3.2. – 1. sz. Melléklet
A szakterület által szervezett fontosabb franciaországi rendezvények,
tanácskozások, tárgyalások1
(párizsi TéT-attasé)
2004. augusztus - 2005. július
Rendezvény, tanácskozás
Dátum
1. « Sciences sans frontières » (Tudomány
2004.
határok nélkül ) cím* konferencia-sorozat
november 22.
gyógyszerészeti kémiai szekciója a CNRS
LCC Toulouse-i intézetben2.
Inézetlátogatás, szakmai konzultáció.
(Nyitóel3adás: Anne d’Albis CNRS
nemzetközi igazgató-helyettes. Görög
Sándor akadémikus (MTA/Richter Rt.) a
magyarországi gyógyszer-analitikai témájú
kutatásokról számolt be; Penke Botond
professzor (SZTE) idegrendszeri betegségek
gyógyításának érdekében folyó hazai
gyógyszerészeti kémiai kutatások
eredményeit ismertette. Francia el3adások:
Edouard Gairin : Toulouse-ban folyó
rákkutatás; Jean-Paul Leonetti :
Montpellier-ben folyó antibiotikumkutatások ismertetése.)
2. « Sciences sans frontières » sorozat
2004.
„Nyelvészeti tudományok” szekciója a
november 24.
Párizsi Magyar Intézetben3. Megnyitó: Pálfi
György TéT attasé. Kiefer Ferenc
akadémikus el3adása a magyar nyelv
lingvisztikai különlegességeir3l. Gaston
Gross CNRS kutatási igazgató magyarfrancia együttm*ködésben folyó
kutatásaikról számolt be. Záróel3adás:
Subbarao Bassava (CNRS).
3. « Sciences sans frontières » sorozat
2005. február
jogtudományi szekciója a Párizsi Magyar
23.
Intézetben4. Hamza Gábor akadémikus
1

Hely
Toulouse

Részvétel (f )
Kb. 60

Párizs

Kb. 50

Párizs

Kb. 70

Felsorolásunk csak azokat a franciaországi rendezvényeket és fontosabb megbeszéléseket tartalmazza,
amelyeken a magyar K+F terület részvétele – illetve egyes esetekben maga a magyar részvétel - a TéT attasé
kezdeményezésére valósult meg. (A táblázat nem tartalmazza a küls3 szervez3 által szervezett franciaországi
rendezvényeket (TéT VB, magyar el3adó a Francia Tudományos Akadémia rendezvényén, stb), sem a TéT
attasé közrem*ködésével létrejött magyarországi bilaterális programokat (pl. INRA-látogatás, Desmerescauxlátogatás, Magyar-francia miniszteri szint* egyezmény-aláírás, stb.)
2
A CNRS Nemzetközi Igazgatóság közrem*ködésével (Anne d’Albis, Subbarao Bassava).
3
Csernus Sándor PMI igazgatóval együttm*ködésben.
4
Csernus Sándor PMI igazgatóval együttm*ködésben.
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5.

6.

7.
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(ELTE) és David Capitant professzor
(Univ. Paris 1) közös összehasonlító
alkotmányjogi elemzése az EU alkotmányos
szerz3désér3l.
Szakmai tanácskozás párizsi munkavacsora
keretében Boda Miklós NKTH elnök, Gaell
Mainguy WAYS elnök és Pálfi György TéT
attasé részvételével. Egyeztetés a WAYS
titkárság NKTH támogatásáról, a fiatal
kutatói nemzetközi adatbázis és a fiatal
kutatói szervezet-építés feladatairól
Munkalátogatás a Francia Gyáriparosok
Szövetségénél (MEDEF)5. Magyar
delegáció: Medgyessy Péter volt
miniszterelnök, Kóka János gazdasági
miniszter, Széles Gábor GYOSZ-elnök,
Erd2s André nagykövet, Boda Miklós
NKTH elnök + gazdasági szakért3k,
diplomaták. Francia delegáció: ErnestAntoine Seilliere MEDEF elnök + 14 f3
(számos francia nagyvállalat vezet3je,
befektetési tanácsadója). Kóka János
miniszter tájékozatása a magyar
versenyképességi politika alapelemének
tekintett tudás- és innovációs központokra
irányuló fejlesztésekr3l. A magyar
innovációpolitika prioritásairól, az
innovációs alapról és a magyar K+F
beruházások kedvezményeir3l Boda Miklós
NKTH elnök tájékoztatta a MEDEF
tárgyaló delegációját.
Boda Miklós el3adása „A magyarországi
kutatás-fejlesztés, mint befektetési
célterület” címmel a Francia Szenátusban, a
Magyar Gazdasági Évad
nyitókonferenciáján6. Kóka János miniszter
el3adásában szintén hosszasan ismertette a
hazai K+F centrumokat, mint a leend3
magyar versenyképességi központokat.
(További el3adók: Medgyessy Péter volt
miniszterelnök, Christian Poncelet, a Sénat
elnöke, Patrick Devedjian és François Loos
francia miniszterek).
Boda Miklós NKTH elnök tárgyalása JeanJacques Gagnepain francia technológiai
államtitárral a szegedi közös fejlesztési
tervekr3l, azok lehetséges formáiról és

2005.
március 23.

Párizs

3

2005.
március 24.

Párizs

Kb. 30

2005.
március 24.

Párizs

Kb. 200

2005.
március 24.

Párizs

6

Orosz József külgazdasági attaséval és Hevér György igazgatóval (ITD Paris) együttm*ködésben.
Orosz József külgazdasági attaséval és Hevér György igazgatóval (ITD Paris) együttm*ködésben.

egyéb K+F együttm*ködési lehet3ségekr3l.
Kölcsönösen tájékoztatás a partnerország
innováció-támogató intézményrendszerér3l.
François d’Aubert miniszter hivatalos
meghívása Budapestre. (További
résztvev3k, francia részr3l: Philippe Zeller
nagykövet, Daniel-Richard-Molard f2ovh.,
Élisabeth Legrand szakreferens, magyar
részr3l Pálfi György TéT attasé)
8. Boda Miklós NKTH elnök el3adása a
magyar K+F politika fiatal kutatókat
támogató elképzeléseir3l a lyoni
BioVision.Nxt rendezvényen7. A
rendezvényen részt vev3 100 ösztöndíjas
fiatal kutató, ill. egyetemi vezet3k el3tt az
NKTH elnöke hangoztatta az európai
kutatás megfiatalításának,
szemléletváltásának szükségességét, a
pragmatikus kutatás fontosságát.
9. Magyar tárgyaló delegáció (Boda Miklós ,
Román Renáta (NKTH), Kovács Kornél
(SZTE), Kálmán Miklós (BayBio), Nagy
Zsuzsanna (ITD Lyon) és Pálfi György TéT
attasé) 6 állomásból álló tárgyalás-sorozata
lyoni vezet3kkel és K+F szakemberekkel:
ENS Lyon (Philippe Gillet f3ig., Michel
Van der Rest f3ig.h., Jean-Louis Duclos
nemzetközi ig. - tudományos-technológiai
transzfer tapasztalatok, versenyképességi
pólusok); Merial (Daniel Gouffé elnök versenyképességi pólusok, PPP), CNRSBiomérieux (Bernard Mandrand
tudományos ig. – PP közös kutatási
egységek), Grand Lyon (Jean-Michel
Daclin nemzetközi ig. – együttm*ködési
szándék leend3 magyar élettudományi
pólusokkal), Rhône Alpok Regionális
Tanács (Thierry Philip alelnök - Lyoni
Biopólus), BioVision Alapítvány (Philippe
Desmarescaux elnök - EuroBioClusters
tervek)8
10. A World Lifes Sciences Forum-on,
meghívott el3adóként tartott el3adást
Kovács Kornél professzor (SZTE, el3adás
az IPR szekcióban) Dudits Dénes

7

2005. április
10.

Lyon

Kb. 120

2005. április
11.

Lyon

Kb. 25

2005. április
13-14.

Lyon

Kb. 120

Abigail Gemo marketing igazgatóval (Fondation BioVision, Lyon) együttm*ködésben.
Jean-Louis Duclos nemzetközi igazgató (ENS Lyon) és Nagy Zsuzsanna irodavezet3 (ITD Lyon)
közrem*ködésével.
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akadémikus (SZBK, el3adás a „plants of
tomorrow” szekcióban)9

9

11. BioVision/BioSquare expo-n 15 m2-es magyar
biotechnológiai stand (egyetemi, alapítványi,
akadémiai kutatóhelyek, ITDH, NKTH+
vállalati szféra - Solvo, ComGenex és MBSZ) ,
összesen 18 f3s delegációval (köztük 4 f3
BioVision.Nxt ösztöndíjas fiatal kutató)10

2005. április
11-15.

Lyon

Mintegy 500
látogató, 70-80
megkeresés, 2025 tárgyalás

12. Magyar-francia tárgyalás közös
biotechnológiai menedzserképzés
(grenoble-i Joseph Fourrier Egyetem,
valamint SZTE) indításának lehet3ségér3l.
Résztvev3k, magyar részr3l: Kovács Kornél
(SZTE), Kálmán Miklós (BayBio), Duda
Ern2 (MBSZ), Pálfi György TéT attasé, ),
Nagy Zsuzsanna (ITD Lyon), francia
részr3l: Jean-Gabriel Valay, Françoise
Gabert, Ghislaine Pellat, Francis Pithon
(grenoble-i Joseph Fourrier Egyetem),
Abigail Gemo (Fondation BioVision).
13. « Sciences sans frontières » sorozat „Agrárbiotechnológiai” szekciója a Párizsi Magyar
Intézetben11. El3adók: Balázs Ervin
akadémikus, Martonvásár (GMOkutatások), Dinnyés András egyetemi tanár,
Gödöll3 (állati klónozás), Kovács Kornél
egyetemi tanár, SZTE (megújuló
energiaforrások), Endre Gabriella
csoportvezet3, SZBK, Kondorosi Éva
CNRS kut. igazgató, Gif-sur-Yvette, Pascal
Gamas CNRS kut. ig. /INRA Toulouse:
háromoldalú növénygenetikai
együttm*ködés. Záróel3adás: Anne d’Albis
CNRS nemzetközi igazgató-helyettes és
Bernard Charpentier INRA nemzetközi
igazgató.
14. Magyar K+F kerekasztal (a párizsi K+F
Expo keretében), el3adók: Erd2s André
nagykövet, Boda Miklós NKTH elnök,
Arató Gergely OM politikai államtitkár,
Lippényi Tivadar NKTH elnökhelyettes,
Kálmán Miklós igazgató (BayBio), Kovács
Kornél tanszékvezet3 egyetemi tanár
(SZTE), Dinnyés András egyetemi tanár
(SZIE/MBK), Benjámin Gábor alelnök
(MEISZ), f3bb témák: magyar K+F és

2005. április
13.

Lyon

10

2005. június
2.

Párizs

Kb. 50

2005. június
3.

Párizs

Kb. 100
(+ TV-felvétel)

Abigail Gemo marketing igazgatóval (Fondation BioVision, Lyon) együttm*ködésben.
ITDH-NKTH közös finanszírozásban, a helyi szervezésben Nagy Zsuzsanna és Abigail Gemo aktív
segítségével.
11
Csernus Sándor PMI igazgatóval és Somogyi Norbert agrárattaséval együttm*ködésben.
10

innovációs politika, egyetemi
tudásközpontok, regionális innovációtámogatás, alap- és alkalmazott kutatási
projektek, nemzetközi együttm*ködések.
15. „Salon Européen de la Recherche et de
l’Innovation”: Magyarország,
díszvendégként, 54m2-es standon
mutatkozott be, mintegy húsz kiállító
egységgel (köztük innovatív vállalkozások,
regionális innovációs ügynökségek,
egyetemek, kutatóintézetek, kormányzati
intézmények)12, összesen 44 f3nyi magyar
résztvev3vel.
16. Magyar-francia inkubátorház-kooperációs
megbeszélés. Rendez3: IncubAlliance, Gifsur-Yvette. Magyar tárgyalódelegáció:
Boda Miklós elnök és Lippényi Tivadar
elnökhelyettes (NKTH), Kovács Kornél
intézetvezet3 (SZTE), Kálmán Miklós
igazgató (BayBio), Molnár István
(Biopolisz Kft), Pálfi György TéT attasé.
Francia vendéglátó Gérard Husson elnök
(IncubAlliance), további francia résztvev3k:
kutatóintézetek, biotech cégek és
inkubátorházak képvisel3i.
17. Dékány Imre tudományos rektorhelyettes
el3adása az SZTE K+F tevékenységér3l a
Párizsi Magyar Intézetben, Botka László
polgármester, Hevér György igazgató (ITD
Paris), Lotz Károly OECD nagykövet és
Raymond Barre volt francia kormányf3
társ-el3adásaival, a PMI szegedi
programjában13
18. Boda Miklós NKTH elnök el3adása a La
Baule-i „3rd World Investment Conference”
rendezvény új EU tagok K+F
reformfolyamatait elemz3
munkaértekezletén14.
19. Boda Miklós elnök tárgyalása a Grenoble-i
Egyetem delegációjával együttm*ködési
kérdésekr3l15 .

12

2005. június
3-5.

Párizs

Mintegy 600
látogató, 120150
megkeresés,
25-30
tárgyalás

2005. június
3.

Gif-surYvette

14

2005. június
14.

Párizs

Kb. 70

2005. július
1.

La Baule

Kb. 30

2005. július
1.

Paris

5

NKTH-ITDH közös finanszírozásban, a helyi szervezésben Hevér György igazgató (ITD Paris) segítségével.
Csernus Sándor PMI igazgató szervezésében; az SZTE bemutatkozása a TéT attasé javaslatára és
szervezésében történt.
14
Orosz József külgazdasági attaséval és Hevér György igazgatóval (ITD Paris) közös szervezésben.
15
Somogyi Norbert agrárattaséval közös szervezésben.
13

3.2. – 2. sz. Melléklet

François Goulard francia fels oktatási és kutatási miniszter budapesti látogatása és a
szegedi magyar-francia biotechnológiai K+F központ létrehozásáról szóló
szándéknyilatkozat aláírása (Budapest, 2005. július 6.)

Boda Miklós NKTH elnök meghívására 2005. július 6-án rövid munkalátogatásra érkezett Budapestre
François Goulard francia fels3oktatási és kutatási miniszter. A látogatás els3dleges célja a Jacques
Chirac francia köztársasági elnök 2004. februári magyarországi látogatásán elhatározott magyarfrancia K+F központ kialakítására16 vonatkozó kétoldalú szándéknyilatkozat aláírása és az ahhoz
kapcsolódó szakmai konzultáció volt. A K+F-irányítás feladatkörén túl a fels3oktatást és a francia
kutatóintézet-hálózatot is felügyel3 francia miniszter a magyar oktatási miniszterrel, az NKTH és az
MTA vezet3ivel egyaránt tárgyalásokat folytatott.
A Francia Fels3oktatási és Kutatási Minisztérium képviseletében François Goulard miniszter, AnneValérie Cornuault kabinetf3nök és Cyril Condé diplomáciai tanácsadó vettek részt a budapesti
programokon, míg a francia kutatóintézeteket Anne d’Albis, a CNRS nemzetközi igazgatóhelyettese
képviselte. A Francia Köztársaság budapesti nagykövetsége részér3l Philippe Zeller nagykövet, JeanPierre Debaere kulturális és együttm*ködési tanácsos, a budapesti Francia Intézet igazgatója és
François Armanet tudományos és egyetemi együttm*ködési attasé voltak jelen. A francia
tárgyalódelegáció a Magyar Tudományos Akadémián az NKTH által szervezett munkaebéden vett
részt, ahol Goulard miniszter az MTA vezet3ivel, Vizi E. Szilveszter elnökkel és Meskó Attila
f3titkárral találkozott, s röviden áttekintették a két ország tradicionálisan jól m*köd3, intenzív
tudományos kapcsolatait. A munkaebéd lehet3séget nyújtott - Boda Miklós NKTH elnök és Vass Ilona
elnökhelyettes részvételével - a magyar és francia K+F vezet3k rövid szakmai konzultációjára a
szegedi közös kutatóközpont témájában.
Az MTA-n lezajlott programot követ3en Magyar Bálint oktatási miniszter hivatalában fogadta
François Goulard minisztert és az 3t kísér3 francia delegációt. A megbeszélésen magyar részr3l, az
NKTH képvisleletében részt vett Boda Miklós elnök, Vass Ilona elnökhelyettes és Kovács Ildikó
f3osztályvezet3, az MTA képviseletében Meskó Attila f3titkár, továbbá Szabó Gábor rektor (Szegedi
Tudományegyetem), Pálfi György TéT attasé (Magyar Köztársaság párizsi nagykövetsége) és Gálffy
Kolos nemzetközi referens (Oktatási Minisztérium).
Magyar Bálint köszönt3jében nagyra értékelte, hogy Goulard miniszter id3t szakított a budapesti
látogatásra. A magyar oktatási miniszter – tekintettel arra, hogy a találkozó kés3bbi részét a felek
els3sorban kutatási és innovációs témáknak kívánták szentelni – els3sorban oktatási vonatkozású
témákat vetett fel. Hangsúlyozta, hogy a magyar nyelvoktatásban fontosnak tartják a nyelvi
sokszín*séget, ahol a francia nyelv a fontos idegen nyelvek egyike. A francia nyelv magyarországi
oktatásában a miniszter kiemelte a francia tagozatos és francia két tannyelv* középiskolák
16

2004. február 24-én Jacques Chirac francia államf3 és Medgyesy Péter magyar miniszterelnök egy szegedi
helyszín* közös biotechnológiai központ létrehozásában állapodtak meg. Chirac elnök francia részr3l a kutatási
tárca vezet3jét – akkor Claudie Haigneré miniszter asszonyt - bízta meg az el3készítési feladatokkal, s 2004.
májusi magyarországi szakmai látogatást javasolt számára. (A projekt el3készítését magyar részr3l a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) koordinálta.) A mindkét esetben kutatási miniszter-váltással is járó,
2004. májusi, ill. 2005. júniusi francia kormány-átalakítások és egyéb franciaországi politikai események számos
látogatási és aláírási id3pontot hiúsítottak meg. 2005. július 6-án végül az eredetileg François d’Aubert el3z3
miniszterrel 2005. június 20-ára tervezett látogatás valósult meg. Feltétlenül figyelemre méltó, hogy François
Goulard miniszter alig egy hónappal hivatalba lépése után vállalta a magyarországi látogatást.

jelent3ségét. Magyar Bálint – emlékeztetve a tavalyi államf3i látogatás másik fontos elhatározására17 jelezte, hogy több francia és magyar egyetem között van kialakítás alatt közös Master-képzési
program, mely együttm*ködések talaján kívánják létrehozni a tavaly elhatározott magyarországi
„frankofon egyetemi intézményt”. A magyar oktatási miniszter röviden kitért a hazai fels3oktatási
reform eredményeire, nehézségeire, a 2006 szeptemberét3l beinduló bolognai rendszerre. Kiemelte a
K+F és innováció kiemelt, központi jelent3ségét, szerepét a jöv3 fels3oktatási fejlesztéseiben.
François Goulard válaszában hangsúlyozta azokat a fontos szálakat, amelyek a magyar és francia
fels3oktatást, ill. kutatást összekötik, s megemlítette a dinamikusan fejl3d3 francia-magyar gazdasági
kapcsolatokat is. Örömmel nyugtázta, hogy a beindult a közös Master-programok kialakítása (melyek
közül kett3 várhatóan már 2005 szeptemberét3l elindulhat), s hogy Magyarország fejleszti a
középiskolai francia képzést.
Magyar Bálint felvetette, hogy a magyarországi francia nyelv* középiskolai képzés fokozottabb
francia jelenléttel még jobban fejl3dhetne, különös tekintettel a francia vállalatok részvételére.
Utóbbiak a megfelel3 szakmai (pl. szakközépiskolai) képzéshez kapcsolódó nyelvoktatás
támogatásával növelhetnék a francia nyelven kommunikáló munkaer3 részarányát (ami a cégek
versenyképességét javíthatja). Philippe Zeller nagykövet gyakorlati példával támasztotta alá, hogy a
francia nyelvi környezet (és nyelvoktatás) igen pozitívan hat a francia cégek magyarországi
megtelepedésére, m*ködésére.
François Goulard és a magyar oktatási miniszter röviden áttekintették azokat a változásokat, amelyek
a két országban a fels3oktatáshoz kapcsolódó innováció-támogatást szolgálják (befektetés-ösztönzés,
adókedvezmények, stb.), s egyetértettek abban, hogy az EU tagországoknak a jöv3ben a jelenleginél
jóval több támogatást – és forrást – kell a kutatás-fejlesztés és innováció szolgálatába állítaniuk.
Boda Miklós NKTH elnök felvetette, hogy Európának nagy kritikus tömeg*, szoros ipari kapcsolódást
mutató kiválósági központokra van szüksége, s a magyar fél ehhez a „Top Centres of Excellence”
javaslatot terjesztette el3. François Goulard jelezte, hogy ismerik a javaslatot és még tanulmányozni
fogják.
A szívélyes hangvétel* találkozó végén Szabó Gábor, az SZTE rektora üdvözölte, hogy a francia fél
Szegedet választotta a magyar-francia biotechnológiai együttm*ködés székhelyéül, s kifejtette, hogy a
döntés helyességét a Szegedi Tudományegyetem és több kiváló szegedi kutatóintézet keretében folyó
biotechnológiai kutatások színvonala és a város frankofon hagyományai egyaránt alátámasztják.
Az Oktatási Minisztérium adott helyet a látogatás legfontosabb eseményének, a közös kutatóközpont
kialakítására vonatkozó szándéknyilatkozat aláírásának. A Magyar Bálint oktatási miniszter és
François Goulard francia fels3oktatási és kutatási miniszter által aláírt dokumentum rögzíti, hogy a
szegedi koordinációs központú, kutatóegységek hálózatára épül3 magyar – francia biotechnológiai
kutatás-fejlesztési központ a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány egy új egységére fog
támaszkodni. A szegedi intézmény alapvet3 céljai között szerepel, többek között, a magyar-francia
biotechnológiai K+F kooperáció élénkítése; a kölcsönös érdekl3désre számot tartó biotechnológiai
tárgyú kutatási projektek koordinálása; a francia-magyar vegyes vállalatok létrehozása, ill. a
biotechnológia területén új francia és magyar tudósgeneráció képzése és szakmai integrálása. A
szándéknyilatkozat a projekt koordinálásával magyar részr3l Boda Miklós NKTH elnököt, francia
részr3l Jean-Jacques Gagnepain technológiai igazgatót (államtitkárt) bízza meg. A két koordinátor
felel3s egy, a közösen meghatározott tématerületeken megvalósítandó projektek kiválasztásával és
nyomon követésével megbízott koordináló bizottság felállításáért. A szándéknyilatkozat értelmében a
kezdeti id3szakban a támogatandó közös biotechnológiai projekteket 3 prioritás mentén választják ki:
1) mez3gazdaság (állati és növényi genomika); 2) környezetvédelem (bioremediáció, biodiverzitás); 3)
ipar (megújuló energia, biogáz, környezetbarát feldolgozási eljárások).
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2004. február 24-én a francia köztársasági elnök és a magyar miniszterelnök, a szegedi magyar-francia
biotechnológiai központ megalapításán túlmen3en egy magyarországi frankofon egyetem (v. egyetemi hálózat)
létrehozásáról is megállapodott. Ezt megel3z3en, 2004. január 30-án Párizsban Magyar Bálint miniszter Luc
Ferry akkori francia oktatási miniszterrel tárgyalást folytatott a témában, ahol a felek egyetértettek abban, hogy
„kis szervez3 apparátussal m*köd3, meglév3 egyetemi struktúrákra és együttm*ködésekre, Master-szint* közös
képzésekre támaszkodó, közös diplomát kiadó, koordinátor intézményt lenne célszer* létrehozni”.

Magyar Bálint miniszter, miután ismertette az új együttm*ködés el3zményeit, a szándéknyilatkozat
tartalmát és a projekt prioritásait, kifejtette, hogy a magyar fels3oktatás reformja rugalmas, új
környezetet biztosít az oktatási és ipari szinergiákra egyaránt támaszkodó új kutatás-fejlesztési
központ befogadásának, ami egyben segíteni fogja, hogy a Szegedi Tudományegyetem az intézmény
egyik f3 támaszává váljon.
François Goulard beszédében kiemelte, hogy a K+F terület központi szerepet kell betöltsön
országaink jöv3beli gazdasági együttm*ködés-fejlesztésében, s ez az új kezdeményezés már ebbe az
irányba mutat. Olyan új formát kell kialakítanunk, ami az évtizedek óta intenzíven m*köd3
alapkutatási kooperációt alkalmazott kutatási – ipari együttm*ködéssé képes kiszélesíteni. A francia
fél hálózatot kíván kialakítani a szegedi együttm*ködésbe bevonható franciaországi központokból,
egységekb3l. Olyan projekteket kívánnak támogatni, amelyek magas színvonalú alapkutatás és
alkalmazott kutatás egységéb3l állnak, melyekhez ipari egységek is kapcsolódnak, s amelyek a
tudományos-technológiai transzfer-folyamatokat támogatják. A francia miniszter, utalva a francia
K+F-finanszírozás jelenleg folyó reformjára, megemlítette a közelmúltban létrehozott francia Nemzeti
Kutatási Ügynökséget (Agence Nationale de la Recherche (ANR)18. François Goulard kifejtette, hogy
az ANR büdzséjéb3l már 2006-ban támogatni tudják az els3 magyar-francia projekteket a szegedi
együttm*ködés keretében. A miniszter örömmel állapította meg, hogy a K+F együttm*ködés mellett
halad az egyetemközi együttm*ködés-fejlesztés (pl. közös Master programok) ügye, és részben a
2005-ös sikeres franciaországi Magyar Gazdasági Évad révén a gazdasági együttm*ködés-fejlesztés is.
Az esemény harmadik el3adója, Boda Miklós NKTH elnök röviden ismertette a magyar innovációtámogató program három f3 pillérét, s rávilágított azok összekapcsolódására a szegedi közös projekt
célkit*zéseivel. Az els3 pillér a „fókuszálás”, ami Szeged esetében a biotechnológiai K+F
tevékenységre irányul; a prioritásként kezelt „hasznosítás” jelen esetben úgy valósul meg, hogy a
projektek kiválasztásánál alapvet3 szempont lesz a gazdasági igények figyelembe vétele (ahol a
kutatók kiválasztása alapvet3en a tematika függvényében történik és nem fordítva); míg a
„regionalitás” a Szegedre koncentráló fejlesztésben jelenik meg. Az NKTH elnöke kifejtette, hogy a
magyar részr3l a Bay Zoltán Alapítvány intézete keretében megvalósuló központ a Szegedi
Tudományegyetem kutatói potenciáljára is támaszkodni kíván, s megemlítette, hogy a szakmai
el3készítésben számít Kondorosi Ádám akadémikus, CNRS kutatási igazgató közrem*ködésére, akit a
szegedi biotechnológiai központ témájában elnöki tanácsadóként bízott meg.
A szándéknyilatkozat ünnepélyes aláírását követ3 sajtótájékoztatónak és egy kib3vített szakmai
megbeszélésnek szintén az Oktatási Minisztérium adott otthont. Ez utóbbi szakmai konzultáción részt
vett a teljes francia és magyar tárgyalódelegáció, továbbá az érintett kutatóegységek képviseletében
Kondorosi Ádám és Kondorosi Éva (CNRS Növénybiológiai Intézet, Gif sur Yvette), Kálmán Miklós
igazgató (BayBio, Szeged) és Kovács Kornél tanszékvezet3 egyetemi tanár (SZTE TTK
Biotechnológiai Tanszék, Szeged), biológus tanszékcsoport-vezet3. A magyar-francia
együttm*ködésben szorosan érintett négy vezet3 kutató szakmai bemutatkozását követ3en Meskó
Attila MTA f3titkár és Anne d’Albis CNRS nemzetközi igazgatóhelyettes kifejtették, hogy a két
intézmény között 1962 óta él3 együttm*ködési szerz3dés keretében évente mintegy 30 közös projektet
támogatnak, melyek egy része hozzájárult a szegedi biotechnológiai együttm*ködés elmélyítéséhez is.
Szabó Gábor rektor röviden tájékoztatta a francia minisztert a Szegedi Tudományegyetem
legfontosabb paramétereir3l (oktatói és K+F kapacitás, K+F bevételek, stb.). Kovács Kornél egyetemi
tanár felhívta a figyelmet arra a most kialakítás alatt álló magyar-francia Master-programra, melyet a
szegedi és Grenoble-i egyetemek dolgoznak ki a biotechnológiai menedzsment területén. (Ez az új
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Az új Nemzeti Kutatási Ügynökséget (ANR) a K+F projektfinanszírozás er3sítésére hozták
létre 2005 februárjában Franciaországban. (Az ANR évi 350 millió eurónyi forrása a francia
K+F-nek nyújtott „költségvetésen kívüli” támogatások egy részét képezi,
büdzséje
els3sorban privatizációs forrásokból származik.) Az új magyar-francia együttm*ködés
szempontjából gyakorlati jelent3séggel bírhat, hogy az ANR igazgatótanácsának elnöke JeanJacques Gagnepain technológiai államtitkár, akit Goulard miniszter a szegedi projekt francia
koordinátoraként kijelölt.

képzési forma hosszú távon a szegedi magyar-francia K+F központ érdekeit is szolgálni fogja.) A
megbeszélés résztvev3i egyetértettek Goulard miniszter azon kijelentésével, hogy a „tudományos
eredmények létrehozásának, ipari hasznosításának és oktatásának hármas egysége” kell vezérelje a
szegedi új magyar-francia együttm*ködést, és erre a koordinációs bizottság kialakításánál is törekedni
kell. A francia miniszter magyar partnerével, Boda Miklós NKTH elnökkel megállapodott arról, hogy
a magyar-francia bizottságba a közkutatás képvisel3i mellett a vállalati szféra képvisel3it is be kell
vonni.

