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ÖSSZEFOGLALÁS  
 

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) az innováció területén működő különböző szervezeteket, 
intézményeket integráló szakmai és érdekvédelmi Szövetségként jött létre 1990. december 14-én. Alapvető 
célkitűzésnek tekinti az innováció gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének 
növelését. Tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolata alapvetően két önálló, de 
egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerben valósul meg: 
- szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés, 
- innováció élénkítését támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások. 
 
2013-ben közvetlen taglétszámunk 319 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún. „közvetett” 
tagok száma pedig 443. 20 tag megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt kilépett, ugyanakkor 25 új tag 
lépett be. A tagok 89%-a fizette be a tagdíjat, mely megegyezik az előző évi tagdíjfizetési aránnyal. 
 
1. Az elnökség 2013-ban 4 alkalommal ülésezett. A testület figyelemmel kísérte a Szövetség működését, 

koordinálta a képviseletek és tagozatok munkáját, ellenőrizte a titkárság működését. Döntött a 
programok kérdéseiben és jelentős kérdésekben megfogalmazta a Szövetség állásfoglalásait. 
Érdekérvényesítő tevékenysége során a hazai K+F, ill. innovációs tevékenységgel kapcsolatban a 
2013. évben 18 alkalommal adott ki véleményt, ill. tett állásfoglalást a Szövetség, melyeket az illetékes 
állami szerveken kívül sok esetben a közvéleménynek is eljuttattunk. Ezek közül kiemeljük a 
„Befektetés a jövőbe” – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020” c. tervezetről 
adott véleményünket, ill. „Technológiai start-up ökoszisztéma építés” tárgyú pályázat újragondolásának 
szükségességéről kiadott állásfoglalásunkat.  

 
Képviselőinken, megbízottainkon keresztül közvetlenül is próbáltuk tagvállalataink érdekeit, a Szövetség 
véleményét képviselni mintegy 26 testületben, pl. a Versenyképességi Tanácsban, és a Magyar Szellemi 
Tulajdonvédelmi Tanácsban. Tisztségviselőink és vezető képviselőink 18 országos szakmai rendezvényen, 
konferencián tartottak előadást, illetve fejtették ki véleményüket. 
 
Mind emellett számos közhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban működünk közre. Alapító 
társtulajdonosként és szakmai befektetőként 20, jelenleg is működő innovációs szervezet létrehozását 
segítettük.  
 
A MISZ választmánya (összevontan az elnökséggel) november 11-én tartott ülést. Az ülésen Péceli Gábor 
a BME rektora köszöntötte a résztvevőket, Korányi László, NIH elnökhelyettes tartott bevezetőt, majd az 
Akkreditált Technológiai Inkubátor címet elnyerő cégek mutatkoztak be.   
 
Tagozataink önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. 
 
Logisztikai Tagozatunk, 2013. április 24-én tartotta hivatalos alakuló ülését, és Mondovics Jánost, 
tagozatvezetőnek választották. 
A MISZ K+F Tagozat szakértői testületi alakuló ülést tartott a MISZ székhelyén, 2013. október 10-én, melyet 
dr. Reith János, megbízott tagozatvezető hívott össze. A megbeszélés célja egy olyan munkaterv 
összeállításának az elindítása volt, amely a tagozat munkájában részt venni szándékozó tagszervezetek 
számára vezetőség-választási programként is felkínálható. 
 
Szövetségünk regionális képviseletei az elmúlt évben is komoly szerepet vállaltak a régiók innovációs 
potenciáljának növelésében. A képviseletek jelentős szerepet játszanak a MISZ országos akcióihoz, 
minisztériumi programokhoz kapcsolódó információ terjesztésében is. Ezt elsősorban közvetlen 
kapcsolataik, valamint egyetemi előadások, tájékoztatók stb. révén teszik. 
 
A Szövetség elektronikus Hírlevele 23 alkalommal jelent meg 2013-ban. A lap legtöbbször 30 oldalas 
terjedelemben készült, így összesen több mint 650 oldal információt közvetítettünk. Jelenleg több mint 2400 
címzetthez juttatjuk el e-Hírlevelünket. Az elektronikus formára a www.innovacio.hu portálunkon bárki 
térítésmentesen regisztrálhat.  
 
A Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Bizottság és az USA budapesti Nagykövetsége által 
elindított „Meet the scientist” projekt 2013-ban is folytatódott. A természettudományok, ill. az amerikai 
tanulmányi lehetőségek népszerűsítését célul kitűző program 2013 első felében 9 középiskolába látogatott 
el.  
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Több ismert, országos jelentőségű, innovációt népszerűsítő rendezvényt szerveztünk a 2013. évben: 
- a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, melyre 101 pályázat érkezett. 72  

pályázat elfogadása után a fiatal kutatók 32 pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. A 2013. május 21-én 
megtartott ülésén a bírálóbizottság 3 első, 4 második, 3 harmadik, illetve 4 különdíjat ítélt oda. 2013-ban 
hat  nemzetközi versenyen, ill. rendezvényen 6 fiatal részvételét biztosította Szövetségünk.  

- a Magyar Innovációs Nagydíjat, mely ebben az évben is jelentőségének megfelelően zajlott. A 2012. 
évi Innovációs Nagydíjban az NNG Kft. részesült az „iGO Automotive navigációs szoftvertermékért. A 
díjátadásra 2012. március 21-én került sor az Országház Főrendiházi Termében, ahol a Nagydíjat az 
Országgyűlési elnök adta át. 

- a „Harsányi István-díj” pályázatot, kutatási ösztöndíj elnyerésére az innováció menedzsment területén. A 
bírálóbizottság a beérkezett 41 színvonalas dolgozat közül 3 pályázatot részesített Harsányi István Ph.D 
Díjban, további 6 pályázatot pedig Harsányi István Hallgatói Díjban. A díjakat Dr. Harsányi István 
születésének 100. évfordulójára szervezett emlékülésen adtuk át a BME Oktatói Klubjában. 

 
Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket, programjainkat a közvéleménnyel 
is megismertessük. Növeltük elismertségünket – a hazai sajtóban rendszeresen szerepelt a MISZ, 2013-ban 
574 híradás jelent meg a Szövetség tevékenységéről.  
Gazdálkodásunk mindvégig takarékos, likviditásunk megfelelő volt, bevételeink fedezték kiadásainkat. 
 
A szakmai tevékenységek és a rendezvények szervezésében, menedzselésében a Szövetség titkársága 
kiemelkedő munkát végzett 2013-ban is. Úgy gondoljuk, hogy Szövetségünk a fentiek, ill. a mellékelt 
részletes írásos beszámoló alapján a 2013. évben eredményesen dolgozott. Az innovációbarát gazdasági és 
társadalmi környezet kialakítása érdekében tett erőfeszítések hatására több esetben sikerült elérni, hogy 
Szövetségünknek és tagjainknak legyen beleszólása a gazdaság működési feltételeinek alakításába.  
 
 
Budapest, 2013. december 

 
 

Szabó Gábor, elnök   
s.k. 
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BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 

2013. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) 1990. december 14-én 30 innovációban érdekelt szervezet 
alapította. A Szövetség az innováció területén működő különböző vállalkozásokat, intézményeket integráló 
szakmai és érdekvédelmi szövetségként jött létre, alapvető célkitűzésének tekinti az innováció gyorsításának 
támogatását. Elősegíti, hogy a kutatás, a fejlesztés, a tervezés és a gazdálkodás egyéb területén az állandó 
megújulásra való törekvés igazi érdemi erőforrása legyen a magyar gazdaságnak. Ennek érdekében 
konkrétan közreműködik abban, hogy  
- jelentősen növekedjék a Magyarországon létrehozott és hasznosított szellemi vagyon, 
- a hazai előállítású termékekben, gyártmányokban, hazai szolgáltatásokban és alkalmazott 

technológiákban mind nagyobb mértékben realizálódjanak a szellemi termékek, a műszaki tudományos 
eredmények, 

- fokozódjék a szellemi termékek kereskedelme, 
- a szellemi termékek létrehozásának finanszírozás-rendszere egyértelműen ösztönző legyen,  
- a jogi szabályozás támogassa és védje a szellemi termékek létrehozóit és hasznosítóit, 
- széles körű elismertséget kapjanak a kiemelkedő szellemi teljesítmények,  
- a tagság és a magyar innovációs potenciál szakmai és gazdasági érdekeinek hatékony képviselete 

megvalósuljon, 
- a vállalkozások között a szakmai információs áramlást, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, és 

szakterületek fejlődését elősegítse.   
 
A célok megvalósítása érdekében a Szövetség az innováció területén vagy azzal határos területen működő 
szervezetekkel alakít ki együttműködést elsősorban azért, hogy a magyar gazdaságban minél nagyobb 
súllyal képviselhesse az innováció érdekeit. 
 
A Szövetség tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolata alapvetően két önálló, de 
egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerben valósul meg: 
- szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés, 
- az innováció népszerűsítését elősegítő akciók, rendezvények, szolgáltatások. 
 
Érdekérvényesítő munkánk során képviselt álláspontunkat a tagintézmények véleménye, javaslatai alapján 
alakítjuk ki. Ennek alapja az információk kölcsönös és állandó cseréje, a tagozatok és régiók delegáltjaiból 
álló ad hoc szakértői bizottságok és más fórumok működtetése. 
Az innováció társadalmi elismertségét pályázatok, versenyek mellett különböző fórumok, rendezvények 
szervezésével kívánjuk növelni. 
 
 

1. SZERVEZETI ÉLET 
 
TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA 
 
2013. évben közvetlen taglétszámunk 319 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún. 
„közvetett” tagok száma pedig 443. A 2013. évben 20 tag megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt 
kilépett, ugyanakkor 25 új tag lépett be. A tagok az esedékes tagdíjösszeg 89%-át fizették be. 
 
Az új belépők: 

1. Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola 
2. BIOPOLUS Intézet Zrt. 
3. Bio Talentum Kft. 
4. Jáger Prod Kft. 
5. Farmgép Fejlesztő és Gépgyártó Kft. 
6. G&G Társai Kft. 
7. Mikropakk Műanyag – és Fémfeldolgozó Kft. 
8. Peter Cerny Alaptvány 
9. COMFORCE Zrt. 
10. ECO-LOG-ING Bt. 
11. LOG-AQUA Bt. 
12. RT 5 Taxi Holding Kft. 
13. Magyar Suzuki Zrt. 
14. Magyar Mérnöki Kamara 
15. Direct-Line Kft. 
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16. BalaBit IT Biztonságtechnikai Kft. 
17. LEG Magyarország Zrt. 
18. Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület 
19. DDN NEXUS Kft. 
20. Innovation and Technology Management Hungary Kft. 
21. Eurotrenton Kft. 
22. Kreater-csoport Társadalmi Innovációs Labor Kft. 
23. Global Innovation Kft.  
24. X-Holding Vagyonkezelő Rt. 
25. Gránit Bank Zrt.  
 

 
ELNÖKSÉGI, VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége a következő időpontokban tartott üléseket: február 6-án, június 
12-én, szeptember 11-én, és a választmánnyal közösen november 11-én. 
 
A testület ülésein rendre áttekintette a Szövetség működését, koordinálta a képviseletek és a tagozatok 
munkáját, ellenőrizte a titkárság működését. Döntött a programok kérdéseiben és határozott a szövetségi 
állásfoglalásokkal kapcsolatban. 
 
2013. február 6-án Greiner István a február 6-i "Meet the scientist" nyitóelőadásáról számolt be és Pakucs 
János az innovációs stratégia újabb szövegváltozatáról tájékoztatta az elnökséget. Az Innovációs Marketing 
Tagozatot és az Innovatív KKV Tagozatot összevonták, és az új tagozat vezetésével Cseh Ildikót egy évre 
megbízták. A K+F Tagozatot újjászervezték. Az elnökség úgy döntött, hogy az Iparjogvédelmi Szakértői 
Testületbe Greiner István, általános elnökhelyettest javasolja. 
 
A június 12-i elnökségi ülésen dr. Pakucs János a Szövetség tehetségkutató tevékenysége keretében 
szervezett 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny záróünnepségről, ill. kiállításáról, 
valamint Papp Gergely és Szalóki Csaba, korábbi hazai díjazottak nemzetközi sikereiről számolt be. Antos 
László, ügyvezető igazgató, a május 29-i rendes közgyűlésről tájékoztatta az elnökséget. Pakucs János 
javaslatot tett a következő választmányi ülés témáira.  
 
A szeptemberi 11-i ülésen Dr. Reith János, a K+F Tagozat megbízott vezetője tájékoztatta az elnökséget a 
tagozat új programjáról, terveiről. Dr. Pakucs János javasolta, hogy 2013 novemberében az Akkreditált 
Technológiai Inkubátor pályázat győztesei tartsanak ismertetést a Szövetség választmánya részére. A  
Magyar Szabványügyi Testület felkérte Szövetségünket, egy európai szabványokat előkészítő bizottság 
nemzeti tükörbizottsági munkájában való részvételre. A Szövetség Dr. Ábrahám Lászlót kérte fel a 
képviseletre.  
 
A MISZ választmánya november 11-én tartott ülést – az elnökséggel összevontan – ahol tudomásul vette a 
Szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolókat. Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem rektora köszöntötte a megjelenteket. 
Második napirendi pontként Korányi László, a NIH elnökhelyettes bevezetője után az Akkreditált 
Technológiai Inkubátor címet elnyerő cégek bemutatkozása következett.  
 
 
KÖZGYŰLÉS 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2012. évi, rendes közgyűlésére 2013. május 29-én került sor az Aquincum 
Hotel Budapestben. 
 
A közgyűlést Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg. Első napirendi pontként a Magyar Innovációs 
Szövetség 2012. évi Média Díja került átadásra. A díjazott Kertész Bernadett, az Innotéka magazin 
főszerkesztője szerkesztője lett. 
 
A közgyűlés szakmai részében Gerhardt Ferenc, alelnök, a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsának 
tagja tartott előadást „Növekedési Hitel Program” címmel. Az egyik hitelkonstrukció az új hitelekre 
vonatkozik, melyet a kereskedelmi bankok maximum 2,5%-os kamaton kihitelezhetik a vállalati ügyfélkörbe. 
Gerhardt Ferenc kiemelte, hogy erre a konstrukcióra háromszoros igény érkezett be a bankoktól, ezért a 
keretet 425 milliárd forintra emelték. 
Ezek után Dr. Fábián István, Vörös Attila, Pálos László tett fel kérdéseket, melyekre az alelnök úr helyben 
reflektált. 
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Ezt követően Hegedüs Éva, a Gránit Bank Zrt. vezérigazgatója "Növekedési Hitel Program banki 
szemszögből" címmel tartott előadást. Az előadást követően Vajta László, Szabó Gábor, ill. Szilágyi 
László, tett fel kérdéseket, melyekre vezérigazgató asszony helyben válaszolt.  
 
A következő napirendi pontnak megfelelően Papanek Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke tett szóbeli 
kiegészítést.  
 
A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2012. évi beszámolót és a Felügyelő Bizottság jelentését. 
Továbbá egyhangúlag szavazott arról is, hogy maradjon a 2012. évben elfogadott tagdíjrendszer. 
A közgyűlést, melyen 164 tagintézmény és 71 meghívott vendég vett részt, fogadás zárta. 

 
 

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
 
SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2013 januárjától az alábbi véleményeket, ill. állásfoglalásokat adta ki, 
melyeket Hírlevelünkben és az állásfoglalás jellegétől függően internetes portálunk (www.innovacio.hu) 
aktuális rovatában, illetve a jelszóval védett területen folyamatosan közreadtunk: 
1. 2013. január 31.: Vélemény a " Jedlik-terv: nemzeti stratégia a szellemi tulajdon védelmére, 2013 

2016” c., társadalmi egyeztetésre bocsátott anyagról 
2. 2012. február 5.: Vélemény az Egységes Szabadalmi Bíróság (ESZB) létrehozásáról szóló 

megállapodás felhatalmazásról szóló kormány-előterjesztés tervezetről (Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium felkérésére) 

3. 2013. árpilis 2.: Vélemény az "RIS3 Intelligens Szakosodás Stratégia a Nyugat-dunántúli régióban" 
egyeztetési változathoz 

4. 2013. április 2.: Észrevétel az Észak-alföldi régió Intelligens Szakosodási Stratégiája tervezetéhez 
5. 2013. április 4.: Vélemény a „Közép-Magyarország intelligens innovációs szakosodási stratégiája 2014-

2020˝ c. tervezetről  
6. 2013. április 4. Magyarország energetikai K+F+I cselekvési tervének kidolgozásához kérdőíves 

véleményezés és javaslattétel (NFM felkérésére) 
A „Befektetés a jövőbe – Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020” c. tervezetről 2012. dec. 
4-én kialakított véleményünkre a NIH 2013. március 27-én válaszolt írásban. 
7. 2013. április 16.: Vélemény a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia (2013-2020) 

elfogadásáról készült előterjesztésről (NGM felkérésre) 
Az NGM megbeszélést kezdeményezett a MISZ vezetőivel, de az álláspontok nem közeledtek. 
8. 2013. május 31.: Vélemény Kis- és középvállalkozások stratégiája 2014-2020 c. stratégiai dokumentum 

tervezetről (NGM felkérésére) 
9. 2013. június 17.: Egészségügyi KFI stratégiai tervdokumentum kidolgozásához kérdőíves véleményezés  

(EMMI felkérésére) 
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10. 2013. július 31.: Állásfoglalás „Technológiai start-up ökoszisztéma építés” tárgyú pályázat 
újragondolásának szükségességéről 

A NIH több észrevételre írásban reflektált, a pályázati kiírás szövege mellett érvelve. 
11. 2013. augusztus 14.: Vélemény az Egészségügyi ágazati szakpolitikai stratégia: Egészséges 

Magyarország 2014-2020, Egészségügyi Kutatás, Fejlesztés és Innováció fejezet 2013. júliusi vázlatáról 
(EMMI felkérésére) 

12. 2013. augusztus 15.: Vélemény a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP), illetve 
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programról (VEKOP) rövid verzióiról   

13. 2013. augusztus 21.: 2. vélemény a "Technológiai start-up ökoszisztéma építés" tárgyú kiírással 
kapcsolatban 

Az NGM megbeszélést kezdeményezett a MISZ-szel 2. véleményünk közreadása után.  
14. 2013. szeptember 4.: MISZ-NIH közös sajtóközlemény: egyetértés alakult ki a "Technológiai start-up 

ökoszisztéma építés" tárgyú pályázattal kapcsolatban 
15. 2013. október 4.: Észrevétel a Tudománypolitikai Stratégia (2014-2020) elfogadásáról szóló 

előterjesztésről 
16. 2013. november 14. Vélemény Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) 3.0 

verziójának tervezetét. 
17. 2013. november 14. Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezetét 
18. 2013. november 21.: Interjú az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) ex-ante 

értékeléséről 
 
 
SZÖVETSÉGI KÉPVISELETEK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség vezető képviselői 2013-ban többek között az alábbi, országos testületek 
ülésein vettek részt és képviselték az innováció érdekeit, kifejtették a Magyar Innovációs Szövetség 
véleményét, ill. növelték a MISZ ismertségét. 
 
SZERVEZET KÉPVISELŐ 
Versenyképességi Tanács Szabó Gábor  
Nemzeti Bologna Bizottság dr. Pakucs János  
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Útiterv Irányító 
Testület 

dr. Greiner István 

Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottsága dr. Pakucs János, dr. Buzás Norbert,  
Dr. Friedler Ferenc,  

Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács dr. Pakucs János, dr. Inzelt Péter 
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon 
Szakértői Alcsoportja 

dr. Greiner István 

NGM Innovációs Tanács Szabó Gábor, dr. Pakucs János, dr. 
Ürge László 

Ipari Park Tanács Bolyky János Antal 
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum Prof. Závodszky Péter 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács dr. Pakucs János, alelnök, dr. Antos 

László 
GOP Monitoring Bizottság dr. Ürge László 
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség dr. Pakucs János, elnökségi tag 
Iparjogvédelmi Szakértői Testület dr. Greiner István 
Informatikai Érdekegyeztető Fórum dr. Antos László 
Bolyai-díj Kuratórium Szabó Gábor, elnök, Monszpart Zsolt 
Kármán Tódor-díj bizottsága dr. Pakucs János, elnök, Bolyky János 

Antal, Dr. Gyulai József, Falk György, 
Thernesz Artur, 

Gábor Dénes-díj kuratóriuma Dr. Gyulai József, elnök 
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri dr. Antos László 
Design Management Díj Bírálóbizottsága dr. Antos László 
Nemzeti Elektronikai Kerekasztal dr. Kazi Károly 
Logisztikai Egyeztető Fórum Lukovich Gábor, Mondovics János 
Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási és K+F Tanácsadó 
Bizottság 

dr. Antos László 

Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanács dr. Pakucs János 
Befektetői Tanács K+F Munkacsoportja Frischmann Gábor, Monszpart Zsolt 
Duna Makro Régió Stratégia – Projekt Értékelő Bizottság Deme Gábor, dr. Greiner István 



 8 

Ezen kívül tisztségviselőink az alábbi szakmai megbeszéléseken képviselték Szövetségünket: 
- 2013. április 25-27. RENEXPO® kiállítás és pályázat, helyszín: SYMA Rendezvény és Kongresszusi 

Központ, zsűritag: Dr. Bérczi István  
- 2013. május 9. szakértői műhelymunka az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (OFI) a 

Tartalomfejlesztési és Módszertani Központ meghívására, résztvevő: dr. Antos László 
- 2013. június 3. szakértői fórum a Nemzeti Kiválóság Program keretében, helyszín: KIM, résztvevő: Dr. 

Pakucs János 
- 2013. június 11. Magyar Innovációs TechShow 2013 kiállítás, helyszín: Akvárium Klub, zsűritag: Falk 

György 
- 2013. július 30. Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesület Jogi Bizottság ülése, helyszín: Ernst&Young, 

résztvevő: Dr. Dombi Viktor  
 
Az Európai Bizottság Vállalkozás- és Iparpolitikai Főigazgatósága, az EU2020 program keretében 2013. 
február 25-én, Magyarországra szervezett tényfeltáró kiküldetést, amelynek révén Dr. Szabó Gábor, elnök 
és dr. Antos László, ügyvezető igazgató fogadta Zúgó Liliánát és Lisette Schermert, 
 
 
SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN, KONFERENCIÁKON TARTOTT ELŐADÁSOK, ILLETVE HOZZÁSZÓLÁSOK 
 
1. 2013. február 7. Interdiszciplináris, innovatív kutatási irányok és az ipari kooperáció infrastrukturális 

hátterének fejlesztése, valamint új oktatási technológiák bevezetése az ELTE-n” c. pályázat záró 
konferencia, helyszín: ELTE, előadó: Dr. Greiner István 

2. 2013. február 14. MISZ, HVCA és M27 ABSOLVO közös rendezvénye „Az innováció finanszírozása” 
címmel, helyszín: Hotel President, Budapest, elnök: Dr. Szabó Gábor 

3. 2013. március 7. MISZ és IDC Magyarország "IDC Predictions 2013" üzleti vacsora, helyszín: Sofitel 
Lánchíd Szálló, Budapest, elnök: Dr. Szabó Gábor 

4. 2013. március 11. Munkaebéd, helyszín: Kanadai Nagykövetség, résztvevő: Dr. Szabó Gábor 
5. 2013. május 7. az INNOCENTER Közhasznú Nonprofit Kft. tudománynépszerűsítő programok 

sajtótájékoztatója, helyszín: NIH, előadó: dr. Antos László 
6. 2013. május 23., Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Város Kereskedelmi és Iparkamarájának közös 

rendezvénye, helyszín: Talentis Businesspark, Herceghalom, előadó: Deme Gábor 
7. 2013. június 3. Vietnámi MOST-delegáció, helyszín: Központi Szennyvíztisztító Telep, előadó: 

Monszpart Zsolt 
8. 2013. június 11-12. Innotrends Hungary 2013 innovációs szakkiállítás és konferencia, helyszín: 

Millenáris Park, hozzászóló: Dr. Greiner István 
9. 2013. június 26. Svéd-Magyar Innovációs Napok „Fókuszban az innováció” c. rendezvényen, „A 

felsőoktatás és a magánszektor együttműködése˝ c. panelbeszélgetés, helyszín: BME, hozzászóló: Dr. 
Szabó Gábor 

10. 2013. július 5. PACITA „Parliaments and Civil Society in Technology Assessment: Broadening the 
knowledge base in policy making” c. műhelytalálkozó, helyszín: MTA, hozzászóló: Bedő Zoltán 

11. 2013. július 19. XVII. Országos Diákkonferencia szponzornap, helyszín: Káptalanfüred, előadó: dr. 
Antos László 

12. 2013. szeptember 21. "International Movement for Leisure Activities in Science & Technology in Europe" 
(MILSET Europe) közgyűlése, helyszín: Prága, előadó: dr. Antos László 

13. 2013. október 17. Magyar Mérnökakadémia elnökségi ülés, helyszín: Salgótarján, Polgármesteri Hivatal, 
előadó: Dr. Szabó Gábor 

14. 2013. november 4. „Tudomány és Innováció” című konferencia, helyszín: Pannon Egyetem, Veszprém, 
előadó: Dr. Szabó Gábor. 

15. 2013. november 27. Magyar-Francia Kereskedelmi és 
Iparkamara (MFKI) „Innováció és fenntarthatóság˝ 
című konferenciája, helyszín: AXA Biztosító Zrt. 
központ, Budapest, előadó: Dr. Szabó Gábor 

 
16. 2013. december 2. „Horizon2020 program” 

keretprogram, üzleti reggeli, helyszín: Gellért Hotel, 
Budapest, előadó: Dr. Kazi Károly 

17. 2013. december 5. „Exportérett innovatív technológiák 
fejlesztési lehetőségei˝ című, 2. Környezetvédelmi 
Innovációs és Kooperációs Nap, helyszín: REC 
(Regionális Környezetvédelmi Központ), Szentendre, előadó: Monszpart Zsolt 

18. 2013. december 4. "A start-upoké a jövő? - Innováció, mint kitörési pont" című konferencia, helyszín: 
Courtyard by Marriott Budapest City Center, Budapest, köszöntő: dr. Greiner István 
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Dr. Antos László, ügyvezető igazgató számos alkalommal vett részt az USA Nagykövetsége által adott 
fogadásokon, rendezvényeken, például július 3-án Eleni Tsakopoulos Kounalakis, az USA budapesti 
Nagykövetének, szeptember 12-én pedig Robert Peaslee, az USA Nagykövetségének kereskedelmi 
tanácsosának fogadásán. 
 
 
JOGI KLINIKA START-UPOKNAK 
 
Magyarország első egyetemi IP jogi klinikája kezdte meg működését 2013. októberétől a Magyar Innovációs 
Szövetség (MISZ) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK) 
együttműködésében, kísérleti jellegel. 
 
Az USA mintára elindult szolgáltatás keretében, a MISZ-nél jelentkező startupok szerzői jogi (pl. szoftver), 
védjegyjogi (védjegykutatás) és kereskedelmi név (ideértve a domain neveket is) tárgyú kérdéseinek 
megoldásához nyújtanak az ELTE hallgatói térítésmentes segítséget. A hallgatók és a felelős oktató üzleti 
titoktartási nyilatkozatot tesznek.  
A startup akkor kérhet jogi segítséget, ha képviselője írásba foglalt nyilatkozatot tesz, és megküldi a MISZ-
nek, melyet az visszaigazol. A nyilatkozat portálunkról a MISZ/Szolgáltatások almenüből tölthető le. A 
vállalkozás elektronikus levélben kérhet a tények leírása és kérdések feltétele útján jogi segítségnyújtást. 
 
A program 2014 februárjában, a tanév 2. felében is folytatódni fog. 
 
 
GLOBAL INNOVATION EXCHANGE 
 
A MISZ hat magyar innovatív projekt képviselőjét delegálta a Szilícium-völgybe, 2013. május 6-10. között, a 
San Francisco Bay Area inkubátor szervezetei által elindított „Global Innovation Exchange-GIX” programra. 
A résztvevők meglátogattak több inkubátor szervezetet, valamint szakmai talákozókon vettek részt, többek 
között: 
- Palo Altoban látogatást tettek a Sandhill Angelsnél, a Szilícium Völgy egyik legelismertebb üzleti angyal 

szervezeténél, ahol 'elevator pitch' keretében bemutatták üzleti ötleteiket, 
- találkoztak a Keiretsu Forum alapítójával és elnökével, Randy Williams-szel; ill. 

a Keiretsu Forum Vállalkozói Akadémia ügyvezető igazgatójával, Dave Mosby-val, 
- megismerkedtek Kelly McCown-nal, aki a "TOP 50" közé tartozik, észak-kalifornia női ügyvédeit 

illetően. 
 
 
TAGOZATOK  
 
A tagozatok önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. Egyes konkrét feladatokra 
pedig ad hoc bizottságokat szerveznek. 
 
Logisztikai Tagozatunk, 2013. április 24-én tartotta hivatalos alakuló ülését. Mondovics Jánost, 
tagozatvezetőnek, Seress Lászlót a tagozatvezető helyettesének választották. 
2013. május 13-án rendezte a Logisztikai Egyeztető Fórum (melynek tagja lett a tagozat is) a Középtávú 
Logisztikai Stratégia szakmai vitanapját, melyen Lukovich Gábor és Mondovics János vettek részt. 
A tagozat képviselője részt vett az Ipari Parkok Egyesületének öt városra kiterjedő roadshow-ján, ahol a 
logisztikai innovációról szóló előadását beépítették a programba.  
 
A tagozat véleményezte a GINOP és VEKOP programok tervezetét, mely vélemények változatlan formában 
bekerültek a MISZ véleményébe. A GINOP 3.0-ás változatának és az EFOP programnak a 
véleményezésére 2013. október-november hónapokban került sor. A programok véleményezésében ki kell 
emelni Dr. Bokor Zoltán (BME) nagy aktivitását. 
 
MISZ K+F Tagozat szakértői testületi alakuló ülést tartott a MISZ székhelyén, 2013. október 10-én, melyet 
dr. Reith János, megbízott tagozatvezető hívott össze. A megbeszélés célja egy olyan munkaterv 
összeállításának az elindítása volt, amely a tagozat munkájában részt venni szándékozó tagszervezetek 
számára vezetőség-választási programként is felkínálható. Ezt követően 2013. november 28-án a Siemens 
központban, 2013. december 12-én Direct-Line Kft. székhelyén tartottak testületi ülést.   
 
Vállalkozásfejlesztési Tagozatunk vezetője, dr. Osman Péter aktív közreműködésének köszönhetően "A 
start-upoké a jövő? - Innováció, mint kitörési pont" című, december 4-i konferenciát a Napi Gazdaság 
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közösen szervezte Szövetségünkkel  A Courtyard by Marriott Budapest City Centerben rendezett 
eseményen több mint száz résztvevő volt jelen. 
 

 
3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS RENDEZVÉNYEI 

 
22. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY  

 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával és a MTVA-val közösen hirdettük meg a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyt, az EU-versenyek célkitűzéseivel és szabályaival összhangban.  
 
A verseny szervezőinek célja az volt, hogy az ígéretes fiatal tehetségek fejlődéséhez hozzájáruljon, a 
fiatalok figyelmét a tudomány, a technológia és a kutatás-fejlesztés területére irányítsa. 
A 2013. január 7-i határidőre összesen 101 pályázat érkezett a verseny titkárságára (ebből 24 db határon 
túli magyar fiataloktól). 
 
A zsűri a végleges döntést testületileg, többségi alapon hozta meg 2013. január 22-én. A zsűri 72 
pályázatot fogadott el, illetve javasolt kidolgozásra. 
Ezek közül 32 pályázat tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és összefoglaló tanulmány 
elkészítését, 40 pályázat pedig új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. 
 
A kidolgozás időszakában, 2013. február és május között a Magyar Innovációs Szövetség tanácsadással, 
konzultációk szervezésével segítették a továbbjutott versenyzőket, látogatást szerveztek többek között a 
Szabadalmi Tárba is (2013. február 26-án és 28-án). 
 
A verseny titkárának szervezésében minden egyes pályázatot 2-3 zsűritag személyesen is figyelemmel 
kísért. Az interjúk alkalmával (2013. március vége, április eleje) részletesen megismerkedtek a készülő 
prototípusokkal, modellekkel, és tájékozódtak az elért tudományos eredményekről. 
 
A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat 2012. május 3-ig kellett beküldeni a 
verseny titkárságára. A határidőre 59 pályamunka kidolgozása fejeződött be. A versenyzők összesen 25 
prototípust / számítógépes programot mellékeltek munkájuk leírásához. 
A beadást követően a zsűritagok elolvasták a leírásokat, majd ismételten találkoztak a pályázókkal, akik a 
prototípusokat, modelleket működés közben mutatták be. Valamennyi zsűritag részletekbe menően 
megismerkedett az 59 pályamunkával. 
 
A bírálóbizottság 2012. május 21-én megtartott ülésén 3 első, 4 második, 3 harmadik díjat, illetve négy 
különdíjat ítélt oda, további 9 pályázatot kiemelt, 37 pályázatot pedig dicséretben részesített. 

 
A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2013. június 10. és 11. között 
nyilvános bemutatásra kerültek az Akvárium Klubban.  
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Az ünnepélyes díjátadásra 2013. június 10-én került sor a kiállítás helyszínén. A díjakat Dr. Pálinkás 
József, az MTA elnöke és Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár adta át a díjazott 
fiataloknak.  
 
A fiatalok a verseny fővédnöke, Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony által aláírt okleveleken és a 
jelentős pénzdíjakon kívül − Gulyás Kati porcelánművész által egyedileg készített − tárgyjutalmat is 
átvehettek. 
 
A 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazott és a kiemelt dicséretben 
részesített pályamunkái szeptember 27-én a Kutatók éjszakája rendezvényen is bemutatkoztak az Ericsson 
Magyarország kutatás-fejlesztési Központjában. 
 
A 2012/2013. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésére a Tudomány 
Napja alkalmából, 2013. november 6-án, az SZTNH Konferenciatermében került sor. Az eseményen a 2013. 
évben rendezett nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt magyar fiatalok (Zsombori Balázs, Hegyesi 
Donát Sándor és Szalóki Csaba) is bemutatkoztak. 
 
 
NEMZETKÖZI VERSENYEK 
 
2013-ben 6 tehetséges fiatalunk vett részt tudományos nemzetközi rendezvényeken:  
 

Név Rendezvény Helyszín Időpont 
Papp Gergely 64. INTEL ISEF Phoenix (USA) május 12-17. 
Szalóki Csaba I-SWEEEP Houston (USA) május 8-13. 
Mérő László CASTIC Nanjing (Kína) augusztus 1-6. 

Perez-Lopez Áron Ricardo 25. EU Fiatal Tudósok Versenye Prága (Csehország) szeptember 20-25. 
Zsombori Balázs 25. EU Fiatal Tudósok Versenye Prága (Csehország) szeptember 20-25. 

Hegyesi Donát Sándor 25. EU Fiatal Tudósok Versenye Prága (Csehország) szeptember 20-25. 
Zsombori Balázs EURAXESS Belgium (Brüsszel) november 21-22. 
Zsombori Balázs 38. SIYSS Stockholm (Svédország) december 4-11. 

 
A 64. Nemzetközi Tudományos és Innovációs Verseny (Intel ISEF) 2013. május 17-én került 
megrendezésre, az arizonai Phoenixben. A kiállítással egybekötött döntőn Papp Gergely harmadik 
helyezést ért el a „Koaxális hangszóró” c. munkájával. Egyedi kialakítású hangszóró mágnes-kört épített, 
ezáltal nagyobb érzékenységet, jobb hangminőséget, valamint jóval nagyobb hangnyomást sikerült elérnie. 
A hangszóró minden egyes alkatrésze (pille, membrán, perem, tekercs, kosár stb.) saját tervezésű, egyedi 
kialakítású. 
 
Az 6. fenntarthatósági olimpián (I-SWEEEP, International Sustainable World Project Olympiad) 70 országból 
több mint 1600, 21 év alatti kiválasztott fiatal vett részt. A Magyar Innovációs Szövetség a versenyre 
benevezte Szalóki Csabát, aki a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen II. 
helyezést ért el, "Lapgát" című munkájával. A horganyzott lemezből készíthető, egyszerű kivitelezésű lapgát 
szerkezetéből adódóan viseli el a hidrosztatikai nyomás által kifejtett feszültséget, gyorsan szétnyitható, 
könnyen szállítható és mozgatható szerkezet, használata speciális képesítést sem igényel. 
 
A Kínai Ifjúsági Tudományos Technológiai és Innovációs Versenyt (CASTIC) 2013. augusztus 1-6. között, 
Nanjingban, Jiangsu tartományban rendezték meg. A diákok 3 korcsoportban mérték össze tudásukat 
(általános iskolás, középiskola alsó tagozatos, középiskola felső tagozatos). A CASTIC-on több mint 500, 9-
18 éves kínai fiatal vet részt az ország minden részéről, valamint 13 országból több nemzetközi résztvevő is 
csatlakozott vendégként, köztük Magyarországról Mérő László, MAFITUD-tag, aki a 22. Ifjúsági 
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 2. helyezést ért el "Neurális háló alapú helyesírás-
ellenőrző rendszer" c. pályamunkájával. 
 
A négy lépcsős EU Fiatal Tudósok Versenyének az első két fordulóját a résztvevő országok bonyolítják, 
ahonnan a kiválasztott legjobb 2-3 pályamunkáról a nemzetközi bírálóbizottság mond véleményt. Ezt 
követően a kiválasztottak háromnapos, kiállítással egybekötött prezentáción vettek részt, ahol a nemzetközi 
zsűri személyes konzultációk során alakítja ki a végleges sorrendet. Az idei, prágai döntőre 37 ország 
versenyzőt hívták meg. A 85 pályázó közül Zsombori Balázs "PictoVerb" c. pályázata a legjobb III. díjban 
(3500 euró), Hegyesi Donát Sándor pókerező robotja különdíjban részesült, így elutazhat Grenoble-ba, az 
Európai Szinkrotonsugárzási Intézetbe. 
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Az EURAXESS - Voice of the Researchers (Kutatók hangja) konferenciát 2013. november 21-22-én, 
Brüsszelben rendezték meg. A mintegy 250 résztvevő többségét a tagállamokból érkező kutatók adták. Az 
Európai Bizottság lehetőséget adott a 25. Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén helyezésben részesült két 
fiatal bemutatkozására is. A két meghívott egyike Zsombori Balázs, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny I., a 25. Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének III. helyezettje volt.  
Balázs, több mint 150 résztvevő előtt ismertette PictoVerb nevű kommunikációt segítő projektjét, és 
bemutatta azt, hogy a Magyar Innovációs Szövetség hogyan támogatja a fiatal tehetségeket innovációs 
törekvéseik megvalósításában. 
 
A Magyar Innovációs Szövetség, mint a Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) 
magyarországi képviselője, minden évben delegálhat egy fiatal magyar kutatót a Nobel-díj átadási 
ünnepségre és az azt megelőző egyhetes tudományos fórumra. A Nobel-hét keretében a résztvevők  
meghallgathatták a 2013. évi Nobel-díjasok előadásait, ill. ellátogathattak a Nobel Múzeumba, a Karolinska 
Intézet csúcstechnológiát használó laborjaiban, valamint a Holmen Paper nevű papírgyárba. Szövetségünk 
delegáltja, Zsombori Balázs is előadásot tartott a svéd természettudományi tagozatos gimnáziumok 
tanulóinak és arra is kiválasztották, hogy a stockholmi Királyi Műszaki Egyetem hallgatóinak is előadást 
tartson. December 9-én pedig részt vettek egy fogadáson minden idei és néhány korábbi Nobel-díjas 
társaságában, ahol lehetőségük nyílt a díjazottakkal való beszélgetésre is. Az utolsó este volt számukra a 
legnagyobb megtiszteltetés, amikor a fiatalok a stockholmi Concert Hall-ban részesei lehettek a Nobel-díj 
kiosztási ceremóniának, majd a Városházán a bankettnek. 
 
 
MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA (MAFITUD) 
 
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyeken díjazásban részesült és a hazai 
versenyhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken részt vett fiatalok által létrehozott Magyar Fiatal 
Tudósok Társaságának 12. országos találkozójára 2013. szeptember 13-án, a Makadám Mérnök Klubban 
került sor. 
Az idei találkozó témája "A hazai start-up ökoszisztéma" volt. A rendezvényt Dr. Szabó Gábor, a MISZ 
elnöke nyitotta meg. Dr. Szabó Gábor kiemelte, mennyire fontos fórumot jelent egy ilyen találkozó, mert 
lehetőséget biztosít eszmecserére, tapasztalatcserére. Felhívta a figyelmet arra, hogy mind egy 
cégalapításához, mind egy kutatási projekt megvalósításához a legfontosabb tényező a kudarctűrő 
képesség. 
 
Elsőként Ivánka Gábor, vezetőségi tag számolt be a MAFITUD múlt évi tevékenységéről és meghirdette a 
Dr. Kamilo Feher-díjat, amely első alkalommal került kiírásra csak MAFITUD-tagok részére. Az 1500 dollár 
értékű díjat olyan munkával lehet elnyerni, amely szabadalomképes. 
A senior tagok közül elsőként Gilyén András mutatkozott be, aki a 2006. évi EU-döntő különdíjában 
részesült. „Köztársasági elnöki ösztöndíjjal Cambridge-ben” c. előadásában bemutatta, hogy a Cambridge-i 
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Egyetemen többek között milyen ún. supervisions-ok segítenek a személyre szabott tanulásban. Gilyén 
András a MISZ ajánlásával kapta meg az ösztöndíjat. 
 
Ezt követően „Ösztöndíjjal a CERN-ben” címmel Varga Róbert, a 15. Ifjúsági Verseny második díjazottja 
számolt be az idén nyáron, szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatairól. A világ minden pontjáról érkező 
fiatalokkal együtt, az IT részlegen projektben és előadásokon vett részt, ill. ellátogattak többek között a 
Google zürichi központjába is. 
Végül Guta Gábor, a 2000. évi EU-döntő III. helyezettjének és különdíjasának bemutatkozása következett. 
Érdekesség, hogy a nemzetközi versenyeken megismertek közül sokakkal a mai napig tartja a kapcsolatot. 
A külföldi ösztöndíjak, ill. tanulmányok és munkák során szerzett tapasztalatok közül a nyitott szellemiségre 
és a kitartó munka fontosságára hívta fel a figyelmet. 
 
A szakmai program bevezetőjében Dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke a kezdő vállalkozások 
számára elérhető inkubátor program nyújtotta lehetőségekre, és pályázatokra hívta fel a figyelmet. 
Miskolczy Csaba, a Startup Undergrund alapítója a „Hazai startup közösség fejlődése, új kihívások” c. 
előadásában kitért a startup és a spin-off vállalkozások hasonlóságaira, ill. különbségeire. Vázolta a 
startupokhoz tartozó ökoszisztéma intézményeit, elemeit. Kiemelte, hogy a startupok fejlődésében mennyire 
fontos a közösségi gondolkodás, tapasztalatcsere. 
 
2012. évi Ipari Innovációs Díjban és a 2012. évi Szervezeti Innovációs Díjában részesült BalaBit IT 
Biztonságtechnikai Kft, ügyvezető igazgatója, Györkő Zoltán mutatta be, miként került a cégük egy 
veszprémi egyetemi kollégiumból a globális piacra. Kiemelte, hogy a hosszú távú, igazi sikerért a jól 
megválasztott és kőbe vésett cél, a kitartó és kemény munka mellett mennyire fontos az 
alkalmazkodóképesség és a csapatban gondolkodás. A nemzetközi célokat egy lojális közösség 
létrehozásával és termékfejlesztéssel lehet elérni, amihez a vállalkozó szellem elengedhetetlen egy kreatív 
és tudásalapú cégnél. 
 
A szakmai program zárásaként, Lám István, a 17. Ifjúsági Verseny díjazott versenyzője, a Tresorit Kft. 
Alapító-ügyvezető igazgatója számolt be a 147 országban használt termékük sikerességének titkáról. A 
piacon lévő lehetőségekhez képest plusz innováció szükséges, aminek az alapja a gyorsaság és a bizalom. 
A cégalapítást kutató munka és szabadalmi bejelentés előzte meg, amelyet nemzetközi konferenciákon való 
részvétel és csapatépítés követett. Végül szintén kiemelte, hogy mennyire fontos a munkatársak tisztelete és 
a kreatív szellem ápolása. 
 
A találkozót kötetlen beszélgetés és vacsora zárta. 

 
2013-ban a Magyar Fiatal Tudósok 
Társaság (MAFITUD) tagjai 
számára első alkalommal hirdettük 
meg a "Dr. Kamilo Feher-díj a 
Magyar Innovációs Kiválóságért" 
című pályázatot, melynek célja a 
szellemi alkotások hazai vagy 
nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát 
szolgáló tevékenység támogatása. 
A 2013. október 7-i határidőre 5 
pályázatot küldtek be a fiatalok. A 
nyertes, Naszlady Márton, 
"Kockakulcs" című munkájáért 
egyszeri, 1500 USD összegű 
ösztöndíjat, továbbá egy névre 
szóló „Magyar Innovációs 
Kiválóság Díj” díszoklevelet kapott. 
A díjátadásra a "Magyar Tudomány 
Ünnepe 2013" rendezvénysorozat 
keretében, a 23. Ifjúsági 
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésén került sor 2013. november 6-án, az 
SZTNH-ban. 
 
2013. november 27-én tartotta meg ügyfélrendezvényét a Siemens Zrt, a Szépművészeti Múzeumban. 
Emlékplakettet kaptak azok a diákok, akik az év során a vállalat versenyein, pályázatain szerepeltek 
eredményesen. Elismerést vehetett át Dale A. Martin elnök-vezérigazgatótól a 22. Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató Versenyen Siemens Junior Díjban részesült Bordás Ádám is. 
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XXI. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ  
 
A 2013. évi Innovációs Nagydíj felhívásra azok a Magyarországon bejegyzett társaságok jelentkezhettek, 
amelyek a 2012. évben kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások 
értékesítése) jelentős hasznot értek el kutatás-fejlesztési eredmény, találmány, know-how, illetve 
technológiatranszfer alkalmazásával. 
 
Tekintélyes szakemberekből álló bírálóbizottságot kértünk fel annak eldöntésére, hogy ki a legméltóbb a 
2012. évi Innovációs Nagydíjra. A bírálóbizottság elnöke a nemzetgazdasági miniszter volt. A 2013. február 
6-i határidőre 28 pályázat érkezett be a pályázati titkárságra. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi 
szempontokat is alaposan mérlegelve 22 pályázatot minősített 2012-ben megvalósult, eredményes és 
sikeres innovációnak minősítette. 
A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 9 innovációt kiválasztva a bírálóbizottság titkos szavazással 
rangsorolta a pályázatokat.  
 
A pontozás kiértékelése után a zsűri testületileg, és egyhangúan úgy döntött, hogy a 2012. évi Magyar 
Innovációs Nagydíjban az NNG Kft. részesül, az iGO Automotive navigációs szoftvertermékért.  
 
Ezen kívül az alábbi pályázatoknak ítélt a 2012. évre vonatkozóan innovációs díjat: 
- A 2012. évi Ipari Innovációs Díjban (NGM) a BalaBit IT Bitonságtechnikai Kft. részesült, a 

tevékenység-felügyeleti eszközök új generációjának kifejlesztéséért.  
- A 2012. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban (VM) a Dalmandi Mezőgazdasági Zrt. részesült, a 

víztakarékos, öntözési és halászati fejlesztéseiért.  
- A 2012. évi Agrár Innovációs Díjban (VM) a Farmgép Kft. részesült, az új, korszerű permetezőgépek 

kifejlesztéséért.  
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. évi Innovációs Díjában a GRP Plasticorr Kft. részesült, 

a műgyanta alapú Plastimol PR javító bilincs kifejlesztésért, gázvezetékek hibahelyeinek javítása és 
rehabilitációja céljából.  

- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2012. évi Innovációs Díjában a Mikropakk Műanyag- és 
Fémfeldolgozó Kft. részesült, a kétkomponensű PUR-habokhoz kifejlesztett MikaTech membrán 
rendszerért.  

- A Magyar Innovációs Szövetség 2012. évi, a legeredményesebb, újonnan alapított innovatív 
kisvállalkozásnak járó Innovációs Különdíjában a Jáger Prod Kft. részesült, a kültéri nagyelosztó 
szekrények termékfejlesztéséért.  
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A pályázati adatok szerint a 22 innovációs teljesítmény révén a megvalósító vállalkozások összesen kb. 12 
milliárd Ft többleteredményt értek el, melynek jelentős hányada exportból származik. A megtakarítások, 
az árcsökkentő hatás, a környezetvédelmi szempontok érvényesülése stb. nyomán további 10 milliárd Ft 
társadalmi haszon keletkezett. 
 
Az innovációs díjakat ünnepélyes külsőségek közepette, az Országházban a tárcák képviselői és számos 
protokoll vendég, ill. a nyomtatott és az elektronikus sajtó képviselőinek jelenlétében adták át az 
adományozók, 2013. március 21-én. A Nagydíjat az Országgyűlési elnök adta át 
 
A végeredményről díszes kötetet jelentettünk meg, továbbá a díjkiosztó ünnepségen elhangzott beszédeket 
Szövetségünk Hírlevelében, ill. a világhálón (www.innovacio.hu) is széles körben terjesztettük. 
 
Az elmúlt 21 évben innovációs díjat nyert vállalkozások vezetőiből álló társaságnak, a Magyar Innovációs 
Klubnak jelenleg több mint száz tagja van. A Klub találkozójára 2013. november 28-án került sor, a 
Szépvölgyi Business Parkban. Elsőként Cséfalvay Zoltán, parlamenti és gazdaságstratégiáért felelős 
államtitkár tartott előadást az Innovációs Díj jelentőségéről. Ezután dr. Pakucs János, a szervezőbizottság 
elnöke a 2013. évi XXII. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatát hirdette meg. Ezt követően a 2012. évi 
innovációs díjat nyert vállalkozások (az NNG Kft, a Farmgép Kft, Mikropakk Műanyag- és Fémfeldolgozó Kft. 
és a Jáger Prod Kft.) vezetői mutatták be cégük 2013. évi innovációs tevékenységét. Végül Korányi László, 
a Nemzeti Innovációs Hivatal elnökhelyettese mondta el zárógondolatait.  
 
 
MEET THE SCIENTIST C. PROJEKT 
 
A „Meet the scientist” projekt a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai 
Egyesült Államok Nagykövetségének kezdeményezése. Célja a természettudományok, illetve az amerikai 
tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, középiskolások körében. A MISZ egy-egy korábbi Fulbright-
ösztöndíjas népszerűsítő előadását szervezi meg egy-egy kiválasztott középiskola számára. 
A fél órás előadást egy szintén fél órás blokk követett, melyben látványos kísérleteket mutattak be a 
diákoknak, a Csodák Palotája közreműködésével. 
 
Az előadás előtt a helyszínt biztosító iskolában színes plakátok hívják fel a figyelmet a közelgő eseményre. 
A program magyar és angol nyelvű honlapján (www.meetthescientist.hu) letölthetőek az előadások, az 
elkészült fotók és videók, valamint megtalálhatók az előadók önéletrajzai. A program céljainak elérését egy 
Facebook-csoport is segítette. 
 
2013/2014. évi tanév 2. félévének előadásai: 
 
Iskola neve Város Időpont Előadó 
Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium Budapest február 6. Dr. Iván Kristóf 
SZTE Ságvári Endre Gyakorló Gimnázium Szeged 

 
február 13. Bagyinka Csaba 

 
ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskola 
 

Budapest 
 

február 20. Dinnyés András 
 

Piarista Gimnázium 
 

Budapest 
 

február 27. Fekete Sándor György 
 

Ady Endre Gimnázium 
 

Debrecen 
 

március 6. Jull, Timothy 
 

Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki 
Szakközépiskola 
 

Budapest 
 

március 20. Kiss Attila 

Nagy László Gimnázium 
 

Budapest 
 

március 27. Murányi Dávid 
 

Neumann János Számítástechnikai 
Szakközépiskola 
 

Budapest 
 

április 3. Pintz János 
 

Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, 
Szakiskola és Kollégium 
 

Püspökladány 
 

április 10. Lente Gábor 
 

 
Az első előadást megelőző sajtótájékoztatón Dr. Hoffmann Tamás, Újbuda polgármestere is köszöntötte a 
megjelenteket, valamint Dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese bemutatta a szövetség 
tudománynépszerűsítő, tehetségkutató és tehetséggondozó tevékenységét.  
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A Meet The Scientist rendezvényen a fiatalokat köszöntötte Kósa Lajos, polgármester Debrecenben, 
Benkő Vilmos, az Amerikai Kereskedelmi Kamara elnöke Budapesten és Dombi Imréné, polgármester 
asszony Püspökladányban.  
 
2013 első felében a Meet the scientist projekt kapcsán több mint 805 fiatalt értünk el közvetlenül. Az 
előadásokat és a látványos kísérleteket közel 1300-an nézték meg a YouTube-on, a projekt honlapját pedig 
több mint 1800-an látogatták meg. Az eredmények közül kiemeljük, hogy a budapesti, Budai Ciszterci Szent 
Imre Gimnáziumban tartott előadást közel 250-en nézték meg a videó megosztón. 

 
 
HARSÁNYI ISTVÁN-DÍJ 
 
A Harsányi István kutatási ösztöndíj a gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú 
intézményekben graduális és posztgraduális, valamint PhD-képzés keretében tanuló hallgatók 
menedzsment, ezen belül az innovációs menedzsment ismereteinek bővítését, tudományos szintű 
feldolgozását hivatott elősegíteni. 
 
A Manager Képzés Alapítvány - mely a díjat alapította 1991-ben és, azóta is a pályázatok elbírálója - 
megbízásából a Magyar Innovációs Szövetség 2004 óta szervezi és gesztorálja a Harsányi István-díj 
pályázatot. 
 
A 2013. évi pályázat június 28-i határidejére 41 magas színvonalú pályázat érkezett az Alapítvány 
titkárságára. Az előzetes pontozási eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a 2013. augusztus 30-án 
tartott ülésen úgy határozott a kuratórium, hogy 3 pályázat részesül Harsányi István Ph.D Díjban, további 6 
pályázat pedig Harsányi István Hallgatói Díjban, mely az elismerésen kívül anyagi támogatást is jelent a 
pályázók szakmai munkájához. 
A 2013. évi Harsányi István-díjakat Dr. Dobák Miklós és Dr. Pakucs János adták át 2013. október 30-án, a 
BME Oktatói Klubjában, Dr. Harsányi István születésének 100. évfordulója alkalmából tartott emlékülésen. A 
díjazottak 5-5 percben személyesen mutatták be pályamunkáikat. 

 
 

4. HÍRLEVÉL, PORTÁL, SAJTÓKAPCSOLATOK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2013-ben 23 alkalommal jelentette meg Hírlevelét, mely kéthetente 
keddenként került kiküldésre. A lap, legtöbbször 30 oldalas terjedelemben készült, így összesen több mint 
650 oldal információt  
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- híreket, 
- teljes körű sajtószemlét, 
- szakirodalom-figyelőt, 
- várható eseményeket, 
- pályázati felhívásokat közvetítettünk 2013-ban. 
 
A Szövetség a tagintézményeken túlmenően az innovációban érdekeltek szélesebb körét, a hazai 
innovációs szféra képviselőit − szakminisztériumokat, különböző főhatóságokat, társadalmi szervezeteket, 
szövetségeket, kamarákat, vállalkozókat − is rendszeresen informálta ezen a csatornán keresztül. 
 
A híranyagok összegyűjtésében mintegy 40 hírforrásra támaszkodtunk, akiknek a képviselőivel telefonon, e-
mail-ben tartottuk az állandó kapcsolatot, ill. a szövetség tisztségviselői, vezetői szintén tudósítottak, 
amennyiben személyesen képviselték szövetségünket.  
 
Hírlevelünket jelenleg közel 2400 címzetthez juttatjuk el. Az elektronikus Hírlevélre a www.innovacio.hu 
portálunkon bárki térítésmentesen regisztrálhat. 
 
A HÍRLEVÉL megtalálható a világhálón (www.innovacio.hu címen) is. A Hírlevél egyes, különösen fontos 
részeit közzétesszük innovációs portálunk nyitóoldalán is, úgymint: 
- a legfrissebb híreink,  
- a várható események, 
- a pályázati felhívások.  
 
Portálunkon külön menüpontban levő tagintézményeink nevére kattintva megtalálható egy rövid, 
bemutatkozó leírás is. Portálunkon az aktualitások, a díjakkal és a rendezvényeinkkel kapcsolatos 
tudnivalók, kiadványaink, valamint partnereink is elérhetők, továbbá lehetőség van a belépési nyilatkozat 
letöltésére is.  
 
A jelszóval védett területen azokat a szakanyagokat közöljük, melyek belső, bizalmas anyagoknak 
számítanak, ill. olyan állásfoglalásokat, információkat tartalmaznak, melyeket csak tagintézményeinknek 
szánunk. 
 
Szövetségünk innovációs portálját a 2013. évben közel 54245 egyéni látogató nézte meg, akik hozzávetőleg 
57 GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (5824 fő) márciusban jelentkezett be, míg a legtöbb adatot 
novemberben töltötték le az érdeklődők. 
 
Nyomtatottan és elektronikusan 574 tudósítás, interjú jelent meg a Szövetség tevékenységéről 2013-ban. A 
média a Magyar Innovációs Szövetség által elkészített szakmai állásfoglalásokon túlmenően, kiemelten 
foglalkozott a márciusi közgyűléssel, a jubileumi, XXI. Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségével, a 
22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségével, valamint a Meet 
the scientist c. projekttel. 
 
 

5. REGIONÁLIS KÉPVISELETEK TEVÉKENYSÉGE 
 
A Szövetség regionális igazgatói (dr. Siposs István, dr. Harangozó István, dr. Mogyorósi Péter, 
Budavári László, Higi Gyula, dr. Szépvölgyi Ákos) rendszeresen részt vesznek a kibővített elnökségi 
üléseken, s mint a választmány tagjai természetesen részt vesznek annak munkájában is. Állandó feladatuk 
az Innovációs Szövetség régióbeli tagjaival való kapcsolattartás.  
 
A regionális igazgatók − regionális ügynökségek, kamarák, vállalkozásfejlesztési alapítvány ok, egyetemek 
partnereként − kezdeményezőként, társszervezőként, előadóként rendszeresen részt vesznek a régió 
innovációs közéletében. Ezeken, a regionális rendezvényeken a Szövetséget képviselve, ismertetik 
Szövetségünk céljait, tevékenységét, állásfoglalásait, regionális politikáját. 
 
Jelentős szerepet játszanak a képviseletek a Magyar Innovációs Szövetség országos akcióihoz (Magyar 
Innovációs Nagydíj és Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny stb.) minisztériumi 
programokhoz (pályázati rendszerek, pályázati anyagok stb.) kapcsolódó információ terjesztésében is, 
elsősorban közvetlen kapcsolataik, valamint egyetemi előadások, tájékoztatók stb. révén. 
 
Összegezve megállapítható, hogy a Magyar Innovációs Szövetség regionális képviseletei az elmúlt évben is 
jelentős szerepet vállaltak a régiók innovációs potenciáljának növelésében. 
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Az egyes, adott régióban történt fontosabb innovációs tevékenységről az alábbiakban adunk számot. 
 
Észak-magyarországi Képviselet 
 
2013. január 7-én, immár 12. alkalommal tartotta hagyományos évköszöntő összejövetelét a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon, a Kamara Szentpáli Termében. Az évköszöntőkre 
minden évben meghívja a Kamara a régió gazdaságáért felelősséget érző partnerei – vállalatok, vállalkozók, 
önkormányzatok, egyetem és kutatóintézetek, intézmények, köztük Szövetségünk – képviselőit, valamint 
parlamenti és önkormányzati képviselőket, politikusokat. Az idén első ízben vettek részt a rendezvényen a 
megújult járási hivatalok vezetői is. A rendezvényen Szövetségünket Választmányunk több tagja, közöttük 
dr. Barkóczi István, dr. Nyiry Attila és dr. Siposs István regionális igazgató is képviselte. 
 
2013. március 28-án volt a 2014-2020 időszakot átfogó innovációs stratégiájához (RIS3) kapcsolódó 
rendezvénysorozat zárása. Szövetségünk részéről Dr. Siposs István regionális igazgató az előkészítő 
anyagok összeállításával, a személyes interjúkon való részvétellel, a munkabizottságokban való tevékeny 
közreműködéssel és értékes észrevételekkel segítette a munkát.  
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) 2013. április 3-án tartotta Miskolcon, 
a Népkerti Vigadó étteremben XLIII. gyűlését, melyen Szövetségünket meghívott vendégként dr. Siposs 
István, regionális igazgató képviselte. 
 
2013. április 9-én hirdették ki a 2012 szeptemberében meghirdetett Start-Up vállalkozások pályázat 
nyerteseit. Az Észak-magyarországi régióra 3 szakmai szervezet kapott akkreditációt, köztük a miskolci 
székhelyű NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. A 
NORRIA a mentori feladathoz kapcsolódóan működtet egy külső szakértői testületet is, melynek tagja Dr. 
Siposs István regionális igazgató is. 
 
Az EFFECT projekt keretében Fenntarthatóság és energiahatékonyság a közbeszerzési eljárásban címmel 
szakmai napot tartottak 2013 május 7-én, Miskolcon a City Hotelben. Dr. Nyiry Attila igazgató (NORRIA, 
Választmányunk tagja) új innovatív beszerzési modelleket (PcP) ismertetett. Délután szekcióüléseken 
folytatódott a program. Szövetségünk képviseletében meghívott vendégként dr. Siposs István regionális 
igazgató vett részt a rendezvényen.  
 
2013. október 8-án tagszervezetünk, a NORRIA Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 
(NORRIA) a Nemzetgazdasági Minisztériummal (NGM) és a Nemzeti Innovációs Hivatallal (NIH) 
együttműködve "Intelligens szakosodás (RIS3) - Út a 2014-20-as Európai Uniós források hatékony 
felhasználása felé" címmel közös, tájékoztató konferenciával egybekötött országos műhelytalálkozó 
sorozatot indított el, melynek első állomását a miskolci Megyeháza Dísztermében tartották. Szövetségünket 
a rendezvényen Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte. 
 
A Magyar Mérnökakadémia Elnöksége 2013 október 17-én tartotta kihelyezett elnökségi ülését 
Salgótarjánban, a Polgármesteri Hivatalban. A konferencián előadást tartott többek között Dr. Szabó Gábor 
rektor, Szövetségünk elnöke „A műszaki és természettudományok szerepe a jövő gazdaságának 
fejlesztésében, Magyarország adottságai és lehetőségei” címmel. A rendezvényen részt vett Szövetségünk 
képviseletében Dr. Siposs István regionális igazgató is. 
 
Észak-alföldi Regionális Képviselet 
 
Dr. Harangozó István, regionális igazgató a Magyar Innovációs Szövetség felkérésére április 2-án 
észrevételezte az Észak-alföldi régió Intelligens Szakosodási Stratégiájának tervezetét. 
 
Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 
2013. május 23-án tartotta Debrecenben taggyűlését. A taggyűlésen a MISZ képviseletében dr. Harangozó 
István, regionális igazgató volt jelen. A társaság egyre jelentősebb szerepet játszik a régió vállalkozásai 
segítésében és a Fejlesztési Tanács innovációval kapcsolatos döntései előkészítésében. Széles nemzetközi 
tevékenységet végez, gazdag kapcsolatrendszere épült ki. 
 
A Tudomány Napja alkalmából, novemberben tizenhatodik alkalommal került kiírásra és odaítélésre a DAB, 
a három megyei kamara, ill. az Innova közös „Regionális Innovációs Díja” (kezdettől fogva a MISZ 
támogatásával). 
 
Tanácsadás keretében a regionális igazgató 2013-ban is találkozott feltalálókkal, ill. fejlesztőkkel. Az Észak-
alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség tanácsadó szervezeteként működő Gazdaságfejlesztési 
Munkabizottság is kért tőle véleményt. 
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Dél-alföldi Regionális Képviselet 
 
2013. február 18-án került megrendezésre a második Innovációs Klub Est, melynek célja az SZTE kutatói 
közösségi életének felpezsdítése. Az est házigazdája Dr. Buzás Norbert, SZTE kutatás-fejlesztési és 
innovációs igazgatója és Dr. Kapás Ferenc, NOS Kft. ügyvezetője volt. A rendezvényen részt vett dr. 
Mogyorósi Péter, regionális igazgató. 
 
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Temesvári Műszaki  
Egyetem és a Magyar Innovációs Szövetség közös projektet valósított meg (COMINPRO) az innovációs 
eredmények hasznosítása területén. A 2012. április 1-jén kezdődött projekt 12 hónapos időtartama alatt az 
egyetemek és kutatóintézetek releváns információkat kaptak arra vonatkozóan, hogyan kell sikeres 
technológia-transzfer tevékenységeket megvalósítani. A projekt eredményeiről a MISZ záró műhelytalálkozót 
szervezett 2013. március 20-án, Szegeden, az MTA SZAB Székházban 
 
2013. március 27-én a Temesvári Műszaki Egyetem (UPT) szervezésében rendezték meg a COMINPRO 
projekt temesvári nemzetközi műhelytalálkozóját. Az UPT munkatársai, Dr. Diana Andone és Dr. Marian 
Bucos bemutatták a projektet, és a megvalósítás során elért eredményeket. A MISZ képviseletében Dr. 
Mogyorósi Péter tartott előadást az elkészült tanulmányokról és a kutatási eredmények piaci 
hasznosításának lehetőségeiről. A projekt keretében többek között elkészült egy Általános Tájékoztató 
Dokumentum, amely bemutatja a technológia transzfer adatbázisokat, rendezvényeket, kiállításokat, ill. a 
jelenleg elérhető hazai és EU-s pályázati forrásokat. 
 
Magyar Innovációs Szövetség partnerként vett részt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében megvalósuló, az innováció menedzsment és technológia-transzfer 
témájú, COMPLEXIM (Complex Cross-Border Knowledge Transfer Activities for Innovation Management) c. 
projektben. A projekt első jelentési időszaka februárban zárult. A 4 hónapot felölelő időszak alatt 
feltérképeztük a Csongrád és Bács-Kiskun megyében található, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, innovatív 
KKV-kat, felsőoktatási intézményeket, illetve kutatóhelyeket. 2013. április 8-án, Szegeden záró konferencián 
értékelték az EU által támogatott COMPLEXIM c. innovációs projektet. A MISZ képviseletében dr. 
Mogyorósi Péter, regionális igazgató tartott előadást. 
 
2013. június 11-én a Szegedi Tudományegyetem K+F menedzsment konferenciát rendezett az 
„Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma” című projekt keretében. A Szoftveripari Innovációs 
Pólus Klaszter részéről bemutatásra került a Refaktoring projekt az InfoPólus klaszterben. A rendezvényen 
részt vett Dr. Mogyorósi Péter a Laser Consult Kft. ügyvezető igazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség 
Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is. 
 
2012. október 8-án a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális Képviseletét egy 15 fős tajvani 
delegáció látogatta meg. A találkozón részletes szakmai tájékoztatást kaptak a régió innovációs és K+F 
tevékenységéről, szolgáltatásairól. 
 
Nyugat-dunántúli Képviselet 
 
Budavári László, regionális igazgató a Magyar Innovációs Szövetség felkérésére április 2-án véleményezte 
a „RIS3 Intelligens Szakosodás Stratégia a Nyugat-dunántúli régióban” c. tervezetet. 
 
Az INNONET Nonprofit Kft. 2013. május 7-én tartotta Győrben a 2012. évet lezáró, mérlegelfogadó 
taggyűlését. A taggyűlési beszámolóból kitűnt, hogy az INNONET működése stabil, az alaptevékenységből 
származó bérleti bevételek mellett jelentősek a projekttámogatások és a szakértői tevékenységekből 
származó bevételek is. A TECHNONET technológiai kompetencia szolgáltatásai közül elsőként, az 
Innovációs Alap támogatásával beüzemelésre került egy Objet Eden 260V típusú 3D nyomtató, a 
vállalkozások termékfejlesztési tevékenységének támogatására. 
 
Budavári László ügyvezető igazgató beszámolt a TECHNONET Technológiai Kompetencia Központ projekt 
sikeres végrehajtásáról. A beruházás eredményeként összesen mintegy 2500 m2 bérelhető terület áll a kis 
és közepes vállalkozások rendelkezésére. A Magyar Innovációs Szövetség, mint tulajdonos, a széleskörű 
innovációs kapcsolatrendszert biztosította a projekt számára. A taggyűlésen részt vett Dr. Antos Lászlót, a 
Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, az INNONET elnöke. 
 
2013. május 24-26. között, Győrben, a Kazinczy Gimnáziumban rendezték meg a XXIII. Öveges József 
Fizikaverseny országos döntőjét, melyen a 14 éves korosztály legtehetségesebb tanulói mérték össze 
tudásukat. Idén is a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) volt a verseny fővédnöke. A záróünnepségen 



 20 

Budavári László, a MISZ regionális igazgatója három MISZ-különdíjat is átadott a győri Városháza 
Dísztermében. 
 
Budavári László regionális igazgató a Magyar Innovációs Szövetség felkérésére novemberben 
véleményezte a „GINOP (Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program) 2014-2020” tervezetét. 
Véleményében kifejtette, hogy a program keretében szükség van a regionálisan meghatározó, fejlett ipari 
parkok technológiai parkokká, innovációs központok kompetencia központokká való fejlesztésére, osztrák és 
német minták alapján.  
 
Közép-dunántúli Képviselet 
 
A MISZ regionális tevékenységének népszerűsítése érdekében dr. Szépvölgyi Ákos az alábbi három 
szakmai konferencián tartott előadást, illetve vett részt meghívott felszólalóként: 
- Clusters in Europe Conference – 2013. április, Visegrád 
- Return ticket – A külföldről hazatérők lehetőségei – 2013. október, Budapest 
- Slovenian-Hungarian Innovation Forum – 2013. november, Ljubljana 
 
Tagszervezetünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum (VRIC) Nonprofit Kft. 2013. május 23-án 
tartotta taggyűlését veszprémi székhelyén. Az üléseken Szövetségünket mint résztulajdonost dr. 
Szépvölgyi Ákos regionális igazgató képviselte, aki egyúttal a társaság felügyelő bizottsági tagja. 
 
A regionális képviselet vezetője 2013-ban két alkalommal képviselte a MISZ-t a Mechanism for Fostering 
Innovation in Southeast Europe együttműködés szakmai tanácsadó testületében (2013. július  – Ljubljana; 
2013. október – Bukarest).  
 
A regionális képviselet 2013-ban regionális partnereivel közösen 54 vállalkozás számára végzett pályázati, 
illetve iparjogvédelmi tanácsadási tevékenységet, valamint 11 vállalkozás számára biztosított lehetőséget 
olaszországi szakmai kiállításokon való részvételre (külső források bevonásával).  
 
A MISZ regionális igazgatója 2011-től részt vesz az Európai Bizottság által finanszírozott Erasmus Fiatal 
Vállalkozók Programban. Tevékenysége a kezdő innovatív vállalkozások külföldi mobilitásának 
támogatására terjed ki. E tekintetben 2013-ban 14 kezdő innovatív vállalkozás számára sikerült forráshoz 
jutni. 2013-14-es mobilitáshoz. 
 
Dr. Szépvölgyi Ákos részt vett a 2013-as évben a Közép-Dunántúl Intelligens Szakosodási Stratégiájának 
(S3) koordinációjában. 
 
Dél-dunántúli Képviselet 
 
A pécsi székhelyű Innováció és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft., amelynek résztulajdonosa a 
Magyar Innovációs Szövetség két újabb két évre felügyelő bizottságba választotta Higi Gyulát, a Dél-
dunántúli Regionális Képviselet igazgatóját. A felügyelő bizottság február 26-án megtartotta első ülését és 
elnöknek Higi Gyulát választotta 
 
A Magyar Innovációs Szövetség Dél-Dunántúli Regionális Szervezete az év első regionális találkozóját 
2013. március 8-án, Pécsett tartotta. Meghívott vendége Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal kül- 
és belkapcsolati elnökhelyettese volt, aki interaktív beszélgetés keretében ismertette a helyi vállalkozóknak a 
regionális innovációs intézményrendszer működését és azok kutatási-, fejlesztési- és innovációs 
programjainak tervezését. Nőnap alkalmából, rendhagyó módon meghívták a szervezet tagjainak 
hölgyhozzátartozóit, akiknek külön program keretében Pécs város neves divattervezője ELIZABETH 
NARDO, az ELIZABETH NARDO FASHION HOUSE Divatház tulajdonosa tartott előadást ”Styling for you” 
címmel. 
 
A MISZ Dél-Dunántúli Regionális Szervezete 2013. június 12-én hívta össze Kaposváron második 
találkozóját, amelynek egyik vendége Szita Károly, Kaposvár polgármestere volt, aki ismertette városának 
fejlesztéseit, beszélt  a város és a régió vállalkozásainak gazdasági helyzetéről, és nagy figyelmet fordít 
arra, hogy városába csábítsa a műszaki értelmiséget. A helyi vállalkozásokat speciális helyi adó rendszerrel 
próbálja segíteni, és minden várost és a vállalkozásokat segítő kezdeményezés pártolója. A másik vendég 
az OTP Hungaro Projekt menedzsere Kecskés Emese volt. A találkozónak Varga József, a Somogy 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke, a Kaposvári VILLGÉP Kft tulajdonosa adott otthont. 
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6. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2013. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 

 
 
A Szövetség 2013-ban is elsősorban az alapszabályában, alaptevékenységként meghatározott célok 
érdekében tevékenykedett és gazdálkodott. Élve azonban a társadalmi szervezetek gazdálkodására 
vonatkozó törvény adta lehetőséggel, e célok megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, 
ún. vállalkozási tevékenységet (szakértői munka, reklámszolgáltatás stb.) is végzett. 
 
A Szövetség kettős könyvvitelt alkalmazott. Az alap- és a vállalkozási tevékenységet, illetve az ezekhez 
tartozó bevételeket és kiadásokat – eleget téve a számviteli előírásoknak – a Szövetség elkülönítetten tartja 
nyilván. 
 
A 2013. évben az összes bevétel 65638 E Ft, az összes kiadás 65041 E Ft volt.  
 
 
ALAPTEVÉKENYSÉG  
Az alaptevékenység összes bevétele 2013-ban 62163 E Ft volt. Ebből 26675 E Ft származott tagdíjakból. A 
regionális tagdíjak felhasználásáról teljes egészében a regionális igazgatók rendelkeznek.  
Alaptevékenységünk kiadása a 2013. évben többek között tartalmazza a titkárság személyi költségeit (3 
főállás, 1 félállás), a kiadványok nyomdai előállítását, a Hírlevél, posta és telefon költségeket, irodabérletet, 
irodaszer-kiadásokat stb. 
 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 
Vállalkozási tevékenységünk bevétele 2013-ban összesen 3475 E Ft volt, 1872 E Ft származott 
reklámbevételekből. A többi bevétel más pályázatainkkal kapcsolatban kötött szerződésekből eredt. 
Kiadásaink személyi költséget, reklámkiadásokat tartalmaznak.  
 
2013-ben a Szövetség bevételei fedezték a kiadásokat. Működésünket folyamatosan finanszírozni tudtuk, és 
a rendelkezésünkre álló pénzforrásaink elegendőek arra, hogy 2014. első negyedévére vállalt feladataink 
kiadásait ki tudjuk egyenlíteni. 
 
Szövetségünk gazdálkodását a vezetőség folyamatosan figyelemmel kísérte, a pénzügyi fegyelmet Inotai 
János független könyvvizsgáló ellenőrizte és auditálja. 
 
A Szövetség 2013. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2014. május legvégére készül el. 
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Előzetes tájékoztatás  
a Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi gazdálkodásáról 

 

Kettős könyvvitel szerinti Bevételek (Ezer Ft) 
Tagdíj 26675  26675 
Projekt bevétel (pályázatok) 21506 1504 23010 
Jogi szem. szponzorációja 3059  3059 

Reklámtevékenység 22 1872 1894 

Cominpro, Complexim 
projekt 

9291  9291 

Egyéb (pl. kamat) 1610 99 1709 
összesen 62163 3475 65638 

    

Költségek, felhasználások (Ezer Ft) 
Iroda bérlemény 3371 70 3441 
Iroda működési költségei 1692 216 1908 

Személyi költség, közteher 18351 105 18456 

Regionális igazgatók 4012  4012 

Posta-, telefonköltség 1794 17 1811 

Fogadás, reprezentáció 4178  4178 

Nyomdaköltség 4473  4473 

Hirdetés, sajtó 7126 809 7935 

Portál, informatikai kltsg 1904 337 2241 

Külföldi, belföldi utazás 599  599 

Kiállítás, rendezvény-szerv. 2414 331 2745 

Könyvvizsgálat, könyvelés 787 550 1337 

Cominpro, Complexim 
projekt 

5569  5569 

Videózás, fotózás 840 171 1011 

Futárszolgálat, szállítás 333  333 

Tagdíj, részvételi díj 1523  1523 

Innov. díjak, támogatás 2242  2242 

Egyéb költség 478  478 

Értékcsökkenés 186  186 

Bank-, biztosítási kltsg 563  563 

összesen 62435 2606 65041 
 
 

 
dr. Antos László s.k. 
ügyvezető igazgató 
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