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MTA kiilts6gvet6se t6rgyri megkeres6sre

Tisztelt Elntik Asszony!
Megkeres6s6t k6sz6nettel vettem, mellyel kapcsolatosan az al6bbiafu6l szeretn6m
t6j6koztatni.

A Kormriny az Innov6ci6s 6s Technol6giai Miniszt6rium lftrehozls|val a hazai
tudomrinypolitika egys6ges szeml6letii kezel6s66rt felel6s szervezetet hozott l6tre. Az
egys6ges szemldlet 6s strat6gia v6grehajt6srlhoz sziiks6ges, hogy a hazai kutat6sifejleszt6si 6s innovrlci6s feladatok ell6tasAt frnansziroz6 kdlts6gvet6si trimogat6sok is
egy helyen, az ITM-n6l kertiljenek tervez6sre, term6szetesen a tudomrinyos szabads6g
6s fiiggetlensdg ti szteletben tart6s6val.
Az egys6ges szeml6let 6s a strat6gia sziiks6ges alhoz, hogy 2020-ra a GDP ar6nyos
K+F rafordit6sok e16{6k M l,8yo-os szintet, amelyet hazfutk az 8U2020 keret6ben 6s
a hazai Befektet6s a j6v6be - Nemzeti Kutat6s-fejleszt6si 6s Innov6ci6s Strat6gia
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-2020\ keret6ben is v6lla1t.

A

v6ltoz6s megterernti annak a lehet6s6gdt, hogy a kutat6s-fejleszt6si forr6sok
felhaszniildsa a tudomrinyvez6relt szeml6let mellett er6s szakmapolitikai
megalapozotts6ggal tdrtenjen, aminek c6lja az akad6miai kutat6si tev6kenys6gek
nemzeti KII rendszerbe t6rt6n6 er<isebb beiryyazisa. A v6ltoz6s lehet6v6 teszi azt is,
hogy az alapkutat6si trimogatrisok allokrilasanak lebonyolitiisa egyiittmtik6d6sben
t6rtenjen az MTA v6grehajt6s6ban 6s a szakpolitikai ininyok figyelernbe v6tel6vel az
Orsz6gos Tudomiinyos Kutat6si Alapprogramok (OTKA) tekintetdben is.

C61unk, hogy M akad6miai-felsrioktat6si egyiittmrikdd6sek (akad6miai
kutat6int6zetek 6s fels6oktat6si int6zm6nyek kdz6'tt) hatrisai 6s eredm6nyei
meger6sit6sre keriiljenek olyan programokkal, melyek c6lja az akaddmiai kutat6sok
6s a fels6oktatrlsi kutat6sok kdzelit6se.
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valamint ezek f6kusz5l6sa.

Telefon: [06 1] 795 1700 Web: www.kormany.hu

Az egyirn kutat6i szabads6got 6s kezdemenyez6seket trlmogatva 6s tiszteletben tartva
c6lunk bizonyos kiemelt kutatrisi teriiletek azonositiisa, illetve megl6v6k trimogatiisa,
a Nemzeti Agykutat6si Program mintrijtira. Ezek a programoknak minden esetben
r6szdt kell, hogy alkossa a kritikus tdmeg a kutat6i t6ren, a varhat6 jelent6s
nemzetkdzi kutat6si eredm6nyek, illewe ahol lehets6ges a gazdashgS
hasznosithat6s6s.

Budapest, 2018.
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