A Minisztertanács
3464/1978. sz. határozata
az Űrkutatási Bizottság megszűntetéséről és az Interkozmosz Tanács létrehozásáról

1.) A Minisztertanács megállapítja, hogy az Űrkutatási Bizottság eredményes munkát végzett
a világűr békés célú kutatására és felhasználására irányuló szocialista országok közötti
együttműködésben és az ezzel kapcsolatos tudományos és ipari tevékenység hazai
összehangolásában.
2.) A Minisztertanács egyetért azzal, hogy az űrkutatással kapcsolatos Interkozmosz
együttműködésből adódó hazai tudományos és fejlesztési tevékenység irányítását a jövőben a
Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala lássa el, továbbá hogy az Interkozmosz
együttműködésen kívüli, műszaki fejlesztéssel és konkrét népgazdasági alkalmazással
összefüggő űrtechnikai tevékenységet az eddigi munkamegosztás szerint az Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság és az illetékes minisztériumok (országos hatáskörű szervek) koordinálják és
irányítsák.
3.) Az 1.) és 2.) pontokban foglaltaknak megfelelően a Minisztertanács az Űrkutatási
Bizottság elnökét, elnökhelyettesét és tagjait – munkájuk elismerése mellett – felmenti és az
Űrkutatási Bizottságot megszűnteti.
4.) A Minisztertanács a Magyar Tudományos Akadémia Központi Hivatala mellett – tárcaközi
bizottságként – Interkozmosz Tanácsot (a továbbiakban: Tanács) hoz létre.
A Tanács tagjai:
az Egészségügyi Minisztérium,
a Honvédelmi Minisztérium,
a Kohó- és Gépipari Minisztérium,
a Közlekedés és Postaügyi Minisztérium,
a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium,
a Nehézipari Minisztérium,
az Oktatási Minisztérium,
az Országos Tervhivatal,
a Pénzügyminisztérium,
a Magyar Tudományos Akadémia,
az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság,
az Országos Meteorológiai Szolgálat,
az Országos Vízügyi Hivatal,
a Tudománypolitikai Bizottság Titkársága
vezető tisztségviselői, valamint
a Tanács titkára.
A Tanács tagjait az érintett szervek vezetői a Tanács elnökével egyetértésben jelölik ki; a
Tanács titkárát az elnök nevezi ki.
5.) A Tanács feladatkörébe tartozik az Interkozmosz együttműködésből adódó hazai és
nemzetközi tevékenység összefogása és irányítása. Ennek keretében a Tanács:
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gondoskodik a világűr békés célokat szolgáló kutatásával kapcsolatos hazai elképzeléseknek
és feladatoknak az illetékes állami szervek közreműködésével történő kialakításáról;
szervezi a Magyar Népköztársaság részvételét a szocialista országok tudományos célú közös
műholdprogramjában;
figyelmmel kíséri és – az érdekelt irányító szervekkel együttműködve – összehangolja a
népgazdaság különböző ágazataiban a világűr békés célú felhasználásából adódó hazai
lehetőségeket;
közreműködik a magyar állampolgároknak a szovjet űrhajókon és űrállomásokon való
utazása előkészítésében;
elősegíti a hazai kutatási-fejlesztési eredményeknek az űrkutatásban történő alkalmazását;
ellenőrzi az Interkozmosz nemzetközi együttműködésből a magyar félre háruló és a
Minisztertanács által jóváhagyott feladatok végrehajtását;
gyakorolja a Magyar Népköztársaság tagsági jogait a nemzetközi tudományos
együttműködés céljából létrehívott szervezetekben;
ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel a Minisztertanács megbízza.

6.) A Tanács az ügyrendjét maga állapítja meg. A Tanács egyes feladatainak ellátására
szakbizottságokat szervezhet.
7.) A Tanács titkársági teendőinek ellátásáról a Magyar Tudományos Akadémia Központi
Hivatala keretében kell gondoskodni. Ennek érdekében az Űrkutatási Bizottság működésére és
feladatainak ellátására az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság költségvetésében biztosított
létszámot és költségvetési eszközöket 1979. január 1-től a Magyar Tudományos Akadémia
költségvetési fejezetén belül, az eddigi gyakorlatnak megfelelően, elkülönítetten kell
előirányozni.
A pénzügyminiszter felhatalmazást
átcsoportosításának végrehajtására.
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8.) A 3194/1967. Korm. számú, a 3372/1970. Korm. számú és a 3107/1974. Mt. h. számú
határozat hatályát veszti.
Budapest, 1978. november 2.
Lázár György s.k.
a Minisztertanács elnöke

