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bözõ programjaival (Regionális Egyetemi Tu-
dásközpontok, Kooperációs Kutatóközpon-
tok), nagyprojektek kialakításával ezt segíti 
elõ. Alapvetõen meg kell növelni a jelenlegi 
kutatócsoportok nagyságát, hogy a mobilitási 
lehetõségek biztosításával a nõk munkaerõpiaci 
reintegrációja biztosított legyen. Ösztönözni 
kell továbbá, hogy a nõk tudásalapú vállal-
kozások elindításában minél nagyobb részt 
vállaljanak. A hivatal nemcsak programjaival 
támogatja innovatív vállalkozások létreho-
zását, de közvetlenül is támogatja a fiatalokat 
és a nõket tudásvállalkozások elindításában. 
Ennek érdekében gyakorlatorientált kon-
ferenciát szervezünk e témában a Magyar 
Tudomány Ünnepe alkalmából. Lehetõvé kell 
tenni különbözõ foglalkoztatási formákkal 
(például távmunka, részmunkaidõs állások), 
hogy a nõk családjuk mellett is részt tudjanak 
venni a tudományos munkában.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 
felsõ vezetésében a nõk aránya 70 %, ami a K+F 
területén példamutató. A Helsinki Csoport 
munkájában, mint a nõk tudományban 
témáért felelõs kormányzati tisztségviselõ 
veszek részt, a téma koordinálását belsõ 
szakmai felelõs végzi. A Hivatal Operatív 
Bizottságot hívott össze a nõk tudományos 
helyzetének értékelésére, azon kritikus 
tényezõk feltárására, amelyek megoldásában 
eredményeket érhetünk el, együttmûködve 
az érintett minisztériumokkal, intézmények-

kel. A jelenleg meghirdetett programokban 
is érvényesül már az esélyegyenlõség meg-
teremtésének fontossága, de kifejezetten a 
nõk számára kiírt pályázatok nem léteznek. 

A folyamatos információáramlás biztosí-
tására kapcsolati pontok létrehozása ajánlott, 
ami jelenleg a hét régióban mûködõ Mobi-
litási Központok hálózatának fejlesztésével 
együtt megtörténhet. A fiatalokat, így a 
lányokat fontos elsõsorban a mûszaki és 
természettudományos kutatói karrier választá-
sára ösztönözni. 

A Kutatók Európai Chartájáról és a 
kutatók felvételi eljárásának magatartási 
kódexérõl szóló bizottsági ajánlás általános 
elfogadása lehetõvé tenné a teljesítményen 
alapuló elbírálást, amely a nõk számára is 
egyenlõbb esélyeket teremthet. 

A Hivatal elkötelezett a nõk tudomá-
nyos szerepvállalásának erõsítésére, ezért 
folyamatosan figyelemmel fogom kísérni 
a Magyar Tudomány hasábjain indult vita 
fejleményeit, konklúzióit. A tudás és tehetség 
hasznosítása érdekében a Hivatal nemcsak 
partner, de katalizátor is kíván lenni a nõk 
tudományos szerepvállalásának növelésé-
ben és teljesítményének hatékonyabb elis-
merésében. 

Vass Ilona
általános elnökhelyettes

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
vass.ilona@nkth.gov.hu

MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁR-
SASÁGÁNAK 

MEGALAKULÁSA

Országos Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Verseny 

A Magyar Innovációs Szövetség 1991-ben 
írta ki elõször az Országos Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Versenyt az EU Fiatal 
Tudósok Versenye mintájára, tizenöt-húsz 
év közötti fiatalok számára. A versenyso-

rozat megrendezésével a tehetségkutatás, 
illetve a tehetségkiválasztás mellett a fiatalok 
figyelmét a tudomány, a technológia és a 
kutatás-fejlesztés területére kívánta irányítani 
a szövetség. Az 1991. évi elsõ meghirdetés óta 
2043 fiatal küldött be pályázattervet, melybõl 
1067-et tartott érdemesnek kidolgozásra az 
MTA fõtitkára, illetve alelnöke által vezetett, 
elismert tudósokból, akadémikusokból, 
egyetemi tanárokból és gazdasági szakem-
berekbõl álló bírálóbizottság. A tizennégy év 
alatt 229 fiatalt ítélt tehetségesnek a zsûri, és 
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részesített díjazásban, néhány pályázót több 
alkalommal is. Az Országos Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Verseny díjazottjai az 
elmúlt években számos nemzetközi szakmai 
versenyen, fórumon, kiállításon vehettek 
részt a Szövetség delegáltjaiként:
• European Union Contest for Young Scien-

tists (44 fõ)
• Intel International Science and Engine-

ering Fair (16 fõ)
• Young European Environmental Research 

(7 fõ)
• Stockholm International Youth Science 

Seminar (5 fõ)
• London International Youth Science Se-

minar (5 fõ)
• International Wildlife Research Week 

(Svájc) (2 fõ)
• International Exhibition for Young Inven-

tors, Tokió (1 fõ)
• Einstein Meeting, Berlin (1 fõ)
• Conference of the Analog Devices (1 fõ)

Az Európai Unió Fiatal Tudósok Verse-
nyének döntõjében 1995 óta a magyar 
fiatalok 14 díjat (köztük két elsõ díjat), a „tudo-
mányos olimpiákon” pedig 19 díjat (köztük 
tizenkét elsõ díjat) értek el.

Az Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Verseny díjazottjainak

elsõ országos találkozója

A Magyar Innovációs Szövetség – tehetség-
gondozó tevékenysége részeként – 2004-
ben kezdeményezte egy országos találkozó 
megszervezését, melyre valamennyi addigi 
hazai Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Versenyen díjazásban részesült fiatal meghí-
vást kapott. Az elõkészítõ egyeztetéseket 
követõen 2004. június 10-én – a XIII. Orszá-
gos Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Verseny díjátadásának napján –, a 2003. 
szeptemberi EU-döntõ színhelye, a Millenáris 
Park fogadóépülete adott otthont az országos 
találkozónak. A találkozón a Magyar Inno-

vációs Szövetség felmérést végzett az addigi 
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny 
díjazottjainak körében. Néhány adat a vá-
laszadók által visszaküldött tesztek alapján: 
96 %-uk tovább tanult, akik közül jelenleg 
51 % most is tanul még, míg 49 %-uk már 
befejezte tanulmányait. A végzett fiatalok 
munkaterületi megoszlását az alábbi kördia-
gram szemlélteti:

Az elsõ országos találkozó nagy sikert 
aratott a fiatalok körében, ezért a 2005. évi 
programot már kétnaposra bõvítettük.

A Magyar Fiatal Tudósok
2. országos találkozója

2005. szeptember 2-3. között Visegrádon rendezte 
meg a Magyar Innovációs Szövetség, a British 
Council közremûködésével és támogatásával a 
második országos találkozót, amelyre az Or-
szágos Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Verseny elmúlt tizennégy évében díjazásban 
részesült fiataljai kaptak meghívást. A rendez-
vény fõ témaköreke a K+F eredmények hasz-
nosítása, illetve a spinoff cégek bemutatása 
volt, brit és magyar példák alapján.

A kétnapos találkozó elsõ napján dr. Zá-
vodszky Péter, a Magyar Innovációs Szövet-
ség alelnöke köszöntötte a megjelenteket, 
ezt követõen John Nichols, Nagy-Britannia 



229

magyarországi nagykövete, a rendezvény 
egyik fõvédnöke üdvözölte magyarul a 
résztvevõket. A nagykövet után dr. Kóka 
János, gazdasági és közlekedési miniszter, 
a rendezvény másik fõvédnöke mondott 
üdvözlõbeszédet. A rövid köszöntéseket 
Jim McGrath, a British Council igazgatója 
zárta. A szakmai programot dr. Pakucs 
János, a Magyar Innovációs Szövetség el-
nökének elõadása nyitotta meg, aki többek 
között ismertette a szövetség mûködését, 
tevékenységét, beszélt az Országos Ifjúsági 
Tudományos és Innovációs Verseny eddigi 
eredményeirõl. Sandra J. Cree, a Bristoli 
Egyetem technológiatranszfer menedzsere 
elõadásában bemutatta az egyetem felépí-
tését, részletesen szólt a technológiatranszfer 
iroda tevékenységérõl, az állami szerepvál-
lalásról. Elmondta, hogy évente átlagosan 
öt spin-off vállalkozás válik ki a Bristoli 
Egyetemrõl, és külön kiemelte a knowhow 
értékesítéseket is. Dr. Buzás Norbert, a 
Szegedi Tudományegyetem innovációs 

igazgatója az egyetemen 2003-ban felállított 
technológiatranszfer iroda beindításának 
elõzményeirõl, mûködésérõl tartott sikeres 
ismertetõt. 2004 óta már tizenegy szaba-
dalmi bejelentést tettek, megszületett az elsõ 
know-how eladás is. Ezeken túlmenõen két 
szabadalmat adtak el vállalkozásoknak és két 
spin-off cég jött létre az egyetem keretein 
belül. A pénteki nap szakmai programjának 
zárásaként Tim Morris, a Glaxo Smith Kline 
(GSK) állatetikai és -jóléti igazgatója szólt, aki 
bemutatta a cég K+F stratégiáját. A GSK éven-
te a költségvetésének közel 20 %-át fordítja 
kutatás-fejlesztésre. A GSK igazgatója vázolta 
a kutatástól az értékesítésig tartó teljes folya-
matot és a cég 21. századi innovációs terveit. 
Az elsõ napi szakmai programot követõen 
a résztvevõk megtekintették a Salamon-to-
ronyban rendezett lovagi tornát.

A második napon Neil A. Williams, a 
Bristoli Egyetem immunológiai professzora, 
a Bristoli Egyetem Sejt- és Molekuláris Orvos-
tudományi Tanszék vezetõje elõadásában 
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bemutatta az 1990-as évek közepén indult 
spin-off cégeit, melyeket a kezdetektõl szak-
mailag és anyagilag is jelentõsen támogatott 
a Bristoli Egyetem. A találkozó záróelõadását 
dr. Molnár Béla, a 2003. évben Innováci-
ós Nagydíjban részesült 3DHISTECH Kft. 
ügyvezetõ igazgatója tartotta. Molnár Béla 
az 1995-ben létrehozott spin-off cégének 
(3DHISTECH Kft.) fejlõdésérõl beszélt. A 
szakmai program zárásaként dr. Buzás Nor-
bert vezetésével kötetlen beszélgetésen vettek 
részt a fiatalok, ahol számos érdekes téma, 
ötlet került elõ. 

A találkozó a Magyar Fiatal Tudósok Tár-
sasága (MAFITUD) megalakulásával zárult. A 
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának alapító 
nyilatkozatát a kétnapos találkozó résztvevõi 
egyhangúlag elfogadták, melynek értelmé-
ben a társaság vezetõi, ifjú tudósjelöltek: 
Ivánka Gábor, Kopiás Péter és Tóth Ágnes. 
Idézet a társaság alapító nyilatkozatából: „a 
fiatal tehetségek által létrehozandó társaság, 
a MAFITUD célkitûzése, hogy segítse a fiatal 
magyar kutatók szakmai elõmenetelét, a 
fiatal tehetségek érvényesülésének meg-
könnyítését, az innovációs szemlélet elter-
jesztését. […] A díjazottak saját tapasztalataik 
továbbadásával beszámolhatnak egy-egy 
konkrét innovációs, tudományos terület 
gyakorlati kérdéseirõl, segíthetik az új ver-
senyekre kiutazók felkészítését. A MAFITUD, 

megalakulásával egy olyan összefogást kez-
deményez, amely elõsegítheti, felgyorsíthatja 
a hazai innovációs szemlélet, az innovációs 
gondolkodás kialakulását a magyar fiatalok 
körében”. 

A Magyar Fiatal Tudósok
Társaságának tevékenysége

A szeptember 3-i megalakulás óta mûködik a 
MAFITUD honlapja (www.mafitud.hu), és a 
tagok elektronikus levelezõlistát is létrehoztak 
a gyors kommunikációra. Az idén szeptember 
16-22. között Moszkvában rendezett, 17. EU 
Fiatal Tudósok Versenyén résztvevõ verseny-
zõk szakmai felkészítését a Magyar Fiatal 
Tudósok Társaságának két alapító tagja, 
korábbi EU-döntõkön díjazásban részesült 
fiatalok, Ivánka Gábor és Németh Gábor tartot-
ták. A MAFITUD tagjainak aktivitását jelzi többek 
között, hogy – a Magyar Innovációs Szövet-
séggel közösen – Kopiás Péter, a MAFITUD 
vezetõjének szervezésében, a HUNGEXPO 
meghívottjaként, több MAFITUD-tag is kiállított 
a 2005. szeptember 17-25. között, a BNV terüle-
tén rendezett INFOmarket – INFOtrend címû 4. 
információtechnológiai és telekommunikációs 
vásáron.

Antos László
Dr. univ., ügyvezetõ igazgató, Magyar Innovációs 

Szövetség – innovacio@innovacio.hu

TEHETSÉGGONDOZÁS
AZ EGYETEMI OKTATÁS

HAGYOMÁNYOS KERETEI KÖ-
ZÖTT 

Az alábbi írásban a Budapesti Corvinus Egye
tem Vállalatgazdaságtani Intézetében folyó 
hallgatói tudományos munka rendszere kerül 
ismertetésre. Az évek folyamán kialakított, és 
másfél évtizede mûködõ rendszer az egyetemi 
reguláris oktatás mellett mûködõ tehetség
gondozásnak tekinthetõ. 

A Budapesti Corvinus Egyetem (korábban 
BKE, illetve BKÁE) Vállalatgazdaságtan Tan-
széke 1988-as megalakulását megelõzõen 
MTA-kutatóhelyként mûködött. A Tanszék 
1989-ben vezette be a Vállalatgazdaságtan 
címû, II. éves nappali tagozatos hallgatók 
számára kötelezõ tantárgyát. A tanszék ala-
pító tanszékvezetõjének, Chikán Attila és 
több akkori munkatársa egyetemi életében 
meghatározó volt a Rajk László Szakkollé-
gium. Az új tantárgy bevezetésekor és azóta 
is, az egyik legfontosabb ösztönzés innen 
ered: az oktatás mellett teremtsünk lehetõ-




