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Az oktatási miniszter döntése 
az OMIKK fejlesztéséről és 

átszervezéséről 
 

Olvasóink tájékoztatására a következő részleteket közöljük 
az Oktatási Minisztérium közigazgatási államtitkárának vo-
natkozó leveléből: 

„Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár 
Dr. Herman Ákos úrnak 
Főigazgató 

Tisztelt Főigazgató Úr! 
Ezúton tájékoztatom, hogy több hónapos egyeztetést kö-
vetően Pokorní Zoltán oktatási miniszter úr felügyeleti 
jogkörében eljárva 2001. június 15-én döntött az Orszá-
gos Műszaki Információs Központ és Könyvtár fejlesz-
téséről és átszervezéséről. A döntés értelmében az 
OMIKK a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem részjogkörű költségvetési egységeként maga-
sabb technikai színvonalon és kibővült lehetőségek között 
működik tovább. 
….. 
Budapest, 2001. június 20. 

Üdvözlettel,  
Dr. Gál András Levente” 

 

* 
 

Tájékoztatjuk továbbá Olvasóinkat arról, hogy az OMIKK 
által eddig ellátott feladatok, a hozzájuk rendelt költségvetési 
források, az ingó és ingatlan vagyon, valamint személyi állo-
mány jogutódlással történő átvételéről az Oktatási Minisz-
térium és a Műegyetem vezetői közötti szerződés aláírására 
2001. június 29-én került sor. 
 

* 
 

Dr. Detrekői Ákos, a BME rektora a BME OMIKK főigaz-
gatói teendőinek ellátásával Dr. Bojtár Imre egyetemi tanárt, a 
Rektori Hivatal Tudományos Igazgatóság vezetőjét bízta meg, 
aki egyúttal a HÍRLEVÉL felelős kiadója. Az Informatikai 
Igazgatóság vezetésére Stubnya György kapott megbízást. 

 
A SZERKESZTŐSÉG 

 

 

B M E  
OMIKK 

EU-INFO HÍRLEVÉL 
* 

Szerkeszti és terjeszti 
a BME OMIKK Informatikai 

Igazgatósága  
Igazgató: Stubnya György 

* 

SZERKESZTŐSÉG 
EU Információs Osztály 
Vezető: Nyerges Gyula 

 
Szerkesztőségi titkár: 

Czeglédi Gyuláné 
 

Szerkesztő: 
Dr. Gerzsó Géza 

 
Felelős szerkesztő: 

Dr. Dúzs János 

* 
Kiadja: 

BME Országos Műszaki  
Információs Központ és Könyvtár 
Budapest, VIII., Múzeum utca 17. 

 
Felelős kiadó: 

Dr. Bojtár Imre főigazgató 
 
 
 
  

M e l l é k l e t e k  
NEMZETKÖZI 

TECHNOLÓGIATRANSZFER 
EU MIK/IRC HUNGARY HÍREK 

Szerkesztő: Dr. Gerzsó Géza 
 
* 
 

EU ENERGETIKAI HÍREK 
OPET HUNGARY 

Szerkesztő: Sinha Róbert 
 

A SZERKESZTŐSÉG CÍME  
(2001. október 1-től) 

1011 Budapest, Gyorskocsi utca 5-7. 
Tel: 202-2522, Fax: 338 2232,   

E-mail: nyerges@omk.omikk.hu 
http://irc.omikk.hu 
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A 2002-2006. ÉVEKRE SZÓLÓ KERETPROGRAM ELFOGADÁSÁNAK ÜTEMTERVE 
A következő keretprogram elfogadásának ütemterve a politikai viták és a döntéshozatali eljárások függvénye. Az 
elfogadás lépéseit a jelenlegi eljárás szerint a következőkben ismertetjük.  
Naptár: 

2001. február. 21. A Bizottság elfogadja a Keretprogramról szóló határozat első tervezetét 
2001. március A tervezet bemutatása az EU kutatási és oktatási miniszterei számára az Uppsalában 

március 1-3. között tartott informális tanácsülésen 
2001. május A Bizottság elfogadja a részvételi szabályokra és az eredmények elterjesztésére 

vonatkozó rendelkezéseket 
2001. május A Bizottság elfogadja a specifikus programokra és a keretprogram végrehajtására 

vonatkozó kitételeket 
2001. június 26. A Tanács megtárgyalja a Bizottság által benyújtott tervezetet 
2001. júl./szept. Az Európai Parlament első olvasásban tárgyalja a tervezetet 
2001. okt. vagy dec. A Kutatási Tanács közös állásfoglalást alakít ki 
2002. közepe A Tanácsnak és a Parlamentnek el kell fogadnia a költségvetést is magában foglaló végső 

szöveget 
2002. vége A Tanács határozatot hoz a végrehajtás specifikus eszközeiről 
2003. eleje A program indítása, a pályázati felhívások közzététele 

Forrás: CORDIS adatbázis, 2001. május 25. 
 
 

CD JELENT MEG A SZELLEMI TULAJDONJOGOKRÓL 
A szellemi tulajdonjogok információs szolgálata (Intellectual property rights Helpdesk, IPR-Helpdesk) – „Az 
innováció előmozdítása, a KKV-k keretprogramban való részvételének ösztönzése” program keretében működő 
projekt – munkatársai CD-ROM kiadványt jelentettek meg az európai kutató-fejlesztők közössége számára. 
A kiadvány „It all starts with an idea” (Minden egy ötlettel kezdődik) címmel a többnyelvű IPR-Helpdesk inter-
net szolgáltatás teljes anyagát tartalmazza, több mint 10 000 oldalnyi angol, francia és német nyelvű információt. 
Az IPR-Helpdesk szolgáltatás a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdésekben nyújt segítséget azoknak, akik 
szerződéseket kötnek az EU 5. KTF keretprogramjában; ingyenes tanácsokat ad a kutatási szerződésekkel, a 
konzorciumi megállapodásokkal kapcsolatban, továbbá általános információkat nyújt a szellemi tulajdont érintő 
kérdésekben. Az info@ipr-helpdesk.org segítségnyújtó vonal részletes választ ad a regisztrált felhasználók 
számára a szellemi tulajdonnal összefüggő kérdéseikre. 
Az „IPR-Helpdesk” weboldal a szellemi tulajdont és az innovációt érintő kérdésekben lényeges információforrás minden 
felhasználó számára. Az Unió legalább három nyelvén készült segédanyagok és útmutatók segítik az eligazodást az EU 
által támogatott K+F tevékenység során felmerülő szellemi tulajdonjogi kérdésekben. Az ingyenes elektronikus havilap 
(ip-wire@ipr-helpdesk.org) a legújabb híreket közli a szellemi tulajdonjog védelme és az innováció világából. 
Az IPR-Helpdesk kiterjedt multimédiás segédanyagot készített az esp@cenet (az Európai Szabadalmi Szervezet 
szolgáltatásának) használatához. Ez a segédanyag hozzásegíti a laikusokat az esp@cenet (több mint 30 millió szabadalmi 
dokumentumot tartalmazó adatbázis) hatékony használatához, angol, francia, német olasz és spanyol nyelven. 
Az „It all starts with an idea” CD-ROM a CORDIS focus kiadvány 2001. június 4-i számának ingyenes 
melléklete. A részletes adatok közlése mellett az alábbi elérhetőségek révén szerezhető be: 
E-mail: promo@ipr-helpdesk.org vagy, Tel.: +352-4711111; Fax: +352-47111160. 
Forrás: a CORDIS focus 2001. június 4-i száma. 
Az EU MIK/IRC Hungary irodájában – kizárólag az időpont előzetes egyeztetésével – tanulmányozhatják az 
érdeklődők a kiadványt. 

*

mailto:info@ipr-helpdesk.org
mailto:ip-wire@ipr-helpdesk.org
mailto:esp@cenet
mailto:esp@cenet
mailto:promo@ipr-helpdesk.org
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IRÁNY: AZ EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉG MEGVALÓSÍTÁSA* 
 

Az Európai Bizottság a fenti címen jelentette meg nagy fontosságú, az új keretprogrammal is szervesen 
összefüggő közleményét, amelyet a Tanács, a Parlament, a Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint 
a Régiók Bizottsága elé terjesztett. (Ld. még a HÍRLEVÉL 5-6. számát.) Olvasóink érdeklődésére, 
tájékoztatásul közöljük a dokumentum tartalomjegyzékét. 
 

 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

A JELENLEGI HELYZET ÉS A CÉLKITŰZÉSEK 

1. A kutatás helyzete Európában 
2. Hatékonyabb befektetés a tudásbázis fejlesztésébe 
3. Kutatási erőfeszítések a közszférában 
4. A magántőke finanszírozó szerepe 
5. A kutatás európai szintű megszervezése 
6. Egy valódi európai politika: irány az európai kutatási térség megvalósítása 
 

AZ EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉG 

1. Anyagi erőforrások és létesítmények európai szinten optimalizált állománya 
1.1 Kiválósági központok hálózati működése és virtuális centrumok létrehozása 
1.2 A kutatási létesítményekre vonatkozó európai koncepció kidolgozása 
1.3 Az elektronikus hálózatok kínálta lehetőségek jobb kihasználása 
 
2. A közpénzek és az állami erőforrások következetesebb hasznosítása 
2.1 A nemzeti és az európai kutatási programok összehangoltabb megvalósítása 
2.2 Szorosabb kapcsolat az európai tudományos és műszaki együttműködési szervezetek 

között 
 
3. Dinamikusabb magánberuházások 
3.1 A kutatás közvetlen és közvetett támogatására szolgáló pénzeszközök jobb hasznosítása 
3.2 Hatékony eszközök kidolgozása a szellemi tulajdon védelmére 
3.3 A vállalatalapítás és a kockázati tőke részvételének ösztönzése 
 
                                                 
* Towards a European Research Area [COM (2000)6] 
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4. A tudományos és műszaki adatszolgáltatás közös rendszere a közösségi politikák 

végrehajtásának előmozdítására 
4.1 A politikai döntések meghozatalához szükséges kutatás továbbfejlesztése 
4.2 A tudományos és műszaki adatszolgáltatás közös rendszerének létrehozása 
 
5. Népesebb és mozgékonyabb kutatói gárda 
5.1 A kutatók mozgásának megkönnyítése Európában 
5.2 Európai dimenzió beépítése a tudományos életpályákba 
5.3 A nők nagyobb szerepe és nagyobb lehetőségei a kutatásban 
5.4 Fiatalok bevezetése a tudományos kutatásba és a tudományos életpálya vonzóvá tétele 
 
6. A kutatásra és a beruházásokra nyitott és vonzó, dinamikus európai környezet 

kialakítása 
6.1 A régiók aktívabb szerepe az európai kutatásban 
6.2 Nyugat- és Kelet-Európa tudományos közösségeinek egyesítése 
6.3 Európa vonzóvá tétele a világ többi részén élő kutatók számára 
 
7. A közös értékek térsége 
7.1 A tudomány és a társadalom kérdéseinek európai szintű megközelítése 
7.2 A tudománnyal és technológiával kapcsolatos etikai kérdések közös koncepciójának 

kidolgozása 
 

A CSELEKVÉS FELTÉTELEI 

1. A cselekvés módozatai és a rendelkezésre álló eszközök 
2. Széles körű vita szükségessége 
3. A következő lépések 
 
Melléklet I. 

Melléklet II. 

 

A dokumentum letölthető a következő címen: 

http://europa.eu.int/comm/research/area/com2000-6-en.pdf 

 

http://europa.eu.int/comm/research/area/com2000-6-en.pdf
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EU HÍREK 
 §§§§    INFORMÁCIÓK 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL 
 

 
 

„eTanulás – eTársadalom” 
Az Európai Parlament több tagja arra hívta fel az 
Európai Bizottság figyelmét, hogy gyorsítsák meg az 
„elektronikus tanulás” és ezzel összefüggésben a „ta-
nuló társadalom” kialakításával kapcsolatos tevékeny-
ségeket. 
 
CORDIS focus No 173. 2000. május 21. 
RCN 16783 és RCN 16721 

 
* 

 
A városi közlekedéspolitika alakítása 

A nagyvárosok közlekedési problémáinak megoldása 
egyre nagyobb gondot okoz. Szükséges ezért a vonat-
kozó kutatási tevékenység összehangolása, erősítése. 
Erre vonatkozóan az EU BIZOTTSÁG még ebben az 
évben elkészíti és vitára bocsátja a javaslatot. 
 
CORDIS focus No 173. 2001. május 21. 
RCN 16768 

 
* 

 
Az EU Bizottság jelentése a 2000. évben a 

kutatás-, technológiafejlesztés és demonstráció 
terén végzett tevékenységekről 

A jelentés hozzáférhető a következő címen: 
http://europa.eu.int/comm/research/report2000.html 

 
* 

 
Mikrovállalatok az EU-ban 

Jelenleg az EU tagországaiban működő vállalatok 
40%-a alkalmazza az összmunkaerő 25%-át (mikro 
vállalkozás: 1–9 alkalmazott) Négy tagországban vég-
zett vizsgálat szerint e szektorban a munka- és alkal-
mazási körülmények sok kívánnivalót hagynak maguk 
után, ezért célszerű EU stratégia és politika kialakítása 
e téren. 

 
További információ: dimitrios.politis@eurofund.ie 

 
 
 

Rovatvezető: Dr. Dúzs János, dr. Gerzsó Géza  
Tel: 429 0624, Fax: 338 2702, E-mail: 

gerzso@omk.omikk.hu 

 
 

Az alábbiakban közöljük néhány újabb, az EU Hivatalos 
Lapjában (Official Journal – OJ) közzétett dokumentum 
címének magyar fordítását. Az anyagok bibliográfiai adatai 
megtalálhatók a BME OMIKK CIKK adatbázis rekordjai 
között. Az alább felsorolt dokumentumok angol nyelven 
teljes terjedelemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők a 
BME OMIKK-ban. A zárójelben a Hivatalos Lap száma és 
az adott dokumentum terjedelme került feltüntetésre. 
 
 
A Bizottság 2001/30 (EK). sz., 2001. máj. 2-i 
irányelve a színezékektől és édesítő szerektől eltérő 
élelmiszer-adalékanyagok specifikus tisztasági kri-
tériumait megállapító 96/77 (EK). sz. irányelv mó-
dosításáról 
(OJ 2001. L 146, 23 oldal) 
 
 
A Bizottság 2001/397 (EK). sz., 2001. máj. 7-i 
határozata a környezetvédelmi megfelelőséget 
tanúsító ökocímke mosogatógépekre történő oda-
ítélésének ökológiai kritériumait megállapító 
98/483 (EK). sz. határozat módosításáról 
(OJ 2001. L 139, 1 oldal) 
 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 1049/2001 
(EK). sz., 2001. máj. 30-i rendelete az Európai 
Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumai-
hoz való nyilvános hozzáférés szabályozásáról 
(OJ 2001. L 145, 6 oldal) 
 
 
A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a 
következő dokumentumról: ”A Tanács határozat-
tervezete a Polgári Védelem veszélyhelyzetben 
követendő tevékenységének koordinálását szolgáló 
közösségi mechanizmus megállapításáról” 
(OJ 2001. C 139, 2 oldal) 
 
 
A Régiók Bizottságának véleménye a következő 
dokumentumról: „Az Európai Parlament és a 
Tanács irányelv-tervezete a közösségi postai 
szolgáltatások versenyének további megnyitásával 
kapcsolatos 97/67 (EK). sz. irányelv módosítá-
sáról” 
(OJ 2001. C 144, 3 oldal) 
 
 
 

Rovatvezető: Dr. Gerzsó Géza Tel: 429 0624, 
Fax: 338 2702, E-mail: gerzso@omk.omikk.hu 

 

http://europa.eu.int/comm/research/report2000.html
mailto:dimitrios.politis@eurofund.ie
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ÉLETMINŐSÉG ÉS 
GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐ-

VILÁG ERŐFORRÁSAIVAL 
  

FELHASZNÁLÓBARÁT 
INFORMÁCIÓS 
TÁRSADALOM 

 
 

ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 
A 2001. május 31-én megjelent pályázati felhívások 
közül kettő az „Energia, környezet és fenntartható 
fejlődés” specifikus programmal közös pályázati 
lehetőség. A felhívások rögzített határidejűek, tehát 
a határidő lejárta után benyújtott pályázatok nem 
kerülnek elbírálásra. Felhívjuk a figyelmet, hogy a 
pályázatoknak legkésőbb a határidő napján meg 
kell érkezniük a Bizottsághoz. 

I. Az „Energia…” programmal közös pályázati felhí-
vások, melyekről több adatot a megfelelő rovatban 
közlünk: 
1. KTF akciók a biológiai sokféleségre vonatkozó 
információk európai hálózatának (ENBI) létreho-
zására. Pályázati azonosító: QoL/ENV-2001-ENBI 
Benyújtási határidő: 2001. szeptember 28. 
2. KTF akciók az endokrin rendszereket károsító 
tényezők egészségügyi és környezetvédelmi jelen-
tőségének feltárására  
Pályázati azonosító: QoL/ENV-2001-ENDO 
Benyújtási határidő: 2001. szeptember 14. 

II. Az „Életminőség…” programban önállóan kiírt 
pályázatok: 
1. TSE (transmissible spongiform encephalopa-
this) kutatása 
Pályázati azonosító: QoL-2001-TSE 
Benyújtási határidő: 2001. október 18. 
Internet cím: http://www.cordis.lu/life/calls/200103.htm  
A pályázat céljára tervezett költségvetés: 25 millió euró. 

2. A genomkutatás és az emberi egészség 
Pályázati azonosító: QoL-2001-DC8 
Benyújtási határidő: 2001. október 18. 
Internet cím: 
http://www.cordis.lu/life/calls/200105.htm  
Integrált pályázatok nyújthatók be a felhívásban 
megjelölt témakörökben. 
A pályázat céljára tervezett költségvetés: 45 millió euró. 
 

* 
 

A pályázatok elkészítéséhez szükséges munkaprogra-
mok a fenti internet címeken tölthetők le. Felhívjuk az 
érdekeltek figyelmét, hogy a munkaprogramok több-
ször módosultak, ezért feltétlenül ellenőrizzék, hogy a 
pályázati kiírás szerinti változatot használják-e. 
 

Rovatvezető: Dr. Buzás Ilona, Tel: 429 0624,  
Fax: 338 2702, E-mail: buzas@omk.omikk.hu 

 
KEZDEMÉNYEZÉS A 2.5-3G MOBIL 

ALKALMAZÁSOKRA ÉS 
SZOLGÁLTATÁSOKRA 

Annak érdekében, hogy Európa szerte a fogyasztók 
számára vonzó szolgáltatások és alkalmazások jöj-
jenek létre, az Európai Bizottság – az információs 
társadalom technológiái (IST) program keretében – 
egy új kezdeményezést kíván útjára bocsátani új 
multimédiában gazdag szolgáltatások és alkalmazá-
sok fejlesztésének, kipróbálásának és bevezetésének 
támogatására. 
A kezdeményezéshez kapcsolódóan 2001 szeptem-
berére tervezik egy pályázati felhívás közzétételét. 
A pályázatok beadási határidejét decemberre, a 
szerződéskötést februárra tervezik. A projektek ja-
vasolt futamideje 18 hónap. 
Forrás: http://www.cordis.lu/ist/3g_initiative/home.html 
 

 
2001. JÚLIUS 7-ÉN MEGJELENT AZ IST 
PROGRAM 7. PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA 

A pályázati felhívás a tervezettnél kicsit később, je-
lentősen kibővített tartalommal jelent meg. A felhívás 
szövege letölthető az CORDIS honlapjáról. A rögzített 
beadási határidejű pályázatok beérkezési határideje 
2001. október 17., a folyamatosan benyújtható pályá-
zatokat 2002. február 28-ig fogadják. 
Forrás: http://www.cordis.lu/ist/calls/200102.htm 

 
 

IST 2001 KONFERENCIA 
Az információs társadalom legnagyobb európai 
konferenciáját 2001. december 3-5-én tartják Düs-
seldorfban. A rendezvény egésze, így a plenáris 
ülés is négy területet emel ki: 
• technológiai előretekintés; 
• a technológia hatásai a gazdaságra és a keres-

kedelemre; 
• a társadalmi mellékhatások (a társadalom ketté-

szakadása, az emberi jogok); 
• az eEurope cselekvési program. 
A konferencia keretében adják át az Európai IST 
Díjat (European IST Pize Award Ceremony). 
Forrás: http://europa.eu.int/information_society/-
newsroom/istevent/programme/index_en.htm 

 
Rovatvezető: Dr. Tichy-Rács Ádám, Tel: 429 0624, 

Fax: 338 2702, E-mail: tichy@omk.omikk.hu 

*

*

http://www.cordis.lu/life/calls/200103.htm
http://www.cordis.lu/life/calls/200105.htm
http://www.cordis.lu/ist/3g_initiative/home.html
http://www.cordis.lu/ist/calls/200102.htm
http://europa.eu.int/information_society/�newsroom/istevent/programme/index_en.htm
http://europa.eu.int/information_society/�newsroom/istevent/programme/index_en.htm
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VERSENYKÉPES ÉS 
FENNTARTHATÓ 

NÖVEKEDÉS  
 

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS 
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS  

 
KÜLSŐ TANÁCSADÓI CSOPORT 

VÉLEMÉNYE A NÖVEKEDÉS PROGRAM 
„INNOVATÍV TERMÉKEK, ELJÁRÁSOK ÉS 

SZERVEZETEK” KULCSAKCIÓJÁRÓL 
Az új gazdaság fejlődése ellenére a világ nem kizá-
rólag szolgáltatásokon fog élni: fizikai termékekre és 
anyagokra mindig szükség lesz. A gyártás, a tervezés 
és a hozzájuk tartozó logisztika a jólét és a foglalkoz-
tatás kulcselemei maradnak. 
A versenyképes és fenntartható növekedéshez a ku-
tatás- és technológiafejlesztés megközelítésének javí-
tására van szükség a Közösségi szintű hozzáadott ér-
tékkel. Az új termékek iránti igények kielégítése ér-
dekében egyre inkább a „teljes rendszer” szemlélet 
irányába kell elmozdulni.  
A kutatásnak tehát az új és öko-hatékony termelést és 
tervezési paradigmákat kell támogatni, hogy az inno-
vatív termelési-szolgáltatási rendszerek kihasznál-
hassák az „új gazdaság”-ban rejlő lehetőségeket. Új 
szervezési eszközökre és módszerekre van szüksége, 
amelyek az információs és kommunikációs techno-
lógiákon alapulnak. 
A kiadvány teljes szövege letölthető az alábbi internet 
címről: http://europa.eu.int/comm/research/fp5/eag-
products2.html 
 

* 
 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FEHÉR 
KÖNYVE A VEGYI ANYAGOK 

ALKALMAZÁSÁNAK STRATÉGIÁJÁRÓL 
A Bizottság szerint a jelenleg követett politika két 
szempontból hibás: 
Az Európai Unióban forgalmazott számos vegyi 
anyag tekintetében hiányoznak a veszélyesség mér-
tékére vonatkozó adatok. Ez megakadályozza a velük 
kapcsolatban felmerülő kockázatok korrekt felméré-
sét és így a kockázatok csökkentése érdekében meg-
hozandó intézkedések megalapozását. 
A kockázatok felmérésének jelenlegi folyamata túlsá-
gosan lassú. Európai szinten évente mindössze né-
hány anyag minősítése készül el. 
Túl sok energiát fordítanak az „új anyagok” minősí-
tésére, pedig ezek a forgalomban levő anyagoknak 1 
százalékát sem teszik ki. 
A Fehér Könyv teljes szövege letölthető a következő 
internet-címről: http://europa.eu.int/comm/environment-
/chemicals/0188_en.pdf 

 
Rovatvezető: Gombos László, Tel: 429 0624,  

Fax: 338 2702, E-mail: gombos@omk.omikk.hu 

 
ÚJ PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

Az „Életminőség és gazdálkodás az élővilág erőfor-
rásaival”, valamint az „Energia, környezet és fenn-
tartható fejlődés” specifikus programok keretében 
két, közösen kiírt pályázati felhívás jelent meg 
2001. május 31-én. Mindkét felhívás rögzített ha-
táridejű, tehát a határidő lejárta után benyújtott pá-
lyázatok nem kerülnek elbírálásra. Felhívjuk a fi-
gyelmet, hogy a pályázatoknak legkésőbb a határ-
idő napján meg kell érkezniük a Bizottsághoz. 

1. KTF akciók a biológiai sokféleségre vonatkozó in-
formációk európai hálózatának (ENBI) létrehozására 
Pályázati azonosító: QoL/ENV-2001-ENBI 
Benyújtási határidő: 2001. szeptember 28. 
Internet címek: 
http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_200101.htm  
és http://www.cordis.lu/life/calls/200101.htm  
A tematikus hálózatok építésére vonatkozó pályá-
zatok az „Életminőség…” program munkaprogram-
jának 14.7 területéhez és/vagy az „Energia…” prog-
ram munkaprogramjának 2.2.3 területéhez a (2. sz . 
kiegészítés szerint) kapcsolódhatnak. 
A pályázat céljára tervezett költségvetés: 3 millió euró. 

2. KTF akciók az endokrin rendszereket káro-
sító tényezők egészségügyi és környezetvédelmi 
jelentőségének feltárására 
Pályázati azonosító: QoL/ENV-2001-ENDO 
Benyújtási határidő: 2001. szeptember 14. 
Internet címek: 
http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_200102.htm  
és http://www.cordis.lu/life/calls/200102.htm  
KTF, demonstrációs, kombinált KTF/demonstrációs, 
továbbá tematikus hálózatok építését, valamint össze-
hangolt akciókat célzó pályázatok nyújthatók be az 
„Életminőség..” program munkaprogramjának 1. sz. 
mellékletében, és/vagy az „Energia…” program mun-
kaprogramjának 1. kiegészítésében összefoglalt célok-
nak megfelelően. A felhívásra vonatkozó prioritásokat 
a programok módosított munkaprogramjai tartalmaz-
zák. 
A pályázat céljára tervezett költségvetés: 20 millió euró. 
A pályázatok elkészítéséhez szükséges munkaprogra-
mok a fenti internet címeken tölthetők le. Felhívjuk az 
érdekeltek figyelmét, hogy a munkaprogramok többször 
módosultak, ezért feltétlenül ellenőrizzék, hogy a pályá-
zati kiírás szerinti változatot használják-e. 

 
Rovatvezető: Dr. Buzás Ilona, Tel: 429 0624,  
Fax: 338 2702, E-mail: buzas@omk.omikk.hu 

http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_200101.htm
http://www.cordis.lu/life/calls/200101.htm
http://www.cordis.lu/eesd/calls/a_200102.htm
http://www.cordis.lu/life/calls/200102.htm
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A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ 
KUTATÁS NEMZETKÖZI 

SZEREPÉNEK 
MEGERŐSÍTÉSE   

AZ INNOVÁCIÓ 
ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS 
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

RÉSZVÉTELÉNEK 
ÖSZTÖNZÉSE  

 
A 2000. ÉVI INTAS PÁLYÁZATOK 

MÉRLEGE 
A 2000. évi INTAS pályázati kiírásra 805 formailag meg-
felelő pályázat kiértékelésére került sor, amelyek közül 
155 pályázatot támogattak összesen 15 millió euróval, 
amely összeg 2 millió euróval több az eredetileg meghir-
detett költségvetésnél. (INTAS – Nemzetközi Szövetség 
az egykori Szovjetunió Új Független Államainak tudó-
saival való együttműködés ösztönzésére). 
A sikeres pályázatok száma az 1999. évi 11%-os  nö-
vekedéssel szemben 2000-ben már a 21%-ot is elérte. 
Igen örvendetes, hogy az internet útján beküldött pá-
lyázatok száma elérte a 69,5%-ot! 
Az INTAS által támogatott projektek teljes listája 
megtalálható az alábbi webhelyen: 
http://www.intas.be/Catalogue 
További információk találhatók a 2001. évi pályáza-
tokról az INTAS honlapján a "Funding opportunities" 
menüpont alatt. 
Forrás: http://www.intas.be/news 
 

* 
 

TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI 
EGYEZMÉNY AZ EU ÉS MÁLTA KÖZÖTT 
Philippe BUSQUIN, a Bizottság kutatásért felelős 
tagja és Victor CAMILLERI, Málta EU nagykövete 
kutatási és technológiai egyezményt írt alá Máltának 
az 5. Keretprogramhoz történő programszintű csatla-
kozásáról. 
Ily módon már 16-ra növekedett az 5. Keretprogram-
hoz programszinten csatlakozott országok száma (az 
eddigiek: Bulgária, Ciprus, Csehország, Észtország, 
Izland, Izrael, Lengyelország, Lettország, Lichten-
stein, Litvánia, Magyarország, Norvégia, Románia, 
Szlovákia, Szlovénia). 
A 2000 novemberében elkezdődött tárgyalások ered-
ményeként született meg 2001 júniusában a meg-
egyezés, mely lehetővé teszi, hogy a máltai kutatók  
ugyanolyan jogokkal vegyenek részt a közös kutatás-
fejlesztési projektekben, mint EU-beli partnereik. 
Ez a nyitás az Európai Kutatási Térség (ERA) je-
lentős kiterjesztését jelzi, nemcsak keletre, hanem 
délre is, mely által jelentősen nő a partnerkapcsolatok 
kiépítésének lehetősége. 
Forrás: Sajtóközlemény, Brüsszel, 2001. június 20. 
 

Rovatvezető: Szabó Eszter, Tel: 429 0624, 
Fax: 338 2702, E-mail: szeszter@omk.omikk.hu 

 
„KIRAKATBAN” AZ INNOVÁCIÓ 

Az innováció és a technológiatranszfer elősegítése érde-
kében az Európai Bizottság megbízásából kilenc vállal-
kozásfejlesztési intézmény létrehozott egy internetes 
„kirakatot” (Showcase) az innovatív kis- és középvál-
lalkozások, a technológiatranszfert támogató szerve-
zetek, a politikusok, az újságírók és az érdeklődő köz-
vélemény számára. A Bizottság célja ezzel az új inter-
aktív szolgáltatással az, hogy a hagyományos techno-
lógiatranszfer és műszaki jellegű témakörök mellett az 
innováció „puha” oldala, a nem-műszaki vonatkozások 
kerüljenek előtérbe.  
A „kirakatban” megtalálható az 5. Keretprogram In-
nováció alprogramjában megvalósított projektek és 
kísérő intézkedések mindegyike, de tervezik siker-
történetek, esettanulmányok, valamint legjobb gya-
korlatok közzétételét is. Audiovizuális anyagok és 
CD-ROM-ok kiadásával azt kívánják elősegíteni, 
hogy az Európai Unió által támogatott innovációs 
projektek nagyobb nyilvánosságot kapjanak. 
Külön menüpont tartalmazza az innovációval kap-
csolatos európai rendezvények felsorolását. 
A „kirakathoz” tartozó elektronikus faliújságon bár-
ki elhelyezhet közleményt, közölheti véleményét, 
javaslatait, reagálhat a közzétett információkra. 
A „kirakat” a következő címen található: 
http://www.innovation-showcase.net/index_ie.htm  
A „kirakat” égisze alatt külön hírlevelet adnak ki, 
amelynek az a célja, hogy naprakész információval 
lássa el az olvasókat az európai innovációs politika 
alakulásáról, az innovációs projektek előrehaladá-
sáról, és részletes tájékoztatást adjon a kísérő intéz-
kedések kategóriájában igényelhető támogatá-
sokról. A hírlevél első számának tartalomjegyzéke: 

Bemutatkozás 
Innováció – a jövő megvalósításának eszköze (az 
Európai Unió innováció programja) 
Mindannyiunk célja a segítségnyújtás (a kísérő intéz-
kedések kategóriájában támogatást kapott hat projekt) 
Az innovációs projektek rövid ismertetése 
„Kirakat” az interneten 
Események 

A Hírlevél megrendelhető, vagy online olvasható a 
következő címen: 
http://www.innovation-showcase.net/01_microsoft/-
newsletter/index.html 
 
 

Rovatvezető: Gombos László, Tel: 429 0624, 
Fax: 338 2702, E-mail: gombos@omk.omikk.hu 

http://www.intas.be/Catalogue
http://www.intas.be/news
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A HUMÁN KUTATÁSI 
POTENCIÁL ÉS A 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI 
TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE 

 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
KÖZÖS KUTATÓ 

KÖZPONTJA 
(Joint Research Centre, JRC) 

 

A BIZOTTSÁG ÚJ ETIKAI TANÁCSADÓ 
TESTÜLETE MEGKEZDTE MUNKÁJÁT 

Ez év május 29-én tartotta alakuló ülését a tudomány és új 
technológiák etikai vonatkozásait vizsgáló Európai Etikai 
Tanácsadó Testület (EGE). Ez az áprilisban kinevezett 
független, multidiszciplináris tanácsadó szerv tanácsaival 
és elemzéseivel a Bizottság munkáját fogja segíteni a 
tudomány és az új technológiák fejlődésével össze-
függésben felmerülő etikai kérdésekben. (Az EGE első 
mandátumára – más személyi összetételben – 1998-2000 
között került sor, amely időszak alatt olyan fontos 
témakörökben foglalt állást, mint az emberi szövetbankok 
működése, a humán embriókutatás, a polgárok egészségi 
állapotával kapcsolatos adatok kezelése az információs 
társadalomban, a doppingszerek használata a sportban, és 
az emberi őssejtkutatás.) 
A 12 főből álló testület tagjainak kinevezése a 2001-től 
2004-ig terjedő négy éves időszakra szól. A tagok az EU 
különböző tagországainak állampolgárai és számos, egy-
mástól meglehetősen távol eső szakterületet képviselnek, 
mint például a biológia és genetika, orvostudomány, in-
formatika, jog, filozófia vagy teológia. 
A tagok maguk közül választották meg a testület elnökét 
és elnökhelyettesét, Noelle Lenoir-t, a francia legfelsőbb 
bíróság bírónőjét, ill. a svéd Göran Hermerén-t, az orvosi 
etika professzorát, filozófust. 
Az EU Bizottságának elnöke, Romano Prodi felkérte az 
Európai Etikai Tanácsadó Testület újonnan kinevezett 
tagjait, hogy a következő két témakörről fejtsék ki véle-
ményüket: 

– az őssejtkutatásokkal összefüggésben benyújtott 
szabadalmak etikai vonatkozásai; 

– a fejlődő országokban végzett orvosbiológiai ku-
tatások etikai vonatkozásai. 

További információ: 
http://europa.eu.int/comm/european_group_ethics/index_en.htm 
 

* 
 

Figyelem! 
A „Humán…” program égisze alatt 2000. máj. 16-án meg-
hirdetett, „Kísérő intézkedések”-re vonatkozó pályázati felhí-
vást 2001. júl. 14-ével lezártnak nyílvánították. Az eredetileg 
2002. jún. 28-ig nyitott pályázati lehetőség lezárására a ren-
delkezésre álló pénzügyi keret kimerülése miatt került sor. 
 

Rovatvezető: Dr. Gerzsó Géza, Tel: 429 0624,  
Fax: 338 2702, E-mail: gerzso@omk.omikk.hu 

 

KKK HÍREK 
Az Európai Bizottság 2001. május 30-án öt átfogó kuta-
tási program tervezetét fogadta el, a következő keret-
program (2002-2006) idejére. A javaslatok közül kettő a 
KKK-ra vonatkozik: az egyikre, az élelmiszerek bizton-
ságára és egészségvédelemre, a környezetre és a fenn-
tartható fejlődésre, a technológia-előrejelzésre, a metro-
lógiára, a hamisítások elleni küzdelemre, a természeti 
katasztrófák figyelemmel kísérésére és előrejelzésére, 
valamint az adatbiztonságra elfogadott programokra 
715 millió eurót; a másikra, a nukleáris hulladékok 
kezelésére és tárolására, a felügyelők kiképzésére, a re-
aktorbiztonságra, a nukleáris orvostudományra és a 
sugárzás monitorozására elfogadott programokra 330 
millió eurót szánnak. 
A keretprogram indítását 2002 második felében tervezik. 
További információ: andrea.dahmen@cec.eu.int 

 
 

A KKK szervezte a legutóbbi konferenciát „A Kör-
nyezet és Biztonság Globális Monitorozása (GMES)” 
címmel, 2001. június végén. A konferencia célja a 
civil társadalom érdekeit képviselő, a GMES kez-
deményezésére felvázolt projektek megvalósítása 
fontos új fázisainak megtárgyalása volt. Ez a kon-
ferencia egyenes folytatása a 2000 októberében 
Lille-ben és a 2001 márciusában Stockholmban 
tartott GMES konferenciáknak. 
További információ: volker.schumacher@jrc.it, 
www.gmes.jrc.it/index. 

 
 
Az Európai Bizottság a KKK tevékenységéről készült 
átfogó átvilágítás eredményeit tette közzé 2001. június 1-
jén. Az átvilágítást ez év elején határozták el, és célja a 
KKK erősítése és jobb integrálása az Európai Kutatási 
Területbe. Különös figyelmet fordítottak az adminisztratív 
és a technikai segédszemélyzet költséghatékonyságának és 
teljesítményének javítására. Az eredmények alapján rövid- 
és középtávon a hatékonyság jelentős növekedése várható. 
A javaslatok között szerepel a KKK munkatársainak 
csökkentése 175 fővel a 2002. évi költségvetésben és 
bizonyos projektek gyorsabb befejezése. 
További információ: andrea.dahmen@cec.eu.int.  

 
Rovatvezető: Roboz Péter, Tel: 338 4963,  

E-mail: roboz@omk.omikk.hu 

 

*

*

mailto:andrea.dahmen@cec.eu.int
mailto:volker.schumacher@jrc.it
http://www.gmes.jrc.it/index
mailto:andrea.dahmen@cec.eu.int
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HAZAI HÍREK 
 
A Gazdasági Minisztérium új kiadványa: 
 

FORRÁSTÉRKÉP 
A  VÁLLALKOZÁSOKAT  SEGÍTŐ  

PÁLYÁZATOKRÓL, 
PROGRAMOKRÓL,  KONSTRUKCIÓKRÓL 

 
A Gazdasági Minisztérium e kormányzati ciklus 
kezdete óta – immár negyedszerre – sorozatként, 
közhasznú kézikönyv formában is közreadja a For-
rástérképet annak érdekében, hogy a vállalkozók a 
fejlesztéseikhez szükséges külső pénzügyi forrá-
sokról, támogatási lehetőségekről minél szélesebb 
körben szerezhessenek információkat. 
 
A Kézikönyv fő tartalmi fejezetei: 

I. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI FORRÁSBÓL 
TÁMOGATOTT PROGRAMOK, PÁLYÁZATOK 
• A Gazdasági Minisztérium programjai, 

pályázatai 
A Széchenyi terv pályázatai 
Egyéb programok, pályázatok 

• A Pénzügyminisztérium által támogatott 
programok 

• Az Oktatási Minisztérium programjai, 
pályázatai 

• A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési 
Minisztérium programjai, pályázatai 
Agrárpályázati felhívások 
Agrárpiaci támogatások 

• A Környezetvédelmi Minisztérium pályázatai 
• Az Ifjúsági és Sportminisztérium programja 
• A Szociális és Családügyi Minisztérium 

programja 
 
II. HITEL- ÉS GARANCIA KONSTRUKCIÓK 
 

 
 
Öt kooperációs kutatóközpont létesül az országban 
Az öt nyertes pályázat a következő K+F tevékeny-
ségeket foglalja magában: 

• Internet-alapú távközlő hálózatok működésé-
nek és mobil távközlési technológiáknak a 
vizsgálata, 

• Racionális hatóanyag-tervezés, 
• Lézerek alkalmazása ipari, klinikai, orvosi, bio-

kémiai, diagnosztikai és biomechanikai téren, 
• Mechatronika és anyagtudomány, 

• A fenntartható fejlődést szolgáló minőségügyi 
és zöldtechnológiákra alapozott vegyipari kuta-
tás és fejlesztés. 

 
 
„A kutatás és fejlesztés megújítása a Nyugat-Du-
nántúlon” címmel rendezett országos konferenciát 
a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség 2001. június 7-én Sárváron.  
 
 
Hatályba lépett a Magyarország és az Európai Unió 
között megkötött, a megfelelőség értékelésről és az 
ipari termékek elfogadásáról szóló megállapodás. A 
2001 június 1-jén életbe lépett megállapodásban rög-
zített és elfogadott termékcsoportokat forgalmazó ha-
zai cégek Magyarországon is elvégezhetik az uniós 
piacra szánt termékek megfelelőség értékelését. Az 
EU szakértőinek számításai szerint a magyar vál-
lalkozóknak a vizsgálatok belföldi elvégzése mintegy 
20 milliárd forintos megtakarítást jelent. 
 
 
A Technológiai Előretekintési Program (TEP) 
június 11-i, záró Irányító Testületi ülésén Dr. 
Szabó Gábor kutatás-fejlesztési helyettes államtit-
kár köszöntötte a megjelenteket abból az alkalom-
ból, hogy elkészült a TEP hét munkacsoportjá-
nak (emberi erőforrások, egészség és élettudomá-
nyok, informatika, távközlés, média, és természeti 
és épített környezet védelme és fejlesztése, terme-
lési és üzleti folyamatok, agrárgazdaság, élelmiszer-
ipar, közlekedés, szállítás), és az Irányító Testület-
nek az összefoglaló jelentése. A kiadványok meg-
jelenése igen fontos mozzanata a közel 4 éves mun-
kának, amely most egy új szakaszához, az eredmé-
nyek terjesztéséhez érkezett. 
Az igényes kiadványok hozzáférhetők a TEP irodán. 
Cím: 1052 Budapest, Szervita tér 8., 418-as szoba.) 
 
 
A Magyar Gyáriparosok Országos Szövetségé-
nek (MGYOSZ) Kutatási és Fejlesztési Bizott-
sága június 11-én tartotta ülését. A napirend szerint 
dr. Náray Szabó Gábor az OM helyettes állam-
titkára tartott tájékoztatót az EU csatlakozás nem-
zetközi kérdéseiről különös tekintettel annak K+F 
vonatkozásairól. A helyettes államtitkár úr külön 
kitért a magyar tudományos élet nemzetközi megí-
télésére, annak összegzéseként a hazai kutatóhe-
lyek, tudományos műhelyek erényeire és gyenge 
pontjaira a hazai innovációs folyamat egyes elemei-
nek nemzetközi összehasonlítására. 

(Forrás: MISZ Hírlevél) 

*

*

*

*



BME OMIKK EU-INFO HÍRLEVÉL                                                                       2001. JÚLIUS-AUGUSZTUS 

 
 

12

 

Megjelent! 
 
 

EU 5. KTF KERETPROGRAM 
A PROJEKT MENEDZSELÉSE 

A SZERZŐDÉSKÖTÉSTŐL A ZÁRÓJELENTÉSIG 

Útmutató 
* 
 

TARTALOMJEGYZÉK 
 

1. ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉS 
2. A BIZOTTSÁGGAL KÖTENDŐ 
   SZERZŐDÉS 

ÁTTEKINTÉS 
A SZERZŐDÉS 
I. MELLÉKLET – A MUNKA LEÍRÁSA 
II. MELLÉKLET – ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK 
Bizalmas információkezelés 
A szerződés felmondása 
A szellemi tulajdonra vonatkozó szabályok 
Technológiai Megvalósítási Terv 
AZ ELLENŐRZÉS RENDSZERE 
A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA 

3. A PROJEKT JOGI ÉS SZERZŐDÉS- 
    KÖTÉSI VONATKOZÁSAI 

A SZERZŐDÉSES KAPCSOLATOK RENDSZERE 
A KONZORCIUMI SZERZŐDÉS 

4. KIFIZETÉSEK ÉS KÖLTSÉG- 
    KIMUTATÁSOK 

A KIFIZETÉSEK ÜTEMEZÉSE 
A KIFIZETÉSEK KISZÁMÍTÁSA 
A KIFIZETÉSEK TOVÁBBÍTÁSÁNAK RENDSZERE 
KÖLTSÉGKIMUTATÁSOK 
Áttekintés 
Koordinációs költségek 
Összesített költségkimutatások 
Az átutalt összegek összesítő lapja 
A szerződő felek költségkimutatásai 
Elszámolható költségek 
Közvetlen költségek 
Közvetett költségek 
Nem elszámolható költségek 
Addicionális költségek elszámolása 
NYILVÁNTARTÁS ÉS PÉNZÜGYI ELLENŐRZÉS 
A KÖLTSÉGVETÉSI TÉTELEK 
ÁTCSOPORTOSÍTÁSA 

5. A PROJEKTKÖLTSÉGVETÉS  
    ELLENŐRZÉSE 

ELTÉRÉSEK A PROJEKTKÖLTSÉGVETÉSTŐL 
6. A PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁNAK  
    KEZDETI SZAKASZA 

 

A KEZDETI SZAKASZ JELENTŐSÉGE 
AZ INDÍTÓ ÉRTEKEZLET 
Az indító értekezlet tipikus napirendje 
Az indító szakasz ellenőrző kérdései 

7. PROJEKTÉRTEKEZLETEK 
PROJEKT MENEDZSMENT ÉRTEKEZLETEK 
PROJEKT-FELÜLVIZSGÁLATOK 
ZÁRÓ PROJEKTFELÜLVIZSGÁLAT 

8. PROJEKTJELENTÉSEK 
IDŐSZAKI JELENTÉSEK 
IDŐKÖZI ÉRTÉKELŐ JELENTÉS 
ZÁRÓJELENTÉSEK 
Szakmai zárójelentés 
Technológiai Megvalósítási Terv 

9. AZ 5. KERETPROGRAM KTF PROJEKTJEINEK 
    MENEDZSMENT VONATKOZÁSAI 

DÖNTÉSHOZATAL 
NAPI MENEDZSMENT 
KTF TEVÉKENYSÉG 
AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSÁRA 
IRÁNYULÓ TEVÉKENYSÉG 
Az 5. Keretprogram KTF projektjeinek eredmény-
hasznosítási vonatkozásai 
OKTATÁSI KÉRDÉSEK 
Marie Curie kutatási ösztöndíjak 
INCO ösztöndíjak 
 

1. FÜGGELÉK - DEFINÍCIÓK 
2. FÜGGELÉK - PROJEKT KLASZTEREK ÉS 

TEMATIKUS HÁLÓZATOK 
PROJEKT KLASZTEREK 
TEMATIKUS HÁLÓZATOK 

3. FÜGGELÉK - A CORDIS ADATBÁZISRENDSZER 
4. FÜGGELÉK - A PÁLYÁZATI RÉSZVÉTELHEZ 

SEGÍTSÉGET NYÚJTÓ HAZAI INTÉZMÉNYEK 
5. FÜGGELÉK - SPECIFIKUS KIFEJEZÉSEK 

ANGOL-MAGYAR ÉS MAGYAR-ANGOL 
SZÓTÁRA 
 

 

A kiadvány ára: 1030,-Ft 
Megrendelhető: BME OMIKK Értékesítési és Marketing Osztály, 1428 Budapest, Pf. 12.,  
Tel: 485 0668, Fax: 338 4650, E-mail: marketing@omk.omikk.hu 


