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A megállapodás elvei

• A KvVM környezetvédelmi, természetvé-
delmi és vízügyi kutatás-fejlesztési tevékeny-
ségében számít arra a magas színvonalú szelle-
mi-szakmai tudományos háttérre, amelyet az
MTA és intézményhálózata képvisel. A meg-
állapodás egyrészt lehetõvé teszi a tárca szá-
mára, hogy a kutatás-fejlesztési tevékenységét
minõségileg magasabb szinten lássa el, más-
részt fokozhatja az akadémiai kutatóhálózat
tevékenységének hatékonyságát.
• A KöM (jelenleg KvVM) és az MTA között
2000. 05. 31-én kötött hároméves együttmû-
ködési megállapodás eredményeinek átfogó
értékelésére és lezárására 2003 szeptembe-
rében kerül sor. Az eddigi kutatási részeredmé-
nyek alapján megállapítható, hogy a kutatások
jelentõs mértékben hozzá fognak járulni Ma-
gyarország környezeti és természeti értékei-
nek megõrzéséhez, a környezet- és termé-
szetvédelem feladatainak megoldásához. A
2000-2002. évi együttmûködés eredményei-
nek függvényében a tárca forrást biztosít a
perspektivikusnak ítélt kutatási témák folyta-
tásához.

A megállapodás tartalma

• Az együttmûködés tervezett idõtartama
három költségvetési év (2003-2005), amely
az eredmények értékelése alapján közös
határozattal meghosszabbítható.
• A KvVM a megállapodás keretében az át-
adott feladatok ellátásával összefüggõ kiadá-
sok finanszírozására 100 millió Ft/év forrást
biztosít az alábbi átfogó, nagy ívû kutatások
támogatására:

EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Magyar Tudományos Akadémia között

környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi komplex kutatások elvégzésére,
illetve azok támogatására (részletek)

a. Magyarország környezeti és természeti
állapotának komplex értékelése, metodikai
kimunkálása, módszertani fejlesztési javasla-
tok kidolgozása;

b. A fenntartható vízgazdálkodás tudomá-
nyos megalapozása, az EU vízügyi keretirány-
elv hazai végrehajtásának elõsegítése;

c. A globális éghajlat-változást kiváltó ter-
mészeti és társadalmi-gazdasági folyamatok
elemzése és a klímaváltozással összefüggõ
lehetséges hazai hatások, illetve beavatkozá-
sok vizsgálata, különös tekintettel a termé-
szeti környezetre illetve a természeti erõforrá-
sokra, valamint a vízkárelhárításra.
• A jelen megállapodás Függelékében a fenti
témákra részletesebb javaslatok kerültek ki-
dolgozásra, amelyek tartalmazzák a kutatás
célját, a megvalósítás módját és a forrásigényt.

A végrehajtás mechanizmusa

• A megállapodás szerinti kutatási projektek
jóváhagyását, azok teljesítésének igazolását
és pénzügyi finanszírozását a KvVM, a kutató-
munka koordinálását pedig az MTA (együtt-
mûködve a KvVM kapcsolattartó személyé-
vel közösen) végzi. A kutatásban az MTA in-
tézményhálózatához tartozó kutatóhelyeken
kívül más intézmények is részt vehetnek.
• A kutatási program megvalósításában kap-
csolattartó személyek: a KvVM részérõl: Lige-
tiné Nechay Erzsébet szakmai fõtanácsadó,
az MTA részérõl: Dr. Teplán István elnöki
tanácsadó.
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