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A NEMZETI INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM 
STRATÉGIA 

Részlet a Miniszterelnöki Hivatal Informatikai Kormánybiztossága 2001. 
május 17-én kelt „Stratégia 1.0 verzió” című kiadványából: 
 „…A Nemzeti Információs Társadalom Stratégiájának jövőképe szerint 
Magyarország élenjáró lesz a közép-kelet-európai régióban az információs 
társadalom kiépítése terén. 
A magyar kormányzat missziója, küldetése e jövőkép valóra váltásában a 
magyarul értő polgárok életminőségének javítása, életének jobbá tétele az 
infokommunikációs eszközök használata által. 
A fenti jövőkép elérése érdekében az alábbi fő célkitűzések megvalósítása 
szükséges: 

1. Az infrastrukturális célkitűzések megvalósítása érdekében kiemelten 
kezelendő területek: a szabályozás és a szabványosítás. 

2. A gazdaságpolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében kiemelten 
kezelendő területek: a szabályozás, a távmunka, az innovatív és a 
fokozottan piacképes (niche) vállalkozások K+F támogatása. 

3. A kulturális célkitűzések megvalósítása érdekében kiemelten kezelendő 
területek: a szabályozás, a magyar kulturális örökség digitalizálása és 
digitális tartalmak létrehozása. 

4. Az oktatási célkitűzések megvalósítása érdekében kiemelten kezelendő 
területek: az információs írástudás és az IKT-eszközök használata az 
oktatásban. 

5. A társadalompolitikai célkitűzések megvalósítása érdekében kiemelten 
kezelendő területek: az igényteremtés, a hozzáférés és a képzés. 

6. Az elektronikus kormányzati célkitűzések megvalósítása érdekében 
kiemelten kezelendő területek: a kormányzati ügyvitel elektronizálása 
és a szolgáltató kormányzat létrehozása. 

7. A regionális/önkormányzati célkitűzések megvalósítása érdekében 
kiemelten kezelendő területek: a kormányzati ügyvitel elektronizálása 
és a szolgáltató kormányzat létrehozása. 

A globális célkitűzéseknek megfelelően a végrehajtás hét fő területre terjed 
ki, amelyek a stratégiában hét egyenrangú, önálló, ám egymással szoros 
összefüggésben, szinergiában lévő, egymást folyamatosan átszövő-átfedő 
cselekvési program formájában szerepelnek. Ezek a következők:  

1. Infrastruktúra-fejlesztési Program 
2. Gazdaságpolitikai Program 
3. Kultúra Program 
4. Oktatási Program 
5. Társadalompolitikai Program 
6. Elektronikus Kormányzati Program 
7. Önkormányzati Program 

A cselekvési programok középpontjában minden további program 
előfeltétele, a törvényi és jogi szabályozási környezet, az anyagi-technikai 
infrastruktúra fejlesztése áll. Minden program az ember, eszköz és tartalom 
hármas egységén alapul…” 

(Forrás: MISZ Hírlevél, 10. szám, 2001. máj. 21.) 
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AZ ÚJ KERETPROPGRAM (2002-2006) HÍREI 
 
A következő, 2002-2006 évekre szóló Keretprogram előkészítésének jelentős állomása az Európai 
Bizottság vonatkozó javaslata*. A Keretprogram az EU ügyrendjének megfelelő viták, állásfog-
lalások és egyeztetések után az Európai Tanács határozatával a 2002. évben lép hatályba. 
 
Az Európai Bizottság javaslata – a további egyeztetések során jelentkező, valószínűsíthetően kisebb 
módosításoktól eltekintve – tükrözi a következő Keretprogram célját, eszközeit, struktúráját és 
költségelőirányzatát. Ezek közül a költségvetés fő számai a következő cím alatt, míg a tartalmat is 
érzékeltető struktúra és a 4. oldalon látható. 
 
A következő Keretprogramban való sikeres hazai részvétel előkészítése érdekében célszerű meg-
ismerkedni az Európai Bizottság ezen javaslatával és a végső határozat kialakulásával. 
 
A Szerkesztőség figyelemmel kíséri a Keretprogram véglegesítésének következő fázisait és ezekről 
a HÍRLEVÉL tájékoztatni fogja t. Olvasóinkat! 
 
 
 

* 
 
 
 

A Bizottság javaslata szerint a KTF és az EURATOM Keretprogramok együttes 
költségvetése 17,5 milliárd euró az alábbi bontásban (millió euróban) 

 

A kutatás integrációja 
 

12 770 
Genomika és az egészség biotechnológiája 2 000 
Az információs társadalom technológiái 3 600 
Nanotechnológia, intelligens anyagok, új eljárások  1 300 
Repüléstechnika, űrkutatás 1 000 
Élelmiszerbiztonság és egészségi kockázatok 600 
Fenntartható fejlődés és a globális változások kutatása 1 700 
Polgárok és kormányzás az európai tudástársadalomban  225 
Az EU TéT szükségleteinek ellátása 2 345 

Az Európai Kutatási Térség (ERA) strukturálása 
 

3 050 
Kutatás és innováció 300 
Humán erőforrások 1 800 
Kutatási infrastruktúra 900 
Tudomány és társadalom 50 

Az ERA alapjainak erősítése 
 

450 
EURATOM Keretprogram 1 230 

 
 

(Forrás: OM Nemzetközi K+F Hírlevél, 2001. márc.-ápr.) 
 
 

* Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council concerning the Multiannual 
Framework Programme 2002-2006 of the European Community for Research, Technological Development 
and Demonstration Activities aimed at contributing towards the creation of the European Research Area 
[COM (2001) 94 final/2]  
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A 6. KERETPROGRAM (2002-2006) SZERKEZETE* 

 
 

AZ EURÓPAI KUTATÁS INTEGRÁCIÓJA 
 

TEMATIKUS PRIORITÁSI TERÜLETEK AZ EU POLITIKÁK TéT IGÉNYEINEK 
KISZOLGÁLÁSA 

EU politikák támoga-
tására irányuló kutatás 

A tudomány határterületein 
folytatott kutatás, váratlan 
fejlemények 

KKV-irányultságú kutatások 

Specifikus nemzetközi akciók 
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A Közös Kutató Központ tevékenysége 

 
 

 
AZ EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉG STRUKTURÁLÁSA 

 

 
AZ EURÓPAI KUTATÁSI 
TÉRSÉG ALAPJAINAK 

MEGERŐSÍTÉSE 

Az innováció 
ösztönzése 

Humán erő-
források és 
mobilitás 

A kutatási 
infrastruktúra 
fejlesztése 

Tudomány és 
társadalom 

 

A kutatási tevé-
kenységek koor-
dinációja 

A kutatási és in-
novációs poli-
tikák fejlesztése 

                                                 
* Forrás: Research DG kézirat 
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EU HÍREK 
 §§§§    INFORMÁCIÓK 

AZ EU HIVATALOS LAPJÁBÓL 
 

 
A  TÁRSULT  ORSZÁGOK  AKTÍVABB  
BEVONÁSA  AZ  EURÓPAI  KUTATÁSI  

TÉRSÉG  MEGVALÓSÍTÁSÁBA 
Az Európai Bizottság ezt az akciósorozatot a márciusban 
Brüsszelben rendezett konferenciával indította. 
A konferencia témakörének további elemzésére több 
rendezvényen is lehetőség nyílt. Április 20-án az Európai 
Bizottság szakértői szemináriumot szerveztek Brüsszelben 
az új Keretprogram előterjesztésben javasolt három új 
eszköz szakmai részletkérdéseinek elemzésére. Május 20-
21-én a svédországi Lingköpingben konferenciát tartottak a 
tagjelölt országok szerepéről az Európai Unió kutatási 
tevékenységében. Július 12-én Busquin kutatási főbiztos 
látja vendégül a tagjelölt országok tudományos minisztereit 
Brüsszelben az ERA-val és az új Keretprogrammal kapcso-
latos kérdések megbeszélésre. 
Forrás: OM Nemzetközi K+F Hírlevél 2001. március-
április 
 
BIZTONSÁGOSABB  ÉS  HATÉKONYABB  

VASÚTI  KÖZLEKEDÉS 
Az Európai Bizottság megvitatta az ún. ERTMS rendszer 
(European Rail Traffic Management System) vasúti 
közlekedési menedzsment rendszer fő jellemzőit. A 
rendszer először az új keretprogram egyik kutatási pro-
jektjeként az EU finanszírozásában kerül megvalósításra. 

CORDIS focus No 172. 2001. május 7. 
 

EURÓPAI ALAPÍTVÁNY NÉGYÉVES 
PROGRAMJA 

Az „Európai Alapítvány az Élet- és Munkakörül-
mények Javításáért” nevű szervezet Igazgató Tanácsa 
2000. szept. 21-én jóváhagyta a szervezet 2001-2004 
közötti négyéves programját. A program címe: „A 
társadalmi-gazdasági haladás előmozdítása érdekében 
elemezni kell a változásokat és elébük kell menni”. 
A dokumentum teljes szövege az alábbi webcímen 
tölthető le: www.eurofound.ie 
vagy az alapítvány következő címén szerezhető be: 
European Foundation for the Improvement of Living 
and Working Conditions 
Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland 
Tel: 00 353 1 2043100, Fax: 00 353 1 2826436 
E-mail: information@eurofound.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 az OMIKK CIKK adatbázis rekordjai között. 
Az alább felsorolt dokumentumok angol nyelven teljes terje-
delemben is megtekinthetők, ill. beszerezhetők az OMIKK-
ban. A zárójelben a Hivatalos Lap száma és az adott doku-
mentum terjedelme került feltüntetésre. 
 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 2001/18/EC sz., 
2001. márc. 12-i irányelve a genetikailag módo-
sított organizmusoknak a környezetbe történő szán-
dékos kibocsátásáról és a 90/220 (EGK).sz. irány-
elv hatályon kívül helyezéséről 
A Bizottság nyilatkozata 
(OJ 2001., L 106, 39 oldal) 
 
Az Európai Parlament és a Tanács 761/2001 (EK). 
sz. 2001. márc. 19-i rendelete a szervezeteknek a 
Közösségben kialakított környezetirányítási és -
auditálási rendszerben (EMAS) való önkéntes rész-
vételéről 
(OJ 2001., L 114, 29 oldal) 
 
A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az 
alábbi dokumentumról: „Fehér Könyv az ifjúság-
politikáról” 
(OJ 2001., C 116, 12 oldal) 
 
A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a 
következő dokumentumról: „Az e-kereskedelem 
hatásai az egységes piacra (SMO)” 
(OJ 2001., C 123, 10 oldal) 
 
A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye a 
következő dokumentumról: „eEurópa 2002 – Infor-
mációs társadalom mindenki számára – Akcióterv-
javaslat” 
(OJ 2001., C 123, 11 oldal) 
 
A Gazdasági és Szociális Bizottság véleménye az 
alábbi dokumentumról: „Európai Parlamenti és 
Tanácsi irányelv-javaslat a személyi adatok fel-
dolgozásáról és a magánügyek védelméről az elekt-
ronikus kommunikációs szektorban” 
(OJ 2001., C 123, 2 oldal) 
 
 

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

VILÁG ERŐFORRÁSAIVAL 
 

FELHASZNÁLÓBARÁT 
INFORMÁCIÓS 
TÁRSADALOM 

 
 
HÍREK A PARTNERS FOR LIFE PROJEKT 

SZERVEZŐITŐL 
Az Európai Bizottság támogatásával működő Partners 
for Life projekt (http://www.bit.ac.at/partners_for_-
life.htm) hírlevelei alapján a következőkre hívjuk fel 
a szakterületen érdekeltek, elsősorban a KKV-k fi-
gyelmét: 
Technológiaközvetítő (brokerage) rendezvényt szer-
veznek a BIOTECHNICA nemzetközi vásár kereté-
ben, Hannoverben 2001. október 9-én. További infor-
mációk: 
http://www.bit.ac.at/4_pfl_events.htm#international  
Új jelentkezéseket, projekt javaslatokat tartalmaz 
partnerkereső rendszerük, itt elsősorban katalógusuk-
ra hívják fel a figyelmet, amely a http://www.bit.-
ac.at/4_pfl_partner.htm  címen tanulmányozható. 
Ingyenesen teszik közzé sikeres projektek ismerte-
tését a http://www.bit.ac.at/4_pfl_success.htm  címen. 
Két új szakértői hálózattal vették fel a kapcsolatot, 
így honlapjuk http://www.bit.ac.at/4_pfl_coopnet.-
htm  címén keresztül elérhetők: az „EuropaBio SME 
Project” a biotechnológiai, és az „In-Wood” hálózat a 
faipari területen. 
 
 
NANOBIOTECHNOLÓGIA A TEXTIL- ÉS 

AZ ÉLELMISZERIPARBAN, VALAMINT A 
BIOMEDICINÁBAN 

Workshop 
Oetzenhausen, Németország, 2001. szeptember 4. 

Zentrale für Produktivität und Technologie, 
IRC Luxemburg-Trier-Saarbrücken, 
Petra Zalud, tel.: +49 681 95 20 452; fax: +49 681 58 46 125; 
E.mail: Zalud@zpt.de ; URL: http://www.zpt.de 
 
 
BIONOVA TECHNOLÓGIATRANSZFER NAP 

Padova, Olaszország, 2001. november 30. 
Az IRC North-East Italy (IRENE) szervezi a techno-
lógiaközvetítő napot, melynek célja kutatási eredmé-
nyek, új termékek, high-tech projektek bemutatása a 
biotechnológiai és a biomérnöki szakterületen.  

További információ: Ivan Boesso 
Tel.: +39 041 5093023; fax: +39 041 5093078 
E-mail: irene@venetinnova.it   ; URL: www.venetinnova.it  
 

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

 
 

KELET-NYUGATI EGYÜTTMŰKÖDÉS 
AZ INTERAKTÍV MÉDIA 

FEJLŐDÉSÉRŐL — KONFERENCIA 
Park Hotel Flamenco, Budapest, június 10-11. 
Az Európai Bizottság Információs Társadalom Fő-
igazgatósága, az Eurprix és számos egyéb nemzet-
közi szervezet közös rendezvényeként Budapes-
ten rendezi az Open Society Istitute Electronic 
Publishing Development Programja. Ez alkalom-
mal nemcsak az EU 5. Keretprogramjának teljes 
jogú tagjai, hanem a Soros Alapítvány hálózatá-
nak valamennyi országa számára lehetővé vált a 
részvétel. 
A konferencia célja, hogy lehetőséget kínáljon az 
oktatás, a média (film, televízió), a könyvtárak, a 
levéltárak, a sajtó, a vizuális művészetek és a 
számítástechnika szakembereinek a találkozásra 
és későbbi üzleti együttműködések megalapo-
zására. 
 
További információ található a 
http://www.osi.hu/ep/im2001 címen. 
 

 
* 

 
ED-MEDIA 2001 

az oktatást szolgáló multimédia, hipermédia és 
távközlés 13. világkonferenciája 

Tampere, Finnország, 2001. június 25-30. 
Az idei konferencia a multimédia, hipermédia, 
távközlés és távoktatás területén dolgozó kutatók, 
fejlesztők és alkalmazók multidiszciplináris fóru-
ma. Foglalkozik az infrastruktúra, a tanár-diák 
kapcsolat, az ember-számítógép kapcsolat téma-
körével, miközben lehetőséget kínál különféle pro-
jektek, eszközök és tartalom-orientált alkalmazá-
sok megismerésére. 
 
További információ a  
http://www.aace.org/conf/edmedia/ címen. 
 
 
 

Rovatvezető: Dr. Tichy-Rács Ádám, Tel: 429 0624, 
Fax: 338 2702, E-mail: tichy@omk.omikk.hu 

http://www.bit.ac.at/�partners_for�_�life.�htm
http://www.bit.ac.at/�partners_for�_�life.�htm
http://www.bit.ac.at/4_pfl_events.htm#international
http://www.�bit.�ac.at/4_pfl_�partner�.�htm
http://www.�bit.�ac.at/4_pfl_�partner�.�htm
http://www.bit.ac.at/4_pfl_success.htm
http://www.bit.ac.at/4_pfl_coopnet.�htm
http://www.bit.ac.at/4_pfl_coopnet.�htm
mailto:Zalud@zpt.de
http://www.zpt.de/
mailto:irene@venetinnova.it
http://www.venetinnova.it/
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EU 5. KP PÁLYÁZATI ÜTEMTERV (2002. március 31-ig) 
 

Határidők 2001       2002   

ÉLETMINŐSÉG ÉS GAZDÁLKODÁS AZ ÉLŐVILÁG ERŐFORRÁSAIVAL (www.cordis.lu/life) 
KULCSAKCIÓK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 

Élelmiszer, táplálkozás és egészség           
Fertőző betegségek elleni küzdelem       18(2)    
A sejt mint gyár       18(2)    
Környezet és egészség           
Fenntartható mezőgazdaság, halászat és erdészet       18(2)    
Az öregedő népesség           
Generikus akciók       18(2)    
Az emberi géntérkép és az emberi egészség kezdeményezés       18(2)    

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 
Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak 11(1)      10(1)    
Kutató-továbbképző hálózatok           
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás 18(4)     19(4)(5)  16(4)(5)   
Kísérő intézkedések   12(2)    11(2)  8(2)  
Kutatási infrastruktúra támogatása       18(2)  8(2)  
(1) Az 1999. márc. 6-án kiadott pályázati felhívás     (2) A 2000. november 15-én kiadott pályázati felhívás     (3) A 2001. június 1-jére tervezett pályázati felhívás (később megerősítendő)   (4) Az 1999. ápr. 1-jén 
kiadott pályázati felhívás    (5)  Csak CRAFT projektek (tájékozódási támogatás nem). 
           

FELHASZNÁLÓBARÁT INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM (www.cordis.lu/ist) 
KULCSAKCIÓK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 

Rendszerek és szolgáltatások a polgárok számára 25(1)*          
A munkavégzés új módszerei és az elektronikus kereskedelem 25(1)*          
A multimédia szolgáltatások tartalma és eszközei 25(1)*          
Alapvető technológiák és infrastruktúrák 25(1)*          
Programokon átnyúló témák 25(1)*          
Jövőbeli és újonnan kibontakozó technológiák(3) 25(2)*          

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 
Jövőbeli és újonnan kibontakozó technológiák Nyitva 2002. febr. 28-ig(1) (3)  28  
Együttműködés az újonnan társult országokkal Nyitva 2002. febr. 28-ig(1)  28  
Támogató intézkedések Nyitva 2002. febr. 28-ig(1)  28  
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás 18(4)     19(4)(5)  16(4)(5)   
(1) A 2001. január 27-i pályázati felhívás    (2) Proaktív kezdeményezések   (3) Benyújtás két lépcsőben    (4) Az 1999. március 16-án kiadott pályázati felhívás    (5) Csak CRAFT projektek (tájékozódási támogatás 
nem).     * A 2001. január 21-én kiadott munkaprogram 
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Határidők 2001       2002   

VERSENYKÉPES ÉS FENNTARTHATÓ NÖVEKEDÉS (www.cordis.lu/growth) 
KULCSAKCIÓK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 

Innovatív termékek, eljárások és szervezetek  15(1)         
Fenntartható mobilitás és kombinált szállítási mód (intermodalitás)      17(1)*     
Szárazföldi szállítás és tengeri technológiák      17(1)*     
Új perspektívák a légi közlekedés számára      17(1)*     
Generikus kutatások: anyagok  15(1)         
Mérés és vizsgálat      17(1)*    15(6) 
A kutatási infrastruktúra támogatása      17(1)*    15(6) 

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(1) ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 
Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak      19(2)    20(2) 
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás 18(4)     19(3)(4)  16(3)(4)   
Kísérő intézkedések      15(2)    15(2) 
Intelligens gyártási rendszerek  (KTF projektek) 19(5)     19(5)     
Felhívás az érdeklődés kifejezésére 30(2)          

(1) A 2001. június 1-jére tervezett pályázati felhívás    (2) 1999. március 16-án kiadott pályázati felhívás    (3) Csak CRAFT projektek (tájékozódási támogatás nem)     (4) Az 1999. április 1-jén kiadott pályázati 
felhívás   (5) Intelligens gyártási rendszerek, 2001. január 27-i pályázati felhívás    (6) A 2001. október 15-re tervezett pályázati felhívás      * korlátozott számú prioritás - lásd a 2001/2002 munkaprogramot 

           
ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS (www.cordis.lu/eesd) 

KULCSAKCIÓK ápr. máj. jún. júl. szept. okt. dec. jan. febr. marc. 
Fenntartható vízgazdálkodás és vízminőség      15(1)     
Globális változás, éghajlat és biológiai sokféleség      15(1)     
Fenntartható tengeri ökorendszerek      15(1)     
A holnap városa és a kulturális örökség      15(1)     
Tisztább energiarendszerek, beleértve a megújuló energiákat is       14(2)    
Gazdaságos és hatékony energia Európa számára       14(2)    

A kutatási infrastruktúra támogatása      15(1)    15(1) 
NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK(2) ápr. máj. jún. júl. szept. okt. dec. jan. febr. márc. 

Generikus kutatások      15(1) 14(2)    
Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak 18(4)      14(2)    
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás     19(3)(4)   16(3)(4)   
Kísérő intézkedések   15(1)  19(1)  14(2)   15(2) 
(1) A 2000. november 15-én megjelent Környezet és fenntartható fejlődés (ESD) pályázati felhívás    (2) Csak az energia témakörben 2000. október 24-én megjelent pályázati felhívás     (3) Csak CRAFT projektek 
(tájékozódási támogatás nem)    (4) Az 1999. április 1-jén megjelent pályázati felhívás     
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Határidők 2001       2002   
NUKLEÁRIS ENERGIA (MAGHASADÁS) (www.cordis.lu/fp5-euratom) 

KULCSAKCIÓK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 
Maghasadás        21(1)   

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 
Generikus kutatások        21(1)   
A kutatási infrastruktúra támogatása        21(1)   
Képzés: Marie Curie egyéni ösztöndíjak   13(1)(2)     9(1)   
Egyéb képzési tevékenység      24(1)(3)    25(1) 
Kísérő intézkedések      24(1)    25(1) 

(1) A 2000. október 17-én megjelent pályázati felhívás    (2) Beleértve a maghasadás projekteket (4) Speciális tanfolyamok, kutató-továbbképző hálózatok, együttműködés az Európai Unión kívüli országokkal 

           
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉS  (www.cordis.lu/inco2) 

ORSZÁGCSOPORTOK PÁLYÁZATI FELHÍVÁSAI ápr. jún. júl. aug. szept. okt. nov. jan. febr. márc. 
EU-csatlakozás előtti országok    16(1)    16(1)   16(1) 
A FÁK országai és más kelet-közép-európai országok  15(4) 16(1)    16(1)   16(1) 
Mediterrán országok (INCO-MED)   16(2)  17(3)  16(2)    
Fejlődő országok (INCO-DEV)   16(2)  17(3)  16(2)    
Felzárkózó gazdaságok és fejlett ipari országok   18(2)   17(2)(5) 16(2)     
Koordináció  15(2)(6)         
Ösztöndíjak Japán pályázók számára          1 
(1) „Támogatás konferencián való részvételre” nyitott pályázati felhívás    (2) „Kísérő intézkedések” nyitott pályázati felhívás    (3) Kutatási projektek, összehangoló akciók és tematikus hálózatok témakörökben a 
pályázat várható megjelenési ideje: 2001. április 15.   (4) Copernicus 2 - a Balkán reintegrációja (KTF projektek, összehangoló akciók, tematikus hálózatok)    (5)  Kísérő intézkedések a multilaterális kutatások 
koordinálására - A szegénységhez kapcsolódó betegségek    (6) Kísérő intézkedések: A szegénységhez kapcsolódó betegségek  

           
INNOVÁCIÓ/KKV-k (www.cordis.lu/innovation-smes) 

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. dec. jan. febr. márc. 
KKV-k: tájékozódási támogatás / kooperatív kutatás 18(1)(2)     19(1)(3)  16(1)(3)   
Az innovatív vállalkozások alapítását és fejlődését segítő mechanizmusok    15(4)      
Innovációs projektek       15(5)    

(1)  Az 1999. április 1-jén megjelent pályázati felhívás     (2) A tájékozódási támogatásokra vonatkozó pályázati felhívás lezárása    (3) Csak CRAFT projektek (tájékozódási támogatás nem)      (4) A 2001. április 
15-re tervezett pályázati felhívás (később megerősítendő)      (5) A 2001. szeptember 15-re tervezett pályázati felhívás (később megerősítendő) 
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Határidők 2001       2002   
HUMÁN POTENCIÁL FEJLESZTÉSE (www.cordis.lu/improving) 

NYITOTT PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 
Kutató-továbbképző hálózatok  4(1)         
Marie Curie egyéni kutatói ösztöndíj   14(2)(3)   12(2)(3)    13(2) 

Marie Curie ipari intézményi ösztöndíj       3(4)    

Marie Curie fejlesztési intézményi ösztöndíj és képzési intézmények  16(4)         
Kutatási infrastruktúra együttműködési hálózat és tájékozódási 
workshop 15(6)          

Magas színvonalú tudományos konferenciák         1(2)  

Díjak első-osztályú kutatási tevékenységért 6(5)   31(6)       

A közvélemény tájékoztatása a tudomány és technológia híreiről    2(7)       
Tudomány- és technológiapolitika: szakértői csoportok (Strata)        Nyitva 2002. szeptember 2-ig          

Tudomány- és technológiapolitika: tematikus hálózatok (Strata)   18)        

Tudomány- és technológiapolitika: kísérő intézkedések (Strata)    1(8)(9)       
A tudomány és az innováció jelzőszámainak közös alapja: tematikus 
hálózatok és KTF projektek 17(10)     15(10)     

Kísérő intézkedések  8(11)         

KULCSAKCIÓK ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. jan. febr. márc. 
A társadalmi-gazdasági tudásbázis fejlesztése     A 2001. szeptember 1-jére tervezett pályázati felhívás 

(1) A 2000. december 15-én kiadott pályázati felhívás     (2) Az 1999. március 16-án megjelent pályázati felhívás    (3) Egyéni ösztöndíjak, hazatérési ösztöndíjak, tapasztalt kutatók ösztöndíja      (4) A 2001. február 
15-én kiadott pályázati felhívás    (5) Descartes Díj:  A 2000. december 15-én kiadott pályázati felhívás     (6) Archimedes Díj: 2000. december 15-én kiadott pályázati felhívás  (7) A 2001. április 3-ra tervezett pályázati 
felhívás (később megerősítendő)     (8) A 2001. február 1-jén kiadott pályázati felhívás      (9) Nyitva 2002. június 15-ig     (10) A 2001. január 16-án megjelent pályázati felhívás    (11) A 2000. május 16-án megjelent 
pályázati felhívás 

 
 

Forrás: RTD Info, 2001. április 
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VERSENYKÉPES ÉS 
FENNTARTHATÓ  

NÖVEKEDÉS  
 

ENERGIA, KÖRNYEZET ÉS 
FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS  

 
TEMATIKUS HÁLÓZATOK A 
NÖVEKEDÉS PROGRAMBAN 

Tematikus hálózatok szervezését először a negyedik ke-
retprogramban kezdeményezték, amikor mintegy száz 
hálózat alakult meg. A szervezés folytatódott az ötödik 
keretprogram során, és napjainkra már több mint 3400 
ipari kutatóhely tagja valamilyen hálózatnak. A Növe-
kedés programban több szempontból is kulcsfontossá-
gúnak tartják a hálózati tevékenységet. Egyrészt ezáltal 
csökkenthető az Európai Unión belül a kutatásra fordított 
erőforrások szétforgácsolása, másrészt pedig ez hatékony 
módszer az Európa különböző helyszínein végzett kuta-
tások összehangolására. Elérhető továbbá az a kritikus tö-
meg, amely szükséges bizonyos kutatási témák hatékony 
feldolgozásához. 
A következő keretprogramban előre láthatóan még 
nagyobb hangsúlyt helyeznek a hálózatépítő tevé-
kenységre. 

Magyar résztvevők a Növekedés programon belül 
indított tematikus hálózatokban: 

Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Rt. 
MTA Központi Kémiai Kutatóintézet 
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány 
Papíripari Kutatóintézet 

 
Néhány fontosabb tevékenység a Növekedés prog-
ram 2001. június 1-jén megjelent pályázati felhí-
vásában (a zárójelbe tett összeg a tervezett költség-
vetést jelzi millió euróban) 
 
KA 2 SMART RAIL célzott tevékenység és priori-
tások a következő témakörökben (39) 
2.1 Társadalmi-gazdasági forgatókönyvek emberek és 
árucikkek mobilitására, 
2.2 Infrastruktúrák és kapcsolódásaik szállítóeszkö-
zökkel és rendszerekkel, 
2.3 Modális és intermodális közlekedés-irányítási 
rendszerek. 
 
KA 3 Kutatás-fejlesztési, demonstrációs és kom-
binált projektek (98) 
3.1 Kritikus technológiák közúti és vasúti közleke-
déshez, 
3.2 Kritikus tengeri technológiák, 
TP (Technológiai Platform) 1: Új szárazföldi szállító 
jármű koncenpciók; megnövelt rendszerhatékonyság, 
TP 6: Hatékony együttműködési képesség és átrakodás. 
 

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

 
MEGÚJULÓ KÉSZLETEK ÉS 
TECHNOLÓGIÁK VÁSÁRA 

Erfurt, Németország, 2001. szeptember 5-6. 
Az 1999-ben megrendezett nagysikerű vásár után ez a 
második a megújuló források termelésének, feldolgo-
zásának és alkalmazásának teljes skálájával foglalkozik. 
A témakörben a vásár idején konferenciát is szer-
veznek, erről bővebben a http://www.narotech.de 
weboldal tudósít. 
További információk az IRC Thuringia-tól: 
Elke Römhild, tel.: +49 361 3484 130 ;  
Fax: +49 361 3484 288; 
E-mail: e.roemhild@t-online.de ;  
URL: http://www.thati.de  
 
TECHNOLÓGIATRANSZFER NAPOK A 

POLLUTEC 2001 VÁSÁRON 
Párizs, Franciaország, 2001. december 6-7. 

2001. december 4-7. között rendezik meg a 
POLLUTEC nemzetközi környezetvédelmi vásárt 
(http://www.pollutec.com), melynek keretében 
technológiatranszfer napokat szervez a Paris Ile de 
France IRC az európai vállalatok, egyetemek és 
kutatóintézetek közötti nemzetközi technológia-
transzfer és együttműködés elősegítésére. A rendez-
vény középpontjában várhatóan a levegő- és víz-
kezelés, az újrahasznosítás áll majd. 
Az érdekeltek katalógusban tehetik közzé ajánla-
taikat és igényeiket, lehetőség lesz továbbá kétol-
dalú tárgyalásokra is. 
További részletek a következő címen: 
Marie-Christine BETSCH  
tel.: +33 1 55 65 36 61; fax: +33 1 55 65 36 61  
e-mail: mbetsch@ccip.fr ; URL: www.brist.ccip.fr  
 

WORKSHOP  
A TALAJVÍZSZENNYEZÉSRŐL 

Barcelona, Spanyolország, 2001. november 8-10. 
A workshop témája elsősorban a szennyezett ta-
lajból, hulladéklerakókból és üledékekből származó 
szerves szennyezőanyagok analízise, toxicitása és 
biodegradációja. 
További információ: Dra. Mira Petrovic 
IIQAB-CSIC,C/jordi Girona, 18-26  
08034 Barcelona, Spain 
 

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

http://www.narotech.de/
mailto:e.roemhild@t-online.de
http://www.thati.de/
http://www.pollutec.com/
mailto:mbetsch@ccip.fr
http://www.brist.ccip.fr/
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A KÖZÖSSÉGBEN FOLYÓ 
KUTATÁS NEMZETKÖZI 

SZEREPÉNEK 
MEGERŐSÍTÉSE   

AZ INNOVÁCIÓ 
ELŐMOZDÍTÁSA, A KIS- ÉS 
KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK 

RÉSZVÉTELÉNEK 
ÖSZTÖNZÉSE  

 

INTAS - EGYÜTTMŰKÖDÉSI LEHE-
TŐSÉG A FÁK TAGÁLLAMOKKAL 

2001. április 27-én az INTAS (Nemzetközi Szövetség 
az egykori Szovjetunió új Független Államainak 
tudósaival való együttműködés ösztönzésére) megje-
lentette idei pályázati felhívásait. 
 
Nyílt felhívás 2001 
Tervezett költségvetés: 15 millió euró 
A felhívás az alábbi kutatási területekre vonatkozik: 
• kondenzált anyagok fizikája, plazma fizika, 

elektromágneses sugárzás fizikája és anyagfi-
zika, optika és kvantum elektronika, 

• élettudományok (általános és molekuláris bioló-
gia, mikrobiológia és citológia, fiziológia, bio-
kémia és biotechnológia, biofizika, genetika és 
gyógyszerek),  

• földtudományok (geológia, geokémia, geofizika, 
hidrológia, atmoszférikus fizika, környezet és 
energia). 

 
Két tematikus felhívás 
Tervezett költségvetés: 1,75 millió euró felhíváson-
ként. A két felhívás az alábbi kutatási területekre vo-
natkozik: 
• a környezet tisztán tartása és a szennyezés meg-

előzése, 
• a nanotechnológia különböző területei. 
 
Beadási határidő: 2001. szeptember 28. mindegyik 
pályázat esetén. 
További információ és az információs csomag le-
tölthető az INTAS honlapjáról:  http://www.intas.be 
 
 

* 
 
 
2001 márciusában 4 tag (Bulgária, Ciprus, Csehor-
szág és Litvánia) felvételére került sor, így 30-ra bő-
vült az INTAS tagországok száma (hazánk 2000. 
szeptember óta tag).  
Ezen országokból várnak külső szakértőket is, akik a 
benyújtott pályázatok kiértékelésében vesznek részt. 
Jelentkezni lehet a  experts@intas.be E-mail címen, 
vagy a  +32 2 549 01 56 faxon. 

 
 

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

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Innovatív vállalkozások alapítását és 
fejlődését segítő mechanizmusok 

(Felhívás azonosító: INN/01/01) 
Jelen felhívás az alábbi tevékenységekre vonatkozik: 
a) Kiváló gazdasági körzetek tematikus hálózata a 

kezdő innovatív vállalkozások létesítésével és fej-
lesztésével kapcsolatos információk, legjobb gya-
korlat és szakértelem cseréjének elősegítése érde-
kében 

b) Határokon átnyúló projektek az innovatív vállal-
kozások létesítésével és fejlesztésével kapcsolatos 
eszközök és módszerek kiértékelése és terjesztése 
érdekében: 
1. A jelenleg sikeresen működő tanácsadó és segítő 
szolgáltatások rendszerének átadása a csatlakozás 
előtt álló országok számára. 
2. Új koncepciók felállítása és megvalósítása kezdő 
innovatív vállalkozások létesítésének ösztönzésére. 

c) Kísérő intézkedések a következő témakörök egyi-
kében: 
1. A tematikus hálózatok és projektek kölcsönhatása 
és menedzselése, hogy megszervezzék a tájékoz-
tatást, a tapasztalatok és közlemények cseréjét és 
terjesztését.  
2. Innováció-politikai kapcsolat a tematikus há-
lózatok és projektek tanulságainak levonására. 
3. Európai hálózat létrehozása az induló vállal-
kozások képviselőiből és az induló vállalkozásokat 
segítő szolgáltatásokat nyújtó szervezetekből. 

Egy-egy pályázat az említett tevékenységek közül 
csak egyetlen jól azonosítható tevékenységet tartal-
mazhat. 

A pályázatoknak 2001. szeptember 14. 17.00 
óráig (luxemburgi helyi idő szerint) kell beérkez-
niük a következő címre: 
European Commission, DG Enterprise C.1 
Office EUFO 2167 
Rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg 

A tervezett költségvetés: 16 millió euró. 

 
Rovatvezető: Gombos László, Tel: 429 0624,  

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

http://www.intas.be/
mailto:experts@intas.be
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A HUMÁN KUTATÁSI 
POTENCIÁL ÉS A 

TÁRSADALMI-GAZDASÁGI 
TUDÁSBÁZIS FEJLESZTÉSE 

 

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG 
KÖZÖS KUTATÓ 

KÖZPONTJA 
(Joint Research Centre, JRC) 

 
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 

A tudományos és technológiai kiválóság 
ösztönzése: A társadalom tudományos és 
technológiai tájékozottságának fokozása 

 
A cél az európai társadalom tudományos munkával és 
technológiai fejlődéssel kapcsolatos tájékozottságá-
nak fokozása, különös tekintettel az európai kutatási 
programok keretében végzett tevékenységekre, s ez-
által annak a távolságnak az áthidalása, amely a tudo-
mány európai dimenzióját és a társadalmat elválaszt-
ja. Ez egyúttal segítséget nyújt ahhoz, hogy az euró-
pai polgárok jobban megértsék a tudománynak és 
technológiának a mindennapi életükre gyakorolt jó-
tékony hatásait, de a tudomány és technológia fej-
lődésének korlátait és lehetséges következményeit is.  
Ez a felhívás nyitva áll: 
– olyan tematikus hálózatok létrehozására vonatkozó 

pályázatok előtt, amelyek résztvevői egymással tu-
dást, know-how-t és a legjobban bevált gyakorlatról 
tapasztalatokat cserélnek ki. (A hálózatok időtarta-
ma 2-3 év.); 

– olyan kísérő intézkedésekre vonatkozó pályázatok 
előtt, amelyek a legjobban bevált gyakorlat kipróbá-
lására, új megközelítések bemutatására, módszertani 
megoldások elemzésére vonatkoznak és az európai 
tudományos és technológiai héttel (ld. alább) kap-
csolatban a tudománynak és technológiának közvet-
lenül az európai társadalom számára történő szem-
léltető bemutatására vállalkoznak.  

 
A pályázatoknak az alábbi területek közül kell egyet 
vagy többet megcélozniuk: 
 
1. terület: Párbeszéd a társadalommal 

2. terület: A médiának és a tudományos informá-
ciók terjesztőinek szerepe 

3. terület: A 2002. évi európai „Tudományos és 
technológiai hét” 

 
Benyújtási határidő: 2001. július 2. 
Az e felhívás keretében benyújtott pályázatok támo-
gatására előirányzott összeg: 4 millió euró 

 
 

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

 
KKK HÍREK 

A Közös Kutató Központ (KKK) hatékony részvé-
telének növelése az európai kutatási területeken 
Az Európai Bizottság állásfoglalása szerint a KKK 
kétféle missziót tölt be az európai kutatási terüle-
teken: az EU politikai folyamatának támogatása 
széles körű tudományos és technológiafejlesztési 
szolgáltatásokkal és a tudományos referenciák EU–
rendszerének fejlesztésében és működésében való 
részvétel a politikai döntések alátámasztására. 
Ezeket a következő módokon érhetik el: 
A tevékenységek koncentrálása három fő kompe-
tenciára: 1. Az élelmiszerek, a vegyipari termékek 
és egészségügy. 2. A környezet és a fenntartható 
fejlődés. 3. A nukleáris biztonság.  
A kapcsolatok erősítése a tudományos eredmények 
felhasználóival, különösen a Tanáccsal és az Euró-
pai Parlamenttel stratégiai szinten, a Bizottság szol-
gáltatóival, mint elsődleges felhasználókkal és szé-
les körű felhasználói közösségeivel. 
A KKK tudományos kiválósága felismerésének ja-
vítása. 
A hálózati kapcsolatok és a tagállamok nyilvános és 
magánintézményeivel való együttműködés fokozása. 
Stratégia kialakítása az emberi erőforrás és mobi-
litás fejlesztésére. 
Ezek a javaslatok a KKK erősítésére, és az európai 
kutatási területen való sikeres közreműködés segí-
tésére hivatottak. 
 

GEOINFORMÁCIÓS WEB-PORTÁL 
A Térinformatikai Rendszer (GIS) harmonizációs 
és együttműködési projektje keretében egy új 
geoinformációs web-portált létesítettek a KKK 
Ispra-ban (Olaszország) működő kutatóintézetei. A 
portál releváns projektekről, európai bizottsági te-
vékenységekről, geoinformációs dokumentumokról, 
eseményekről és fejlesztési eredményekről szol-
gáltat információkat saját kapuátjárón keresztül. 
További információ: www.ec-gis.org., e-mail: 
karen-fuller@jrc.it 

 
(Folytatása a következő oldalon) 

 
Rovatvezető: Roboz Péter, Tel: 338 4963,  

E-mail: roboz@omk.omikk.hu 

 
 

http://www.ec-gis.org./
mailto:karen-fuller@jrc.it
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EURATOM 
 

 

KÉT EU-DOKUMENTUMRÓL 
RÖVIDEN 

 
AZ EU ENERGIAPOLITIKÁJÁNAK 
ERŐSÍTÉSE: FÚZIÓS KUTATÁSOK 

Az Európai Uniónak komoly gondot kell fordítania az 
energiaipari K+F projektekre, szögezi le az Európai 
Bizottság Külső Tanácsadó Testülete (EAG). Ennek 
keretében fokoznia kell erőfeszítéseit a szabályozott 
termonukleáris fúziós kutatások terén. Az EU-nak to-
vábbá mindent el kell követnie egy új európai kísér-
leti termonukleáris reaktor (ITER) létesítésére. 
A magfúziós kutatások jelenleg az Euratom program 
keretében folynak, a Bizottság Ötödik Keretprogram-
ja Energia, Környezet és Fenntartható fejlődés pro-
jektjeinek részeként. Az EAG rendkívüli módon tá-
mogatja ezt a részprogramot, és azt javasolja a Bi-
zottságnak, hogy a fúziós területeken növelje erőfor-
rásait. „Mivel a fúziós kutatás hosszú távú beruházás, 
magánerőből nem várható támogatása, ezért a követ-
kező két vagy három évtizedben közpénzekből való 
támogatása lép előtérbe” – hangzik az EAG állás-
foglalása. – „Várható, hogy ennek a hosszú lefutású 
programnak a végén a szabályozott fúzió előre látható 
kereskedelmi hasznosítása és hatékony energiafor-
rásként való alkalmazása a belátható jövő időská-
lájának szintjére kerül.” Az EAG szerint a program 
fókuszában a fúziós reaktorok fejlesztése legyen. „A 
következő ITER a demonstrációs és kísérleti üzem fe-
lé vezető szükséges lépés” – vélik az EAG szakem-
berei. –  „A fizika és a technológia kutatási és fej-
lesztési programjainak sikerei a fúziós energiater-
melés műszaki valóságát fogják megteremteni”. 

 
(Folytatás az előző oldalról) 
 

A KKK ÚJ FŐIGAZGATÓJA 
Az Európai Bizottság 2001. márciusban Barry 
McSweeney urat nevezte ki a Közös Kutató Központ 
(JRC) új főigazgatójának. McSweeney úr 1995-ben 
lépett be a Bizottságba, mint a Kutatási Főigazgató-
ság egyik részlegvezetője, miután Írországban dolgo-
zott biokémikus tudományos kutatóként. 2000-ben 
kinevezték a KKK Egészségügyi és Fogyasztóvédel-
mi Intézetének (IHCP, Ispra, Olaszország) igazgató-
jának, ahol különböző élelmiszerbiztonsági, orvos-
biológiai, kémiai biztonsági, in vitro sejtkultúra, és 
gyógyszerészeti szabályozási telematikai kutatási 
projekteket irányított.  
További információ e-mailen: guelperi.vural@cec.eu.int 
 

Rovatvezető: Roboz Péter, Tel: 338 4963,  
E-mail: roboz@omk.omikk.hu 

 

 
Külső Tanácsadói Csoport véleménye a 

Növekedés program „Innovatív termékek, 
eljárások és szervezetek” kulcsakciójáról 
Az „új gazdaság” fejlődése ellenére a világ nem ki-
zárólag szolgáltatásokon fog élni: fizikai termé-
kekre és anyagokra mindig szükség lesz. A gyártás, 
a tervezés és a hozzájuk tartozó logisztika a jólét és 
a foglalkoztatás kulcselemei maradnak. 
A versenyképes és fenntartható növekedéshez a ku-
tatás és technológiafejlesztés megközelítésének ja-
vítására van szükség a Közösségi szintű hozzáadott 
értékkel. Az új termékek iránti igények kielégítése 
érdekében egyre inkább a „teljes rendszer” szemlé-
let irányába kell elmozdulni.  
A kutatásnak tehát az új és öko-hatékony termelést 
és tervezési paradigmákat kell támogatnia, hogy az 
innovatív termelési-szolgáltatási rendszerek kihasz-
nálhassák az „új gazdaság”-ban rejlő lehetőségeket. 
Új szervezési eszközökre és módszerekre van szük-
sége, amelyek az információs és kommunikációs 
technológiákon alapulnak. 

A kiadvány teljes szövege letölthető az alábbi inter-
net 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 
mértékére vonatkozó adatok. Ez megakadályozza 
a velük kapcsolatban felmerülő kockázatok kor-
rekt felmérését és így a kockázatok csökkentése 
érdekében meghozandó intézkedések megalapo-
zását. 

• A kockázatok felmérésének jelenlegi folyamata 
túlságosan lassú. Európai szinten évente mind-
össze néhány 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/environ-
ment/chemicals/0188_en.pdf 

 

mailto:guelperi.vural@cec.eu.int
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HAZAI HÍREK 
 
 

 
A Magyar Innovációs Szövetség kibővített 
Elnökségi Ülése május 3-án megvitatta az 
EU Bizottság Vállalkozási Főigazgatósága 
által megküldött két beszámolót az inno-
vációs politikáról: 
• „Az innováció nemzeti politikai keretei” 
• „Emberi erőforrások az innovációhoz” 
című tanulmányokat. 
 
 
A Magyar Innovációs Szövetség Vállalko-
zásfejlesztési Tagozata, a Magyar Közgaz-
dasági Társaság és a Napi Gazdaság 2001. 
május 7-én vállalkozásfejlesztési fórumot 
tartott „Az innováció és az innováció-ala-
pú vállalkozások finanszírozása ma Ma-
gyarországon” címmel. 
 
 
A német Arbeitsgemeinschaft industrieller 
Forschungsvereinigungen (AiF) – a Nem-
zetközi Technológiai Intézet (NETI) közre-
működésével – 2001. május 14-én negyedik 
alkalommal rendezte meg a Német-Magyar 
Innovációs-Kooperációs Napot a német és 
magyar innovatív kis- és középvállalkozá-
sok és kutató intézetek közötti kooperációs 
kapcsolatok    létrehozásának   elősegítésére. 

A rendezvény témája ezúttal a környezet-
védelem volt. 
 
 
Versenyképes termékfejlesztési konferencia 
2001. május 24-25. A konferencia nyitó elő-
adását dr. Matolcsy György gazdasági mi-
niszter tartotta, „Versenyképességi kihívá-
sok a magyar gazdaságban” címmel. 
 
 
„Regionális információs társadalom stra-
tégiák megvalósítása”, „A finn és magyar 
tudásrégiók, intelligens régiók tapaszta-
latai, a konkrét együttműködés tapasz-
talatai, a konkrét együttműködés formái 
és megállapodásai” címmel május 10-én 
Szentendrén nemzetközi konferenciát szer-
vezett a Stratégiakutató Intézet Kht. 
 
 
EU integráció, innováció, befektetés cí-
mű országos konferencia és kiállítás, 
2001. május 30. Helyszín: Hotel Inter-Conti-
nental. A konferencia védnökei Michael 
Lake nagykövet (EU Bizottság Magyar-
országi Delegációja) és dr. Mészáros Milán 
akadémikus, (New Yorki Tudományos Aka-
démia) voltak. 
 

 
* 

 
 

A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, 
valamint a NAPI Gazdaság 

 
VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI  FÓRUMA 

 
és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Jogi Szekciója 

2001. június 21-én (csütörtökön) 10.00 órai kezdettel 
tartja következő rendezvényét, amelynek témája: 

 
„A nagy növekedési képességű kis- és középvállalatok fejlesztésének 

és működésének jogi keretei és eszközei” 
 
 


