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1. Bevezetés: Az MTA (mint köztestület) és az MTA-kutatóhálózat feladatai 
 

2. Az MTA kutatóhálózati eredményei a „tudásbázis” növelése terén 
       a) Lendület-kutatócsoportok (2009-től évente) 
       b) A kutatóintézet-hálózat teljes szerkezeti átalakítása (2011/2012) 
       c) Új akadémiai  támogatású kutatócsoportok (2012-től évente) 
       d) Világhírű vendégkutatók meghívása (2012-től évente) 
       e) Posztdoktori pályázati rendszer 2013-tól 
       f) „Hallgatók Lendületben” pályázat 2013-tól 
 
3.  Az MTA eredményei és törekvései a „tudástranszfer” terén 
       a) A kutatási eredmények hozzáférhetősége: 
 Open Access, REAL repozitórium, MTMT, EISZ, Tudományelemzés,    
 MTA Könyvtár és Információs Központ, Disszemináció  
       b) Új akadémiai szellemitulajdon-kezelési szabályzat 
       c) H2020 felkészítő-sorozat (ERC) 
       d) A kutatóhálózat és a hazai vállalkozások 
 
4. Összegzés 

Összefoglaló 



1. AZ MTA  
      (ÉS A MAGYAR TUDOMÁNY)  
      HELYZETE 



A „tudomány” Magyarország alaptörvényében 
 
 
X. Cikk 
 
(1) Magyarország biztosítja a tudományos kutatás és művészeti alkotás 
szabadságát, továbbá – a lehető legmagasabb szintű tudás megszerzése érdekében – 
a tanulás, valamint törvényben meghatározott keretek között a tanítás szabadságát. 
(2) Tudományos igazság kérdésében az állam nem jogosult dönteni, 
tudományos kutatások értékelésére kizárólag a tudomány művelői jogosultak. 
(3) Magyarország védi a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Művészeti 
Akadémia tudományos és művészeti szabadságát. A felsőoktatási intézmények a 
kutatás és a tanítás tartalmát, módszereit illetően önállóak, szervezeti rendjüket és 
gazdálkodásukat törvény szabályozza. 
 
XXVI. Cikk 
 
Az állam – a működésének hatékonysága, a közszolgáltatások színvonalának emelése, 
a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség előmozdítása érdekében – 
törekszik az új műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az 
alkalmazására. 



A Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvényből 
 
A Magyar Tudományos Akadémiát a nemzet a magyar nyelv ápolására, a tudomány 
szolgálatára hozta létre.  
 
MTAtv. 1. § 
(1) A Magyar Tudományos Akadémia (a továbbiakban: Akadémia) önkormányzati elven 
alapuló, jogi személyként működő köztestület, amely a tudomány művelésével, 
támogatásával és képviseletével kapcsolatos országos közfeladatokat lat el. 
 
(4) Az Akadémia mint köztestület, valamint az akadémiai kutatóhálózat működésének 
feltételeit közvetlenül érintő jogszabályok, programok, intézkedések, továbbá a  
közfeladatainak ellátását érintő jogszabályok, állami programok es intézkedések 
előkészítésekor az Akadémia véleményét ki kell kérni. 
 
MTAtv. 2. § 
(1) Az Akadémia az e törvényben meghatározott feladatainak ellátása céljából 
közfinanszírozású kutatóhálózatot, kiszolgáló es egyéb intézményeket létesít és működtet, 
amelyek felett irányítási jogot gyakorol, valamint – a 23. § (6) bekezdésében foglaltak 
szerint – gazdasági társaságokat létesíthet, amelyek tulajdonosi jogát gyakorolja. Az 
Akadémia a tudományért, műveszetért tevékenykedő más szervezeteket is támogathat. 



A kutatás-fejlesztés fogalmának értelmezése nem egységes: 
 
Általában gazdasági fogalomként használják, az K+F-et az innovációs 
tevékenység részének tekintik, a kormányzati szervek is többnyire így fogják 
fel. 
 
Ettől eltér az OECD ún. Frascati kézikönyve : „K+F-tevékenységet a gazdaság 
valamennyi területén folytatnak, de vannak olyan sajátosságai, amelyek 
megkülönböztetik a tudományos tevékenységek tágabb értelemben 
vett családjától és maguktól a gazdasági tevékenységektől is, 
amelyeknek valójában részét alkotja.” 
 
Az MTA tudomány-értelmezése a Frascati kézikönyvéhez áll közel. 



Mag yarország és a környékbeli országok tudományos publikációs aktivitása, a tárg yévbeli 
világtermés arányában  (Nem csak az MTA, hanem a teljes mag yar tudomány!) 

(Kampis et al. Magyar Tudomány, 2011. augusztus) 
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2. „TUDÁSBÁZIS” 



MTA mint 
„learned society” 

(köztestület,  
15 ezernyi taggal) 

MTA kutatóhálózat 
(kb. 3 ezer kutató) 

MTA Titkárság 
(közgyűlés, elnök) 



              Az MTA kutatóintézet-hálózata 2011. december 31-ig           



WIGNER 





M 

KUTATÓINTÉZET-HÁLÓZAT: 
 
 
 
- 10 KUTATÓKÖZPONT 
-   5 KUTATÓINTÉZET 
       
 (A kutatóintézet-hálózaton belül 
39 Lendület-kutatócsoport 
működik; 2013-tól újabb 7-10 várható) 

     KUTATÓCSOPORT-HÁLÓZAT (5 ÉVRE): 
 
 
- AKADÉMIAI TÁMOGATÁSÚ 

KUTATÓCSOPORTOK EGYETEMEKEN, 
KÖZINTÉZMÉNYEKBEN:   

- 2012-2017: 74 
- 2013-2018: ÚJABB KB. 20 VÁRHATÓ 
       
- LENDÜLET KUTATÓCSOPORTOK 

EGYETEMEKEN: 26 
- 2013-BAN ÚJABB 7-10 VÁRHATÓ 

AZ MTA KUTATÓHÁLÓZATA, 2013 



2012–2014 
Az új szerkezet „finomhangolása” 
 
Célok:  

- az új intézethálózat szinergiájának optimális kihasználása 
- az egyes intézmények korszerű, a működés hatékonyságát biztosító kutatási 

környezetének biztosítása 
- az új intézményrendszer kutatási infrastruktúrájának megújítása 
- magas szintű kutatói követelményrendszer bevezetése, érvényesítése  
       
      Feladatok:  
- egyes kutatócsoportok, kutatási egységek szükség szerinti áthelyezése 
- az azonos kutatóközponthoz tartozó budapesti intézetek egymáshoz közeli 

elhelyezése 
 
 



2013. február: 
Az MTA 

Bölcsészettudományi 
Kutatóközpontban 

angol nyelvű 
történettudományi 

folyóirat indult 

Nemzetközi Agykutatási Program (2014-) 

2013. január 1.: 
Az MTA 
Energiatudományi 
Kutatóközponton 
belül   
Energia- és 
Környezetbiztonsági 
Intézet alakult 
(a korábbi 
Izotópkutató Intézet 
helyett)  

2013 vége: 
elkészül az  
MTA TTK  
új épülete 

2013 nyara:  
Wigner@CERN 

http://www.koki.hu/main.php?folderID=833�


Lendület program: BRAIN DRAIN GAIN 



Ž. Ivezić (CSFK) A. J. T. Jull (Atomki) J. G. Milton (BME-MTA) Szállási Z. (SE-MTA)  

A kiemelkedő vendégkutatói pályázat nyertesei 2012-ben: 

A kiemelkedő vendégkutatói pályázat nyertesei 2013-ban: 

J. W. Scott (KRTK) 
U. D. Jentschura (DE-MTA) 

S. J. Mojzsis (CSFK) 

A. R. Silver (KOKI) Bögre L. (SZBK) T. Rauscher (Atomki) 

http://isotope.colorado.edu/~mojzsis/�


A nem kutatóintézeti körbe tartozó  
akadémiai intézmények és titkársági szervezeti egységek átalakítása  

  
 Területi bizottságok titkárságainak rendszere 

– A korábbi 5 költségvetési egységből egyetlen költségvetési szerv lett 
– A jogállás és feladatkör nem változott 

 

 Tudományos osztályok titkárságai - új struktúra alakult ki 
– A korábbi 11 osztálytitkárság 3 titkárságba olvadt össze 
– A korábbi 11 helyett három osztályvezető irányítja a munkát 
– A jogállás, a feladat- és hatáskör változatlan 
 

 Kutatásszervezési Intézet 
– Alapfeladatait (az MTMT működtetését és a tudományelemzést) az MTA Könyvtára vette át 
– Az akadémiai köztestületi adatbázis az MTA Titkárságon belül üzemel 

 

 Az MTA Titkárság 
– Gazdasági Igazgatóság jött létre 

(a fejezeti előirányzatok stratégiai tervezéséért és kezeléséért felel; 
a vagyongazdálkodási feladatok elkülönülnek a klasszikus pénzügyi-számviteliektől) 

– 2012 januárjától átszervezésre került a belső ellenőrzési rendszer 
 

 Akadémiai üdülők : a 6 akadémiai üdülő egyetlen költségvetési szervvé alakult át 
 

20%-os adminisztrációs létszámcsökkentés, lényegében változatlan kutatói létszám 
 



3. „TUDÁSTRANSZFER” 



- Magyarországon az Elektronikus Információ Szolgáltatás (EISZ) gazdája 2012-től az 
MTA (az MTA Könyvtára), amely az adatbázis-tulajdonosokkal az összes hazai 
közfinanszírozású intézmény nevében egyedül tárgyal, hatékonyan.  
- A Magyar Tudományos Akadémia kutatóhálózata számára – a 27/2012 (IX. 24.) számú 
MTA-elnöki rendeletben foglaltak szerint  –  2013. január 1-i időponttal kötelező a 
tudományos publikációk nyílt hozzáférésűvé tétele (összhangban az EU-ajánlással) 
- Erőteljesen fejlesztjük a Magyar Tudományos Művek Tárát (MTMT), amely a magyar 
szerzőségű tudományos közlemények a közleményekre kapott hivatkozások katalógusa 
- Az MTA Könyvtára – a hazai kutatóegyetemek többségéhez hasonlóan – rendelkezik 
saját repozitóriummal („REAL”), amelyben a nyílt hozzáférés megvalósítható.  
- Az MTA Könyvtárában tudományelemzési osztály alakult, amely képes a teljes magyar 
tudományos teljesítmény objektív mérésére. 
- Az összes fenti feladat összehangolt ellátása érdekében 2013. január elsejével az MTA 
Könyvtára „MTA Könyvtár és Információs Központ”-tá alakult. 
- 2013 első félévében az MTA létrehozza a Magyarországon végzett kutatások 
eredményeinek szabad hozzáférésű publikálását támogató alapot.  
- Az MTA szellemitulajdon-kezelésről szóló új MTA-szabályzat (1/2013 számú MTA-
elnöki határozat, 2013. február 18.) lépést tart a szerzői műveknek a társadalom számára 
való gyors hozzáférhetővé tételére irányuló közösségi igénnyel. 

Az MTA következetes lépései (2012-2013): 



Az MTA elnökének 27/2012 (IX. 24) határozata: Tudományos művek nyílt 
hozzáférésű közzétételének irányelvei: 
http://mta.hu/data/cikk/11/97/91/cikk_119791/27_2012_elnoki_hat_Open_A
ccess.pdf 
 
  
 
Az MTA elnökének 1/2013 (II.18.) határozata: A Magyar Tudományos 
Akadémia szellemitulajdon-kezelési szabályzatának közzétételéről: 
http://mta.hu/data/cikk/11/97/91/cikk_119791/1_2013_elnoki_hat_szellemi_t
ulajdon_kezelesi_szabalyzat.pdf 
  
 
  
Az MTA Open Access politikája (2013. március 6.): 
http://mta.hu/mta_hirei/a-magyar-tudomanyos-akademia-elen-jar-az-open-
access-kerdeseben-131494/ 
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A H2020 (FP8) előzményei, várható kilátások 



H2020 konzultációk:  
 
2012. március és 2013. március között 10 konzultáció, 
különös tekintettel az ERC-ra  
(az augusztus 27-i MTA-NIH tájékoztatón: 273 jelenlévő!) 
 
 
Teljes dokumentáció: 
https://doktar.titkarsag.mta.hu/rhgfta 
felhasználónév: h2020 
jelszó: lrk53ghj 
 
 
Magyar jogszabályi hiányosságok: 
- Külföldi kutatók magyarországi munkavállalása 
- Amortizáció 
- Közbeszerzés 
- ÁFA 

 

https://doktar.titkarsag.mta.hu/rhgfta�


A HORIZONT 2020 SZERKEZETE 



ERC success rates per country of Host Institution 
ERC Starting & Advanced grant calls 2007 - 2012 

*) First legal signatories of the first grant agreement taken into account 



EIT:  Knowledge & Innovation Centres (KIC-s) 
 
2009-től: 
- Klíma 
- Energia 
- Infokommunikáció 
 
2014-től ,2 hullámban: 
- Healthy living and active ageing,  
- Raw materials,  
- Food4future,  
- Urban mobility,  
- Added-value manufacturing,  
- Smart secure societies 

A MIT „tudásháromszög” modellje 

Kérdések:  
1. Bevált-e egyáltalán ez a modell? (Nincsenek sémák!) 
2. Megéri-e az EIT-et hazai költségből Budapesten tartani? 



JRC 
(2.5%)

EIT 
(3.6%)

ERC
(17.1%)

Industrial 
leadership 

(23.1%)

Other Excellent 
science (14.6%)

Societal 
challenges 

(39%)

Eredeti költségterv: 
H2020 budget € 88 billion  (ERC budget:  € 15 billion) 
 
Csökkentett költségterv: FŰNYÍRÓELV? 

Javaslatok: 
1. Az ERC-tervezett H2020-költségvetésének megőrzése 
2. A vitatottabb programok költségvetésének nagyobb arányú csökkentése 



4. ÖSSZEGZÉS 
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Követendő példa a svéd Karolinska  Intézetből: „Anders Hamsten is azzal az ígérettel 
nyert a elnökválasztáson, hogy megpróbál több pénzt szerezni a minőséget garantáló 
alapkutatásnak . Az egyensúly ugyanis már nagyon eltolódott az innováció és az ipari 
együttműködések irányába. Kiépült a technológiatranszfer, kész a tudományos park, most 
tisztába kell tenni a dolgokat. Ha ug yanis elsikkad az innovációs lánc első eleme, 
az alapkutatás, akkor kiszárad a kút, ami az egész folyamatot élteti.” 

   (Forrás: http://sved24.hunsor.se/#post525 , 2013. február 23.) 

K+F/GDP Magyarországon 

? 

http://sved24.hunsor.se/�


Jövőkép: 
 
1. Az MTA-kutatóhálózat közvetlen hasznosíthatósággal kecsegtető   
    eredményeinek publikálása későbbre halasztódik 
 
    A hasznosítási lehetőségek két eltérő modellje: 
- magyar vállalkozásokkal (van-e elegendő kapacitás, szakértelem?) 
- külföldi eredményhasznosító vállalkozások jelentkeznek 

 
 

2. Elkülönülő finanszírozási rendszer 
 -  a felfedező (alap) kutatásokra 
 - a célzott (alkalmazott) kutatásokra 
 - a fejlesztésre 
 
3. Tudományos kutatás: „knowledge from money” 
     Innováció: „money from knowledge” 

 
 



Appendix: A magyar aranycsapat, mint az innováció klasszikus példája 
  
2012. november 22-én, az európai kutatással, fejlesztéssel és innovációval foglalkozó 
brüsszeli Scitech Europe 2012 rendezvényen Charles Leadbeater (az Európai Bizottság 
versenyképességi tanácsadója) „Hogyan járul hozzá a tudomány, a technika és a technológia a 
jövőbeni prosperitáshoz?” című előadásában az innováció fogalmát –  egy eredeti új gondolat 
sikeres gyakorlati megvalósítását – a magyarok úttörő szerepét kiemelő 
futballhasonlattal világította meg. Elmondta, hogy a futball Angliában kialakult precíz 
szabályait (1 kapus, 3 hátvéd, 2 fedezet és 5 csatár, és mindenki a maga területén játszik) 
meghaladó, és a gyakorlatba sikeresen átültetett „találmány” (miszerint a 
mezőnyjátékosok nem csak a saját helyükön tűntek fel) az innováció mintapéldájának 
tekinthető. Még ma is emlékszik a londoni 6:3-as mérkőzést közvetítő angol riporter 
felháborodására, miszerint „a mag yarok felrúgták a futball szabályait”. Jó érzés volt 
hallani 2012 végén a brüsszeli Square konferenciaközpontban, hogy a magyar 
futballtörténeti érdemek nem merültek feledésbe.  
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