3/1992. (I. 6.) Korm. rendelet

a Magyar Űrkutatási Iroda létrehozásáról
1. § Az űrkutatás terén folytatott hazai tevékenység és nemzetközi együttműködés
feltételeinek megváltozása miatt és e tevékenység új alapokra helyezése céljából a Kormány
létrehozza a Magyar Űrkutatási Irodát (a továbbiakban: Iroda).
2. § (1) Az Iroda a Kormány által kijelölt miniszter felügyelete alatt működő önálló
költségvetési szerv.
(2) Az Iroda költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal fejezetén belül, az Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság cím alatt, önálló alcímen, elkülönítetten kell kezelni.
3. § (1) Az Iroda feladata az űrtevékenység terén: a felmerülő kormányzati feladatok
teljesítése, a hazai kutatás-fejlesztési munkák és az ezekből létrejövő eredmények
hasznosításának, valamint a hazai és a nemzetközi együttműködésnek koordinálása.
(2) Az (1) keretében különösen:
a) űrkutatási főirányokat és programokat dolgoz ki;
b) pályázati rendszert hoz létre és működtet;
c) a Kormány számára elemzéseket, jelentéseket készít;
d) az űrkutatás eredményeinek alkalmazásba viteléhez segítséget nyújt;
e) az űrkutatási tevékenység folytatására létrehozott K+F infrastruktúrát (számítógépes
hálózat, adatbank, speciális kutató eszközök stb.) tarthat fenn és a K+F hálózatot működtetheti.
4. § (1) A kormányzati felügyeletet ellátó miniszter munkáját az Űrkutatási Tanács segíti. A
Tanács elnökét a miniszter nevezi ki. A miniszter döntéseit az Űrkutatási Tanács véleményét
meghallgatva hozza.
(2) Az Iroda élén ügyvezető igazgató áll. Az ügyvezető igazgatót a felügyeletet ellátó
miniszter nevezi ki és menti fel.
(3) Az Űrkutatási Tanács tagjai:
a földművelésügyi miniszter, az ipari és kereskedelmi miniszter, a közlekedési, hírközlési és
vízügyi miniszter, a környezetvédelmi és területfejlesztési miniszter, a népjóléti miniszter, a
honvédelmi miniszter, a művelődési és közoktatási miniszter, a Nemzetbiztonsági Hivatalt
felügyelő tárca nélküli miniszter által, valamint a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és a
Tudománypolitikai Bizottság elnöke által kijelölt személy, továbbá az Űrkutatási Tanács elnöke
által felkért, az űrkutatás terén kiemelkedő eredményeket elért öt szakértő.
(4) Az Űrkutatási Tanács üléseit az elnök szükség szerint hívja össze.
(5) Az Űrkutatási Tanács az ügyrendjét maga állapítja meg, de hatálybalépéséhez a felügyelő
miniszter jóváhagyása szükséges.
(6) Az Iroda ügyvezető igazgatója a szakma elismert képviselői közül 7-11 főből álló
Tudományos Tanácsot hoz létre. A Tudományos Tanács az Iroda szakmai feladatai tekintetében
javaslatot tesz, véleményt nyilvánít és döntéseket készít elő.
(7) Az Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatát az Iroda ügyvezető igazgatója állapítja meg,
a felügyelő miniszter jóváhagyásával.
5. § Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Egyidejűleg a tárca nélküli miniszterek
feladatairól szóló 27/1991. (II. 16.) Korm. rendelet 6. §-ának c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép: „ellátja az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság és az Országos Atomenergia
Bizottság elnöki teendőit, és a Kormány megbízásából felügyeletet gyakorol az Országos
Mérésügyi Hivatal, a Magyar Szabványügyi Hivatal és az Országos Találmányi Hivatal,
valamint a Magyar Űrkutatási Iroda felett; ennek keretében megállapítja e szervek jogszabályban
meghatározott szolgáltatásainak igénybevételéért fizetendő díjak és a díjfizetés feltételeit;”.

