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1122 Budapest, Maros u. 27.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
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INNOTECH Kft
1119 Budapest, Andor u. 60.
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GE Hungary Rt.
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1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.
BorsodChem Rt.
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1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8
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1052 Budapest, Semmelweis u. 9.
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1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Nemz eti Kutatási és Technológiai Hivatal
1055 Budapest, Szervita tér 8.
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A Magyar Innovációs Szövetség az Innostart Nemzeti Üzleti Innovációs Központtal és a Vállalkozói Inkubátorok Szövetségével együtt kidolgozta a Nemzeti Technológiai Inkubátor és Magvető T őke Programot. Az program 2005.
július 29-én került véglegesítésre. Összefoglalója az alábbiakban olvasható:

„ÚTBAN A VERSENYKÉPESSÉG ÉS INNOVÁCIÓ FELÉ”
„NEMZETI TECHNOLÓGIAI INKUBÁTOR
és MAGVETŐ TŐKE PROGRAM
Menedzser összefoglaló
A regionális versenyképesség növekedésében nagy szerepük van a kis- és középvállalkozásoknak. Megfelelő támogató mechanizmusok nélkül azonban sokszor képtelenek a bennük rejlő lehetőségeket kihasználni. A technológia-intenzív, high-tech induló vállalkozások - a műszaki haladás éllovasai, a korszerű
gazdaságok növekedésének kulcs-szereplői – pedig világszerte különösen sok nehézséggel küzdenek.
Az inkubátorok olyan induló vállalkozásoknak (beleértve a spin-off vállalkozásokat is) nyújtanak segítséget,
amelyek megfelelő anyagi eszközök hiányában fejlesztéseiket nem tudják megvalósítani. Helyre és személyre szabott szolgáltatásaikkal a korai szakaszban lévő vállalkozások alapítását segítik a bürokrácia
útvesztőiben, és felgyorsítják azoknak az új cégeknek a fejlődését, amelyek megfelelő növekedési potenciállal rendelkeznek, új – kiemelten: haladó - technológiákat alkalmaznak, munkahelyeket teremtenek, új
termékeket juttatnak a piacra.
Az induló vállalkozások finanszírozásához a korai szakaszban az ún. magvető t őke nyújthat segítséget,
ami teljesen hiányzik a hazai finanszírozási láncból. Rendeltetése, hogy lehetővé tegye, illetve (pénzügyileg is) segítse a kutatót, a feltalálót, ill. a vállalkozót ötletének kifejlesztésében, műszaki-gazdasági elemzések elkészítésében és értékelésében, vállalkozásának alapításában, az üzleti terv készítésében, kutatásainak, fejlesztéseinek megvalósításában és a termék vagy szolgáltatás piacra juttatásában.
A Magyar Innovációs Szövetség, az INNOSTART és a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége arra tesz javaslatot, hogy a 2007-2013-as Nemzeti Fejlesztési tervben indítsunk központi programot az innovatív kezdő
vállalatok létesítésének, valamint szervezett társfinanszírozásának kormányzati segítésére.
A javasolt Nemzeti Technológiai Inkubációs és Magvető Tőke Program fő elemei:
- inkubátor házak (kiemelten technológiai inkubátorok) fejlesztésének társ-finanszírozása, valamint működésük, szolgáltatásaik pénzügyi támogatása,
- Magvető Tőke Alap létesítése, mely tőke-rész nyújtásával segíti a kezdő innovatív vállalkozók fejlesztését és piacra jutását, valamint ösztönzi a privát tőkebefektetést.
Mindkét célkitűzés megfelel az EU 2007-2013-as időszakra kiadott tervezési irányelveinek.
A Nemzeti Inkubációs Program 2007 évi elindításával 2011-13-ra elvárt eredmények:
- 30-40 technológiai inkubátorként működő inkubátorház, átlagosan 3-4 innovációs menedzserrel, 812 innovatív (kezdő) vállalkozással,
- 2-3000, a feltárások során megismert siker-esélyes innovációs projekt,
- 3-400 új innovatív vállalkozás, melyből 2013-ra 100-120 erős, a versenyszférába kihelyezett, nagy
növekedőképességű, stabilan működő vállalkozássá válik,
- 2-3000 nagy hozzáadott értéket teremtő új munkahely,
- az innovatív vállalkozásokban 10-15 milliárd forint - a későbbiekben tovább növekvő - privát tőkebefektetés.”

A kidolgozott programot Szövetségünk megküldte az NFT II. program alkotóinak, javasolva annak beépítését a GKM
által összeállítandó fejezetbe. A teljes program és az azt indokló tanulmány a Szövetség internetes portálján teljes
terjedelemben olvasható.
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A 2005. évi „Magyar Fiatal Tudósok” (MAFITUD) találkozóját 2005. szeptember 2-3-ra, Visegrádra (Hotel Silvanus) szervezzük, a British Council közreműködésével és támogatásával. A találkozón az Országos
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny több mint 90 egykori díjazottja, fiatal tehetség vesz részt.
A találkozó fő témaköre a brit és magyar technológia-transzfer, ill. a spin-off cégek.

PROGRAM
2005. szeptember 2.
15:00 – 15:30

15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:30
17:30 – 18:30

Levezető elnök: Dr. Závodszky Péter
Megnyitó, köszöntők:
- Dr. Kóka János , miniszter
- HIM John Nichols, nagykövet
- Jim McGrath, igazgató
Dr. Pakucs János : „Tehetségkutatás, tehetséggondozás”
Dr. Sandie Cree : „Technológia-transzfer a Bristoli Egyetemen”
Szünet
Buzás Norbert: „A Szegedi Tudományegyetem
technológia-transzfer tevékenysége”
Tim Morris: „A GlaxoSmithKline K+F struktúrája,
magyarországi tevékenysége”

2005. szeptember 3.
9:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:00
11:00 – 12:00

Levezető elnök: Dr. Závodszky Péter
Prof. Neil A. Williams (University of Bristol):
„Spin-off cégek bemutatása”
Dr. Molnár Béla (2003. évi Magyar Innovációs
Nagydíjas 3DHISTECH Kft.): „Magyar spin-off cég
bemutatása”
Szünet
Kötetlen beszélgetés a spin-off vállalkozásokról
A beszélgetést vezeti: Buzás Norbert

Magyar Innovációs
Szövetség
FELHÍVJUK OLVASÓINK SZÍVES FIGYELMÉT , HOGY HONLAPUN(WWW.INNOVACIO.HU) LEHETŐSÉG VAN INGYENESEN
REGISZTRÁLNI HÍRLEVELÜNK DIGITÁLIS VÁLTOZATÁRA , MELYET A
NYOMDAI MEGJELENÉS ELŐTTI NAPON E-MAILBEN JUTTATUNK EL
AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK.
KON

Szövetségünk az IHM felkérésére részt vett az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) és az Országos
Településfejlesztési Koncepció (OTK) véleményezésében.
Az OFK egy olyan átfogó tervdokumentum, mely meghatározza a fejlesztéspolitika irányelveit, az ország középés hosszútávú fejlesztéspolitikai céljait és egységbe
rendezi a szakmapolitikai célokat. Az OTK megteremti a
területi szempontok konzekvens érvényesítésének lehetőségét mind az ágazati szakpolitikák, mind az országos
és területi/regionális programok kidolgozásában, ezál-

tal adva meg a nemzeti fejlesztéspolitika területi vetületét is.
A Koós Attila alelnök által vezetett szakmacsoport által
kialakított álláspontot, melyet kérdőíves formában kellet
megadni, augusztus közepén továbbítottuk az illetékesek
felé.

Augusztus 20-a alkalmából a Magyar Köztársaság elnöke dr. Papanek Gábornak, az Eszterházy Károly
Főiskola egyetemi tanárának, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjának, Szövetségünk javaslata alapján, a Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt állami
kitüntetést adományozta, a hazai innováció érdekében
végzett sikeres munkájáért.
Dr. Papanek Gábor professzor 1998 óta tagja a Magyar Innovációs Szövetség elnökségének, társadalmi
munkában évek óta rendszeresen részt vesz a Magyar
Innovációs Szövetség állásfoglalásainak, szakmai anya-
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gainak kidolgozásában, és nagy lelkesedéssel képviseli a
Szövetséget különböző fórumokon, konferenciákon.
Dr. Reszler Ákos, tagintézményünk, a ScanSoftRecognita Szoftverfejlesztő Rt. vezérigazgatója, a Magyar Innovációs Klub elnöke, a nagy volumenben történő, projektszervezési alapokon nyugvó iparszerű szoftverfejlesztési kultúra és fejlesztőbázis kialakítása és
megvalósítása terén végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjének polgári tagozata kitüntetést kapta.
Ifj. Duda Ernő, elnökségi tagunk, a SOLVO Biotechnológiai Rt. elnök-vezérigazgatója a hazai biotechnológia
fejlődése érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai és
vezetői tevékenysége elismeréséül a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztjét kapta.

A Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagozata
az egyetemi kutatások hasznosítása témakörben következő találkozóját 2005. szeptember 1-jén, 15 órakor
tartja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem „K” épület I. em. 66.-ban (Oktató Klub). Cím:
Budapest, XI. ker., M űegyetem rkp. 3-9.
Meghívott előadók és témák:
- Dr. Sandra J. Cree (University of Bristol): „A
Bristoli Egyetem technológia-transzfer tevékenysége”
- Prof. Neil A. Williams (University of Bristol):
„Spin-off cégek alapítása a Bristoli Egyetemen”
A találkozó előadásai nyilvánosak és angol nyelven zajlanak, az előadások után hozzászólások következnek.
Jelentkezés a 240-5625-ös faxszámon vagy az
innovacio@innovacio.hu e-mail címen.

Stephen Poloz úr, az Export Development Canada (Kanada Export-Hitelintézetének) alelnöke és vezető közgazdásza a Kanadai Nagykövetség meghívására Budapestre látogat. Poloz úr jól ismert, nagy tekintélyű közgazdász Kanadában, számos publikációja jelent meg,
gyakran idézik a nemzetközi médiában a globális gazdaságra vonatkozó észrevételeiért.
Stephen Poloz, Szövetségünk és a Kanadai Nagykövetség együttműködése keretében, 2005. szeptember 20án 10 órától a Nagykövetség épületében tart előadást
Szövetségünk tagjainak. Az előadás témája a műszaki
fejlesztés és az innováció lesz. A további részleteket
Hírlevelünk következő számában közöljük.

A 2002-2006 között zajló 6. kutatási keretprogramban, melyben 13 millió euró támogatást osztanak szét,
eddig 99 magyarok vezette pályázat ért el sikert, de
összesen 390 programban vettek részt magyar kutatók, így közvetve 40 millió eurót nyertek az ország
szakemberei.

A "Felkészülés az Európai Unió 6. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogram 1.1.6.3 Globális változás
és ökológiai rendszerek 4. pályázati felhívására" témájú
Információs Napra 2005. július 12-én, hatvan fő rész-

Hírek
vételével került sor Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Dísztermében. A rendezvény célja az
volt, hogy Magyarországról mind az akadémiai, mind a
kis- és középvállalkozási szektorból minél többen pályázzanak a júliusban megjelent, a
ttp://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=211
címen letölthető új pályázati felhívásra.
Dr.
Boros
László ,
az
ELTE
nemzetközi
rektorhelyettesének köszöntője után Szabó Ilona, az
NKTH osztályvezetője ismertette a "Globális változás és
ökoszisztémák" szakterület eddigi magyar eredményeit.
Majd az ELTÉ-nek az NKTH megbízásából a BME
OMIKK-kal együttműködve megalakult "Fenntartható
fejlődés – globális változás és ökoszisztémák" információs és tanácsadó szolgálat képviseletében Czippán Katalin programvezető mutatta be az új pályázati felhívás
témáit, szakterületeit.
A pályázatírás folyamatához nyújtott gyakorlati segítséget Mészáros Géza (CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht.) és Ferenczi Emőke (Johan Béla
Országos Epidemiológiai Intézet) előadása, a pénzügyi
lehetőségekről és az auditálásról pedig Zsigmond Attila
(NKTH) és Nyerges Gyula (BME OMIKK TTTSZ) beszélt.
A rendezvényt Kelecsényi Sugárkának, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium főtanácsosának az Európai Unió 7. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjának előkészületeiről tartott előadása zárta.
Az Információs Nap anyaga letölthető az ELTE honlapjáról, a
http://www.elte.hu/tudszerv/palyazatok/2005/eu6_
1163.html címről.

Tagintézményünknek, az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetségének elnöke, Borsos János 2005.
július 14-én levelet intézett Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz, hiányolva a Kormány „100 lépés” programjából az agrár innováció támogatását.
Ezúton idézünk a szakminisztériumok vezetőinek válaszleveleiből:
Gráf Tamás, földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter: „...A tárca agrár K+F ráfordításainak jelentős csökkenésére vonatkozó megállapítása sajnos helytálló…”,
„…legsürgetőbb feladatként a 2006. évi költségvetésben határozott lépéseket kell tenni az agrár K+F területről kivont források visszapótlására, a finanszírozás és
feladatrendszer egyensúlyának megteremtésére.”
„…szintén támogatni fogom azokat a törekvéseket,
melyek arra irányulnak, hogy az agrárinnováció sajátosságai, illetve az agrárágazat által kezelt értékek gazdasági és társadalmi súlya minél jobban érvényre jusson a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal tervezési és
döntési szempontrendszerében.”
Dr. Katona Tamás , a Pénzügyminisztérium közigazgatási államtitkára: „A kutatóintézetek intézményei címen
az FVM fejezetben 2005. évben a 2003. évihez képest
8% az előirányzat csökkenés. A fejezeti kezelésű előirányzatok között a forrásbiztosítás változatosabb képet
mutat, évről-évre változó jogcímeken változó mértékű
címzett összegek állnak az innovációval kapcsolatos
felhasználásra…”
„Úgy gondolom, a rendelkezésre álló hazai és uniós
források, valamint a piaci megrendelések biztosítani
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tudják a korszerű agrárkutató intézményrendszer megfelelő működését…”

A Manager Képzés Alapítvány Kuratóriuma, a Magyar
Innovációs Szövetség közreműködésével, a 2005. évben immár tizennegyedik alkalommal hirdetett pályázatot a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére. A Kuratórium az innovációs menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- diplomatervek, PhD disszertációk,
- tudományos diákköri munkák,
készítőit kívánja segíteni és elismerésben részesíteni.
A 2005. június 30-i beadási határidőre összesen 14
pályázat érkezett az Alapítvány titkárságára.
Az Alapítvány kuratóriuma – melynek tagjai Dr. Boross
Zoltán, Dr. Dobák Miklós, Dr. Gaál Zoltán, Dr.
Pakucs János, Török László, Dr. Trethon Ferenc, Dr.
Iványi Károlyné, Dr. Kövesi János, Kostyál Gábor,
Talyigás Judit – 2005. augusztus 24-én, a Magyar
Innovációs Szövetség székhelyén tartja bírálóbizottsági
ülését. A kuratórium tagjai az alábbi szempontok alapján értékelik a pályaműveket:
- a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználása
- a pályázat szerkezeti felépítése
- a pályázó egyéni tevékenyégére visszavezethető
megállapítások
- a pályamunkában szereplő javaslatok, különös tekintettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára
- a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái stb.

A Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2005.
július 12-én, Kaposváron tartotta legutóbbi ülését, melyen Szabó Lorándot, Dombóvár polgármesterét választották meg a tizenkét tagú Innovációs és Gazdasági
Bizottság elnökévé.
Az Európai Unió vezetői a 2000-ben Lisszabonban tartott tanácskozásukon határoztak arról, hogy a közösség
gazdasági versenyképességét meg kell őrizni az Amerikai Egyesült Államokkal és az ázsiai országokkal folytatott küzdelemben. Az eredményesség zálogát az innováció és a kutatások fejlesztésében látták, melyet erősíteni kívántak.
Az azóta eltelt időben a két riválissal szembeni hátrányát számos próbálkozás ellenére sem sikerült csökkentenie az EU-nak. Magyarország öt évvel ezelőtt még az
„öreg kontinens” sereghajtói közé tartozott az innováció
és a kutatások területén, ám napjainkig sikerült némileg
előrelépni. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a
fejlesztések érdekében megszületett a törvényi szabályozás, létrejött egy pénzügyi alap és kialakult a szervezeti háttér. Az utóbbinak fontos részei az ország mind a
hét régiójában megalakított Innovációs és Gazdasági
Bizottság. A politikusok, a vállalkozások vezetői és az
egyetemek képviselői által alkotott új testületetek nemrégiben kezdték el a munkájukat.
Elkészült a dél-dunántúli regionális innovációs stratégia,
mely a gazdaság hét területét foglalja magába - mondta
Szabó Loránd. Bizottságunk kétféle támogatási rendszert működtet az innováció és a kutatások fejlesztése
érdekében. Az egyik az „innocsekk” pályázat, mely többek között hatástanulmányok és tervek készítését, sza-
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badalmi eljárások lefolytatását és inkubációs szolgáltatások igénybevételét segíti. Az idén erre a célra 250
millió forint áll a rendelkezésünkre. A másikkal a kis- és
középvállalkozások az új termékeik fejlesztéséhez juthatnak pénzhez. A gazdasági társaságok az ezzel kapcsolatos költségeik 50-65%-át, a közhasznú szervezetek
pedig a gyártás előkészítéséhez szükséges összeg 8090%-át nyerhetik el a 450 millió forintos alapból. Az
előbbi pályázat már kiírásra került, az utóbbi megjelenésére még néhány hetet várni kell.

Diagnosztikai kutatásfejlesztéssel foglalkozó kisvállalkozások hoztak létre Pécsett egy biotechnológiai klasztert.
A cégek kutatási, fejlesztési és piacra lépési együttműködését a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
is támogatja.
Az orvosi diagnosztikai eljárások kutatása része a biotechnológiai iparnak, amely Dél-Dunántúlon jelenleg még
azért nem tud kiteljesedni, mert az egyetem és a termékfejlesztést végző mikrovállalkozások közötti kapcsolat csak esetleges. Hiányzik a rendszerből egy középméretű cég, amely a piaci igényeket illetően még rugalmas, ugyanakkor kellő t őkeerővel rendelkezik. Ezt a
hiányt igyekszik pótolni az a pécsi kezdeményezés,
amelyben hat biotechnológiai cég működik együtt.
Dr. Szekeres György, a Hisztopatológia Kft. ügyvezető
igazgatója elmondta: a hat vállalkozás közös termékfejlesztéssel, gyártással és forgalmazással szeretne piacra lépni. A Hisztopatológia Kft-t, a Pannónia Kutatási
Park Kft-t, a Pathodiagnostica Kft-t, a Soft-Flow Hungary Kft-t, a Szkarabeusz Kft-t és az Immunochem Bt-t
tömörítő klaszter emellett biotechnológiai szolgáltatásokat szeretne nyújtani most induló vállalkozásoknak.
A Pécsi Ipari Park Innovációs Központjában közös infrastruktúra létrehozásával és az induló cégek számára
hiányzó szolgáltatások biztosításával segítenék a
klaszter leendő további tagjait. A hazai szinten egyedülálló együttműködést a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és
Iparkamara is támogatja. A gazdasági önkormányzat
egy benyújtott GVOP-pályázat segítségével azokat a
kiegészítő, nem biotechnológiai szakmai szolgáltatásokat biztosítaná, amelyek a klaszter hatékony működtetéséhez nélkülözhetetlenek. Rónaszegi Lenke, a kamara
innovációs vezetője elmondta: pénzügyi, marketing, PRés iparjogvédelmi szolgáltatást nyújtanak a résztvevőknek, de honlap-készítés és partnerszervező nemzetközi
konferencia is szerepel a tervek között.
A klaszter ugyan csak nemrég alakult meg, de már
vannak eredményei. Tapasztalatszerzés céljából több
nyugat-európai hasonló szervezettel építettek ki kapcsolatot, és egy székelyudvarhelyi cég bevonásával a keleteurópai hálózatépítés lehetőségei is körvonalazódnak.
Eközben akár már három héten belül megalakulhat az a
kaposvári cég, amelynek pécsi telephelye a klaszter által
biztosított biotechnológiai inkubációs szolgáltatásokat
szeretné igénybe venni, majd a későbbiekben csatlakozni kíván az együttműködéshez.

A dél-dunántúli régióban idén mintegy 250 millió forintot osztanak szét az Innocsekk-pályázat keretében. Erre
kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, innovatív cégek nyújthatnak be támogatási kérelmet.

XV. évf.
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Az Innocsekk pályázat keretében mikro- és kisvállalkozások juthatnak nagyon kedvező feltételekkel igénybe
vehető támogatáshoz. Rónaszegi Lenke, a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara innovációs osztályvezetője szerint akár önerő nélkül is támogatást
nyerhetnek az érintett cégek, ám ezt a támogatást
csak szolgáltatások igénybevételére fordíthatják. Így
kutatások lefolytatására, de akár iparjogvédelmi tanácsadásra, marketing-terv elkészítésére, vagy akár
inkubátorházban történő letelepedés költségeire költhető a támogatás.
A cégek 2 és 25 millió forint közötti összeget pályázhatnak
meg. Nehezíti a forrás lehívását, hogy az igényelt szolgáltatást közbeszerzési pályázaton kell meghirdetni, amelynek
lebonyolításában az érintett mikro méretű cégeknek nincs
nagy tapasztalata. Ezzel együtt érdemes kihasználni a
2007. szeptemberéig nyitott lehetőséget - állítják a kamara szakemberei, akik még egy pályázatot ajánlanak az
innovációs cégek figyelmébe.
A Baross Gábor regionális innovációs program keretében szeptembertől indul a kis- és középvállalkozások
számára egy eszköz-beszerzési pályázat, amelyben
olyan, Pécsett kiemelt szerepet játszó területek vállalkozói kaphatnak támogatást, mint a környezeti ipar, vagy
az egészségipar területén tevékenykedő cégek. Ebben a
pályázatban legfeljebb 25 millió forintot nyerhetnek el a
társaságok, amelyeknek 35 százalékos önerőt is fel kell
tudni mutatniuk. A gazdasági önkormányzat szakemberei szerint érdemes figyelni a konkrét kiírást, mivel ennél a pályázatnál a megszokottnál rövidebb idő, várhatóan alig egy hónap áll majd rendelkezésre a pályázatok
benyújtására.

Kis- és középvállalkozások ökotérképezését végzik el az
EcolAND program szakértői, vagyis vizuális eszközök
segítségével felmérik azok környezeti problémáit, javaslatokat adnak a hiányosságok kezelésére és ezáltal
hozzájárulnak a vállalkozások versenyképességének
növeléséhez.
Az ún. ökotérképeket a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, az R-Quality és a Környezettudatos
Vállalatirányítási Egyesület szakértői készítik el. A helyszíni bejárás eredményeképp készült térképek alapján a
szakértők egy listát készítenek a felmerült problémákról,
amit megvalósíthatóság, környezeti haszon és gazdasági megtérülés szerint fontossági sorrendbe állítanak és
javaslatokat is tesznek, amelyek segítik a jogi megfelelőséget és a megtakarítási lehetőségek feltárását.

Hírek
ségre eljuttatva teheti azt meg. (Fax: 72/513-768, email: mathep@ddrft.hu, cím: 7621 Pécs, Tímár u.
23.)
Az érdeklődök további információt a 72/513-769 telefonszámon kaphatnak.

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
2005. július 27-én dr. Antos László ügyvezető igazgató
megbeszélést folytatott a Magyar Fiatal Tudósok 2.
Országos Találkozójával kapcsolatban a visegrádi
Silvanus Hotelben Lantos Árpád igazgatóval és Makádi
Andrea marketing menedzserrel.
Az egyeztetésen többek között véglegesítették a szobaszámot és a konferencia helyszínéül kiválasztották az
Árpád Termet.

A Magyar Innovációs Szövetség a British Councillal
közösen sajtótájékoztatót szervez 2005. augusztus 30án, 9.30 órától a Hotel Benczúrban (1068 Budapest,
Benczúr u. 35.).
A sajtótájékoztató keretein belül többek között dr.
Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
beszámol a 2005. szeptember 2-3-án rendezendő
„Magyar Fiatal Tudósok” (MAFITUD) 2. találkozójának
előkészületeiről.
A kétnapos találkozó 2005. szeptember 2-án, pénteken
15 órakor kezdődik.
A találkozó fővédnökei: John Nichols, Nagy-Britannia
magyarországi nagykövete, dr. Kóka János , gazdasági
miniszter. A találkozó f ő témaköre a brit és magyar
technológia-transzfer, ill. a spin-off cégek.

2005. július 27. és augusztus 10. között Siklós Márton és Sótér Anna, a XIII. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny díjazottjaként, a Magyar
Innovációs Szövetség és a British Council ajánlásával
részt vett a 2005. évi London International Youth
Science Forumon.

Az ökotérképezés felhasználható az EMAS vagy az ISO
14001 környezetirányítási rendszerek bevezetésének
első lépéseként, kezdeti állapotfelmérésként.
A Dél-Dunántúl Regionális Fejlesztési Ügynökség 2004ben nyert támogatást az INTERREG IIIC Phare Projekt
Alapból az EcolAND Magyarországon című projekt megvalósítására. Ennek a nemzetközi EcolAND projektnek a
keretében nyílik lehetőség száz vállalkozás és ipari park
részére a Dél-Dunántúlon, hogy térítésmentesen igénybe vegye az ökotérképezést.
Amennyiben a lehetőség valakinek felkeltette az érdeklődését és részt venne a programban, a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség (www.ddrft.hu) honlapján letölthető jelentkezési lapot kitöltve és az Ügynök-

A találkozón 41 ország 219 fiatal tudósa hallgathatott
meg előadásokat, vehetett részt kirándulásokon, többek
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között Stonehenge-be, Salisburybe és Windsorba, valamint megismerkedhetett London nevezetességeivel is.
Az előadások egy részét valamennyi résztvevőnek, harmadát tudományterületek szerint felosztott kisebb csoportoknak tartották. A szemináriumok munkáját a Forum korábbi résztvevői vezették, bemutatva aktuális
kutatásaik eredményét és bevezetést nyújtva napjaink
fontos tudományos problémáiba és ezek megoldásának
útjaiba. Bemutatásra került a nanotechnológia és szén
nanocsövek alkalmazása az anyagvizsgálatban, a fűtőanyagcella technológiájának (Hydrogen Cell Technology)
lehetőségei az alternatív energiatermelésben és a humán szövetek tervezése (Tissue Engineering).
A magyar fiatalok augusztus 2-án harminc társukkal
együtt látogatást tettek a Pfizer Limited sandwichi gyárában. A gyógyszergyár 3600 alkalmazottja közül 3000
a kutatás és fejlesztés területén dolgozik, két fő részlege humán- és állatorvosi gyógyszergyártással, egy harmadik minőségellenőrzéssel foglalkozik. A látogatás
során meghallgatott ismertető előadások az új gyógyszerek kifejlesztésének és bevezetésének folyamatát
tárgyalták. A világ egyik legjobban felszerelt kutatólaboratóriumát láthatták, amiben elsősorban a modern
kutatóműszerek mennyisége keltett meglepetést, mint
például az egyetlen épületben található hat NMRkészülék.
A találkozón elsősorban a világ különböző tájairól érkezett fiatal tudósok közötti, különböző nyelveken folytatott
eszmecsere lehetősége nyűgözte le a fiatal magyar
kutatókat. Az ilyen nemzetközi körben, a tudomány iránt
érdeklődő fiatalok között nagyon érdekes volt megélni,
hogy "mindenki másképp egyforma".

A találkozó lebonyolítása a Forum igazgatói, John
Needle és David Burt, valamint a fiatal szervezők munkájának köszönhetően zökkenőmentes, az elhelyezés és
ellátás nagyvonalú és kényelmes volt.

Regionális Innovációs Ügynökségek
A Regionális Innovációs Ügynökség tagjai hálózati megbeszélést tartottak 2005. július 27-én Kaposszekcsőn,
a Kapos Innovációs Transzfer Központban. A hálózat
2005. januárjával kezdte meg működését, tagjainak
(Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Pécsi
Tudományegyetem, Kaposvári Egyetem, Kapos ITK
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Kht., Somogy Megyei VKK, Pécs-Baranyai KIK, ITFK
Kht.) célja az innovációs lehetőségek, hajlandóságok
felmérése, segítése a régióban. A jelenlegi megbeszélés célja az arculati anyagok, s a múlt hónap végén
megjelent Innocsekk – innovatív KKV-k számára 100%os finanszírozású – pályázat megbeszélése volt.

Megjelent az Infopark Rt. és az INNOREG Közép- Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség innovációs
hírlevelének idei 8., augusztusi száma. A hírlevélre a
http://www.koine.hu/ oldalon lehet feliratkozni.
A tartalomjegyzékből néhány kiemelés:
K+F, innováció
- 2010-re a kínai K+F felzárkózhat Európához
- A globalizáció veszélyezteti az Egyesült Államok
technológiai pozícióját
- Keresztút előtt a brit technológiai szektor
- További hírek angol nyelven
Inkubáció
- Brüsszel új kisvállalkozási stratégiát indít
- További hírek angol nyelven
Technológiapolitika
Erősödhetnek az őssejtkutatás pozíciói az Egyesült
Államokban
Tudományos szervezetek az Európai Kutatási Tanácsért
Megosztott az amerikai kormányzópárt az
őssejtkutatás kérdésében
Szlovén külföldi működőtőke-befektetés ösztönző
program
Társadalom
Morális vita az ember-állat agysejtátültetésekről
További hírek angol nyelven
Finanszírozás
Újra indulnak az internetes vállalkozásokat célzó
kockázati tőkealapok
Kína vonzza a kockázati tőkét
Szellem
Copyright, internet és az olvasás joga
Portré
A Tudományos Parkok Nemzetközi Szövetsége
(IASP)
INNOREG
INNOCSEKK program: Beérkezett az első
INNOCSEKK pályázat
A Regionális Innovációs Albizottság tevékenysége
A jövő arcai
A XXVII. OTDK Informatikatudományi szekció
Számítógépes grafika alszekció

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
EMBRACE projekt – „Gazdaságilag elmaradott és
hátrányos területeken működő KKV-k Tudás és Információs Társadalomhoz való hozzáférésének javítása”
Július 28-29-én az EMBRACE projekt keretében a görög koordinátor kezdeményezésére és szervezésében a
konzorciumi partnerek projektértékelési megbeszélést
és találkozót tartottak Görögországban, Athénban. Az
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INNOSTART részéről Jónás Dénes projektmenedzser
vett részt a rendezvényen. A kétnapos találkozó első
napján a partnerek megismerkedtek a projekt legfőbb
gyakorlati eredményének az úgynevezett Kísérleti Virtuális Hálózatnak (PVN – Pilot Virtual Network) a működésével.
PVN - A virtuális hálózat célja, hogy a projekt partnerek
közvetlen támogatást tudjanak nyújtani az interneten
keresztül az érdeklődő és segítséget igénylő kis- és
középvállalkozásoknak. A hálózat kísérleti stádiumában
a vállalkozások a projekt által érintett és definiált területeken belül tehetnek fel kérdéseket (információs társadalom, finanszírozási lehetőségek, innováció, technológia transzfer, pályázati lehet őségek, e-kereskedelem,
menedzsment, kutatás+fejlesztés, marketing stb.),
melyeket a releváns nemzeti PVN adminisztrátorok
válaszolnak meg.
Minden általános vonatkozású kérdést és információt a
nemzeti adminisztrátorok angol nyelvre fordítva továbbítani fognak a nemzetközi központi adatbázisba. Ezek a
kérdések a lehető legrövidebb időn belül meg lesznek
válaszolva, és le lesznek fordítva a részt vevő partnerek
nemzeti nyelvére.
A találkozó második napját a partnerek a projekt előrehaladásának és a célkitűzések megvalósítási sikerességének megvitatásának szentelték. A megbeszélés fő
pontjai között szerepelt többek között a költségvetés
megvitatása (eredeti tervhez való igazodás, eltérés
mértéke), a kísérleti virtuális hálózat bemutatásának
időpontja és helyszíne, valamint az ehhez kapcsolódó
szervezés, továbbá a projekt megvalósításának soron
következő tevékenységei.

A Gate2Growth projekt 2005. novemberében zárul,
az Innostart Alapítvány addig is várja a befektetőt kereső innovatív projekttel rendelkező vállalkozások jelentkezését!
A Gate2Growth projekt, melynek internetes felülete a
Gate2Growth.com a vállalkozók, befektetők és szolgáltatást nyújtó szervezetek portálja. Az interaktív honlap
lehetőséget nyújt arra, hogy a befektetésre érett projektek egy nemzetközi adatbázison keresztül megtalálják
a megfelelő befektetőket. Segíti a vállalkozókat üzletük
beindításában, finanszírozásában és növekedésében.
Ennek érdekében a vállalkozóknak magas színvonalú
segédleteket és útmutatókat kínál többek között az
üzleti terv elkészítéséhez, széles körű adatbázissal rendelkezik mind a vállalkozók és befektetők, mind a szolgáltatást nyújtó szervezetek oldaláról.
A portál négy szakértői, szolgáltatói és finanszírozási
hálózatot foglal magában:
- InvestorNet: a kezdeti fázisban lévő technológiai
vállalkozásokkal foglalkozó kockázati tőke befektetők
találkozóhelye;
- Incubator Forum: a kutatási intézményekkel és az
egyetemekkel kapcsolatban lévő technológiai inkubátorok menedzsereinek hálózata;
- Acedemic Nerwork: a vállalkozástan, az innováció és
a finanszírozás területén dolgozó egyetemi tanárok,
kutatók, tudósok hálózata;

Hírek
-

ProTon Europe: az állami kutatási szervezetekhez és
az egyetemekhez kapcsolódó technológiai irodák hálózata.

AG2G projekt keretében a befektetőt kereső, önálló,
kidolgozott projekttel rendelkező magyar vállalkozóknak
lehetősége nyílik arra, hogy az INNOSTART közreműködésével jelenleg térítésmentesen vegyék igénybe a portál egyes szolgáltatásait (többek között a regisztrációt,
a színvonalas üzleti terv elkészítéséhez szükséges eszközök letöltését, a már elkészített angol nyelvű üzleti
terv aktiválását).
Az INNOSTART segítségével eddig 11 vállalkozó készítette el angol nyelvű üzleti tervét, melyek aktiválás után
már a potenciális befektetők számára is elérhetővé
váltak. A projektjük megvalósításához 500000 EUR
körüli befektetési összegeket kereső vállalkozók iránt
már érdeklődés is mutatkozott a befektetői oldalról. Az
Innostart Alapítvány jelenleg is több projekt üzleti tervének elkészítésén dolgozik együtt a vállalkozókkal és várja
további vállalkozások jelentkezését, akik befektetőt keresnek projektjük megvalósításához!
A projektről, illetve a vállalkozók regisztrációjával kapcsolatosan részletesen az INNOSTART honlapján
(www.innostart.hu) lehet olvasni, illetve további információkat
Kalmár
Piroskától
lehet
kérni
a
piroska@innostart.hu e-mail címen, vagy a 1-382-1504
telefonszámon.

DETECT-it projekt – új EU 6KP pályázati lehetőségek
Az Innostart Alapítvány ezúton szeretné felhívni szíves
figyelmüket egy nemzetközi projektre, a DETECT-IT-re,
mely program térítésmentesen támogatja a kis- és
középvállalkozások/kutatóintézetek/egyetemek részvételét az EU 6KP pályázatain, különösen a fenntartható
fejlődés, globális változás és ökoszisztémák, élelmiszerminőség és információs társadalom területén. A
DETECT-IT hálózatnak 15 európai országból 42 teljes
jogú partnere van (részletesebben: www.detect-it.org).
A projekt keretében az intézmények, vállalkozók kitöltenek egy on-line kérdőívet (melyet az Alapítvány igény
szerint ki is küld), s ezen igényfelmérés alapján az ún.
klaszterszervezők (ilyen az Innostart Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ Alapítvány is), illetve az EU 6 Kutatás-fejlesztési Keretprogram szakértői összeválogatják
azon intézményeket, vállalkozásokat, akik hasonló témában kívánnak beadni pályázatokat, illetve már működő projektekhez kívánnak csatlakozni.
A nyár folyamán megjelentek az EU 6KP utolsó nagy
költségvetésű felhívásai, amelyekre az adott szektorok
szereplői pályázhatnak:
FP6-2005-IST-5: beadási határidő 2005.09.21
(http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=2
08)
FP6-2005-GLOBAL-4: beadási határidő: 2006.03.02.
(http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=2
11)
FP6-2005-TREN-4: beadási határidő: 2005.12.22
(http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=2
24)
FP6-2005-FOOD-4A/4B/4C: beadási határidők:
2005.10.05., 2006.02.08.

9

10

Szakirodalom-figyelõ
(http://fp6.cordis.lu/fp6/calls_activity.cfm?ID_ACTIVI
TY=280)
A Detect-it programon két módon lehet részt venni,
akár egymással párhuzamosan is. Egyrészről a hálózat
honlapján bejelentkezhetnek olyan szervezetként, mely
szeretne csatlakozni az érdeklődési területünknek megfelelő témában készülő pályázatokhoz, másrészről Önök
is készíthetnek projektjavaslatot, amihez a DETECT-IT
szakértői keresnek partnert. Az ehhez szükséges partnerkereső űrlap letölthető az Alapítvány honlapjáról.
Bővebb információk, adatlapok a
http://www.innostart.hu/projects/cikk.php?id=266
weboldalon találhatók, illetve a 06-1-3821514-ös telefonszámon vagy e-mail-en keresztül Mérei Patrícia
projektmenedzserhez lehet fordulni.

A CBC – Cross Border Connect projekt keretében, az
ez év őszén rendezendő „Market Place” rendezvényünkre várjuk mindazon, az informatika területén működő
kis- és középvállalkozások jelentkezését, akik együttműködési kapcsolatokat szeretnének kialakítani karintiai IT
cégekkel, illetve üzleti partnert keresnek Ausztriában.
A CBC – Cross Border Connect projekt általános céljai:
- A határ-menti régiókban a kis – és középvállalkozások közötti üzleti kooperációk növelése, különösképpen a kis -, a mikro- és a magánvállalkozások körében. Az üzleti kooperációs kezdeményezések előkészítési és követési mechanizmusainak kidolgozása.
- Azon helyi szervezetek kapacitásának megerősítése,
amelyek célja a vállalkozási és a vállalkozásfejlesztési kezdeményezések támogatása.
- A helyi kis- és középvállalkozások segítése az üzleti
szolgáltatások elérésében, hogy a projektben részvevő régiókban növekedjék a vállalkozások versenyképessége.
- A projektben résztvevők kooperációs tevékenységének optimalizálása a határ-menti régiókban azon EUs hálózatok segítségével, amelyek támogatják a vállalkozási kezdeményezéseket, és önfenntartó stratégiákat határoznak meg a kezdeményezések folytatására az EU-s finanszírozás végét követően.
A projekttel, illetve a vállalkozók jelentkezésével kapcsolatosan
részletesen
az
Innostart
honlapján
(www.innostart.hu) lehet olvasni, illetve további információkat Kalmár Piroskától lehet kérni a 1-382-1504
telefonszámon.

Magyar Szabadalmi
Hivatal
A Magyar Szabadalmi Hivatal információs standdal vesz
részt a Budapesti Vásárközpontban augusztus 27 szeptember 4. között megrendezésre kerülő OMÉK
2005. kiállításon, az A pavilon 304/C standján.
A 74. alkalommal megrendezésre kerülő kiállítás egyrészt számadás az elmúlt öt évben elért eredményekről, másrészt feladatkijelölés a következő öt éves időszakra. Egyéves európai uniós tagságunk fényében
számadást készít az EU-s tagság mezőgazdasággal

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

kapcsolatos tapasztalatairól, mérlegre téve a vidék
számára az EU által támasztott követelményeket és
lehetőségeket, s bemutatva, hogyan tudott élni a vidék
a kínálkozó lehetőségekkel.
A Hivatal munkatársai hagyományosan két számítógéppel, internetes szolgáltatással, információs anyagokkal,
kiemelten fajtaoltalom, földrajzi árujelző, védjegy témakörökben állnak az érdeklődők rendelkezésére.

Szakirodalom-figyelõ
Brigitte Hamann: Winifred Wagner avagy Hitler és
Bayreuth - Európa Könyvkiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése
A legbelső titkainkkal való szembenézés elegánsan kíméletlen könyve. Milyen egyszerű is azt mondani, hogy
Adolf Hitler volt a XX. század fekete géniusza, a kor - és
hatását tekintve talán minden eddigi korok - legsötétebb
démona. Ártó szellemként messze túlszárnyalni látszik
még nagy, és nem kevésbé gyászos emlékű kortársát,
Sztálint is, hiszen az utóbbi sokkal rejtettebben gyakorolta a gyűlölet művészetét. Milyen egyszerű reá és a
legkiemelkedőbb vezető társaira hárítani a felelősséget
az örökre megbocsáthatatlan bűnökért, ami ugyebár
egyben a felmentést is jelenti másoknak. Brigitte
Hamannra igazán az előző könyve okán figyeltünk fel.
2000-ben adta ki az Európa Könyvkiadó a Bécs és
Hitler - Egy diktátor tanulóévei c., rendkívül alapos,
hatalmas történelmi tényanyagra támaszkodó művét,
amely bizonyára nagy és roppant kellemetlen meglepetéssel szolgált mindenkinek, aki kevésbé járatos a XX.
század eszmetörténetében. Bizonyos értelemben lefokozta Hitlert: megmutatta, hogy mindazt, amit hitlerizmusként tartunk számon, Hitler mások politikai eszméiből állította össze. Az ideológia, a koncepció, sőt a
politikai stratégia minden lényeges gondolata már előtte
felszínre emelkedett, és túlnyomó részük ott volt az ifjú
Hitler szeme előtt az akkori Bécs politikai életében.
Ebben az újabb, a gondolati erejében és a benne felsorakoztatott tényanyag mennyiségében egyaránt robusztus művében a történet egyik fő vonala a wagneri örökség sorsa a 20. sz. első felének viharos-vérzivataros
Németországában, a családi-, szellemi-, zenei örökségé,
és a Bayreuthi Ünnepi Játékoké. Ez kétségkívül nagyon
érdekes és vonzó történetírás mindenkinek, aki kedveli
Wagner zenéjét, különösen mert Hamann kitűnően ír.
A Hitler és Bayreuth vonulatban viszont a nagybetűs
Történelem folyamata tárul elénk. Akárcsak az előző
könyvnek, valódi főszereplője ennek sem Adolf Hitler,
hanem sokkal inkább maga a korszak, amely egy gátlásos, rigolyás kis senkiből megcsinálta a világégés
Führerét. Hamann az ítélkezést reánk hagyja, ő csupán
elmondja a nagyon alapos kutatással összeszedett
tényeket. Így idézi az akkori francia nagykövet sorait a
németek reagálásáról Hitlernek a totális diktatúra felé
tett egyik meghatározó lépésére, a Hindenburggal „a
nép és az állam védelmére” meghozatott 1933. tavaszi
drasztikus intézkedésekre: „A német nép többségét
nem annyira taszítja, inkább ámulatba ejti ez a hatalmas lendület és merészség.” És a sokaknak meghökkentő tények sorában olvashatjuk azt is, hogy a felemel-
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kedő Hitler fontos külföldi támogatói között volt Henry
Ford I, a nagy autógyáros, akit mély szellemi rokonszenv
fűzött a Hitler által képviselt eszmékhez.
Láthatjuk: Bayreuthnak sem esett nehezére elfogadni
mindazt, amit Hitler jelentett. Ő viszont valóban megkülönböztetett figyelmet szentelt az Ünnepi Játékoknak, és
a helyzet romlásával sokat tett azért, hogy biztosítsa a
nélkülözhetetlen anyagiakat.
Szarvak és lópata nélkül a démon még rémületesebb,
mert hasonlít ránk. Hamann könyvében Hitler számos
pozitív emberi vonást is mutató kíméletlen politikus, aki
gátlástalanul, ugyanakkor nagy hozzáértéssel lovagolja
meg mások mocskos indulatait és törekvéseit.

Nyárády Gáborné & Szeles Péter: Public Relations III, Perfekt Kiadó
Dr. Osman Péter ismertetése
A vállalati és intézményi magatartás és –tevékenységek
között minden bizonnyal leginkább a PR az, amelynél a
hazugság, a képmutatás, az álságosság és a nemtörődömség törvényszerűen és letagadhatatlanul kibukik, és
megfosztja a hitelétől azt, aki a PR révén kedvező megítélést igyekszik teremteni magának. Állíthatja, üzenheti
a cég és a neki dolgozó média a legváltozatosabb módokon és eszközökkel, hogy fontosak számára a fogyasztók, az üzleti partnerek, a környezet, amelyben él
és működik, vagy éppen a nagyközönség, s hogy nagyon
is törekszik eleget tenni az elvárásaiknak - ha a tényleges magatartásában, cselekedeteiben nem ez mutatkozik meg egyértelműen, úgy tudni fogjuk, hogy hazudik,
és ennek megfelelő megítélést érdemel. Ha a tények
meghazudtolják a szép üzeneteket, mindig az előbbieknek hiszünk, és pokolba kívánjuk az üzenőt. A PR tehát
nem működhet úgy, ahogy nálunk nem kevesen gyakorolják: hogy kiállunk, és hidegvérrel szépeket hazudunk.
Valóban nagyon hasznos eszköz lehet arra, hogy segítse a cég megítélésének javítását, de csak akkor, ha
megfelelő vállalati stratégiába ágyazzák bele, amelynek
meghatározó célkitűzése, hogy a cég a magatartásával
és a tevékenységével ténylegesen rászolgáljon az igényelt bizalomra. A PR-nek természetesen egyéb indítékai is lehetnek - közszolgáltató így is igyekszik alátámasztani az igényét minél több adóforintunkra, piaci
szereplők így is törekszenek bevésni a nevüket arra a
bizonyos rövid listára a tudatunk alján, és így tovább.
A PR vállalati, intézményi eszközként való alkalmazása
nagyon komoly és alapos felkészültséget, hozzáértést
igényel. Érdemes kiemelnünk azt is, hogy e felkészültség
nélkülözhetetlen része az igen erős empátia képesség
és készség, és az érzelmi intelligencia. Ahhoz, hogy
üzeneteinkkel meg tudjuk nyerni a célközönséget, bele
kell élnünk magunkat annak helyzetébe, gondolkodásába, és így formálni meg, hogy mit, mikor, hogyan mondunk. Technikai nézőpontból pedig a PR munka lényege,
sikerének egyetlen megbízható forrása a kiváló stratégiai tervezés, valamint a szakszerű és főként nagyon
intelligens kivitelezés. A Perfekt kétkötetes műve ehhez
szolgál igen alapos szakkönyvként.
Összegző mű. Tény, hogy minden döntést alaposan
megrágva, minden lehetőséget és opciót megfontolva,
minden lépést a várható következményeivel tüzetesen
végig gondolva kell alkalmaznunk a belőle tanultakat,
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azaz az önálló elemzés és tervezés terhétől - jobbak
számára élvezetétől - nem mentesíthet. Tárgyi tudást
viszont meríthetünk belőle annyit, ami nagyban hozzásegít, hogy jó PR technikussá váljunk. Ehhez a fő témakörök: A szervezet és környezetének interaktív kapcsolata /A public relations mint szervezeti funkció / A
public relations fogalmi tartománya - fejlődéstörténet
(és emeljük ki innen, annyira jók, a szakma fejlődésének
korszakait jellemző vezérszavakat: Manipuláció; Információ; Kommunikáció; Konfliktusmenedzsment; Környezeti integráció) / Hírnévmenedzsment / A PR eszközei / Belső PR (jegyezzük meg: a cégek, szervezetek
vezetésének színvonalát nagyon is jellemzi, hogyan kezelik a belső PR-t) / Külső PR, benne Marketing-PR, A
sajtókapcsolat, Kormányzati és közösségi kapcsolatok,
Közügyek
kezelése
/
Válságkommunikáció(konfliktushelyzetben ez élet és halál között dönthet)
/ Tanácsadás / Tervezés / Hatás - eredmény - hatékonyság / Szponzorálás és mecenatúra / Az etikus
munkavégzés nemzetközi szabályai. Minden témakörhöz
irodalom ajánló csatlakozik. Sajátos vonás, hogy ezek
jelentős hányadát Arthur Hailey kétségtelenül nagy
szakmai tartalmú bestsellerei teszik ki.

Josh Lerner, Felda Hardymon, Ann Leamon: Venture
Capital & Private Equity - A Casebook / Kockázati és
magántőke: Egy esettanulmány-gyűjtemény - John
Wiley & Sons, 2005, 3. kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése
A kockázati tőke - újabb, átfogóbb, és a gazdasági jelentéstartalmában számottevően rugalmasabb elnevezésével a magántőke - üzleti szerepével és nemzetgazdasági
jelentőségével remélhetően már nagyjában-egészében
tisztában vagyunk. Sok tény és jel mutatja azonban,
hogy egészségtelenül nagy számban vannak még azok,
akik valójában nem ismerik az üzleti viselkedésmódját,
és különösen nem a mérlegeléseket és megfontolásokat, amelyek mentén a befektetéseit megválasztja,
amelyek a befektetéstől kezdődően vezetik a társtulajdonosi magatartását, továbbá amelyek nyomán nemritkán olyan cégektől is megtagadja a tőkebefektetést,
amelyek pedig erre tökéletesen alkalmasnak, sőt érdemesnek is tartják magukat. Köz- és üzleti életünkben is
gyakorta kitűnik, hogy kellemetlenül sokak számára még
mindig valamiféle mitikus lény, amelyhez a gazdagsága
miatt jó lenne közel kerülniük, de nem tudják, hogyan.
Ezeknek az ismereteknek a hiánya nagyon is közvetlen,
gyakorlati problémájává válhat mindazoknak, akik vállalkozások, vagy éppen fejlesztési programok kockázati
finanszírozásához keresnek befektetést, továbbá akik a
vállalkozásfejlesztés lehetőségeinek és feltételeinek
javításával foglalkoznak.
A legjobbak közé tartozó szakkönyvkiadónak ezt a könyvét a világhírű Harvard Business School két professzora
és egy vezető kutatója jegyzi. Rendeltetése és tartalma
szerint tankönyv, amelynél a kiadó is, az egyetem is
feltétlen garancia arra, hogy belőle a magántőke tényleges gyakorlatának magas színvonalú szakmai ismeretére és elemzésére támaszkodó, teljesen korszerű és
megbízható tudást kapunk. Anyaga, mondanivalója a
lehető legközelebb áll a tényleges gyakorlathoz, hiszen
gondos válogatással abból merítették.
A szerzők összegzése szerint az itt bemutatott esetek
és a kommentárok segítenek megérteni mind a magán-
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tőke iparág fejlődésének történetét, mind pedig annak
mai működését. A kötet anyaga négy modulból áll. Az
első három a magántőke cégek (a kockázati tőke hagyományos szóhasználatával itt alapokról beszélnek, és
fontos tudnunk, hogy ezek jelentősen különböznek a mi
befektetési alapjainktól, s szintúgy a mi törvényünk szerinti kockázati tőkealaptól) működésének ciklusát, annak
három fő szakaszát követi. Az első a tőkebevonás, azaz
a befektetésre szolgáló tőke megszerzése a pénztulajdonosoktól.
Ez foglalkozik a magántőke cégek strukturálásával is,
ami igen számottevően befolyásolhatja azok lehetőségeit és működési módját. A második modul vizsgálódásainak tárgya a befektetés, különös tekintettel a magántőke-befektető és a befektetést fogadó cég közötti kapcsolatra, azok egymással szembeni viselkedésére. A harmadik tárgya a befektetést kezdettől döntően meghatározó nagy kérdés, az abba vitt tőkének és a hozamának
a kivonása, azaz a kivonulás. Ennek mikéntje meghatározó lehet a finanszírozott cég számára is. A negyedik
modul az iparág jövőjét vizsgálja, néhány példával, hogy
miként birkóznak cégei a legújabb kihívásokkal. Egy rövid
jegyzettel itt kitér a vállalatközi fejlesztőtőke-befektetésre
is.

Köszöntjük új tagjainkat!
Tagsorszám
453.

Solvo Biotechnológiai Rt.

Székhely: 6722 Szeged, Béke u. 5/a
Kapcsolat: Tóth Ágnes
telefon: 62/424-729
fax: e-mail: toth@solvo.hu
Vezér- Duda Ernő
igazgató:
telefon: 62/424-729
fax: e-mail: duda@solvo.hu
A SOLVO Biotechnológiai Rt. 1999-ben alakult vállalkozás, amely alapvetően biotechnológiai és gyógyszeripari
– ABC transzporter-fehérjékkel és a multidrog rezisztenciával kapcsolatos – kutatás-fejlesztési tevékenységre
jött létre. A cég alapítói nemzetközi hírű magyar tudósok, valamint üzletemberek.
A SOLVO Rt. elsődleges céljának tekinti, hogy nemzetközi vezető pozíciót szerezzen a transzporter fehérjékhez kapcsolódó kutatás-fejlesztésben, és ennek eredményeként a gyógyszerkutatásban, a diagnosztikában
és a gyógyászatban egyaránt széles körben elfogadott
és használt termékeket fejlesszen.
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Tagsorszám
454.

Convincive Consulting
(Convincive Tanácsadó Bt.)

Székhely:

1085 Budapest, Horánszky
u. 23.

Cím:

1114 Budapest, Ulászló u.
31.

Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:

Dr. Fehér Arnold
30/326-4147
361-4776
feher.arnold@convincive.com

Ügyvezető Dr. Fehér Arnold
partner:
A Convincive Tanácsadó Bt. tevékenysége professzionális stratégiai, üzletviteli és üzletfejlesztési tanácsadás az
élettudományok területén működő cégek és egyéb szervezetek számára.
Miért Convincive? – öt ok:
Nagy tanácsadó cégeknél szerzett jelentős tapasztalat sikeres stratégiai projektek véghezvitelében, komplex hazai és globális környezetben;
Nemzetközi tapasztalat és szakértelem az élettudományok és a biotechnológia területén;
Gyakorlati menedzsment tapasztalat start-up
környezetben;
Masszív elkötelezettség a minőség mellett;
Rugalmas és versenyképes árképzés: az áramvonalas és a network team szinergiákra maximálisan építő cégstruktúra rendkívül előnyös
árazást tesz lehetővé.

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.

MAGYAR NEMZET, 2005. JÚLIUS 26., KEDD, 13. OLDAL
CSÚSZHATNAK AZ UNIÓS PROGRAMOK
A KÖVETKEZŐ KORMÁNYT TERHELIK MAJD A KIFIZETÉSEK - EUFORRÁSOK VÁLASZTÁSI KAMPÁNYA ?
„…Június közepéig összesen 413 milliárd forintot ítéltek
oda a Nemzeti fejlesztési terv öt operatív programjára
pályázó cégeknek, ám mindössze 18,7 milliárdot fizettek ki. A versenyképességi programok esetében a kiírás
szerint 2004 szeptemberében kellett volna értesíteni a
pályázókat, ám erre csak decemberben került sor. A
csúszás okaként a közreműködő KPI Kutatás-fejlesztési
Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda a brüsszeli adminisztrációt és a pályázókat hibáztatja. Az EU-pénzek
az államháztartási számlán vannak, kifizetések nem
történek, aminek okát mindenki másban látja…
…A statisztikából kitűnik, hogy a kutatás-fejlesztési,
innovációs támogatásra tavaly és idén 1513 pályázat
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érkezett 62,28 milliárd forint értékben. A támogatott
pályázatok száma 609, értéke 28,74 milliárd forint.
Ebből azonban csupán 113 pályázónak fizettek ki öszszesen 1,17 milliárd forintot. Egyetlen fillér sem jutott
tavaly és idén az induló technológia- és tudásintenzív
mikrovállalkozások, valamint az úgynevezett spin-off
vállalkozások innovációi feladatainak támogatására. Új
kutatói munkahelyek létrehozásához kötődő vállalati
kutatási infrastruktúra fejlesztésére és vállalati innováció támogatására sem jutott pénz…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. JÚLIUS 26., KEDD, 8. OLDAL
BIOTECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS BÁZIS A DUNÁNTÚLON
MAGYAR NEMZET, 2005. JÚLIUS 29., PÉNTEK, 12. OLDAL
KÍNA ELŐZ A KUTATÁSBAN IS
„…A tudomány, technológia és újításokra vonatkozó
2005-ös kulcsfontosságú adatok című kiadványban a
szlovén Janez Potocnik, az Európai Unió tudományért
és kutatásért felelős biztosa kiemeli azt az aggodalmát,
hogy míg 2000 óta az unióban a kutatási és fejlesztési
intenzitás (a kutatási és fejlesztési ráfordítások a bruttó
nemzeti termék százalékában kifejezve) csökken, és
jelenleg majdnem nulla, addig Kínában a növekedés tíz
százalékos…”
NÉPSZAVA , 2005. JÚLIUS 29., PÉNTEK, 10. OLDAL
KUTATÁSFEJLESZTÉSBEN MÁSODIK ÉSZAK-ALFÖLD
KIÉPÍTIK A DEBRECEN-NYÍREGYHÁZA ÉS A SZOLNOKJÁSZBERÉNY INNOVÁCIÓS TENGELYT
„…A versenyképesség erősítését és a térségi esélyteremtést jelölte meg átfogó célként az Észak-Alföldi régió
a 2007 és 2013 közötti időszakra. A regionális specialitások sorában a többi között az innovációvezérelt
technológiákat, a korszerű feldolgozóipart, illetve a
természeti és kulturális erőforrásokra támaszkodó
turizmust tartják számon…”
MAGYAR NEMZET, 2005. JÚLIUS 30., SZOMBAT , 17. OLDAL
AZ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS
KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK (OTKA) BIZOTTSÁGA…
„…KÖNYVTÁRI ADATBÁZIS PÁLYÁZATOT HIRDET
elektronikus adathordozókon, illetve hálózaton elérhető
adatbázisok és „full text” folyóiratok (adatállományok)
közös beszerzésének támogatására. (Határidő: 2005.
szeptember 15.) Bővebb információ az OM és az OTKA
honlapján (www.om.hu, www.otka.hu) található…”
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amely a közeljövőben válik elérhetővé regionális szinten,
így megyénkben is. Az Innocsekk programot várhatóan
augusztusban, a Baross Gábor Programot pedig szeptemberben hirdeti meg az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Kht. (Innova)…”
PIAC ÉS PROFIT, 2005. JÚLIUS-AUGUSZTUS, 67.OLDAL
SAP
KUTATÁS-FEJLESZTÉS BUDAPESTEN
„…Az SAP AG Budapesten megnyitotta tizedik kutatásfejlesztési (K+F) központját…”
CASH-FLOW, 2005. AUGUSZTUS, 24 + 25 + 26. OLDAL
JÁRT UTAT JÁRATLANÉRT
„…Lesújtó adatokat olvashatunk mostanában arról,
hogy a magyar szabadalmak száma mennyire lecsökkent, hogy új technológiák kidolgozására és bevezetésére milyen keveset fordít az ország, a magyar gazdaság.
Az innováció magyarországi helyzetéről dr. Pakucs
Jánost, a Magyar Innovációs Szövetség elnökét kérdeztük…”
NÉPSZABADSÁG, 2005. AUGUSZTUS 2., KEDD, 15. OLDAL
K+F BOTRÁNY
„…Szomorú előzetes adatokat jelentetett meg a KSH:
az ország kutatási-fejlesztési (K+F) ráfordítása 2004ben mindössze a GDP 0,88 százaléka, még kevesebb,
mint 2003-ban. A költségvetési kutatóhelyeken a beruházások több mint 40 százalékkal csökkentek! A költségvetési K+F ráfordítás pedig közel 10 százalékkal. A
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnöke, Boda Miklós ellenvéleményt nyilvánított: a KSH helytelenül vette számba az NKTH által K+F célokra kifizetett összegeket. A rejtély egyszerűen megfejthető…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

AUGUSZTUS

3.,

SZERDA,

1+2.

OLDAL

CÁFOLATRA VÁRNAK A KUTATÓINTÉZETEK
„…Áldozatul eshet a Magyar Tudományos Akadémia
teljes kutatóintézet-hálózata, de a minisztériumok és az
egyetemek kutatóintézetei is a kormány nadrágszíjszorító politikájának. Azt, hogy a több ezer közalkalmazottat
foglalkoztató kutatóintézetek privatizációjára készül a
Gyurcsány-kabinet, az egyik kormány közeli lap szivárogtatta ki júliusban…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

AUGUSZTUS

3.,

SZERDA,

1+5.

OLDAL

MAGYAR NEMZET, 2005. JÚLIUS 30., SZOMBAT , 17. OLDAL
AZ ORSZÁGOS TUDOMÁNYOS KUTATÁSI ALAPPROGRAMOK
(OTKA) BIZOTTSÁGA…
„…A NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSBEN VÉGZETT
KUTATÁSOK KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATOT HIRDET
A pályázat célja az időközben létrejött nemzetközi
együttműködésben részt vevő, az OTKA által korábban
már támogatott, kiemelkedő eredményeket ígérő kutatások . kiegészítő támogatása. (Határidő: 2005. szeptember 15.) Bővebb információ az OTKA honlápján
(www.otka.hu) található…”
KELET-MAGYARORSZÁG , 2005.

JÚLIUS

30.,

SZOMBAT ,

3.

OLDAL

TÁMOGATÁS : CSEKKEN
ÚJ PROGRAMOK NYÚJTANAK

TÁMOGATÁST A TECHNOLÓGIAI ÉS

INNOVÁCIÓS FEJLESZTÉSEKHEZ.

„…Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) - Új lendülethez segítheti
a gazdaságfejlesztést az a két nagyszabású program,

SIKERT HOZ A KUTATÁSI PROGRAM
MAGYARORSZÁG FŐ PROBLÉMÁJA A KRITIKUS TÖMEG HIÁNYA
„…Az eddiginél is sikeresebbek lehetnek a magyar kutatók az Európai Unió következő, hetedik kutatási keretprogramjában. Az Európai Bizottság javaslata alapján
ugyanis a 2007-től induló programban kiemelten kezelnék a nanotechnológia, az élettudományok és az információtechnológia területét, amelyek terén eddig is
komoly eredményeket értek el a magyar szakemberek…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. AUGUSZTUS 3., SZERDA, 16. OLDAL
KUTATNI , FEJLESZTENI, PÉNZT SZEREZNI
„…Miért áll a magyar GDP az EU-átlag 61 százalékán
csupán? Részben azért, mert hazánk csak a GDP egy
százalékát költi kutatásra és fejlesztésre. Aki nem hiszi,
nézze meg a statisztikát: gyönyörűen kimutatható az
egyenes arányosság a GDP-szint, illetve a kutatásra és
fejlesztésre költött öszszegek GDP-arányos nagysága
között…”
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MAGYAR NEMZET, 2005.

4.,

AUGUSZTUS

CSÜTÖRTÖK,

2.

ENYHÍTHETNEK A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY FELTÉTELEIN

OLDAL

CSUPÁN RIOGATTÁK A KUTATÓKAT ?
„…Nincs szó kutatóintézetek privatizációjáról, csak
bizonyos kutatásokba kíván magántőkét bevonni a kormányzat tájékoztatta lapunkat a Kormányszóvivői Iroda.
Pálinkás József, a Fidesz kulturális tagozatának elnöke
azonban kijelentette: retorzió folyik az értelmiség legjava
ellen…”

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ, 2005.

AUGUSZTUS

4.,

CSÜTÖRTÖK,

3.

OLDAL

NEM LESZ MEGEGYEZÉS?
„…Az MDF a miniszter szavai szerint 8 éves megállapodást kötne és a kisebbik parlamenti ellenzéki párt
hangsúlyosabban szerepeltetné a nyilatkozatban az
innovációs és k+f ráfordítások, valamint az aktivitási
ráta növelését. Az előbbi kiemelt szerepeltetésével Kóka
is egyetértett, míg a foglalkoztatás növelését inkább
célnak, mint eszköznek tartotta…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

AUGUSZTUS

5.,

PÉNTEK,

11.

OLDAL

VESZÉLYBEN A BEVÉTELEK
„…Újabb két adórendelkezés, az innovációs járulékra és
az államilag támogatott befektetések áfájára vonatkozó
szabályozás lehet ellentétes az uniós adójoggal, ezért
kedvezőtlen brüsszeli döntés esetén a költségvetésnek
tízmilliárdokat kell a vállalkozások részére visszafizetnie…”
HVG, 2005. AUGUSZTUS 6., 52-54. OLDAL
VERSENY A KÜLFÖLDI BEFEKTETŐKÉRT
A CSÁBÍTÁS TRÜKKJEI
„…Egyre hevesebb versengés bontakozik ki a visegrádi
országok között a külföldi befektetők becsalogatásáért.
A magyar kormány is erősített, de a tőkemaraton még
koránt sincs lefutva…”
NAPI GAZDASÁG, 2005. AUGUSZTUS 9., KEDD, 2. OLDAL
CSAK OKTÓBERBEN LESZ K+F-STATISZTIKA
„…A 2004-es végleges k+f statisztikát csak októberben
publikálja a KSH – adta hírül a hivatal. A NAPI Gazdaság
cikke nyomán elindult (Látványos zsugorodás, 2005.
július 8., 1–3. oldal) vitában a szakmai szervezetek
elégedetlenségüket fogalmazták meg az innovációra
fordított GDP-arányos kiadások csökkenése kapcsán…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. AUGUSZTUS 9., KEDD, 3. OLDAL
A CÉGALAPÍTÁST, A KUTATÁSI EREDMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSÁT
IS SEGÍTENÉK AZ INKUBÁTOROK

LOBBIZNAK AZ INNOVÁCIÓÉRT
„…Inkubációs program és Magvető t őkealap létrehozását szorgalmazzák a hazai innovációs szervezetek. Jelenleg 25 milliárd forintért lobbiznak a gazdasági tárcánál, amelyből a kutatás-fejlesztéssel foglalkozó kis- és
középvállalkozások létrejöttét, illetve működését segítenék, sőt új munkahelyeket is teremtenének…”
NAPI GAZDASÁG, 2005. AUGUSZTUS 10., SZERDA, 2. OLDAL
PÉNTEKEN JÖN A KKV-K KEDVENC PÁLYÁZATA
„…Még a héten kiírják a kkv-k körében eddig legnépszerűbb uniós pályázatot, a GVOP 2.1.1-et, amely a cégek
műszaki-technológiai hátterének fejlesztését szolgálja…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

AUGUSZTUS

OLDAL

VISSZAKOZIK A PÉNZÜGYI TÁRCA?

10.,

SZERDA,

1+3.

10.,

SZERDA,

7.

TÁMOGATÁS AZ INNOVÁCIÓÉRT
„…Debrecen (HBN) - Az Észak-alföldi Régióban is meghirdették az úgynevezett Innocsekk innovációt ösztönző
pályázatot…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

NAPI GAZDASÁG, 2005.

AUGUSZTUS

OLDAL

AUGUSZTUS

11.,

CSÜTÖRTÖK,

3.

OLDAL

ÚJ HAZAI KKV-PÁLYÁZAT
„…A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 200 millió
forint kerettel új pályázatot hirdetett a Széchenyi vállalkozásfejlesztési program keretében mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) találmányai külföldi iparjogvédelmi
oltalmának és értékesítésének támogatására…”
METRO, 2005. AUGUSZTUS 11., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL
SZÁMÍTASTECHNIKA
„…Az amerikai IBM számítástechnikai konszern egy
kutatási-fejlesztési központ létrehozataláról folytat tárgyalásokat a lengyel kormánnyal…”
NAPI ÁSZ, 2005. AUGUSZTUS 13., SZOMBAT , 13. OLDAL
NÉGYÉVESEN DOLGOZTA KI AZ ELSŐ TALÁLMÁNYÁT
„…A számítógép-monitort háromdimenziós kijelzővé
alakító szemüvegével májusban hat díjat hozott haza az
Egyesült Államokból Rátai Dániel. Ezzel új rekordot állított fel a húsz éven aluli feltalálók számára szervezett
Intel International Science and Engeneering Fair versenyen, amely a világ legrangosabb ilyen rendezvénye. A
tizenkilenc esztendős magyar fiatalember egyedüli indulóként képviselte hazánkat a megmérettetésen. Ezernégyszáz induló közül ő volt a legeredményesebb…”
BUDAPESTI REGGEL, 2005.

AUGUSZTUS

13.,

SZOMBAT ,

14.

OLDAL

KÉTSZÁZMILLIÓT KÉRHETNEK A KISVÁLLALKOZÁSOK
„…Kutatásfejlesztést végző kis- és középvállalkozások
kérhetnek október 28-ig vissza nem térítendő támogatást az államtól…”
ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, TOLNAI NÉPÚJSÁG, 2005. AUGUSZTUS 15., HÉTFŐ, 8. OLDAL
KEVESEBB SZABADALOM, TÖBB VÉDTELEN TALÁLMÁNY
„…Az elmúlt években nemcsak több ideiglenes, hanem
végleges oltalommal rendelkező szabadalom is megszűnt a fenntartási díjak befizetésének elmaradása
miatt. Ennek és a kevesebb engedélyezésnek felróhatóan 2004 végére tízezer alá csökkent az érvényes szabadalmak száma…”
NÉPSZAVA , 2005. AUGUSZTUS 15., HÉTFŐ, 5. OLDAL
K+F: MÉG TÖBB SIKER VÁRHATÓ
„…Még sikeresebbek lehetnek a magyar kutatók az
Európai Unió következő, hetedik kutatási keretprogramjában (FP7). A 2002-2006 között zajló 6. keretprogramban eddig 99, magyarok által vezetett pályázat volt
sikeres, ezzel összesen 13 millió euró támogatást nyertek a kutatók…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. AUGUSZTUS 15., HÉTFŐ, 3. OLDAL
K+F PROGRAM: NEGYVENMILLIÓ EURÓ KUTATÓKNAK
„…Eddig 99, magyarok által vezetett pályázat volt sikeres a 2002– 2006 között zajló hatodik kutatási keretprogramban amelyben összesen 13 millió euró támogatást nyertek a kutatók…”
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VILÁGGAZDASÁG, 2005. AUGUSZTUS 15., HÉTFŐ, 2. OLDAL
TALÁLMÁNYÉRTÉKESÍTÉS KÜLFÖLDÖN
„…Pályázatot hirdetett a mikro-, kis- és középvállalkozások (kkv) találmányai külföldi iparjogvédelmi oltalmának
és értékesítésének támogatására a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, kétszázmillió forintos kerettel.
Célja a hazai kkv-k kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének elősegítése, technológiájuk fejlesztésével
versenyképességük növelése és exportlehetőségeik
bővítése…
…A támogatás adható
a találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalma megszerzésének, fenntartásának és megújításának költségeire,
emellett adott esetben
a találmányhoz kapcsolódó kísérletek végzésének, a
találmány szerinti termék formatervezésének, prototípus elkészítésének, nullaszéria előállításának költségeire,
a találmány értékesítésére vonatkozó piaci információk
megszerzésének és a termék, illetve eljárás marketingjének költségeire…”

Várható események
MAGYAR HÍRLAP, 2005.

AUGUSZTUS

17.,

SZERDA,

1+7.

OLDAL

A TALÁLMÁNY HASZNA AZ EGYETEME LEHET
„…Akár százmilliókat is kereshetnek az egyetemek
azon, hogy kutatócsoportjaik találmányait immár - saját,
erre a célra alakított cégeken keresztül - maguk hasznosíthatják. Az intézmények vezetői szerint a döntés
még motiválhatja is a tudósokat, mivel lehetőségük lesz
a már kész fejlesztéseket értékesíteni…”
MTV: HÍRADÓ DÉLBEN, 2005. AUGUSZTUS 17., SZERDA
REGIONÁLIS HÍRADÓ
„…Az elmúlt másfél évtized legtehetségesebb tudósjelöltjei gyűlnek össze szeptember első hétvégéjén Visegrádon. A Magyar Innovációs szövetség rendezvényén
külföldi egyetemek előadóinak segítségével kaphatnak
képet arról, hogy megszerzett tudásukat hol és hogyan
kamatoztathatják…”

Várható események
„Iparjogvédelem az Európai Unióban” címmel konferenciát szervez 2005. szeptember 6-án a budapesti Art’otel
szállodában, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara az Európai Bizottság TAIEX Irodájával együttműködésben. A
rendezvény keretében külföldi és magyar szakértők tartanak előadásokat az EU Belső Piacának iparjogvédelmi szabályzásáról és gyakorlatáról.
Levezető elnök: Mr. Eppo JANSEN , Az Európai Parlament Hollandiai Információs Irodájának volt vezetője a TAIEX
részéről
Program:
9.00
9.15
10.00
11.00
11.45
13.30
14.00
14.45

15.30

Köszöntő beszéd
KOVÁCS Vince, elnök, K+F és Innovációs Kollégium, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Újszerű gyakorlat a Közösségi védjegyek és formatervek terén
Mr. Jean-Jo EVRARD, jogtanácsos, Belgium
Védjegyek és formatervek beillesztése a cég marketingstratégiájába
Mr. Etienne SANZ DE ACEDO , Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM), Belgium
A Közösségi védjegyrendszer és kapcsolata a nemzeti védjegy regisztrációval Magyarországon
Mr. Etienne SANZ DE ACEDO, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM), Belgium
A Közösségi formaterv-rendszer és kapcsolata a nemzeti formaterv regisztrációval Magyarországon
Mr. Etienne SANZ DE ACEDO, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM), Belgium
Iparjogvédelmi szabályzás és gyakorlat Magyarországon
Dr. FICSOR Mihály , jogi elnök-helyettes, Magyar Szabadalmi Hivatal, Magyarország
Közösségi védjegy és Közösségi formaterv – internetes szolgáltatások
Mr. Etienne SANZ DE ACEDO, Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (OHIM), Belgium
Iparjogvédelem az EU-n kívül: A Madridi Rendszer a márkák nemzetközi regisztrációjára és a WIPO
(Iparjogvédelmi Világszervezet) szerepe
Mr. William O’REILLY , jogtanácsos, Védjegy Osztály, WIPO
Kérdések és válaszok

A rendezvénnyel kapcsolatos további információval rendelkezésre áll a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Igazgatósága (Bender Szonja, EU referens, tel.: 474-5143, fax: 474-5149, e-mail: bender@mkik.hu).

Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úr delegáció élén látogatást tesz Kínában szeptember 8-9-én. Látogatásának
célja, hogy megnyissa a Pekingi Kulturális és Gazdasági Hetek rendezvénysorozatot. A kormányzati delegációt üzletember-delegáció is kísérheti, melybe a jelentkezés még lehetséges.
A Gazdasági Napok keretében szeptember 8-án délelőtt a Magyarország iránt érdeklődő kínai vállalatok számára
kerül megrendezésre egy szeminárium, amit az ebéd után egy üzletember találkozó követ, ahol a vállalatok kétoldalú
üzleti megbeszéléseket folytathatnak kínai partnereikkel.
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Programtervezet:
Szeptember 8., csütörtök, Peking
10:00
Regisztráció Magyar-Kínai Gazdasági Fórum
10:30 – 10:45
Magyar-Kínai Gazdasági Fórum
10:45 – 11:00
Kínai állami vezető beszéde
11:00 – 11:20
Kóka miniszter beszéde
11:20 – 11:40
Hisense képviselője
11:40 – 12:00
Magyarországi bérgyártó cég képviselője
12:00 – 12:05
A budapesti két tannyelvű iskola képviselője
14:00 – 17:00
Üzletember találkozó, bilaterális tárgyalások
15:45 –
Turisztikai promóciós szeminárium
19:00
Magyar kulturális est
Szeptember 9., péntek, Peking
12:00 - 13:30
Találkozó az olimpiai szervezőbizottság vezetőjével (résztvevői lista egyeztetés alatt).
Délután
Elutazás
Szeptember 10., szombat, Hongkong
08:45 – 10:15
Trade Development Council üzleti reggelije
10:15 – 11:15
Cyberport optikai és számítástechnikai fejlesztés megtekintése
13:00 – 14:15
Koktélfogadás a hongkongi főminiszternél
18:00 –
IFC Mall bevásárló- és kulturális központ
Éjjel
Elutazás
A kiutazás és ott tartózkodás költségeit a vállalatok maguk viselik. A program nem végleges, az időpontok is változhatnak.
További információ: ITDH - Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.
Tel: +36 1 4728115, Fax: +36 1 4738225, E-mail: polonyi@itd.hu

A TII (Technology Innovation Information) éves nyári iskoláját 2005. szeptember 12-16. között a Bolognai Egyetemen
szervezi.
Az angol nyelvű konferencia főbb témái között a
- technológia-transzfer,
- az innováció,
- a kezdő high-tech cégek helyzetének elemzése és
- a nemzetközi projekt menedzsment
lesz.
A napi műhelytalálkozókat szakavatott trénerek vezetik. A rendezők 75 EUR/nap tudnak szállást biztosítani a résztvevőknek.
A rendezvényről bővebb információ és részvételi lap beszerezhető: Christine Robinson,
fax: +352 46 21, tel.: +352 46 30 351.

IX. Telecom Liberalizáció Konferencia – Piacok és szabályozások újragondolása címmel szervez rendezvényt a
Central European Business Centre 2005. szeptember 13-án (kedd), az NH Budapest (XIII., Vígszínház u. 3., közvetlenül a Vígszínház mögött) szállodában.
08.30 – 08.40
08.40 – 9.10
09.10 – 09.40
10.15 – 10.45
10.45 – 11.15
11.15 – 11.45
11.45 – 13.00

Köszöntő és bevezető gondolatok
Bárányné dr. Sülle Gabriella igazgató, T-Mobile Magyarország Rt.
A Nemzeti Hírközlési Hatóság szabályozási stratégiájának tervezése
Pataki Dániel elnök, NHH Tanács
Hogyan készül az EU hírközlési szakpolitikája?
Dr. Molnár-Bíró György ügyvéd, Kende Ügyvédi Iroda
Innovatív szolgáltatások, új hálózatok és új alkalmazások
Christopher Mattheisen vezérigazgató-helyettes, a T-Com vezetője, Magyar Telekom Rt.
Mennyire innovatív a virtuális mobilszolgáltatók üzleti modellje, az MVNO?
Jancsovics Csaba vezető tanácsadó, Expert Menedzsment Tanácsadó Kft.
„3 az egyben” modell a kábeltévé-szolgáltatásban
Mátrai Gábor vezérigazgató-helyettes, UPC Magyarország Kft.
Panelbeszélgetés a mobil-, a vezetékes és vezetéknélküli és kábeltévé-szolgáltatók vezető szakértő képviselőinek részvételével
Versenyhelyzet és piaci konszolidáció: Mivel jár együtt a gazdasági versenyhelyzet megtartása a
megélénkülő piackonszolidációs törekvések mellett?
Résztvevők:
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Mátrai Gábor vezérigazgató-helyettes, UPC Magyarország Kft.
Szathmári Géza vezérigazgató, GTS-Datanet Kft.
Vasváriné Dr. Menyhárt Éva igazgató, Magyar Telekom Rt.
Laczkó Tóth Gergely ügyvezető igazgató, TELE2 Magyarország Kft.
Szekeres Zoltán, Invitel Rt.
Marchhart Pál igazgató, Vodafone Magyarország Rt.
PanTel Kft. képviselője
Ebéd, személyes megbeszélések

További információ és regisztráció: www.cebc.hu

A Joint Venture Szövetség 2005. szeptember 15-én, Esztergomban a Technika Házában (2500 Esztergom, Imaház u. 2/a) „Sikeres Magyarországért!” címmel szemináriumot rendez.
Program:
9,30-9,40

9,40-10,20
10,20-11,00

11,20-12,00

12,00-13,00

Köszöntő:
Juhász József, a Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke
Szili Márta, a Joint Venture Szövetség ügyvezető igazgatója
Aladics Sándor (Magyar Fejlesztési Bank, vezérigazgató-helyettes):
„Sikeres Magyarországért” hitelprogramok, új lehetőségek a hitelnyújtás terén.
Essősy Zsombor (Magyar Pályázatkészítő Iroda, igazgató) és
Dudás Adrienn (CIB Bank Rt. EU termékfejlesztési vezető):
Hogyan növeljük versenyképességünket az EU és a bankok segítségével?
Dr. Ferenczi András (okleveles könyvvizsgáló, a Ferbal Bt. igazgatója,
a JVSZ Elnökségi tagja):
A forrásteremtéssel kapcsolatos adózási kérdések, időszerű nemzetközi adózási és számviteli kérdések
Kérdések, válaszok

További információ: Joint Venture Szövet ség (1012 Budapest, Kuny D. 13-15.)
Tel: (36-1) 489 0368 (36-1) 212 2506, Fax: (36-1) 489 0369
www.jointventure.hu, E-mail: info@jointventure.hu

„Régi gondok - új megoldások” címmel rendezik a XVI. Országos Környezetvédelmi Információs Konferenciát
2005. szeptember 15-16-án, Balatonbogláron. A konferencia moderátora: Dr. Fekete Jenő György, a KVIK alelnöke lesz.
Program, további információ:
Környezetvédelmi Információs Klub Nonprofit Egyesület
telefon: 260-3625
fax: 433-2684
honlap: www.kvik.hu
e-mail: kvikegy@axelero.hu

Idén is megrendezik a PKI Tudományos Napokat 2005. szeptember 22-23-án a Magyar Telekom Székházbab (Budapest, I. Krisztina krt. 55.). A tervezett szekciók:
2005. november 22., kedd
1. szekció: Elnök: Koós Attila (PKI-FI)
08.00 Regisztráció
08.30 Megnyitó: Koós Attila (igazgató, PKI-FI)
08.40 Chris Mattheisen (vezérigazgató-helyettes, Magyar Telekom Rt.)
08.50 Kovács Kálmán (miniszter, Informatikai és Hírközlési Minisztérium)
09.10 Balogh Tamás (PKI-FI)
09.30 Sipos Attila (PKI-FI)
09.50 Hozzászólások
2. szekció: Jövőképünk, Elnök: Pakucs János, MISZ
10.30 Peter Janeck (műszaki vezérigazgató-helyettes, Magyar Telekom Rt.)
10.50 Új alkalmazások hatása a távközlésre, Dr. Kántor Csaba (PKI-FI)
11.10 Kroó Norbert (MTA)
11.30 Beltéri fényvezetős hálózatok/Rövid távú rádiós összeköttetések, Jeszenői Péter/Gyürke Attila
11.50 Hozzászólások
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3. szekció: Távjáték, távszórakozás, Elnök: Pintér Róbert, BME ITTK
13.00 Többszereplős szerepjátékok, Rab Árpád (BME ITTK)
13.20 Konzolos játékok, Fekete Zsombor (BME ITTK)
13.40 A játékok hatása a forgalmi terhelésre, Ravasz Péter - Konkoly Lászlóné – Liptákné Csákány Éva (PKI-FI)
14.00 Egyéni szórakoztatást segítő otthoni hálózatok, Takács Tamás (PKI-FI)
14.20 Hozzászólások
4. szekció: Vezetéknélküli tecnikák összeolvadása, Elnök: Boda Miklós, NKTH
15.00 Összefogás a mobil fejlesztésben, Dr. Pap László (BME)
15.20 Fix-mobil konvergencia, Emmert Tamás (PKI)
15.40 Pócz Zoltán (PKI)
16.20 Hozzászólások
16.30 Elnöki zárszó: A Mobil 2004 projekt
2005. november 23., szerda
5. szekció: Távjáték szolgáltatás, Elnök: dr. Detrekői Ákos, NHIT
08.30 Szórakoztató szolgáltatások a T-Online-tól, Simó György (Magyar Telekom Rt.)
08.50 DSL alkalmazása játék jellegű szolgáltatásokra, Horváth Jenő (PKI-FI)
09.10 Játék szolgáltatások, Szabó Nándor (PKI-FI)
09.30 A távközlés szociográfiája, Szekfü András (Szezám Kommunikációs Kft.)
09.50 Hozzászólások
6. szekció: Tartalom és ismeretterjesztés, Elnök: Tankó Zoltán, Magyar Telekom Rt.
10.30 A tartalomipar és a távközlés, Dr. Mlinarics József (MATISZ)
10.50 Sallai László (Magyar Telekom Rt.)
11.10 Babarczy Eszter (Magyar Telekom Rt.)
11.30 Kerekasztal beszélgetés: Van-e felelőssége a távközlési szolgáltatónak: Vitavezető: Fodor Győző
7. szekció: Ethernet to the Home
13.00 Géczi Csaba (PKI-FI)
13.40 Szabó János (PKI)
14.00 Academic use of broadband, Szegedi Péter (PKI-FI)
14.40 Hozzászólások
8. szekció: Távközlésjog és -gazdaság, Elnök: Pataki Dániel (NHH)
15.20 Dr. Spakievics Sándor (NHH)
15.40 Hálózati képességek és a bevétel kapcsolata, Kozma Béla (EMITEL Rt.)
16.00 Szebeni Márton
16.20 Hozzászólások
16.30 Elnöki összefoglaló
16.40 Zárszó, Koós Attila (PKI-FI)
További információ: Forrás Katalin, Magyar Telekom Rt.-PKI Távközlés-fejlesztési Intézet
Tel.: 481-7456

A strasburgi Schuman Egyetem szellemi alkotások jogával és szakmai továbbképzéssel foglalkozó intézete, a CEIPI
(FR) és a Magyar Szabadalmi Ügyvivői Kamara (MSZÜK) közös szervezésében 2005. október 12-én Európai Szabadalmi Jogi Tanfolyam (CEIPI/EPI European Patent Law / Basic Course) I. évfolyama indul Budapesten.
A tanfolyam módot ad az európai szabadalmi jog alapismereteinek és gyakorlati alkalmazásának alapos elsajátítására. Elvégzése javasolható gyakorló szabadalmi ügyvivőknek, ügyvédeknek, jogtanácsosoknak, cégen belüli, európai
szabadalmak kapcsán döntéshozó személyeknek, valamint az európai szabadalmi ügyvivői vizsga letételére készülő
szabadalmi ügyvivő jelölteknek. Résztvevőkre a szomszédos országokból is számítanak.
A tanfolyam keretében a résztvevők előre meghatározott tematika alapján, aktívan és önállóan végzik a tananyag
elsajátítását és a felkészülést, amiben a tapasztalt oktatók által tartott rendszeres, kiscsoportos konzultáció (20
alkalommal, 3-3 óra) nyújt segítséget. A konzultációk során a résztvevők által előre kidolgozott feladatok és a felmerülő kérdések is megbeszélésre kerülnek.
(A CEIPI által szervezett más tanfolyamok
http://www.ceipi.edu/gb/sommaire/index.html)
Tanfolyam időtartama:
Nyelve:

2 év
angol

bővebb

ismertetése

megtalálható

az

alábbi

honlapon:
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min. 8 fő
1200,- Euro/tanév
2005. szeptember 30.

Az írásbeli jelentkezési kérelmeket szíveskedjenek a koordinátor címére megküldeni; a tanfolyammal kapcsolatos
további információkért forduljanak a tanfolyam alább közölt szervezőjéhez vagy szakmai felelőseihez:
Tanfolyam szervező/koordinátor:
- MARKÓ Noémi, H-1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 72.; Fax: +36-1/200-6750, E-mail: marko@rosenich.com
A tanfolyam szakmai felelősei:
- Dr. Dieter STAUDER (CEIPI/ FR) Director of Section International, CEIPI
Tel: +33/388-144-592, E-mail: dstauder@epo.org
- Dr. MARKÓ József (MSZÜK), Tel: +36-1/ 411-8738; E-mail: majo@danubia.hu
- Paul ROSENICH (CEIPI/ LI), www.rosenich.com

2005. október 13-14-én a londoni Meridien Piccadilly Hotelben 9. alkalommal rendezik a CEE Private Equity Forum
éves rendezvényét.
A kétnapos rendezvényen nemzetközi szakemberek tartanak előadásokat, például a nemzetközi befektetésekről, piaci
helyzetről, a bővülő Európai Unió üzleti lehetőségeiről.
A rendezvényen jelen lesznek, többek között, a Central European Advisory Group, a 3TS Venture Partners, az EBRD,
az European Investment Fund, a CMS Cameron McKenna, az AIG Global Investments, a Nesst, az LGT Capital
Partners, a Gartmore Private Equity, az Innovative Ventures Inc. (IVI), a Mezzanine Capital és a Baring Private Equity
Partners képviselői.
A fórumra jelentkezni és arról bővebb felvilágosítást kapni Adriana Amorimtól az adriana@c5-online.com e-mail
címen, a +020 7878 6888-as telefonszámon, a +020 7878 6896-os faxszámon, ill. elektronikusan a
http://www.c5-online.com honlapon lehet.

A Tudományos és Technológiai Alapítvány – a korábbi év ekben szervezett tanfolyamok sikere alapján – újabb kétnapos, angol nyelvű tanfolyamot szervez az EU 6. Kutatási és Technológiafejlesztési Keretprogramjával kapcsolatos
adminisztratív/pénzügyi tudnivalókról, valamint a 2007-ben induló 7. Keretprogrammal kapcsolatos információkról,
annak érdekében, hogy a magyar kutatók és K+F intézmények minél sikeresebben vegyenek részt európai szintű
kutatás-fejlesztési projektekben.
A 2005. október 18-19-én tartandó tréninget Sean McCarthy vezeti, aki az elmúlt évtizedben Európa-szerte nagy
elismertséget vívott ki naprakész, gyakorlati jellegű tanfolyamaival.
A tréningről bővebb információ és jelentkezési lap a 214-7714-es telefonszámon, a tetalap@tetalap.hu, ill. a
katalin.szolanka@tetalap.hu és az eszter.papp@tetalap.hu e-mail címeken szerezhet ő be. Részvételi díj: 60 000 Ft
(240 EUR) + ÁFA/nap.

A belgiumi Hungary Business Club (az ITDH, Brüsszel és a Brüsszeli Ipari és Kereskedelmi Kamara, www.ccib.be,
szervezésében ez évtől működő vállalati, üzletember fórum) keretében 2005. október 27-én Biotech Business
Dayt (BBD) szervez az ITDH, az alábbi céllal:
- a szektor helyzetének, tendenciáinak kölcsönös bemutatása
- a szektorbeli vállalatok közötti közvetlen kapcsolatok kialakítása, erősítése
- a szektor iránt érdeklődő belga kockázati tőketársaságok figyelmének felkeltése
A BBD színhelye: 1180 Brüsszel, 44 Avenue du Vert Chasseur (Magyar Nagykövetség Konferenciaterme)
A BBD programtervezete az alábbi:
14.00 - 14.05
Üdvözlés – Robák Ferenc, Magyarország Belga Nagykövete
14.05 - 14.10
Vitaindító – dr. Mészáros Kálmán, ITDH Brüsszel, igazgató
14.10 - 14.25
A biotech üzlet Belgiumban
14.25 - 14.40
Brit tapasztalatok a biotech üzletben, különös tekintettel a törvényi támogatásra – Simon Smith,
Partner, Blake Lapthorn Linnell Law firm (UK), bitechnológiai szakértő, és több, biopharma üzlet
működtetésének jogi vonatkozásait vizsgáló könyv szerzője
14.40 - 14.55
A biotech üzlet Magyarországon - Duda Ernő, Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke
14.55 - 15.55
Magyar cégek bemutatkozása (egyenként 10 perc)
15.55 - 18.00
Négyszemközti üzleti megbeszélések
A jelentkező cégektől az alábbiakat kérjük:
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a cég kontaktpontjai, tevékenységének rövid leírása, belga piac iránti fő érdeklődése (angolul)
jelzés, hogy Prezentációt kíván-e tartani (Powerpoint, angolul)
jelentkezési határidő: 2005.09.15.

További információ és jelentkezés:
ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht., 1061 Budapest, Andrássy út 12.
Telefon: +36-1/472-8100, Fax: +36-1/472-8101
E-mail: info@itd.hu

Technológiai ajánlatok
Puskás Tivadar Közalapítvány Nemzetközi Technológiai Intézetének technológia ajánlatai
1. Tetra Pak csomagolás újrahasznosítása
Referencia szám: 04 PL SPOP 0B76
Határidő: 2005. október 25.
Rövid leírás:
Lengyel kisvállalkozás keres technológiát Tetra-Pak csomagolás újrahasznosításához. A cég hulladék összegyűjtésére
és kezelésére szakosodott a Mazóvia régió keleti részében. A keresett partner ipari vagy K+F egység legyen, amely
kifejlesztett vagy használ ilyen új technológiát. A lengyel cég kereskedelmi megállapodásban érdekelt műszaki segítséggel vagy licenc-megállapodásban.
2. Műszaki berendezést és szakértelmet keresünk kisméretű hidroelektromos áramfejlesztő kifejlesztéséhez
Referencia szám: 04 GR IHND 0B2Z
Határidő: 2005. október 5.
Rövid leírás:
Görög kisvállalkozás kisméretű (5MW) hidroelektromos áramfejlesztőt építését tervezi. Célja az erőmű környezeti
hatásainak minimalizálása, különösen a helyszíni vízesésre vonatkozóan, és hogy maximalizálja a turbina-generátorok
hatásfokát. Ajánlatokat keres megfelelő elektromos, mechanikai és építkezési berendezésre és technikákra, hogy
teljessé tegye a piacfelmérést a kliensei számára.
3. Technológiai eljárás „együttműködő” tartományok tömbjeinek kialakítására ipari tintasugaras nyomtató fejek
mikro-szerkezetében
Referencia szám: 05 GB EAST 0BW8
Határidő: 2006. február 1.
Rövid leírás:
Ipari tintasugaras tűfejek gyártója (amely egy új piezoelektromos mikro-szerkezetet használ) módszereket keres az
„együttműködő” tartományok tömbjeinek kialakítására. Az elképzelés az, hogy megfelelő anyagot vezetnek be a kijelölt
csatornákba gyártás közben, és egy passzíváló réteggel védik meg. Egy innovációs műveleti és/vagy technikai
együttműködés lenne kívánatos, amely olcsó, tömeggyártásra alkalmas eljárást eredményezne.
4. Elektrokémiai szenzor szénmonoxid észlelésére és mérésére
Referencia szám: 05 FR RACR 0BTG
Határidő: 2006. február 1.
Rövid leírás:
Orvosi elektromos készülékekre és egyszer használatos szűrési termékekre szakosodott francia kisvállalkozás, keres
elektrokémiai szenzort, amely képes észlelni és mérni a szénmonoxidot. A rendszernek korlátoznia kell a kölcsönhatást más gázokkal. Egy másik megoldás is alkalmas lehet: olyan új szűrő, amely képes megfogni a részecskéket és
lehetővé teszi a szénmonoxid hatékony mérését. Ez a kisvállalkozás bármilyen formájú megállapodásra kész olyan
kutató helyekkel vagy cégekkel, amelyek képesek technológiát kínálni a probléma megoldására.
5. Töltet szabályozó technológia az energiacsúcsok kiküszöbölésére kohóknál
Referencia szám: 05 SE WSAF 0C6B
Határidő: 2006. március 21.
Rövid leírás:
Svéd cég/kutatóintézet technológiát keres az energiacsúcsok csökkentésére a kohóknál, amely elterjeszthető lenne
a svéd kohók és más, nagy energiafogyasztó cégek között. A technológiának kereskedelmileg elérhetőnek, vagy piacközelinek kell lennie.
További információ: Puskás Tivadar Közalapítvány Nemzetközi Technológiai Intézet (PTA-NETI)
Gödri Csilla
tel.: 479-9001
e-mail: csilla.godri@neti.hu
Bozsó Beáta
e-mail: beata.bozso@neti.hu
tel.: 301-2083
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A Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdasági Versenyképesség Oper atív Programja (GVOP) keretében a GVOP Irányító Hatóság újból pályázatot hirdet a kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai háttere fejlesztésének támogatása
céljából (GVOP-2005-2.1.1.).
A pályázat célja: a magyarországi székhelyű mikro-, kis- és középvállalkozások műszaki-technológiai fejlesztése.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló, a 2005. évre tervezett keretösszeg: 6,8 milliárd
forint. (Tekintettel arra, hogy a pályázatok benyújtása és elbírálása szakaszos, ez a keret várhatóan két egyenlő
részben kerül felhasználásra.) A támogatott pályázatok várható száma: 700-750 db.
A támogatás formája: a pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás). Jelen pályázati felhívás keretében nyújtott támogatások
az EK-Szerződés 87. és 88. cikkének a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 70/2001/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó kis- és középvállalkozói beruházási típusú támogatásnak minősülnek.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt adatlapon nyújtható be. A Projekt adatlap sem tartalmában, sem
alakjában nem változtatható. A pályázatot a Pályázati Útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz a
Projekt adatlap minden kérdésére választ adva és az egyéb előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani.
A pályázatok benyújtása 2005. augusztus 1-től 2005. szeptember 2-ig lehetséges.
A Projekt adatlap és a Pályázati Útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról (www.gkm.hu) letölthető. A pályázatokkal kapcsolatban a következő kék számon kérhető felvilágosítás:
06-40-200-617.
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Programról általános tájékoztatást ad az EU Pályázati Információs Központ:
06-40-200-494.

Az INNOSTART mint a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség konzorciumi tagja ezúton értesíti
a régió mikro- és kisvállalkozásait INNOCSEKK pályázati lehetőségről.
A támogatásra jogosultak köre:
Támogatásra jogosult minden, az adott régióban telephellyel rendelkező belföldi székhelyű, jogi személyiségű vagy jogi
személyiséggel nem rendelkező mikro- és kisvállalkozás, amely vállalja, hogy a projektet az adott régióban lévő telephelyén valósítja meg. A pályázatot önállóan kell benyújtani. E pályázati kiírás keretében egy vállalkozás akkor tekintendő mikro-, és kisvállalkozásnak, ha megfelel a kis- és középvállalatokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi
XXXIV. törvényben meghatározott feltételek mindegyikének.
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.
A Pályázati felhívás alapján elnyert támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyre a vonatkozó rendelkezéseket az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrásból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – 3 év vonatkozásában – nem
haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági,
illetve halászati termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységekhez, valamint az import áruk helyett hazai áru használatától függő támogatások esetében. A
kedvezményezettnek nyilatkoznia kell arról, hogy a támogatás odaítélését megelőző három évben mekkora összegű
csekély összegű támogatásban részesült.
A projektenként igényelhető támogatás:
minimális összege 2 millió Ft, maximális összege 100000 €-nak megfelelő forintösszeg: kb. 25 millió Ft.
Pályázni innovációs projekttel lehet. Jelen pályázatban az innovációs projekt olyan projekt, amelynek célja valamely
kutatás–fejlesztési (K+F) eredmény eddig nem ismert alkalmazása, illetve a piacon elérhetőhöz képest új, azaz eddig
nem ismert, vagy az eddig ismerteknél kedvezőbb tulajdonságokkal rendelkező technológia, termék vagy szolgáltatás
kifejlesztése, piaci sikerének megalapozása.
A támogatás az innovációs projektek megvalósításához kapcsolódó meghatározott típusú beszerzések és szolgáltatások költségeinek fedezésére, illetve az ezzel kapcsolatos követelések kiegyenlítésére szolgál.
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A támogatás a következőkben felsorolt tevékenységekhez használható fel:
a) az innovációs ötlet megvalósulásához szükséges szellemi termék beszerzése
b) K+F szolgáltatás igénybevétele
c) inkubációs szolgáltatás igénybevétele (csak induló vállalkozás részére vagy új üzletág beindítása esetében támogatható!)
d) a prototípus elkészítéséhez, vizsgálatához, minősítéséhez szükséges technológiai háttérszolgáltatás igénybevétele
e) projektmenedzselési szolgáltatás igénybevétele
f) innovációs marketing szolgáltatás igénybevétele
g) az innovációs projekt továbbfejlesztését elősegítő megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
h) piackutatás, piacfelmérő tanulmány készítése
i) marketing tanulmány elkészítése
j) technológiai tanácsadás igénybevétele
k) ipar- és szerzői jogvédelmi tanácsadás igénybevétele
l) vállalkozási menedzsment tanácsadás igénybevétele
m) termelékenységi tanácsadás igénybevétele
n) újdonságvizsgálat és szabadalomkutatás
o) hazai szabadalmi, védjegy, használati és formatervezési mintaoltalmi bejelentés
Az o) pont kivételével támogatás csak a régióban fellelhető szolgáltatások igénybevételéhez jár. Amennyiben a régióban a kívánt szolgáltatás nem lelhető fel, a Támogató utólagos döntése alapján ezen kötelezettség alól egyedi felmentés adható.
A pályázati csomagot zárt csomagolásban, személyesen vagy futárszolgálattal az alábbi címre kell, ill. lehet eljuttatni.
Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség
InfoPark Rt. (Informatikai és Technológiai Innovációs Park Rt.)
1117. Budapest, 1117 Budapest Infopark sétány 1.
Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség
Gödöllői Innovációs Központ Kft.
H-2103 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
A pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet az INNOSTART-nál is mint a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség egyik konzorciumi tagjánál:
INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ, 1116 BUDAPEST, Fehérvári út 130. Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 426, Tel.: 1/382-1505, Fax: 1/382-1510
E-mail cím: innostart@innoreg.hu Honlap: http://www.innostart.hu; www.innoreg.hu

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2005 – felterjesztési felhívás
A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel,
oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek, ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket,
hogy az évente meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív,
innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező szakembereket, akik:
- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
- jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
- tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
- személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs
tevékenységéhez.
A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot vagy ajánló leveleket nem
tartalmazó) előterjesztéseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. A kuratórium döntése végleges, az
ellen fellebbezésnek helye nincs.
A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj nem egy életpálya elismerését, hanem
kiemelkedő teljesítmény elismerését célozza. A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.
Az előterjesztés megkívánt tartalma:
I. Kitöltött és aláírt adatlap (A felterjesztő, a jelölt és az ajánlók adatai az előírt formanyomtatvány felhasználásával)
II. Jelölés (Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés (felterjesztés) indoklása, a felterjesztő aláírásával)
III. Mellékletek
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/, ill. szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal)
3. Két, tekintélyes szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele.
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Az összeférhetetlenségre (felterjesztők, ajánlók) vonatkozó információk, valamint a felhívás és az adatlap letölthető:
http://www.novofer.hu/w_gabord3.html.
Az elektronikus és a papíralapú előterjesztés beküldési/postára adási határideje 2005. október 10. Eredményhirdetés és díjátadás: 2005. december közepe.
Az elektronikus és postai úton beérkezett előterjesztések átvételéről a felterjesztők; az elbírálás eredményéről a
felterjesztők; a kitüntetést elnyerők esetén a felterjesztők, az ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. A
kitüntetettek személyét, a kitüntetés indokát a díjátadást követően honlapunkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra
hozzuk.
További felvilágosítást ad:
Garay Tóth János (06-30-900-4850) vagy
Kosztolányi Tamás titkár
(Fax: 319-8916, Tel.: 319-8913/21, 319-5111, e-mail: alapitvany@novofer.hu)

Nemzetközi Gábor Dénes-díj 2006.
Pályázati felhívás

A NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotásért – a Magyar Tudományos Akadémia, az Informatikai és Hírközlési Minisztérium és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal védnökségével – pályázatot hirdet a Gábor Dénes
munkássága szellemében inspirált területeken (alkalmazott fizika, műszaki alapkutatások, informatikát megalapozó
eredmények), vagy az ott elért kutatási eredményeket hasznosító tudományos szakterületeken (pl. az orvostudomány
területén) dolgozó, a pályázat beadásának évében a 35. életévét betöltő vagy fiatalabb, elsősorban PhD fokozattal
már rendelkező vagy PhD képzésben részt vevő tudományos kutatók részére.
A Nemzetközi Gábor Dénes-díj célja, hogy a fiatal szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos
eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a különböző nemzetiségű kutatók közötti
együttműködést. A Díj Gábor Dénes portré hologramját magába foglaló, 130 mm átmérőjű ezüst medálból, és
7500 USD összegű pénzdíjból áll, melyet a Kuratórium egy magyar és egy külföldi állampolgárságú fiatal kutatónak
ítéli oda, a 12 tagú nemzetközi Díjbizottság javaslata alapján.
Az angol nyelven benyújtandó pályázatnak tartalmaznia kell:
- a www.novofer.hu/w_igdaw.html honlapról letölthet ő adatlapot a következő adatokkal: a pályázó neve, születési
helye és ideje, tudományos fokozata, munkahelye, beosztása, címe, telefon és fax száma, e-mail címe; az ajánló
szakemberek neve, munkahelye, beosztása, postai és e-mail címe és telefonja, tudományos fokozata
- a pályázó tudományos önéletrajzát, mely kitér a pályázó tudományos érdeklődésére is;
- publikációs listát (melyen szerepel az adott folyóirat impakt faktora, és az adott cikkekre érkezett független hivatkozások száma);
- a pályázó szabadalmazott találmányainak és erkölcsi (kitüntetési) elismeréseinek listáját;
- a pályázó egy eddig nem publikált tudományos közleményének kéziratát, melyben ismertetett eredménnyel pályázik a Díjra (a közlemény lehet pl. a korábban már publikált eredményeket összefoglaló új anyag, vagy PhD dolgozat is);
- a pályázó által legfontosabbnak ítélt három referált folyóiratban publikált tudományos közleményének másolatát;
- két ajánlólevelet a szakterületen dolgozó, tudományosan már elismert két kutatótól/professzortól.
A pályázatot mind kinyomtatott, mind elektronikus (kizárólag PDF) formában a NOVOFER Alapítvány részére (H-1112
Budapest, Hegyalja út 86, ill. alapitvany@novofer.hu) egy pé ldányban kell megküldeni. A postai küldeményen, ill. az
elektronikus levél tárgyában fel kell tüntetni a „International Dennis Gabor Award” megjelölést. A Pályázat beérkezéséről és az elbírálás eredményéről a Pályázó közvetlen értesítést kap. Az elbírálásánál előnyt élveznek a több tudományterületet érintő (multidiszciplináris) pályázatok.
A Pályázat postára adásának határideje: 2006. április 30.
A Pályázatok elbírálási határideje: 2006. október 30.
Díjátadás: 2006. december
További információk:
Dr. Baranyi Péter ,
e-mail: baranyi@sztaki.hu
Telefon: 279-6111 Mobil: 20/455-4796
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AZ INNOVÁCIÓS MENEDZSMENT MARKETING-KOMMUNIKÁCIÓS képzése
Az INTERMARK Marketing Tanácsadó - Szervező Kft. a Magyar Innovációs Szövetség szakmai támogatásával marketing-kommunikációs, tárgyalási készség, és kreativitás-fejlesztő kurzust indít dr. Cseh Ildikó marketing szakértő, a
MISZ Innovációs Marketing Tagozatának elnöke vezetésével.
A képzés célja: hozzájárulni, hogy az innovációs menedzsment a cég innovációs termékeit, szolgáltatásait, s önmagukat minél sikeresebben, kultúráltabban „vigyék piacra” a tényleges és potenciális vevőkhöz, az „egyutas” kommunikációtól az interaktivitás irányába, a vevőkapcsolattól a kapcsolatmarketing felé. További cél fejleszteni az innovációs
menedzsment ügyfélkezelési, tárgyalási stílusát, technikáját, verbális és non-verbális kommunikációs, kapcsolattartóés kapcsolatépítő, konfliktuskezelő, önismeretnövelő tudását, képességét, s az innováció és a kreativitás csoportlélektani vetületeit.
A képzés célcsoportja: azon, innovációkkal foglalkozó szakemberek, menedzserek, akik részben a kínálati oldalon,
részben a felvevő oldalon, valamint az innovációs transzferintézmények különböző területein szeretnék sikeresebb
piaci pozícióik eléréséhez marketing-kommunikációs tudásukat, képességüket erősíteni önmaguk, s természetesen
cégeik számára – a kemény konkurencia körülményei között.
A képzés tematikája:
Marketing-kommunikáció és tárgyalások. Előadás + tréning - 12 óra
Tárgyalási stílusok – Kommunikációs stratégiák és technikák az innovációs szervezeten belül és kívül,
az ügyfelekkel
Verbális és non-verbális kommunikációk – Prezentációk
A meggyőzés eszközei, érvrendszere, hitelessége a céggel való azonosulás függvényében
A bizalom megszerzésének módjai –Az empátia, a tolerancia, az intuíciók – Az érzelemmarketing
Az innováció és a marketing kapcsolatrendszere. Előadás 2 óra
- Innovációs marketing az „innovációs cégnél” – A marketing innovációja a „felhasználó cégnél”
- A vevőkapcsolattól a CRM-en át a kapcsolat-menedzsmenttig
- Az interaktivitás, az online marketing
Szervezet és innováció. Előadás + tréning- 4 óra
Szervezeti kultúra – A kultúra szerkezete és változása
Változásmenedzselési stratégiák
Konfliktuskezelés a szervezetben – A kreatív konfliktus eszközei
Szervezetfejlesztés és innováció
Az innováció pszichológiai vetületei. Előadás + tréning - 6 óra
A kreatív ember – Kognitív tényezők – Személyiségjegyek
A kreativitás fejlesztése – A gondolkodás fejlesztése
A személyiséget befolyásoló eljárások
A kreativitás pszichológiája – Az innováció csoportlélektani vetületei
A képzésben résztvevő előadók az innovációs marketing és kommunikáció, az innovációs szervezeti kultúrafejlesztés, a kreativitás, ill. a kreatológia magasan képzett szakemberei.
A részvétel feltételei: felsőfokú végzettség.
A résztvevők a képzés elvégzéséről igazolást kapnak.
A képzés helyszíne: az INTERMARK Kft. Budapest, V. Március 15. tér 2. sz. alatti tárgyalója.
A képzés kurzusonként 6 alkalommal történik, szerda délutánonként, kéthetente, 15-19 óra között. Az első kurzust
2005. október 5-én indítják. Befejezés: 2005. december 14. A résztvevők száma, a kurzus tréning jellege miatt,
korlátozott, 10-12 fő. Így a jelentkezéseket, azok sorrendjében tudják elfogadni.
Jelentkezési határidő: 2005. szeptember 20.
Részvételi díj: 120 E Ft + Áfa. Az Innovációs Marketing Tagozat látogatói 20% kedvezményben részesülnek.
Jelentkezési cím: INTERMARK Kft.1364. Bp. Pf. 93. Dr. Cseh Ildikó ügyvezető ig.
tel: 30/9336-312, fax: 317-4856, e-mail: intermark@t-online.hu
A jelentkezés fizetési kötelezettséget jelent. A jelentkezés beérkezése után visszaigazolást és számlát küldenek. A
részvételi díj összegét a kurzus megkezdése előtt át kell utalni. A kurzuson való részvételhez szükséges, hogy a befizetés 3 nappal annak megkezdése előtt megérkezzen. Az esetleges visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel
visszamondása esetén, a kurzus megkezdése előtt 1 héttel, 20%-os adminisztrációs költséget számítunk fel. 2
munkanapon belüli lemondás esetén a teljes részvételi díj 60%-át köteles a résztvevő megtéríteni.
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