
A kutatómunkában a l.gfőbb
értékteremtő ma1a aZ ember

Beszélgetés Keserű György Miklóssal, az MTA TTK f őigazgatójával

Keserű Györgl Miklóst, a Richter Gedeon Veg1Észeti Gydr vezető munkatórsdt 2012. november 28-dn nevezték ki az MTA
új Természettudomdnyi Kutatóközpontjdnak főigazgatójdvd' Azóta mdr túl van egy szervezeti dtalakuldson, és be-

kaltaztek a ldgymdnyosi új központi épületbe k. Közös megegyezéssel csak most került sor bemutatkozó beszélgetésre

Kks Tamds felelős szerkesztővel.

_ Lezajlottak az intézeti értékelések és az ezzel kapcsolatos szer-
vezeti ritalakulrÍsok az jonnan létrejott Természettudomdnyi
Kutat kozpontban. Kaphatnrink egy rovid osszegzést ennek ered_

ményér l?
_ Az MTA TTK az Akadémia legnagyobb kutat kozpontja. Az

intézetekben t bb mint hatszáz munkatárs dolgozik. olyan
komplex rendszereket vizsgá|unk, mint az ember, aZ anya1 és a
kornyezet. Ezeknek az osszetett szervez déseknek a tanulmá-
nyozása multidíszciplináris megkozelítéseket igényel: ezért a TTK
intézeteiben egyar ánt dolgoznak vegyészek, biol gusok, fiziku-
sok, orvosok' pszichol gusok és mérnokok. Egy ilyen szervezet
hatékony miíkodtetéséhez nélktilozhetetlenek a modern szerve-
zetfejlesztési és vezetési m dszerek. Az elmult év elején, a szer-
vezeti integráci részeként, dontotttink a TTK kutat csoportjai_
nak értékelésér l: ennek során felmérttik a kutat egységek el-
mrílt hároméves tudományo s t elj esítmén y ét, valamint ért ékelttik
kutatási stratégiájukat és a kovetke z három évre megfogalma-
zott kutatási terveiket.

A felmérés eredményeképpen a kutat csoportokat az értékel
bizottságok három kateg riába sorolták. A kivál sági kutat cso-
portok olyan kutat egységek, amelyek nemzetkÓzi szinten jelen-
t s kutatási eredményeket értek el és sajátjogon képesek nem-
zetkÓzi (EU' USA, egyéb) forrásokat elérni. A torzs kutat cso-
portok tudományos eredményeik alapján nemzetkozi szinten is-
mertek, és saját jogon va1Y más csoportokkal egytittmííkodve
rends ze re S en s ikere s en S Z e rep elnek hazai alapkut at ás i p áIy ázato -

kon éslvagy rendszeresen végeznek gazdaságilag is sikeres alkal_
mazott kutatásokat. Végul a fejlesztend k kozé soroltuk azokat
a csoportokat, amelyek tudományos eredményeik alapján a szak-
tertilet nemzetk0zi sztntjét l elmaradnak' illetve az intézet pro_
f1ljába nem illeszked tevékenységet végeznek, és jelenleg nem
kell en finansz írozottak vagy a jov ben nem finansz írozhat ak.
A TTK kutat csoport jatkÓztil 31 kivál sági, 16 torzS, 5 fejlesz-
tend kutat egységet azonosítottunk. Btiszké'k Vagyunk arra is,
hogy a TTK intézeteiben 11 Lendtilet-kutat csoport mííkodik.

_ Szííntek is meg kutat egységek, vagy a 74 kutat egység 52
csoportra csokkenése mind az c)sszevonrÍsok eredménye?

- Val jában nem sz' nt meg kutat egység, osszevonások tor-
téntek' és egy jelent s átszervezéssel létrehoztuk nagym(iszere-
inkb l a M szerkozpontot, hogy a kutat csoportok tematikus
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kutatásokra szerYez djenek és ne e1y_e1y nagy m- szer koré, an-
nak eltartásáralfenntartására, munkával val kiszolg áIására. A
Kutat kozpont nagy vonalakban gondoskodik a Mtiszerkozpont
fenntartásár l, a mííszerek használatához a kutat csoportok per-
sze ho zz áj ár uln a k. Az át sze rve z é s m o ndhat ni f áj dalomm ent e s e n
tortént, aktív kutat t nem kellett elktildeni, ami nagy eredmény.
Ma a TTK létszáma740 f , ebb l tudományos kutat 4B0 f(j.

Az értékelés eredményét három tertileten hasznosítottuk. Egy-
részt ennek alapján alakítottuk ki a további mííkodés szervezeti
kereteit. Másr észt az eredmények fontos támpontul szolgálnak a

kutat egységek teljesítményelv(í finansz írozási rendszerének ki-
aIakításához. Végtil a kutat csoport-vezet ket is aZ értékelés
alapján nevezttik ki.

_ Hogyan értékeltétek aZ eg)/es egységeket?
_ A kutat egységek értékelése sor án az MTA támogatott ku-

tat csoportjainak pályázati feltételeit használtuk fel. Abb l in-
dultunk ki, hogy e1y egyetemen míík d MTA-kutat csoport lét-
rehozásához sztiks ége s felt ét eleknek nyilv ánval an a kut at int é -

zet-háI zatban mííkod kutat egységekre is érvényesnek kell len_

nitik. A TTK kutat egységei el szor elkés zítették az értékelés
alapját kép ez beszámol ikat, amelyekben kitértek a kutat cso -

port 2010 és 20 o kozott végzett kut atásaira és ezek eredményé_
re, a kutat csoport tagjainak tudománymetriai mutat ira, a pá_
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lyázati és iparimegbizási aktivitásra, valamint a j<iv ben terve-
zett kutatások koncepci jára és az elkrivetkez három év részle-
tes kutatási tervére.

A kutat csoportok értékelésére intézetenként héttagri bizott-
ságot hoztunk létre. A kutat egységekt l a bizottsághoz beérke-
zett minden egyes értékelési anyagot két referens véleményezett.
A bizottsági munka a referensek véleményének ismertetésével
kezd dtitt, ezt egy hrírom lépésb l ríll értékelési folyamat kcivet-

te' A bizottság tagjai az elmult három év eredményei, a tudo-
miín1.'rnetriai, pa|yazati és megbízási adatok, valamínt a teryezett
kutatások koncepci ja és munkaterve alapjrín el bb rangsoroltiík
az adott ittézet kutat egységeit (kvalitatív értékelés). Ezt kÓve-
t en a kutat egységeket a fenti szempontok alapján pontozták
(kvantitatív értékelés). Yég:.J/' az átfog értékelés soriín a referen-

sek véleménye' a rangsor és az egyes kutat egységek értékelési
pontsziíma a|apján átfog véleményt alkottak és a kutat cso-
portokat a kiviíl sági, tÓrzs és fejlesztend kateg rirík valamelyi-
kébe soroltiík.

_ Milyen mértékii mozgtist vdltott ki az intézet életében a
szakmai ért ékelé s indí tott a szerkezeti dt alakulds?

_ Az értékelés eredményei a|apján t<ibb esetben vontunk ijssze
kutat egységeket. A bizottsági ajánlásoknak megfelel en egyes
csoportokniíl tematikai viíltásra vagy a kutat egység átal míívelt
témiík átrendezésére is sztikség volt. Szervezeti szinten a TTK
ttibb mint 70 kutat egységéb l52 kutat csoportot hoztunk létre.
Az értékelés ta eltelt fél év tapasztalatai alap1án a TTK kutat -

egységeinek racionaliziíliísában további lehet ségek vannak' ame-
lyeket k<iz sen végiggondolva az idei év els negyedévében ki-
alakulhat a kutat k<izpont j kutatási szervezete.

- Sz ltak-e mds szempontok is a szerkezeti dtalakulds mellett?
Kijr lbel l milyen arányban inicidltdk az átalakuldsokat a szak-
mai teljesítmények és az egtéb szempontok?

- Az MTA kutat intézet-hal zatában 20l3-ban a legfontosabb
feladat a kutat csoporti szerkezetre t<irtén áttérés volt' Az MTA
TTK esetében az átalakulás mellett további szempontok is sz l-
tak, amelyek a koncepcionális értelemben megríjult fels veze-
téssel és az ríj infrastrukturába val átktiltcizéssel hozhat k kap-
csolatba. A szervezeti átalakulás, a vezetés átalakulása' valamint
az infrastruktríraviíltás egyedtilríll lehet séget teremtett szá-
munkra ahhoz, hogy ríjragondoljuk kiildetéstinket, stratégiánkat
és kutatási portf li nkat.

Az átalakulás els dleges szempontja a szakmai, tematikai
megríjítás volt. Emellett a TTK-ban célul tíízttik ki a kutatási te-
vékenységhez legínkább illeszked , a lehet legkevesebb szerve-
zeti szinten mííktid , Iapos szervezet kialakítását. Ennek kereté-
ben a kutat csoporti szervezetre val áttéréssel egy id ben az in-
tézetek korábbi, hierarchiiíra alapul szervezetét is átalakítottuk.
A létreji'tt szervezetben három _ kutat csoporti, intézeti és ku-
tat kcizponti - mííkiidési szintet hoztunk létre.2014 januárját l
a TTK kutat csoportjai munkájukat szakmai tinríll sággal és eh-
hez kapcsol d gazdasági ftiggetlenséggel végzik. A kutat cso-
portok szakmai koordináci ja és a k ltségvetési források elosz-
tása intézeti szinten val sul meg. A kutat k zponti szervezet pe-
dig a kutat csoportok gazdasági, jogi, palyazatl humánpo[tikai,
valamint kommunikáci s támogatásáért felel s. .

_ Mennyire fogadta egletértés az átszervezési dtjntést?
_ A szewezetfejlesztési folyamat kezdetén helyzetértékelést vé-

gezttirrk, amelynek soriín f kuszcsoportos interjuk és online kér-
d ív segítségével felmértiik a szervezet értékeit. Szervezeti és ve-
zetési dimenzi kban vizsgátuk a szervezet ríllapotát, valamint a

viíItozásokhoz val viszonyt. A felmérés eredményeí alapján a
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munkatársak k zeI60o/o-a a viíltozásokat szÍikségesnek ítélte és

bizott azok sikerességében. A vátozások megítélésében termé-
szetesen más nézetek is megjelentek, ám bízom abban, hogy a
szerrezeti szintek sziímiínak csokkentése és a kutat csoporti szin-
ten megval sul nagyobb auton mia a munkatiírsak legtiibbje
számára az onáll és felel s míík dés lehet ségét fogja jelenteni.

_ Változott-e az intézet irányíttisi strukt rdja?

- Az MTA TTK-t a f igazgat b l' helyetteséb l, valamint a

gazdasági igazgat b l iíll management irányítja. Legf bb d n-
téshoz szervÍink az ígazgat tanács, amely a fels vezetés mellett
az intézetekigazgat 1b l' ál1'. Az igazgat tanács munkáját az in-
tézetek képvisel ib l létrehozott stratégiai munkacsoport segíti.
A gazdasági tertileten a hatékony mííkÓdés érdekében onáll gaz-
dasági kabinetet mííkditettink. A szakmai stratégiai d ntések in-
tézeti szinten, a szakmai operatív mííkcidéssel kapcsolatos d n-
tések pedig kutat csoporti szinten sztiletnek.

_ Hogyan tervezitek a munka eredményességének folyamatos
n)o mon ktjvet é s é t, ért ékel é s ét?

_ Az elmult évben a szakmai mííktidést kutat csoporti színten
vizsgríltuk. Ezt várhat an három év mulva ismételjtik meg. Az
egyéni kutat i értékelés m dszertanára a kutat k<izpont tudo-
miínyos tanácsa (KUTTA) most dolgozza ki javaslatait, amelyek
alapján rdvidesen megsztiletik a TTK min sítésí szabályzata. Az
éves szintíí egyéni teljesítményértékelés rendszerét idén január-

t l vezettiik be. Ennek soriín a kutat csoportok vezet i a csoport
tagjaival ktjztisen meghatfuozzák az adott év legfontosabb egyé-
ni feladatait' azonosítjiík az elthez sztikséges kompetenciiíkat és

ezek szintjét, sziikség esetén gondoskodnak azok fejlesztésér l
és az év elteltével k<iztjsen értékelik a feladatok teljestilését.

_ Az intézetnek haglomdnyosan j volt a kapcsolata az eg)/e-

temekkel; mennyiben tekinted ezt a tovdbbiakban is folytatand
és er sítend tényez nek? K l ncjsen a doktorandusz-képzésre
gondolok.

- Az MTA TTK ríj kutat háza a lehet legjobb helyszínen, a
lágymányosi egyetemi kampuszon helyezkedik el. A bektilt<izés-

sel a kutat kcizpont egyetemi kapcsolataiban is egészen j lehe-
t ségek ad dnak: ezt felismerve k t tttink ríj egyiittmíík dési
megríllapodásokat szomszédainkkal, az ELTE-vel és a BME-vel.
Az uj épvlet iinnepélyes átadásának napján a|áírtkeretszerz dé-

sekben kcilcstjnosen elkt'teleztiik magunkat az oktatásban és kép-
zésben val egyiittmííkcjdésben mind graduiílis, mind pedig
posztgradueílis szinten. A jelenleg is míík<jd koz s laborat riu-
maink mellett megteremtetttik a lehet séget rijabb' ktiztjs tize-
meltetésíí laborat riumok létrehozására is. A pályázati egyiitt-
mrík dés teriiletén olpn ríj modellt dolgoztunk ki, amely abban
az esetben is lehet vé teszi a kozos páIyázást, ha konzorciális
szerz dés megktitésére nincs lehet ség. Megríllapodtunk továbbá
abban' hogy nagy értékíi mííszerparkunkat cisszehangoltan, k<i-

z<isen fejIesztjiik és az ebb l ad d lehet ségeket a hatékony míí-
kijdtetés érdekében k zcisen haszniíljuk ki.

Hasonl megállapodást írtunk alá korábban a Pannon Egye-
temmel, és tárgyalásokat kezdttink a Semmelweis Egyetemmel,
valamint a Szegedi Egyetemmel. Magyarország er forrásai vége-

sek' ezért mindannyiunknak élntink keII a k<ilcscintis bizalmon és

megbecstilésen alapul egytittmíík dések erejével. Biztos vagyok
abban, hogy a foldrajzi k<izelség és egyetemi kapcsoIataink ma-
gasabb szintre emelése k<ilcs<intis el ny<iket jelent mindannyiunk
számára'

_ Az iparb l kerijltél az intézet élére. Ez jelenthet gyakorlatia-
sabb szemléletet' Van-e olyan gondolatod, hogl a TTK-nak g1lakor-

lat orientdltabb kutatdsokkal kellene foglalkoznia? Megfogalma-
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z dott-e ilyen elvrÍrds a kor-
mdnyzat vagy az MTA legfel-

s vezetése részér l? Te hrgy
lrítod ezt a kérdést?

_ Az MTA TTK intézetei-
ben alapkutatások, alkalma-
zott kutatások és fejlesztések
folynak. Vannak intézeteink,
amelyek dont en alapkuta-
tással és vannak olyanok is,

amelyek f leg alkalmazott ku-
tatásokkal foglalkoznak. Vé-
leményem szerint a két terti-
letet nem érdemes szétválasz_

tani, mivel az alapkutatások
és a gyakorlat orientált f"j
lesztések kolcsÓnosen megter-

mékenyÍtik egymást. Prílyafu-
tásom során szerencsés vol-
tam, mert a gy gys zeripari
kutat -fejleszt munka mel-
lett mindvégig lehet ségem

Az MTA TTK Szerves Kémiai lntézetének laboratoriumában:
Moorné Hunyadi Beatrix és Dobi Zoltán

nikáci s SZerVe zeteivel kozo-
sen kívánjuk a természettu-
dományok és ezenbeltil a ku-
tat kozpont legrijabb eredmé-

nyeit bemutatni a nagykÓzon-

ségnek. Terveink alapján eb-

ben az MTA TTK ríj látogat -

kozpontja mellett rijszeríí, el-

s sorban a fiatal célcsopor-
tok irányában hatékony kom-
munikáci s eszkozok is a Se-

gítségtinkre lesznek.

- Milyen kapcsolatot pr -

brÍltok meg építeni a kazépfo_

k oktatrissal, ahol a fiatalok
még,,romlatlanok', fogéko-
nyak az jra, kevésbé vannak
el ítéleteik, vonz dnak az iz-
galm a s felfe d e z é s ekh e z.

-Ebblaszempontbla
kozépiskolások a társadalom
legfogékonyabb rétege, szá_

voIt alapkutatási tevékenységet is vége zni. Ezek a tapasztalatok
meger sítenek abban, hogy a két tertilet nemcsak megf ét egy-

más mellett, hanem jelent sen hozzájárulhatnak egymás ered_

ményeihez.
A TTK esetében a legfontosabb az alap- és alka|mazott kuta-

tások kiegyensulyozo tt arányának biztosítása. Ez lehet ségeket

teremt a kutat kozpont multidiszciplináris megkozelítéseib l
ad d specifikus el nyok kihas znáIására, vaIamint a soksz íní
kutat i attitííd hatékony támogatására. Az ríj kutat éptilet fold-
rajzi elhelyezkedése ebb l a szempontb l is j lehet ségeket tar_

togat. Hagyományosan er s gy gys zeripari, anyagtudományi és

kornye zetvédelmi kapcsolataink mellett már most tárgyalásokat
folytatunk az Infopark nagy nemzetkozi vállalataival az egyitt-
mííkodésben rej\(í lehet ségek eredményes kihasználása érdeké-

ben. Az év elején indult Horizon 2020 programok az akadémiai-
ipari kapcsolatoknak ktilonosen alkalmas kereteket biztosítanak.

_ Mi a helyzet a mérési szolgdltatrisokkal? K lontjsen, hogy rri

vagytok szorulva a bevételek fokozrÍsrira, hiszen a kakségvetési tri-

mogatris nÓvekedé sére nemigen szrÍmíthattok.
_ A Mííszerkozpont jelent s szabad mérési kapacitással ren-

delkezik, amit hasznosít kifelé is.
_ A trirsadalom, a média aktív kozremííkodésével, elég nega_

tív képet alakított ki magdban a természettudomdnyokr l. Mint
az egyik nagy érintett MTA_kutat intézet, hol tudtok ti segíteni
ennek a képnek a megvdltoztatrisriban? Mit pr brÍltok tenni a ter-

m é s z et t u d o m dny ok im riz s rin ak j aví t rí s a érd ekéb e n?
_ Az MTA TTK ktildetésében kiemelt szerep jut a termés zet_

tudományok nép s zer íís ít és ének. K ozp én zb | finansz ír ozotÍ szer -

vezet lévén mííkodéstink már kozéptávon Sem képzelhet el tár_

sadalmi támogatottság nélknl. Az MTA évek ta sikeres prog-
ramjaihoz csatlakozva a TTK is igyekszik ezeket a kap-csolatokat

er síteni. Sok j példa Van erre: a Tudomány Napjához kapcsol -

d rend ezvények, a Kutat intézetek Nyi-tott Kapukkal program'
valamint nagy orom számunkra, hogy idén márciusban az MTA
KOKI partnereként részt vetttink aZ Agykutatás Hete rendez'
vénys o rozat programj a iban.

A társadalmi kapcsolatok további javítása érdekében jelenleg

alakítjuk ki a TTK j kommunikáci s stratégiáját, amellyeI az
MTA Kommunikáci s f osztáIyával, az ELTE és a BME kommu-
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mukra a kutat kozpont két intézete is évek ta szervez sikeres
kutat táborokat. Érdemes megemlékezntink a Szépvolgyi János
f igazgat -helyettes iíltal kezdem ényezett AKI Kíváncsi Kémikus
táborr l, valamint a Bársony István igazgat áItal indított MEA-
kutat táborr l. A korábbi években a Kémiai Kutat kozpont f _

igazgat ju, Pálinkás Gábor akadémikus indított a klzépiskolások
kozott nagy népszerííségnek orvend lapot, a Kémiai Panorámát.
Reményeink szerint ez évt I az ríjság online verzi ban szol1áI-
hatja tovább a kozépiskolások tájéko ztatását és elkotele zését.

_ Milyen mérték(Í a fiatal kutat k tart s kulf aldi elvrÍndorld-

sa az intézetb l? Milyen életprilyamodellel siker l nekik perspek-

tívrit ny j t ani itthon?
_ Nagyon btiszkék vagyunk rá, hogy a TTK tudományos mun-

kakorben foglalkoztatott munkavállal inak t bb mint 60o/o-a 40

év alatti kutat . A kutat kozpont tehát fiatal és dinamikus ko-
zosség: ez aZ elmult években sokak számára jelentett vonzer t.

Az osszesen 11 Lendtilet-kutat csoportvezet nagy része ktilf ld-

r I tért haza, és a most indul Nemzeti Agykutatási Program
konzorciális partnereként a TTK rijabb, ktilfoldr(ílhazatér ku_

tat számárabiztosít kutatási lehet séget. Természetesen a ku-
tat i éIetpáIyának része kell, hogy legyen a ktilfoldi tapasztalatok
megszerzése, azonban a TTK minden sikeres kutat t visszavár.

S t, saját forrásainkat is felha sznáWa igyeksztink ehhez a vissza-
téréshe z megfelel kortilményeket teremteni.

Az MTA kutat intézet-háI zatában mííkod és a juttatásokhoz

kapcsolt min sítési rendszer megfelel alapot teremt a kutat i
éIetp áIya m o d e ll m íík o dt e t é s é hez. Ug ya n a kko r m e g g y z dé s Í},

hogy intézményi szinten is sokat tehettink a tehetséges kutat k
megbecstiléséért és megtartásáért Ebben is el relépést jelent-

hetnek a kutat csoporti szerkezetre tortént szervezeti áttérés, az

onáll és gazdaságilag felel s mííkodés lehet sége, valamint az tíj

ép tilet áItal ny j tott e gyed{iláll infra st r ukt ur ális a dott s ágok.
_ Fontos volna ugyanakkor egészséges mobilitrÍs az itthon és

kalf old, a kutat intézet és ipar, a kutat intézet és egyetem, a f -

vríros és vidék kozott, ami ne?n nagyon jellemz Magyarorszrigon.

Hogyan lehetne ezt el segíteni?
_ A hazánkban jellemz szociokulturális tényez k, valamint a

gazdasági lehet ségek jelent s mértékben meghatározzák a ma-

1yar munkavállal k hagyományosan alacsony mobilit ását. Mind-
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ennek ellenére 8y gondolom' a kutatási tertileten korábban is
nagyobb mozgékonyság volt jellemz , és az MTA kutat intézet-
hál zata aZ átszervezést kovet en VonZ célponttá vált a kutat -

munka iránt elkotelezett fiatalok számára. A TTK-ban a saját tu-
dományos mííhelyekben nevelkedett kutat k mellett sokan Van-
nak, akik egyetemekr l, s t tobben az iparb 1 érke ztek. A TTK
kozossége befogad kozossé$, ámely mindig nyitva áI| a kutat -

kozp o nt t emat Lkájába ille s zked , kiemelked eredményeket elért
kutat k számára.

Ugyanakkor meg kell jegyezneffi, hogy természetesen a mi le-
het ségeink is korlátosak. E'zért a na1yobb mobilitást nemcsak a

kutatási lehet ségek és a szakmai kozosség magas színvonalával,
hanem megfelel foglalkoztatáspolitikával is sztikséges segíteni.
Ennek érdekében alakítottuk ki a TTK foglalkoztatási stratégiáját,
amely a korábbi határo zatlan idejii, sokszor részállásri alkaImazá_
sok helyett a határozott idejti szerz déses munkavállalást , a pá_

Iyázati forrásokon tortén foglalko ztatást és a teljes munkaid s

aIkalm azást részesíti el nyben. A Kutat kozpontban 7 40 -b | 240
f t, ami alétszám harmada, páIyázati forrásokon alkalmazunk.

- Milyen mértékíí a TTK részvétele a kutatrisi prÍlyázatokban?
Le{ontosabbnak az eur pai uni s prÍlyrÍzatokban val részvételt
gondolndm, amelyekben a hazai részvétel a kezdeti sikerek utrÍn

lritvdnyosan romlott az ut bbi 10_15 évben.

- A TTK koltségvetésének kozel 40o/o_át páIyázatt forrásokb l
teremti eI , ami éves szinten tobb milliárd forintos bevételt jelent
számunkra. Kutat csoportjaink j eredménnyel szerepeltek az
Eur, pai Uni FP6 és FP7 keretpro gramjaiban, támogatásokat tud-
tak elnyerni aZ amerikai pá|yázati rendszerekben is és van ERC
áItaI támogatott kutat csoportunk is. A páIyázati eredményesség
novelése és az j Horizo n 2020 programokra tortén hatékony
felkészrilés érdekében az elmflt évben létrehoztuk és meger sí-
tetttik a TTK pályázati irodáját. Stratégtai partnereinkkel, aZ

MTA-kutat intézet háI zat tagjaival, az egyetemekkel és ipari
szerepl kkel számos sikeres konzorciális páIyázatot adtunk be.

Ezek koztil volumentik alapján az elmflt évben említést érde-
melnek az innováci s alap terhére elnyert páIyázataink, a Ver-
senyképességi és Kivál s ági Szerz dés keretei kozott kiírt és a
Richter Gedeon Nyrt.-vel elnyert biotechnol giai pá|yázafixk, Vo-

lamint a Nemzeti Agykutatási Program keretei kozott elnyert tá-
mogatások.

A hazai és nem zetkozi páIyázati lehet ségekr l kés zlÜ,lt elem-
zéseink egyértelmííen mutatják, hogy hazánkban és a legtÓbb eu-
r pai országban a nemzeti források csokkennek, mikozben egy-
re jelent, sebb kozosségi sztnt páIyázati lehet ségek nyílnak
meg. F'zért a TTK pá|yázati strat égiájának f ku szában az eur -

pai és hazai kezelésí eur pai uni s forrásokra kiírt pá|yázatok
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állnak. E'zek a palyázatok legtobbszor konzorciális megállapodást
igényelnek, amihez j alapot teremtenek a TTK hagyományosan
er s akadémiai, egyetemi és ipari kapcsolatai.

_ Megnyugtat , hrgy az el d intézmények nem nagyon szen_

vedték meg a nemzetkazi forrdsokb l val csÖkken részesedést,

és a TTK felkész lt a k ls források megszerzésének jov beni fo-
kozott kényszerére.

Az év elejét l j helyen kezdtétek a munkrÍt. Most kezditek be_

lakni az j ép letet. Sok el nnyel jdr az j k1zponti elhelyezés
LrÍgymrÍnyoson a kordbbi széttagoltsággal szemben. Hogy érzitek
magatokat?

_ Az MTA TTK-nak korábban ot telephelye volt, és ez jelent s

mértékben befolyásolta a kutat kozponti mííkodést. A gazdasá-
gi és támogatási funkci k tekintetében sokszor okozott késedel-
met, ami nehezítette kutat csoportjaink hatékony mííkodését. A
koltozéssel a Míszaki Fizikai és Anyagtudományi Intézet (MFA)
kivételével a TTK tntézetei egy telephelyre kertilnek, ami a 4aZ_
dasági és támogatási folyamatok átszervezéséve| a kutat csopor_
tok számára is jobb munkafeltételeket jelent. Az MFA továbbra is
a csillebérci telephelyen folytatja munk áját, ezért az MFA eseté-
ben a napi mííkod éshez sztikséges jogkorok átruházásával, vala-
mint az elektronikus tigrvltel idei bevezetésével teremttitk az ed-
digieknéI jobb feltételeket. }elenleg folyik a kutat csoporti míí-
kodés Szempontj áb l kulcsfonto sság í gazdasági folyamatok ha -

tékonysági elemzése, amelÉ.' fontos Szerep jut a kutat csoport-
vezet k visszajelzéseinek és ktils tanácsad ink szakért tevé-
kenységének.

Az íj kutatr ház valamennyitink számára eddig nem ismert le-
het ségeket kínál. Az uj infrastruktríra ktfejezetten a TTK mun-
ka cs opo rtj ai számár a tervezett laborat riumokkal t ényleges en 2 1.

századi feltételeket biztosít. Az idén megval sított szerYezetfej-
lesztéssel elérttik, hogy az rj éptiletbe hatékony és koncentrált
kutatási stratégiával bír szervezet koltozott be. A birtokbavétel
orome és az els lépések kihívása után a világs zínvonalrí éptilet a
TTK igazi otthonáv á lesz.

_ Kr)szonhet en vendéglrÍt imnak, az ép let rÓvid bejdrdsa so_

rrin magam is meggy z dhettem r la: orom itt dolgozni. Remél-
j k, az épít k kivril munkríjrÍnak koszonhet en néhríny év m l_

va is ugyanezt mondhatjrik el a bentlak k.
_ Az MTA TTK, a BME, azEIIF' és az Infopark t bb mint 1000

kutat jával és fejle szt jével itt esélytink van arra, hogy Kozép-
Eur pa egyik legjelent sebb tudáscentrumáthozzuk létre. Biztos
vagyok benne, hogy a Versenyképes korny ezet, a korsz er infra_
struktrira és a megríjult szervezet egytitt tesz képessé bennunket
arra, hogy betÓlthesstik tudományos, oktatási és társadalmi ktil-
detéstinket.

Cicero azt mondta, hogy aház becsiletét aházigazda adja meg'
és nem a ház a házigazdának. Foko zottan LgaZ eZ a kutat mun-
kában, ahol alegf bb értékteremt maga aZ ember. Mostant l
tehát rajtunk, kutat kon a Sot Kutat csoportjaink eredményes-
ségére és szakmai partnereink támogatására építve biztos vagyok
abban, hogy az MTA Természettudományi Kutat kozpontja si-
kert, elismertséget és megbecsrilést hoz a magyar tudományos
kozosség és egész Magya rország számára.

_ olvas ink nevében is kívdnjuk ezen célok maradéktalan tel_

jes lését! Az intézmérl mélt orokose legyen el deinek. Vilrigra_
sz l tudomdnyos sikereket kívánunk, melyekr l lapunk hasrib_
jain is hírt fogunk adni. KoszÓnÓm a beszélgetést.

2014. tél_tavasz
Kiss Tamás
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