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Magyar Innovációs Szövetség 
Alapítva: 1990. december 14. 

Tevékenység változatlan: 
• Műszaki, technológiai 

innováció érdekképviselete, 
érdekérvényesítés 

• innováció élénkítése, 
népszerűsítése, 
tehetséggondozás 

Tagintézmények (319): 
• egyetemek, kutatóintézetek 
• innovatív vállalkozások 
• non profit szervezetek  
• szövetségek 

www.innovacio.hu  



Magyar Innovációs Szövetség 
Szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés 2013: 
 
• A korábbi évek gyakorlatának következetes folytatása 

 
• 18 alkalommal adtunk ki véleményt vagy állásfoglalást 

 
• Ezekre 4 alkalommal konkrét válaszokat kaptunk, illetve 

párbeszéd alakult ki a kormányzattal, melynek eredményét NIH-
hel közös sajtóközleményben ismertettük 
 

• 18 szakmai rendezvényen tartottunk előadásokat, vettünk részt 
nyilvános vitákban 
 

• A médiában 574 tudósításban szerepeltünk, hírlevelünk közel 
2400 címzetthez jut el 
 

• IP Jogi Klinika start-upoknak (ELTE ÁJK, 2013. október) 



Magyar Innovációs Szövetség 
Szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés 2013: 
 
• Tagozatok megújulásának kezdete 

 
• Logisztikai tagozat megalakulása 

 
• K+F tagozat újraszervezése (idén megtörtént a tényleges 

újjáalakulás) 
 

• Vállalkozásfejlesztési tagozat vezetőjének közreműködése a Napi 
Gazdaság dec. 4.-i konferenciájában (Start-upoké a jövő?) 
 

• Startup Kultúra Közösség előkészítése, összhangban az NGM 
által kialakított start up koncepcióval (idén megalakult a 7 tagú 
panel) 



Magyar Innovációs Szövetség 
Szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés 2013: 
 
• Regionális képviseletek aktivitása 

 
• Finanszírozás: hagyományosan a regionális tagdíj a 

képviseleteknél marad(!) 
 

• 6 képviselet, 6 igazgató 
 

• Érdekképviseletben és népszerűsítésben is igen aktívak 
 

• „Hátukon viszik” az országos akciókat 
 

• Példaértékűen csatornázzák be a regionális véleményeket 



Magyar Innovációs Szövetség 
Innováció népszerűsítése, tehetséggondozás 2013: 
 
• XXI. Magyar Innovációs Nagydíj 

 
• 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 

(101 pályázat -> 10 díjazott) 
 

• Nemzetközi ifjúsági versenyek (6 fiatal, 6 rendezvény) 
 

• Nobel díj átadás előtt 1 hétre és a rendezvényre 1 főt delegáltunk 
 

• MAFITUD 
 

• Meet the Scientist 9 helyszínen 800+ fiatal 
 

• Harsányi István díj (41 pályázat, 3 PhD díj és 6 hallgatói díj) 
 



Magyar Innovációs Szövetség 
Napi Gazdaság, 2014. május 7., Sebastian Buckup 

(Világgazdasági Fórum programfejl. csop. ig.): 
 
Innováció: szárnyalás vagy hanyatlás (vitaanyag) 
 
„A világ visszatér abba a korba, amikor a növekedés nem intenzív – 
vagyis nem a technológiai fejlődés a fő húzóereje -, hanem extenzív, 
azaz legfeljebb a több vagy jobb munka, tőke és forrás húzza.” 
 
-------------------------------------------------- 
  XIX. század vége, USPTO elnöke: 
 
„Mindent feltaláltak már, amit csak lehetséges és érdemes…” 
 
 

A MISZ nem ebben hisz, jövőképe más és azért dolgozik! 



Köszönöm a figyelmet! 
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