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Képviseletek

Regionális képviseleti rendszer

Miskolc
Dr. Siposs István
tel.: 0620 9942435

Gyõr
Budavári László
tel.: 0620 9557370

Veszprém
Dr. Horváth Géza
tel.: 0630 2645487

BUDAPEST

Debrecen
Dr. Harangozó István

tel.: 0620 9504444
Budaörs
Polgárné Májer Ildikó
tel.: 0630 9429963

Szeged
Dr. Mogyorósi Péter
tel.: 0630 9784215

Pécs
Higi Gyula
tel.: 0630 9938231

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjai, ill. vezető képviselői az alábbi országos szervezetekben, bizottságokban vesznek részt, illetve képviselik Szövetségünket
SZERVEZET
Kutatási, Technológiai és Innovációs Tanács
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Magyar Akkreditációs Bizottság
Felsőoktatási és Tudományos Tanács
Felsőoktatási és Tudományos Tanács Finanszírozási Szakbizottsága
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Kollégium
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szekció
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége EU-bizottság
“Ipari Park” cím pályázati rendszer működését segítő Bírálóbizottság
GVOP 3.1 és a GVOP 3.2 bírálóbizottsága
Reálértelmiségi Egyeztető Tanács
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács
Külföldi Szabadalmaztatást Támogató Pályázatok Bírálóbizottsága
Iparjogvédelmi Szakértői Testület
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Innovációs Szakosztálya
Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület elnöksége
Informatikai Érdekegyeztető Fórum
Magyar Rádió Kuratórium
Kármán Tódor Díj bizottsága
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon Szakértői Alcsoportja

K ÉPVISELŐ
ifj. Duda Ernő
Dr. Lippényi Tivadar elnökhelyettes
Dr. Závodszky Péter, Dr. Stern Pál
Dr. Szabó Gábor
Dr. Mogyorósi Péter
Dr. Pakucs János társadalmi elnök
Higi Gyula
Dr. Pakucs János
Dr. Kemény Tamás
Dr. Pálmai Zoltán, Rakusz Lajos
Dr. Szabó Gábor
Dr. Pakucs János társelnök, Bretz Gyula
Dr. Pakucs János
Dr. Szarka Ern ő, Bolyky János
Dr. Szarka Ern ő, Dr. Greiner István , Dr. Blaskó Gábor
Dr. Marosi György ügyvezető elnök
Jamrik Péter
Dr. Pálmai Zoltán
Dr. Kemény Tamás
Koós Attila
Dr. Borostyánkői Mátyás
Dr. Pakucs János elnök, Bolyky János
Dr. Antos László
Dr. Greiner István

A Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével létrejött szervezetek
SZERVEZET

VEZETŐ

CÍM

TELEFON

FAX

Debreceni Tudományos Műszaki Park
Kht.

Dr. Országh
István

4026 Debrecen,
Bem tér 18/c

52-414-350

52-414-350

Debreceni Innovációs és Műszaki
Fejlesztési Alapítvány

Dr. Borsos János

Debrecen, Attila tér 3.
4029

52/349-489

52/349-529

23/887-500

23-887-501

96-506-900

96-506-901

CHIC Közép-magyarországi Innovációs
Központ Kht.
INNONET Innovációs és Technológiai
Központ Kht
INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány
Miskolci Egyetem Innovációs és
Technológiai Transzfer Centrum

Hantos Zoltán
Károly

INNTEK Kht.

Fülöp Gábor

Magyar Innovációs Alapítvány

Dr. Závodszky
Péter

Magyar Innovációs Klub

Dr. Reszler Ákos

PANNONIA REGIA Kht.

Dr. Balogh István

Veszprémi Regionális Innovációs
Centrum Kht., VRIC
Innovációs és Technológiai Fejlesztési
Központ Kht.

Budavári László

2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
9027 Győr,
Gesztenyefa u.4.

Garab Kinga

1519 Budapest

382-1500

382-1510

Dr. Lehoczky
László

3515 Miskolc,
Egyetemváros
3300 Eger,
Faiskola u. 15.
1117 Budapest,
Október 23. u. 16.
1036 Budapest,
Lajos u. 103.

46-565111/2012

46-312-842

36/516-701

36/516-700

453-6572

240-5620

453-6572

240-5620

2800 Tatabánya

34-487-901

34-487-901

88/564-130

88-564-130

72/526 101

72-526-108

Répásy Zoltán
Dr. Sárkány Béla

8200 Veszprém,
József Attila út 34.
7630 Pécs, Finn u.
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Innoforum 2005

Az Innoforum 2005 keretében a XIV. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Verseny díjátadási ünnepségére és a XIII. Hazai Szellemi Termék Börze megnyitására június 7-én került sor a Millenáris Park Fogadó Épületében, dr. Magyar Bálint,
oktatási miniszter és számos protokoll vendég és érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében.
A rendezvényt Dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg. Rövid bevezetőjében köszöntötte a megjelenteket és ismertette, hogy a Szövetség jóvoltából a 2005. esztendőben 10 magyar fiatal tudós-jelölt vett, ill. vesz
részt nemzetközi tudományos versenyeken vagy
tanulmányutakon.
Az elnök külön gratulált és bemutatta a közönségnek Rátai Dánielt, akit a Magyar Innovációs Szövetség nevezett az idei év májusában az egyesült
államokbeli Phoenix-ben megrendezett 56. INTEL
ISEF tudományos olimpiára, ahol 6 darab I. díjban
részesült.
Ezt követően Dr. Magyar Bálint , oktatási miniszter, a verseny f ővédnöke köszöntötte a fiatalokat. A miniszter köszöntőjében elismerőleg szólt nemcsak a díjazottakról, hanem valamennyi versenyzőről, aki a
kiállításra eljutott. Megfogalmazta, hogy az ittlévő fiatalokban rejlő tehetség jelentheti az európai Magyarország zálogát. Fontosnak tartotta kiemelni, hogy mindenkiben megtalálják azt, ami a különlegessége, ami a
saját tehetségének a hordozója, ami lehetőséget teremt ennek a tehetségnek a kibontakoztatására, és ezeknek az életutaknak a bejárására. Dr.
Magyar Bálint többek között kiemelte a tárca által meghirdetett Útravaló
Nemzeti Ösztöndíj program keretében futó „Út a tudományhoz” c. pályázatot is, mely középiskolás fiatal kutatóknak biztosít kutatási lehetőséget.
Az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny zsűrielnöke Dr.
Keviczky László, akadémikus számolt be a bírálóbizottság munkájáról.
Ismertette, hogy 125 pályázat érkezett a január 5-i határidőre, amelyből
végül felelős mérlegelés alapján amit talán az is alátámaszt, hogy minden zsűritag minden pályázatot elolvasott, és arról érdemi döntést hozott
61-et hívtak meg a második fordulóba. A 61-ből 47 pályázat került kidolgozva májusban a zsűri elé. Úgy ítélte meg, hogy az utóbbi években
túlsúlyba kerültek az élettani, biológiai kutatások témájában született tanulmányok, míg a mechanikai, technikai újítások száma sajnálatos módon
visszaesett.
Az értékelést követően dr. Pakucs János ismertette, hogy a 2005. június 6-án szakmai zsűri előtt történt válogatást követően az idei stockholmi utazás
(egyhetes szakmai tanulmányút, és a Nobel-díj átadásán való részvétel) nyertese Végh Eszter, aki átvette
az ezt tanúsító oklevelet.
A dicséretben, kiemelt dicséretben, és a díjakban
részesült fiatalok neveit, ill. pályázataikat Pomezanski
György ismertette.
Az elismeréseket, ill. a díjakat
- Dr. Magyar Bálint , oktatási miniszter, valamint
- Dr. Keviczky László , akadémikus, a zsűri elnöke
nyújtották át a fiataloknak.
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Innoforum 2005

A Magyar Szabadalmi Hivatal által felajánlott egy első és egy második díjat
Posteinerné Toldi Márta, elnökhelyettes, a Puskás Tivadar Közalapítvány
által felajánlott második díjat Dr. Kő halmi Zsolt ügyvezető igazgató adta
át.
Egyúttal átadásra került a Siemens Nemzeti Vállalat Siemens Junior Díja
is, melyet Gergely Csaba, kommunikációs igazgató-helyettes nyújtott át a
legfiatalabb díjazottnak.
A díjátadási ünnepség végén a verseny fő támogatója, az Iparfejlesztési
Közalapítvány kuratóriumának elnöke, dr. Horvai György is köszöntötte a
résztvevőket, díjazottakat, és elmondta, hogy továbbra is érdemes a versenyt jelentős anyagi segítséggel támogatni, hiszen a fiatalok csak így tudják nagyratörő terveiket megvalósítani. Az IFKA tervezi a Magyar Innovációs Szövetséggel történő együttműködési megállapodás meghosszabbítását.
A XIV. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny díjátadási ünnepségét követően dr. Lippényi Tivadar, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettese megnyitotta a XIII. Hazai Szellemi Termék Börzét, melyen magyar kutatók, fejlesztők, egyetemi kutatók
vettek részt, és kutatási eredményeket, fejlesztési eredményeket kínáltak fel hasznosításra két napon keresztül,
június 7-én és 8-án.
A XIV. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny végeredményét, ill. a XIII. Hazai Szellemi Termék
Börzén bemutatott témákat egy-egy kiadványban foglaltuk
össze, melyeket a Hírlevélhez mellékeltünk.

A 2005. június 7-8-án megrendezett Innoforum 2005 rendezvény résztvevői körében a Magyar Innovációs Szövetség munkatársai felmérést végeztek. A felmérés célja a kiállítói elégedettség mérése és az
esetleges javaslatok begyűjtése volt.
A válaszolók 14 %-a gyártót keresett, 22 %-a tőkebefektetőt, 14 %-a licenciavásárlót, 14 %-a vevőt, ill.
22 %-a cégét kívánta általában bemutatni, míg 14 %-a egyéb céllal érkezett.
A helyszín megítéléséről a válaszadók 78 %-a pozitív visszajelzést adott.
A szervezés kérdésében alapvetően meg voltak elégedve a válaszadók: 56 % teljes mértékben meg volt
elégedve, 33 % alapvetően meg volt elégedve, és mindössze 11 % volt elégedetlen a szervezéssel.
A kiállítók 56 %-a úgy érezte, hogy érdemes volt részt venni a börzén, míg 44 %-a még nem tudta ezt
eldönteni, azonban egyetlen kiállító sem tartotta sikertelennek az Innoforumot.
A 2005. évi Innoforumon a kiállítók többféle céllal vettek részt:
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Magyar Innovációs
Szövetség
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy 2005. június
1-től elérhető a Magyar Innovációs Szövetség új portálja. Internetes címünk továbbra is változatlan:
www.innovacio.hu.
A
-

nyitóoldalon olvashatók
a legfrissebb hírek,
a legfontosabb információk,
várható események és
pályázati felhívások.

Külön menüpontokban érhetők el a MISZ-szel kapcsolatos információk, köztük a tagintézmények közvetlen
elérhetőségei és a vezetőség tagjainak fényképes önéletrajza is. Az aktualitások, a díjakkal és a rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalók, kiadványaink, valamint
partnereink elérhetőségei is innen érhetőek el.
A portálról letölthető mindhárom évkönyvünk teljes
szövege és a Szövetség által kiadott állásfoglalások,
tanulmányok egyaránt. A honlapon olvasható a Hírlevél
is, valamint lehetőség van a belépési nyilatkozat kitöltésére is.

Hírek
tőkésektől; igaz-e, hogy kevés a kockázati tőke, vagy
van-e elegendő pénz befektetésre, csak a befektetést
kereső cégek nem képesek megfelelni a kockázati tőkések elvárásának; miért nem találkoznak a kockázati
tőkések elvárásai a befektetést kereső cégek kínálatával; mit tehetünk azért, hogy javuljanak a jó cégek esélyei arra, hogy hozzájutnak a kockázati tőke pénzéhez és
a növekedésüket segítő támogatásához.
A kerekasztal résztvevői voltak:
- Balogh Tamás, a GKM Innovációs főosztályának
vezetője,
- Dr. Futó Péter , az MGYOSZ alelnöke,
- Dr. Kéri István , a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke,
- Lévay Ferenc, a Fast Ventures kockázati tőkebefektető cég ügyvezető igazgatója,
- Dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövetség
elnöke és
- Tzvetkov Julián, a Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesület többszörösen újraválasztott elnöke voltak.
Vitaindító tartott dr. Osman Péter , a Vállalkozásfejlesztési Fórum szakmai vezetője. A vitát Tarnói Gizella, az
Élet és Irodalom főszerkesztő-helyettese vezette.

Az Innovációs Marketing Tagozat 2005. június 8-án
kerekasztal-megbeszélést tartott az Innocsekkel kapcsolatban. A felvezető előadást Dr. Lippényi Tivadar, az
NKTH elnök-helyettese tartotta „Töltsük ki az
INNOCSEKKET!” témakörben. Az előadás során világossá vált, hogy az INNOCSEKK esetében, az innovációs
tevékenység előfinanszírozásáról van szó, ha arra a
tevékenységre szükség van, annak regisztrált jellege
bizonyított.
Ez egy olyan ígérvény, amely a szerződésben elkülönített
bankszámlaszámra, „letter of kredit”-ként kerül az öszszeg ráhelyezésre. Az összeget a Kedvezményezett, a
Regionális Innovációs Ügynökség(ek) „ellenjegyzésével”
működtetheti. A számlával való elszámolás a „csekk”-ről
történik.

Megújult
innovációs
portálunk
nyitóoldalán
(www.innovacio.hu) lehetőség van feliratkozni (pdf
formátumú) Hírlevelünkre azon olvasóink számára is,
akik nem tagjai Szövetségünknek.
Az érdeklődők e-mail címük megadásával elektronikus
formában is hozzájuthatnak kiadványunkhoz.
Jelentős érdeklődést és igen tartalmas szakmai vitát
hozott a Magyar Innovációs Szövetségnek a NAPI Gazdasággal közösen rendezett Vállalkozásfejlesztési Fóruma június 1-i, amelyet a Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetségével, a Magyar Közgazdasági Társasággal és a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesülettel közösen szerveztünk. Témája volt: „Tőkéhez jutni!
Kapható-e kockázati tőkétől befektetés Magyarországon, és ha igen, mi kell a hozzájutáshoz? Hogyan látják
ezt az ilyen befektetést kereső vállalatok, és hogyan a
kockázati tőkések?”.
A fórumon működő, gyakorló kockázati tőkések tapasztalatai, véleménye ütközött olyanokéval, akik képviselni
tudják a kockázati tőkét kereső vállalkozások elvárásait,
tapasztalatait. Segítségükkel azt vizsgáltuk, hogy ma
Magyarországon mit várhatunk és mit nem a kockázati

Az Innocsekkhez projekttervet kell készíteni, s azt a
Regionális Ügynökségekhez kell benyújtani. (Itt a kitöltéshez is kaphat segítséget az igénylő.)
Két lényeges dolgot vehet igénybe az Innocsekkel az
innovációs kisvállalkozó:
1. helyiség, ill. telephely bérleményhez való hozzásegítést, költségtérítéssel;
2. különböző innovációs szakmai ismeretek megszerzését, tanácsadási tevékenységek finanszírozásával, éspedig:
innovációs K+F tanácsadás
speciális technológiai kérdésekben tanácsok
marketing – üzleti tanácsadás
design tanácsadás
logisztikai tanácsadás
pénzügyi típusú szolgáltatások (főként
magántőke, s kockázati tőkeként történő) támogatása.
Az igénybe vehető összeg értékhatára: 2 és 25 millió Ft
között mozog. A jóváhagyott összegek lehívása, pl.
helyiségek bérlete esetén akár negyedéves is lehet.
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Hírek
Az innovációs szolgáltatásokat nyújtó kisvállalkozásokat
az NKTH-ban akkreditálják. A szolgáltatások nyújtásának
„elbírálása” a Regionális Fejlesztési Tanácsok feladata,
szakmai alapú minősítéssel, valamint például összeférhetetlenség vizsgálattal. Az NKTH nem akar „fő ellenőrző cég” lenni, hanem azt a filozófiát követi, hogy a felelősség azé, aki a kedvezményt megkapja!
A
-

támogatható tevékenységek:
K + F ötletek
különböző szellemi tevékenységek
inkubációs tevékenységek
prototípushoz technológiai ajánlások
innovációs marketing szolgáltatás
feasibility studyk
piacfeltárás, piackutatás
marketing tervezés, tanácsadás
ipari és szerzői jogvédelem, szabadalmi ügyek stb.

A tréningek nem kerültek a támogatandó tevékenységek
közé.
A Támogatásokat Vizsgáló Iroda (TVI) álláspontja szerint
a folyamat szinte bármikor elindulhat. (Az INNOCSEKK
részleteit az NKTH honlapjára már feltették!)
A kerekasztal résztvevői végül egyhangúlag „megszavazták”, hogy ősszel, ugyanerről a témáról, ugyanitt,
ugyanebben a körben a megbeszélést folytatják az addig
tapasztaltakról.

A Magyar Innovációs Szövetség 2005. április 18-án
levelet írt dr. Kóka János gazdasági miniszternek a
GVOP pályázatokkal kapcsolatos észrevételeiről, melyre
a miniszter úr nevében 2005. május 25-én dr. Novák
Csaba főosztályvezető válaszolt.
Június 13-án újabb megbeszélésre került sor a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban. Eszes Gábor
miniszteri biztos és dr. Novák Csaba főosztályvezető
találkozott a Magyar Innovációs Szövetség vezető tisztségviselőivel, Várkonyi Attila és dr. Ürge László és dr.
Szabó Gábor alelnökökkel, valamint Inzelt Péter elnökségi taggal.
A GKM vezetői pozitívan fogadták Szövetségünk felvetéseit, részben saját hatáskörben intézkedéseket vállaltak,
ugyanakkor egyes kérdésekkel kapcsolatosan közvetlenül a Miniszterelnöki Hivatalt javasolták megkeresni.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

működését és elemeit vázolja, a harmadik rész pedig a
megvalósításhoz nyújt támpontokat.
Dr. Antos László a vitában kifejtette, hogy a tanulmányban központi szerepet játszó entitás, az integrátor, már ismert, létez ő szervezetekkel is azonosítható,
mely állásponttal az előadó is egyetértett.
Az ügyvezető igazgató továbbá hangsúlyozta, hogy előrelépés a már meglévő intézmények (innovációs központok, ipari parkok, inkubátorházak) megerősítésével,
működésük támogatásával várható.

Joaquín Montes Larrin, chile magyarországi nagykövetének meghívására és kezdeményezésére munkaebéden vett részt dr. Antos László , a MISZ ügyvezető
igazgatója, aki tájékoztatást adott Szövetségünk tevékenységéről. A találkozón a chilei és a magyar kutatási,
oktatási és ipari intézmények közötti együttműködés
lehetőségeiről volt továbbá szó.
Chile és Magyarország között sok olyan hasonlóság
van, mely kölcsönösen előnyös kapcsolatok alapja lehet:
- mindkettő kis ország kis piaccal és gazdasággal
- mindketten figyelemreméltó tudományos és technikai fejlődést értek el és jól hasznosítható szaktudással, know-how-val rendelkeznek
- mindketten a világgazdasághoz való teljes integrálódásra törekszenek
- mindkettőjüknek szüksége van versenyképessége
további fejlesztésére.

Az elmúlt években innovációs díjat nyert vállalatokból
alakult Magyar Innovációs Klub, következő találkozójára
2005. június 24-én (péntek) 15 órai kezdettel kerül
sor, a SOTE II. Belklinika „A” Épületében.
A rendezvény házigazdája a 2003. évi Innovációs Nagydíjban részesült 3DHISTECH Kft., a témája az egyetemi
tudásközpontok, spin-off vállalkozások helyzete lesz.
Meghívott vendégek:
- Dr. Tulassay Tivadar (rektor, SOTE)
- Dr. Molnár Károly (rektor, BME)
- Dr. Klinghammer István (rektor, ELTE)
- Dr. Molnár Béla, a 2003. évi Innovációs Nagydíjban
részesült 3DHISTECH Kft. ügyvezető igazgatója
- Boda Miklós, NKTH-elnök.
A 10-10 perces előadásokat hozzászólások, vita követi.
A találkozót, kb. 17:30-kor fogadás követi.

A Telkes Tanácsadó Kft. Innováció menedzsment részlege által készített Az „Integrált modell” az innovációban szakmai koncepció és projekt előkészítő tanulmány
vitáját 2005. június 2-án tartották a GKM-ben. A koncepcióról készült tanulmány prezentációját dr. Körösi
Ákos, a kutatás vezetője ismertette.
A prezentáción és a vitán a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László ügyvezető igazgató, az Innostart
Alapítványt pedig Garab Kinga igazgató képviselte.
A tanulmánynak az volt a célja, hogy egy olyan modellt
dolgozzon ki a GKM számára, mely képes a rendelkezésre álló állami-, szakmai-, és magánerőforrások hatékony integrálására. A tanulmány első része a jelenlegi
helyzetet modellálja, második része az integrált modell

A Magyar Innovációs Szövetség az Innostart Nemzeti
Üzleti és Innovációs Központ közreműködésével kibővített elnökségi ülést hív össze 2005. június 29-én a
CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központba (Budaörs, Gyár u. 2.).
Az ülés célja, hogy az NFT II. részére a „Központi inkubációs program és magvető t őke alap” témában készült javaslatot a jelenlévők megvitassák.
Program
10:00
Bevezető
Egyed Géza, GKM, az EU fejlesztési alapokért felelős helyettes államtitkár
10:15
Vitaindító előadások:
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A program célja
A hazai helyzet ismertetése
Nemzetközi gyakorlat
Az elérendő cél és javaslat a megvalósításra
Előadók:
Annus István
Garab Kinga
Dr. Horváth Piroska
Dr. Papanek Gábor.
11:00
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•
•
•
•

A program keretében az INNONET Innovációs és
Technológiai Központ 299.016 Euro támogatást nyert
BORDERNET – Határmenti Kooperációs Központ
projektjével.

Szakmai vita

A projekt célja
- a magyar és szlovák kis- és közepes vállalkozások
(KKV) versenyképességének, tudásbázisának javítása,
- az ehhez szükséges infrastruktúra és eszközrendszer biztosítása a régióban meghatározó szerepet
betöltő, és eredményesen működő INNONET Innovációs és Technológiai Központban.
- határon átnyúló kooperációs és információs hálózat
létrehozása a magyar-szlovák Hármas Duna-vidék
Eurorégióban lévő vállalkozásfejlesztési szervezetek,
innovációs és technológiai központok, ipari parkok és
KKV-k között.

Az év legjelentősebb biotechnológiai eseményén, a
Bio2005-ön kilenc magyar cég vesz részt. A rendezvény Philadelphiában kerül megrendezésre június 1923. között. Az amerikai piac és az esemény kiemelt
fontosságát jól tükrözi, hogy a már jelentős külpiaci
eredményeket felmutató vállalatok mellett (ComGenex,
Solvo) a kisebb cégek is megjelennek (KPS
Biotechnology, Vichem Chemie, Thales Nanotechnology)
a közös magyar standon.
Az aktivitás koordinálója és támogatója az ITD Hungary.
Bővebb információ a www.itd.hu/bio oldalon olvasható.

A párizsi Salon Européen de la Recherche et de
l’Innovation 2005 kiállításon a DTMP Debreceni Tudományos Műszaki Park Kht. ügyvezetője, dr. Országh
István képviselte az Észak-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökséget és az Észak-alföldi Termálvízhasznosítási
Regionális Innovációs és Technológia Transzfer Központot.
A kiállításon való megjelenéshez, melynek díszvendége
Magyarország volt, az NKTH és az ITD Hungary nyújtott
támogatást és segítséget. A június 3. és 5. között
megrendezett párizsi szalon jól szolgálta a Franciaországban alig ismert magyar kutatás-fejlesztési és innovációs eredmények bemutatását, hazánk és a régió
iránti érdeklődés felkeltését.

Az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Munkabizottság
2005. június 21-én tartja következő ülését. Az ülés
legfontosabb napirendi pontja a 2007-2013-as tervezési időszakra szóló "Regionális koncepció és stratégiai
program" első munkaanyagának innovációs szempontból történő véleményezése.
A regionális tervek ilyen módon való áttekintése mindenképpen úttörő vállalkozás, ezen kívül így lehetővé
válik a tervek speciális "innovációs szemüvegen" keresztül történő áttekintése, értékelése is.

Magyarország és Szlovákia határon átnyúló együttműködésének ösztönzésére 1995 óta számos projekt
valósult meg a Phare CBC program keretein belül. A
2003. évi program részeként meghirdetett „Üzleti
infrastruktúra,
innováció
és
humánerőforrásfejlesztés a határ mentén” támogatási konstrukció
keretében ez évben összesen 18 projekt kezdheti meg
a munkát.

A projekt célcsoportja az innovatív, növekedési
potenciállal rendelkező, start-up kis- és közepes
vállalkozások,
együttműködve
az
innovációs
tevékenységet végző és kooperációs kapcsolatokat
közvetítő szervezetekkel.
A BORDERNET projekt fő tevékenységei:
- BORDERNET Határmenti Kooperációs és Információs Kontakt Pont (HKIKP) létrehozása és működtetése
- „Best practice” - Szakértői kompetencia adatbázis
továbbfejlesztése
- Központi légkondicionáló berendezés beszerzése és
beüzemelése
- Előadóterem multimédiás eszközökkel való felszerelése
- BORDERNET Határ menti Kooperációs és Információs Központ építése
- INNONET bővítés – III. ütem – 240 m2 – irodák és
tárgyaló.
A projekttel kapcsolatban további információ:
Budavári László –projektmenedzser
Tel: +36-506-900, email: lbudavari@innonet.hu
A további projektről részletesen a következő honlapon
lehet olvasni:
http://www.vati.hu/docs/sajto/sajtokozlemeny_hu_sk
_grant_050524.doc

Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ, a
Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel és a
Széchenyi István Egyetem technológia és innováció
találkozót rendezett 2005. június 9-én az INNONET
Innovációs és Technológiai Központban.
A Technológia és Innováció Roadshow – Az elméleti
eredmények hasznosítása a gyakorlatban – célja, elősegíteni a magyar és osztrák kis- és közepes vállalkozások, kutatóintézetek közötti kooperációt, együttműködést, mely keretében bemutatásra kerülnek magyar és
osztrák „best practice” projektek, valamint technológiai
transzfer hálózatok a K+F és az innováció területén.
Budavári László az INNONET Kht. ügyvezetője a konferencia fő céljának ismertetése után, bemutatta az
INNONET elsődleges törekvéseit, jövőbeli elképzeléseit.

7
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Prof. Dr. Helmuth Detter előadásában ismertette a
kis- és közepes vállalkozások fejlesztési irányvonalait, az
automatizálás elterjedését, és ennek lehetséges hatásait a munkaerő piacra. Prezentációjában továbbá kihangsúlyozta a szakértők képzésének fontosságát is.
Maximilian Lackner kutatásának fő célja, a belső égésű
motorok hagyományos gyújtószerkezetét, egy sokkal
hatékonyabb lézeres berendezésre cserélni.
A Széchenyi István Egyetem Matematika és Fizika Tanszékein folyó áramlási és szimulációs kutatások áttekintő összefoglalóját hallhattuk dr. Horváth András intézeti igazgatótól.
Hajba Tamás előadásában az optimalizálás gyakorlati
alkalmazásának ismertetése két példán keresztül történt: A műpadló gyártás és a szerelő szalagon történő
összeszerelési folyamatok optimalizálásra. A Széchenyi
Egyetem Matematika Tanszék szakértői saját fejlesztésű
szoftver dolgoztak ki a Megrendelők részére.
Héléne Valadon előadásában kifejtette, a KKV-k versenyképességének növelése érdekében szükséges a
megfelelő szakértői emberek bevonása, ehhez nélkülözhetetlen a meglévő csapat folyamatos továbbképzése. A
Wiener Neustadti Főiskola nyújt segítséget ebben. A
magas színvonalú, több nyelvű nappali és esti tagozatú
képzésekben külföldiek is résztvehetnek.
Dr. Ewald Babka előadásában bemutatta az AlsóAusztriában jól működő Technopol programot, illetve
Austrian PIM csoportot, amely egy technológiai kooperáció révén jött létre. A Technopol Programban kiemelkedő szerepe van a Technopol managernek, aki aktívan
részt vesz a K+F és kooperációs projektekben. A Program elsősorban a Wiener-Neustadtban a felületkezelés,
mikrorendszer, Kremsben a egészségügy, Tullnban az
agrár és környezeti biotechnológia kompetenciákra
támaszkodik.
Ing. Harald Bleier a műanyag klaszter képviseletében
előadásában kihangsúlyozta, a klaszterek fő feladatait A
klasztertagok életben maradásának esélye: az együttműködés. Közös megjelenés a piacokon, PR & marketing beszállítói lánc kiépítése, és célokért való együttes
fellépés.
A délután folyamán új technológiák, eljárások, folyamatok, alkalmazások, saját fejlesztésű eszközök, berendezések kerültek bemutatásra a magyar és osztrák cégek
képviselőitől.
A rendezvény mondanivalója: A jövőben a KKV-knak
egyetlen esélyük van piacon maradni, ha innovatívak,
képesek folyamatosan megújulni. Nem új dolgokat kell
kitalálni, hanem a meglévő dolgokat kell újonnan alkalmazni.
A KKV-k számára a piacon maradás akkor lehetséges,
ha képesek kooperálni, másokkal együttműködni, a jó
példákat egymástól átvenni. A kooperációs készség,
illetve képesség fejlesztésében játszik fontos szerepet a
PANNON NOVUM Regionális Innovációs Ügynökség.

2005. május 31-én tartották a Veszprémi Egyetemen
az Innovációs szimpóziumot, melyet a Veszprémi Egyetem Mérnöki Kara, a Közép-Dunántúli Regionális

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Innovációs Ügynökség, valamint a Magyar Innovációs
Szövetség közösen rendezett.
A kb. 80 fős hallgatóságot dr. Horváth Géza , a MISZ
Észak-dunántúli regionális igazgatója köszöntötte, bevezető gondolatokat dr. Pakucs János , a MISZ elnöke
mondott.
Előadást tartott Kovács Tamás, a KDRIÜ igazgatója a
regionális innovációs szervezet szolgáltatásairól, Kovács F. László , a BorsodChem Rt. vezér-igazgatója a
nagyvállalati sikeres innovációkról, ill. dr. Kürti Sándor ,
a Kürt Computer Rt. vezér-igazgatója a jó ötlettől a
sikeres vállalkozásig vezető útról.
A sikeres rendezvényt élénk eszmecsere követte.

1905. május 31-én indult próbaútjára Csonka János
postaautója, s ezzel új fejezet kezdődött a magyar autógyártás történetében. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Országos Műszaki Információs
Központ és Könyvtár 2005. május 31-én Dicső Múlt Fantasztikus Jövő címmel ünnepi sajtótájékoztatóval
emlékezett meg az esemény századik évfordulójáról.
A sajtótájékoztató a BME központi könyvtárának aulájában a dicső múltat felidéző megemlékezéssel kezdődött,
amelyen Dr. Zrínyi Miklós tudományos és nemzetközi
rektor-helyettes megnyitó beszéde után Budapest Főpolgármesteri Hivatalának képviseletében Dr. Schiffer
János főpolgármester-helyettes, a Magyar Posta Rt.
képviseletében dr. Horváth Sándor logisztikai igazgató,
a Rába Rt. képviseletében Romvári Ferenc vezérigazgató-helyettes, a Magyar Gépjárműipari Szövetség képviseletében dr. Körmendy Ágoston főtitkár, a Közlekedési Múzeum képviseletében dr. Katona András főigazgató, a Haris Autómúzeum képviseletében Haris Lajos
igazgató, a Magyar Veterán Autó és Motor Szövetség
képviseletében Borsche Károly főtitkár mondott köszöntőt. A megemlékezés ünnepi aktusaként Kövesné
dr. Gilicze Éva , a BME Közlekedésmérnöki Karának
dékánja átadta a magyar autógyártás jubileumát megörökítő emléktáblát dr. Melegh Gábor docensnek, a
Gépjárművek Tanszék vezetőjének.
A sajtótájékoztató fantasztikus jövőt képviselő programrészére a könyvtár Gazdaságtudományi olvasótermében
került sor. Ennek keretében els őként Stubnya György
főigazgató-helyettes foglalta össze a BME OMIKK közelmúltban Millenniumi Díjjal kitüntetett „A magyar tudomány és technika nagyjai” című CD-ROM sorozatának
fő jellemzőit, majd dr. Füstöss László , a BME Fizika
Intézetének docense és Sík András, az ELTE TTK adjunktusa mutatta be a sorozat legújabb tagjaként megjelent „Pavlics Ferenc” című multimédia kiadványt.
A bemutatók után Pavlics Ferenc NASA-díjas konstruktőr, a rendezvény díszvendége ismertette a vezetésével
kifejlesztett holdjármű létrehozásának megszületését,
és mutatta be a magával hozott (és Amerikán kívül
először bemutatott) modell működését.
Az ünnepi esemény színvonalát különleges kiállítások is
emelték: veterán autókat és napjaink hazai autógyártásának termékeit nézhették meg az érdeklődők. A rendezvényt mintegy másfél száz résztvevő, köztük Csonka
Lívia, Csonka János unokája és sok neves szaktekintély,
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valamint a nyomtatott és elektronikus sajtó számos
képviselője tisztelte meg jelenlétével.

Könnyebben hozzáférhetővé váltak az EU innovációs
politikájával és segédeszközeivel kapcsolatos információk, köszönhetően a CORDIS (Community Research and
Development Information Service, Közösségi Kutatásfejlesztési Információs Szolgálat) által tavaly elindított
innovációs portálnak.
Az oldal a www.cordis.lu/innovation címen érhető el
angol, német, spanyol, francia és olasz nyelven.
A portál hat fő területből épül fel:
európai innováció-politika
vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások
innováció a keretprogramokban
innovációs tanulmányok
innovációval kapcsolatos cikkek
könyvtár.

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
A Magyar Innovációs Szövetség mint a Stockholm
International Youth Science Seminar (SIYSS) magyarországi képviselője 2002 óta egy magyar fiatal kutatót
jelölhet minden évben a Nobel-díj átadási ünnepségen
való részvételre, és az azt megelőző egyhetes stockholmi tudományos fórumra.
Június 6-án került sor az idei kiválasztásra a Millenáris
Parkban. Hat fiatalt meghallgatva, a 2004/2005. évi
Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny
legsikeresebb fiataljai és a Kutató Diákok Országos
Szövetsége által javasolt fiatalok közül, a MISZ által
felkért négyfős zsűri
- dr. Kroó Norbert, az MTA alelnöke
- dr. Csermely Péter, a SOTE professzora
- Tóth Ágnes, az ELTE hallgatója, a 2003. évi SIYSS
magyar résztvevője
- Bártfai Bálint, a BME hallgatója, a 2004. évi SIYSS
magyar résztvevője
döntött a részvételről.
A
-

kiválasztási szempontok az alábbiak voltak:
a jelölt szakmai önéletrajza
szakmai munkájának bemutatása
angolnyelv-tudása
kommunikációs készsége.

A 2005. december 3-10. között rendezendő 30.
Stockholm International Youth Science Seminar magyar
résztvevője Végh Eszter Mária, a Semmelweis Egyetem első éves hallgatója lesz. A fiatal kutató elsősorban
a molekuláris biológia területén végzi kutatásait.

2005. május 31-én a budapesti Andrássy Gyula Egyetem Tükör Termében az Európai Tudományos és M űvészeti Akadémia tagjainak és a legfiatalabb kutató generáció képviselőinek párbeszédjére került sor a fiatal
generáció felelősségéről és a fiatal kutatók lehetőségeiről a XXI. században. A párbeszéd során a kutatók és a
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diákok közösen keresték a választ arra a kérdésre, hogy
hogyan kell az ifjúságnak hatékonyan részt venni a jövő
alakításában, és hogyan tudnak az ifjúság legkiválóbbjai
ebben segíteni?
Az angol nyelvű kerekasztal-beszélgetésen többek között
Felix Unger az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia elnöke, Klaus Beckmann az Andrássy Egyetem
rektor-helyettese, Csermely Péter a Kutató Diákokért
Alapítvány elnöke és az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia vezetőségének több tagja, így Asbóth
Tibor, Fayl Gilbert, és Pethes György vett részt.
A beszélgetésen a legifjabb kutató generációt a Kutató
Diákok Országos Szövetségének (www.kutdiak.hu) kiemelkedő eredményt elért tagjai, valamint az Országos
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen már bizonyított tehetségek képviselték: Kui Szilárd, Sipőcz Brigitta, Sulyok Katalin, Rátai Dániel, Tóth Ágnes és
Végh Eszter.
A rendezvény nyitásaként Paczolay Péter tolmácsolta
Mádl Ferenc köztársasági elnök úr gondolatait a kérdéskörrel kapcsolatban. A köztársasági elnök a
kerekasztal-beszélgetés után a résztvevőket ünnepélyes
keretek között fogadta a Sándor Palotában.
A rendezvényt az Európai Tudományos és Művészeti
Akadémia (www.european-academy.at) magyarországi
tagozata szervezte együttműködésben a Kutató Diákokért Alapítvánnyal (www.kutdiak.hu), az Andrássy Gyula
Egyetemmel (www.andrassyuni.hu) és az UNESCO magyarországi bizottságával (www.unesco.hu).
A
rendezvényt
a
szlovákiai
Novitech
vállalat
(www.novitech.sk) támogatásával valósult meg.
A rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget dr.
Antos László ügyvezető igazgató képviselte.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
Az Innostart idén február 15-én indította el első angol
nyelvű nemzetközi eLearning tanfolyamát, melynek célja
a hallgatók felkészítése európai uniós pályázatok
írására.
A tanfolyam végeztével a hallgatók képesek lesznek
arra, hogy:
- felismerjék
a
számukra
megfelelő
pályázati
lehetőségeket,
- megértsék az EU pályázatok szabályait, a pályázatok
főbb lépéseit,
- önállóan elkészítsék pályázataikat.
Az idei második tanfolyam május 30-án indult és július
végéig tart. Az eddigi két tanfolyamra már Európa 17
országából jelentkeztek hallgatók, de volt egy-egy
jelentkező az USA-ból, Afrikából és Ázsiából is.
Az Innostart a tanfolyamot idén még többször is meg
kívánja hirdetni. További információ: www.innostart.hu
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Hírek
Utolsó állomásán, a Közép-Magyarországi Régióban,
Budapesten zajlott le a Piac és Profit "A régiók és a
kormány az Európa Terv sikeréért" című országos
konferenciája, melyen az INNOSTART két projektmenedzsere – Jónás Dénes és Szegner Erzsébet – is részt
vett. Magyarország hét régiójában, helyszínenként átlagosan 200 vállalkozás, önkormányzat, regionális szervezet volt kíváncsi az ország és a régiók fejlesztési terveire, esélyeire, s benne saját élettere lehetőségeire,
boldogulására.
A rendezvényen jelen volt Baráth Etele, az Európai
Ügyekért felelős tárca nélküli miniszter is, aki ismertette
a Nemzeti Fejlesztési Terv II., 2007-től 2013-ig terjedő
tervciklusára vonatkozó kormányzati elképzeléseket.
Hangsúlyozta, hogy a pályázati források odaítélését
decentralizálják a régiókhoz, szülessen meg ott a döntés, hogy kik és mire kapjanak támogatást, hiszen a
helyszínen sokkal jobban lehet koordinálni a fejlesztéseket, s ily módon befolyásolni, hogy az egyes régiók
valóban abba az irányba fejlődjenek, amelyet célként
megjelöltek.
Szegvári Péter, a Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy
még mindig hatalmas fejlettségbeli különbségek vannak
az ország régiói között.
Ha országhatáron túlnyúló felosztásban gondolkodunk,
nagyobbak a különbségből adódó problémák, melyre
Európának és nekünk is meg kell találnunk a megfelelő
megoldásokat.
Ismertetésre került az új Országos Területfejlesztési
Koncepció pillérei, a területfejlesztés új célrendszere is,
Szabó Imre, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnökének meggyőződése szerint KözépMagyarországnak még mindig hatalmas az esélye arra,
hogy a Kárpát-medence tudásközpontja legyen. E cél
megvalósítására szeretnék koncentrálni a regionális
fejlesztési forrásokat.
Csanádi Ágnes, a VÁTI vezérigazgató-asszonya a nemsokára megnyíló Interreg-programokra hívta fel a figyelmet, amelyhez kapcsolódva kiléphetünk nemzeti
kereteinkből, s nagyobb méretekben, piacokban gondolkodhatunk. Az EU egészét érintő problémák közös
megoldására a 2000-2006 közötti időszakban a következő EU Közösségi Kezdeményezések állnak rendelkezésre: Interreg, Leader, EQUAL, Urban.

Fő Partner: INNOSTART NÜIK Alapítvány
Partnerek: Brandenburg Economic Development Board,
Small Business Support Centre of Ljubljana, Centre for
Research and Technology Hellas, Central Bohemian
Regional Development Agency, Central Hungary
Regional Development Agency
A projekt költségvetése: 830 000 EUR (ebből
INNOSTART költségvetése: 250 000 EUR)
Ebből ERDF finanszírozás: 622 500 EUR (ebből
INNOSTART támogatási összege: 187 500 EUR)
A projekt összefoglalása:
a. A projekt általános célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése az Európai Közösségben,
a projekt által kivitelezett és elősegített regionális
fejlesztések révén. A regionális fejlődés elősegítéséhez a projekt specifikus finanszírozási politikákat és eszközöket fog megtervezni és kifejleszteni azzal a céllal, hogy azokat a megfelelő döntéshozó szervezetek regionális innovációs és fejlesztési stratégiákba belefoglalják. A pályázat
hosszú távú célja az, hogy a résztvevő régióknak
segítséget nyújtson olyan speciális politikák kialakításához, melyek hatásaként az innovatív vállalkozások fejlődési lehetőségei nagymértékben növekedni fognak. A résztvevő régiók közötti információ- és tapasztalatcsere eredményeképpen
olyan politikák és megközelítések fognak kialakulni, amelyeknek elsődleges szerepe az innovatív
induló vállalkozások tőkéhez jutásának megkönynyítése. A projekt gyakorlati megvalósulása során azt szándékozunk bemutatni, milyen feltételei
vannak az adott régióban egy „magvető tőke
alap” létrehozásának.
b. A projekt három fő célcsoportot céloz meg: kisés középvállalkozások, különösképpen az innovatív induló vállalkozások (start ups/spin offs); potenciális magvető tőke „alapítók”; regionális és
nemzeti döntéshozó szervek.
c. Fő tevékenységek: projekt menedzsment, meglévő helyzet felmérése, modell stratégia kialakítása, megvalósíthatósági tanulmány elkészítése,
innovatív finanszírozási modellek kialakítása,
eredmények, tapasztalatok disszeminációja.
A
-

Szegedi Gyula és Arató Krisztina, az MFB és annak
leányvállalata vezetői nagyon sokszínű és szerteágazó
támogatási, kedvezményes finanszírozási és befektetési
konstrukciókat mutattak be a fejlődésre orientált vállalatoknak és önkormányzatoknak.

-

Az Innostart Alapítvány 2005. június 9-10-én tartotta a
„Development of specific regional policies through the
analysis of early-stage financing opportunities for
innovative start-ups and spin-offs” - SEED-REG projekt
kick-off meeting-et Budapesten, az INNOSTART épületében.
Az INTERREG IIIC Közösségi Program keretében 2005.
márciusában megnyert pályázatról néhány információ:

projekt fő célkitűzései:
gazdasági fejlődés elősegítése a régióban
társadalmi kohézió elősegítése a régióban
(innovatív)
vállalkozások
kialakulásának
és
fejlődésének elősegítése a régióban
kutatási és fejlesztési eredmények kihasználásának
elősegítése
magvető t őke alap létrehozásának elősegítése a
régióban
interregionális
kooperáció
kihasználása
révén
tapasztalat- és tudás-csere
az induló vállalkozások finanszírozási lehetőségeit
növelő innovatív kezdeményezések támogatása

A projekt főbb tevékenységei:
- meglévő helyzet felmérése: megvizsgálni az adott
régiót
jellemző
állapotokat,
finanszírozási
kezdeményezéseket, KKV helyzetet stb.
- legjobb gyakorlatok gyűjtése: megismerni hasonló
helyzetben lévő, hasonló problémákkal küszködő
régiók kezdeményezéseit, megoldásait a KKVk
finanszírozási helyzetének javítása területén

XV. évf.

-

-

2005. június 14.

12. szám

megvalósíthatósági
tanulmány
és
innovatív
finanszírozási modell kialakítása: magvető t őke alap
létrehozásának lehetőségei, feltételei; döntéshozók
számára
készített,
innovatív
vállalkozások
finanszírozási lehetőségeit elősegítő javaslatok
regionális stratégiákba történő beolvasztása
disszemináció:
eredmények
és
tapasztalatok
disszeminációja a célcsoportoknak
általános menedzsment: a projekt hatékony és
precíz menedzselése.

A projekt tevékenységeinek konkrét céljaként először
egy megvalósíthatósági tanulmányt készítünk arra
vonatkozóan, milyen lehetőségei vannak az adott
régióban egy magvető tőke alap létrehozásának.
Ezt követően elkészítünk egy innovatív finanszírozási
modellt (stratégiai javaslatokat), azzal a céllal, hogy azok
a regionális döntéshozókkal folytatott megbeszélések és
tervezések eredményeképpen beépítésre kerüljenek
regionális innovációs és/vagy regionális fejlesztési
stratégiákba.
A projekt célcsoportjai: A projekt eredményeinek
haszonélvezői közvetlenül az innováció-támogatás,
innováció-finanszírozás (ill. szélesebb értelemben a kkv-k
finanszírozása) területén tevékenykedő szervezetek
(kormányzati és regionális szervezetek, közvetítő
szervezetek, kamarák, innovációs központok és
ügynökségek, befektető szervezetek stb.) lesznek.
Rajtuk kívül a projekt megvalósítása révén erősödni fog
az együttműködés a kormányzati, ill. regionális
szervezetek és a piaci szereplők (pl. befektetők, kkv-k)
között és mindezeknek az eredményeként – közvetett
módon – a projekt előnyeit azok a kkv-k fogják élvezni,
amelyek finanszírozási forráshoz tudnak majd jutni, ami
munkahelyteremtést, beruházásokat és a régió
gazdaságának fejlődését fogja szolgálni.

Az INNOSTART Alapítvány 2005. június 1-3. között
tanulmányutat szervezett Karintiába. A tanulmányúton
Magyarországról az Innostart Alapítvány, az InfoPark
Alapítvány, a Közép-Magyarországi Innovációs Központ,
az INNONET Innovációs és Technológiai Központ, a
SEED Alapítvány és a Business Basic Alapítvány képviselői vettek részt.
Az út célja elsősorban a magyar és a karintiai vállalkozásfejlesztő szervezetek közötti együttműködések kialakításának elősegítése, a szervezetek egymásnak való
megismerkedése volt. A tanulmányút során a magyar
résztvevők látogatást tettek a CBC projekt ausztriai
partnerénél, a LAKESIDE Science and Technology Parkban, ahol kölcsönös bemutatkozásokra került sor.
A tanulmányút második napján megbeszélésekre és
látogatásokra került sor az alábbi osztrák szervezeteknél:
- Carinthian Economic Promotion Fund (Klagenfurt)
- Carinthian Economic Chamber (Klagenfurt)
- Graduate Centre for Entrepreneurship in Carinthia
(Build!) (Klagenfurt)
- Mirco-electronic Cluster (Villach)
A kölcsönös bemutatkozásokon túl a magyar résztvevők
megismerkedhettek a karintiai vállalkozástámogatási-

Hírek
finanszírozási modellel, illetve a jól működő inkubációs
rendszerrel.

Regionális Innovációs Ügynökségek
A Nemzeti Fejlesztési Terv II és a Regionális Fejlesztési Koncepció vitája címmel rendeztek műhelytalálkozót az Észak-alföldi régióban 2005. május 30-án a
Regionális Fejlesztési Ügynökség konferenciatermében,
Debrecenben. A rendezvényre meghívót kaptak a régióban működő ipari parkok és inkubátorházak.
A szervezetek képviselői megismerkedhettek a NFT II
tervezetével és a regionális fejlesztési koncepcióval. A
rendezvény célja az volt, hogy a tervezésben érintett
szervezetek megismerjék és beépítsék az ipari parkok
képviselőinek véleményét a tervezési dokumentumokba.
A műhelytalálkozót Grasselli Norbert, az INNOVA vezetője nyitotta meg, majd Rakusz Lajos, az Ipari Parkok
Egyesületének elnöke hívta fel a figyelmet az egyeztetési
folyamat és az ipari parkok részvételének fontosságára.
Nagy Gábor Miklós, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal főosztályvezetője, bemutatta a második Nemzeti Fejlesztési terv prioritásait és céljait. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Innovációs Főosztályának vezetője,
Balogh Tamás a nemzetközi innovációs folyamatokról
és a NFT innovációs vonatkozásairól tartott előadást.
Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Tervezési Osztályának képviselője, Fábián Márta a régió
2007-13-ra vonatkozó terveit ismertette.
Az ipari parkok és inkubátorházak képviselőnek segítségével élénk, konstruktív vita alakult ki a parkok gazdaságfejlesztésben betöltött szerepéről és a régiós specialitásokról. A megbeszélés során több vélemény és
javaslat is elhangzott a fejlesztési tervekkel kapcsolatban.
A műhelytalálkozó második felében Muzamel László, a
Magyar Fejlesztési Bank, és Gombosné Balog Magdolna, a Budapest Bank képviselője beszélt az ipari parkok
számára megnyíló, új finanszírozási lehetőségekről.
Edőcs András, a PPP Kht. projektmenedzsere felhívta
a figyelmet az állami és magánszektor közötti új
együttműködési lehetőségekre, majd Dr. Milei Lajos , a
Webbusiness Kft. vezetője ismertette az e-üzletben
rejlő lehetőségeket. A programot Percze István, az IPE
Észak-Alföldi divízióvezetője zárta.

Megjelent az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 2005. májusi Hírlevele, mely az ügynökség szándékai szerint a jövőben havonta fog megjelenni.
Az első számban bemutatásra kerülnek a régió innovációt közvetítő stratégiai szervezetei, azok munkaszervezetei, tevékenységük, a Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjainak pályázati lehetőségei és az Északmagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség regionális pályázati kiírásai, valamint aktuális hírek, események.
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Hírek
Bár a hírlevél elsősorban a gazdasági élet szereplőinek
készül, bizonyára hasznos információkat találnak benne
az innováció iránt érdeklődő, más területeken tevékenykedő olvasók is.
Az egységes elektronikus információs rendszer kialakításáig is minden információ elérhető az INNOCENTER
Innovációs Központ honlapján: www.innocenter.hu

Vállalkozói Inkubátorok
Szövetsége
2005. június 9-én, Debrecenben, ünnepélyes keretek
között átadták a Főnix Inkubátorház és Üzleti Központot. Az IN-CO Kft. mint beruházó a volt „kis Ruhagyár”
bővítésével és rekonstrukciójával egy olyan szolgáltató
jellegű inkubátorház létesítését tűzte ki célul, mely a
kedvezményes bérleti lehetőségen túl különböző szolgáltatásokat biztosít, és ezzel közvetlenül is segíti elsősorban az új fejlődési szakaszba lépő, kezdő vagy „túlélő”
vállalkozásokat.
Természetesen a társaság a „betelepült” cégek mellett,
az inkubátorházon kívül működő termelő, szolgáltató és
kereskedelmi vállalkozások életben maradási, megerősödési és fejlődési esélyeinek javításában is katalizátor
szerepet kíván betölteni.
Az inkubátorház mint üzleti központ többek között irodai, ügyviteli és informatikai szolgáltatásokkal, pályázatfigyeléssel, jogi, könyvelési, üzletviteli és európai uniós
tanácsadással szolgálja a vállalkozásokat. Az inkubáció
hozzájárul egy strukturált üzleti környezet kialakulásához, minimalizálja az új üzleti vállalkozások körüli kezdeti
akadályokat, s megalapozhatja a már működő vállalkozások továbbfejlődésének lehetőségeit, irányait, valamint előmozdítja a vállalkozások közötti együttműködés
kialakulását is.
A FŐNIX Inkubátorház és Üzleti Központ a Vállalkozói
Inkubátorok Szövetségének (VISZ) tagjaként kívánja
végezni tevékenységét, lehetőséget teremtve ezzel a
Szövetség által kialakított ún. szolgáltatási-mátrix igénybevételére is. Annus István, a VISZ társelnöke, a MISZ
elnökségi tagja megnyitó beszédében hangsúlyozta az
inkubátorok együttműködésének és a szolgáltatásaik
összehangolásának fontosságát.
Elengedhetetlennek tartja az állami közreműködést,
különös tekintettel a Strukturális Alapok megszerzésének koordinálásában, célszerűnek látja ezért központi
programokat kialakítani, amelyben minden eddigi és
leendő inkubátor együttműködése szükséges. Ezután
Dr. Juhászné Lévai Katalin a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke is köszöntötte a résztvevőket.
A debreceni fejlesztés eredményeként közel 2500 m2
iroda-, üzlethelyiség, raktár, m űhely és egyéb helyiség
vehető igénybe a FŐNIX Inkubátorház és Üzleti Központban, melynek a töltöttsége a kiadható terület arányában jelenleg 88 %-os. Az épületben már kutatásfejlesztési (ún. spin-off vállalkozás), forrásközvetítő-, tanácsadó cég, hiteltanácsadó és építészeti vállalkozások,
varroda, fitness terem, bútorbolt, kamarai oktatási
központ működik. Az inkubátorház rendelkezik belső

udvarral, mely lehetővé teszi a házon belüli, őrzött parkolást. A többszintes épületben személy- és teherlift áll
a vállalkozások és az ügyfelek rendelkezésére. Az inkubátorházban tárgyaló-, oktatóterem vehető igénybe.
A beruházást – mely a projekt első szakasza – a társaság saját forrás mellett, hitelből és a Területfejlesztési
Célelőirányzatból nyert támogatási összegből finanszírozta.
Az érdeklődők a www.fonixinku.com több nyelvű honlapon tájékozódhatnak, melyen a bérlők is megjelenési
lehetőséget kapnak.

Ipari Parkok Egyesülete
Az Ipari Parkok Egyesület 2004 őszén mint kiemelt civil
szervezet kapcsolódott be a Nemzeti Fejlesztési Terv II.
alapozó munkálataiba. Az Egyesület a konkrét programok kimunkálása érdekében – ahogyan két évvel ezelőtt
is tette – regionális műhelytalálkozók szervezését készítette elő, a munka következő fázisában, május első
felében. Valamennyi műhelytalálkozó egyik alapvető
dokumentumaként a regionális innovációs stratégiát
tekintette az Egyesület.
Az eredeti terv szerint a másik orientáló anyag az országos fejlesztési koncepció lett volna, de az nem készült el olyan formában, hogy azt munkaanyagként közre lehetett volna adni. Ezért a műhelytalálkozókat egy
hónappal későbbre ütemeztük – de a fejlesztési koncepciót így is nélkülözni kellett.
Az eddig megtartott megbeszélések:
Május 26.
Pécs, Dél-Dunántúl
Május 27.
Budaörs, Közép-Magyarország
Május 30.
Debrecen, Észak-Alföld
Június 3.
Szeged, Dél-Alföld
Június 10.
Tatabánya, Közép-Dunántúl
A műhelytalálkozók sajátossága volt, hogy ez alkalommal a szervezőmunkát az év elején létrejött Regionális
Innovációs Ügynökségek végezték. A résztvevők köre
kibővült az inkubátorházak vezetőivel: az IPE és az Inkubátorházak Szövetsége együtt tartották ezeket a megbeszéléseket. A napirend két kérdés megválaszolására
irányult:
1.
2.

A Nemzeti Fejlesztési Terv II-be milyen konkrét
javaslatot lenne célszerű felvenni?
Az ipari parkok fejlesztésében, működésében milyen finanszírozási feltételeket kellene a kormányzatnak (illetve a régióknak) teremtenie? Jelenleg
milyen lehetőségeink vannak?

Az NFT-koncepció és a regionális elgondolások figyelembevétele mellett a fő feladat az ipari parkok és inkubátorházak sajátos igényeinek, fejlesztési céljainak átgondolása, illetve az ezek megvalósítását szolgáló program „összerakása”.
Általános célok:
- versenyképesség növelése,
- munkahelyteremtés,
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felzárkózás elősegítése,
a hozzáadott érték növelése.

Hírek
-

képzési program ipari parki menedzserek számára;
infrastruktúra-fejlesztés (elmaradt vidéki térségekben);
intenzív tőkeszervezés (ITDH menedzselésében),
projektek azonosítása ipari parki közegben – finanszírozás menedzsment –, az ipari parkok fejlesztése
érdekében;
szülőföld program (határmenti együttműködésben,
illetve know-how átadás, oktatás révén).

Konkrét célok:
- szolgáltatások nyújtása korszerű technológiák alkalmazása érdekében,
- technológiai központ, inkubátorház, spin-off cégek
létesítése (fejlesztése, beszállítói programok...),
- az ipari parkok hálózatos működésének előmozdítása
(informatikai fejlesztések, e-business),
- kapcsolatépítés egyetemekkel, kutatóintézetekkel,
egyetemi tudás-központokkal, technológiai transzfer
(innovációs program),
- ipari parkok infrastruktúrájának kiépítése,
- a humán erőforrás fejlesztése (képzés, nemzetközi
tapasztalatszerzés).

-

Az már az eddigiekből is jó valószínűséggel állítható: az
ipari parkok az NFT II-ben prioritást fognak kapni, a
kérdés az, hogy ez milyen komponenseket fog tartalmazni.

A javaslatot az IPE eljuttatta a Kormányhoz.

A résztvevők arra törekedtek, hogy a felmerült javaslatok majd egy programcsomagba összerendezhetők
legyenek.
Valamennyi műhelytalálkozón részt vett a GKM képviseletében Dr. Balogh Tamás főosztályvezető, vagy Dr.
Nikodémus Antal főosztályvezető-helyettes. Néhány
műhelytalálkozón a Nemzeti Fejlesztési Hivatal is képviseltette magát.
A regionális műhelytalálkozók első „körének” javaslatait
az IPE Elnöksége összegzi, s azt eljuttatja a Gazdasági
és Közlekedési Minisztériumhoz. A konkrét javaslatok
majd a második „körben”, várhatóan szeptemberoktóber folyamán körvonalazódnak, amikor a kormányzati koncepció, az NFT II prioritásai már megfelelő „fogódzókat” adnak.

-

A program részletes kidolgozását – amennyiben a kormány a javaslattal egyetért – az Ipari Parkok Egyesület
rövid határidővel tudja vállalni, hiszen az Egyesület dolgozta ki a parkok fejlesztési stratégiáját is, s regionális
műhelytalálkozókon tekintik át az NFT 2-vel kapcsolatos
tennivalókat és az aktuális ügyeket.

Oktatási
Minisztérium
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács Finanszírozási
Szakbizottsága 2005. május 31-én, kedden ülést tartott az Oktatási Minisztériumban az alábbi napirenddel:
1. A felsőoktatás finanszírozása az új felsőoktatási
törvény keretei között
2. Javaslat előállítása a felsőoktatási tudományos
normatívához
szükséges
teljesítményértékelésre.
A napirend heves vitát váltott ki a bizottság tagjai részéről és számos olyan problémát fogalmaztak meg,
mely az elkészített anyag további finomítását javasolja.
Az ülésen részt vett Dr. Mogyorósi Péter , a Magyar
Innovációs Szövetség Dél-alföldi regionális igazgatója is.

JAVASLAT A „SZÁZ LÉPÉSHEZ” – IPARI PARK
PROGRAM
Az elmúlt tíz évben helyi kezdeményezéssel létrejött ipari
parkok mind a foglalkoztatásban (148 ezer munkahely),
mind az ipari teljesítmény alakulásában (25%-os súly az
árbevételben, 30%-os részarány az exportban), mind a
térségfejlesztésben (165 szervezet – 165 fejlesztési
program a kistérségek szintjén!) stratégiai jelentőségre
tettek szert. Kormányzati támogatás mindössze 8 milliárd forint volt ezen idő alatt: a központi források e területen bizonyultak a leghatékonyabbaknak.
Az Ipari Parkok Egyesület ezért javasolja, hogy a Kormány indítson egy ipari park programot, amely aktivizálni képes az e területen működő szervezeteket – s
ugyanakkor előkészít egy átfogó, a gazdaság versenyképességét jelentős mértékben javító fejlődést az NFT 2
keretében 2007-2013 között.
A program elemei:
- ipari park portál, e-business (hálózatépítés), az ipari
parkok marketingje,
- technológiai (szolgáltató) központok a regionális
innováció fejlesztés keretében, ipari parkokban (pilotprogram, helyi igények, prioritások szerint);
- inkubátor-program (ipari parkokban);

Kutatási és Technológiai
Innovációs Tanács
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács május
18-i ülésén tárgyalta a Baross Gábor Programot. E
program fő funkciója a regionális innovációs hálózatok
támogatása. A program indítását az tette lehetővé,
hogy az Innovációs Alap évi kiadási előirányzatának
25%-át a Regionális Fejlesztési Tanácsok javaslatai
alapján, az NKTH elnökének előterjesztésében az Innovációs Tanács hagyja jóvá. A Tanács e napirendi pontjának tárgyalására meghívta a regionális fejlesztési
tanácsok elnökeit és az év elején létrejött regionális
innovációs ügynökségek vezetőit. A régiók bemutatták a
regionális innovációs stratégiájukat, az általuk kidolgozott prioritásokat, s azok forrásszükségleteit.
A Tanács kritikus hangvételű vitában összességében
elfogadta a régiók javaslatait, s a következőképpen
határozott:
1. egyetértett a Regionális Fejlesztési Tanácsok javaslatai alapján kialakított regionális innovációs fejlesztések programcsomag tartalmával,
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2. szavazattöbbséggel egyetértett azzal, hogy a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács támogatási kerete 440 millió Ft.-ról 800 millió Ft.-ra
emelkedjen (A Tanács ezzel a döntéssel a Középdunántúli Regionális Fejlesztési Tanács programjának támogatási keretét a többi régióéhoz igazította.),
3. egyetértett azzal, hogy erre a célra az Innovációs
Alap 2005. évi forrásaiból mindösszesen 6 894
millió forint kerüljön felhasználásra,
4. egyetértett azzal, hogy az egyes alprogramok részelőirányzatai között a program előrehaladása során szükségessé váló átcsoportosításokat a Regionális Fejlesztési Tanácsok az NKTH-val egyeztetve
megtehessék.
5. egyetértett azzal, hogy a pályázatok lebonyolításában résztvevő Regionális Fejlesztési Ügynökségek
közreműködésének ellentételezése a Regionális
Fejlesztési Ügynökségek pályázatainak módosításával kerüljön megoldásra olyan módon, hogy erre a
célra három évre összességében 150 millió forint
keretösszeg álljon rendelkezésre az Innovációs
Alapból.

Köszöntjük új tagjainkat!
Tagsorszám
448.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:
Ügyvezető
Igazgató:

Dr. Mucsy Mérnökiroda Bt.
1146 Budapest, Erzsébet
királyné útja 4/a
Dr. Mucsy Endre
3845-603
Dr. Mucsy Endre

Tevékenység: szélenergiát hasznosító gépek tökéletesítése.
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Kajtár István: Bevezetés a jogi kultúrtörténetbe Dialóg Campus Kiadó, 2004
Dr. Osman Péter ismertetése
Kétféle ember számára lehet igen hasznos, kétféle
ember figyelmére érdemes ez a nagyon érdekes és
tanulságos mű: annak, akinek kenyere a jog és annak,
akinek nem. Az utóbbiak vannak többen - nekik ajánljuk,
nekik mutatjuk be kifejezetten abból a nézőpontból, hogy
a nagynevű jogászprofesszor tanulmánya mit ad annak,
aki maga nem jogász.
Jogi kultúrtörténet - mire ez nekünk? Nos, arra, amire
a történelem, és általában társadalomtudományok:

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

hogy értsük a világot, amelyben élünk, mert azt érteni
nemcsak hasznos, de izgalmas is. Korunkban nincs,
akinek mindennapi életét ne fonná át a jog. Bármit
teszünk, bárhogyan viselkedünk magánemberként, vagy
a gazdaság szereplőjeként, jogszabályok határozzák
meg lehetőségeinket, kötelezettségeinket, jogi keretek
rendezik egymáshoz és a világhoz fűződő viszonyainkat.
Senki sem szabadulhat attól, hogy a jogrend erőterében
tegye minden lépését, senki sem térhet ki az elől, hogy
a törvény ismeretének hiánya nem mentesít annak
betartásától. A társadalmi és a gazdasági kapcsolataink
szövetét úgy támasztja meg a jogrend, ahogyan a
csontváz az izmokat. Ezen az sem változtat, hogy a
jogszabályokat emberek alkotják, és ezért azok gyakorta
épp olyan gyarlóak, mint azok, akik kialakították őket.
Amint az az ebben a könyvben sorakozó példákból is
igen jól kitűnik, a jogalkotás és a jogalkalmazás gyakorlatában ott tükröződik a szóban forgó társadalom berendezkedésének, hatalmi viszonyainak nagy része.
Minden olyan társadalomra, ahol az istenadta népnek
van beleszólása a törvényalkotók kiválasztásába vagy
képes lenne azt kierőszakolni magának, kétségkívül
elmondható, hogy olyan a jogrendje - az erényeivel és
szintúgy a hibáival és a gyengeségeivel -, amilyet megérdemel.
Ismerjük el: e könyv nyelvezete, különösen a bevezető
részben, kissé talán száraznak érződik annak, aki nem
szokott hozzá a szakmunkák szabatos fogalmazásához.
Ám nagyon hamar ráérzünk a téma valódi ízére, vonzerejére, és innen már visz magával annak érdekessége.
A tanulmány témakörei a civilizált élet gyakorlatilag
minden területét átfogják: Alkotmányjog és közigazgatás
/ Bűn és bűnhődés / Magánjog és az üzleti élet /
Igazságszolgáltatás / Háborúk, békekötések / Diplomácia / Az alattvalók. Csupán ízelítőül néhány a témákból: A szuverén hatalom jogi kultúrtörténeti ábrázolása
/ A koronázás jogi kultúrtörténete / Az önkormányzatok jogi kultúrtörténeti világa / A bűnös cselekedetek /
A vesztőhely és a hóhér / Házasság - család - személyi
állapot / A pénzügyek világa / Az igazságszolgáltatás
színhelyei és tárgyi világa / Az igazságszolgáltatás
„szent szövegei” / A prókátorok / Az állam fegyveres
erejének szimbólumai az építészetben / A dicsőség, a
fegyveres hatalom és az erőszak menetei / A katonai
kitüntetések kultúrtörténete / Diplomácia, diplomaták /
Hadüzenetek és békekötések / Az alattvaló a maga
körében: a rendtartó falu / A céhek világa.
Rendkívül színesek a verbális illusztrációk, azaz az idézetekben felvonultatott szövegek. Egyebek közt káprázatos
helyszíni tudósítást kapunk az utolsó magyar királykoronázásról, ma is mértékadónak elfogadható rendelkezéseket Kőszeg város 1649-es statútumából, részletet II.
Józsefnek az állami hivatalnokokhoz intézett „pásztorleveléből” - és még hosszan folytathatnánk.

Louis Bréhier: A bizánci birodalom intézményei Bizantinológiai Intézeti Alapítvány
Dr. Osman Péter ismertetése
Aki nem ismeri a múltat, nem értheti a saját világát, a
jelent sem. Kevés témakörre érvényes ez olyannyira,
mint a bizánci birodalomra. Legtöbbünk nincs is tudatában, mennyire itt él a mindennapjainkban e birodalom
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öröksége, mennyire része az életünknek. Túl mindazon,
amit a vallás révén a követőire hagyott, ott van a gondolkodásmódunkban, a kultúránkban, a politikai viszonyainkban, a módozatokban, ahogyan a hatalmi struktúrákban helyezkedünk, és vívjuk a kisebb- és nagyobb
léptékű harcainkat. Szűkebb környezetünk, Közép-KeletEurópa mai viszonyait, és az ezekhez vezető ezer év
fejlődéstörténetét pedig igazából meg sem érthetjük
Bizánc e térségre gyakorolt hatásainak ismerete nélkül.
Birodalom, a hatalom építésének és gyakorlásának
felsőfokú technológiái. Bizánc történelme, politikai élete
és sok évszázadon át fejlesztett, finomított intézményrendszere mindmáig az egyik legjobb példatár annak
tanulmányozására, hogyan tegyük a hatalom megszerzéséért és megtartásáért folytatott küzdelmekben a
leghatékonyabb fegyverünkké az ész mesteri alkalmazását a kapcsolatrendszerek, a szövetségek, az intrikák
kezelésében, a cselvetésekben. Etikáról ugyebár nem
beszélünk, de hát annak nyűgét a hatalom mesterei
mindig is hamar lerázzák.
Máig is, ha szembekerülünk olyan, az érdekek bonyolult,
többé-kevésbé kibogozhatatlan szövevénye által működtetett hatalmi rendszerrel, ahol a kapcsolatok jelentősége sokkal nagyobb, mint a nyers erőé, ahol a pozíciókért folytatott harcok nagyrészt rejtve, a színfalak mögött folynak, ahol meghatározó szerepet kapnak a belső
intrikák, a korrupció, ahol művészetté fejlesztették a
gyilkolás kifinomult technikáit - a szó átvitt, és olykor
szintúgy a közvetlen értelmében -, amely az egymással
küzdő klikkekre épül, és amelyben minden a hatalomért
és a hatalom útján történik, automatikusan is a bizánci
jelző tolul fel bennünk.
A hatalomgyakorlás kifinomult technológiái: a maga
korában Bizánc alkotta meg a diplomácia mesteriskoláját, és ezzel a mai napig mintát ad a geopolitika mestereinek. Diplomáciájával hadseregeket mozgósított, és
seregeket helyettesített azáltal, hogy nemegyszer elérte, mások vívják meg az ő csatáit. Diplomáciája átfogta
egész Kelet-Európát, és minta-adással is, szövetségi
rendszerek működtetésével is igen jelentős szerepet
játszott az ott létrejövő államok kialakulásában. Európa
innen tanulta el, hogy az igazi államhatalom nem a
nyers erőre támaszkodik, hanem az élet minden fontos
területét az uralma alatt tartó intézményrendszerre.
Bréhier írja a Bizáncról szóló kitűnő tanulmánysorozata
első részében (Bizánc tündöklése és hanyatlása Bizantinológiai Intézeti Alapítvány) „Amint Bizánc elnyerte függetlenségét, felöltötte jellegzetes arculatát, amelyet egész történelme során visel majd: hagyományaiban római, kultúrájában görög, kormányzati módszereiben pedig keleti, amelyek gyakran túlzott szerepet biztosítottak az államban az uralkodó személyes környezetének, akik állandóan egymással versengtek a hatalomért”.
Akit érdekel a hatalomgyakorlás művészete és technológiája, letehetetlenül érdekesnek olvasmánynak találja
ezt a hatalmas tanulmányt. Fejezetei részletesen elemzik a birodalmi működés súlyponti elemeit, mint az igazságszolgáltatás, a pénzügy, az állam és az egyház öszszefonódása, a kormányzás, a közigazgatás, a diplomácia, a hadsereg, a tengerészet Könnyűnek ugyan nem
mondható, hiszen óriási ismeret- és információanyagot
vonultat fel tudományos igényességgel, ám a fordítást
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és a szerkesztést végző Baán István kiváló stílusa így is
gördülékennyé teszi.

Robert B. Catell & Kenny Moore & Glenn Rifkin: The
CEO and the Monk - One Company’s Journey to Profit
and Purpose A Vezérigazgató és a Szerzetes - Egy
cég útja a nyereséghez és a sikerhez John Wiley &
Sons, 2004
Dr. Osman Péter ismertetése
Nagyon figyelemreméltó esettanulmány a sikeres cégvezetésről. Egy nagy amerikai cég valóságos története
arról, hogyan szövetkezett egy egészen rendkívüli páros
arra, hogy átvezessék az ezredvég viharosan változó
feltételeinek fenyegető buktatóin. Különösen tanulságos
példa, hogyan ötvözték, teljes sikerrel, a hagyományos
közösségi értékeket a cégvezetésben nélkülözhetetlen,
keményen célratörő szemlélettel, mondhatni vizet a
tűzzel, hogy e kombináció ereje vigye át a vállalatot az
örvényeken. Hitelét és ezzel az erejét az elbeszélő személyek adják, akik valóban mindvégig kulcsszerepeket
játszottak benne.
Catell az egyik legnagyobb USA közüzemi energiaszolgáltató cég vezérigazgatója, elismert üzleti vezető New
York-ban. Moore katolikus papként 15 évet töltött egy
szerzetesi közösségben, majd visszatért a világba, s ott
állást kellett találnia. Amint mondja, ehhez minden felkészültsége a magas teológiai képzettség és a mély
lelkiélet volt. A Gondviselés - az övé?? a cégé?? - öszszehozta Bob Catellel, Moore szavaival egy kemény,
reálisan gondolkodó cégvezetővel, aki számára ugyanakkor egyaránt jelentése volt a cég profitjának és az
egyén életcéljának, s ugyanolyan rámenősen igyekezett
menedzselni az üzlet puha - értsd: emberi -területeit,
mint az eleve keménynek tekintett részét. Mooret,
mondjuk úgy, különleges humánpolitikai közvetítőként és
tanácsadóként alkalmazta, hogy a maga különleges
felkészültségével, érzékenységével segítsen meghozni,
és elviselhetővé is tenni a cég túléléséhez elkerülhetetlen intézkedéseket.
A 20. sz. utolsó harmadától a vállalatvezetés egyik
legnagyobb feladata, kihívása a változások befogadásának, valójában azok túlélésének menedzselése. A hánykolódást senki sem kerülheti el - a nagy kérdés tehát,
hogyan lehet megmenekülni az elmerüléstől. Az első,
elvi válasz erre is egyszerű: előre kell menekülni. Az
életkérdést a második jelenti: HOGYAN? Erről szól
Catell és Moore különleges párosának története, amelyet cégük sikere hitelesít.
A történet amúgy mindennel, amit az amerikai üzleti
élet kemény világáról tudni vélünk, szinte hihetetlen, s
ezzel méginkább tanulságos. Moore metaforája: akárcsak hajdan Mózesnek, Catellnek is ki kellett vezetnie
emberek egy nagy csoportját a hazai terepükről, ki egy
fájdalmas tapasztalatokkal és kockázatokkal teli terepre,
tartva bennük egy boldog jövő reményét. A kemény
valóság: piacának liberalizálásával megszűnt a cég kényelmes és főként biztos pozíciója, és fenyegető versenyhelyzetbe került, amelyben csak az alkalmazkodás
adhatta meg a fennmaradás esélyét. A sajátosság: a
vezetők ebben a helyzetben is fenn akarták tartani azokat az értékeket - pl. mind az ügyfelek, mind a saját
dolgozóik iránti lojalitást, továbbá az üzleti tisztesség
hagyományos normáinak betartását -, amelyeknek kö-
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Sajtószemle
szönhetően cégüket közmegbecsülés övezte. A bevezető ehhez ellenpontként az Enron ügyet hozza fel. Az
igazolás: mi lehetne más, mint a siker, a tény, hogy
Catell cége megerősödve jött ki a hosszú menetelésből.
És a könyv lényege, értékének forrása: Catell és Moore,
az üzlet ill. a lélek embere külön-külön, a maga nézőpontjából írja le és kommentálja ennek döntő mozzanatait.

MÉRNÖK ÚJSÁG, 2005. JÚNIUS, 34. OLDAL
LEONARDO NEVÉT VISELI A VIRTUÁLIS TÉRBELI „VARÁZSCERUZA ”
HAT ELSŐ DÍJAT NYERT A FIATAL FELTALÁLÓ
PROGRAMOK A MILLENÁRISON, 2005. JÚNIUS 1., SZERDA,
18. OLDAL
INNOFORUM 2005., XIII. HAZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZE
WWW.PORTFOLIO.HU,

A

CSAK HÚZNI

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

NAPI-ONLINE, 2005. JÚNIUS 1., SZERDA
SZAKADÉK A BEFEKTETŐK ÉS A VÁLLALKOZÁSOK KÖZÖTT

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség
és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.

MAGYAR GAZDASÁGI MAGAZIN, 2005. MÁJUS, 10. OLDAL
AZ ELHATÁROZÁSON MÚLIK
INTERJÚ DR. PAKUCS JÁNOSSAL
DUNA TV, INDUL A NAP, 2005. MÁJUS 19., SZERDA
SZENZÁCIÓS MAGYAR INNOVÁCIÓS SIKER
HARDWARE SOFTWARE, 2005. MÁJUS 19., SZERDA
MAGYAR DIÁK TALÁLMÁNYA TAROLT EGY VILÁGRENDEZVÉNYEN
MTV ONLINE, 2005. MÁJUS 19., SZERDA
KORMÁNYFÕI GRATULÁCIÓ A VILÁG LEGJOBB
NEK, RÁTAI DÁNIELNEK

2005. JÚNIUS 1., SZERDA

KOCKÁZATI TŐKE OLYAN , MINT A KÖTÉL: NEM LEHET TOLNI,

TUDÓSJELÖLTJÉ-

KOSSUTH RÁDIÓ, SZONDA, 2005. MÁJUS 22., VASÁRNAP
MÚLT HÉTEN ARIZONÁBAN ÖTVENHATODIK ALKALOMMAL RENDEZTÉK MEG A HUSZONEGY ÉVEN ALULI TUDÓSOK VILÁGVER-

MAGYAR NEMZET, 2005. JÚNIUS 2., CSÜTÖRTÖK, 4. OLDAL
KI AD PÉNZT A TUDÁSRA?
„…Miközben nyilvánvaló, hogy a tudomány kulcsszerepet
játszik a gazdaság versenyképességének megőrzésében
és javításában, e terület az utóbbi időben ismét a hazai
állami költségvetés mostohagyermeke lett. Így a Tihanyban megszervezett, a tudomány finanszírozásáról szóló
szemináriumon a felszólalók is leginkább negatív beszámolókat tarthattak. Kevés a hazai kutatás fejlesztésre fordított pénz, alacsony a vállalati szféra részvétele,
s ráadásul a kutatók száma is megcsappant. Elhangzott: az ágazat csak a kormányprogramok írásakor
kerül elő…”
METRO, 2005. JÚNIUS 2., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL
OKTATÁS
„…A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda (KPI) meghirdeti a Pázmány Péter Programot
Regionális Egyetemi Tudásközpontok (RET) létrehozásának és működésének támogatására. A pályázat átfogó
célja a világ élvonalába tartozó egyetemi tudományos és
technológiai innovációs központok létrehozásának elősegítése…”

SENYÉT,

KOSSUTH RÁDIÓ, DIGITÁLIS, 2005. MÁJUS 25., SZERDA
INTERJÚ RÁTAI DÁNIELLEL
INFÓ RÁDIÓ, 2005. MÁJUS 25., SZERDA
ÉVENTE 10-12 MAGYAR FELTALÁLÓT …
HETI VÁLASZ, 2005. MÁJUS 26., CSÜTÖRTÖK
ÁLOMCERUZA
EXIT MAGAZIN, ANGYALOK
27., PÉNTEK
RÁTAI DÁNIEL

ÉS ÖRDÖGÖK ,

2005.,

MÁJUS

VILÁGGAZDASÁG, 2005. MÁJUS 31., KEDD, 9. OLDAL
HATMILLIÁRD TUDÁSKÖZPONTOKHOZ
„…Összesen hat, projektenként minimum egymilliárdot
pályázhatnak meg hazai egyetemek, ha vállalkozásokkal
közösen, egy nonprofit kutatóhellyel társulva tudásközpontot hoznak létre. A tudásközpontnak intenzíven
együtt kell működnie a gazdasági szférával, és gondolnia kell az utánpótlás nevelésére is...”
NAPI GAZDASÁG, 2005. MÁJUS 31., KEDD, INTERAKTÍV
GAZDASÁG 10+11. OLDAL
INTERJÚ BABÓCSY LÁSZLÓVAL, A CÉGCSOPORT MŰSZAKI INNOVÁCIÓS IGAZGATÓJÁVAL

EREDMÉNYE TÍZ SZÁZALÉKÁT FORDÍTJA K+F-RE A MINOR

MTV: NAP-KELTE, 2005. JÚNIUS 2., CSÜTÖRTÖK
TOVÁBBRA IS ELNÖK MARAD
VIZI E. SZILVESZTER
„…Megerősítette tisztségében a Magyar Tudományos
Akadémia elnökét Mádl Ferenc köztársasági elnök…”

FIGYELŐ, 2005. JÚNIUS 2. - JÚNIUS 8., 40+41. OLDAL
MAGYAR FIATAL NEMZETKÖZI SIKERE
VARÁZSCERUZA
„…Két webkamera, bizarr okuláré, írószerszám és a
napfogyatkozás idejéről megmaradt szemüvegek képezték a 21 éven aluli tudósok olimpiáján hat díjat begyűjtött magyar találmány alapját…”
FIGYELŐ, 2005. JÚNIUS 2. - JÚNIUS 8., 50-54. OLDAL
HATÓANYAGOK
„…Magyarország vonzó célpont lehet a gyógyszeripari
K+F kihelyezések számára, miután ezt a területet is
elérte a költségtakarékosság. A távol-keleti „innovációs
kistigrisek" - elsősorban India - azonban ebben is konkurenseink…”
FIGYELŐ, 2005. JÚNIUS 2. - JÚNIUS 8., 54. OLDAL
UNIÓS TENDENCIÁK
„…Az EU lisszaboni stratégiája értelmében a következő
ö t év politikájának egyik kulcseleme a K+F növelése: a
cél, hogy 2010-re a 25 tagú közösség K+F átlaga elérje a GDP 3 százalékát - úgy, hogy annak legalább kétharmadát a magánszektor állja…”
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DELEM

NAPI GAZDASÁG, 2005. JÚNIUS 3., PÉNTEK, KÖRNYEZETVÉ13+14. OLDAL
ÚJ TECHNOLÓGIA AZ IPARI VÍZ KEZELÉSÉRE
A BORSODCHEM AZ IDEI KÖRNYEZETVÉDELMI INNOVÁEIÓS DÍJ

nincs tolongás a kasszánál. A rendelet hatására 572,9
millió forintot fizettek ki eddig…”
MTV:

NYERSESE

SZERDA

„…Nagy
nemzetközi
érdeklődés
mutatkozik
a
BorsodChem által kidolgozott új technológia iránt, amely
megoldást jelenthet a környezetvédelmi előírások miatt
komoly problémákkal küzdő vinil-klorid-gyártó iparág
számára…”
NAPI GAZDASÁG, 2005. JÚNIUS 3., PÉNTEK, KÖRNYEZETVÉ13. OLDAL
A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY ÉS A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG...
„...1992 óta hirdeti meg az Innovációs Nagydíjat, valamint a szakminisztériumokkal, a Magyar Szabadalmi
Hivatallal és a Nemzeti Kutatási Technológiai Hivatallal
együttműködve az Innovációs Díjat…”

DELEM

HÍRADÓ DÉLBEN, REGIONÁLIS HÍRADÓ 2005. JÚNIUS 8.,

„…A Millenáris Parkban tartották a 14. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny díjkiosztóját. A
megmérettetésen hazánk ifjú feltalálói mutatták be
találmányaikat. Az első helyezettek képviselik majd Magyarországot az ifjú tudósok olimpiáján.
Pakucs János, elnök, Magyar Innovációs Szövetség:
Nagyon széles spektrumból jöttek ma a pályázatok elektronika, informatika, élettudomány, biológia, orvosi
kutatás. Kiemelnék egy elektronikus felügyeleti rendszert, amely egy lakásba betörő nyomvonalat végig
tudja kísérni és a lakó számára minden pillanatban
jelez, hogy a lakásban mi történik…”
NAPI GAZDASÁG, 2005.

VILÁGGAZDASÁG, 2005. JÚNIUS 3., PÉNTEK, 14. OLDAL
INNOFORUM 2005
KOSSUTH RÁDIÓ, REGGELI KRÓNIKA, 2005.

JÚNIUS

JÚNIUS

9.,

CSÜTÖRTÖK,

1+2.

OL-

DAL

4.,

SZOMBAT

INTERJÚ MÉSZÁROS LÍVIÁVAL
VILÁGGAZDASÁG, 2005. JÚNIUS 6., HÉTFŐ, 5. OLDAL
A NYERTES PÁLYÁZÓK EDDIG ALIG TÖBB MINT FÉLMILLIÁRD
FORINTOT KAPTAK KÉZHEZ

NEM TOLONGANAK AZ ELŐLEGÉRT
„…Az 52/2005. sz. kormányrendelet szerint a Nemzeti fejlesztési terv operatív programjainál elvileg legalább
7000 nyertes pályázó jogosult a megítélt támogatás 25
százaléka erejéig előlegre. Ehhez képest – úgy tűnik –

BRÜSSZEL ÚJRAFOGALMAZZA TÁMOGATÁSI POLITIKÁJÁT
„…A versenyképesség javítását szolgáló állami támogatásokat preferálná az Európai Bizottság most elfogadott
ötéves akcióterve. Az eljárás egyszerűbbé válik, de a
támogatásoknak elsősorban a kutatás-fejlesztésre és a
kisvállalatok igényeire kell irányulniuk…”
168 ÓRA, 2005. JÚNIUS 9., CSÜTÖRTÖK, 26+27. OLDAL
A JÖVŐJOBBÍTÓ
RÁTAI DÁNIEL TALÁLMÁNYAI
„…Nemrég rendezték meg az USA-ban a fiatal tudósok
olimpiáját. A húszéves magyar "versenyző" hat első díjat
nyert…”

Várható események

„A KKV-k hozzáférése a pénzügyi forrásokhoz” címmel rendeznek konferenciát 2005. június 16-17-én Bécsben. A
főbb kérdések:
Az EU bővítési folyamata új kihívásokat és lehetőségeket teremt a KKV-k számára több mint 25 országban. Hogyan
alakítják át a bankok termékeiket, hogy kiszolgálják Európa gazdaságának ezt a számottevő szektorát? Milyen további teendője van a kockázati tőkének, a fentiek figyelembe vételével?
Másrészt, a KKV-knek az EU új tagországaiban és a csatlakozó országokban a pénzügyek iránti folyamatos igénye
hatással van más pénzügyi szereplőkre is, mint a jogi, a tanácsadó és az IT-hez kapcsolódó cégek. Mi újat tud a
közszféra (EU, kormányok stb.) ajánlani a KKV-k elindulásának és fejlődésének finanszírozásával kapcsolatban?
További információ, részletes program és jelentkezés:
http://www.commsstrategy.com/Vienna4/start.htm

Jogérvényesítés a szellemi tulajdonjogok területén címmel készített tanulmányt dr. Bacher Vilmos és dr. Faludi
Gábor a Magyar Szellemi Tulajdonjogvédelmi Tanács felkérésére.
A tanulmányban foglalt javaslatokról szakmai vitát rendeznek 2005. június 27-én, az MTESZ Kossuth téri Székházának 309-310-es előadótermében.
A tanulmány a 2004/48/EK közösségi irányelv és a vonatkozó hazai jogszabályok rendelkezéseinek összehasonlító
elemzése alapján tesz javaslatot az irányelv átvételéhez szükséges jogszabály-módosításokra.
A vitavezető Dr. Vida Sándor, a Magyar Szellemi Tulajdonjogvédelmi Tanács tagja, lesz.
A tanulmány teljes szövege letölthető a www.mszh.hu/kiadv/ipsz/2000504/01-bacher.html oldalról.
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További információ és jelentkezés a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Titkárságán
(2.mie@mtesz.hu, 3531-780).

„A regionális innovációtól a nemzetközi versenyképességig” címmel rendez konferenciát 2005. június 29-én,
Brüsszelben az EU Vállalkozási és Ipari Főigazgatósága és Brüsszel városa. A konferencia szervezője a Brüsszeli
Innovációs Közvetítő Központ, Brüsszel városának pénzügyi támogatásával.
A konferencia központi témája az innováció és a nemzetek közötti technológiai együttműködés közötti kulcstényezők,
melyek előmozdítják Európa versenyképességét, beleértve azon stratégiákat, melyek segítik a vállalkozásokat, hogy
versenyképes fejlesztéseiket tökéletesíthessék a nemzetközi kulcsterületeken.
A három kerekasztal résztvevője lesz 400 szakértő 33 országból, a nemzetek közötti technológia transzfer területéről, köztük vezető ipari munkatársak, elméleti tudományos szakemberek és politikusok. Három területet emelnek
ki – a régiókat, a tudományokat és az ipart – melyeket esettanulmányok és sikertörténetek prezentációi segítségével
mutatnak be.
További információ, részletes program, regisztráció:
http://www.birc.be/10years-irc/programme.html

A Debreceni Tudományos Műszaki Park és a Geonardo Kft. közös szervezésében, az Európa Média Kht. támogatásával oktató program indul a Debreceni Egyetem diákjai részére.
A képzés időtartama: 2005. szeptember-2006. március, összesen tíz alkalom. (A képzés 2006. januárjában a
vizsgaidőszakra való tekintettel szünetel.)
A képzésen, amely az európai uniós támogatási rendszer, a pályázati forráso k és a projektmenedzsment a gyakorlatban témaköröket öleli fel, bármely végzős, nappali tagozatos hallgató részt vehet.
Az előadásokat magyar nyelven tartják, de a bemutatott projektek, és a kiosztásra kerülő segédanyagok angol nyelvűek, ezért az angol nyelvtudás előfeltétel.
A tanfolyam ára: 249.000 Ft/fő, amelyből az Európa Média Kht. 244.000 Ft költséget átvállal minden résztvevőtől. A résztvevők 5000 Ft részvételi díjat fizetnek. A hallgatók a kurzus végén vizsgát tesznek. A legjobb eredményt
elért három hallgató 30. 000; 20. 000, illetve 10.000 forintos jutalmat kap!
Helyszín: A DTMP Kht. - Hungarotarg Irodaház, Konferenciaterem II. em. 4030 Debrecen, Vágóhíd u. 3.
Jelentkezés: angol nyelvű önéletrajz és motivációs levél elküldésével az info@europamedia.hu címre, pontos címmel,
telefonszámmal legkésőbb 2005. szeptember 9-ig! A résztvevők kiválasztása az önéletrajzok alapján történik.
További részletek: Sztana Zsuzsannánál, a dtmp@axelero.hu címen,
vagy a 06 70 618-5523-as telefonszámon, vagy a 06 52 414-350-es faxszámon.
A programról további információ az alábbi weboldalon található:
http://www.euoldal.hu/tanfolyamok/tanfolyamok.php

InnovAction - a tudás, az ötletek és az innováció vására az ön cége számára címmel rendeznek vásárt Udinében
2006. február 9-11. között. A maga nemében egyedülálló vásár azt tűzte ki céljául, hogy kiemelt találkozóhelye
legyen az innovációt igénylő és kínáló vállalkozásoknak és lehetőséget teremtsen közülük a leginnovatívabbaknak,
hogy bemutathassák termékeiket, módszereiket és kutatási projektjeiket ipari és pénzügyi partnereknek és hogy egy
nemzetközi kiválósági hálózat résztvevői válhassanak.
A vásár három „térre” lesz osztva, az innováció alaplépéseinek megfelelően:
- Tudás tere: az a hely, ahol a tudást és az élményeket workshopok, szemináriumok és fórumok keretében osztják
meg nemzetközi hírű szakértők közreműködésével
- Ötletek tere: az innovatív ötleteket igénylő és kínáló vállalkozások találkozóhelye
- Innováció tere: az innovációt igénylő és kínáló vállalkozások találkozóhelye
A kiállítóhelyeken megtalálhatóak lesznek olasz és európai vállalatok, egyetemi tanárok, kutatók, kutatóközpontok,
technológiai és tudományos parkok, vállalkozás inkubátorok és üzleti-angyalok is.
További információ, regisztráció: www.fieraudine.it/innovaction/eng/edizione.html
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A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 2005-ben is meghirdeti Környezeti Megtakarítás díjait.
A részvétel feltételei:
-

A pályázó jogi személyiséggel rendelkező szervezet
A pályázónál az elmúlt öt évben legalább három olyan intézkedés megvalósult, amely számottevő környezeti
és gazdasági hasznot hozott (az esettanulmány legfeljebb 5 intézkedés leírását tartalmazhatja)
Rendelkezésre állnak a hasznokat mutató alapadatok, úgymint környezeti javulás, beruházási költség, éves
működtetési költség, éves megtakarítás és az ezekből számított megtérülési idő
A dokumentált intézkedések megtérülési ideje rövid, közülük legalább egy esetében három évnél rövidebb
A pályázó a fenti intézkedésekről 2 oldalas esettanulmányt készít a megadott formában
Határidők: Szándéknyilatkozat beküldése 2005. július 31-ig
Teljes esettanulmány beküldése 2005. augusztus 31-ig
Nevezési díj: KÖVET tagoknak 125 ezer Ft + ÁFA
Nem tagoknak: 250 ezer Ft + ÁFA
A pályázat formája: A pályázatot elektronikus úton kérjük benyújtani drótpostán az info@kovet.hu címre. A
pályázat elkészítésében a KÖVET munkatársai segítséget nyújtanak telefonos, személyes konzultáción keresztül.

A pályázattal kapcsolatos tartalmi elvárások:
A pályázat a benyújtott 2 oldalas esettanulmányból és a kapcsolódó képekből, grafikonokból áll. Az esettanulmány a
megadott formában, érthetően írja le az alábbiakat:
A cég fő adatai: alapítás, alkalmazottak, forgalom, piaci részesedés, főbb beszállítók, főbb vevők, legfontosabb termékek. Cím, kapcsolattartó.
Főbb környezetvédelmi intézkedések: az utóbbi években végrehajtott, rövid megtérülési idejű 3-5 intézkedés
leírása egy-egy bekezdésben. Nem lényeges, hogy az intézkedés elsősorban környezetvédelmi okból valósult-e
meg (lehet pl. technológiaváltás is), amennyiben jelentõs környezeti hasznot is hozott.
Környezeti és gazdasági hatások: táblázatos formában az alkalmazott intézkedések egymondatos leírása, a
környezeti hasznokra vonatkozó adatok (pl. intézkedés következtében keletkező kevesebb hulladék), megtérülésre vonatkozó adatok. Ez utóbbiak között szerepel a beruházási költség, az éves szintû működtetési költség
és megtakarítás, végül az ezekből számított megtakarítás.
Kiegészítő anyagok: a szervezet logója, a környezeti javulást mutató diagramok, az esetek jobb megértéséhez
szükséges legfeljebb 5 fénykép (elsősorban a környezeti intézkedésekről, esetleg telephelyről, a megvalósításban kulcsszerepet játszó személyekről).
A KÖVET Megtakarítás díja egyike azon hazai környezeti-vállalati elismeréseknek, amelyekkel a nyertesek továbbjuthatnak az Európai Bizottság European Business Awards for the Environment elnevezésű versenyére.
A díjazott cégek környezeti szakemberei 2005-tõl pénzjutalomban is részesülnek: a három nyertes cég környezeti
vezetője egyenként 100 000 Ft-os jutalomban részesül.
A nyerteseken kívül a 12 legjobb beküldött eset bekerül az Ablakon bedobott pénz IV. című kiadványba, amelynek
első három kötete alapműnek számít a témával foglalkozó hazai kutatók számára. A kötetből a benne szereplő szervezetek 100-100 tiszteletpéldányt kapnak (várható kiskereskedelmi ár: 1800 Ft).
További információ:
Pap Imre
tel.: (1) 473-2290, 1387 Bp. 62, Pf. 17.
info@kovet.hu, www.kovet.hu/abp4
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

4 Felelõs szerkesztõ: dr. Antos László
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meg.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@obser ver.hu

Hírlevél-szerkesztõség:

4 Felelõs kiadó: dr. Pakucs János

1036 Budapest, Lajos u.103., tel.: 453-6572, fax: 240-5625,

4 Munkatársak: Mosonyi Katalin, Kincses Anna

4 Design: Visualia

e-posta: innovacio@innovacio.hu, honlap: www.innovacio.hu

