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A piacképes képzésekbe megéri beruházni
A Szent István Egyetem (SZIE)GTK a magas színvonalat a racionalizálásnak és piaci kapcsolatainak
köszönhetően az állami támogatás visszaesésével is tartani fogja − ígéri Villányi László dékán.
teszik azt. Ha már bent van a hallgató a képzési rendszerben, a kar nem
érzéketlen az anyagi gondokra, nem
kérjük el minden áron a költségtérítés
teljes összegét szeptemberben, vannak
részletfizetési lehetőségek a vizsgaidőszakig. A jövőben azt tervezzük, ha
a hallgatóknak esetlegesen pénzügyi
nehézségei adódnak, egyéni elbírálás
alapján ösztöndíjat is kaphatnak, illetve
a tehetséges diákoknál mérsékelhetjük
a költségtérítést.
− Milyen a kar kapcsolata a vállalati szférával?
− A gazdasági képzésünk gyakorlatközpontú, komoly kapcsolati rendszere
van az egyetemnek a nagyobb magyarországi cégekkel, ami elengedhetetlen
a piacképes közgazdászdiplomához.
Tapasztalataink szerint a végzetteknek nincsenek problémáik a munkakereséssel, bár az egyetem is ajánl
karrier-tanácsadást, segítségnyújtást.
A diákok már az egyetemi évek alatt
komoly cégekhez mennek gyakorlatra,
vannak olyan vállalatok, amelyek fél
évre tíz-tizenkét hallgatót is felvesznek
és közülük választják ki a leendő alkalmazottakat, de a többiek is profitálnak az ott
végzett gyakorlatból.
A szakirányú képzéseink is egyre népszerűbbek, ebben a specializációt lehetővé tevő
mesterképzések is pozitív változást hoztak. Az
üzleti képzési ágon a szakok nagy létszámban
indulnak a nappali és a levelező tagozaton is. A
hallgatók jelentős része már a munkaerőpiacon
van, de a szakmai fejlődés vagy szakmaváltoztatás miatt továbbtanul mesterszakon, jellemzően
levelezős, költségtérítéses formában. A cégek
számára is kedvező, ha az alkalmazottak szakmai tudása bővül, illetve a vállalatok vezetőit
is be tudjuk vonni a gyakorlati képzésbe. Az
utóbbi időben sajnos a képzési és innovációs
hozzájárulás megszüntetésével nehezítette az
állam a cégekkel való kapcsolatépítést. Pedig a
megszorításokkal önmagában nem javítható a
minőség, ahhoz racionalizálásra van szükség,
és mi elsősorban ezen dolgoztunk az elmúlt
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időszakban.
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− Milyen hatással lesznek az államilag finanszírozott képzés csökkenő
keretszámai, az új tandíjrendszer a
SZIE Gazdaság- és Társadalomtudományi Karára (GTK)?
− Nem ijedtünk meg, a kar az elmúlt
tizenöt évben komoly erőforrásokat
fordított a színvonalas költségtérítéses
és távoktatási képzéseire itthon és a
határon túl is. Az a törekvés, hogy ne
legyen ennyi jogász és közgazdász, már
tíz éve jelen van a rendszerben. Az államilag finanszírozott hallgatók száma
folyamatosan csökkent, a diákjaink 70
százaléka már most fizet a tanulmányaiért. Ez azt mutatja, hogy a felsőoktatást megtérülő befektetésnek tekintik,
és a hallgatók elégedettek azzal, amiért
évek óta fizetnek. Gyakran hangzik el
a vád, hogy az egyetemek nem nyújtanak megfelelő szintű szolgáltatást a
költségtérítésért. A SZIE folyamatosan
hajt végre szakmai és infrastrukturális
fejlesztéseket, magasak az elvárásaink
az oktatókkal szemben, akik többségében az üzleti szféra aktív szereplői
közül kerülnek ki.
Évek óta tartó trend, hogy a költségtérítéses szakokra és a pótjelentkezésnél is
nagyon sokan a SZIE-t választják, mert inkább
olyan egyetemnek fizetnek, ahol információik
szerint magas színvonalú a képzés, a tanárok
odafigyelnek a hallgatókra, a rendszer pedig
úgy épül fel, hogy ne okozzon fölösleges többletköltségeket. A GTK-szakokon átlagosan
20−70 hallgató tanul, az összlétszám 4900 fő
körüli, a diákok kis csoportokban dolgoznak,
interaktív oktatás folyik beadandó feladatokkal,
esettanulmányokkal. Az oktatók folyamatosan
tartják a kapcsolatot a hallgatókkal. A vonzerőt
bizonyítja, hogy lényegesen többen jelentkeznek
át a karra, mint ahányan elhagyják azt.
− A költségtérítések mértékét mennyire
tartja reálisnak?
− Nem "szálltak el" a költségtérítések, bár
azt is hozzá kell tenni, hogy az általános jövedelmi viszonyok romlottak. A gazdaságtudományi képzéseknél átlagosan félévente 200
ezer forintot kell fizetniük a hallgatóknak. Az

egyetem számára inkább az okoz gondot, hogy
az állami normatívák nagyobb mértékben estek, mint amennyivel a költségtérítés összegét
megnövelték, holott a szellemi infrastruktúra
sokba kerül az egyetemeknek, még akkor is,
ha a professzorok átlagbére alacsony. Ahol túl
olcsón kínálják a képzést, ott egész biztosan a
szellemi és a technikai infrastruktúra rovására

▶ A Szent István Egyetemen (SZIE) szá-

míthatnak a legmagasabb átlagfizetésre
az összes diplomás közül az országban,
az oktatók szakmai felkészültsége alapján pedig a harmadik helyen végzett a
kar a gazdaságtudományi képzés területi rangsorában − derül ki a HVG Diploma
2012 különszámából. Villányi László
dékán szerint a magas színvonalat a
racionalizálásnak és piaci kapcsolataiknak köszönhetően az állami támogatás
visszaesésével is tartani fogják.

Világszerte tíz vállalatból kilencnél a gazdasági válság
negatívan hatott az innovációs képességre − derül ki a
GE megbízásából a StrategyOne által idén második alkalommal elkészített Global Innovation Barometer nevű
felmérésből. Ennek részeként 22 ország csaknem háromezer olyan vállalati felső vezetőjének véleményét kérdezték
meg 2011. október 15. és 2011. november 15. között, akik
közvetlenül részt vesznek cégük innovációs stratégiájának
kialakításában és az ezzel kapcsolatos döntéshozatalban. A
vállalati innováció nehezebben jut külső
fi nanszírozáshoz, miközben a cégek is
óvatosabban vállalnak kockázatot.
Csupán
A válaszadók 92 százaléka véli úgy,
hogy az innováció a versenyképesebb
nemzetgazdaság legfontosabb kelléke, 86 százalék szerint pedig a legjobb
módszer új munkahelyek teremtésére.
százalék
Azok az országok, amelyekben a vállal- elégedett az állami
támogatással
kozások elégedettek az innovációbarát
politikai és társadalmi környezettel,
jóval magasabb GDP-növekedést érnek el. A cégek a saját
országukban az innovációs tevékenységnek a közvélemény
általi támogatásával a legelégedettebbek (75 százalék), a
legkevésbé pedig az innováció állami támogatásának hatékonyságával és koordinálásával (42 százalék). Az európai
vállalkozások a legpesszimistábbak az innovációs környezettel kapcsolatban − ez alól csupán a lista harmadik
helyen álló Svédország számít kivételnek. A felmérésben
szereplő 22 ország közül Lengyelország, Franciaország és
az Egyesült Királyság az utolsó ötbe került, éppen csak
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megelőzve Japánt és Oroszországot.
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Megújul az MFT

Magyar formatervezési díjas alkotásokból nyílt kiállítás
Hágában, az Európai Szabadalmi Hivatal épületében, a
Magyar Formatervezési Tanács (MFT) közreműködésével.
A legrangosabb hazai designelismeréssel járó pályázatot
termék-, terv-, vizuális kommunikáció és diák kategóriában
idén tavasszal is meghirdeti az MFT, amelynek tagjai a következő ciklusra szóló megbízásukat holnap vehetik át.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az alkotó és innovációs tevékenység ösztönzésére irányuló programjához
kapcsolódóan, a hazai formatervezés helyzetének javítása
és gazdasági jelentőségének fokozása érdekében vállalta
fel csaknem egy évtizede az MFT működtetését. A megújult testület küldetése változatlan; a magyar gazdaság
versenyképességének a formatervezés eszközeivel történő
erősítése, a formatervezés értékteremtő képességének tudatosítása, valamint hagyományainak és új eredményeinek népszerűsítése. Célja, hogy létrehozzon egy átfogó
stratégiai munkaprogramot, amelyben összehangolja a
gazdaságpolitikai, innovációs, környezetpolitikai és okNAPI
tatási célokat a formakultúra fejlesztésével.

Indulhat a szegedi
Felszólalási eljárást nyert Losonczi Áron üvegbetonja lézerközpont építése
SZABADALMI JOGESETEK

Január 17-én új fejezet kezdődött vagy kifizetés helyett többen is a
Losonczi Áron "üvegbeton" tárgyú jog megtámadását választották. A
európai szabadalmi jogainál, mert felszólaló magánszemély vállalata
az Európai Szabadalmi Hivatal
is feltehetően a potenciális jo(EPO) háromtagú fellebgosulatlan hasznosítók vagy
bezési tanácsa elutasította
hasznosítani szándékozók
az osztrák Oliver Fischer
közül került ki. Egy másik
által benyújtott felszólalási
cég a felszólalási határidő
eljárást. Az Európai Szabaeltelte után döntött a pidalmi Egyezmény (EPC)
acra lépés mellett, majd
szerint egy európai szabacsatlakozott a felszólalódalom ellen a megadástól szához úgy, hogy a kitűzött
mított kilenc hónapon
tárgyalási időpont előtt
belül bárki felszólalással
néhány nappal mintélhet. Ez azt jelenti,
egy 100 oldalas beLOSONCZI ÁRON
hogy a szabadalom
adványt nyújtott
jogosultja az eljárás lezártáig − bár be a szabadalom ellen. Az európai
rendelkezik érvényes szabadalom- felszólalások eljárási rendjét szigorú
mal − a jogosulatlan hasznosítók- szabályok határozzák meg, az utolsó
kal (bitorlókkal) szemben nem tud pillanatban benyújtott észrevételek
hatékonyan fellépni. Ha a felszóla- figyelembevételét az eljáró tanács
lási eljárás a szabadalmat hatályban jogosult megtagadni.
tartja, akkor ezzel erős oltalom jön
Az EPO korrekt előkészítési eljálétre, és az engedélyezett európai rást folytatott le, de az idő rövidsége
szabadalom minden országra kiter- miatt az utolsó pillanatban benyújjedően többé már nem támadható, tott észrevételeknél érdemi előkécsak országonként van lehetőség szítésre már nem volt lehetőség.
nemzeti megsemmisítési eljárást Az érdemi tárgyalás 2012. január
indítani, de csak új indokokkal.
17-én reggel 9-kor kezdődött MünLosonczi üvegbetonja sajnos ipar- chenben, Losonczit Lantos Mihály
jogvédelmi támadások kereszttüzé- szabadalmi ügyvivő, a felszólalót
be került. Feltehetően a megoldás pedig Peter Riebling lindaui német
jó és értékes, a szerzett oltalom szabadalmi ügyvivő képviselte. Az
alól többen is ki akartak bújni, eljárás nyelve angol volt, de a német
hogy a EP 1532325. számú szaba- fél élt azzal a jogával, hogy anyadalmat licencdíj fizetése nélkül nyelvén szólalt meg és kért német
hasznosíthassák. A megegyezés nyelvű tolmácsolást.

A háromtagú felszólalási tanács is, azzal csak az időt húzza és a saját
részletesen és hosszan elemezte költségeit növeli. A felszólalónak a
a szabadalom érvényessége ellen határozat keltétől két hónapja van
felhozott indokokat, mindegyik- a fellebbezésre. Losonczi európai
ről döntést hozott. A tárgyalás szabadalma 19 országban hatályos,
délután 4-ig tartott. A tanács az és ha a döntés jogerőre emelkedik,
észrevételek érdemi megtárgyalá- akkor erős, szinte támadhatatlan
sát is engedélyezte. A formai kér- oltalom keletkezik, amellyel a jogdéseknél először azt vizsgálták és bitorlók elleni fellépésre hatékony
döntötték el, hogy az engedélyezési eszköz áll rendelkezésére.
eljárásnál a megadott szabadalmi
Csak remélni lehet, hogy a szabaigénypontok oltalmi körét az erede- dalom hatályban tartása az európai
tileg benyújtott leírás és rajz kellően szereplőket elgondolkodtatja, nem
alátámasztja-e. Itt pozitív döntés érdemesebb-e a megoldás hasznászületett, bár a tanács egy kisebb és latára a jogosulttól engedélyt kérni,
az oltalmi kört nem érintő pontosí- mint feleslegesen "jogászkodni". Mitás beiktatását javasolta. Ezután
után az egész európai szabadalmat
vizsgálták a felszólaló, illetve
egy megsemmisítési eljárással
az észrevételező által újérvényteleníteni már nem
donságrontónak minősített
lehet, a széles körű támanyomtatványt, és az utólag
dás − már csak az eljárási
benyújtott dokumentumok
költségek miatt is − drága
közül a tanács csak egyet
megoldás, a tisztességes
tartott relevánsnak.
magatartás ennél jóval kiMeghallgatták a felek
fizetődőbb lehet. Az eset
előadásait az eljárásba
érdekessége, hogy tudobevont korábbi iratok
másom szerint magyar
újdonságrontó, iltulajdonban lévő szaLANTOS MIHÁLY
letve a feltalálói tebadalom ellen mavékenység meglétét
gyar képviselő által
megkérdőjelező dokumentumokkal vitt felszólalási eljárásra Magyarorkapcsolatban, majd döntöttek: a tá- szág 2003. január 1-jei EPC-tagsága
madott szabadalmat hatályában és óta még nem került sor.
LANTOS MIHÁLY,
érvényében fenntartották.
A DANUBIA SZABADALMI
Az eljárás részletessége nyomán
ÉS JOGI IRODA KFT.
várható, hogy a felszólaló nem
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJA
nyújt be fellebbezést, vagy ha még-

Már az év végén vagy 2013 elején elkezdődhet a lézeres kutatóközpont, az Extreme Light Infrastructure (ELI) szegedi
részlegének építése − jelentette be a közelmúltban Lehrner
Lóránt, az ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. A
tervek szerint a szegedi mellett egy prágai és egy bukaresti
részleggel létrejövő központ kialakításának összköltsége
mintegy 750 millió euró − mondta a szakember a beruházás stratégiai környezeti vizsgálatát ismertető fórumon.
A várhatóan több mint száz kutatónak és nagy létszámú
kisegítő személyzetnek munkahelyet biztosító szegedi ELI
attoszekundumos lézerberendezés és kutatási központ az unió
döntését követően 2015 végére épülhet fel. A nonprofit kft. az
ELI-ALPS program keretében megvalósuló attoszekundumos
lézerberendezés és kutatóközpont létesítési terve előkészítésének részeként a stratégiai környezeti vizsgálat (SKV) kidolgozását független szakértői munkacsoportra bízta.

▶ A tervek szerint három országban három

lézerközpont épül, amelyek várhatóan 200-300
helyi és külföldi szakember számára biztosítanak
munkahelyet. Szegeden a 11 hektárra tervezett
ELI-bázis körül egy hatvanhektáros science parkot is
kialakítanának, ahol nem csupán a lézeres iparhoz
kapcsolódó cégek jelennek majd meg.

A magyar ELI-re várhatóan 63,6 milliárd forint jut az
EU strukturális alapjából, az előkészítésre 3 milliárd forint áll rendelkezésre. A beruházás az Új Széchenyi terv
nemzeti programjai közé tartozik. A kabinet még 2011
júniusában kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a fejlesztést (Napi Gazdaság, 2011. november 11.). A program
egy rendkívül rövid impulzusidejű, a jelenleg létező legnagyobb lézernél nagyságrendekkel nagyobb teljesítménysűrűségű szuperlézer megépítését célozza összeurópai öszszefogással. A kutatóközpont épületének szigorú műszaki
követelményeknek kell majd megfelelnie: a kísérleteket
lényegében rezgésmentes környezetben, állandó páratartalom és hőmérséklet mellett végzik majd.
NAPI

