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Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának (a továbbiakban: 
MTA EK) főigazgatója 2013 októberében vette fel a kapcsolatot Nógrád Megye 
Önkormányzatával (a továbbiakban: Önkormányzat), melynek keretében meghívást kaptunk a 
budapesti intézetbe. A látogatás célja volt, hogy áttekintésre kerüljenek azok a szakmai 
együttműködési lehetőségek, amelyek az Önkormányzat és az MTA EK között 
kialakulhatnak. 

Az intézet főigazgatója ismertette az MTA EK azon szándékát, mely szerint az elérhető 2014-
2020-as tervezési időszak támogatási forrásait figyelembe véve nem a Közép-Magyarországi 
régióban, hanem – fogadókészség esetén – Nógrád megyében szeretnének egy 
Anyagtudományi Tudásközpontot létrehozni. 

Az azóta eltelt időszakban folytatódtak az egyeztetések, ezzel kapcsolatban az MTA EK 
képviselői a napokban azzal kerestek meg, hogy az Együttműködési Megállapodást (mely az 
előterjesztés melléklete) célszerű lenne, minél előbb aláírni, tekintettel arra, hogy más megyék 
is „szívesen élnének” az általuk kínált lehetőséggel. Mindezeket figyelembe véve, a 
dokumentum aláírására 2014. április 17-én sor került.  

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Közgyűlést az előterjesztés megtárgyalására és a határozati 
javaslat elfogadására. 

Salgótarján, 2014. április 17. 
 

Becsó Zsolt 

HATÁROZATI JAVASLAT 

a Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjával történő 
együttműködési megállapodás megkötésére 

 
1. A Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése a közgyűlés elnöke, valamint a Magyar 

Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpontjának (1121 Budapest, 
Konkoly-Thege Miklós út 29-33.) főigazgatója által aláírt Együttműködési 
Megállapodást – a határozat melléklete szerinti tartalommal – jóváhagyja.  
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
 

2. A testület utasítja elnökét, hogy az Együttműködési Megállapodásban foglaltak 
megvalósításáról szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal számoljon be. 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke  

 
Salgótarján, 2014. április 30. 
 
 

Becsó Zsolt 
Nógrád Megyei Önkormányzat 

Közgyűlésének elnöke 
 

dr. Barta László 
Nógrád megyei főjegyző 

 

 



 

  

 

 

EEGGYYÜÜTTTTMMŰŰKK ÖÖDDÉÉSSII   MM EEGGÁÁLL LL AAPPOODDÁÁSS  

Amely létrejött 

egyrészről a 

Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóközpont 
képviseli: Dr. Horváth Ákos főigazgató 
cím: 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29–33. 
(a továbbiakban: MTA EK) 

másrészről a  

Nógrád Megye Önkormányzata 
képviseli: Becsó Zsolt, a közgyűlés elnöke 
cím: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 36. 
(a továbbiakban: Megyei Önkormányzat) 

– a továbbiakban együttesen: Együttműködő felek – 

között, alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel: 

II ..  AAzz  eeggyyüütt ttmműűkkööddééss  aallaappvveettőő  ccééll jj aa  

  
1. A Megyei Önkormányzat által elfogadott Területfejlesztési Koncepcióban megfogalmazott 

gazdaságfejlesztési és innovációs célok, valamint az MTA EK kutatás-fejlesztési törekvései 
minél jobban összekapcsolhatóak legyenek annak érdekében, hogy az Együttműködő felek 
hosszú távú céljai sikeresen megvalósulhassanak; 

2. Az együttműködés révén fejlődjön a hazai, ezen belül a Nógrád megyei gépipar, növekedjék 
Nógrád megyében a tudásgazdaság szerepe a jövedelemtermelésben, a foglalkoztatásban; 

3. Az Együttműködő felek szándékukat fejezik ki, hogy hozzá kívánnak járulni a fenntartható 
energetikai szemlélet Magyarországon történő minél nagyobb mértékű elterjesztéséhez; 

4. Az MTA EK központi régión túlnyúló tudás-kihelyezési törekvései segítsenek ellensúlyozni 
azt a szellemi potenciál veszteséget, melyet az egyetlen nógrádi felsőoktatási intézmény 
megszűnése okozott. 

 

II II ..  AAzz  eeggyyüüttttmműűkkööddééss  mmeeggvvaallóóssííttáássáánnaakk  eesszzkköözzeeii ,,  mmóóddjj aaii   

  
1. Az MTA EK telephelyet létesít Nógrád megyében és arra törekszik, hogy a kutatási 

eredményeinek hasznosítására létrejövő vállalkozások Nógrád megyei letelepedését 
ösztönözze a jövőben is. 



MMTTAA  EEKK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
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2. A Megyei Önkormányzat arra törekszik, hogy a megyébe betelepülni szándékozó, kutatási 
eredményeket hasznosítani kívánó kutatásfejlesztési, innovációs és start-up cégek számára 
megfelelő üzleti környezetet teremtsen. 

3. Az Együttműködő felek szándékukat fejezik ki, hogy a Nógrád megye számára 2014-2020 
között megnyíló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Nógrád megyei 
részprogramja keretében kidolgozzák egy zöldenergia és anyagtudományi tudás- és 
innovációs központ projektterveit, melynek operatív részleteiről a későbbiekben állapodnak 
meg. 

4. Az MTA EK törekszik a kutatásaihoz szükséges felmérések, vizsgálatok helyszínéül a 
megyéből is területet, személyeket, intézményeket bevonni. 

5. Az Együttműködő felek megállapodnak, hogy az innováció népszerűsítése, a kutatási 
eredmények megismertetése céljából Nógrád megyében közösen lépnek fel, törekszenek 
közös események szervezésére. 

 

II II II ..  AA  ffeelleekk  kköötteelleezzeettttssééggeeii   

  

1. Kötelezettségek és felelősségek az MTA EK részéről: 

Az MTA EK különböző intézetei, laboratóriumai 

• feltárják, hogy az együttműködési szakterületeken milyen kutató és oktató 
tevékenységeket tudnak ellátni; 

• az együttműködő felek és témák bevonásával projektkoncepciókat állítanak össze. 

A megyei stratégiába beemelt projektekre vonatkozóan  

• részletes megvalósítási tervek készülnek. 

Az MTA EK felelős a projektek szakmai tartalmának megfelelőségéért és a projektek innovációs 
tartalmának magas színvonaláért. 

2. Kötelezettségek és felelősségek a Megyei Önkormányzat részéről: 

A Megyei Önkormányzat az Együttműködési Megállapodással érintett – IV. pontban rögzített – 
szakterületeken: 

• feltárja, hogy a megyében milyen együttműködési lehetőségek vannak; 

• a megye a projektkoncepciókat felülvizsgálja és a megvalósításra kijelölt témákhoz – 
lehetőségei keretein belül – elősegíti a szükséges források megszerzését; 

 

3. Közös felelősségek / tevékenységek: 

• A megyei tudásgazdaság fejlesztése érdekében önálló projektcsomag indítása. 

• A sikeresen pályázott projektek megvalósítása. 

• A sikeresen pályázott projektek által a megye gazdaságának és innovációs potenciáljának 
programszerű fejlesztése. 



MMTTAA  EEKK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
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• Az érintett szakemberek és intézmények rendszeres kommunikációja és az elért 
eredmények társadalmasítása. 

• Kölcsönös tájékoztatási és együttműködési kötelezettség az együttműködési szerződés 
hatálya alatt. 

 

II VV..  EEggyyüütt ttmműűkkööddééss  sszzaakktteerr üülleetteeii   

  
A) A felek az alábbi projektek megvalósításában működnek együtt: 

1. Nógrád Megye területén zöldmezős beruházásként szándékaik szerint megvalósítanak egy 
fejlett anyagtudományi tudásközpontot. A fejlesztés tervezési és műszaki megvalósítását a 
Megyei Önkormányzat, vagy az általa kijelölt szervezet végzi, az MTA EK tudományos-
szakmai irányítása mellett, míg a Tudásközpont technológiai felszerelése és eszközparkjának 
kialakítása az MTA EK feladata. 

2. Környezetvédelmi mintaprojektek: innovatív szennyvíztisztítási projekt nagy szerves anyag 
tartalmú szennyvizek tisztítására. Demonstrációs méretű tesztüzem, környezetvédelmi 
laboratórium  kialakítása. 

3. Környezeti ártalmak kutatása fejlett anyagvizsgálati eszközökkel, (környezetfizikai 
kutatások). Levegő és felszíni vizek szennyezésének feltárása, kutatási program. 

4. Decentralizált villamosenergia-hálózatok környezeti hatásainak vizsgálata, a megújuló 
energiaforrások hasznosításával elérhető kibocsátás-csökkenés vizsgálata. 

B) A szakmai tartalom kialakítását a Kutatóközpont vezetésével végzik az Együttműködő 
felek az alábbiak szerint: 

a) a szakmai tartalom kialakításában a megyében működő innovációs vállalkozásokkal 
együttműködnek; 

b) a Tudásközpont szakmai irányítását az MTA EK vállalja; 

c) az MTA EK több, de minimum két projektet indít a megyében. 

 

VV..  AAzz  eeggyyüütt ttmműűkkööddééss  kkeerr eetteeii   

  
1. Az együttműködő felek kölcsönösen tiszteletben tartják egymás érdekeit, különös tekintettel a 

szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokra. 

2. Az együttműködő felek vállalják, hogy az Együttműködési Megállapodásban rögzítettek 
megvalósítása érdekében külön-külön is képviselik a Nógrád megyei innováció és K+F 
eredmények hasznosításának ügyét az állami szervezetek, szakmai fórumok és platformok, 
illetve társadalmi-tudományos szervezetek és médiumok előtt. 

 

 

 



MMTTAA  EEKK EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
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VVII ..  ZZáárr óó  ééss  hhaattáállyybbaa  lléépptteettőő  rr eennddeellkkeezzéésseekk  

  
1. Az Együttműködő felek: 

− az Együttműködési Megállapodást a 2014-2020 tervezési és megvalósítási időszakra 
kötik; 

− az együttműködés tapasztalatait minden év végéig értékelik, mely során áttekintik a 
benne foglaltak teljesülését, a változtatás szükségességét, a továbblépés lehetőségeit. 

2. Az Együttműködési Megállapodás a Nógrád Megyei Önkormányzat Közgyűlése által történő 
jóváhagyásával lép hatályba. 

 

Kapcsolattartó személyek: 

Az MTA EK részéről: 

Dr. Belgya Tamás főigazgató-helyettes 

Telefon: 06 1 395 9159 

E-mail: foigazgato@energia.mta.hu 

 

Nógrád Megye Önkormányzat részéről:  

Sándor Ildikó NM Területfejlesztési Ügynökség ügyvezető igazgatója 

Telefon: 06 20 2288 188 

E-mail: sandor.ildiko@nmtkht.hu 

 

 

Salgótarján, 2014. április 17. 

 

 

 

 Dr. Horváth Ákos Becsó Zsolt 
 MTA Energiatudományi Kutatóközpont Nógrád Megye Önkormányzata 
 főigazgató elnök 

 

 

 


