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Gábor Dénes, a világhírû mérnök-fizikus a
holográfiai módszer feltalálásáért és fejleszté-
séhez való hozzájárulásáért 1971-ben kapta
meg a fizikai Nobel-díjat. Maradandót alkotott
az információelmélet, az elektronoptika és
a plazmafizika területén, élete utolsó évtize-
deiben mintaadó szociális érzékenységgel
elemezte az emberiség túlélését befolyásoló
globális problémákat. Ennek keretében
mélyrehatóan foglalkozott a nyersanyag- és
energiaforrások várható kimerülésének kér-
désével, az ökológiai egyensúly megbomlá-
sának veszélyeivel. Munkássága ma is moz-
gósítja a mûszaki és a természettudományok
legkiválóbb mûvelõit.

Szellemi öröksége ápolásának jegyében,
Gábor Dénes Nobel-díjjal való elismerésé-
nek 30. évfordulója alkalmából a Magyar
Szabadalmi Hivatal pályázatot hirdet új mû-
szaki alkotások, kutatási és feltalálói eredmé-
nyek elismerésére az alábbi szakmai
területeken:

a) biotechnológia
b) gyógyszerkémia, gyógyszer-

technológia
c) élelmiszeripar és mezõgazdaság

A pályázók köre:
Kutatóintézetekben, felsõoktatási intézmé-
nyeknél, termelõ ill. szolgáltató vállalatoknál
dolgozó, legfeljebb PhD tudományos foko-
zattal rendelkezõ azon szakemberek pá-
lyázhatnak, akik az adott kutatási témában
1991-ben vagy késõbb kezdték meg tevé-
kenységüket.

Pályázati feltételek:
A pályázati témát regisztráltatni kell; ezt a
kutatás témavezetõjének vagy a fiatal szak-
ember oktatási, egyetemi vagy kutatási
mûhelybeli tutorának írásával célszerû
kiegészíteni.

A pályázatok regisztrálása:
A regisztrálás helye: Magyar Szabadalmi
Hivatal, Iparjogvédelmi Tájékoztatási és
Oktatási Központ, Iparjogvédelmi Promó-
ciós Osztály, 1054 Bp., Akadémia u. 21.

A regisztrálásnak tartalmaznia kell:
• a kutatási téma rövid leírását
• a kutatás során elérni kívánt eredményt
• a kutatás helyének pontos megjelölését
• a kutatás megkezdésének évét
• a témavezetõ nevét, elérhetõségét

A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA ÚJ MÛSZAKI ALKOTÁSOK,

KUTATÁSI ÉS FELTALÁLÓI EREDMÉNYEK
ELISMERÉSÉRE
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• a kutató nevét, születési évét,
elérhetõségét

•a kutató szakmai pályafutásának leírását

A pályázat tartalmi követelményei:
• A kutatási tevékenységgel megoldani

kívánt tudományos probléma és a megol-
dás részletes ismertetése, minimum 10,
maximum 50 oldal terjedelemben.

• A kutatási téma iparjogvédelmi feltárása,
amelyhez a Magyar Szabadalmi Hivatal a
regisztrált pályázók részére ingyenes in-
formációs csomagot ad, és iparjogvédelmi
kutatási lehetõséget nyújt.

A Magyar Szabadalmi Hivatal a pályázatok
tartalmát titkosan kezeli.
A pályamunkák leadási helye:
Magyar Szabadalmi Hivatal, Iparjogvédelmi
Promóciós Osztály, 1054 Bp., Akadémia u. 21.

A leadás határideje: 2002. szeptember 30.

Értékelés:
A benyújtott pályázatokat szakértõi bíráló-
bizottság értékeli és díjazza. A testület elnöke
a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke. Tagjai
az egyetemek, az MTA kutatóintézeteinek
képviselõi, a Magyar Szabadalmi Hivatal elbí-
ráló munkatársai valamint a pályamunkák
kutatási témavezetõi közül kerülnek kivá-
lasztásra. A testület három, egyenként
550 000 Ft értékû díjat adományoz, amely-
nek egy részét a kutatónak szakmai konfe-
rencián való – tutorával közös – részvétele
költségeire van módja fordítani.

A Magyar Szabadalmi Hivatal támogatja
az értékes pályamûvek megjelentetését
szakfolyóiratokban, valamint konzultációs
lehetõséget biztosít a kutatási eredmény és/
vagy találmány jogvédelmének hazai és
külföldi megszerzéséhez.

Az ünnepélyes díjkiosztás helyérõl és
idejérõl a pályázat résztvevõi külön értesítést
kapnak.

Az Országos Kiemelésû Társadalomtudo-
mányi Kutatások (OKTK) megalakulásától
minden esztendõben közzétette az elõzõ
évben támogatást nyert személyek nevét,
kutatási témájukat és a támogatás összegét.
Ezúttal – témakörönként csoportosítva – a
2001. november 17-i kuratóriumi ülés dön-
tése nyomán a 2002. évi nyertes pályázatok
adataival ismerkedhet meg az olvasó. Az
általános tájékozódáshoz szükséges elmon-
dani, hogy 2001. október 2-ig összesen 2106
személy nyújtott be pályázatot. 2001. június
30-ig az OKTK Titkársága 1901 pályázat be-
érkezését regisztrálta, így az elmúlt pályázási

AZ ORSZÁGOS KIEMELÉSÛ
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK
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idõszakban az új pályázatok száma 205. A
Titkárság a Kuratórium döntése alapján az
elbírált 205 pályázatból összesen 71 pályá-
zóval kötött szerzõdést 80 098 ezer forint
összegben.

Az OKTK 2001. november 17-i
kuratóriumi ülésén született döntés alapján

A 2002. ÉVI NYERTES PÁLYÁZATOK

• I. Magyar gazdaságpolitika
Csáki György: A vállalati gazdálkodás átala-

kulása az információs forradalom és az új-
gazdaság korában                      1 400 000 Ft


