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Berszán Ferenc
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Dr. Blaskó Gábor
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Csapody Miklós

Választott elnökségi tag

Dr. Detrek ői Ákos

Választott elnökségi tag

Dr. Frank József

Választott elnökségi tag
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Választott elnökségi tag
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Kovács F. László
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Dr. Papanek Gábor
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Dr. Patkó Gyula

Választott elnökségi tag

Polgárné Májer Ildikó

Választott elnökségi tag

Somogyi Miklós

Választott elnökségi tag

Dr. Veress Gábor

Választott el nökségi tag

Dr. Vékony Sándor

Választott elnökségi tag

Deme Gábor

Választott elnökségi tag
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Választott elnökségi tag
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Tagozati elnök
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Tagozati elnök

Dr. Osman Péter
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Dr. Cseh Ildikó

Tagozati elnök

Rakusz Lajos

Társult szövetség elnöke

Annus István

Társult szövetség elnöke

Dr. Bérci Gyula

Társult szövetség elnöke

Bretz Gyula

Társult szövetség elnöke

Székely Péter

Társult szövetség elnöke

Tzvetkov Julián

Társult szövetség elnöke

ifj. Duda Ernő

Társult szövetség elnöke

Dr. Mogyorósi Péter
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Dr. Harangozó István
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Budavári László
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Cím
Olajterv Rt.
1036 Budapest, Lajos u. 103.
COVENT Tőke Befektető Rt.
1122 Budapest, Maros u. 27.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
INNOTECH Kft
1119 Budapest, Andor u. 60.
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
MTA SZBK Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina u. 29-31.
Matáv Rt. PKI-FI
1502 Budapest, Pf. 520
Enigma Software Rt.
1121 Budapest, Ordas út 15.
ComGenex Rt.
1027 Budapest, Bem rkp, 33-34.
GE Hungary Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.
Budapest Bank Rt.
1138 Budapest, Váci út 188.
EGIS Gyógyszergyár Rt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
GE Hungary Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Gabonatermesztési Kutató Kht.
6701 Szeged, Pf. 391.
MTA M űszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
Intézeti Tanács, 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.
Iparfejlesztési Közalapítvány
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.
BorsodChem Rt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
Magyar Iparjogvédelmi és Szerz ői Jogi Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8
GKI Gazdaságkutató Rt.
1052 Budapest, Semmelweis u. 9.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II.
ITC-AMT Kft.
1142 Budapest Ungvár u. 64-66.
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
INTECO Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b
Innomed Medical Rt.
1146 Budapest, Szabó J. 12.
Magyar Katolikus Rádió Rt.
1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.
BME, Fotogrammetria és Tér-informatikai Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Nemz eti Kutatási és Technológiai Hivatal
1055 Budapest, Szervita tér 8.
Budapesti M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.
Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.
Pénzüg yi Szervezetek Állami Felügyelete
1031 Budapest, Zaránd u. 34/B.
IN TERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft, 1364
Budapest Pf. 93.
Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.
Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tudomá nyos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok
Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.
Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/A
LASER CONSULT Kft.
6726 Szeged, József Attila sgt. 130.
Debrecen Füredi út. 76.
4027
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 9028
Győr, Gesztenyefa u. 4
Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158
High Computer Kft.
7624 Pécs, Őz u. 5.

Beosztás
Ügyvezető Igazgató
Vezérigazgató

Tel
453-6470

Fax
240-5625

355-2493

202-2381

431-4102

432-6002

316-7430

316-7430

62/544272
209-3535

62-544658
466-5465

481-7400

481-7405

Vezérigazgató

30-3706616
214-2306

214-2310

Elnök

399-1157

399-1185

Üzletág-vezető

450-6000

450-6001

Kutatási Igazgatóhelyettes
ny. Ügyvezető
Igazgató
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár
Tudományos
Tanácsadó
Fejlesztési
Igazgató
FB-tag

Kutatási Igazgató

265-5504

407-4888

Tanácsadó

399-1119

399-2302

Professzor

463-3700

463-3084

Főigazgató

62-435235
395-2222

62-434163
395-9284

Elnök
Ügyvezető Igazgató
Elnökvezérigazgató
Főtitkár
Ügyvezető Igazgató
Rektorhelyettes
Ügyvezető igazgató
Ügyvezető Igazgató
Tanszékvezető

312-2213

332-0787

48-511211
353-1661

48-310891
353-1780

318-1868
318-1284
46/565034
266-5108

318-4023
46/563423
266-5108

363-3265

383-7147

Elnök

88/402803
46/359895
460-9200

88/423410
46/359895
460-9222

Műszak Igazgató

255-3340

255-3399

Rektor

463-2222

463-2220

Igazgató

209-5257

466-7503

Elnökhelyettes

441-3549

Tanszékvezető

30/5250808
463-1922

463-3080

Elnök

319-8913

319-8916

Vezető-főtanácsos

489-9649

Ügyvezető igazgató
Elnök

318-3309

317-4856

212-6991

201-7954
22/328110
302-2798

Elnök

22/514126
20/91279
85
204-2967

204-2969

Elnök

467-0236

467-0236

Elnök

475-0924

475-0925

Elnök

62-424729
62/562782
52/502974
46/365560

62-426098
62/562783
52/500426
46/327643

96/506900
88/421905
72/504050

96/506901
88/624631
72/333120

Igazgató

Társelnök
Ügyvezető Elnök

Ügyvezető Igazgató
Regionális Igazgató
Egyetemi Docens

Ügyvezető Igazgató
Dékán
Ügyvezető Igazgató
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Felhívjuk olvasóink szíves figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári
időszakban, a szabadságok miatt ritkábban, az alábbi időpontokban jelenik meg:
2005. július 26.
2005. augusztus 23.
Ezt követően újból kéthetente olvashatják a legfontosabb híreket.

Magyar Innovációs
Szövetség
Dr. Pakucs Jánosnak, a Magyar Innovációs Szövetség
elnökének a Magyar Köztársaság Elnöke 2005. június
24-én a „Köztársaság Elnökének Érdemérmét” adományozta „az innováció társadalmi térnyeréséért, az
innovációs gondolkodás elterjesztéséért folytatott áldozatos munkájáért, a fiatalok tudományos tevékenységének elősegítéséért”.
A kitüntetés átadására ünnepélyes keretek között a
Sándor Palotában került sor.

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 Központban,
Budaörsön. Az ülés célja, hogy az NFT II. részére a
„Központi inkubációs program és magvető t őke alap”
témában készült javaslatot a jelenlévők megvitassák.
A regionális versenyképesség növekedésében nagy
szerepük van a kis- és középvállalkozásoknak. Az inkubátorok olyan innovatív vállalkozásoknak nyújtanak segítséget hely és személyre szabott szolgáltatásokon keresztül, amelyek megfelelő anyagi eszközök hiányában fejlesztéseiket nem vagy csak sokkal hosszabb idő alatt
tudnák megvalósítani (elvesztve ezzel az esetleges versenyelőnyt). Elősegítik ezzel a korai szakaszban lévő
vállalatok sikertelenségi arányának lecsökkentését, és
felgyorsítják azoknak a cégeknek növekedését, amelyek
rendelkeznek a megfelelő növekedési potenciállal, munkahelyeket teremtenek, segítik az új technológiák piacra
jutását.

téseinek megvalósításában, műszaki-gazdasági elemzések elkészítésében és értékelésében.
A Fórum programja:
10:00
Bevezető – Egyed Géza, GKM – EU fejlesztési alapokért felelős helyettes államtitkár
10:15

Vitaindító előadások:
A program célja
A hazai helyzet ismertetése
Nemzetközi gyakorlat
Az elérendő cél, és javaslat a
megvalósításra
Az előadók a témát kidolgozó szakértői csoport tagjai:
Annus István
Garab Kinga
Dr. Horváth Piroska
Dr. Papanek Gábor
11:15
Szakmai vita
12:30
Szakmai vita összefoglalása

Az elmúlt években innovációs díjat nyert vállalatokból
alakult Magyar Innovációs Klub legutóbbi találkozójára
2005. június 24-én került sor a SOTE II. Belklinika Sejtanalitikai Laborjában.
A rendezvény házigazdája a 2003. évi Innovációs Nagydíjban részesült 3DHISTECH Kft volt. A klubtalálkozó
témájául az egyetemi tudásközpontok, spin-off vállalkozások helyzete szolgált.
Dr. Reszler Ákos klubelnök, és Dr. Tulassay Zsolt
intézetvezető köszöntőjét és megnyitóját követően Dr.
Molnár Béla, a 2003. évi Innovációs Nagydíjban részesült 3DHISTECH Kft. ügyvezető igazgatója bemutatta a
cég fejlődését, ill. a legújabb termékét.

Hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján az inkubátorok mint ingatlanok működtetése és az ehhez kapcsolódó alapvető szolgáltatások nyújtása általában nem valósítható meg nyereséges módon, azonban egy meghatározott időszakon keresztül történő szakmailag hatékony
működésük fontos lehet a gazdaság fejlődésében, fejlesztésében.
A kis- és középvállalkozások finanszírozása a vállalkozások fejlettségétől függően széles skálán mozoghat. A
magvető tőke a vállalkozás legkorábbi szakaszában nyújt
segítséget. A vállalkozásokhoz juttatott összeg rendszerint kicsi (maximum 250 millió forint) a kockázati tőke
befektetésekhez viszonyítva. A magvető t őke rendeltetése, hogy lehetővé tegye, illetve segítse a vállalkozót
ötletének kifejlesztésében, induló kutatásainak, fejlesz-

Ezt követően Dr. Tulassay Tivadar (rektor, SOTE) el őadását az egyetem elmúlt éveinek fejlődése köré csoportosította, melynek köszönhetően ma már létrejött a
SOTE köré szerveződő konzorcium, mely a Szentágothai
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Hírek
Tudásközpont nevet viseli. A konzorcium sikeresen vesz
részt hazai és nemzetközi pályázatokon, ill. projekteken.
Dr. Molnár Károly (rektor, BME) képviseletében Dr.
Sallai Gyula rektorhelyettes bemutatta a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem három új
tudásközpontját, és az azokból kinövő több mint 12
spin-off céget.
Dr. Klinghammer István (rektor, ELTE) képviseletében
Dr. Hudecz Ferenc rektorhelyettes többek között az
innováció és a szellemi alkotások szabályozásáról, és a
lehetséges finanszírozási modellről szólt. Az ELTE mindeddig 19 FP6-os projektben vett részt. Létrejöttek a
Kooperációs Kutatási Központok, és aktív résztvevői a
GVOP és a RET pályázatoknak is.
Az egyetemi vezetők előadásai után, a klubülés zárásaként Boda Miklós, az NKTH-elnöke tartott korreferátumot a témával kapcsolatosan, majd reagált a hallgatói
felvetésekre, kérdésekre.
A Klub ülése a házigazda 3DHISTECH Kft. által adott
állófogadással fejeződött be.
A Magyar Innovációs Klub elnöki tisztét Zettwitz Sándor, az Innovációs Nagydíjas 77Elektronika Kft. elnöke
veszi át majd ebben az évben.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

kodifikációs, szövegezési munkára van szükség. A két
utóbbi tennivaló sajnos abban az esetben is elengedhetetlen, ha a jogalkotó megmarad a jelenlegi igen szűk
hatálynál.”
Az
állásfoglalás
teljes
www.innovacio.hu portálon.

szövege

olvasható

a

A Magyar Innovációs Szövetség, szakmai munkacsoportja által kidolgozott állásfoglalást adott ki az 1998.
évi kockázati tőke törvény módosításáról.
Néhány kiemelés az állásfoglalásból:
„…Az 1998. évi Törvény módosításával kapcsolatban –
a fentiek alapján – tévedés, hogy általában a probléma
gyökere a befektetésre rendelkezésre álló kockázati
tőke hiánya. Hiány a kezdő innovatív vállalkozásokat
finanszírozó, ún. korai kockázati tőke, illetve a „magvetőtőke” területen van…”
„…A Törvénynek továbbra is fontos szerepe lehetne
abban, hogy állami, kvázi-állami, például nyugdíjalapi
forrásokat könnyebben be lehessen vonni.
Ugyancsak fontos része kellene legyen a módosításnak,
hogy a gazdaságfejlesztési eszközök közé bevonja az
üzleti angyalok vállalkozás-finanszírozó és -fejlesztő tevékenységének közösségi eszközökkel történő támogatását és ösztönzését, valamint biztosítsa a „magvető
tőke” alapok létrehozását és működését...”
Az állásfoglalást megküldtük a Pénzügyminisztériumnak
és a Magyar Kockázati- és Magántőke Egyesületnek. Az
állásfoglalás teljes szövege a www.innovacio.hu honlapon olvasható.

A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalást adott ki
2005. június 15-én az OÉT Munkajogi Bizottsága számára előterjesztett „a megbízás alapján folytatott érdekérvényesítésről” szóló törvénytervezetről. Az állásfoglalást a Frischmann Gábor MISZ elnökségi tag által
vezetett ad hoc bizottság fogalmazta meg. A véleményt
eljuttattuk az Igazságügyi Minisztérium és a Munkaadók
és Gyáriparosok Országos Szövetségének illetékes
munkatársaihoz is.
Részlet az állásfoglalásból:
„…Valóban rendkívül nagy szükség van az érdekérvényesítés átláthatóvá tételére, ezért mindenképpen üdvözlendő a törvénytervezet előterjesztése. Ugyanakkor a
tervezetben szereplő szabályozástól nem várható a
helyzet lényeges javulása. Sajnos a tervezet rendkívül
általános, így a buktatók a végrehajtásban fognak jelentkezni….”
„…Összefoglalva, jelen törvény alapvető célja helyes.
Ahhoz azonban, hogy a célt valóban el lehessen érni,
lényeges tárgyi és személyi hatályi kiterjesztésre, koncepcionális újragondolásra, és sokkal gondosabb

2005. június 15-én a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara K+F és Innovációs Kollégiuma ülést tartott az
MKIK épületében. A napirenden elsőként az újjáalakult
kollégium tagjainak rövid bemutatkozása szerepelt, majd
meghívottként az innovációnak a gazdaság fejlődésében
betöltött szerepéről és a fő fejlesztési célkitűzések
irányvonalairól tartott előadást dr. Pakucs János , a
MISZ elnöke.
A kollégium még júliusban megtartja következő ülését,
melyen a résztvevők véglegesítik az addigra összeállított
munkaprogramot.

Június 14-én Koós Attila alelnök, dr. Antos László
ügyvezető igazgató és Kántor Csaba szakértő a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében megbeszélést
folytattak az Informatikai és Hírközlési Minisztériumban
Vida Szabolcs osztályvezető-helyettessel.
Az IHM felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy
az Információs társadalom, Innováció Operatív Program
kidolgozásában vegyen részt. A IHM és a Magyar Innovációs Szövetség írásbeli megállapodást is köt az
együttműködés részleteit illetően.
A Szövetség képviselői két lényeges tartalmi elemet
vetettek fel már az első megbeszéléskor:
– a szabványosítás kérdése a prekompetitív szakaszban
– az inkubátorházak szerepének megerősítése az innovációs folyamatban.
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Június 17-én dr. Pakucs János, elnök és dr. Antos
László, ügyvezet ő igazgató fogadták a Szövetség székhelyén
Bernd
Gottingert,
a
Plattform
für
Innovationsmanagment nevű osztrák szövetség elnökségének tagját, aki bemutatta szervezetét, mely elsősorban az innovációs menedzsment terület előmozdítását hivatott képviselni. A szövetség Ausztriában egyedülálló módon magánszervezetként foglalkozik az innovációval, két éve alakult, 34 tagja 13 különböző üzletágat képvisel.
Dr. Pakucs János elnök is bemutatta a Szövetség
tevékenységét, és felajánlotta, hogy a Magyar Innovációs Szövetség a magyarországi innováció helyzetéről
szívesen
tart
előadást
a
Plattform
für
Innovationsmanagment valamelyik rendezvényén. Egyúttal az osztrák szövetséget is meghívta hasonló magyarországi rendezvényre.

Június 15-én a Verebély László Szakközépiskolában dr.
Antos László ügyvezető igazgató és Kemenczky Jenő
feltaláló bemutatták az elektronika oktatását elősegítő,
a Magyar Innovációs Szövetség által menedzselt eszközrendszer legújabb fejlesztését, mely a mikroproceszszor belső működését, ill. külső egységhez történő kapcsolódását mutatja be.
A Kékesi György igazgató, ill. szaktanárok jelenlétében
bemutatott eszköz nagy tetszést aratott, és az igazgató
árajánlatot kért az Innovációs Szövetségtől mind az
analóg, digitális, mind a mikroprocesszoros eszközre.

2005. június 22-én 14 órától nyílt szerkesztőségi ülést
tartott a MISZ oklevéllel kitüntetett Heuréka! Megtaláltam! című innovációs, tudományos magazinműsor az
NKTH épületében. Az ülésen a magazint támogató
szakmai szervezetek, minisztériumok, intézmények,
alapítványok és szakfolyóiratok vezetői és delegáltjai
vettek részt.
A rendezvényen előadást tartott:
- Dr. Boda Miklós , NKTH elnök – Az NKTH innovációs
stratégiája
- Pomenzanski György, Duna Televízió, innovációs
alelnök – Innováció és tudomány a Duna Televízió
műsorstruktúrájában
A rendezvényen részt vett Garay Tóth János, a MISZ
kommunikációs igazgatója is, valamint két fiatal (Rátai
Dániel és Kópiás Péter), akik az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny korábbi díjazottjai
voltak.

2005. június 24-én, a Grand Hotel Hungária Szállodában került sor tagintézményünk, az Életpálya Alapítvány
szervezésében lebonyolított „2005. Legígéretesebb
fiatal vállalkozója” pályázat díjkiosztó ünnepségére.
A 12 döntőbe jutott pályázót 2,5 millió forint összértékben díjazták a díjfelajánlók. A Dr. Radnai Tamás , a
Hungary Network Rt. ügyvezető elnök-vezérigazgatója
által vezetett öt tagból álló zsűri az Arany Virágcserép
Kézműves, Lakberendezési és Dekorációs műhelyt tar-
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totta a legígéretesebbnek, és ítélte oda az 500 ezer
forint értékű fődíjat.
A második helyezett az Atlantisz fodrászat, míg a harmadik a Sudarshan Mérnöki és Iparművészeti Kft. lett.
A díjkiosztó ünnepségen Prim Péter, marketing igazgató képviselte a Magyar Innovációs Szövetséget.

2005. június 13-án konferenciát rendezett az Agrár
Innovációs Szövetség a Magyar napelem gyártás újraindításáról. A konferencia résztvevői a hazai napelem
gyártás újraindítása érdekében többek között hangsúlyozták:
„…Általában hiányzik egy az egész társadalomra kiterjedő a napenergia hasznosítását élénkítő tudatformálás…”
„…Az itthon maradt fejlesztési és technikai erőforrások
mozgósításával a napelem gyártás újraindításának feltételei adottak…”
„...Hosszú távú központi ösztönzési (árképzési) stb.
rendszer törvénykezési feltételeit szükséges megoldani…”
„...A napelemek széleskörű alkalmazásának – külföldi
példák nyomán – lehetőségét kínálja a panelprogram…”

Egy jó TIPP: partnerség = erőforrás.
Ez a jelszava a május elsején indult TIPP – Tudástranszfer Innovatív Projektekhez, Partnerséghez – regionális
kapacitásfejlesztés és hálózatépítés a Dél-Dunántúlon
nevű programnak.
A kapacitásfejlesztő projekt célja:
Az átfogó célkitűzés a régiós humánpotenciál versenyképesebbé tétele, a megújulásra képes helyi társadalmának megteremtése, hogy ezzel is hozzájáruljon a
régió versenyképességének, forrásabszorpciós kapacitásának fejlesztéséhez a folyamatosan megújuló európai
térben. A projekt további célja a helyi szereplők régiós
identitásának megerősítése, hogy ezzel is a hozzájáruljon a kialakulóban lévő régiótudathoz. A TIPP konkrét
célja
a
regionális
és
kistérségi
szervezetek
kapacitásfejlesztése partnerség-építő, kommunikációs
tréningek,
valamint
együttműködési-partnerségi
hálózatok, együttműködési modell kialakítását célzó
képzésekkel, WS-okkal.
A kapacitásfejlesztő projekt szakmai tartalma:
TAPASZTALATCSERE ÉS TRÉNING
A Tapasztalatcsere és tréning képzési programsorozat
célja a ROP 3.1.3. komponens végső kedvezményezetteinek, mint projektmegvalósítóknak, így a
TIPP projektmegvalósítóinak kapacitásfejlesztése
együttműködést erősítő, tapasztalatcserét célzó,
önfejlesztő tréningekkel.
BÁZIS
A BÁZIS képzési programsorozat célja a Dél-dunántúli
régió partnerség-építő, kommunikációs kapacitásfejlesztése ismeretátadó-, készség-, képességfejlesztő kurzusokkal. Nevéből is adódóan bázisul, alapul szolgál a három szektor közötti együttműködéshez szükséges ismeretek kialakításához, megerősítéséhez.
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HIDAK
A HIDAK képzési programsorozat célja a Dél-dunántúli
régió know-how-jának kiaknázása együttműködésipartnerségi hálózatok megerősítése, együttműködési modellek kialakítását célzó képzések, munkacsoport-ülések segítségével. A BÁZIS képzési programsorozat keretében megszerzett alap, átfogó
ismeretek, készségek-, képességekre alapozva lehetőséget ad, hogy a gyakorlatban is kialakuljanak a
régió jövőbeni előrehaladását szolgáló partnerségi,
együttműködési hálózatok, mind térségi, mind ágazati szinten. A nevéből is adódóan a képzési programsorozatok hidakat, kapcsolatokat teremtenek a
három szektor szereplői, a régió, a kistérségek között, hogy tömörítse, és folyamatosan megújítsa a
régió tudástőkéjét, tapasztalatát a fejlesztések kapcsán. A HIDAK képzési program elemei:
- Dél-Dunántúli Fejlesztő Szervezetek Szövetsége
A Dél-Dunántúli régió jövőjét szolgáló fejlesztő, minta jellegű együttműködési modell kialakítását célzó képzés, munkacsoport-ülések
a régió állami-, non-profit és vállalkozói szféra
résztvevői között.
- Dél-Dunántúli Területfejlesztési Társulások
Köre
A Dél-Dunántúli területfejlesztési társulások
együttműködési-partnerségi hálózatának kialakítását célzó képzések, munkacsoportülések. A társulási kapcsolati hálók fejlesztő
kiterjesztésének biztosítása.
- Dél-Dunántúli Kistérségi Tervező Műhely
A dél-dunántúli kistérségek állami-, non-profit
és vállalkozói szféra résztvevői közötti
együttműködés fejlesztését célzó képzés,
munkacsoport-ülések. A kistérségek értékeinek, tudásának kiaknázása a partnerség és
együttműködés erősítésével, a helyi részvételen alapuló kistérségi programozás partnerségi modelljének elterjesztése.
- Dél-Dunántúli Szakmai Partnerség-fejlesztő
Műhely
A Dél-dunántúli régió specifikus értékeinek,
jellemzőinek - BOR, KULTÚRA, TERMÉSZET-,
ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM - kiaknázása a régió egységét szolgáló kommunikációs kultúra
fejlesztésével a partnerség és együttműködés jegyében.
KALEIDOSZKÓP
A KALEIDOSZKÓP képzési programsorozat célja a Déldunántúli régió széleskörű partnerségre épülő integrált projektek tervezéséhez, végrehajtásához
kapcsolódó ismereteinek fejlesztése kezdő és haladó kurzusok keretében. A BÁZIS, a HIDAK programsorozat keretében megszerzett ismeretek,
készségek-, képességekre alapozva lehetőséget ad
a partnerségi-kapcsolatok, együttműködések eredményeképpen megszülető integrált projektötletek
kidolgozásához, megszületett integrált projektek továbbfejlesztéséhez, az informális úton megszerzett
integrált projektfejlesztő tudás rendszerbefoglalására. A képzési programsorozat nevéből is adódóan a
komplex, soktényezős (ESZA, ERFA), több kisprojektet is tartalmazó integrált projektet fejleszt, melyek
összetettségükben hasonlóak a kaleidoszkóp színes,
geometrikus elemekből felépülő képi világához.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A kapacitásfejlesztő projekt célcsoportja (átfogóan):
valamennyi regionális szereplő, megyei és kistérségi
területfejlesztési ügynökségek, non-profit szervezetek,
vállalkozások és a helyi önkormányzat alkalmazottai vagy
képviselői.
A DDRFÜ Kht. kapacitásfejlesztő TIPP projektjével azt
szeretné elérni a Dél-dunántúli régióban, hogy
- egymás tapasztalataira, értékeire, szakértelmére
építő, az eredményeket hosszabb távon is fenntartani képes, többszintű együttműködések jöjjenek létre,
- megvalósuljanak olyan helyi kezdeményezések, melyeket a három szféra: állami, civil, és profit-orientált
közötti partnerség jellemez,
- a régió szereplői felismerjék, a partnerség: erőforrás, és hogy a tényleges, a konszenzuson alapuló
koncepciók mentén szerveződő partnerség válhat valóban helyi erőforrássá, és járulhat hozzá a gazdasági mutatókra is hatással lévő integrált, ágazati
projektek megvalósításához, a régió versenyképesebbé tételéhez a folyamatosan megújuló európai
térben.
A kapacitásfejlesztő projekt pénzügyi háttere: Teljes
projekt költség 166 250 000 Ft, mely 100%-ban
ESZA, valamint központi költségvetési forrásból származik.
A program helyzete a www.ddrft.hu/tipp oldalon folyamatosan nyomon követhető.

Együttműködési keret-megállapodást írt alá Pécsett,
június 20-án, Lénárd László, a Pécsi Tudományegyetem rektora és Bendzsel Miklós a Magyar Szabadalmi
Hivatal elnöke, arról, hogy a következő tanévtől kezdve a
szellemi tulajdonvédelmi fajtákból is lehet majd kurzust
végezni a Pécsi Tudományegyetemen.
A dokumentum a pécsi intézmény jogi képzésének fejlesztésére vonatkozik, hiszen az iparjogvédelmi és szerzői jogi kérdésekben kevésbé alapos az oktatás nem
csak Pécsett, de az ország többi egyetemén is. A képzés fejlesztéséhez komoly segítség érkezik majd a jogvédő hivataltól, amely 2007. december 31-ig terjedő
időszakra írta alá az egyezményt.
Dr. Lénárd László rektor az aláírás előtt hangsúlyozta:
a szellemi termékek hasznosulása körüli jogi eljárások
ismerete az egyetemet tekintve is létszükséglet, és
Pécsett stílusosan az Állam- és Jogtudományi Kar koordinálja majd az együttműködést. Dr. Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke elmondta, hogy az intézmény 109
éves működésének utolsó évtizedében nyitott erőteljesen a felsőoktatás felé, és a magyar egyetemek, főiskolák mintegy felével már kötöttek a pécsihez hasonló
megállapodást.
Az oktatás azért is szükséges, mert a tapasztalatok
szerint a cégeknek nincs idejük arra, hogy alkalmazottaikat e téren képezzék, ezért elengedhetetlen, hogy a
frissen végzettek a szabadalomról szóló tudással is fel
legyenek vértezve, mikor elhagyják az alma matert.
Balogh Zsolt György, a Pécsi Tudományegyetem Állam
és Jogtudományi Karának dékánhelyettese kiemelte a
szerződés szakmai jelentőségét, hiszen gyakorlat-
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orientáltabbá teszi a képzést; valamint beszámolt egy
konkrét eredményről is: az Informatikai és Kommunikációs Jogi Tanszék hagyományos szakmai napjának
szponzoraként már szerepelt is a Magyar Szabadalmi
Hivatal.

rendezett konferencia hat szekcióban végezte munkáját,
ahol több mint 26 szekció és 7 plenáris előadás hangzott el. Az Észak-Magyarországi régióból a NORRISprogram képviseletében dr. Nyiry Attila, Józsa Viktória
és Kalocsai Kornél vett részt.

A kölcsönösen egyeztetett képzési fejlesztéseken kívül a
szerződés módot ad oktatói és/vagy hallgató ösztöndíjak alapítási lehetőségére is. Az új tantárgy pedig szabadon választható lesz, s a következő szemesztertől a
10 karú egyetem bármelyik karának hallgatója felveheti.

A konferencia fő üzenete az európai régiók számára az
innovációs folyamatok és a hálózati működés erősítése
és az ehhez szükséges pénzügyi finanszírozás biztosításának fontossága volt. Az előadásokat egyrészt az európai uniós innovációs folyamatokban és programok
megvalósításában jártas szakemberek, másrészt az
Európai Unió Bizottsága iparral és vállalkozásokkal,
kutatással valamint regionális politikával foglalkozó főigazgatóságának vezetői és munkatársai tartották, öszszefoglalva szakmai tapasztalataikat, valamint az EU
adminisztráció jövőre vonatkozó elképzeléseit, a programok során nyújtott és nyújtható szakmai támogatásokat.

Fejlesztők Fóruma néven új szervezet alakul idén júniusban a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamarában, amely klub formában tervezi működését.
A klubba azoknak az innovatív cégeknek a jelentkezését
várják, amelyek a műszaki fejlesztési munkájuk során
szerzett tapasztalataikat szívesen megosztják hasonló
tevékenységeket végző vállalkozásokkal. A Fórum konkrét problémákra keres konkrét megoldást.
A Fejlesztők Fórumának titkári teendőit Szőnyiné Kovács Adrienn látja el a Regionális Innovációs Ügynökség
hálózatán belül.
Belépési nyilatkozat letölthető a www.pbkik.hu honlapról.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs Munkabizottsága legutóbbi ülésén 2005. június
21-én (kedd) Debrecenben az alábbi témákat tárgyalta:
1. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2005.
II. félévi munkatervének tervezete
2. Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs Munkabizottsága 2005. II. félévi munkaterv
3. Előterjesztés és konzultáció a 2007-2013 időszakra
szóló Stratégiai program első változatáról és társadalmi
egyeztetéséről
4. Tájékoztató és konzultáció az Országos Területfejlesztési Koncepció és Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció tervezetekről
5. Előterjesztés a Regionális Információs Társadalom
Stratégiáról (RITS)
6. Tájékoztató a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap 25%-os decentralizált részére terhére kiírandó
pályázatokról
A Munkabizottság ülésén dr. Harangozó István regionális igazgató vett részt Szövetségünk képviseletében.
A legnagyobb vita a 2007-2013. időszakra szóló Stratégiai Programról bontakozott ki. Az EU-ban kialakult
válság – többek véleménye szerint – jelentősen befolyásolja a lehetőségeket és ezzel a tervezést is sok vonatkozásban bizonytalanná teszi. Jó és teljes körű helyzetfelmérésre, valamint azon alapuló koncepcióra és tervekre a külső körülményektől függetlenül is szükség van.
Az előterjesztés megvitatására ennek szellemében került sor, az el őterjesztést sok észrevétellel egészítették
ki a Bizottság tagjai.

Negyedik alkalommal rendezték meg az Európai Innovatív Régiók (IRE) konferenciáját 2005. június 6-8. között Ljubljanában. A több mint 300 résztvevővel meg-

A magas szakmai ismereteket nyújtó konferenciának
különös jelentőséget adott az a tény, hogy az első nap
tematikus rendezvénye a 2005-ben elinduló 13 tag- és
társult ország 33 régióját érintő Innovációs Stratégiák
(RIS) kidolgozására irányuló projektek indító megbeszélése volt.
A projekteket szakmailag összefogó IRE-titkárság bemutatta a már megvalósult RIS-programok hasznosítható
tapasztalatait, valamint azokat az elképzeléseket, ahogyan a most induló projektek szakmai háttértámogatását biztosítani kívánja.
Ennek a projektcsomagnak a keretében tervezi kidolgozni közös innovációs stratégiáját az ÉszakMagyarországi és Kassai Régió is. A hasonló programoktól eltérően a két EU tagállam határrégiója közös
innovációs stratégiát kíván megfogalmazni a NORRISprojekt keretében. A NORRIS-projekt egyedülálló kísérlet, tekintettel arra, hogy két tagország határrégiójának
szoros együttműködésében valósul meg, valamint olyan
tervezési és projektgeneráló tevékenységeket fogalmaz
meg, amelynek eredménye a régiók önálló innovációs
stratégiájának kialakítása mellett egy közös lehetőségeken és előnyökön alapuló együttes stratégia megfogalmazása.
Mind az IRE, mind az irányító főigazgatóság vezetői
érdeklődéssel és megkülönböztetett figyelemmel fordulnak a NORRIS-program megvalósítása felé, amit jól
mutat az is, hogy a most induló programok közül egyedül a NORRIS-programot vezető Észak-Magyarországi
Regionális Fejlesztési Ügynökséget kérték fel egy bemutatkozó előadás megtartására, melyet Józsa Viktória
tartott.
A sikeres, elismerést kiváltó bemutatkozó előadás,
amelyet a programban együttműködőként részt vevő
spanyol Castilla y Leon régió képviselője egészített ki,
lehetőséget teremtett a nemzetközi szereplés kapcsán
régióink megismertetésére, a többi európai régió figyelmének felkeltésére.
A sikeres ljubljanai szereplést követően a NORRISprogram Magyarországon megrendezésre kerülő indító
konferenciája várhatóan 2005. július 11-12. között
kerül sor Miskolcon.
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Tagintézményünk, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete
2005. június 9-10-én, Miskolc-Lillafüreden nemzetközi
konferenciát rendezett „Innováció - egy, a barnamez ős
területek revitalizációjának és rehabilitációjának elősegítésére alkalmas eszköz - INNOTOOL” címmel,
Belgium, Bulgária, Csehország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, Olaszország és Szlovákia részvételével.
Az INNOTOOL konferencia célja az volt, hogy keretbe
foglalja az olyan együttműködések kialakulását, amelyben az innováció eszközeivel támogatott revitalizációs
folyamatok szereplői megismerhetik egymást, és segítségükkel közös célokat fogalmazhatnak és valósíthatnak
meg elősegítve, hogy az Európai Unió versenyképes és
dinamikusan fejlődő tudásalapú gazdasági térséggé
váljon.
A konferencia további célja volt, hogy a hazai és külföldi
szakértők előadásaiból a résztvevők tájékozódjanak a
Közép-Kelet-Európa országaiban komoly problémát
jelentő barnamezős területek revitalizációjának, újrahasznosításának,
funkcióváltásának
lehetőségeiről.
Közös erőfeszítéseket tegyenek a széles körben és
hatékonyan alkalmazható megoldások feltárása, kidolgozása érdekében. A konferencián elhangzott előadások
ismertették az Európai Unió régebbi tagállamaiban már
bevált módszereket, foglalkoztak az egyes országokban
kialakult jogi-, gazdasági- és szervezeti helyzettel, bemutatták az újonnan csatlakozott tagállamokban és a tagjelölt országokban alkalmazott megoldási változatokat.
A rendezvénynek célja volt továbbá az is, hogy a térség
országainak segítséget nyújtson az ismertetett hasznosítható megoldások - best practice - gyakorlatban történő átültetéséhez.
A konferencia rámutatott arra, hogy a barnamezős
területek rehabilitációja eredményesen csak az érintett
szereplők - döntéshozók, kutatóintézetek, egyetemek és
a KKV-k szakemberei - együttműködésével és nemzetközi partnerségben valósulhat meg.
A konferencia résztvevői ajánlást fogalmaztak meg
Lillafüredi Állásfoglalás (Lillafüred Declaration) címen,
amelyben felhívták az Európai Unió és a nemzeti hatóságok figyelmét arra, hogy milyen feladattal szembesülnek az Európa testét csúfító barna mezők ésszerű és
gazdaságos, a fenntartható fejlődés érdekében végzett
rehabilitációjában:
1. Legfontosabb feladat minden nemzet számára,
hogy megfelelő intézkedések révén el kell kerülni új
barnamezős területek kialakulását.
2. Európa gazdaság fejlődése számára fontos, hogy
megfelelő politikai háttér álljon rendelkezésre a
barnamezős területek revitalizációjának területén. A
fenntartható fejlődés szempontjából ez különösen
lényeges az új tagországok régióiban. A területek
újrahasznosítása új lehetőségeket teremt befektetések, munkahelyteremtés számára, ill. városi és
ipari területek fejlesztése terén (fenntartható területhasználat). Európa versenyképessége a felhasználatlan barnamezős területek kihasználatlansága
következtében nem megfelelő, és ez különösen az
új tagországokra jellemző. A Strukturális Alapok és
a 7. Keretprogram révén támogatni kell az innova-
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tív tevékenységeket, és kezdeményező szerepet kell
vállalni a további barnamezős területek újrahasznosításában. Ez különös jelentőséggel bír az új tagországok, valamint a csatlakozási szakaszban lévő államok esetében. A fenti célokat megfelelő mértékben tükrözniük kell az Unió következő Pénzügyi Keretprogramjára - 2007-2013 – vonatkozó, küszöbön álló költségvetési döntéseknek (Luxemburgi Elnökség 2005. június 16-17.).
3. A konferencia résztvevői pozitívan fogadták a Bay
Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet kezdeményezését, mely a felhasználatlan barnamezős
területek és ezek revitalizációjának komplex témakörét célozta meg. Javasolták, hogy az Intézet
szervezzen rendszeres szakmai értekezleteket,
amelyeken a nemzetközi szakemberek tapasztalatokat cserélhetnek a bevált módszerekről, az eddigi
sikerekről, eredményekről. Vállaljon kezdeményező
szerepet az új uniós tagországokban és a releváns
környező országokban található barnamezős területek újrahasznosításában.
4. A konferencia résztvevői állást foglaltak arról is,
hogy a civil társdalom képviselőit is be kell vonni e
tevékenységekbe annak érdekében, hogy aktív szerepet vállaljanak a fenti kezdeményezések megvalósításában.
Az állásfoglalás az Európai Tudományos és Művészetek
Akadémiája támogatásával született és a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete megküldte valamennyi résztvevő ország érintett minisztériumainak, egyéb szervezeteinek
és szakértőinek. Az állásfoglalás megtekinthető a
www.innotool.org és a www.brown-field.org weboldalakon.

A békéscsabai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Innovációs Központ sikeres konferenciát tartott 2005. június 16-án "Alternatív energiák hasznosítási lehetőségei a mezőgazdaságban" címmel.
A konferencia az alternatív energiaforrások közül kiemelten foglalkozott a biomasszával, a biogázzal, a
bioetanollal, a geotermikus lehetőségekkel és a mini
szélerőművekkel. Ezeken a témákon belül hangsúlyozta
a komplett technológia ismertetését, a bekerülési költségeket, a megtérülési és gazdaságossági mutatókat, a
referenciákat és a potenciális ügyfeleket.
A konferencia előadásainak kivonatos anyaga letölthető
a www.baip.hu/meik honlap Hírek alpontjából.

2005. június 15-16-án, Szegeden újabb "SzegedBiopolisz" megbeszélést tartottak, melynek apropóját az
a kétnapos program adta, melynek tárgya a franciaországi "Pikardia - Champagne - Ardennes Mezőgazdasági
források Versenyképességi pólus" igazgatójának tájékoztatója volt. A kapcsolatot François– Xavier Level úr, a
Miniszterelnöki Hivatal Európai Ügyekért Felelős
Tárcanélküli Miniszter Hivatalának kormánytanácsadója
kutatta fel.
A rendezvényen bemutatták a francia pólus születését,
az irányító szervezet létrehozását, a stratégia kialakítását s ezen komplex folyamat elemzésére is sor került.
Ezután a szegedi pólus kialakítása során eddig elért
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eredményekről volt szó és a potenciális partnerek bemutatkozása következett. Délután intézménylátogatásokra került sor (SZBK, GKI).

Hírek
Bizottságának javaslatát a megújuló energiaforrások
elterjesztése tárgyában.)

Másnap a két pólus közötti kapcsolatteremtés lehetőségét vizsgálták, megállapodtak az együttműködésben,
s megbeszélték, hogy az ősz folyamán visszatérnek a
megállapodás részletezésére, s a konkrét munkaterv
kidolgozására.

A délután során a Detect-it projekt klaszter koncepciójának ismertetésén kívül négy projektgazda is lehetőséget kapott arra, hogy bemutassa projektötletét, a projekt iránt érdeklődők pedig az előadások után közvetlenül egyeztethettek két- vagy többoldalú megbeszéléseken az ötletgazdákkal.

A rendezvényen részt vett Dr. Mogyorósi Péter , a
Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi regionális igazgatója is.

A szekcióban elhangzott előadások a projekt központi
holnapjáról
tölthetők
le
(http://www.detectMenuNum=18).

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
Június 13-án Triesztben került sor a CBC (Cross
Border Connect) pályázat első projektértékelő megbeszélésére. Az értékelést az angliai IAGO elnevezésű
szervezet végezte a projektben résztvevő partnerek,
közöttük az INNOSTART Alapítvány aktív részvételével.
Az értékelés elsősorban a partnerek közötti együttműködést vizsgálta, különös tekintettel az alábbi területekre:
ű
- Mik a legfő
- Milyen lépéseket kellene tenni az együttműködés
elő
Június 14-én a jelenlévő projekt partnerek részt vettek
egy IT műhelytalálkozón a Trieszthez közeli Goriziában. A
műhelytalálkozón bemutatkoztak és találkoztak az olasz
és a szomszédos szlovéniai régiókban tevékenykedő IT
vállalkozások, az őket támogató szervezetek, a távközlésben érintett vállalatok, szoftverfejlesztők, valamint
Internet-alapú szolgáltatásokat nyújtó szervezetek.
A műhelytalálkozó második felében a résztvevők megismerkedhettek egymás szolgáltatásaival és tevékenységeivel, valamint lehetőség nyílt új kapcsolatok kialakítására és a nemzetközi piacokon való megjelenés lehetőségeinek felmérésére.

A nemzetközi biomassza klaszter első találkozójára
Visegrádon került sor, a június 8-10. között tartott
Klímaváltozás-Energiatudatosság-Energiahatékonyság c.
nemzetközi konferencia keretében.
A klaszter szekción (június 8. 14.00-17.00) azon intézmények, vállalkozások képviselői vettek részt, akik
szeretnének pályázni az EU 6KP „Fenntartható fejlődés,
globális változás és ökoszisztémák” felhívásán és nemzetközi konzorciumukhoz partnert keresnek. Az utolsó jelentős pályázati felhívás várhatóan júniusban, illetve
július közepén kerül meghirdetésre.
A megjelenő pályázatokról, illetve az azokon való sikeres
részvétel trükkjeiről Mészáros Géza (Gondold Kft.)
tartott előadást. (Bányai István (Natura Kft.) a parlament előtt – a konferenciával egy időben – tartott vitán
ismertette, a Magyar Országgyűlés Mezőgazdasági

További információk, csatlakozás a klaszterhez: Mérei
Patrícia (merei@innostart.hu).

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
A Magyar Innovációs Szövetség és a British Council
által 2005. szeptember 2-3-án rendezendő „Fiatal Tudósok”
második
országos
találkozóján
a
GlaxoSmithKline, brit alapítású cég munkatársai mutatják be a multivállalat kutatás-fejlesztési stratégiáját és
magyarországi tevékenységét.
A június közepén lejárt jelentkezési határidőre, Magyar
Innovációs Szövetség titkárságára 90 jelentkezés érkezett be az elmúlt 14 évben díjazott fiatalok közül.
A szervezésben, a listák pontosításában az Országos
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny két korábbi
díjazottja, Mészáros Lívia (SOTE II. éves hallgatója) és
Kopiás Péter (BME II. éves hallgatója) segít a szervezőbizottságnak.

2005. június 14-én, kedden a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Informatikai Épületében
tartott sajtótájékoztatót az Intel Corporation (UK) Ltd. a
BME-nek és a győri Széchenyi István Egyetemnek felajánlott eszközök átadása alkalmából.
A rendezvényen jelen volt Jeff Clark, az Intel
Corporation Ltd. európai igazgatója is, aki beszédében
külön köszöntötte Rátai Dánielt, aki idén nyáron
Phoenixben az idei Intel ISEF tudományos diákolimpián
hat első díjat nyert el. A sajtótájékoztatón jelen volt dr.
Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója is.
Június közepéig Rátai Dániel - aki az elmúlt három
héten „médiasztár” lett Magyarországon - több mint 50
alkalommal szerepelt a magyar médiában:
a napilapokon (Népszabadság, Népszava, Blikk) és az
országos televízió- (Duna TV, TV2, MTV, M2, RTL Klub)
és rádióadókon (Kossuth Rádió, Sláger Rádió, Petőfi
Rádió) kívül többek között nyilatkozott a HVG-ben, az
index.hu-n, a Figyelőben, a Heti Válaszban, a Nők Lapjában és a 168 órában is.
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Hírek
Ipari Parkok Egyesülete

Az Ipari Parkok Egyesület 2005. május 31-én tartotta
éves közgyűlését az Innostart Alapítvány tanácstermében (Budapest, XI., Fehérvári út 130.). A testület meghallgatta az elnök beszámolóját a 2004. évi munkáról
és a 2005. évre vonatkozó munkaprogramot. Külön
napirendként szerepelt az ipari parkok és az európai
(most formálódó) iparpolitika kapcsolata dr. Tóth János
alelnök előterjesztésében.
Rakusz Lajos a 2004-es évet úgy értékelte, hogy ez a
kudarc és a remény visszatérésének éve volt. Kudarc
annyiban, hogy az ipari parkok bekapcsolása a kormányzati gazdaságpolitikába, a GVOP lehetőségeinek
kiaknázása nem valósult meg. Az ipari parkok támogatása – jóllehet 150 ezer ember munkájáról, 2.500
cégről, az ipari teljesítmény negyedéről van szó – mélypontra került 2004-ben.
Az EGSZB mintájára létrejött magyar gazdasági és
Szociális Tanácsban az IPE ugyancsak képviselteti magát. Demján Sándor elnök mellett, dr. Tóth János úr
társelnöki pozíciót tölt be e testületben. Összességében
az ipari parkok pozíciói javultak 2004-ben, de igaza van
Kormos Imre úrnak (Ózdi Ipari Park), hogy nem a reménynek kellene visszatérnie, hanem a forrásteremtésnek és a források decentralizálásának.
2005-ben az IPE mindenekelőtt az NFT II-vel kapcsolatban szeretne eredményes lenni. Az ipari parkok számára a 2007-2013-as időszakban reális lehetőség kínálkozik arra, hogy megvalósítsák azokat a fejlesztéseket,
amelyek révén az elmúlt évtizedekben a világ fejlett
régióiban az ipari parkok a növekedés, az ipari struktúraváltás motorjai lehettek. Ezt a célt szolgálják a kétfordulós regionális műhelytalálkozók is.
Új feladat és lehetőség, hogy az Európai Gazdasági és
Szociális Bizottság egy átfogó munkát indított az ipari
parkoknak az ipari szerkezetátalakításában játszott
szerepéről. A munka a frissen csatlakozott 10 új EU-s
országra terjed ki, rapporteur dr. Tóth János . A Bizottság plenáris ülésén decemberben fog a kezdeményezésről (s a további tennivalókról) tárgyalni.
A Közgyűlés határozatban
- elfogadta a 2004. évi beszámolót, a 2004. évi
közhasznúsági jelentést és a 2005. évi üzleti tervet és
programot,
- fontosnak tartja, hogy a kormány átfogóan foglalkozzon az ipari parkok helyzetével és fejlesztésük kormányzati tennivalóival (ipari park program),
- kezdeményezi, hogy induljon kodifikációs munka az
ipari parkokról szóló törvény előkészítéséhez,
- támogatja, hogy az IPE „Lisszaboni Stratégia Magyar
Platformja” címmel kezdeményezően vegyen részt az
ipari parkok innovációs funkciójának erősítésében (hálózatépítés, klaszterek, kapcsolat az egyetemekkel, kutatóintézetekkel, regionális innovációs szervezetekkel…).
A közgyűlés személyi kérdéseket is tárgyalt, s a lejárt
mandátumok meghosszabbítása mellett döntött.

A közgyűlésen részt vett Bolyky János, MISZ főtitkár és
Pálmai Zoltán, MISZ alelnök is. Pálmai Zoltán a MISZ
nevében üdvözölte a közgyűlést. Felszólalásában az
innovációt támogató szervezetek regionális szinten
történő összefogását emelte ki: össze kell fognia minden szervezetnek, így az IPE regionális divízióinak a
MISZ regionális igazgatóival, kapcsolódva a most létrejött regionális innovációs ügynökségek aktivitásához.

„A technológiai parkok szerepe az új tagállamok ipari
szerkezetváltásában” témában június 14-én ülést tartott
Brüsszelben az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság Ipari Szerkezetváltás Konzultatív Bizottsága. A
Bizottság tagjai az ipari parkok fejlődését, főbb jellemzőit, strukturálódását nemzetközi összevetésben bemutató anyagot előzetesen megkapták. A napirend előadója
dr. Tóth János , az EGSZB tagja, az IPE alelnöke, társelőadó: Jiŕi Kubicsek (Csehország) volt.
A Bizottság ülésén dr. Tóth János bemutatta a vizsgált
téma kapcsolódását az EU-ban folyó különböző munkákhoz, rámutatva, hogy e témakör számos fontos feladatkört érint (lisszaboni folyamat, versenyképesség, felzárkózás), s kívánatos, hogy az EGSZB az ipari parkok
terén a legfontosabb kérdéseket áttekintse és állást
foglaljon. Az IPE elnöke, Rakusz Lajos szakértőként
ismertette a magyarországi ipari parkok fejlődését és
jelenlegi helyzetét, valamint a Külügyminisztérium révén
megszerzett információkra támaszkodva minden egyes
új tagállamban működő ipari parkok főbb jellemzőit,
fejlődési sajátosságaikat. Javasolta, hogy a munka terjedjen ki Románia és Bulgária ipari parkjaira is.
A testület nagyra értékelte az ipari parkokkal foglalkozó,
általános alapvetéseket tartalmazó előterjesztést és a
szóban elhangzott kiegészítő javaslatokat. Támogatta a
munka továbbvitelét azzal, hogy a következő ülésen,
szeptember 5-én átfogó jelleggel, valamennyi érintett
ország helyzetét bemutató írásos anyag kerüljön a testület elé.
A munka része június 30-án Tatabányán megrendezésre kerülő „meghallgatás”, melyen a bizottság több tagja
részt kíván venni, hogy megismerkedjenek az ipari szerkezetátalakítás egyik konkrét – és sikeres – megoldásával.

Vállalkozói Inkubátorok
Szövetsége
A Vállalkozói Inkubátorok Szövetségének elnöksége
június 14-én tartotta ülését Budapesten, az
Infoparkban. Az elnökség megállapodott a rendes évi
közgyűlés megtartásáról, melynek időpontja 2005.
június 29., (szerda), 1330 lesz, helyszíne pedig a CHIC
Közép-magyarországi Innovációs Központ (Budaörs,
Gyár u. 2.).
Tervezett napirendi pontok:
- 2004. évi egyszerűsített beszámoló és mérleg
- egyebek (jelenlegi munkák, feladatok).
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Amennyiben a közgyűlés nem határozatképes, úgy az
Alapszabály 4. §-a alapján a megismételt közgyűlést
2005. június 29-én, 14 órakor változatlan napirendi
pontokkal kerül megtartásra.
Az elnökség emellett döntött arról, hogy ösztönözni
fogja a hazai inkubátorokat arra, hogy az Innovációs
Alap regionális pályázataiban induljanak, és hogy intenzív, innovatív szolgáltatásfejlesztést tűzzenek ki célul
maguk elé. Elvi döntés született a szövetség külföldi,
elsősorban francia kapcsolatainak kiépítéséről és erősítéséről is.
A szövetség elnöksége határozott az inkubátorok és
ipari parkok közötti kapcsolatok intézményesítéséről,
koordinálásáról és élénkítéséről is.

Magyar Tanácsadó Mérnökök
és Építészek Szövetsége
2005. május 28. és június 2. között rendezték meg
Krakkóban az EFCA európai konferenciáját és közgyűlését, melynek a jövő évi budapesti konferencia szempontjából is különös jelentősége volt.
A konferencián egy külön bizottság tárgyalta a 2006-os
magyarországi rendezvény témáit. Részt vett az ülésen
Dick Kell, FIDIC–elnök és ügyvezető igazgatója Enrico
Vink, az EFCA részéről Jan van der Puten igazgató és
John Cederberg az EFCA alelnöke. A magyar szervezőket Bretz Gyula, Borostyánkői Mátyás és Visontai
József képviselte. A tárgyalás elsősorban a nyitott kérdések számának csökkenését célozta meg.
A következő témákban született, jegyzőkönyvben is rögzített, megegyezés:
1. A konferencia helyszíne a Hotel Intercontinental
lesz, a szállóval kötendő szerződés aláírására a
TMSz kapott felhatalmazást.
2. A FIDIC és EFCA képviselők kitartottak álláspontjuk mellett és két, további alacsonyabb kategóriájú hotel megnevezését javasolták bázis
szállásként. A többi, belvárosi kisebb hotel címe csak információként kerül a résztvevőknek
szánt anyagba.
3. Megegyezés született a hivatalos rendezvényszervező (PCO) személyéről és munkájának
részleteiről.
4. A három szervező felosztotta egymás között a
szervezés előzetes és helyi feladatait, a rendezvényen kívüli programokat pedig a helyi PCO-ra
bízta, fenntartva az ellenőrzés és felügyelet jogát.
5. A konferencián szétosztásra és kiállításra került a meghívó-szórólap második sorozata,
melyben már konkrét programok is szerepeltek.
6. A konferencia tartalmi programjának összeállítása megkezdődött. A TMSz részéről egy vitaindító történelmi áttekintés vázlatát küldtük
meg valamennyi szereplőnek. A programbizottság a főcím („Ahol az utak találkoznak”) témá-

Hírek
jának megfelelő szakmai keretprogramot fog
összeállítani a közeljövőben.
A fenti témákkal kapcsolatban és a jövő évi rendezvény
kapcsán is várható július folyamán a FIDIC következő
elnökének, a mexikói Jorge Padilla úr látogatása a
programbizottság tagjaival együtt.
A krakkói rendezvény tapasztalatai is azt mutatták, hogy
a szakmai és a kulturális programok összeállítása és
sikere nagyon komoly lehetőséget ad a rendező ország
imázsának javítására, a régió megismertetésére.
Az EFCA bizottsági munkája – most is beigazolódott –
számunkra igen hasznos, hiszen pontosan ugyanazok a
gondok nehezítik a régebbi EU-tagok szakmai munkáját
is, mint a hazaiakat: alacsony honoráriumok, tisztázatlan közbeszerzések, nagy anyagi terheket jelentő felelősségbiztosítási díjak és elégtelen média jelenlét.
A szakbizottságok jelentései megtalálhatók az EFCA
honlapján, ajánlott és érdemes használni őket. A FIDIC
és EFCA élen jár a szerződések és döntőbíráskodási
szabályok-feltételek kidolgozásában is. Ez a segítség, a
TMSz közvetítésével, a magyar tagcégekhez is eljut,
elsősorban az Internet, másodsorban a TMSzkiadványok formájában.
A konferenciára ismét több tagvállalat küldte el fiatal
mérnökét, hogy tapasztalatot szerezzenek konferencia
rendezésében, tanuljanak szakmai kérdésekben és,
nem utolsósorban, segítsék a 2006-os budapesti rendezvény promócióját. Nagy sikere volt a 2006-os szórólap mellé ajándékként adott kulcstartós Rubik Kockának
is. A rendezvényen sikerült a FIDIC és az EFCA elnökét,
a magyar TMSz–elnök Bretz Gyulával együtt, egy közös
meghívó – video interview-ra felkérni, melyet a pekingi
bemutató video anyagának bevezetője lesz.

Regionális Innovációs Ügynökségek
A Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
konferenciát szervez „Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségek találkozója” címmel 2005. július
6-án, Székesfehérváron a Technika Házában (8000
Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.). A Regionális Innovációs Ügynökségek feladata elősegíteni a régiók gazdaságának és versenyképességének kutatás-fejlesztésen és
innováción alapuló előremozdulását, a regionális innovációt ösztönző, segítő, innováció-barát környezet kialakítását, innovációs szolgáltatások kialakítását és bővítését.
A hálózat fennállásának első féléve lassan zárásához
közeledik. Az első félév tapasztalatainak bemutatása és
a hazai innovátorok elképzeléseinek cseréje okán kerül
megrendezésre az innovációs konferencia. A délelőtti
programban a hazai innováció-serkentő és hídképző
szervezetek prominens képviselői adnak számot az
általuk érzékelt "jelenről" és a provizórikus jövőről.
A délután programjaként a hét RIÜ és régiónként egyegy sikeres vállalkozás vagy hídképző mutatkozik be. A
konferencia remek szakmai eszmecserére ad lehetősé-
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get, melyre meghívást kapnak a hazai innováció jeles
képviselői, döntéshozók és döntés-előkészítők, a magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségek munkatársai, szakértői. A konferencia részletes programja a
„Várható események” rovatban olvasható.
További információk a rendezvénnyel kapcsolatban a
www.kdriu.hu honlapon, az kdriu@kdriu.hu e-mail címen, illetve Balogh Mártontól a 22/513-385-ös telefonszámon kaphatók.

Működik a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség honlapja – egyelőre magyar nyelven. A honlap a
www.kdriu.hu címen érhető el. A weboldal országos és
külföldi innovációs hírekről, eseményekről, oktatásokról
ad tájékoztatást, emellett pedig lehetőséget biztosít a
partner RIÜ-k híreinek elhelyezésére is.
Megtalálhatók egy helyen összegyűjtve a KözépDunántúli Régió települési stratégiái, fejlesztési koncepciói is. A honlap egyelőre tesztelési fázisban van, így
egyes menüpontok tartalma még a későbbiekben kerül
bővítésre, feltöltésre. Az üzemeltetők köszönettel fogadnak minden javaslatot, véleményt a honlappal kapcsolatban az administrator@kdriu.hu címen.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
A Global Entrepreneurship Monitor (GEM) a bostoni
székhelyű Babson College (USA) és a London Business
School, a világ vezető üzleti iskolái által kezdeményezett
közös kutatása immár hatodik évébe lépett. Magyarország elismerését jelzi, hogy a 2005. május 26-27-én
megtartott igen sikeres 2. GEM Kutatói Konferencia
rendezésének jogát a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Karán tevékenykedő kutatói csoport
nyerte el.
A kutatásban kezdetben a G7 országai (Egyesült Királyság. Franciaország, Japán, Kanada, Németország,
Olaszország, USA) vettek részt, kiegészítve Dániával,
Finnországgal és Izraellel. Az országok száma 2004ben minden eddigi rekordot megdöntve 34-re emelkedett. Magyarország a 2001, 2002 és 2004-ben vett
részt az adatgyűjtésben. Magyarország esetében külön
kiadványt jelentettek meg 2002-ben „GEM 2001 Magyarország, Vállalkozások Magyarországon globális
összehasonlításban” címmel, a 2002-es kutatás legfontosabb eredményeit pedig egy Közgazdasági Szemle
cikkben tették közzé. A magyarországi GEM kutatást a
Pécsi Tudományegyetem (PTE) Közgazdaságtudományi
Karán működő kutatócsoport végezte el
A GEM a vállalkozói aktivitás mérésének átfogó mutatójaként a Teljes Vállalkozói Indexet (TVM)-et alkalmazza.
A TVM lényegében az összege a 18-64 éves felnőtt
népesség azon százalékának, akiknek a születőben levő
vállalkozása (valamit tettek közeli cégalapítás érdekében) illetve akinek fiatal vállalkozása (42 hónapnál nem
idősebb) van. E kritérium szerint 2004-ben a felmérés
résztvevő 34 ország 784 millió lakosának 9,3 százaléka, azaz mintegy 73 millió személy tekinthető vállalko-

zónak. A magyar adatok a vizsgált 2001-2004 időszakban folyamatos csökkenést mutatnak: 2001-ben
még lényegesen meghaladva a világátlagot az élbolyban
foglaltuk helyet. 2002-ben majd felére esett vissza a
TVM, amivel átlag alá csúsztunk, 2004-ben pedig a
vállalkozói aktivitás a 2001-es szint majd harmadára
csökkent. Magyarország 2001-ben Európában még
második volt Írország mögött, 2002-ben szereplésünk
átlagos, 2004-ben pedig az európai átlag alá kerültünk.
Bármennyire is a gazdaságban van jelen, a vállalkozás
elsősorban társadalmi jelenség. Magyarországon a
rendszerváltás óta eltelt 15 évben egy nagyszámú céget tartalmazó kisvállalati szektor jött létre, a vállalkozást támogató társadalmi bázis azonban még nem
épült ki. A végbemenő fejlődés nyomán mára a kényszer egyre kevésbé motiválja a magyarokat a vállalkozás
létrehozása érdekében, azonban lakosságunk jelentős
része túl kevés lehetőséget lát arra, hogy saját céget
alapítson.
A gyorsított gazdasági átmenet nyomán létrejött a piacgazdasági intézményrendszer, ami többé-kevésbé jó
működőnek tekinthető, a „piacgazdasági tudat” változása azonban ennél lényegesen lassabban, a fiatalabb
generációk térnyerésével megy csak végbe. A GEM
kutatás alapján a vállalkozói aktivitás visszaesése egyrészt természetes jelenség, a fejlődés következménye,
a másik oldalról azonban a trendvonaltól lényegesen le
vagyunk maradva. Magyarország valahol az alacsony
jövedelmű és a közepes jövedelmű országok határmezsgyéjén található. Vállalkozói aktivitás, struktúra
szempontjából inkább a közepes jövedelmű országokba
vagyunk sorolhatók.

Oktatási
Minisztérium
A Fels őoktatási és Tudományos Tanács (FTT) 2005.
június 15-i ülésén a következő határozatokat hozta,
állásfoglalásokat alakította ki:
Az FTT támogatásra javasolja a Pécsi Tudományegyetem kérelmét Egészségtudományi Kar
létrehozására, mivel:
gyakorlatilag már jelenleg is létező képzési formáknak szándékozik új szervezeti
formát adni,
az új szervezeti forma megfelel az új
képzési igényeknek, jelentősen nagyobb
és indokolható mozgásteret és autonómiát biztosít az új szakoknak,
a BSc és MSc képzések tervei határozottan megjelennek az előterjesztésben,
a megfelelő dokumentáció rendelkezésre áll.
Állásfoglalás: a Nyugat-Magyarországi Egyetem
Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar
Széchenyi István Egyetemhez integrálásának
kezdeményezése kapcsán azt az elvi álláspontot
képviseli, hogy szakmailag és gazdaságilag racionális, ha az egy városban lévő intézmények ott
kapcsolódnak egymáshoz. A Győr Megyei Jogú
Város Közgyűlése által javasolt átalakítás azonban nem ítélhető meg egyedül az önkormányzat

XV. évf.

-

2005. június 28.

13. szám

kezdeményezése alapján. Ismerni kell valamennyi
érintett intézmény álláspontját, elképzeléseit, a
kezdeményezéssel kapcsolatos részletes tervet.
Állásfoglalás a felsőoktatás 2006. évi költségvetési tervezetéről
Javaslat a felsőoktatási tudományos támogatás
elosztására

Az állásfoglalások teljes szövege letölthető a www.ftt.hu
honlapról.

Magyar Szabadalmi
Hivatal
A Garibaldi Klub tavaszi félévének zárótalálkozója keretében Gergely János akadémikus, egyetemi tanár tartott nagy érdeklődéssel kísért előadást "Erősítsük-e
immunrendszerünket " címmel június 14-én az MSZH
konferenciatermében.
Az immunológia professzora kifejtette, hogy a sokszorosan összehangolt, felettébb bonyolult működésű immunrendszerbe csak igen körültekintően, számos sajátos feltételt és körülményt figyelembe véve szabad "belepiszkálni", mert ha nem így teszünk, úgy járhatunk,
mint a kontár órás, aki avatatlan kézzel próbálja meg
még jobbá tenni egy tökéletesen pontos svájci óra működését. Érdemes tehát kritikával kezelni a hangzatos
reklámokat, amelyek bizonyos szerek "immunerősítő"
hatására vonatkoznak.
Valódi eredmények csak a jelenségek részletes vizsgálatával és elemzéséve, a természet folyamatainak mély
megismerésével érhetők el. Erre kaphattunk nagyszerű
példát Gergely professzor előadásából.

A BEDA (Bureau of European Design Associations)
tanulmánykötetet jelentetett meg „Az európai design
aktuális kérdései” címmel. A kötet célja a design fogalmának és lehetőségeinek széleskörű értelmezése, az
Európai Unió kontextusában. A tanulmányok bemutatják
a design értékteremtő és versenyképesség növelő erejét, az innovációban betöltött szerepét, valamint azt,
hogyan járulhat hozzá a design Európa vezető pozíciójának erősítéséhez.
A szerkesztő négy téma köré csoportosította a tanulmányokat; az innováció, a társadalmi felelősségvállalás,
a kultúra és az oktatás területének számos neves szakembere járult hozzá a kötet összeállításához. A tanulmány az innováció és a design kapcsolatát a designmenedzsment és vezetés, az innováció akadályainak leküzdése, valamint a designtudatos gondolkodás beépítése
a vállalatok életébe témakörein keresztül elemzi.
Olvashatunk a design etikájáról és filozófiájáról, a minden állampolgárra kiterjedő életminőség fontosságáról,
a vállalati felelősségvállalásról a design-t illetően, a design és a felsőoktatás kapcsolatáról, valamint zárszóként a design európai jövőképéről.
A Magyar Formatervezési Tanács megrendelésére és
szerkesztésében elkészült a kötet kivonatos, magyar
fordítása.

Szakirodalom-figyelõ
A teljes, eredeti angol szöveg megtalálható a BEDA
honlapján (www.beda.org). A magyar változat letölthető
a
Magyar
Formatervezési
Tanács
honlapjáról
(www.mft.org.hu), ill. mindkét nyelven megtalálható a
Magyar Innovációs Szövetség székhelyén.

Szakirodalom-figyelõ
Világunk felfedezése - Magyar Könyvklub, 2004
Dr. Osman Péter ismertetése
Könyv kiválóságának minden bizonnyal egyik legmagasabb elismerése, ha azt mondhatjuk, hogy igen jó ismeretterjesztőül szolgálhat az ifjúság számára. Tudást,
ismeretek gazdag tömegét úgy előadni, hogy az élénkítse és ne pedig megterheléssel lohassza az érdeklődést,
hogy az se érezze fárasztónak, aki még nem rendelkezik
a tanulni nagyon akaró felnőttek elszánt önuralmával ez művészet. Ilyen az igazán jó ifjúsági ismeretterjesztés. És semmiképpen sem attól ifjúsági, hogy az érthetőség kedvéért engedményt tenne a színvonalból, hanem attól, hogy jobban igyekszik jól tanítani, tehát
ugyanúgy érdemes arra is, hogy a felnőttek olvassák akikre amúgy inkább reájuk hagyják, hogy küzdjenek
meg az anyaggal, ahogy tudnak.
Ez a gazdagon illusztrált, elegáns szép album az ismeretterjesztésnek abba a fajtájába tartozik, amelynek
nyilvánvaló fő célja, hogy a tudnivalók létezésére hívja fel
a figyelmet, érdeklődést keltsen irántuk, és adjon róluk
egy alapvető képet. Azt a fajta áttekintést kínálja, amely
bizonyos válogatási szempontok szerint ilymódon igen
széles körképet tár elénk. Mindezzel elvisz odáig, hogy a
témák a látókörünkbe kerüljenek, és megadja a kezdő
lökést ahhoz, hogy amelyik felkelti az érdeklődésünket,
annak alaposabban is utánanézzünk. Ennek az ismeretterjesztő panoráma-műfajnak a meglehetősen elterjedtnek látszó gyakorlata szerint egy témára általában két
oldal jut a képekkel és a különálló, apró magyarázó
szövegekkel együtt. Egy-két kisebb botlást ugyan találunk benne, egészében véve azonban igen jó.

homo sapiensnek, azaz tudással bíró embernek nevezzük. Ennek a válogatásnak a központi témája e tudás
megszerzésének egyik fő vonulata: a földrajzi világunk
felfedezése, beleértve ebbe a tengerek mélyét, valamint
a magasságos kék és fekete egeket is. A témák sora a
ma ismert civilizációk kezdeteiig nyúlik vissza, követve az
ember felfedező hajlamának, késztetésének történetét,
s onnan időben és térben az ISS Nemzetközi Űrállomásig ível.
A kötet nagy témakörei és azok fejezetei: Utazók az
ókorban - benne: Az első utazók (a felfedezések és
felfedezők sorát, akárcsak a valóságban, az ó-egyiptomi
és ógörög utazók nyitják); Görögök és rómaiak (furcsa
kettős hibával ide került a viking Leif Eriksson is); Utazók
Kínába (ez Marco Polóról szól, aki viszont nem ókori
volt), utazók Kínából. Távoli tájakon: a fejezetek itt Afrika, Ázsia, Európa, Amerika, Óceánia és az örök jég
birodalmának felfedezőiről szólnak. Felhők felett, hullámok alatt: Az égre nézve, az égbe érve (a felfedezésé-
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nek sorát itt Arisztotelész és Ptolemaiosz nyitják, és a
Hubble-űrteleszkóppal zárul); Utazások a világűrben; A
tengeri kaland (az idősebb Plinius feltevéseitől a tengerfenék megismerését is igénylő mélytengeri kábelfektetésig a 19. században); Felfedezők a víz alatt. Kíváncsi
utazók: Tudományos expedíciók a 18-19. században; A
régmúlt ösvényein (az ismerős régészeti felfedezések
mellett egy izgalmas Fekete-tengeri felfedezésről); Kutatások nemzetközi összefogással. Az utazás, mint kihívás: A hegycsúcsok meghódítása; Az első hosszú távú
repülések; Világ körüli utazások. A felfedezések kulcskérdései: Az eszközök; A közlekedési eszközök (a tevekaravántól az űrhajóig); A felszerelés; A kutatás (a
Royal Geographical Society-től a NASA-ig); A világ ábrázolása; A nagy kereskedelmi útvonalak; Az útleírások.

Városjárók zsebkalauza sorozat: Amszterdam, Bécs,
London, Párizs - National Geographic Society
/Geographia Kiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése
Nagyon okos és praktikus könyvecskék. Bárcsak sokkal
hamarabb jöttek volna, és lenne belőlük jóval több városról is.
A térkép szinte nélkülözhetetlen segítőnk, ha olyan városban vagyunk, amelyben nem mozgunk teljesen otthonosan. Viszonylag sok helyen jártam, és tapasztalatból tudom: ha nincs velem térkép, bárhol el tudok tévedni, térképpel a kezemben viszont bárhová tévelygés
nélkül odatalálok, és még azt is megteszem, hogy az
érdeklődésem szerint alakítom az útvonalaimat. Ugyanoda kétszer ugyanúgy nem megy az ember. A baj csak
az, hogy a legtöbb térkép esetlenebb annál, mintsem út
közben könnyedén lehetne kezelni, keresni, tájékozódni
benne. A lepedővé nyíló jószág igazán kitűnő áttekintő
képet ad, és némi gyakorlattal arra is gyorsan visszaemlékszünk, hol keressük rajta az éppen nekünk kellő
részletet. Kevéssé kellemetes vonása viszont, hogy az
utcán eleve nehézkes egy lepedőnyi lappal birkózni,
ráadásul a szél elkapja, eső-ázottan pedig már összecsukni sem tanácsos. És járunk olykor olyan tájékokon
is, ahol az ember nem szívesen reklámozza egy feltűnő
térképpel, hogy ő itt külföldi. Emellett a mívesen hajtogatott nagy térkép kinyílni még csak hajlandó, ha éppen
be nem gyűrődik, az összecsukása viszont komoly figyelmet és kézügyességet követel. Ha pedig a hajtásoknál szakadni kezd - márpedig kezd! -, akkor annyi neki.
Tehát legyen inkább könyv. Azt viszont kézben vinni
nehézkes, zsebbe általában nem fér, nagyobb táskát
lehetőleg nem viszünk.
Legyen tehát olyan kicsi, hogy jól elférjen, de azért elég
okos, tartalmas is ahhoz, hogy jó útmutatónk, tájékoztatónk, úti kalauzunk legyen. És lőn: ilyenek, ezt tudják
ennek az új sorozatnak a kényelem és a tartalom igen
okos kompromisszumát megv
Részletes térképeket a város egyes részeiről - Amszterdamról 6, Bécsről 6, Londonról 8, Párizsról 8. Jegyezzük azért meg, hogy a lefedés nem egészen teljes,
de egészen jó, a városok nagy részét átfogja. A térképek kihajthatóak, négy könyvoldalnyi terjedelemre nyílnak. Csaknem valamennyi utca nevét is feltüntetik, ami
igen fontos a navigációhoz. Az áttekintő részben alapinformációk turistáknak - ennek tartalma városonként is
eltérő. Minden bemutatott városrészről egy-egy rövid
leírás néhány kiemelkedő jellemvonással, továbbá ajánló
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válogatás: éttermek, kávézók, teázók; bárok, klubok,
diszkók, mozik, művészeti központok, vásárlás. Mindegyikből csak néhány, viszont arról ismertetést is mond.
Meglepő például, hogy „A nagymami főz” nevű bécsi
étteremben Fekete-Afrika ételeit élvezhetjük, „A koporsógyár” pedig „a művészi kibontakozás színtere” mediterrán a konyhával. Hívogató a párizsi „A cseresznyék
ideje” kínálata: „családi konyha egzotikus ötletekkel”, a
londoni
Carluccio’s
caffe-ban
pedig
„felséges
bivalymozzarella-salátát” ehetünk. Természetesen kapunk rövid ajánló válogatást szállodákról is, árkategóriák
szerint, egy térkép pedig tájékoztat a közlekedés fő
vonalairól. London és Párizs kötetében utcanévmutatót
és műemlékek, látnivalók mutatóját is találunk, Amszterdam és Bécs ismertetőjében tematikus névmutatót
a kötetben szereplő helyekről.

Baja Sándor: Marketingkalandok Márkák a gyakorlatban Budapesttől Párizsig - Geomédia Szakkönyvek,
2004
Dr. Osman Péter ismertetése
A marketing a harctér tudománya. Tengernyi szakirodalmában megkülönböztetett figyelmet érdemelnek azok
a művek, amelyekben sikeres gyakorló szakemberek
adják közre a frontvonalban kipróbált tudásukat, az ott
szerzett tapasztalataikat, és az ezekből leszűrhető tanulságokat. Ilyen Baja Sándornak ez a kitűnő könyve.
Különösen nagy érdeme, hogy tökéletes mentes mindattól, ami oly gyakran teszi szükségtelenül nehézzé,
unalmassá, fárasztóvá a szakirodalom olvasását - köznapi nyelven, jól követhető fogalmazással, érdekesen és
főként élettelien ad elő nagyon is tartalmas, ám mindenkinek jól érthető gondolatokat. Aki elolvassa, bizonyára maradéktalanul egyetért Házi Zoltán, az Országos
Kereskedelmi Szövetség elnöke véleményével: „Szakmai
szervezetünk egyik legfontosabb feladata, hogy új ismeretekkel segítsük tagjaink, a vállalkozók munkáját. Baja
Sándor Marketingkalandok c. könyve ennek a célnak
maximálisan megfelel. Ha tehetném, valamennyi magyar vállalkozásnak elküldeném e könyvet. Mivel ezt nem
tehetem, mindenkinek ajánlom, minél hamarabb olvassa el...”.
A frontvonalban: Baja, amint a bevezetőjében elmondja,
addigi tíz-egynéhány éves marketingvezetői pályafutása
utolsó három évét Franciaországban, a piacvezető
gyümölcslégyár marketingigazgatójaként töltötte. Ez
igencsak szilárd bizonysága annak, hogy a legfelső fokon tudja, és képes gyakorolni is a szakmáját. Különösen így van, ha hozzávesszük, hogy -az ő szavaival - egy
„kis karcagi gyerek” tudott Franciaországban egy ilyen
fontos pozícióba jutni.
A sikeres - feltehetően kiemelkedően tehetséges - marszen biztosan nem! Baja ezt úgy mondja: „Halálbiztos
recept nincs. Ha lenne, akkor minden márka és vállalkozás sikeres lenne.” Valóban, a marketing egyik legszebb vonása, hogy nincs benne „legjobb gyakorlat”,
hogy bármilyen győztes stratégiát meg lehet verni a
helyzethez még jobban illő stratégiákkal. A pénz a megvalósításhoz nélkülözhetetlen, ezért feltétlenül szükséges, ám önmagában nem elégséges feltétel - gondoljunk csak a reklámok azon nem csekély részére, amelyektől kinyílik a bicska a zsebünkben. Ha viszont van
megfelelő költségkeret, akkor kellő hozzáértéssel, ki-
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emelkedő találékonysággal minden piaci helyzetben ki
lehet alakítani olyan marketing stratégiát, amely okosan
fegyelmezett végrehajtással és többnyire rengeteg
munkával jó esélyt ad a piaci sikerre. Kiváló példa erre
a hajdani csatakiáltás: „Mi másodikak vagyunk, ezért
jobban igyekszünk!”, ami persze csak akkor hatásos, ha
minden érdekelt látja, érzi is, hogy valóban számíthat
erre az igyekezetre.
A könyv rögtön a sűrűjébe, a manőverek és ütközetek
gyakorlatába visz: húsz rövid esettanulmány-vázlat ad
képet a márkastratégiák gyakorlati megvalósításáról,
ennek - Baja szavával - látványos manővereiről. Bennük
a szerző elemzi és értékeli is a történteket, és tanulságokat mutat fel. A második rész középpontjában az
eladás-ösztönzés (itt, szakmai zsargonban, promóció)
áll, és természetesen annak a marketinghez kapcsolódó
kulcskérdései. A harmadik rész elsősorban a gyakorló
marketing szakembereket és az erre a pályára készülőket érdekelheti, őket viszont nagyon: a vállalati marketing részleg működésébe és műhelytitkaiba ad nagyon is
életteli betekintést. Ennek részeként egyebek közt igen
tanulságosan szól a piackutatásról, a reklámkészítésről,
és a marketing munka írásbeli kommunikációjáról is.
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sésében; valamint a késztermékek nemzetközi piacra
történő bevezetésében.

Tagsorszám
450.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:
Ügyvezető
Igazgató:

BIMF Ipari és Kereskedelmi
Kft.
4025 Debrecen, Miklós u.
42.
Bakóczy István
52/426-598
52/534-550
kapcsolat@bimf.hu
Bakóczy István

A vállalkozás tevékenységi körébe tartozik az egyszer
használatos tejszűrő betétek gyártása és fejlesztése, a
nemszőtt-textíliák importja, nagy- és kiskereskedelme,
az alternatív energia felhasználó berendezések tervezése, kivitelezése és forgalmazása, valamint a magyar –
kínai gazdasági tanácsadás, export – import.

Köszöntjük új tagjainkat!

Tagsorszám
449.
Székhely:
Cím:
Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:
Ügyvezető
Igazgató:

NOVINEX Innováció- és Kutatás-hasznosító Iroda
1033 Budapest, Szérűskert
u. 19. I/6
1117 Budapest, Infopark
sétány 1. I/2
Kerényi Kristóf
205-3098
205-3098
kristof.kerenyi@novinex.hu
Kerényi Kristóf

A NOVINEX Kft. azzal a céllal alakult, hogy egy széles
körű hazai és nemzetközi kapcsolatokkal rendelkező
innovációs- és kutatás-hasznosítási iroda jöjjön létre,
amely elősegíti az innovatív magyar kutatási eredmények hasznosulását, piacképes termékké való továbbfejlesztését és a nemzetközi piacra való bevezetését. A
társaság épít a magyar kormány és az Európai Unió
által támogatott kutatás-fejlesztési projektek révén létrejött eredményekre és partneri viszonyban segíti a hazai
kutató csoportok – prototípus kifejlesztését követő –
tevékenységét.

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
(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.

NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP, 2005.

13.,

HÉTFŐ,

2.

SALGÓTARJÁN IPARI P ARK:

ELŐTÉRBEN A TUDÁSALAPÚ FEJ-

LESZTÉSEK

„…Egy újabb, 13 hektáros terület bevonásával immár
65 hektárra bővült a Salgótarjáni Ipari Park. A parkot
működtető Salgó Vagyon Kft. vezetője, Tóth Edit szerint
az új, teljesen közművesített területen elsőbbséget kap
a K+F tevékenység, vagyis olyan tudásalapú vállalkozás
betelepítése, amely nem az olcsó munkaerőre épít,
hanem az innovációra…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. JÚNIUS 14., KEDD, 5. OLDAL
EURÓPA A TUDOMÁNY MELLETT
„…Több pénzt kellene költenie az EU-nak tudományos
kutatásra – vélekedik az európaiak 59 százaléka. Az
Eurobarometer legfrissebb felmérésében megkérdezettek kétharmada szerint az európai gazdaság csak akkor
növelheti versenyképességét, ha a legfejlettebb technológiát alkalmazza…”
NAPI GAZDASÁG, 2005. JÚNIUS 15., SZERDA, NAPI EGÉSZII. OLDAL
EGYRE ÉLESEDIK A GENERIKUS-INNOVATÍV HÁBORÚ
„…A hadiipar után a gyógyszeripar költ jelenleg a legtöbbet kutatás-fejlesztésre, egy új molekula előállításának költsége meghaladhatja az 1,5 milliárd dollárt. Évről
évre kevesebb új hatóanyag kap szabadalmat, ráadásul

SÉGÜNK

Ezen célok érdekében a NOVINEX Kft. segítséget nyújt
ügyfelei részére további kutatás-fejlesztési, illetve hasznosító partnerek keresésében; üzleti tervek előkészítésében; kutatási eredmények iparjogvédelmében; a kifejlesztett termékek továbbfejlesztéséhez befektetők kere-

JÚNIUS

OLDAL
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a következő tíz évben a generikus készítmények válhatnak piacvezetőkké…”
NÉPSZAVA , 2005. JÚNIUS 16., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL
AMERIKAI-MAGYAR INNOVÁCIÓS KAPCSOLATOK - STRATÉGIAVÁLTÁS

…Két napos magyar-amerikai kutatásfejlesztési és
innovációs tanácskozásnak a színhelye a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem. Több mint
hétéves gyümölcsöző technológiai együttműködés
eredményeit összegezte az egyetemen tartott tegnapi
sajtókonferencia…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

JÚNIUS

18.,

SZOMBAT ,

18.

NÉPSZAVA , 2005. JÚNIUS 21., KEDD, 3. OLDAL
KOCKÁZATI TŐKEALAP KUTATÁSOKRA
„…Magyarországi biotechnológiai kutatások finanszírozása érdekében egyesült államokbeli befektetők részvételével egy kockázati tőkealap létrehozását javasolta
Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter az
egyesült államokbeli Philadelphiában megrendezett
biotechnológiai konferencián…”

OL-

DAL

GAZDASÁG AZ ALSÓ ZÓNÁBAN
„…A nyolcvankettedik életévében járó akadémikus több
külföldi tudományos akadémia tiszteletbeli tagja, egyetemi tanár, a világ egyik legelismertebb kémiai analitikusa, a kémiatudomány kimagasló művelője, a Bay Zoltán
Alapítvány létrehozója és első f őigazgatója. A politika
területére a rendszerváltáskor, 1990-ben tévedt, négy
éven keresztül az Antall-kormány tárca nélküli miniszteri
tisztségét töltötte be. Egy időben az Országos Műszaki
Fejlesztési Bizottság elnökeként segítette elő a magyar
tudomány megújulását. Azt vallotta, hogy a rendszerváltást nemcsak a politikában, hanem a műszaki fejlesztések, a tudományszervezés területén is végre kell hajtani, többek között az alapkutatás eredményeinek ipari
alkalmazásával…”
NÉPSZABADSÁG, 2005. JÚNIUS 18., SZOMBAT , 15. OLDAL
KEVÉS LESZ A KÖVETKEZŐ HÁROM ÉV
RÉSZLEGES TISZTÚJÍTÁS UTÁN A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

NÉPSZAVA , 2005.

viseltette magát. A kiállítók elsősorban az alkalmazott
kutatás során elért eredményeiket mutatták be, amely
a későbbi kétoldalú ipari és fejlesztési kapcsolatok során kamatoztatható…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. JÚNIUS 22., SZERDA, 5. OLDAL
LAZULÓ VERSENYPOLITIKA
„…Az uniós versenypolitikában egyre nagyobb szerepet
kapnak a gazdasági versenyképesség szempontjai.
Nemcsak az állami támogatásokra vonatkozó új szabályozás tervezete utal erre, hanem az Európai Bizottság
által az elmúlt egy-másfél évben végrehajtott változtatások is…”
HÍR TV: HÍRADÓ, 2005. JÚNIUS 22., SZERDA
A GAZDASÁGI MINISZTER SZERINT MAGYARORSZÁGOT

„…Kóka János amerikai látogatásáról nyilatkozva úgy
vélte. bővíteni kell az együttműködést az Egyesült Államokkal a kutatás-fejlesztésben, a biotechnológia, az
informatika, a környezetvédelmi ipar és az energetika
területén is. A tárcavezető szerint Amerikában stabil,
kiszámítható, gyorsan fejlődő gazdaságú országnak
látják Magyarországot…”
NÉPSZABADSÁG, 2005.

JÚNIUS

18.,

SZOMBAT ,

SZÉP SZÓ, I.

OLDAL

EURÓPA LESZAKADÓBAN ?
„…A Wim Kok-jelentésben (volt holland miniszterelnök)
2004 végén az abban résztvevő neves szakértők megállapították, hogy eddig egyáltalán nem sikerült a lisszaboni célokat teljesíteni. Nem fejlődött a kívánalmak szerint az Európai Unió gazdasága, rosszul alakult a foglalkoztatás, a k+f tevékenység és a termelékenység. Tartósan baj van a gazdasági növekedéssel, ez pedig a
jólét és a szociális igazság sérüléséhez vezet…
…A Lisszabonban meghirdetett versenyképességi stratégia félidős áttekintése lesújtó. Európa gazdasága
Amerikához, de több vonatkozásban Ázsiához képest is
növekvő lemaradásban van…
…A Centre for European Reform (Az Európai Reform
Központja) nevű londoni kutatóintézet 2003-ban, a
lisszaboni folyamat alakulásával foglalkozó brüsszeli
csúcsértekezlet előtt tette közzé tanulmányát 27 ország teljesítményéről: 25 EU-tagét, továbbá a hamarosan taggá váló Romániáét és Bulgáriáét.
A ranglista élén Svédország áll, amely a 17 lisszaboni
cél közül tizenkettőt teljesített. A második Dánia, a
harmadik Nagy-Britannia. Őket Hollandia, Finnország és
Ausztria követi, Magyarország - Olaszország előtt - a
21. helyen áll. A legutolsók a lengyelek, a románok, a
bolgárok és a máltaiak…”
NAPI GAZDASÁG, 2005. JÚNIUS 20., HÉTFŐ, 14. OLDAL
SIKERES SZEREPLÉS A PÁRIZSI K+F RENDEZVÉNYEN
„…Az első Európai Kutatási és Innovációs Szalonon
kilenc magyar vállalat, kutatóközpont és szövetség kép-

MÉG

VONZÓBBÁ KELL TENNI AZ AMERIKAI BERUHÁZÓK SZÁMÁRA

JÚNIUS

23.,

CSÜTÖRTÖK,

14.

OL-

DAL

A BORTURIZMUSTÓL A NEMZETI GAZDABANKIG
A SZENT ISTVÁN-TERV GAZDASÁGPOLITIKÁJA
„…A Szent István-terv gazdaságpolitikai céljai a bor- és
konferenciaturizmus fejlesztésétől a nemzeti földvagyon
védelmén, a nemzeti gazdabank létrehozásán keresztül
egészen a távközlési és kábeltévés cégek monopóliumának letöréséig terjednek. Készítői szerint az államkassza hiányának csökkentésére a kiadások visszafogása önmagában nem lehet megoldás…”
KUTATÁS-FEJLESZTÉS
„…Közgazdasági elemzések mutatják, hogy a termelékenység növekedésének 30-50 százaléka a kutatásfejlesztéstől származik, de azt is, hogy a ráfordítás
zöme nem a befektető vállalatnál, hanem egyebütt térül
meg. Emiatt a K+F-et nem szabad a piacra bízni, az
államnak kötelessége ide befektetni. 2004-2005-ben
ugyan a korábbihoz képest több pénzforrás is megnyílt,
ám ezek hatása még nem érvényesült…”
NÉPSZABADSÁG, 2005. JÚNIUS 23., CSÜTÖRTÖK, PÁLYAKÉP
6. OLDAL
KURZUS A SZABADALMAKRÓL
„…A következő tanévtől kezdve a szellemitulajdonvédelmekről is lehet majd kurzust végezni a Pécsi Tudományegyetemen. Egyebek mellett erről is szól az az
együttműködési megállapodás, melyet a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Szabadalmi Hivatal kötött…”

MELLÉKLET,

NÉPSZAVA , 2005. JÚNIUS 23., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL
KÖZÉP-MAGYARORSZÁG A TÉRSÉG TUDÁSKÖZPONTJÁVÁ VÁLNA
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„…A Kárpát-medence fő szervező és kisugárzó tudásközpontjává kell válnia a Közép-magyaroszági régiónak emelte ki a Közép-magyarországi Fejlesztési Tanács
elnöke, az MFB road-show-ján. Szabó Imre szerint ma
pár évvel vagyunk csak lemaradva versenytársainkhoz,
Bécshez és Prágához képest, ám ha nem összpontosítunk eléggé a Budapest és Pest megye versenyképességére, akkor ez teljes és mindenkorra való lemaradást
hozhat maga után. A régiónak élnie kell tudni a Duna
adta előnyökkel is, s mindenekelőtt a közlekedés helyzetén kell javítani…”
FIGYELŐ, 2005. JÚNIUS 23.-29., 37. OLDAL
AZ EURÓPAI UNIÓ LAKOSSÁGÁNAK...
„...59 százaléka véli úgy, hogy a közösségnek többet
kellene költenie kutatásfejlesztésre - derül ki a K+F-re
vonatkozó Eurobarometer-felmérésből. A vizsgálat
egyebek között megállapítja, hogy az európaiak 78 százaléka érdeklődik a legújabb tudományos és technológiai
eredmények iránt…”
MAGYAR HÍRLAP, 2005. JÚNIUS 24., PÉNTEK, 21. OLDAL
A KÁRPÁT-MEDENCE KREATÍV CENTRUMÁVÁ VÁLHAT

Várható események
NAGY

TERVEK KÉSZÜLNEK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

FEJLESZTÉSÉRE

„…Magyarország központi régiója kreatív hellyé, a Kárpát-medence tudásközpontjává és az egyik legfontosabb
európai kereskedelmi centrummá válhat…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. JÚNIUS 24., PÉNTEK, 14. OLDAL
ÚJRA STARTOL A MECENATÚRA
„…Az eddig is igen népszerű programkeret várhatóan
még a nyár elején újra startol. Jelenleg a támogatási
célirányok, előre terjesztett prioritások még jóváhagyásra várnak, ám hamarosan várható a program megnyitása…”
HVG, 2005. JÚNIUS 25., 40+41. OLDAL
TUDOMÁNYOK ÉJSZAKÁJA BERLINBEN
KÍVÁNCSIAK KLUBJA
„…A berlini egyetemek és kutatóintézetek egy éjszakára
megnyitották kapuikat a látogatók előtt, hogy a laikusok
is bepillantást nyerhessenek a tudomány olykor misztikusnak tartott világába…”

Várható események
A Debreceni Egyetem Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpontja 2005. június 30-án nyíltnap keretében
mutatkozik be az érdeklődő szakmai közönségnek. A helyszín az „Új Élettudományi” épület „Nagy” előadóterme.
Program:
10.30: Megnyitó: Fésüs László: Genomnanotech Debrecen megalakulása és céljai
10.50: A kémiától a genomikáig, témavezetõ: Gergely Pál (OEC)
11.50: Agrárbiotechnológia, témavezetõ: Fári Miklós (ATC)
12.30: Pharmainnováció, témavezetõ: Szilvássy Zoltán (OEC)
14.10: Indridi Benediktsson (EU Comission):The outline of the 7th Framework Programme
for Research and Technological Development of the European Union in Life Sciences
14.40: Orvosbiológiai és nanotechnológiai mérések, témavezetõ: Beke Dezsõ (TEK)
15.20: Zárás
További információ: Tel: 52/411-717 6341-mellék, e-mail: kbartha@jaguar.dote.hu
www.unideb.hu

„Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségek találkozója”
2005. július 6., szerda, 10.00 óra
Helyszín: Székesfehérvár, Technika-Háza - 8000 Székesfehérvár, Rákóczi u. 25.
PROGRAM:
10.00
10.10
10.25
10.40

11.25

Köszöntő – Dr. Mészáros Ernő (MTA- Veszprémi Akadémiai Bizottság elnök)
I. előadás – A regionális innováció előtt álló feladatok – Dr. Lippényi Tivadar (NKTH elnökhelyettes)
II. előadás – A GKM innováció-politikája – Dr. Balogh Tamás (GKM Innovációs Főosztály vezetője)
III. előadás – Regionalitás és tudomány az Európai Unióban – Dr. Kroó Norbert (MTA Természettudományi alelnök)
IV előadás – Javaslat a nemzeti inkubációs programra – Dr. Pakucs János (MISZ elnök)
V. el őadás –Iparjogvédelmi tudatossággal az innovációs sikerért (VIVACE) – Dr. Bendzsel Miklós
(MSZH elnök)
VI. előadás – Részvételünk a lisszaboni folyamatban – Rakusz Lajos (KTIT elnök)

11.40

Kérdések, hozzászólások, a konferencia első szekciójának zárása

12.00

Sajtótájékoztató

12.00

Állófogadás

10.55
11.10
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Pályázati felhívások
13.00
13.10
13.30
13.50
14.10
15.00
15.20
15.40

16.00
16.15

Délutáni szekció nyitása (Heinrich Péter, KDRFÜ ügyvezető igazgató)
Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség első féléves tapasztalatainak bemutatása gyakorlati
példával alátámasztva
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség első féléves tapasztalatainak bemutatása gyakorlati
példával alátámasztva
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség első féléves tapasztalatainak bemutatása gyakorlati
példával alátámasztva
Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség első féléves tapasztalatainak bemutatása
gyakorlati példával alátámasztva
Közép-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség első féléves tapasztalatainak bemutatása
gyakorlati példával alátámasztva
Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség első féléves tapasztalatainak bemutatása gyakorlati példával alátámasztva
Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség első féléves tapasztalatainak bemutatása gyakorlati példával alátámasztva
Hozzászólások, vélemények, kérdések
Zárszó, konklúzió

További információk a rendezvénnyel kapcsolatban a www.kdriu.hu honlapon, az kdriu@kdriu.hu e-mail címen, illetve
Balogh Mártontól a 22/513-385-ös telefonszámon kaphatók.

2005. szeptember 20-21. között a budapesti Gerbeaud Házban (1051 Budapest, Vörösmarty tér 7.) rendezi az
IBC-Hungary és a Magyar Innovációs Szövetség tagintézménye, a Biotechnológiai Szövetség a „Biotechnológiai befektetési lehetőségek a közép-európai régióban” c. konferenciáját.
A
-

kétnapos konferencián többek között előadást tart
Dr. Kóka János , gazdasági és közlekedési miniszter,
ifj. Duda Ernő, a Solvo Rt. elnök-vezérigazgatója,
Dr. Takács László , a francia Biosystems International elnöke,
Dr. Franz Kreijs, az osztrák Horizonte Ventures vezetője,
Björn Ehring, a német PCA Capital Advisors vezetője,
ˆ
Dr. Ann De Beuckelaer
, a szász tartományi biosaxony igazgatója,
Dr. Dallbor Stys, a cseh Biofizikai Intézet igazgatója és
Dr. Peth ő Árpád, a DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. szabadalmi ügyvivője.

A rendezvénnyel kapcsolatos bővebb információ és regisztráció a www.ibc-hungary.hu honlapon, ill. a 224-0850-es
telefonszámon kapható (augusztus 27-ét megelőző regisztráció esetén 25% kedvezményt biztosítanak a szervezők).

Pályázati felhívások
Idén is meghirdeti a „Tierney Clark Díj” pályázatot az Institution of Civil Engineers Midlandi Szervezete (NagyBritannia) a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége. A pályázat díját a
bírálóbizottság a tervezés, előkészítés, lebonyolítás és megvalósítás során legjobbnak bizonyuló építőmérnöki alkotásnak ítéli oda.
Beadási határidő: 2005. szeptember 30.
Pályázni bármely, építőmérnöki szakterületen megvalósított projekttel vagy annak valamely jól elhatárolt részével
lehet, amennyiben:
- a projekt helyszíne Magyarországon található;
- a pályázó(k) Magyarországon bejegyzett cég(ek), vagy magyar állampolgárok;
- a projekt legkésőbb 2005. június 30-ig befejeződött, vagy igazolással rendelkezik arról, hogy erre a határidőre a
lényegi kivitelezést elvégezték;
- valamint, ha a pályázat megfelel a nevezési szabályoknak.
A nevezés díjtalan, a pályázat részletei és a nevezési nyomtatvány megtalálható a www.mmk.hu és a tmsz.org.hu
honlapon.

A Magyar Minőség Társaság (MMT) és a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség (FVF)
pályázatot ír ki a MAGYAR MINŐSÉG HÁZA® DÍJRA

XV. évf.

A
-

2005. június 28.

13. szám

Pályázati felhívások

pályázat célja a kiemelkedő minőségű hazai termékek és szolgáltatások népszerűsítése, melyek jellemzői:
Magyarországon gyártják, illetve nyújtják,
minőségjellemzői kiemelkedők,
minőségük egyenletes, mert gyártásuk tanúsított minőségirányítási rendszerben folyik,
a gyártásuk és felhasználásuk környezetkímélő (ha ez értelmezhető)

Alapelv, hogy a pályázat feltételeit minél kevesebb ráfordítás árán lehessen teljesíteni. Ezért nem szükséges újabb,
esetenként költséges vizsgálatok végzése; más díjazott pályázati anyag is elfogadható, ha megfelel a kritériumoknak.
Külön kategóriában indulnak a mikro- és kis vállalkozások számára (max. 50 fő), ahol a kiválóságot a zsűri egyéni
elbírálás alapján (de a megadott szempontok szerint) értékeli. Az ebben a kategóriában indulók a nevezési díjból
10% kedvezményt kapnak.
A zsűri által elfogadott pályamunkák elnyerik a Magyar Minőség Háza díjat. Ezek ünnepélyes átadására a XIV. Magyar Minőséghét keretében kerül sor.
A
-

díj elnyerése a következő előnyökkel jár:
A nyertesek oklevelet és művészi plakettet kapnak.
A pályázat értékeléséről sajtótájékoztatót tartanak a Magyar Minőséghét keretében.
A termékeket/szolgáltatást bemutatkozik a Magyar Minőséghét ideje alatt rendezett exkluzív kiállításon.
A terméket/szolgáltatást felveszik a Magyar Minőség Háza termékeit tartalmazó katalógusba, külön megállapodás szerint a széles körben terjesztett multimédiás prezentációba (CD vagy DVD) is. A terméket/szolgáltatást
népszerűsítik:
a médiában, és a kereskedelmi, fogyasztói szervezetek útján,
a Magyar Minőség folyóiratban.
- A díjnyertes termékek felsorolása Virtuális Minőség Háza (VMH) néven fél évig térítésmentesen szerepel a Magyar Minőség Társaság weblapján, amelyről közvetlen elérés (hyperlink) is igényelhető a díjat nyert szervezet saját honlapjára.

A Nevezési lap beszerezhető a Magyar Minőség Társaság címén és letölthető a társaság honlapjáról is
http://www.quality-mmt.hu.
A pályázatot postai úton kell beküldeni a Magyar Minőség Társaság címére.
Postai feladási határidő: 2005. augusztus 15.
Az elbírálás várható időpontja: 2005. szeptember 15.
A pályázat nevezési díja termékenként/szolgáltatásonként: 60 000 Ft + ÁFA
További felvilágosítás: Herr Györgyi (1) 456-6946 és Turos Tarjánné (1) 456-6948
Magyar Minőség Társaság, 1091 Budapest, Üllői út 25., 1450 Bp. 9. Pf. 24., Fax: (1) 456-6954
e-mail: titkarsag@quality-mmt.hu

Az Eötvös Lóránd Tudományegyetem (Budapest) pályázatot ír ki
gazdasági főigazgatói megbízatásának ellátására.
A megbízás legfeljebb ötéves időtartamra szól.
A
-

pályázóval szemben támasztott követelmények:
magyar állampolgárság,
büntetlen előélet,
Közgazdaságtudományi egyetemi vagy Pénzügyi és Számviteli főiskolai végzettség, vagy egyetemi végzettség és
felsőfokú közgazdasági, illetve pénzügyi vagy számviteli szakképesítés,
- többéves gazdasági vezetői gyakorlat előnyt jelent, ha a pályázó e gyakorlatát részben vagy egészben költségvetési szervnél szerezte meg.
A gazdasági főigazgató feladata:
Az egyetem működésével összefüggő gazdasági és pénzügyi feladatok ellátása a felsőoktatásról szóló – többször
módosított – 1993. évi LXXX. törvény, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm.
Rendelet, valamint az intézmény szervezeti és működési szabályzata szerint, továbbá az egyetem gazdasági szabályzatában meghatározott gazdasági szervezetének irányítása.
A gazdasági főigazgató a feladatát az intézmény rektorának közvetlen irányítása és ellenőrzése mellett látja el.
A
-

pályázathoz mellékelni kell:
részletes szakmai önéletrajzot,
3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt,
végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát,
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-

az 1989 utáni munkahelyek munkáltatói, közszolgálati, közalkalmazotti igazolásait, megbízási szerződéseit,
az egyetem működésével és gazdasági reorganizációjával kapcsolatos vezetői programját,
nyilatkozatot a pályázó hozzájárulásáról, hogy pályázati anyagát a vonatkozó jogszabály és az egyetem szervezeti
és működési szabályzata szerint erre jogosult bizottságok és testületek megismerhetik, továbbá minden olyan iratot, amelyet a pályázó fontosnak tart.

A pályázat benyújtásának határideje: 2005. augusztus 26. 14 óra.
A pályázatról bővebb felvilágosítást az Eötvös Lóránd Tudományegyetem főtitkára, Dr. Hársfalvi Rezs ő ad. Cím:
Budapest, 1056 Szerb u. 21-23. Telefon: 411-6725.
A pályázatot az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Főtitkárságán (címe: 1056 Budapest, Szerb u. 21-23. I. em. 13.)
kell benyújtani. A borítékon fel kell tüntetni: „Pályázat az Eötvös Loránd Tudományegyetem gazdasági főigazgatói
megbízatására”.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium meghirdette a mikro- és kisvállalkozások Interneten való megjelenésének
támogatására vonatkozó pályázati felhívást.
A pályázat keretében a honlap kialakítás összköltségének legfeljebb 40 %-a, de maximum 300 ezer forint támogatás
nyerhető el. A támogatásra rendelkezésre álló keret 250 millió forint, a támogatott pályázatok száma várhatóan
900-1000 darab között lesz.
Az idei évben meghirdetett támogatási konstrukció az elmúlt évi pályázat folytatásának tekinthető. A tavalyi pályázat
sikeresen zárult, mert 749 pályázó összesen 200,1 millió forint támogatásban részesült.
A támogatási igények június 20-tól szeptember 30-ig nyújthatók be. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos.
A
pályázati
dokumentáció
(felhívás,
formanyomtatvány,
útmutató)
a
GKM
Internet
honlapjáról
(www.gkm.hu/pályázatok/hazai pályázatok) letölthető. A pályázatokkal kapcsolatban a 06-40-200-617 kék számon
kérhető felvilágosítás és a www.lendület.hu portál is szolgál információval.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium – az előző évek kedvező gyakorlatának folytatásaként – 400 millió forintos
keretösszegben pályázatot hirdetett a kereskedelemfejlesztés támogatása céljából, a kis- és középvállalkozások exportbővítési lehetőségeinek javítására. A pályázatot a minisztérium megbízásából az ITDH bonyolítja le.
A pályázat célja: Magyarországon bejegyzett vállalkozások termékeinek és szolgáltatásainak nemzetközi elfogadtatása
érdekében a külpiaci megjelenést segítő, a nemzetközi gyakorlatban elfogadott és alkalmazott kereskedelemfejlesztési
módszerek és eszközök útján a hazai termékek és szolgáltatások nemzetközi versenyképességének és külpiaci értékesítésének erősítése.
A pályázat a kis- és középvállalkozókat segítő - az állami költségvetésből finanszírozott - vissza nem térítendő támogatás.
A
-

pályázat keretében támogatás vehető igénybe:
külföldi kiállításon hazai előállítású termékekkel, illetve hazai szolgáltatással való részvételhez,
marketing-eszközök elkészíttetéséhez, hirdetések megjelentetéséhez,
piaci szervezet költségeihez (pl. külföldön létesítendő vállalati iroda, raktár, bemutatóterem bérleti díja),
nemzetközi szervezeti tagdíj költségeihez (olyan nemzetközi szervezet esetében, ahol a magyar cég tagsága kedvezően befolyásolja a kivitelt),
- megfelelőség-tanúsítási eljárás költségeihez (ha az importáló országban ez előírás és az exportáló cég költségére
végzendő el).

A támogatható költségek maximum 50 %-áig vissza nem térítendő támogatás igényelhető, jogcímenként minimum
100 ezer és maximum 1 millió forint közötti értékhatárig.
A pályázattal kapcsolatos részletes tudnivalók megtalálhatóak az ITDH honlapján: www.itdh.hu. Információval szolgál
a www.gkm.gov.hu és a www.lendület.hu portál is.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az
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1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@obser ver.hu
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1036 Budapest, Lajos u.103., tel.: 453-6572, fax: 240-5625,

4 Munkatársak: Mosonyi Katalin, Kincses Anna

4 Design: Visualia
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