem erõ-
sítése, a mikro-, kis-
és középvállalkozá-
sok versenyképessé-
gének növelése

A vállalkozói kultúrát és a
versenyképességet javító, a
mikro-, kis- és középvállal-
kozások számára szóló szol-
gáltatások nyújtására kiírt
pályázat.

2007. II. félév GKM GKM fejezeti
elõirányzat

V.9., I.1

IV.4. Az innovatív vállal-
kozások fejlõdésének
segítése tõkepiaci
eszközökkel

Az intézkedés konstrukció a
kis- és mikro-vállalkozások
körét segíti kedvezõ feltételû
forrásokhoz, hitelintézetek és
befektetési alapok pénzügyi
közvetítõként való bevonásá-
val, a következõ tõkepiaci
eszközök biztosításával:
a) kedvezõ feltételû mikro-
hitel programok (a piaci felté-
teleknél kedvezõbb kamato-
zású hitelek nyújtása, hitel-
képes vállalatok részére),
b) portfoliógarancia,
c) kockázati és magvetõ tõke-
alap (fõként magvetõ és indu-
ló, de lehetõséget kínál a fej-
lesztési szakaszban való be-
fektetések támogatására is.)

2007. II. félév-
tõl folyamatos

GKM, NKTH, NFÜ GOP
4. prioritás

V.1., IV.B.2.

 A vállalati innovációs tevékenységek és képességek fejlesztése
IV.5. Vállalati K+F egysé-

gek kialakításának tá-
mogatása

Az intézkedés támogatja a
hazai vállalkozásokat szerve-
zetileg elkülönült, hosszú tá-
von fenntartható K+F egység
létrehozásában, kutatói mun-
kahelyek létrehozásában. Elõ-
segíti jelentõs vállalati K+F
beruházások Magyarországra
vonzását. Támogatja továbbá
a vállalati regionális kutató-
központok létrehozását.

2008. I. félév GKM, NKTH,
NFÜ

GOP 1.3.2
(2007�2010
között 20,1 Md
Ft)

V.2.

IV.6. Vállalati kutatás-fej-
lesztés és innováció
támogatása

a) A program célja a vállalati
igényeket szolgáló kutatások
támogatása, költségvetési
vagy közhasznú kutatóhely
bevonásával. A kutatási
együttmûködéseket az adott
vállalat vezeti.

2007. II. félév-
tõl folyamatos

GKM, NFÜ GOP 1.1.1 V.7.

b) Az intézkedés támogatja a
termékportfoliójukat tovább-
fejlesztõ innovatív cégeket,
ill. e cégek projektalapú

2007. II. félév-
tõl folyamatos

GKM
(NKTH),
NFÜ

GOP 1.3.1,
KTIA

V.5.
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együttmûködését a meglévõ
prototípusra épülõ új termé-
kek, szolgáltatások kifejlesz-
tésében vagy a meglévõk
továbbfejlesztésében, techno-
logizálásában, valamint piaci
bevezetésében.

 Vállalati együttmûködõ hálózatok, klaszterek és platformok erõsítése
IV.7. Stratégiai jelentõsé-

gû, együttmûködésen
alapuló, alkalmazás-
orientált K+F támo-
gatása

Az intézkedés elõsegíti a ku-
tatási kapacitások koncentrá-
lását a stratégiai területekre,
jelentõs tudományos és gaz-
dasági áttörést ígérõ, kiemelt
gazdasági és társadalmi igé-
nyeket szolgáló stratégiai
kutatásokat támogat.

2007. II. félév-
tõl folyamatos

GKM, NKTH KTIA Jedlik
Pályázat

II.1.1

IV.8. Nemzeti technológiai
platformok létrehozá-
sának ösztönzése

Az intézkedés a nemzeti
technológiai platformok lét-
rehozását és fejlesztését tá-
mogatja a nemzetgazdaság
fejlõdése szempontjából
meghatározó és perspektivi-
kus szakterületeken. Támo-
gatja a platformok stratégiai
kutatási programjának és a
program végrehajtására vo-
natkozó cselekvési terv ki-
alakítását, ösztönzi a plat-
formok érdekérvényesítõ
tevékenységét a szakpoliti-
kákban, és az EU technoló-
giai platformjaiban.

2007. II. félév GKM, NKTH KTIA II.1.1.

 IV.9. Nemzetközi együtt-
mûködésben megva-
lósuló K+F nagypro-
jektek támogatása

Az intézkedés olyan magyar-
országi kutatóhelyek K+F
nagyprojektjeit támogatja,
amelyekben rövid- és közép-
távon hasznosuló technológi-
ákat két- vagy többoldalú
nemzetközi kutatásfejlesztési
együttmûködés keretei között
dolgoznak ki.

Folyamatos GKM, NKTH KTIA II.1.11.

IV.10. Innovációs
(húzóágazati)
klaszterek támogatása

Az intézkedés a húzóágazati
kutatási, innovációs klasz-
terek létrehozását, mûködését
és infrastrukturális fejleszté-
sét támogatja.

2007. II. félév  GKM, NFÜ ROP, GOP V.8.

 A szellemi tulajdon hasznosítása a vállalkozásoknál, az iparjogvédelmi kultúra fejlesztése
IV.11. A szellemi tulajdon

védelmének
támogatása

A külföldön történõ iparjog-
védelmi oltalom megszerzé-
sének és védelmének támoga-
tása.

2008. GKM, NKTH,
MSZH

KTIA 1.1., IV.B.6.

IV.12. A szellemi tulajdon
védelmének erõsítése
a KKV-knál
(VIVACE program)

A kis- és középvállalkozások
iparjogvédelmi ismereteinek
fejlesztése és IPR tudatossá-
gának erõsítése.

Folyamatos GKM, MSZH GKM fejezet,
pályázati úton
I.1., IV.B.7

IV.13. Innovációs Termék-
és Technológiabörze

Az innovatív vállalkozások,
valamint az egyetemek, kuta-
tóintézetek szellemi alkotása-
inak, termékeinek bemutatása
a világ számára. Magyar
technológiai kínálat találko-
zása a magyar és nemzetközi
kereslettel, nemzetközi kap-
csolatépítõ rendezvény. A

2007-tõl
folyamatos,
évente

GKM, NKTH,
MSZH, OKM MTA

GKM fejezet,
KTIA

I.3.
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rendezvények összeköthetõk
pl. állásbörzével, formaterve-
zõi kiállítással.

 A regionális innováció ösztönzése
IV.14. Innovációs szolgálta-

tások igénybevételé-
nek támogatása mik-
ro- és kisvállalkozá-
sok esetében

Az intézkedés a mikro- és
kisvállalkozások innovációs
kezdeményezéseinek támoga-
tására az innovációs szolgál-
tatások igénybevételét támo-
gatja, és bõvíti a regionális
innováció eszköztárát az
Innocsekk alkalmazásával.

Folyamatos GKM  (NKTH),
(Regionális innováci-
ós ügynökségek)

KTIA II.1.3., II.1.4.

IV.15. A régiók innovációs
tevékenységének
ösztönzése

Az intézkedés támogatja a
regionális innovációs straté-
giákban megfogalmazott cé-
lok elérését, a régiók inno-
vációs képességének és ka-
pacitásainak fejlesztését, a
KKV-k innovációs tevékeny-
ségét és versenyképességé-
nek erõsítését, az innovációs
hálózatok fejlesztését.

 Folyamatos GKM,NKTH
[A Regionális Inno-
vációs Ügynökségek
(RIÜ) bevonásával]

KTIA II.1.2., II.1.4

IV.16. Program a régiók
K+F+I kapacitásai-
nak fejlesztésére

A program a régiók K+F+I
infrastruktúrájának fejleszté-
sét és együttmûködési for-
máit támogatja a fejlesztési
pólusokon kívül esõ területe-
ken.

2007. II. félév NFÜ (ROP IH),
RFÜ-k, RIÜ-k

ROP II.1.3., II.1.4.

IV.17. Az egyetemek, kuta-
tóintézetek és a vál-
lalkozások közötti
K+F és innovációs
együttmûködések
segítése a régiókban

Az intézkedés a fejlesztési
pólusokban és azokon kívül
olyan szakterületi és regio-
nális vonzáscentrumként mû-
ködõ, kutató központok ki-
alakítását, megerõsödését tá-
mogatja, amelyek kiemelke-
dõ kutatásfejlesztési, vala-
mint technológiai innovációs
tevékenységet folytatnak, in-
tenzíven együttmûködnek a
gazdasági szférával, így ösz-
tönzõleg hatnak a régió, illet-
ve a szakterület fejlõdésére.

2007. II. félév GKM, NKTH, NFÜ,
OKM, MTA

GOP 1.1.1,
KTIA Jedlik
Pályázat, TIOP,
TÁMOP

II.1.8.

IV.18. Innovációs szolgálta-
tások fejlesztésének
támogatása az ipari
parkokban és a lo-
gisztikai központok-
ban

 A vállalati innováció, a há-
lózatok és klaszterek kialaku-
lását segítõ fizikai infrastruk-
túra fejlesztése, valamint az
innovációt és a hálózatoso-
dást segítõ tanácsadás erõsí-
tése az ipari parkokban és a
logisztikai központokban.

2007. II.
félévtõl

GKM  GOP, ROP V.8., V.9.

IV.19. Program indítása a
nyitott innováció je-
gyében ún. Nyitott
Laboratóriumok (Li-
ving Lab) infrastruk-
túrájának és intézmé-
nyének létrehozására

A program a pólusok inno-
vációs stratégiájához kapcso-
lódva egy új típusú regionális
kapcsolatépítési, ún. öko-
rendszert épít ki hazai és
nemzetközi ágazati iparági
képviselõk, ill. klaszterek
között (pl. autóipar, robotika,
agrárgazdaság, média, info-
kommunikáció, repülõgép-
ipar, zöld energia), melyben
domináns a nyitott innováci-
óra épülõ kommunikációs
infrastruktúra, PPP partner-

2007. II.
félévtõl

GKM (NKTH),
RIÜ-k

KTIA
Baross Gábor
Program

II.1.2., II.1.4
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ség és menedzsment, új üzleti
modellek, szakképzési for-
mák és piacközeli innovatív
termékek és szolgáltatások
fejlesztése.

V. A tudományos kutatás eredményei befogadásának és hasznosításának kultúrája

Sorsz. Intézkedés
megnevezése

Intézkedés tartalma és célja Határidõ Felelõs intézmény Pénzügyi forrás TTI stratégia
kapcsolódás

V.1. A TTI terület hangsú-
lyos megjelenítése a
kormányzati kommu-
nikációban

A kormányzati munkáról és
az eredményekrõl tájékozta-
tást nyújtó kormányzati
kommunikáció tudatosan
építsen az adott szervezet
területén a TTI által elért
eredményekre, mutassa be a
jó gyakorlatokat és az ösz-
tönzõ sikeres példákat.

Folyamatos MeH, érintett kor-
mányzati kommuni-
kációs egységek

Meglévõ kere-
teken belül

V.2. A technológiai inno-
váció és a kutatás-
fejlesztés társadalmi
feltételeinek és elis-
mertségének javítása

Az intézkedés támogatja:
a) az oktatók-kutatók nem-
zetközi tapasztalatcseréjét
(konferenciákon való részvé-
tel, konferenciaszervezés,
szakkiállítások),
b) a tehetséggondozást,
c) a tudomány mûvelésének
népszerûsítését, eredményei-
nek terjesztését,
d) a tudomány és az innová-
ció társadalmi elismerését
szolgáló díjak létrehozását.

2007-tõl
folyamatos

GKM, NKTH,
OKM, MTA,
MSZH

Tárca fejezetek,
KTIA

I.3.

V.3. A TTI eredményei-
nek megfelelõ súlyú
megjelenítése a tár-
sadalom számára

a) Tudományos, technológiai
és innovációs díjak, elismeré-
sek támogatása

Folyamatos GKM, NKTH GKM fejezet,
KTIA

I.3.

b) Innovációs Nagydíj és
különdíjak

Évente Koordinátor: MISZ,
érintett szaktárcák
közremûködésével

Érintett szaktár-
cák forrásai

I.3.

c) A tudományos és mûszaki
örökség védelme. A tudomá-
nyos és technikai örökséget
megõrzõ, a tudományt és a
technikát népszerûsítõ múze-
umok, idõszaki kiállítások
támogatása.

Folyamatos Érintett szaktárcák Érintett szaktár-
cák forrásai

1.3, 1.4.

d) A tudományos mûvek ma-
gyarországi közzétételének
átfogó vizsgálata és javaslat
kidolgozása.

2008. I. félév GKM, OKM, MTA A vizsgálat kü-
lön forrást nem
igényel, egyéb
költség a javas-
lat függvénye

I.3.

 V.4. A tudományt és az
innovációt népsze-
rûsítõ kezdeményezé-
sek támogatása

a) World Science Forum. A
Miniszterelnöki Hivatal
megbízásából az MTA által
szervezett tudományos világ-
fórum rendszeres megrende-
zése, gondozása.

Folyamatos,
két évente

MeH MeH,
szponzorok

I.3.

b) Magyar Tudomány Ünne-
pe. Tudományos rendezvény-
sorozat az MTA koordinálá-
sával. A hazai tudománnyal
foglalkozó szervezetek a terü-
letükhöz kapcsolódó szakmai
rendezvényeket szerveznek.

Folyamatos,
évente,
novemberben

MTA, KvVM MTA,
szponzorok

I.3.
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c) A mûszaki értelmiség sze-
repének megjelenítése a köz-
gondolkodásban, a fiatalok
figyelmének felhívása a mû-
szaki pályákra. A Magyar
Mûszaki Értelmiség Napja.

Folyamatos,
évente, május

NKTH KTIA,
szponzorok

I.3.

d) Kutatók Éjszakája (a kez-
deményezés 2005-ben indult
az Európai Bizottság ötlete
alapján).

Évente,
szept. 28.

NKTH EU 7.
Keretprogram

I.3.

e) Fiatalok részvételének tá-
mogatása a Diákolimpiákon

Folyamatos OKM OKM fejezet I.3.

f) Információs párbeszéd
portál kialakítása. Olyan egy-
séges adatbázis kialakítása és
mûködtetése, amely a külön-
bözõ szervezetek és régiók
információit (hírek, rendez-
vények, pályázati és ösz-
töndíj felhívások) egységes
felületen jeleníti meg.

2008. I. félév NKTH KTIA I.3.

g) Jövõ Háza és Csodák Palo-
tája a régióközpontokban is.

Folyamatos Regionális Fejlesztési
Tanácsok

ROP I.3.

h) Expo-Sciences Europe
nemzetközi tudományos ki-
állítás budapesti megszer-
vezése

2008. július GKM (közremûködõ:
TIT)

GKM fejezet I.3.

V.5. A nõk karrierlehetõ-
ségének kibontakoz-
tatása a K+F+I terü-
letén

Az intézkedés elemei:
a) A szakterületi és szek-
torális (horizontális) szegre-
gáció feloldásának elõsegíté-
se a nõi kutatók karrierkilátá-
sainak bõvítésével (mûszaki
terület, ipari kutatás).
b) A tudományos döntésho-
zó, irányító és tanácsadó
testületekben a nõk részvé-
telének növelése (vertikális
szegregáció csökkentése).
c) A nõk foglalkoztatási ará-
nyának javítása, a családi és
munkahelyi kötelezettségek
összehangolásának elõsegíté-
se.
d) Esélyegyenlõségi kritéri-
umok érvényesítése a K+F
támogatási rendszerében.
e) Negatív attitûdök és szte-
reotípiák megváltoztatása
érdekében az esélyegyenlõ-
ségi ismeretek terjesztése,
oktatásba építése.

2007-tõl
folyamatos

Érintett tárcák Nem igényel
célzott költség-
vetési forrást

I.2.

V.6. A magyar kultúra
külföldi megjeleníté-
se keretében a TTI te-
rület hangsúlyos be-
mutatása

A különbözõ szervezeti kere-
tekben létrejövõ külföldi
kulturális évadok, napok stb.
keretében a kultúra megje-
lenítésén belül a mûvészete-
ken túl a magyar tudomány
és a technológia eredményei-
nek népszerûsítése

2007-tõl
folyamatos

OKM, KüM, GKM,
NKTH, MTA

Külön forrást
nem igényel

I.3.
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JOGSZABÁLYOK

A Kormány
243/2007. (IX. 25.) Korm. rendelete

a közalkalmazottak jogállásáról szóló
1992. évi XXXIII. törvénynek a központi költségvetési
szervként mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intéze-
teknél és kutatókat foglalkoztató egyes intézményeknél

történõ végrehajtásáról szóló 49/1993. (III. 26.)
Korm. rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben (a továbbiakban: Kjt.) 20/B. § (2) bekezdésé-
ben, 22. § (9) bekezdésében, 61. §-ának (3) bekezdésében,
79/C. §-ának (2) bekezdésében és 85. §-ának (5) bekezdé-
sében, továbbá az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b)
pontjában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a kö-
vetkezõket rendeli el:

1. § A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehaj-
tásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet (a további-
akban: R.) a következõ 2/A. §-sal és az azt megelõzõ hivat-
kozással egészül ki:

�[Kjt. 20/A. §-ához]
2/A. § A pályázati felhívást a munkáltató a székhelye és

telephelye szerinti településen a helyben szokásos módon
köteles közzétenni.�

2. § Az R. a következõ 2/B. §-sal és az azt megelõzõ hi-
vatkozással egészül ki:

�[Kjt. 20/B. § (2) bekezdéséhez]
2/B. § Nem kötelezõ pályázat kiírása olyan munkakör

betöltése esetén,
a) amely tekintetében � 90 napon belül � már legalább

két alkalommal eredménytelenül került kiírásra pályázati
felhívás;

b) amely haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás
biztonságos megszervezéséhez elengedhetetlenül szüksé-
ges, és a folyamatos ellátás nyújtásához szükséges személyi
feltételek más munkaszervezési eszközökkel nem biztosít-
hatók;

c) amely a melléklet alapján �A���E� fizetési osztályba
történõ besorolással tölthetõ be.�

3. § Az R. a következõ 3/A. §-sal és az azt megelõzõ hi-
vatkozással egészül ki:

�[Kjt. 22. § (4) bekezdéséhez]
3/A. § A munkáltató alaptevékenységébe tartoznak a Kjt.

79/C. § (2) bekezdése szerinti tudományos kutatói munka-
körök.�

4. § Az R. a következõ 3/B. §-sal és az azt megelõzõ hi-
vatkozással egészül ki:

�[Kjt. 22. § (9) bekezdéséhez]
(1) A gyakornoki idõvel kapcsolatos szakmai kötelezett-

ségek és a gyakornoki idõ alatti számonkérés feltételeinek
részletes szabályait, továbbá a gyakornoki követelmények
teljesítésével és a teljesítmény mérésével összefüggõ részle-

tes eljárási rendet, valamint a gyakornoki minõsítés különös
szabályait a munkáltató által megállapított gyakornoki
szabályzat, illetve a kutatóhely szervezeti és mûködési
szabályzata foglalkoztatási követelményeket tartalmazó
fejezete tartalmazza, amelyet � gyakornoki idõ kikötése
esetén � a kinevezési okmányhoz mellékelni kell.

(2) A gyakornoki szabályzatnak tartalmaznia kell
a) a gyakornoki idõ tartamát,
b) a munkakörhöz tartozó tevékenységeket,
c) a gyakornoki munka értékelésének gyakoriságát,

szempontjait,
d) a szakmai vezetõ kijelölését,
e) a gyakornok, a szakmai vezetõ és a munkáltató gya-

kornoki idõvel kapcsolatos feladatait, kötelezettségeit.
(3) A gyakornoki idõ alatt a gyakornoknak a munkakör-

éhez tartozó tevékenységek teljes körét meg kell ismernie, a
munkakör önálló ellátásához szükséges gyakorlati tudást el
kell sajátítania. Ennek érdekében

a) a munkáltató biztosítja annak feltételeit, hogy a gya-
kornok a munkakörhöz tartozó valamennyi tevékenységet
megismerje,

b) a szakmai vezetõ a munkakör önálló ellátásához szük-
séges gyakorlati tudást átadja, illetve a gyakornokot hozzá-
segíti a gyakorlati ismeretek megszerzéséhez, és rendszere-
sen értékeli a gyakorlati ismeretek elsajátítását,

c) a gyakornok együttmûködik szakmai vezetõjével, és
törekszik a gyakorlati ismeretek elsajátítására.

(4) A gyakornok munkanaplót vezet, amely tartalmazza
az elvégzett feladatokat.

(5) A szakmai vezetõ a gyakornok szakmai elõrehaladá-
sáról � a gyakornok által vezetett munkanaplót is alapul
véve � a munkáltató részére legalább félévente értékelést
készít. Az értékelés tartalmazza

a) a gyakornok által elvégzett feladatok fõbb típusait,
b) a feladatok által megkövetelt tevékenységek körét,
c) a gyakornok által elsajátított gyakorlati ismereteket,
d) jellemzést a gyakornok önállóságáról, valamint az

együttmûködésre való készségérõl.
A gyakornok a rá vonatkozó értékelésbe betekinthet, és

amennyiben annak tartalmát kifogásolja, írásos véleményét
az értékeléshez mellékelni kell.

(6) A munkáltató a gyakornoki idõ lejártát megelõzõ hó-
napban � a szakmai vezetõ értékelései, valamint a gyakor-
nok munkájával kapcsolatos egyéb visszajelzések alapján �
a gyakornokot megfelelt, illetve nem megfelelt eredmény-
nyel minõsíti.�

5. § Az R. 5. § (5)�(6) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (7)�(9) be-
kezdéssel egészül ki:

�(5) Nem bízható meg magasabb vezetõi megbízással az
a közalkalmazott, aki már rendelkezik magasabb vezetõi
beosztással.

(6) A szerzõdéskötésre, illetve kötelezettségvállalásra jo-
gosító magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosztás ellátásával
nem bízható meg, aki, illetve, akinek a Munka Törvény-
könyve 139. § (2) bekezdése szerinti közeli hozzátartozója
(a továbbiakban: közeli hozzátartozó) a közalkalmazott
munkáltatójával gazdasági kapcsolatban álló

a) egyéni vállalkozó;
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b) a gazdasági társaságokról szóló törvény minõsített
többséget biztosító befolyásszerzésre vonatkozó rendelke-
zései szerint minõsített többségû befolyást szerzett;

c) gazdasági társaság vezetõ tisztségviselõje, felügyelõ
bizottsági tagja, könyvvizsgálója, továbbá � a nyilvánosan
mûködõ részvénytársaságot kivéve � tagja.

(7) Nem bízható meg magasabb vezetõ, illetve vezetõ
beosztás ellátásával az a közalkalmazott, aki közeli hozzá-
tartozójával � a megbízás következtében � közvetlen irányí-
tási (felügyeleti), illetve közvetlen elszámolási vagy ellen-
õrzési kapcsolatba kerülne.

(8) Az (5)�(7) bekezdésben meghatározott feltétel a
megbízás egész idõtartamára vonatkozik. Ha az (5)�(7)
bekezdésben meghatározott helyzet a magasabb vezetõ,
illetve vezetõ beosztás fennállásának idõtartama alatt kö-
vetkezik be, az érintett személy köteles annak bekövetkezé-
sét haladéktalanul bejelenteni a munkáltatónak. Ha a hely-
zet egyéb módon jut a munkáltató tudomására, köteles
annak megszüntetésére haladéktalanul felszólítani a közal-
kalmazottat.

(9) A (8) bekezdésben meghatározott bejelentés megtéte-
létõl, illetve felszólítás kézhezvételétõl számított 60 napon
belül a közalkalmazott köteles az (5)�(7) bekezdésben
meghatározott helyzetet megszüntetni. A határidõ eltelte
után a munkáltató a magasabb vezetõ, illetve vezetõ beosz-
tást visszavonja.�

6. § Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
�12. § A közalkalmazottakat a Kjt. 2. számú mellékleté-

ben meghatározott fokozatok és fizetési osztályok szerint
kell besorolni, a 13. §-ban és e rendelet mellékletében fog-
laltak figyelembevételével.�

7. § Az R. 13. § (2) bekezdés b)�e) pontja helyébe a kö-
vetkezõ rendelkezés lép:

[E rendelet hatálybalépését követõen]
�b) tudományos tanácsadó elnevezésû munkakörbe
1. kell besorolni a Magyar Tudományos Akadémia

Doktora címmel, vagy a Magyar Tudományos Akadémiáról
szóló 1994. évi XL. törvény (a továbbiakban: Atv.) 28. §-
ában foglalt felhatalmazás alapján az MTA Doktora cím-
mel egyenértékûnek tekintett �tudomány(ok) doktora�
tudományos fokozattal rendelkezõ személyt is;

2. lehet besorolni a felsõoktatási törvény alapján habili-
tált személyt; valamint a nem akadémiai munkáltatónál �
jogszabály vagy belsõ szabályzat alapján létrehozott intéz-
ményi tudományos tanács elbírálása alapján � azt a sze-
mélyt, aki rendelkezik doktori fokozattal vagy a felsõokta-
tásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
felsõoktatási törvény) szerint azzal egyenértékû tudomá-
nyos fokozattal (a továbbiakban együtt: tudományos foko-
zattal), a tudományos fõmunkatársi besorolási feltételek
teljesítésén túl az adott tudományterület olyan nemzetközi-
leg elismert képviselõje, aki folyamatosan kiemelkedõ
tudományos kutatói munkásságot fejtett ki. A kutatásban
szerzett tapasztalatai alapján alkalmas tudományos segéd-
munkatársak tudományos munkájának, valamint kutatási
projektek vezetésére; idegen nyelven tart elõadásokat és
publikál;

c) tudományos fõmunkatárs elnevezésû munkakörbe kell
besorolni a tudományos fokozattal és tudományos munka-
társ vagy � felsõoktatási intézményben � azzal egyenértékû

oktatói munkakörben szerzett legalább hatéves kutatói
gyakorlattal rendelkezõ személyt, ha a kutatóintézet tudo-
mányos fõmunkatársi minõsítõ eljárását

1. akadémiai munkáltatónál az Atv. 23. §-ának (1) be-
kezdésében foglaltak alapján létrehozott tudományos ta-
nács,

2. nem akadémiai munkáltatónál jogszabály vagy belsõ
szabályzat alapján létrehozott intézményi tudományos
tanács elbírálása alapján sikerrel teljesítette, és alkalmas a
tudományos segédmunkatársak tudományos munkájának
irányítására, valamint arra, hogy idegen nyelven elõadást
tartson;

d) tudományos munkatárs elnevezésû munkakörbe kell
besorolni a tudományos fokozattal rendelkezõ személyt, ha
az elõírt alkalmazási feltételnek megfelel;

e) tudományos segédmunkatárs elnevezésû munkakörbe
kell besorolni azt a közalkalmazottat, aki a kutatómunkában
irányítással vesz részt, és a felsõoktatási törvény szerinti
doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszonyt létesített.

Az a)�e) pontokban meghatározott besorolási feltételek-
tõl eltérni nem lehet.�

8. § Az R. 13. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

�(5) A tudományos munkakörbe történõ besoroláshoz
legalább a felsõoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény
szerinti egyetemi szintû végzettség és szakképzettség, illet-
ve a felsõoktatási törvény szerinti mesterképzésben szerzett
fokozat és szakképzettség szükséges.�

9. § Az R. e rendelet melléklete szerinti melléklettel
egészül ki.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követõ 8. napon lép
hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti

a) az R. 6. § (3) bekezdése, 9. §-a, valamint az azt meg-
elõzõ hivatkozás, 13. § (1) bekezdése, a 13. § (3) bekezdé-
sének második mondata, 13. § (6) bekezdése, valamint 14�
15. §-a,

b) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehaj-
tásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításá-
ról szóló 17/1997. (I. 31.) Korm. rendelet,

c) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehaj-
tásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításá-
ról szóló 301/2001. (XII. 27.) Korm. rendelet,

d) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehaj-
tásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításá-
ról szóló 35/2003. (III. 27.) Korm. rendelet,

e) a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvénynek a központi költségvetési szervként
mûködõ kutató- és kutatást kiegészítõ intézeteknél és kuta-
tókat foglalkoztató egyes intézményeknél történõ végrehaj-
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tásáról szóló 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelet módosításá-
ról szóló 71/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet.

(3) 2007. december 31-én hatályát veszti az R. 2/A. §-a
és 2/B. §-ának c) pontja.

(4) 2008. január 1-jén hatályát veszti az R. 3. § (1) be-
kezdésében a �� az újabb közalkalmazotti jogviszony lé-

tesítését is ideértve �� szövegrész.
(5) Az e rendelet 8. §-a, valamint az e § (2) bekezdésé-

nek a) pontja alapján a munkáltatói intézkedéseket 2007.
december 31-éig kell megtenni.

(6) Ez a rendelet 2008. január 2-án hatályát veszti.

Melléklet a 243/2007. (IX. 25.) Korm. rendelethez
[Melléklet a 49/1993. (III. 26.) Korm. rendelethez]

A központi költségvetési szervként mûködõ kutatóközpontokban, kutatóintézetekben, a � felsõoktatási intézmények kivé-
telével � nem kutatóintézetként mûködõ központi  költségvetési szerveknél a mûszaki fejlesztõ, a kutatói munkát segítõ
és egyéb munkakörök  fizetési osztályba sorolása, a besorolás képesítési feltételei és a képesítési feltételek alól történõ

felmentés esetei

 Fizetési osztály

Munkakör megnevezése

 alsó
kép-
zett-
ségi
szint

közép
képzettségi

szint
felsõ végzettségi szint

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J
 Mûszaki fejlesztõ munkakörök

 1. fõmérnök  *  *  *  *
 2. mûszaki fejlesztõ mérnök  *  *  *  *

 Kutatói munkát segítõ munkakör
 3. ügyvivõ-szakértõ  *  *  *  *  *

 Egyéb munkakörök
 4. ügyintézõ (gazdasági, mûszaki, igazgatási)  *  *  *  *
 5. ügyviteli  *  *  *  *  *
 6. szakmai szolgáltató  *  *  *  *
 7. mûszaki szolgáltató (fenntartási, üzemviteli

alkalmazott, technikus, laboráns, szakmun-
kás, segédmunkás, kisegítõ alkalmazott)

 *  *  *  *  *

Fõmérnök besoroláshoz mesterfokozat vagy alapfokozat
és szakirányú szakképzettség szükséges.

Mûszaki fejlesztõ mérnök elnevezésû munkakörbe kell
besorolni azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és
természettudományos vagy mérnöki szakirányú szakkép-
zettséggel rendelkezõ közalkalmazottat, aki mûszaki fej-
lesztõ tevékenységet folytat.

Ügyvivõ-szakértõ elnevezésû munkakörbe kell besorolni
azt a mesterfokozattal vagy alapfokozattal és szakképzett-
séggel rendelkezõ, önálló tevékenységet, szakértõi munkát
végzõ közalkalmazottat (pl. a jogtanácsost, a jogi elõadót, a
közgazdászt), továbbá a kutatóhely funkcionális egységé-
nek vezetõjét és helyettesét, aki nem vesz részt a kutatás-
ban. A gazdasági szervezet vezetõjének mesterfokozat vagy
alapfokozat mellett szakirányú (pénzügyi, számviteli, köz-
gazdasági) szakképzettséggel is rendelkeznie kell.

Ügyintézõ (gazdasági, mûszaki, igazgatási) elnevezésû
munkakörbe kell besorolni a középiskolai végzettséget igazo-
ló szakképesítéssel vagy középiskolai végzettséggel és felsõ-
fokú végzettségi szintet nem tanúsító � felsõfokú szakképesí-
tést igazoló � bizonyítvánnyal vagy alapfokozattal rendelke-
zõ, szakmai döntés-elõkészítést végzõ közalkalmazottat.

Ügyviteli elnevezésû munkakörbe kell besorolni azt az
adminisztratív jellegû munkát ellátó közalkalmazottat,
aki alapfokú vagy középiskolai végzettséggel és arra
épülõ szakirányú képesítéssel vagy alapfokozattal ren-
delkezik.

Szakmai szolgáltató elnevezésû munkakörbe kell beso-
rolni azt a közalkalmazottat, aki alapfokú vagy középisko-
lai végzettséget igénylõ szakképesítéssel vagy felsõfokú
végzettségi szintet nem tanúsító felsõfokú szakképesítést
igazoló bizonyítvánnyal vagy alapfokozattal és szakirá-
nyú szakképzettséggel a kutató laboratóriumokban köz-
vetlenül segíti a kutatók munkáját. E munkakörben fog-
lalkoztatott felsõfokú technikusi végzettséggel rendelkezõ
közalkalmazott besorolását az �E� fizetési osztályban
elõírt, felsõfokú végzettségi szintet nem tanúsító felsõfo-
kú szakképesítésként kell figyelembe venni.

Technikus, laboráns munkakörben a besorolás szempont-
jából felsõfokú szakképesítéssel egyenértékûnek kell tekin-
teni annak a közalkalmazottnak a képesítését, aki ipari,
mezõgazdasági vagy egyéb technikumokban szerzett okle-
velet, és legalább tíz évig szakképesítésének megfelelõ
területen dolgozott.
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SZEMÉLYI RÉSZ

Az Alkotmány 30/A. § (1) bekezdése j) pontja, valamint
a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi
XXXI. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a Magyar Köz-
társaság elnöke � a miniszterelnök elõterjesztésére �

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE A CSILLAGGAL

(polgári tagozata)

kitüntetést adományozta
dr. Harmathy Attilának, az MTA rendes tagjának, volt

alkotmánybírónak,
Kornai Jánosnak, az MTA rendes tagjának, Széchenyi-

díjas közgazdásznak;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
KÖZÉPKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta
dr. Hatvani Lászlónak, az MTA rendes tagjának, a Sze-

gedi Tudományegyetem Bolyai Intézet egyetemi tanárának,
 dr. Losonczi Ágnesnek, a szociológiai tudomány dokto-

rának, az MTA Szociológiai Kutatóintézet alapító tagjának,
professor emeritusnak,

dr. Szabó Miklósnak, az MTA rendes tagjának, az Eöt-
vös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
Régészettudományi Intézet egyetemi tanárának,

dr. Varga Jánosnak, az MTA rendes tagjának, a Magyar
Országos Levéltár ny. fõigazgatójának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
TISZTIKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta
dr. Bartha Lászlónak, a kémiai tudomány doktorának, az

MTA Mûszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
ny. igazgatójának, professzor emeritusnak,

dr. Simonovits Andrásnak, a közgazdaságtudomány
doktorának, az MTA Közgazdaságtudományi Intézet kuta-
tási igazgatójának,

dr. Tamás Pálnak, a szociológiai tudomány kandidátusá-
nak, az MTA Szociológiai Kutatóintézet igazgatójának,

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ÉRDEMREND
LOVAGKERESZTJE

(polgári tagozat)

kitüntetést adományozta
dr. Felföldi Lászlónak, az MTA Zenetudományi Intézet

tudományos igazgató-helyettesének,
dr. Keresztesi Zoltánnak, kartográfusnak, az MTA Föld-

rajztudományi Kutatóintézet Kartográfiai Osztálya vezetõ-
jének,

dr. Müller Miklósnak, az MTA külsõ tagjának, orvosnak,
parazitológusnak, biokémikusnak, a Rockefeller University
emeritus professzorának,

dr. Ovádi Judit Magdolnának, a biológiai tudomány
doktorának, az MTA Szegedi Biológiai Központ
Enzimológiai Intézet tudományos tanácsadójának, habilitált
egyetemi magántanárnak,

Strausz Tamásnak, az MTA KFKI Telephelykezelõ volt
telephely igazgatójának,

Szomor Éva gyógypedagógusnak, az MTA Gyerekprog-
ram Kutatócsoport tagjának;

dr. Tolnai Mártonnak, a közgazdaságtudomány kandidá-
tusának, az MTA Kutatásszervezési Intézet igazgatójának,

dr. Udvardy Andornak, a biológiai tudomány doktorá-
nak, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biokémiai Intézet
tudományos tanácsadójának;

a MAGYAR KÖZTÁRSASÁGI ARANY
ÉRDEMKERESZT

kitüntetést adományozta
Timár Árpádnak, a mûvészettörténeti tudomány kandidá-

tusának, az MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet tudomá-
nyos fõmunkatársának.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének állásfoglalásai
a 2007. április 17-én megtartott ülésérõl

1. Vizi E. Szilveszter elnök az ülés kezdetén megkö-
szönte Gósy Mária, Horvai György és Jolánkai Márton
doktorképviselõk 3 éves, elnökségben végzett munkáját.

 

 

2. A Reformbizottság jelentése a közgyûlés számára
 Pléh Csaba fõtitkárhelyettes külföldi tartózkodása miatt

Vizi E. Szilveszter elnök ismertette az elõterjesztett anya-
got. Rövid bevezetõjében az Akadémia megreformálásának
fontosságáról beszélt, hogy az MTA eleget tudjon tenni a

kihívásoknak. Ismertette, hogy az Akadémiától függetlenül
a kormány programjában is szerepel az akadémiai törvény
módosítása, tárgyaltak már az MTA közfeladatairól. Így az
elnökségnek különösen nagy a felelõssége, hogy a beindí-
tott reformfolyamat a májusi közgyûlés elé kerül-e, és a
közgyûlésen a program elfogadást nyer-e.

 Az elnökség tagjai hosszú vitában összességében egyet-
értettek az elõterjesztett anyaggal, kiegészítéseket, módosí-
tásokat javasoltak a Reformbizottság számára. Fontosnak
ítélték az akadémiai intézethálózat társadalmi-gazdasági
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hasznosságának hangsúlyozását. Lényeges az igazgatási,
döntési szintek konkrét meghatározása, a közgyûlések kö-
zötti idõszakban a döntési jogosítványok megadása a veze-
tés különbözõ szintjeinek.

 Javasolták, hogy a közgyûlésen a reformbizottság anyaga
után a határozati javaslat kerüljön kivetítésre. Ki kell hang-
súlyozni, hogy jelen anyag egy tervezet. Javaslat a tör-
vényalkotók felé, az Akadémia belsõ mûködési elveinek
megváltoztatása, amellyel az MTA még hasznosabb közin-
tézménnyé válhat, mint közfeladatokat ellátó, autonóm,
független, nemzeti intézmény.

 A határozati javaslat elé egy preambulum kerüljön,
amely utal az MTA történelmi múltjára, valamint az Aka-
démia helyére és szerepére a jelen hazai tudománypolitiká-
ban és a nemzetközi kutatásban.

 

 Az elnökség 13/2007. számú állásfoglalása
 Az elnökség tagjai egyhangú szavazással támogatták a

javasolt módosításokkal a Reformbizottság anyagának
közgyûlés elé terjesztését.

 

3. Tájékoztató a Kormány számára az Akadémia
2006. évi tevékenységérõl

 Fábri György kommunikációs igazgató röviden kiegészí-
tette a kiküldött anyagot, hogy a fõtitkári értekezlet után az
anyag téves adatai korrigálásra kerültek, illetve kiegészíté-
sek történtek. A tájékoztató szerves részét képezik az inté-
zetek beszámolói, a fõtitkári beszámoló s az ehhez kapcso-
lódó anyagok.

 

 Az elnökség 14/2007. számú állásfoglalása
 Az elnökség tagjai egyhangú szavazással elfogadták a

Kormánytájékoztatót.
 

4. Beszámoló az Országgyûlés számára a magyar
tudomány 2005�2006. évi helyzetérõl

 Fábri György rövid prezentációval mutatta be a beszá-
molót az elnökség tagjainak. Cél, hogy az Országgyûlés
részére egy olyan anyag kerüljön benyújtásra, amely ver-
senyképes a Parlamentben szokásos kiadványokkal. A be-
számoló olyan, a törvény által az MTA-ra rótt kötelezett-
ség, amely az egész magyar tudományosság helyzetérõl
számol be. Ismertette, hogy jelen anyag egy tartalmi vázlat,
hiszen a 2006-os adatok még nem állnak rendelkezésre. A
beszámoló elkészülte szeptemberre fejezõdhet be, hiszen a
KSH-nak és egyéb adatszolgáltatásoknak legkorábban nyár
elejére, de valószínûsíthetõbb, hogy nyár közepére áll össze
a teljes adatállománya.

 

5. Tájékoztató a Magyar Tudomány Ünnepe elõké-
szítésérõl

 Elõterjesztõ: Fábri György
 Fábri György beszámolt arról, hogy a legfontosabb vál-

tozás, az új hangsúly a fesztiváljelleg erõsödése lesz a ren-
dezvénysorozatban. 2007-ben a jelmondat: A tudomány
iskolája. Ez kifejezi, hogy ez a rendezvény most elsõsorban
az oktatás felé fordul. Szeretné növelni az MTA a központi
rendezvények számát. Idõrendben az elõkészítés rendben
zajlik, júniusban lezárul a rendezvények bejelentése, a
programfüzet október elsején megjelenhet. A nyitórendez-

vényre a Városmajori Gimnáziumban kerül sor, és lesz egy
hangsúlyos zárórendezvény is.

 

6. Tájékoztató a közgyûlés elõkészítésérõl
 Elõterjesztõ: Pannonhalmi Kálmán
 Pannonhalmi Kálmán fõosztályvezetõ emlékeztetõül el-

mondta, hogy az elõzõ elnökségi ülésen az elnökség jóvá-
hagyta a tárgysorozatot. A közgyûlés elõkészítése a szoká-
soknak megfelelõen rendben folyik, a tagválasztásról elké-
szültek az írásos anyagok. A tervek szerint az akadémiku-
soknak e hét szombatján kerül postázásra az anyag, míg a
doktorképviselõk a megbízólevelük átadásával egyidejûleg
kapják meg. A közgyûlés kétnapos, de amennyiben a vita
hosszabban folytatódik, mód lesz a 3. napon folytatni. Az
elsõ napra meghívást kapott Sólyom László köztársasági
elnök. Hiller István oktatási miniszter szintén meghívást
kapott, várhatóan hozzá is szól a közgyûléshez. A díszün-
nepségen részt vesz Kodály Zoltán özvegye. A reformköz-
gyûlésre meghívást kapott Kóka János és Draskovich Ti-
bor.

 

7. Egyebek között
7.1. Meskó Attila fõtitkár ismertette, hogy a közgyûlés

résztvevõi a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló
beszámolót kézhez fogják kapni. Röviden ismertette, hogy
a tényszám kicsit nagyobb volt, mint a tavalyi, de nem érte
el a tervet. A Parlament által megszavazottnál a különbözõ
intézkedések (zárolás, maradványtartalékolás stb.) miatt
kevesebbet kapott meg az Akadémia. Pályázatokon az
intézetek összességében 18,4 milliárd Ft-ot nyertek el.

A doktori tiszteletdíjakkal kapcsolatban Meskó Attila
fõtitkár beszámolt arról, hogy 2007-ben a tiszteletdíjak
összege 90 000 Ft-ra csökkent. Az akadémikusi tiszteletdí-
jak összege azonos maradt az elõzõ évivel.

7.2. Meskó Attila fõtitkár röviden ismertette a 2008. évi
költségvetési koncepciót. 2,8 milliárd növekedést kérnek a
tárgyalások során az MTA-nak és 1 milliárdot az OTKA-nak.

7.3. Vizi E. Szilveszter elnök bejelentette, hogy a 2007.
évi Wahrmann Mór-díjra Bogsch Eriket, a Richer Rt. ve-
zérigazgatóját terjesztette elõ.

A Magyar Tudományos Akadémia Elnökségének
állásfoglalásai

a 2007. június 26-án megtartott ülésérõl

1. Az Akadémia elnöksége Vizi E. Szilveszter elnök
elõterjesztése alapján áttekintette a 2007. május 7�8-ai
közgyûlés határozatait és a végrehajtásuk érdekében teendõ
intézkedéseket.

Az elnökség elismeréssel vette tudomásul a reform vég-
rehajtására tett intézkedéseket. Ennek keretében

� az intézetigazgatói pályázatok nemzetközi meghirde-
tését

� a támogatott kutatócsoportok hálózatának teljesítmény
alapján versenypályázattal kialakított rendszerét

� a bázisfinanszírozástól független, gazdasági-társa-
dalmi hasznosulástól függõ intézeti plusz finanszí-
rozást



2007. október 12. AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 149

� a titkársági szervezet átalakítását
� a nemzetközi zsûrik létesítését a tudományos osztá-

lyokon
� a nõk és a fiatalok számában mutatkozó aránytalan-

ságok csökkentését az MTA tagjai között
� az Új Magyarország Fejlesztési Terv kidolgozásá-

ban vállalt, a Kormány által elismert határozott ál-
láspontot.

A továbbiakban folytatjuk az Akadémia saját szervezeti
mûködésében végrehajtható hatékonyságelvû átalakításokat.

Kezdeményeztük a döntéshozóknál az Akadémiai Tör-
vény módosítását.

Az akadémiai intézetekkel kapcsolatosan az elnökség az
alábbiakat erõsítette meg:

Alapelvünk: az akadémiai kutatóhálózat (amely
Magyarország meghatározó teljesítményû fõhivatású
kutatásbázisa), a professzionális tudománymenedzsment
és tudományos értékelés kívánatos összhangjának
továbbfejlesztésével a Magyar Tudományos Akadémia
keretei között mûködjön tovább, kellõ kutatási potenciálú
önálló intézetek, intézetcentrumok, nemzeti labora-
tóriumok és hálózati központok formájában.

Kiindulópontunk az átalakításokban, hogy a magas
teljesítményû kutatóhálózatnak éppen a teljesítmény
fenntartása és a közfeladatok ellátása érdekében kell
újragondolnia szervezetét. Ennek fõbb nemzetközi
meghatározó tényezõi:

� Megváltoztak a kutatási prioritások.
� Növekedett a kutatóintézetek színvonalon tartásához

szükséges kutatói és gazdálkodási �kritikus tömeg�.
� Élesedik a kutatási verseny, új szereplõk jelennek

meg.
� Növekszik az igény a szakmaközi, interdiszciplináris

kutatási szervezetekre.
� A tudás gazdasági hajtóereje egyre jobban elõtérbe

kerül.

1.1. Az akadémiai kutatóhálózat számára rögzítjük a
költségvetési finanszírozásért teljesítendõ közfeladatokat,
az ezekhez szükséges feltételrendszert, valamint a
számonkérés formáit. Mindezt az akadémiai kutatóhálózat
egységeivel 5–8 éves távlatú megállapodásban rögzítjük.
Ez szükségessé teszi a jelenlegi kutatóintézeti hálózat teljes
körû feladat- és költségvetési struktúrájának felülvizsgálatát
és az ennek alapján szükséges átalakításokat.

1.2. Az ellátmány növekedésének ütemét figyelembe
véve, a kutatóintézetek költségvetésében az eddigi
mértékhez képest növeljük a versenyelvûen elosztott
feladatfinanszírozás részarányát. Itt a kiválóságot, a
társadalmi-gazdasági hasznosságot (beleértve az oktatási
hasznosulást) és a nemzetközi referenciákat tekintjük
mérvadónak.

1.3. A már mûködõ akadémiai példák alapján, döntõen
hálózatos együttmûködések formájában, újabb intézet-
centrumok, központok, nemzeti laboratóriumok megala-
kítását indítjuk el, folytatva az eddigi kezdeményezéseket
(Alba Innovációs Park, Társadalomtudományi Központ,
mezõgazdasági intézetek).

1.4. Az Akadémia által mûködtetett kutatási centrumok
kötelezõen és vállaltan a teljes magyar kutatói hálózat

számára kínálnak szolgáltatást, mégpedig intézményesített
kutatási, fejlesztési és felsõoktatási együttmûködések
keretében. Külön hangsúlyozzuk a felsõoktatási
együttmûködések fontosságát a doktori képzés területén, itt
keretmegállapodásokat dolgozunk ki az akadémiai
intézetek és az egyetemek között.

1.5. Az Akadémia kialakítja a vagyongazdálkodás
professzionális rendszerét, beleértve az egyre fontosabb
szellemi vagyon kezelését. Ehhez elsõ lépésként felmérjük
az intézeti szellemi vagyont, a szabadalmakat és felér-
tékeljük a tárgyi vagyont.

1.6. Az Akadémia továbbra is folytatja olyan vagyoni
jellegû gyûjtemények kezelését, melyek szakszerû
fenntartása a nemzeti örökségmegõrzésnek és a kuta-
tómunkának is alapvetõ bázisát szolgálja. Ezt a
közfeladatok részeként kell világosan megfogalmaznunk.

1.7. Az akadémiai kutatóhálózat irányításában, me-
nedzselésében és minõségbiztosításában meghatározzuk az
egyszemélyi felelõsségi- és jogköröket. Az intézetek
ellenõrzését és értékelését az Akadémiai Törvénynek
megfelelõen az Akadémiai Kutatóhelyek Tanácsa (AKT)
végzi. Az AKT hatékonyságának növelése érdekében
javasoljuk létszámának csökkentését. Az ellenõrzésbe és az
értékelésbe hangsúlyosabban bevonjuk a magyar társa-
dalom és gazdaság, valamint a nemzetközi tudományos
élet képviselõit.

1.8. Az intézethálózatot érintõ irányítási jogköröket elvi
szinten az Akadémia elnöke, költségvetési fejezetgazdaként
az MTA fõtitkára az AKT-ra támaszkodva látja el. A
fõtitkár elsõdleges feladata az intézethálózat menedzselése,
képviselete. Az MTA elnökének munkáját egy létrehívandó
tanácsadó testület, a társadalmi-gazdasági tanács segíti.

1.9. A tudományos munkakörben foglalkoztatottak ki-
nevezési rendszerét a kutatói munka sajátosságainak
megfelelõen � a határozatlan idõre szóló kinevezés álta-
lános gyakorlatának megszüntetésével � egyértelmû kö-
vetelményeket tartalmazó elõmenetel alapján szabá-
lyozzuk. A készülõ Felsõoktatási Törvénnyel összhangban
akadémiai intézetek kutatóinak csak egy teljes munkaidõs
állásuk lehet. Az egyetemeken vezetõ oktatói státuszban
lévõ kutatók kettõs alkalmazásáról az érintett egyetem és a
kutatóintézet megállapodása rendelkezzék!

1.10. A kutatói teljesítményértékelés során megvalósuló
minõsítésnek konkrét munkajogi, illetve bérezési követ-
kezményei lesznek.

1.11. Összegezzük a tudományos teljesítményértékelés
akadémiai rendszerét és azt a szükséges fejlesztések alapján
felajánljuk a teljes magyar kutatóhálózat számára. Függet-
len, nemzetközi bírálati rendszert alakítunk ki az intézet-
értékelés és pályázati értékelés megvalósítására!

1.12. Az MTA segíti a spin-off (vagyis a kutatóhelyek
szellemi bázisán létrejövõ, a kutatási eredményeket
hasznosító) és a start-up (vagyis fejlesztéseket hasznosító,
induló jellegû) cégek alapítását a kutatóhálózatban és ezek
környezetében, intézeti tulajdonosi többséggel.

1.13. A kutatóintézeti igazgatók teljes önállóssággal és
felelõsséggel látják el feladataikat, munkájukat a kuta-
tóközpontok és intézetcentrumok mellé rendelt nemzetközi
tudományos tanácsadó testületek értékelése alapján
minõsíti az MTA vezetése, s ennek alapján állapítja meg
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díjazásukat. A kutatóintézetekben mûködõ csoportok, kuta-
tók tevékenységének értékelése az igazgatók felelõssége és
jogköre.

1.14. Az Akadémia tovább folytatja szolgáltatásai
fejlesztését a kutatóhálózat számára tudománykommu-
nikációs és kutatás-menedzsmenti képzés indításával.

2. A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának
stratégiai tervét (2008�2012) Náray-Szabó Gábor fõigazga-
tó terjesztette elõ. Bemutatta a Könyvtár stratégiai céljait és
kitörési pontjait, melyek a következõk:

� az MTA kutatóintézeteinek könyvtáraival kialakított
hálózat erõsítése. Az intézeti könyvtárakkal kon-
zorciumok alakítása (pályázat, közös elõfizetések,
adatbázisok stb. céljára)

� közös katalógus kiépítése az MTA teljes informá-
cióvagyonának feltérképezésére

� a könyvtár kulturális arculatának fejlesztése
� infrastruktúra fejlesztése
A feladatoknak jobban megfelelõ szervezeti struktúrát

alakítanak ki.
A fejlesztés elengedhetetlen feltétele a költségvetés szo-

lid növelése.
Az elnökség a tájékoztatást köszönettel elfogadta, de

felhívta a fõigazgató figyelmét a pályázatok fontosságára és
a közkönyvtári feladatokból adódó támogatási lehetõség
megszerzésére.

3. A Debreceni Akadémiai Bizottság munkájáról Lipták
András elnök adott tájékoztatást.

A Magyar Tudományos Akadémiának az Észak-Alföldi
Régióban 915 köztestületi tagja van. A Debreceni Egyetemen
tudományos fokozattal rendelkezõk száma kb. 900. Ez azt
jelenti, hogy a régióban lévõ minõsített kutatók 98 %-a a
Debreceni Egyetem alkalmazottja. Ez kitüntetett szerep az
egyetem számára, de egyben nagy felelõsség is. A DAB
eddig is feladatának érezte az érintett megyék közigazgatásá-
nak vezetõivel való kapcsolat kiépítését (Hajdú-Bihar Megye
Önkormányzata, Jász-Nagykun-Szolnok Megye Önkor-
mányzata, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye és Nyíregyháza
Önkormányzata). Debrecen Város vezetõinek kapcsolata a
Debreceni egyetemmel és a Debreceni Akadémiai Bizottság-
gal példamutatóan harmonikus és kölcsönös.

Külön kiemelendõ a három megye kamaráival való kap-
csolat. Az Innovációs Díjra történõ 2007. évi pályázati
kiírás megjelent, s a tervek szerint a díj átadására október
10-én a Kodály Ünnepség keretei között kerül sor.

A régió tudományos tevékenységének felméréséért és
megerõsítéséért a DAB is felelõs. A megyék centrumaiban
és  nagyobb városainak fõiskoláiban, iskoláiban és munka-
helyein igen jelentõs szellemi kapacitás halmozódik fel.
Egy saját felmérésük azt mutatta, hogy az Észak-Alföldi
Régió fõiskoláiban közel 26 ezer fõiskolás tanul, s ez a
szám csaknem azonos a Debreceni Egyetem hallgatóinak
számával. A DAB szak- és munkabizottságai készséggel
alakítanak ki kapcsolatot ezekkel a szellemi központokkal,
mindenekelõtt a régió egészének érdekében.

A DAB tizenkét szakbizottsága és 74 munkabizottsága
évente 50�60 tudományos elõadást szervez, amelyek fõleg
egy-egy intézet vagy nagyobb tanszék tudományos telje-

sítményének bemutatását szolgálják. Ezek kivétel nélkül
nívós tudományos eredményeket prezentálnak. E sorozat-
ban jeles külföldi elõadók is gyakran tartanak elõadást.

Más, de semmivel sem kisebb feladatot teljesít a DAB-
klub, amely évente 8�10 elõadást szervez, igen változatos, a
legtöbbször teltházas hallgatósággal. A téma igen gyakran
jogi, történeti, szociológiai, politikai, közgazdasági, színházi,
zenei, mûvészeti vagy akár emberjogi kérdéseket ölel fel.

Újabban a DAB hallgatói tudományos összejöveteleket
is felkarol. Ez esetenként a Hatvani István Szakkollégium
elõadássorozata, máskor, mint tudományos diákköri elõ-
adások kerülnek bemutatásra.

A DAB egész Ukrajna és Romániából Észak-Erdély
magyarságával tart szoros kapcsolatot. A DAB 2007-ben
1,6 MFt támogatást biztosított � az Akadémia segítségé-
vel � a Magyarországon kutatást folytató határon túli
magyar kutatók számra. Kapcsolatunk különösen gyü-
mölcsözõ Kolozsvárott az Erdélyi Múzeum Egyesülettel
és a Marosvásárhelyi Orvosi és Gyógyszerészeti Egye-
temmel. A magyar kémikus társadalom különösen ered-
ményesen együttmûködik az erdélyi kémikusokkal és
gyógyszerészekkel.

Igen intenzív együttmûködés alakult ki a Debreceni
Egyetem oktatói és a Nagyváradi Egyetem oktatói és
hallgatói között a településföldrajz adatgyûjtése és a szél-
erõmûvek hasznosítása területén. Az utóbbi területen 2-3
havonként elõadások hangzanak el Debrecenben és
Nagyváradon.

Örvendetes tény, hogy Ukrajnából nemcsak a társada-
lomtudományi eszmecsere, de a mûszaki területen is tény-
leges közös kutatómunka kezdõdött el.

A DAB rendszeresen támogatja a hivatásos kutatók, pá-
lyakezdõ kutatók és a nem hivatásos kutatók igényes mun-
kájának kiadását. A DAB önállóan könyvet nem ad ki, de
pályázat alapján könyvek és folyóiratok kiadását támogatja.
2006-ban a három megye alkotói közül 24-en nyertek ki-
adási támogatást és négy folyóirat megjelentetését 100-100
eFt biztosításával segítette elõ a DAB.

A tényleges nehézséget nem a költségvetési támogatás
mérsékelt redukciója, hanem sokkal inkább a tervezett saját
bevétel elõteremtése jelenti. Ezek biztosítását több tényezõ
gátolja:

� kinnlevõségek megtérülése hosszú idõt vesz i-
génybe,

� esetleg bizonytalan annak befolyása,
� a fizetõ kereslet erõsen csökken,
� a bérleti díjak leszorítására törekszenek a bérlõk,
� utazási költségek (vonat, busz) drasztikusan emel-

kednek,
� energiahordozók árának drasztikus növekedése

(2006-ban 5,6 MFt távfûtési díjat fizetett a DAB).
Beruházási igény biztosításával az energiafelhasználás

költsége mérsékelhetõ lenne:
� nyílászárók cseréje révén
� távfûtés helyett gázfûtésre történõ átállás bevezetése

révén.
A saját bevételkiesését pályázatok segítségével kívánják

pótolni.
Az elnökség megköszönte a tájékoztatást és támogatásá-

ról biztosította a DAB törekvéseit.
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4. A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizott-
ság tevékenységérõl Görömbei András, a Bizottság elnöke
számolt be.

Görömbei András 2006 szeptemberétõl vette át az elnöki
teendõket Berényi Dénestõl.

Az azóta eltelt idõszak fontosabb eseményeirõl adott
számot. Tájékoztatást adott a mûhelytámogatások és az
Arany János-díj odaítélésérõl, a 10 éves Domus program-
ról, a területi bizottságok elnökeivel folytatott megbeszélés-
rõl. A májusi tagválasztás 23 új külsõ taggal növelte az
akadémikusok számát.

A testület jelentõs feladata a Kolozsvári Akadémiai Bi-
zottság (KAB) megszervezése. A közgyûlés határozata
szerint a KAB az Akadémia területi bizottságaként mûkö-
dik. A KAB elnökségének és a KAB tagságának megvá-
lasztásáról Péntek János külsõ tag a Választási Bizottság
elnöke tájékoztatta az elnökséget. A választás rendben
megtörtént, szeptemberben sor kerülhet a tisztségviselõk
megválasztására.

Vizi E. Szilveszter megköszönte a tájékoztatót és azt a
sokoldalú munkát, amit a Bizottság kifejt. Felhívta a fi-
gyelmet a munka fontosságára, és bejelentette, hogy a
KAB-hoz hasonlóan Pozsonyban is indokolt akadémiai
területi bizottság szervezése.

5. A doktori tiszteletdíjak ügyében kiküldött bizottság
munkájáról Pléh Csaba fõtitkárhelyettes adott tájékoztatást.
A kiküldött bizottság írásos elõterjesztéséhez Pálinkás
József akadémikus terjesztett elõ alternatív javaslatot.

A doktori tiszteletdíjak kérdését vitatásra az hozta, hogy
a doktorok számának növekedését nem követte a tiszteletdíj
fizetésére biztosított költségvetés. A kormány a �felülrõl
nyitott� rendszer finanszírozását nem vállalta. Ezért 2007-
ben már csökkenteni kellett a havi tiszteletdíj összegét.

A kiküldött bizottság javaslata: az MTA doktora cím
adása és a hozzá kapcsolódó eljárás a minõség biztosítása
miatt 2015-ig maradjon meg. A tiszteletdíj kérdésében
együtt kezeli a doktori és az akadémikusi tiszteletdíjat.
Javasolja, hogy 2008. január 1-tõl a tiszteletdíjban részesü-
lõk (akadémikusok és doktorok) semmi, az MTA számára
végzett testületi munkájukért ne kapjanak, és ne fogadjanak
el egyéb személyi juttatást, csupán költségtérítést. A tiszte-
letdíj megállapításában kapjon szerepet a többszörös fog-
lalkoztatás és a folyamatos tudományos teljesítmény. A
tiszteletdíjakat bérré lehetne alakítani.

Pálinkás József nem ért egyet a tiszteletdíjak megmara-
dásának 2015-ben történõ megjelölésével. A probléma a
doktorok nagy és felülrõl nyitott száma. Megoldására lét-
számkorlátozást javasol: a 2008. január 1-jei létszám
+1,5%. A tiszteletdíjak bérré alakítása a jelenlegi körülmé-
nyek között nem életszerû. Egyetért azonban azzal, hogy a
2008. január 1-tõl tiszteletdíjban részesülõk köztestületi
munkájukért további juttatást ne kapjanak.

Az elnökség a lefolytatott vita alapján állást foglalt, hogy
� 2008. január 1-tõl a tiszteletdíjban részesülõk

(akadémikusok és doktorok) semmi, az MTA számára
végzett testületi munkájukért ne kapjanak és ne fogad-
janak el személyi juttatást, csupán költségtérítést.

� az akadémikusok és a doktorok tiszteletdíját külön
kell kezelni

� a doktorok számát korlátozni kell
� a tiszteletdíjakat béresíteni jelenleg nem lehet
� a fentiek végrehajtásának megvalósításához szüksé-

ges törvényi, alapszabályi feltételeket meg kell vizs-
gálni, ha szükséges, a javaslatokat a megfelelõ testü-
letek elé kell terjeszteni.

KÖZLEMÉNYEK

ALAPÍTÓ OKIRAT KÖZZÉTÉTELÉRÕL

 Szám: F-493/1/2007.
Alapító okirat

a Sina Simon Érem adományozásáról

A Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára és a Ma-
gyarországi Görögök Kutatóintézetének igazgatója Sina
Simon Érem alapításáról döntött, azon személyek vagy
szervezetek kitüntetése céljából, akik a magyarországi
tudományos intézmények, valamint tudományos kutatások
támogatása terén kimagasló érdemeket szereztek.

1. A Magyar Tudományos Akadémia és a Magyarországi
Görögök Kutatóintézete

Sina Simon Érmet adományoz

a magyarországi tudományos intézmények, valamint tu-
dományos kutatások támogatása terén kimagasló érdemeket
szerzett személyeknek vagy szervezeteknek. Az érem át-
adására a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kerül sor.

2. Az érem odaítélésérõl az alábbi tagokból álló kurató-
rium dönt:

� Magyar Tudományos Akadémia fõtitkára
� Magyarországi Görögök Kutatóintézetének igazgatója
� Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

rektora
� Debreceni Egyetem rektora
� Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora
� Pécsi Tudományegyetem rektora
� Semmelweis Egyetem rektora
� Szegedi Tudományegyetem rektora
A kuratórium munkájának koordinálását a Magyaror-

szági Görögök Kutatóintézete látja el. A kuratórium min-
den évben legkésõbb szeptember 30-ig dönt a díjazott sze-
mélyrõl vagy szervezetrõl.

3. Az érem anyaga öntött bronz, 108 mm átmérõjû. Az
érem elõlapján Sina Simon görög bankár, diplomata, a
magyar tudomány és kultúra mecénásának portréja látható.
Kétoldalt köriratszerûen �Báró Sina Simon� felirat, az érem
hátoldalán a kitüntetett neve olvasható. Az éremmel együtt
oklevél is átadásra kerül, melyet a Magyar Tudományos
Akadémia fõtitkára és a Magyarországi Görögök Kutatóin-
tézetének igazgatója ír alá. Az érem adományozásával
pénzjutalom nem jár. Az érem és az oklevél elkészíttetésé-
rõl minden évben a Magyarországi Görögök Kutatóintézet-
ének igazgatója gondoskodik.
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4. Évente egy érem adományázására kerül sor.

5. Az érmet és az oklevelet a Magyar Tudományos Aka-
démia fõtitkára � a Magyarországi Görögök Kutatóintézet-
ének igazgatója vagy megbízottja jelenlétében � adja át, a
Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében.

Budapest, 2007. szeptember 11.

     Dr. Meskó Attila s. k.,                Dr. Fokasz Nikosz s. k.,
 a Magyar Tudományos Akadémia                      Magyarországi Görögök
                fõtitkára                                       Kutatóintézetének igazgatója

__________________________

A Magyar Tudományos Akadémia
fõtitkára pályázatot hirdet

az MTA Titkárság Kutatóintézeti Fõosztálya
�Bölcsész szakreferens�

köztisztviselõi munkakörének betöltésére

Feladatkör:
� Az MTA humán tudományokat mûvelõ kutatóinté-

zetei feladatait érintõ területeken szervezõ, koordi-
náló, döntés-elõkészítõ és ellenõrzõ tevékenységé-
nek segítése, az MTA vezetésének tudománypoliti-
kai és tudományszervezõi tevékenysége támogatása
érdekében.

� Napi munkakapcsolatban állva a kutatóintézeti háló-
zattal � közvetítõ, véleményezõ, ellenõrzõ szerepet
betöltve � minden, a kutatást érintõ, azt segítõ ügy
intézésében való közremûködés.

� Részvétel a szakterületéhez tartozó kutatóhálózatot
érintõ akadémiai jelentések elkészítésében, elõterjesz-
tések szakmai véleményezésében, szerkesztésében.

� Beszámolók, jelentések, elemzések, elõterjesztések
készítése, kiadványszerkesztési, lektorálási feladatok.

� Szükség szerinti kapcsolattartás azon államigazga-
tási szervekkel és intézményekkel, amelyek hatáskö-
rébe tudományos kutatás tartozik.

 

 Pályázati feltételek:
- büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
- szakirányú egyetemi végzettség,
- az angol nyelv legalább középfokú ismerete,
- felhasználói szintû informatikai ismeretek.
 

 Elõnyt jelent:
� tudományos fokozat/tudományos cím, vagy egyéb tu-

dományterületileg hasznosítható szakképzettség,
� további nyelvismeret,
� közigazgatási alap- és szakvizsga,
� jó kommunikációs- és pontos fogalmazási készség,
� tudományterületi és tudománypolitikai érdeklõdés,

jártasság,
� önálló problémamegoldó és együttmûködési ké-

pesség,
- ECDL vizsga.

 Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a köz-
tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
elõírt rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés határozat-
lan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A munka-
kör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató,

fényképes szakmai önéletrajzot, és motivációs leve-
let,

� iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvisme-
retét tanúsító okiratok, dokumentumok másolatát,

� három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt,

� nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pá-
lyázati eljárásban résztvevõk megismerhetik.

 A pályázatoknak egy példányban 2007. október 31.
napja 16.00 óráig kell beérkezniük

 a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága Humán-
politikai Osztályához

 (1051 Budapest, Nádor u. 7., levélcím: 1245 Budapest,
Pf.:1000)

 A zárt borítékra kérjük ráírni: �Pályázat a Kutatóintézeti
Fõosztály Bölcsész szakreferensi munkakörére�

 

 A pályázat elbírálásának rendje:
 A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõen 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A szakmai
Elõkészítõ Bizottság által kiválasztott pályázók anyagát a
Bizottság értékeli és személyes meghallgatásuk után javas-
latát � döntésre � a munkáltatói jogkör gyakorlója elé ter-
jeszti. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8
napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

 A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást
ad: Dr. Banczerowski Januszné mb. fõosztályvezetõ
(telefon: 4116-363).

 _________________________________
 

 

 A Magyar Tudományos Akadémia
 fõtitkára pályázatot hirdet

 az MTA Titkárság Kutatóintézeti Fõosztálya
 �Vegyész szakreferens�

 köztisztviselõi munkakörének betöltésére
 

 Feladatkör:
� Az MTA kémiai tudományokat mûvelõ kutatóinté-

zetei feladatait érintõ területeken szervezõ, koordi-
náló, döntés-elõkészítõ és ellenõrzõ tevékenységével
az MTA vezetésének tudománypolitikai és tudo-
mányszervezõi tevékenységének segítése.

� Napi munkakapcsolatban állva a kutatóintézeti háló-
zattal � közvetítõ, véleményezõ, ellenõrzõ szerepet
betöltve � minden, a kutatást érintõ, azt segítõ ügy
intézésében való közremûködés.

� Részvétel a szakterületéhez tartozó kutatóhálózatot
érintõ akadémiai jelentések elkészítésében, elõterjesz-
tések szakmai véleményezésében, szerkesztésében

� Beszámolók, jelentések, elemzések, elõterjesztések
készítése, kiadvány-szerkesztési, lektorálási feladatok
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� Szükség szerinti kapcsolattartás azon államigazga-
tási szervekkel, és intézményekkel, amelyek hatás-
körébe tudományos kutatás tartozik.

 

 Pályázati feltételek:
� büntetlen elõélet, magyar állampolgárság,
� szakirányú egyetemi végzettség,
� kémiai ismeretek,
� az angol nyelv legalább középfokú ismerete,
� felhasználói szintû informatikai ismeretek.
 

 Elõnyt jelent:
� tudományos fokozat/tudományos cím, vagy egyéb

tudományterületileg hasznosítható szakképzettség,
� további nyelvismeret,
� közigazgatási alap- és szakvizsga,
� jó kommunikációs- és pontos fogalmazási készség,
� tudományterületi és tudománypolitikai érdeklõdés,

jártasság,
� önálló problémamegoldó és együttmûködési képesség,
� ECDL vizsga.
 Jogállására, illetményére és egyéb juttatásaira a köz-

tisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvényben
elõírt rendelkezések alkalmazandók. A kinevezés határozat-
lan idõre szól, 6 hónapos próbaidõ kikötésével. A munka-
kör az elbírálást követõen azonnal betölthetõ.

 

 A pályázatnak tartalmaznia kell:
� a pályázó szakmai életútját részletesen bemutató,

fényképes szakmai önéletrajzot, és motivációs leve-
let,

� iskolai végzettségét, szakképzettségét, nyelvisme-
retét tanúsító okiratok, dokumentumok másolatát,

� három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizo-
nyítványt,

� nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pá-
lyázati eljárásban résztvevõk megismerhetik.

A pályázatoknak egy példányban 2007. október 31.
napja 16.00 óráig kell beérkezniük

a Magyar Tudományos Akadémia Titkársága
Humánpolitikai Osztályához

(1051 Budapest, Nádor u. 7., levélcím: 1245 Budapest,
Pf.:1000)

A zárt borítékra kérjük ráírni: �Pályázat a Kutatóintézeti
Fõosztály vegyész szakreferensi munkakörére�

A pályázat elbírálásának rendje:
A bizalmasan kezelt pályázatok a benyújtási határidõt

követõen 30 napon belül kerülnek elbírálásra. A szakmai
Elõkészítõ Bizottság által kiválasztott pályázók anyagát a
Bizottság értékeli és személyes meghallgatásuk után javas-
latát � döntésre � a munkáltatói jogkör gyakorlója elé ter-
jeszti. A pályázat eredményérõl az elbírálástól számított 8
napon belül a pályázók írásban értesítést kapnak.

A pályázatokkal kapcsolatos kérdésekben felvilágosítást
ad: Dr. Banczerowski Januszné mb. fõosztályvezetõ
(telefon: 4116-363).

PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK

A Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Tudományok
Osztálya pályázatot hirdet a Dr. Miklós György Díj elnye-
résére fiatal, 35 év alatti, tehetséges doktorandusok vagy
PhD minõsítettek részére az alábbi témában:

A patológia és belgyógyászat területét érintõ, külföldi
vagy hazai neves tudományos folyóiratban megjelent elsõ-
szerzõs közleménnyel. Elõnyben részesülnek azok a mun-
kák, melyek hazai intézet közremûködésével készültek, és a
kóroki tényezõk klinikopatológiai feltárására vonatkoznak.

A pályázat � mely tartalmazza az önéletrajzot és a köz-
leményt � beküldésének határideje: 2007. október 10. A
pályázati anyagot kérjük az MTA Orvosi Tudományok
Osztályára megküldeni (1051 Budapest Nádor u. 7.).

Az ünnepélyes díjátadásra (oklevél és 600.000 Ft pénzju-
talom) a Magyar Tudományos Akadémián, 2007. novem-
ber 21-én az Orvosi Tudományok Osztályának ülésén kerül
sor.

MTA Orvosi Tudományok Osztálya

KÖZLEMÉNY

a Magyar Tudományos Akadémia Lakásügyi
Bizottságának tagjairól

Magyar Tudományos Akadémia
Lakásügyi Bizottsága

1051 Budapest, Nádor u. 7. III. em. 304.
Tel.: 4116-342, fax: 4116-188

A bizottság összetétele:

Elnök:
Dr. Horváth László
E-mail: lhorvath@office.mta.hu

Tagok:
Szénássy Sándorné
Dr. Fónagy Adrienn

Titkár:
Tokai Gábor
E-mail: tokai@office.mta.hu



154 AKADÉMIAI ÉRTESÍTÕ 2007. október 12.

FOGADÓÓRÁK

Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke minden hónap elsõ hétfõjén 16�17 óra között �
bármely természetû ügyben � fogadóórát tart.

Az Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban
is rendelkezésére áll.

Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia fõtit-
kára minden hétfõn 15:30�17:00 óra között � elõzetes
bejelentkezés alapján (tel.: 269-0114) - fogadóórát tart.

Az Akadémia köztestületi tagjainak más idõpontokban
is rendelkezésére áll.
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