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Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax
Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt.

1036 Budapest, Lajos u. 103.
Ügyvezető Igazga-
tó

453-6470 240-5625

Bolyky János Antal Főtitkár COVENT Tőke Befektető Rt.
1122 Budapest, Maros u. 27.

Vezérigazgató 355-2493 202-2381

Dr. Greiner István Tudományos alelnök Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

Kutatási Igazgató-
helyettes

431-4102 432-6002

Dr. Pálmai Zoltán Regionális alelnök INNOTECH Kft
1119 Budapest, Andor u. 60.

ny. Ügyvezető
Igazgató

316-7430 316-7430

Dr. Szabó Gábor Felsőoktatási alelnök Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tanszékvezető
Egyetemi Tanár

62/544-
272

62-544-
658

Dr. Závodszky Péter Nemzetközi alelnök MTA SZBK Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina u. 29-31.

Tudományos
Tanácsadó

209-3535 466-5465

Koós Attila Alelnök Matáv Rt. PKI-FI
1502 Budapest, Pf. 520

Fejlesztési
Igazgató

481-7400 481-7405

Várkonyi Attila Alelnök Enigma Software Rt.
1121 Budapest, Ordas út 15.

FB-tag 30-370-
6616

Dr. Ürge László Alelnök ComGenex Rt.
1027 Budapest, Bem rkp, 33-34.

Vezérigazgató 214-2306 214-2310

Vámos Zoltán Alelnök GE Hungary Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.

Elnök 399-1157 399-1185

Berszán Ferenc Választott elnökségi tag Budapest Bank Rt.
1138 Budapest, Váci út 188.

Üzletág-vezető 450-6000 450-6001

Dr. Blaskó Gábor Választott elnökségi tag EGIS Gyógyszergyár Rt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Kutatási Igazgató 265-5504 407-4888

Csapody Miklós Választott elnökségi tag GE Hungary Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.

Tanácsadó 399-1119 399-2302

Dr. Detrekői Ákos Választott elnökségi tag BME, Fotogrammetria és Tér-informatikai Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Professzor 463-3700 463-3084

Dr. Frank József Választott elnökségi tag Gabonatermesztési Kutató Kht.
6701 Szeged, Pf. 391.

Főigazgató 62-435-
235

62-434-
163

Dr. Gyulai József Választott elnökségi tag MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
Intézeti Tanács, 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.

Elnök 395-2222 395-9284

Dr. Kemény Tamás Választott elnökségi tag Iparfejlesztési Közalapítvány
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.

Ügyvezető Igazga-
tó

312-2213 332-0787

Kovács F. László Választott elnökségi tag BorsodChem Rt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.

Elnök-
vezérigazgató

48-511-
211

48-310-
891

Dr. Marosi György Választott elnökségi tag Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8

Főtitkár 353-1661 353-1780

Dr. Papanek Gábor Választott elnökségi tag GKI Gazdaságkutató Rt.
1052 Budapest, Semmelweis u. 9.

Ügyvezető Igazga-
tó

318-1868
318-1284

318-4023

Dr. Patkó Gyula Választott elnökségi tag Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros

Rektorhelyettes 46/565-
034

46/563-
423

Polgárné Májer Ildikó Választott elnökségi tag Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II.

Ügyvezető igazga-
tó

266-5108 266-5108

Somogyi Miklós Választott elnökségi tag ITC-AMT Kft.
1142 Budapest Ungvár u. 64-66.

Ügyvezető Igazga-
tó

363-3265 383-7147

Dr. Veress Gábor Választott el nökségi tag Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Tanszékvezető 88/402-
803

88/423-
410

Dr. Vékony Sándor Választott elnökségi tag INTECO Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b

Igazgató 46/359-
895

46/359-
895

Deme Gábor Választott elnökségi tag Innomed Medical Rt.
1146 Budapest, Szabó J. 12.

Elnök 460-9200 460-9222

Frischmann Gábor Választott elnökségi tag Magyar Katolikus Rádió Rt.
1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.

Műszak Igazgató 255-3340 255-3399

Dr. Molnár Károly Választott elnökségi tag Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Rektor 463-2222 463-2220

Dr. Inzelt Péter Tagozati elnök MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.

Igazgató 209-5257 466-7503

Dr. Lippényi Tivadar Tagozati elnök Nemz eti Kutatási és Technológiai Hivatal
1055 Budapest, Szervita tér 8.

Elnökhelyettes 30/525-
0808

441-3549

Dr. Rohács József Tagozati elnök Budapesti M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.

Tanszékvezető 463-1922 463-3080

Garay Tóth János Tagozati elnök Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.

Elnök 319-8913 319-8916

Dr. Osman Péter Tagozati elnök Pénzüg yi Szervezetek Állami Felügyelete
1031 Budapest, Zaránd u. 34/B.

Vezető-főtanácsos 489-9649

Dr. Cseh Ildikó Tagozati elnök IN TERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft, 1364
Budapest Pf. 93.

Ügyvezető igazga-
tó

318-3309 317-4856

Rakusz Lajos Társult szövetség elnöke Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.

Elnök 212-6991 201-7954

Annus István Társult szövetség elnöke Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.

Társelnök 22/514-
126

22/328-
110

Dr. Bérci Gyula Társult szövetség elnöke Tudomá nyos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.

Ügyvezető Elnök 20/91279
85

302-2798

Bretz Gyula Társult szövetség elnöke Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Elnök 204-2967 204-2969

Székely Péter Társult szövetség elnöke Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok
Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.

Elnök 467-0236 467-0236

Tzvetkov Julián Társult szövetség elnöke Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.

Elnök 475-0924 475-0925

ifj. Duda Ernő Társult szövetség elnöke Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/A

Elnök 62-424-
729

62-426-
098

Dr. Mogyorósi Péter Dél-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója

LASER CONSULT Kft.
6726 Szeged, József Attila sgt. 130.

Ügyvezető Igazga-
tó

62/562-
782

62/562-
783

Dr. Harangozó István Észak-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója

Debrecen Füredi út. 76.
4027

Regionális Igazga-
tó

52/502-
974

52/500-
426

Dr. Siposs István Észak-magyarországi
Regionális Képviselet
igazgatója

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros

Egyetemi Docens 46/365-
560

46/327-
643

Budavári László Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Képviselet igazgatója

INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 9028
Győr, Gesztenyefa u. 4

Ügyvezető Igazga-
tó

96/506-
900

96/506-
901

Dr. Horváth Géza Közép-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158

Dékán 88/421-
905

88/624-
631

Higi Gyula Dél-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

High Computer Kft.
7624 Pécs, Őz u. 5.

Ügyvezető Igazga-
tó

72/504-
050

72/333-
120
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A Magyar Innovációs Szövetség kibővített elnökségi
ülését 2005. szeptember 30-án, 14 órakor tartja az
Innostart Alapítvány székhelyén (1116 Budapest,
Fehérvári út 130.).

Napirendi pontok:
1. A legutóbbi elnökségi ülés óta végzett munka

összefoglalása
2. A Gazdasági Konzultáció által Szövetségünk ré-

szére megküldött „Gazdasági Konzultáció 2005”
c. munkaanyag megvitatása

3. Egyebek

Matolcsy György, volt gazdasági miniszter Szövetsé-
günket is felkérte, hogy a beinduló gazdasági konzul-
táció keretében vitassuk meg, ill. készítsünk javasla-
tot a gazdaságpolitika elképzeléseiről.

Az ülésen Matolcsy György úr ismerteti a Gazdasági
Konzultáció célkitűzéseit, ezt követően lesz lehetőség
hozzászólásokra, vitára.

A Magyar Innovációs Szövetség 2005. szeptember 15-
én Vezető Testületi (VT) ülést tartott a Szövetség Lajos
utcai székhelyén.

A VT jóváhagyta, ill. tudomásul vette a legutóbbi ülés
óta elvégzett munkát, amelyről dr. Pakucs János , a
Szövetség elnöke számolt be, a legfontosabbak:
- 2005. május 31-én tartották a Veszprémi Egyete-

men az innovációs szimpóziumot, melyet a Veszp-
rémi Egyetem Mérnöki Kara, a Közép-Dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség, valamint a Ma-
gyar Innovációs Szövetség közösen rendezett. A
kb. 80 fős hallgatóságot dr. Horváth Géza, a MISZ
Észak-dunántúli regionális igazgatója köszöntötte,
bevezető gondolatokat dr. Pakucs János , a MISZ
elnöke mondott.

- 2005. június1-től elérhetővé vált a Magyar Innová-
ciós Szövetség új portálja. Internetes címünk to-
vábbra is változatlan: www.innovacio.hu. Megújult
innovációs portálunk nyitóoldalán lehetőség van fel-
iratkozni (pdf formátumú) Hírlevelünkre azon olvasó-
ink számára is, akik nem tagjai Szövetségünknek.
Elektronikus úton már 584-en (70 feliratkozott +
245 nem tag + 269 tag) kapják a Hírlevelet!

- A Magyar Innovációs Szövetség, mint a Stockholm
International Youth Science Seminar (SIYSS) ma-
gyarországi képviselője 2002 óta egy magyar fiatal
kutatót jelölhet minden évben a Nobel-díj átadási
ünnepségen való részvételre. Június 6-án került sor
az idei kiválasztásra a Millenáris Parkban. Az idei
magyar résztvevő Végh Eszter Mária, a Semmel-
weis Egyetem első éves hallgatója lesz.

- Az Innoforum 2005 keretében a XIV. Országos
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny díját-
adási ünnepségére és a XIII. Hazai Szellemi Termék
Börze megnyitására június 7-én került sor a Mille-
náris Park Fogadó Épületében, dr. Magyar Bálint,
oktatási miniszter és számos protokoll vendég és

érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek jelenlét-
ében.

- Tartalmas szakmai vitát hozott a Magyar Innovációs
Szövetségnek a NAPI Gazdasággal közösen rende-
zett Vállalkozásfejlesztési Fóruma június 1-én, ame-
lyet a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szö-
vetségével, a Magyar Közgazdasági Társasággal és
a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesülettel kö-
zösen szerveztünk. Témája volt: „Tőkéhez jutni!
Kapható-e kockázati tőkétől befektetés Magyaror-

gyan látják ezt az ilyen befektetést kereső vállalatok,
és hogyan a kockázati tő

- Az Innovációs Marketing Tagozat 2005. június 8-
án kerekasztal-megbeszélést tartott az Innocsekkel
kapcsolatban. A felvezető előadást Dr. Lippényi Ti-
vadar, az NKTH elnök-helyettese tartotta „Töltsük ki
az INNOCSEKKET!” témakörben.

- Az elmúlt években innovációs díjat nyert vállalatok-
ból alakult Magyar Innovációs Klub találkozójára
2005. június 24-én került sor, a SOTE II. Belklinika
„A” Épületében. A rendezvény házigazdája a 2003.
évi Innovációs Nagydíjban részesült 3DHISTECH Kft
volt. A klubülés az egyetemi tudásközpontok, spin-
off vállalkozások helyzetéről szólt, az előadók a há-
rom nagy budapesti egyetem, a BMGE, az ELTE és
a SOTE, rektorai voltak.

- 2005. június 15-én a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara K+F és Innovációs Kollégiuma ülést
tartott az MKIK épületében. Az innovációnak a gaz-
daság fejlődésében betöltött szerepéről és a fő fej-
lesztési célkitűzések irányvonalairól tartott előadást
dr. Pakucs János , a MISZ elnöke. A Kollégium
társelnöke Szövetségünk egyik alelnöke, Várkonyi
Attila.

- Június 14-én Koós Attila alelnök, dr. Antos László
ügyvezető igazgató és Kántor Csaba szakértő a
Magyar Innovációs Szövetség képviseletében meg-
beszélést folytattak az Informatikai és Hírközlési
Minisztériumban Vida Szabolcs innovációs főosz-
tályvezető-helyettessel. Az IHM felkérte a Magyar
Innovációs Szövetséget, hogy az Információs társa-
dalom, Innováció Operatív Program kidolgozásában
vegyen részt.

- A Magyar Innovációs Szövetség az Innostart
Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ közreműkö-
désével kibővített elnökségi ülést hívott össze
2005. június 29-én a CHIC Közép-magyarországi
Innovációs Központba. Az ülésen az NFT II. részére
a „Központi inkubációs program és magvető tőke
alap” témában készült javaslatot vitatták meg. Az
ülésen részt vett és előadást tartott Egyed Géza,
GKM, az EU fejlesztési alapokért felelős helyettes
államtitkár is.

- A Magyar Innovációs Szövetség három fiatalt dele-
gált nemzetközi tudományos fórumokra. Sótér An-
na és Siklós Márton, a XIII. Országos Ifjúsági Tu-
dományos és Innovációs Verseny díjazottjai 2005.
július 27. – augusztus 10. között vettek részt a
London International Youth Science Forum-on, míg
Trefán Szilárd, a XI. Országos Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Verseny díjazottja az Albert Einstein
halálának 50. évfordulója tiszteletére, 2005. au-
gusztus 27. – szeptember 1. között Berlinben ren-
dezendő „Einstein Meeting”-en.

Magyar Innovációs
Szövetség
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- 2005. július 9. és 16. között a Schweizer Jugend
Forscht immár tizenhatodik alkalommal rendezte
meg a Wildlife Research Weeket, melyen
Magyarországról a 2003. évi Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Verseny első díjasa és a 2003. évi
EU-döntő második helyezettje, Nagy László vett
részt. A mindössze 16 fős, konferencia jellegű
esemény a svájci Alpok déli részén, Riederalp falu
környékén zajlott.

- A „Mi, fiatalok a magyar kutatás-fejlesztés jövőjéért.
ű kon-

ferencián csaknem kétszáz, külföldön és itthon dol-
gozó tehetséges, fiatal magyar kutató kapott lehe-
tőséget arra, hogy megvitassák a maguk és a ma-
gyarországi kutatás-fejlesztés jövőjét. A július 8-i, „A
kutató mint vállalkozó: spin off cégek születése” c.
szekciót dr. Antos László , a Magyar Innovációs
Szövetség ügyvezető igazgatója vezette.

- A Manager Képzés Alapítvány Kuratóriuma, a Ma-
gyar Innovációs Szövetség közreműködésével, a
2005. évben immár tizennegyedik alkalommal hir-
detett pályázatot a „Harsányi István-díj” (kutatási
ösztöndíj) elnyerésére. 2005. augusztus 24-én a
Magyar Innovációs Szövetség székhelyén tartotta
kuratóriumi ülését a Manager Képzés Alapítvány.
Az ülésen került sor a Harsányi István-díjra beérke-
zett pályamunkák elbírálására.

- A Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási
Tagozata 2005. szeptember 1-jén, 15 órakor tar-
totta találkozóját az egyetemi kutatások hasznosítá-
sa témakörben, a Budapesti Műszaki és Gazdaság-
tudományi Egyetem Oktató Klubjában. Előadást tar-
tott Dr. Sandra J. Cree (University of Bristol):
„Technológia-transzfer a Bristoli Egyetemen” és
Prof. Neil A. Williams (University of Bristol): „Spin-
off cégek bemutatása” címmel.

- 2005. szeptember 2-3. között Visegrádon rendez-
te meg a Magyar Innovációs Szövetség, a British
Council közreműködésével és támogatásával a Ma-
gyar Fiatal Tudósok második országos találkozóját,
melyre az Országos Ifjúsági Tudományos és Innová-
ciós Verseny elmúlt 14 évében díjazásban részesült
fiatalok kaptak meghívást. A rendezvény fő témakö-
reként a brit és magyar technológia-transzfer, ill. a
spin-off cégek bemutatása szolgáltak. A találkozó
keretében alakult meg a MAFITUD, a Magyar Fia-
tal Tudósok Társasága.

Szövetségünk a legutóbbi VT ülés óta az alábbi vélemé-
nyezéseket, állásfoglalásokat készítette el:
- A Magyar Innovációs Szövetség - Vámos Zoltán

vezette munkacsoportja segítségével - széles kör-
ben egyeztetett véleményt alakított ki az NKTH „A
kutatóhelyeken foglalkoztatott közalkalmazottaknak
a vállalkozásoknál, valamint a vállalkozások alkalma-
zottainak a költségvetési kutatóhelyeken végzett ku-
tatási tevékenységét ösztönző támogatási rendszer
kialakításához” című háttértanulmányával kapcso-
latban.

- 2005. június 3-án javaslatokat küldtünk az IHM
számára az innovációk hazai terjedésének gyorsítá-
sa érdekében

- 2005. június 13-án a Magyar Innovációs Szövetség
intézkedési javaslatokat küldött a MEH részére
GVOP-pályázatokkal kapcsolatban

- A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalást adott
ki 2005. június 15-én az OÉT Munkajogi Bizottsága
számára előterjesztett „a megbízás alapján folyta-
tott érdekérvényesítésről” szóló törvénytervezet el-
ső változatához. Az állásfoglalást a Frischmann
Gábor MISZ elnökségi tag által vezetett ad hoc bi-
zottság fogalmazta meg. A véleményt eljuttattuk az
Igazságügyi Minisztérium és a Munkaadók és Gyár-
iparosok Országos Szövetségének illetékes munka-
társaihoz is.

- A Magyar Innovációs Szövetség, szakmai munka-
csoportja által kidolgozott állásfoglalást adott ki az
1998. évi kockázati tőke törvény módosításáról.
Az állásfoglalást megküldtük a Pénzügyminisztéri-
umnak és a Magyar Kockázati- és Magántőke
Egyesületnek.

- A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalást adott
ki az „Ipari Park” cím elnyeréséről és az ipari par-
kok fejlesztését szolgáló rendszer működtetésé-
ről, a Kormány részére készült előterjesztésről,
2005. július 13-án

- 2005. július 18-án a Magyar Innovációs Szövetség
állásfoglalást adott ki a 2004. évi K+F statisztikai
adatok közzétételéről

- Szövetségünk az IHM felkérésére részt vett az
Országos Fejlesztéspolitikai Koncepció (OFK) és az
Országos Településfejlesztési Koncepció (OTK) vé-
leményezésében. A Koós Attila alelnök által veze-
tett szakmacsoport által kialakított álláspontot, me-
lyet kérdőíves formában kellet megadni, augusztus
közepén továbbítottuk az illetékesek felé.

- A Magyar Innovációs Szövetség 2005. szeptember
8-án véleményt adott ki "A versenyképességi pólu-
sok kialakításának előkészítéséről" c. kormány-
előterjesztésről.

A Vezetőség jóváhagyta az elmúlt hónapban a Szövet-
séghez csatlakozott kilenc szervezet belépését, melyek
a következők:
- Pannonpower Holding Rt.
- Dr. Mucsy Mérnökiroda Bt.
- NOVINEX Innováció- és Kutatás-hasznosító Iroda Kft.
- BIMF Ipari és Kereskedelmi Kft.
- Észak-Alföldi Regionális Ipari-Innovációs és Techno-
lógiatranszfer Központ Kht.
- Új Érték Szövetkezet
- Solvo Biotechnológiai Rt.
- Convincive Consulting Bt.
- Eötvös Loránd Tudományegyetem.

Dr. Pakucs János , a szövetség elnöke beszámolt a VT
tagjainak a tagdíjfizetés helyzetéről is: a 2005. szep-
tember 15-i VT ülésig a tagintézmények 81 %-a fizetett,
míg a kiszámlázott összegnek 85 %-a folyt be.

2. Az elnök beszámolt a Magyar Fiatal Tudósok Társa-
sága megalakulásáról. A 2005. szeptember 2-3-án,
Visegrádon rendezett országos találkozón az Országos
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny elmúlt 14
évében díjazásban részesült fiatal kutatók a Magyar
Fiatal Tudósok Társaságának alapító nyilatkozatát egy-
hangúlag elfogadták, a MAFITUD vezetői: Ivánka Gá-
bor, Kopiás Péter és Tóth Ágnes.
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A találkozón bemutatott prezentációk, ill. a készített
fotók a Szövetség honlapjáról (www.innovacio.hu) letölt-
hetők.

3. Dr. Szabó Gábor , alelnök tájékoztatást adott a "Ku-
tatástól az innovációig c. ÁSZ intézeti tanulmány" vitájá-
ról. A Magyar Innovációs Szövetség hivatalos delegáltja-
ként Papanek Gábor, elnökségi tag is részt vett a vita-
ülésen. Az alelnök elmondta, fontos, hogy az ÁSZ is
foglalkozott a témakörrel, mert így a döntéshozókhoz
ezen a csatornán keresztül jobban el tudnak jutni az
innovációs szakterület elemzései, problémái.

4. A VT jóváhagyta a lobbitörvényről készített szakvéle-
ményt és a közeljövőben hivatalosan nyilvánosságra
hozza állásfoglalását. A tervezetet Frischmann Gábor,
elnökségi tag készítette.

5. A Vezető Testület megvitatta a Tudomány- és Tech-
nológiapolitikai Bizottság jelentését is. A Tudomány- és
Technológiapolitikai Tanács meghívottakkal kib ővített
következő ülésére 2005. szeptember 29-én, a Magyar
Tudományos Akadémia épületében kerül sor. Az el őter-
jesztéshez korreferátummal csatlakozik dr. Szabó Gá-
bor, alelnök és dr. Inzelt Péter , elnökségi tagunk.

6. A VT 2005. szeptember 30-ra kibővített elnökségi
ülést hívott össze, melyen többek között Matolcsy
György, volt gazdasági miniszter ismerteti a beinduló
Gazdasági Konzultáció célkitűzéseit.

7. Az elnök javaslatára a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium által meghirdetendő SZVP-2005-T kód-
számú pályázat bírálóbizottságába Garab Kingát, az
Innostart Alapítvány igazgatóját és Bolyky János Antal,
főtitkárt delegálta a Vezető Testület.

8. A VT megtárgyalta az NKTH által 2005. évre kiírt
Jedlik Ányos (volt NKFP) pályázat eredményeit is. Meg-
állapította, hogy számos olyan pályázat nyert, melynek
célkitűzései nem egyeztethetők össze a pályázati kiírás-
sal.

9. Az Agrár Innovációs Szövetség (AISZ), az előzetes
információk alapján, agrártagozatként kíván a Magyar
Innovációs Szövetséghez csatlakozni. A VT nyitott az új
tagozat létrehozására, és a későbbiek folyamán dönt az
AISZ csatlakozásának körülményeiről.

FELHÍVJUK OLVASÓINK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY HONLAPUN-

KON (WWW.INNOVACIO.HU) LEHETŐSÉG VAN INGYENESEN

REGISZTRÁLNI HÍRLEVELÜNK DIGITÁLIS VÁLTOZATÁRA, MELYET A

NYOMDAI MEGJELENÉS ELŐTTI NAPON E-MAILBEN JUTTATUNK EL

AZ ÉRDEKLŐDŐKNEK.

A Cisco Innovation 2005 Study címmel tanulmányt
készített, melyből kiderül, hogy az amerikai üzleti és
technológiai vezetők szerint a vállalati siker legfontosabb
eleme az innováció, lekörözve a bérekkel és adózással
kapcsolatos tényezőket.

A megkérdezettek 53%-a szerint az innováció gyakorol-
ja a legnagyobb hatást a versenyképességre, míg 26%
a munkavállalók magasabb szintű iskolai végzettségét
és szakértelmét nevezte meg fő okként. A versenyké-
pességet elősegítő tényezők közül a munkabérek csök-

kentését 14%, a társasági adók mérséklését a meg-
kérdezettek 7% jelölte meg.

A Magyar Innovációs Szövetség vezetői, dr. Pakucs
János elnök, Várkonyi Attila, dr. Ürge László alelnökök
és dr. Inzelt Péter elnökségi tag a GVOP-pályázatokkal
kapcsolatos anomáliák megszüntetésével kapcsolatban
folytatott megbeszélést Egyed Géza helyettes államtit-
kárral, a GKM-ben. A tárca képviselője kész volt a prob-
lémák kiküszöbölésére, de gyors intézkedést nem tudott
ígérni.

Szeptember 7-én politikusok, akadémiai és egyetemi
vezetők részvételével került megszervezésre az ÁSZ
Fejlesztési és Módszertani Intézete által készített, „Ku-
tatástól az innovációig. A K+F tevékenység helyzete,
néhány hatékonysági, finanszírozási összefüggése
Magyarországon” című tanulmány vitája az Állami
Számvevőszék székházában. A Magyar Innovációs Szö-
vetség a vitán dr. Szabó Gábor , alelnök és dr. Papanek
Gábor, elnökségi tag képviselte.

A tanulmány első része széleskörű empirikus vizsgála-
tok eredményeire támaszkodva sokoldalúan értékeli a
K+F szféra és az innovációs folyamatok hazai helyzetét.
Kiemeli, hogy napjainkban e tárgykörben kell keresni a
magyar nemzetgazdaság fejlődésének fő hajtóerőit.
Rámutat azonban arra, hogy a hazai K+F ráfordítás
nemzetközi összehasonlításban szerény, s a ráfordítási
struktúra is bírálható.

A kutatómunka túlzottan decentralizált, a kutatók befelé
fordulók, publikáció-orientáltak, a vállalatok tudás keres-
lete szerény, alacsony a kísérleti fejlesztések, s ennél is
korlátozottabb a vállalati alkalmazások súlya, kiemelke-
dően gyengék a kkv szféra innovációs erőfeszítései, az
innovatív cégek alulfinanszírozottak, a kockázati tőke
nem képes a hiányok pótlására stb. A gazdaságpolitika
alig tartalmaz innováció-politikai elemeket. Nem megle-
pő tehát, hogy az EU 2000-es összesített innovációs
indexe alapján Magyarország a rangsor harmadik har-
madában található (s pozíciónk az utóbbi években min-
den valószínűség szerint még romlott is). Ez EU felzár-
kózásunk vontatottságát ígéri.

A második rész a költségvetési finanszírozás kérdéskö-
rére koncentrál. Kiemeli, hogy az állami K+F ráfordítá-
sok számbavétele terén is sok a bizonytalanság, az
erőfeszítések eredményeiről, hatékonyságáról pedig
szinte nincs információ. Így is megállapítható azonban,
hogy a rendszerváltást, s a hazai tulajdonú nagyvállalat-
ok külföldi kézbe kerülését követően gazdaságunk leg-
több szektorában erőteljesen mérséklődött a (magyar)
K+F iránti igény, s e trend a költségvetési ráfordítások-
nak az állami K+F intézmények megmentésére irányuló
erőfeszítésével párosult.

Mindennek következtében „mostanra az összes állami
K+F forrás döntő hányadát költségvetési intézmények
kapják és csak mintegy 10%-a szolgálja közvetlenül a
vállalkozások K+F tevékenységét”. Az utóbbi években a
K+F célú költségvetési források GDP-hez viszonyított
aránya csökken. „Ez felveti azt a kérdést, hogy az állami
költségvetés tervezése és elfogadása során egyáltalán
tudatosul-e, hogy egy, a társadalmi és gazdasági fejlő-
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dés szempontjából alapvető stratégiai funkció költségve-
tési támogatásáról van szó.”

Az elemző részt egy ajánlásokat tartalmazó rövidebb
fejezet zárja.

Összességében a vita résztvevői nagyra értékelték, hogy
az ÁSZ vállalkozott e nemzetgazdaságilag fontos téma
áttekintésére, fő vonalakban egyetértettek a tanulmány
megállapításaival, kívánatosnak tartották azonban, hogy
a színvonalas diagnózis után a terápiai javaslatok is
határozottabban kerüljenek megfogalmazásra.

A HEA (Hungarian Jury for the European Business
Awards for the Environment, azaz „Országzsűri”) 2005.
szeptember 12-én megtartotta ülését a KSZGYSZ iro-
dájában. A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos
László ügyvezető igazgató képviselte.

Az ülésen a hat fős testület megvitatta, hogy
Magyarország képviseletében kit delegáljanak a
European Business Awards bírálóbizottságába. A bi-
zottság úgy döntött, hogy újrajelöli Nemeskéri Róber-
tet, a Regional Environmental Center programvezetőjét.

A HEA további feladata, hogy döntést hozzon a 2006-
ban, a European Business Awards for the Environment
díjra nevezhető cégekről. A díjra csak olyan cégek ne-
vezhetnek, melyek már nyertek hazai környezetvédelmi
díjat. A European Business Awards for Environment-ot
1987-ben alapították, elismerve ezáltal a környezetvé-
delmi szempontokat szem előtt tartó európai cégeket,
környezetbarát termékeket.
2004. május 1-én került sor a legutóbbi díjátadásra -
melyre száz cég nyújtott be pályázatot -, a díjat Margot
Wallström főbiztos adta át.

A zsűri összesen hat - az elmúlt években környezetvé-
delmi díjat kapott - pályázatot javasolt, melyek verse-
nyezhetnek a European Business Awards for the
Environment négy kategóriájában:
- környezetközpontú irányítás
- termék vagy szolgáltatás
- eljárás
- nemzetközi együttműködés.

A Magyar Innovációs Szövetség az előző években a
Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatokon Környezetvé-
delmi Innovációs Díjában részesült, alábbi társaságokat
javasolta részvételre, melyet a bizottság elfogadott:
- BorsodChem Rt. (Kazincbarcika): Nagy sótartalmú

szervesanyaggal szennyezett technológiai vizeinek
kezelésére kidolgozott új membrán biotechnikai eljá-
rás alkalmazása

- Bátortrade Kft. (Nyírbátor): Szerves hulladékok kör-
nyezetkímélő ártalmatlanítása

- GRP Plasticorr Kft. (Budapest): PLASTIMOLRD a
megbízható talaj- és vízvédelem.

Szeptember 6-án, az ELTE-n a Fenntartható Fejlődés
Programiroda által szervezett műhelyvitán megtárgyal-
ták "A tudomány- és technológiapolitika szerepe Ma-
gyarország fenntartható fejlődésében" című szakterü-
leti stratégia tervezetét, mely a fenntartható fejlődés
magyar stratégiájának megalapozásához vitaanyagként
készült.

Dr. Fekete Jenő György, a Magyar Innovációs Szövet-
ség felkért szakértője a műhelyvitán hozzászólásában
három fő szempont figyelembevételét hangsúlyozta:
- a fenntartható fejlődés nemzeti sajátosságai-

nak meghatározását, és prioritásként va-
ló alkalmazását,

- a hazai környezetvédelmi K+F felélesztését, és foko-
zottabb állami támogatását,

- a fenntarthatóság szempontjából elsődleges környe-
zetbarát technológiák fejlesztésének előtérbe helye-
zését.

A műhelyvitán elhangzottak figyelembevételével a hát-
tértanulmányt kiegészítik, ill. egyes fejezeteit átdolgoz-
zák, és a kormányhoz felterjesztendő szakterületi stra-
tégiát még egyszer – szeptember végén társadalmi és
szakmai vitára bocsátják.

2005. szeptember 8-án került sor a Mobil Innovációs
Központ (MIK) megnyitó ünnepségére és „virtuális alap-
kőletételére” a Budapesti Műszaki Egyetemen.

A megjelenteket Dr. Molnár Károly, a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora köszön-
tötte, majd Boda Miklós, az NKTH elnöke beszélt a
pályázat céljairól. A Magyar Innovációs Szövetséget az
ünnepségen dr. Antos László ügyvezető igazgató képvi-
selte.

A Mobil Innovációs Központ a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal pályázati támogatásából, a „Mobil
Kommunikációs Kutatás-fejlesztési Központ és Innováci-
ós Centrum létesítése” című pályázat eredményeként
alakult meg. Egyetemek, akadémiai kutatóintézet, ipar-
vállalatok, szolgáltatók, valamint tudományos kutatással
vagy innovációval foglalkozó szervezetek együttműködé-
sére épül, egyaránt bevonva a profit- és nem profitori-
entált szektorok képviselőit.

A MIK széles körben bekapcsolódik az Európai Unió által
kezdeményezett kutatás-fejlesztési programokba. A
Mobil Innovációs Központ működését központosított
részében és virtuális részeiben valósítja meg.

A megnyitót követően került sor a virtuális alapkőletétel
és a Konzorciumi Tagok bemutatása. Dr. Pap László
MIK elnök előadásában bemutatta a Központ célrend-
szerét, szervezeti felépítését, tervezett szakmai prog-
ramjait, marketing és kommunikációs stratégiáját,
valamint gazdasági és pénzügyi folyamatait. A további-
akban a MIK honlapját (www.mik.bme.hu) mutatták be,
majd műszaki demonstrációk következtek.

A World Academy of Biomedical Technology Central
European Section, az Informatika és Technológiai In-
novációs Park Rt. szponzorálásával és szakmai támo-
gatásával 2005. szeptember 16-17-én szakmai konfe-
renciát rendezett az Infoparkban, „Az Információs és
Kommunikációs Technológiák Társadalmi hatásai - a bio
orvostudományra és az egészségre” címmel.

Szili Károlyt, az Országos Ifjúsági Tudományos és Inno-
vációs Verseny korábbi díjazottját, a Magyar Innovációs
Szövetség ajánlására, is meghívták, aki „Génelemző
program” címmel tartott előadást.
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A Nemzeti Technológiai Közhasznú Társaság 2005.
szeptember 8-án az Informatikai és Hírközlései Minisz-
térium épületében konzultációt tartott a Nemzeti In-
formatikai és Kommunikációs Technológiai Innovációs
portálról.

A konzultáción Bucsi Zoltán, kabinetfőnök köszöntötte a
résztvevőket, majd Faragó Péter, az NT Kht. projektve-
zetője ismertette az új innovációs portált.

A portálnak, melyet 2005. januárja óra fejlesztenek, fő
célkitűzése hazánk versenyképességének növelése,
információs és kommunikációs technológiák megfelelő
alkalmazásával. A portálon olyan egységes tudásbázis
jön létre, mely segíti a hazai IKT innovációs tevékenysé-
gének hatékonyságát, ösztönzőleg hat, erősíti a kutatói
és a vállalkozói szféra kapcsolatát. A portál szolgáltatá-
sai között innovációs intézményeket, cégeket, magán-
személyeket, pályázati felhívásokat, tanulmányokat,
eseménynaptárt stb. találhat majd a látogató. A projekt
befejezése 2005. októberében várható, költségei 48,5
millió forintot tesz ki.

A konzultáción a Magyar Innovációs Szövetség részéről
dr. Antos László ügyvezető igazgató volt jelen, valamint
az Észak-Magyarországi regionális igazgatónk dr. Sipos
István.

A Mindentudás Egyeteme idei évadnyitó előadására
szeptember 12-én került sor a Műszaki Egyetem, Koz-
ma László előadójában. A „Hálózatok a sejtekben és
körülöttünk” című előadás - melyet Prof. Csermely
Péter, az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Verseny zsűrijének tagja, tartott - tanácsot kívánt adni,
mit kell tennünk ahhoz, hogy a világunk egy lakhatóbb,
emberibb világ legyen.

Az előadás napján a Vince Kiadó megjelentette a pro-
fesszor „Rejtett hálózatok” című könyvét, mely az elő-
adás témájáról szól.

Az évadnyitó előadáson a Magyar Innovációs Szövetsé-
get dr. Antos László ügyvezető igazgató képviselte.

A Csillebérci Diáktábor adott otthont a Kutató Diákveze-
tők II. Országos Konferenciájának 2005. szeptember
11-12-én, melyen tagintézményünk, a Kutató Diákok
Országos Szövetségének vezetői, a határon innen és túl
működő középiskolai diákkörök diákvezetői részére,
valamint a regionális, illetve az országos TUDOK konfe-
renciák diákszervezői számára rendeztek.
A konferencia a rendkívül sikeres, tavaly első ízben
megrendezett konferencia folytatása volt, ahol a diák-
vezetők továbbképzése, oktatása, illetve összeismerte-
tése volt a cél.

A rendezvényt Göncz Kinga Ifjúsági, Szociális Családügyi
és Esélyegyenlőségi Miniszter nyitotta meg, majd kötet-
len beszélgetést folytatott a jelen lévő diákokkal.

A továbbiakban Sulyok Katalin a Kutató Diákok Orszá-
gos Szövetségének elnöke mutatta be a Kutdiák moz-
galmat és ismertette annak programjait, majd Dobák
Judit PhD-hallgató, egyetemi tanársegéd tartott elő-
adást a csapatépítésről. Ezek után Kiss Gábor volt
Kutdiák, majd kutató tanár, illetve jelenleg a Kutató

Diákok Országos Szövetségének koordinátora mutatta
be a különbséget a tudományos előadás, illetve az isko-
lai referátum között. Ezt egy a diákköri vezetőknek aján-
lott program követett, ahol a Türei Dénes a szövetség
alelnöke mutatta be azt a prezentációt, melyet a moz-
galom népszerűsítésére készített a szövetség Kommu-
nikációs Csoportja.

Vacsora után ismerkedéssel, majd kiscsoportos be-
szélgetésekkel folytatódott a program, ahol 3 téma
körül folytak a viták, beszélgetések:
- diákkörök működésének problémái, lehetőségei,

feladatai
- konferenciák (elsősorban a regionális és az országos

TUDOK) szervezésének fortélyai,
- pályázatok Kutdiákon innen és túl.

Másnap Friedlander Elza Pro Scientia díjas, volt kutató
diák tartott előadást eddigi pályájáról, tapasztalatairól,
akit Kolostyákné Pljesovszki Zsuzsanna követett, az
általa vezetett rendkívül sikeres diákkör működésének
bemutatásával.

Az előadások sorát Kovács Levente zárta, aki a hor-
vátországi S3 táborban szerzett tapasztalatairól szá-
molt be a hallgatóságnak. A hivatalos programot a
Kutató Diákok Országos Szövetségének volt elnöke és
ügyvezető elnöke Szalay Máté konferencia-
összefoglalója zárta, aki előadásával további vitákat,
javaslatokat, beszélgetéseket generált.

Nagy sikerrel zárult az Informatikai Vállalkozások (IVSZ)
által immáron 12. alkalommal, szeptember 9-11. kö-
zött Siófokon megrendezett menedzser találkozója, a
MENTA.

A péntek esti megnyitóval kezdődő konferencia központi
témája a magyar infokommunikációs piac külső, belső
szemmel való áttekintése volt, amelyről a kormányzat
és az IKT szakma jeles képviselői több mint 250 részve-
vő előtt vitáztak a hétvégén. A találkozón Szövetségün-
ket dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

„Az információtechnológia fejlettsége meghatározza az
ország versenyképességét; fontos, hogy ezt minél töb-
ben felismerjék” – nyitotta meg a találkozót Kovács
Zoltán, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének
(IVSZ) elnöke.
Kihangsúlyozta: a kormányzat sajnos nem érti, és így
nem építi be stratégiájába az IKT szektor üzeneteit,
pedig 2010-re az infokommunikációs szektor igazi ter-
melőerővé kell, hogy váljon, ehhez pedig az szükséges,
hogy ne a lehetőségekről beszéljünk, hanem végre
eredményeket tudjunk felmutatni. Kovács Zoltán sze-
rint hiányzik az ágazattal kapcsolatos konkrét kormány-
zati elképzelés, és az ehhez kapcsolódó intézkedések is,
amelyek az informatikai vállalkozások fejlődését szolgál-
nák.

A hivatali útján Kínában tartózkodó Kovács Kálmán
informatikai és hírközlési miniszter, valamint Kóka Já-
nos gazdasági miniszter videóüzenetben fejtette ki ál-
láspontját az infokommunikáció, illetve az e szakterület-
tel foglalkozó vállalkozások fontosságáról, a szombati
napon pedig Kóka János távbejelentkezés formájában
tájékoztatta a résztvevőket a miniszterelnökkel közösen
folytatott távol-keleti tárgyalás sikeréről.
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Regionális Innovációs Ügynökségek

Az NFT kerekasztal-beszélgetés során Eszes Gábor
miniszteri biztos (GKM) kiemelte: Az a legfőbb problé-
ma, hogy a II. NFT program kapcsán még mindig sokkal
inkább politikai, mint szakmai viták folynak, és nincs
megoldva, hogy „eladják” az IKT szektor üzeneteit a
politikának és az államigazgatásnak, így az a szektoron
belül marad.

Pataki Róbert a szakmai civil szervezetek IKT Iparpoliti-
kai Ajánlása kapcsán hozzátette: „…az ajánlás abban
lehetne nagy előrelépés, hogy lemaradásunkat minél
komplexebb programokkal mozdítsuk előre, figyelembe
véve a kis EU tagországok (Észtország, Portugália) ko-
rábbi fejlesztési irányvonalait...”

Baráth Etele európai ügyekért felelős tárca nélküli
miniszter az informatikával összefüggő fejlesztési lehe-
tőségekkel kapcsolatban elmondta: Magyarország szá-
mára kedvező, hogy a 2007-2013-as uniós költségve-
tés kialakításának vitájában az Európai Unió elnöksége
prioritásként kezeli az infokommunikációt és a kutatás-
fejlesztést.

Uj Péter és Vértes János Andor közös előadása során
arra kereste a választ, hogy mire használja az átlagem-
ber az informatikát. A beszélgetés kapcsán egyetértet-
tek abban, hogy a fejlesztések gyakran nem veszik figye-
lembe a felhasználóbarát megoldások prioritását, és
csak a B2B megoldásokra koncentrálnak.

A koktélparti keretében megrendezett ünnepélyes díj-
átadó folyamán 10 cég nyerte el ez évben az IVSZ Mi-
nősített Szoftver Exportőr oklevelet.

2005. szeptember 13-án Békéscsabán „Innovációs
tevékenységek támogatása a Dél-alföldi régióban ”
címmel konferenciát tartottak.

A rendezvényt Varga Zoltán, a Békés Megyei Területfej-
lesztési Tanács elnöke nyitotta meg.

A konferencián előadást tartott:
- Dr. Lippényi Tivadar, a Nemzeti Kutatási és Tech-

nológiai Hivatal elnökhelyettese, INNOCSEKK Prog-
ram - innovációs pályázati lehetőségekről

- Gyulai Tamás, a Dél-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség konzorcium vezetője, a „Regionális Inno-
vációs Stratégia és annak megvalósítását szolgáló
elképzelések 2005-ben és 2006-2016 közötti évek-
ben címmel”

- Németh Mihály vezérigazgató, Duna-Tisza Regioná-
lis Fejlesztési Rt. - A dél-alföldi innováció-orientált kis-
és középvállalkozások forrásszerzési lehetőségeiről

- Dr. Buzás Norbert innovációs igazgató, Szegedi
Tudományegyetem - Támogatott innovációs képzé-
sek a régióban

- Dr. Mogyorósi Péter , a Magyar Innovációs Szövet-
ség dél-alföldi regionális igazgatója – „Infopont Irodák
– információ az innováció szolgálatában” címmel

- Dr. Molnár István ügyvezető; igazgató, BIOPOLISZ
Kft. - Szellemi tulajdon-centrikus technológia-
menedzsmentről.

Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács
2005. szeptember 7-én tartotta ülését a Borsod-Abaúj-
Zemplén Megyei Önkormányzat Szemere Termében.

Napirenden ügyrendi kérdések voltak, valamint a beér-
kezett INNOCSEKK pályázatok előzetes értékeléséről
hallgattak meg tájékoztatót a Tanács tagjai, köztük dr.
Vékony Sándor, elnökségi tagunk és dr. Siposs István,
regionális igazgatónk.

A tanácsülésen heves vita alakult ki amiatt, hogy el-
lentmondás látszik a pályázati kiírás és a KPI bírálati
ügyrendje között. A régió ez ügyben írásbeli állásfogla-
lást kért a KPI főigazgatójától.

Megjelent Dőry Tibor „Regionális innováció- politika
Kihívás az Európai Unióban és Magyarországon” című
könyve a Dialóg Campus (Budapest, rákóczi út 9.) ki-
adásában. A könyvet az Alexandra könyvesboltok is
forgalmazzák.

Volt regionális igazgatónk jelenleg Sevillában egy EU
szintű on-line szakértői rendszer megvalósításán dolgo-
zik, mely a K+F politikát érintő információk gyűjtését és
elemzéseket takarja az összes EU tagállamban, Ameri-
kában, Kínában, Brazíliában.

A könyv főképp a terület-, illetve a vállalkozásban részt
vevő, regionális területfejlesztési ügynökségeknél és
tanácsoknál, illetve különböző vállalkozásfejlesztési szer-
vezeteknél, gazdasági és kereskedelmi kamaráknál
dolgozó szakembereknek nyújt információkat, akik már
rendelkeznek bizonyos ismeretekkel az innovációról.

A technológiai változások fontos szerepét a hangsúlyoz-
za a könyv, valamint a vállalkozások és kormányzatok
együttműködését.

A kutatók ma már egyre inkább a regionális termelési
rendszerek és a regionális innovációs hálózatok ver-
senyképesség-növelő szereplét hangsúlyozzák, világszer-
te erősödnek a regionális törekvések, új intézkedéseket
vezetnek be, új programok jelentek meg.

A könyv hat fejezetre osztva ismerteti meg az olvasókkal
a társadalmi, gazdasági, környezeti hajtóerőket, tren-
deket, melyek szerepet játszanak a technikai fejlődés és
az innováció szempontjából.

A Magyar Innovációs Szövetség tagszövetsége, az Ag-
rár Innovációs Szövetség (AISZ) könyvet adott ki „MEG-
ÚJULÓ ENERGIA PIAC” címmel.

A könyv megrendelhető a kiadótól telefonon, vagy faxon
(302-27-98), illetve e-mailben: aiosz@axelero.hu cí-
men. A kiadó postacíme: 1066 Budapest, Jókai u 2 -
4.sz.

DARIÜ Operatív Koordinációs Munkacsoport 2005.
szeptember 7-én, úgynevezett 7. számú egyeztetését
tartotta Szegeden.

Az ülésen vendégük volt Dr. Baranyi Magdolna , a Ma-
gyarországi Régiók Brüsszeli Képviseletének igazgatóhe-
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lyettese, aki előtt lehetőség nyílt bemutatkozni, további
tervekről szólni, elsősorban a nemzetközi pályázatok
tekintetében.

A rendezvény napirendi pontjai az alábbiak voltak:
- Tájékoztató a Baross Gábor Innovációs Programról
- RIS aktualizálása

A megbeszélésen részt vett Dr. Mogyorósi Péter , a
Magyar Innovációs Szövetség dél-alföldi regionális igaz-
gatója is.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség és
a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
2005. szeptember 9-én Innovációs Nyílt Napra hívta a
régió potenciális pályázóit és a tudományos szféra sze-
replőit.

A rendezvény keretében ismertetésre kerültek az új
decentralizált pályázati lehetőségek, konkrétan az
Innocsekk támogatási rendszere és a Baross Gábor-
program régiós lehetőségei. A már futó Innocsekk
programot az NKTH képviseletében Barkó József, még
a szeptember végén meghirdetésre kerülő regionális
innovációt támogató pályázatot Kovács Tamás, a
KDRIÜ vezetője mutatta be.

A rendezvényt kísérő prezentációt a www.kdriü.hu ol-
dalról letölthetőek.

A Nyílt Napot követően a KDRIÜ értekezletet tartott,
melyen kiosztásra kerültek az írországi tanulmányúton
beszerzett tájékoztató kiadványok.
A Magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzat
terhére, a 2005. évben az alábbi személyek, ill. társa-
ságok nyertek támogatást külföldi szabadalom meg-
szerzésének, ill. fenntartásának költségeire.

A XIV. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Verseny zsűrijének javaslata és az EU verseny zsűrijé-
nek döntése értelmében a 2005. szeptember 16-22.
között, Moszkvában megrendezésre kerülő 17. EU
Contest for Young Scientists (EU Fiatal Tudósok Verse-
nye) európai döntőben az alábbi pályázatok képviselhetik
Magyarországot:
- Az antrum és duodenum központi beidegzésének

morfológiai és neurokémiai vizsgálata (pályázók:
Kurucz Péter és Micskó Tímea)

- Krónikusan kanülált, éber patkány kísérleti modelljé-
nek metodikai kidolgozása és alkalmazása (pályázó:
Kocsis Adrienn Nikoletta)

- Betörő nyomvonalának követése, komplex felügyeleti
rendszer (pályázó: Kapui Ákos)

A versenyzők benevezése, szakmai felkészítése, a posz-
terek kinyomtatása a nyár, ill. szeptember első felében
megtörtént. Az oroszországi szervezők elkészítették a
rendezvény teljes programját, mely a
www.euro2005.ru honlapról letölthető. A kiállítás láto-
gatása a közönség számára nyitott és ingyenes. A díj-

átadás szeptember 21-én, ünnepélyes körülmények
között lesz.

A magyar fiatalokat Prim Péter, Szövetségünk marke-
ting igazgatója kíséri el a nemzetközi versenyre, a dele-
gáció hivatalos vezetője dr. Závodszky Péter , alelnök.

A Magyar Innovációs Szövetség és a British Council
által 2005. szeptember 2-3. között megrendezett vi-
segrádi, „Magyar Fiatal Tudósok” 2. országos találkozó-
jának résztvevői részéről sok visszajelzés érkezett. Né-
hány részlet a levelekből:

„Tisztelt Igazgató Úr, kedves Laci!
A konferencia nagyszerű volt, gratulálok a szervezés-
hez. A meghívást köszönöm, legközelebb is nagyon
szívesen megyek.”
(dr. Buzás Norbert, Szegedi Egyetem )

„Gratulálok a nagyon jó szervezésű rendezvényhez, ami
megnyilvánult az előadók kiválasztásától egészen a ren-
dezvényt követő kommunikációig.
Örülünk, hogy egy ilyen színvonalas rendezvényhez kap-
csolódhattunk, további sikereket kívánunk a fiatal ma-
gyar tudósoknak!”
(Jakab Zoltán, GSK)

„Kedves László!
Lynn-nel együtt szeretném megköszönni Önnek a ven-
déglátást. Nagyon kellemes időt töltöttünk Magyaror-
szágon és a találkozó nagyon informatív volt.”
(Tim Morris, GSK)

„Kedves László!
Mindössze szeretném röviden megköszönni Önnek és
kollégáinak, Péternek és Szabolcsnak a nagyon kemény
munkájukat és nagyvonalú vendéglátásukat. Különösen
érdekes volt hallani a magyarországi technológia transz-
fer helyzetéről és hiszem, hogy továbbra is együtt fo-
gunk működni Önökkel.”
(dr. Sandra J. Cree, Bristoli Egyetem )

„…Nagyon kellemes volt a Magyarországon eltöltött idő
és nagyon érdekelt az a rendkívül pozitív mód, ahogy az
ország keresi a lehetőséget a fiatal tehetségek gondo-
zására…”
(Prof. Neil A. Williams, Bristoli Egyetem)

„...Úgy vélem, a találkozó nagyon jól sikerült - rendkívül
érdekes volt, sokat tanultam. Látszott, hogy a diákok
méltányolták a lehetőséget, hogy kiváló előadók tapasz-
talatait hallgathatták meg.
Minden programot tökéletesen választottak meg, és
gratulálnom kell a rendezés sikeréért…”
(John Needle, Diector LIYSF)

A 2005. szeptember 16-22. között, Moszkvában meg-
rendezésre kerülő 17. EU Contest for Young Scientists
(EU Fiatal Tudósok Versenye) döntőben négy fiatal

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele10

(Kurucz Péter, Micskó Tímea, Kapui Ákos, Kocsis
Addrienn) képviseli Magyarországot.

A versenyzők szakmai felkészítését a Magyar Fiatal
Tudósok Társaságának két alapító tagja, korábbi EU-
döntőkön díjazásban részesült fiatal, Ivánka Gábor és
Németh Gábor tartották 2005. szeptember 9-én a
Magyar Innovációs Szövetség székhelyén.

Szeptember 10-én a Kutató Diákvezetők II. Országos
Konferenciáján, Csillebércen megbeszélést folytatott
Kopiás Péter, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának
vezetőségi tagja és Sulyok Katalin, a Kutató Diákok
Országos Szövetségének elnöke a két szervezet közötti
lehetséges együttműködésről. Mint ismeretes, a
MAFITUD, a Magyar Innovációs Szövetség által szerve-
zett Országos Tudományos és Innovációs Verseny díja-
zottjaiból alakult társaság, melynek tagságában többen
a Kutató Diákok Országos Szövetségének tagjai is.

A találkozó során mindkét fél fontosnak tartotta a te-
hetséges fiatalok helyzetének javítását, a lehetőségek
feltárását, és a tagok közötti személyes kapcsolatok
erősítését. A két szervezet rendezvényeiken való köl-
csönös megjelenéssel is segíthetik a kommunikációt, a
tapasztalatcserét.

A Gate2Growth project
A Gate2Growth (melynek internetes felülete a
Gate2Growth.com), a vállalkozók, befektetők és szolgál-
tatást nyújtó szervezetek portálja. Az interaktív honlap
lehetőséget nyújt arra, hogy a befektetésre érett pro-
jektek 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 ren-
delkezik mind a vállalkozók és befektetők, mind a szol-
gáltatást 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 inkubá-
torok menedzsereinek hálózata;

- Acedemic Nerwork: a vállalkozástan, az innováció és
a finanszírozás területén dolgozó egyetemi tanárok,
kutatók, tudósok hálózata;

- ProTon Europe: az állami kutatási szervezetekhez és
az egyetemekhez kapcsolódó technológiai irodák há-
lózata.

AG2G projekt keretében a befektetőt kereső, önálló,
kidolgozott projekttel rendelkező magyar vállalkozóknak
lehetősége nyílik arra, hogy az INNOSTART közreműkö-
désével jelenleg térítésmentesen vegyék igénybe a por-

tál egyes szolgáltatásait (többek között a regisztrációt,
a színvonalas üzleti terv elkészítéséhez szükséges esz-
közök letöltését, a már elkészített angol nyelvű üzleti
terv aktiválását).

Az INNOSTART segítségével eddig több vállalkozó készí-
tette 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.

Cross- Border-Connect Projekt
A 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 vállalkozás-
fejlesztési kezdeményezések támogatása.

- A helyi kis- és középvállalkozások segítése az üzleti
szolgáltatások elérésében, hogy a projektben rész-
vevő régiókban növekedjék a vállalkozások verseny-
képessége.

- A projektben résztvevők kooperációs tevékenységé-
nek optimalizálása a határ-menti régiókban azon EU-
s hálózatok segítségével, amelyek támogatják a vál-
lalkozási kezdeményezéseket, és önfenntartó straté-
giákat határoznak meg a kezdeményezések folytatá-
sára az EU-s finanszírozás végét követően.

A CBC projekt keretében ez év őszén Market Place
címmel rendezvényt szerveznek, melyre várják mind-
azon, az informatika területén működő kis- és középvál-
lalkozások jelentkezését, akik együttműködési kapcsola-
tokat szeretnének kialakítani karintiai IT cégekkel, illetve
üzleti partnert keresnek Ausztriában!

TRANSMES Projekt
2005. szeptember 12-én, Poznanban került megren-
dezésre a projekt indító megbeszélése, amelyen az
Innostart Alapítványt Kalmár Piroska projekt mene-
dzser képviselte.

A TRANMES projekt célja, hogy a közlekedési és kör-
nyezeti szektorokból növelje a kis- és középvállalkozások
– a csatlakozó országokból és az új tagállamokból –
részvételi arányát az FP6-os keretprogramban, különö-
sen az Integrated Projects, a Network of Excellence és
a STREP típusú pályázatokban, azaz
- a csatlakozó országokban és az új tagállamokban, a

közlekedés és a környezeti szektorban működő kis-
és középvállalkozások számára az FP6-os keretprog-
ram népszerűsítése. A következő tevékenységek
együttese járul hozzá a fenti cél megvalósításához:
információs napok, nemzeti pályázatíró tanfolyamok,
brosúrák, egyéni konzultációk, tájékoztatások, ame-
lyek két csatlakozó országban és öt új tagállamban
valósulnak meg a projekt folyamán. A régi tagállam-
ok részvevői megosztják tapasztalataikat az FP6-os
keretprogram vonatkozásában.

- ösztönzi a transz-regionális együttműködéseket a kis-
és középvállalkozások között az információs napok
és a partnerkeresés segítségével.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Hírek
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- a kis- és középvállalkozások európai kutatásban
betöltött szerepének beazonosítása, különösképpen
a közlekedési és a környezeti szektorban, az IP,
STREP és a Cooperative/Collective Research típusú
projektekben.

- elősegíti nemzetközi kkv-csoportok létrehozását,
amelyeknek hasonló innovációs igényeik vannak.

- beazonosítja, népszerűsíti és megvalósítja a legjobb
gyakorlatot, amely a kkv-ék részvételi arányának nö-
velését tűzi ki célul.

- segítséget nyújt a pályázóknak a pályázat elkészí-
tésében, különösképpen az IP, STREP és a
Cooperative/Collective Research típusú projek-
tekben.

A projekt várt eredményei:
- Az FP6 projektek megismertetése a kkv-ék körében

– a TRANSMES információs napok és a pályázatírói
tanfolyamok lesznek a kkv-kat érintő FP6-os projek-
tekről szóló információk népszerűsítésének platform-
jai a releváns témákban. A kkv-ék információkat kap-
nak az FP6-os és az FP7-es részvételi lehet őségek-
ről.

- Figyelemfelkeltés – az információs napok, az egyéni
konzultációk és az egyéb promóciós tevékenységek
hozzájárulnak az FP6-os problémákkal, megoldások-
kal és trendekkel kapcsolatos információk megszer-
zéséhez. Remélhetőleg, ez különösen hasznos lesz a
közlekedési és a környezeti szektorban működő kkv-k
számára, akik pályázatírásban, vagy egy már futó
projektben való részvételben érdekeltek. Várhatóan,
több kkv-ét tudunk bevonni az IP, NoE és a STREP
projektekbe.

- A tudomány és a kkv-ék jobb kapcsolatrendszere –
Az információs napok, de különösen a pályázatírói
tanfolyamok segíteni fogják a kkv-ékat abban, hogy
jobban megismerjék a kutatási intézmények kompe-
tenciáját és így később jobb együttműködési kapcso-
latokat alakíthassanak ki velük. A regionális és a
nemzeti kapcsolattartó irodákkal való konzultációk in-
formációt fognak nyújtani a kkv-ék lehetőségeiről a
kutatási intézményekkel kapcsolatos FP6-os projek-
tekről. A pályázatírói tanfolyamok közelebb hozzák a
kkv-ékat a kutatási közösségekhez, illetve információt
nyújtanak a kutatás és fejlesztés kapacitásairól,
amelyek potenciálisan hasznosak lehetnek a kkv-ék
számára.

A projektekkel, illetve a vállalkozók jelentkezésével kap-
csolatosan részletesen az Innostart honlapján
(www.innostart.hu) lehet olvasni, illetve további infor-
mációkat Kalmár Piroskától lehet kérni a 1-382-1504
telefonszámon.

A GKM és az IPOSZ közötti szakmai együttműködésről,
és ezzel összefüggésben a hazai mikrovállalkozói szféra
támogatásának elképzeléseiről és eredményeiről tartott
tájékoztatót Pongorné Csákvári Marianna, a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkára, és
Szűcs György, az Ipartestületek Országos Szövetsége
(IPOSZ) elnöke

A vállalkozások külső finanszírozásában 1999. és
2004. között kialakult kedvező folyamatok eredménye-
ként a kis- és középvállalkozások hitelállománya
460 Mrd Ft-ról 2200 Mrd Ft fölé emelkedett. A szek-
tor részesedése a teljes vállalkozói hitelállományból az
1999-es 19,3%-ról 2004. végére 48,2%-ra nőtt. Ezen
folyamatokat a gazdasági tárca a maga eszközeivel
ösztönözni kívánja, olyan területeken, ahol a piac a saját
eszközeivel nem tudja kielégítően megoldani a szektor
finanszírozását.

Ilyen, kifejezetten a mikrovállalkozások számára elér-
hető konstrukció a Mikrohitel Program. A Mikrohitel
feltételrendszerében történt, 2005. február 8-án
bejelentett változtatások (a hitel felső összeghatárá-
nak 3-ról 5 M Ft-ra emelése, a futamid ő 5 évre növe-
lése, a forgóeszköz-finanszírozhatóság kibővítése,
illetve az előfinanszírozás bevezetése) következtében
jelentősen megnőtt a mikrohitel iránti érdeklődés és
a hitelfolyósítás. (A folyósítások összegének alakulá-
sát 2004. januárjától 2005. augusztusig havi bon-
tásban az ábra mutatja.)

2005-ben 925 db kérelem érkezett be 3,77 Mrd Ft
összegben, ennek több mint 80%-áról (792 db, 3,11
Mrd Ft összegű hitelkérelemről) született pozitív döntés.
2005-ben ez idáig 568 ügyfél kapott 2,13 Mrd Ft ösz-
szegű hitelt – szemben a 2004. év egészében folyósí-
tott 1,4 Mrd Ft-tal (646 ügyfél).

2005. nyarán a „Sikeres Magyarországért” Vállalkozás-
fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett
Mikrohitel Plusz Program szintén a mikro- kis- és
középvállalkozásokat célozza. A konstrukció szeptem-
bertől elérhetővé vált.

A 2002. őszén elindított Széchenyi Kártya Program
célja, hogy a mikro- és kisvállalkozásoknak gyorsan és
egyszerűen hozzáférhető, szabad felhasználású, rövid
lejáratú hitelt biztosítson. A kártya révén a vállalkozások
max. 10 M Ft összegben egyszerűsített eljárással sza-
bad felhasználású, likviditási problémákat kezelő hitelhez
juthatnak. Az indítástól 2005. szeptember 9-ig 40.455
db kártya került átadásra, ami összesen 165 Mrd Ft
hitelkeret megnyílását eredményezte. Jelenleg 22.441
db Széchenyi Kártya van forgalomban.

2005-ben a GVOP keretében EU társfinanszírozással,
kifejezetten a kis- és középvállalkozások részére meg-
hirdetett pályázati felhívásokra mostanáig több mint
7100 db pályázatot fogadott be a Közreműködő Szer-
vezet, melyek összes támogatási igénye 48,8 Mrd Ft
volt. A beérkezett pályázatok elbírálása folyamatosan
zajlik. Eddig összesen 4036 pályázat, több mint 24
Mrd Ft összegű támogatásáról született döntés, amely
már most meghaladja a 2004. évi eredményeket.

Az unió társfinanszírozásával meghirdetett felhívások
mellett tisztán nemzeti forrásból is hirdetett pályázato-
kat a GKM a kis- és középvállalkozások részére. Ezek
közül a vállalkozások interneten való megjelenését, és a
roma vállalkozások fejlődését szolgáló felhívás a legnép-
szerűbb. Ez utóbbi beadási határideje már lejárt, a
program sikeresen lezárult. Az interneten való megjele-
nést elősegítő pályázat továbbra is nyitva áll a vállalko-
zások számára

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
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A Magyar találmányok külföldi bejelentése célelőirányzat
terhére, a 2005. évben az alábbi személyek, ill. társa-
ságok nyertek támogatást külföldi szabadalom meg-
szerzésének, ill. fenntartásának költségeire.

- Dobos István, támogatás mértéke: 90%, max.
2 200 000 Ft

- Dr. Szőke Annamária: 90%, max. 2 000 000 Ft
- Dr. Khaled Awan Saleh NASHWAN , támogatás

mértéke: 90%, max. 1 374 300 Ft
- Pávláth Jenő, támogatás mértéke: 90%, max.

1 000 000 Ft
- Dr. Vácity József , támogatás mértéke: 90%, max.

1 000 000 Ft
- Németh Jenő, támogatás mértéke: 90%,max.

676 800 Ft
- Dr. Orlóczi László (OR-00974) támogatás mértéke:

90%, max. 419 220 Ft
- Dr. Orlóczi László, (OR-00975) támogatás mérté-

ke: 90%, max. 419 220 Ft
- MTA Szegedi Biológiai Központ, (MT-00963) tá-

mogatás mértéke: 90%, max. 1 032 750 Ft
- MTA Szegedi Biológiai Központ, (MT-00964) tá-

mogatás mértéke: 90%, max. 500 000 Ft
- SOLVO Biotechnológiai Rt, támogatás mértéke:

90%, max. 500 000 Ft
- Thales Nanotechnológiai Rt, támogatás mértéke:

90%, max. 500 000 Ft
- Németh Miklós, támogatás mértéke: 90%, max.

954 000Ft

A Magyar Közlönyben megjelent a Kormány
186/2005. (IX. 13.) kormányrendelete az „Ipari Park”
címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer
működéséről.

A rendelet többek között meghatározza az Ipari Park
cím elnyerésének és viselésének szabályait, a címhez
kötött támogatásainak feltételeit.

A gazdasági miniszter külön pályázatot ír ki minősített
ipari park címek elnyerésére. A kormányrendelet alap-
ján a minősített ipari park címekre benyújtott pályázatok
elbírálásánál javaslattevő joggal bírálóbizottság működik,
melynek a Magyar Innovációs Szövetség képviselője is
tagja.
A miniszter az ipari parkok fejlesztésének szakmai ta-
nácsadó fórumaként létrehozza az Ipari Parkok Fejlesz-
tési Tanácsát is.

Felsőoktatási és Tudományos Tanács plénuma egyhan-
gúlag fontosnak és követendőnek tartja a Németor-
szágban elindított Bachelor Welcome elnevezésű prog-
ramot, támogatja annak megvalósítását, és hazai kez-
deményezésben felvállalja az akció szervezését.

A Bachelor-Welcome felhívás széleskörű támogatást
élvez a német gazdaságban, a támogatók listája folya-
matosan bővül. A felhívás értelmében német vállalatok
régóta követelik az egyetemi képzés reformját: gyakor-
lathoz jobban közelítő képzést, a rövidebb képzési időt,

a nagyobb nemzetközi részvételt és a jobb nemzetközi
összevethetőséget. A vállalatok közös nyilatkozatban
támogatták a Bachelor és Master záróvizsgákra való
áttérést.
„Ezzel az akcióval azt a pozitív jelzést kívánjuk a nyilvá-
nosság felé eljuttatni, hogy vállalataink teljes mértékben
az új Bachelor és Master szakok németországi beveze-
tése mögött állnak, s hogy az ezekkel a záróvizsgákkal
rendelkező végzett hallgatókat szívesen fogadjuk, vala-
mint komoly érdekünk fűződik ahhoz, hogy elképzelése-
ink az új tantervbe bekerüljenek”, mondta dr. Arend
Oetker, a Dr. Arend Oetker Holding vezetője és az
Adományozók Szövetségének elnöke.

„A Bolognai-folyamat elősegíti a gazdaság több éve
hangoztatott igényének a megvalósítását: a gyakor-
lathoz közel álló egyetemi végzettséggel és nemzet-
közileg összevethető záróvizsgával rendelkező fiatal
végzett hallgatók képzését. Ezért fontos, hogy a vég-
zettek számára elhelyezkedési lehetőséget teremt-
sünk a munkaerőpiacon.”, mondta dr. Norbert
Bensel, a Német Vasút Részvénytársaság személyze-
ti igazgatója.

Ígéreteik szerint a Bachelor fokozattal rendelkezők von-
zó elhelyezkedési lehetőségekhez jutnak. Az üzemi és
üzemen kívüli továbbképzések támogatásán keresztül,
szakirányú- és vezetői fejlődési lehetőségek nyílnak szá-
mukra.

Gavin Menzies: 1421 amikor Kína felfedezte a világot
- Alexandra Kiadó
Dr. Osman Péter ismertetése

Menzies műve meghökkentően, szinte alig hihetően új
látványt kínáló ablakot nyit a világra. Nem kevesebbről
számol be, mint hogy kínai flották a 15. sz. elején felfe-
dező utakon körülhajózták a világot, eljutottak Észak-,
Közép- és Dél-Amerikába, olyannyira, hogy Patagoniát
és a Falkland-szigeteket is elérték, eljutottak a Déli-
sarkvidékre, szintúgy Ausztráliába, Grönlandra, Izland-
ra, és alig 290 kilométernyire megközelítették az Észa-
ki-sarkot. Mindezzel igen jelentősen megelőzték azokat,
akiket az európai kultúrában a világ nagy felfedezőinek
tekintünk.

Azért valamit már tudhattunk is erről. 2003-ban
ugyancsak az Alexandra Kiadó jelentetett meg egy
szépségében és tartalmában egyaránt bámulatos
albumot Kína felfedezése - A nyugati világ és a Meny-
nyei Birodalom találkozása címmel, amely fő témája-
ként azt mutatta be, hogyan fedezte fel magának a
Nyugat Kínát. Ott már röviden olvashatunk azokról a
tengeri expedíciókról, amelyekről most Menzies ad
alapos, részletes és megbízhatónak érződő képet.

Ezek az eredmények önmagukban is bámulatosak, ám
méginkább bámulatos mindaz, ami Kínát képessé
tette ezek elérésére. Menzies elmondja, hogy Kína
akkoriban messze a világ legerősebb hatalma volt, és
a tudományok, a technikák és a technológiák számos
területén nagyon is megelőzte fejlettségben Európát.

Szakirodalom-figyelõ

Oktatási
Minisztérium
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Midőn Csu Ti, a szóban forgó expedíciókat kiküld ő
császár megépítette új székhelyét, a fallal övezett
Tiltott város területe 15-szöröse volt a korabeli Lon-
donénak, lakosai ötvenszer annyian voltak. Hatalmas,
sokezer hajóból álló új flottát épített a terjeszkedés-
re, s ebben a mai legmodernebb hatalmi technikákkal
összhangban kiemelkedő szerepet szánt a kereske-
delmi kapcsolatok útján történő hódításnak. A vezető
hajók a legjobb európai hajókat messze felülmúló
méretekben, jóval felettük álló minőségű anyagokból,
konstrukciókkal és technológiákkal készültek, éppen
ezért a hajózási teljesítményük és a tengerállóságuk
is sokkal megelőzte amazokat.

Menzies összeveti az 1421-es kínai flottát a második
legerősebbel, a velenceiekével. A hajók számában,
méreteiben, teljesítőképességében, fegyverzetében
nagyságrendekben mérhető a különbség. A legdöbbe-
netesebb kínai előnyt azonban az expedíciós törekvések
mögött álló szemléletben találjuk. Európa - tudjuk - a
felfedező útjain rabolni ment, vagy legalább is rabolt, ha
már valahol megjelent. Csu Ti Kínája a kereskedelemre
alapozott hatalmát akarta terjeszteni, s ehhez, e közben
tudományosan is feltárni, megismerni a világot. Csu Ti
hajói ehhez tudósok, mérnökök, technikusok egész
hadát is magukkal vitték.

Félelmetes belegondolnunk, milyen lenne mai világunk,
ha Kína tartósan halad azon a felemelkedési pályán,
amely e felfedező utakat is elindította. Igaz, a történe-
lemben nincs sok valódi értelme a „mi lett volna ha”
gondolatmenetnek. Mit értek el a felfedezők, miért nem
tudunk minderről, hová hanyatlott Kína akkori nagysága,

Ennek részletes elmondásától izgalmas igazán ez a
könyv. S ha kételkednénk a megbízhatóságában, a kö-
szönetnyilvánításban tudósok, szakértők hosszú sorát
találjuk, akik a szerzőnek a szakmai segítséget és kont-
rollt adták.

Julian Thompson: A V-nap: az Európai Győzelem Nap-
ja - Alexandra Kiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

Egészen különleges, rendhagyóan új szerkezetű, és
különösen érdekes könyv. Rejtvénynek beillő címét és
borítóját az alcíme teszi érthetővé: „A normandiai part-
raszállástól a Harmadik Birodalom összeomlásáig” Ez
volt a második világháború európai végkifejletének egyik
fő eseménysora, s ma már tudjuk: a szövetségesek
drámai versenyfutása az idővel.

Óriási a második világháborúról szóló könyvek száma,
de ezzel az albummal mégis valami egészen újat ka-
punk: közelképek hosszú és rendkívül változatos soroza-
tát, amelyek révén egy-egy villanásra, egy-egy részlet,
helyzet erejéig szinte belülről látjuk a történéseket. A
világ egyik leghíresebb, legjobb hadimúzeuma, a brit
Imperial War Museum együttműködésével készült, és e
közelképeivel valóban olyan is, mint amikor végig me-
gyünk egy megragadó tárlaton. A háború legkülönfélébb
vetületeit, nézőpontjait felidéző eredeti dokumentumok
hasonmásainak hosszú sorát találjuk benne, technikai-
lag is újszerű módon: önálló, zsebekben, tasakokban
elhelyezett példányokban, így azokat a ’testi valójukban’
tanulmányozhatjuk.

Találunk itt feljegyzéseket, neves és névtelen szereplők
leveleit, naplórészleteket, a hadműveletek dokumentu-
mait, térképeit - ezek nagy részéhez amúgy csak a
kutatók férnek hozzá -, és úgyszintén a háború kommu-
nikációjának hordozóit: propagandaanyagokat, röplapo-
kat, plakátokat (a fontosabbakról fordítást is kapunk.). A
képi ábrázolásban az albumban 20 színes térkép, és
több mint 200 fénykép is segíti a történtek megjelení-
tését. Szerencsére a véres mocsok naturalista bemuta-
tásától mindezek ízlésesen tartózkodnak. Azok pedig,
akik jól értik a beszélt angolt, egy CD-ről 72 perces
összeállítást hallgathatnak meg a háború veteránjainak
beszámolóiból.

Az album a hajdani kalendáriumok sokszorosan ki-
próbált technikáját alkalmazza: kisebb-nagyobb rész-
letek széles mozaikjának bemutatásával, főszereplők
és jellemző mellékalakok bemutatásával tárja elénk az
események menetét. Ebből már az is világos, hogy az
európai hadjárat akadémikus elemzésével nem itt
fogunk megismerkedni, ám megbízható képet arról is
kapunk: Thompson, aki neves hadtörténész, minden
fontosabb szakaszáról ad rövid, átfogó ismertetést,
amelyek e hadjárat fő vonásokra összpontosító átte-
kintésévé állnak össze. A kötet fő vonzerejét, a benne
található egyedülálló többletet azonban a részletek,
azok sajátos ízei kínálják. Például Patton tábornok
híres imája, midőn az ardenneki ellentámadásnál a
rossz időjárás a földre kényszerítette a szövetséges
légierőt, nagyban segítve ezzel az előre törő némete-
ket: „Uram, itt Patton. Az elmúlt tizennégy nap egye-
nesen pokoli volt. Eső, hó, aztán még több eső, még
több hó - és azon morfondírozom, éppen mi történ-
het az ön főhadiszállásán. Egyáltalán, KINEK AZ OL-

zárt Bastogne amerikai parancsnokának legendás
egyszavas válasza a megadási felszólításra, s hogyan
az utóbb gyászos emlékűnek bizonyult jaltai konferen-
cia népek sorsát meghatározó döntései. És láthatjuk
Hitler politikai végrendeletét, Dr. Goebbels és Martin
Bormann aláírásával.

Rik Riezebos: Brand Management - A theoretical and
practical approach / Márka menedzsment - Elméleti
és gyakorlati megközelítés - Prentice Hall/Financial
Times, 2003
Dr. Osman Péter recenziója

Az innovációs fejlesztés sorsdöntő jelentőségű ága a
kereskedelmi felkészítés, annak pedig kritikus eleme
a márkák felépítése, karbantartása, menedzselése.
Amúgy a marketing munkának is. A világelsők közé
tartozó kiadónak erről a szak- és tankönyvéről hozzá-
értéssel mondhatom, hogy valóban kiváló. Mind a
tartalmát, mind pedig a felépítését úgy alakították ki,
hogy a lehető legjobban megkönnyítse, és hatékonnyá
tegye a márkák szerepének és célszerű menedzselé-
sének megértését, és az ehhez felsorakoztatott tu-
dás elsajátítását. Ezzel a napjainkban mind élesebb
piaci versenyben nagyon nagy gyakorlati jelentőségű
tudást kínál.

A márka a nyelvünkben több jelentéssel lazán használt
fogalom. Alkalmazzák árujelzőre, és úgyszintén egy
termékcsoporthoz és/vagy piaci szereplőhöz kötődő
képzetek, vélemények összességére is. A maguk már-
kái, az árujelző szerepében, stratégiai eszközül szolgál-
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Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

nak azoknak a cégeknek a számára, amelyek a piaci
kínálatban az árucikkeikkel megjelennek. Arra szolgál-
nak, hogy általuk meg tudják különböztetni magát a piac
más szereplőitől, s szintúgy az árucikkeiket a kínálat
többi részétől. Ennek érdekében építik fel, tartják kar-
ban, azaz menedzselik a márkáikat. Mindig szem előtt
kell tartani azonban, hogy maga az árujelző nem képes
arra, hogy növelje az árucikk értékét, piaci vonzerejét.
Az egyetlen, amire képes, hogy a vásárlási döntéshez
felidézze bennünk a szóban forgó árucikkről és/vagy
piaci szereplőről már kialakult véleményünket. Ha ez
kedvező, úgy rávehet arra, hogy azt az árucikket válasz-
szuk.

Ezért kell a márkát felépíteni, ügyesen, okosan: hogy
legyen jó véleményünk. Ám e véleményünk változik is, a
saját tapasztalatainkkal, s úgyszintén a hozzánk eljutó
információkkal. Ezért kell a márkát karbantartani - azaz
összességében menedzselni. És tudni, hogy az nagyon
is sérülékeny: egy rossz tapasztalat már leronthatja a
bizalmunkat, s elvész a vonzerő, amelyet felidézhetne,
sőt, a vásárló már a márka révén azonosítja, hogy mit
akar a jövőben elkerülni. Jellemző példa erre: DVD-
felvevőt vettem. Az egyik legnagyobb európai márkát
választottam, hiszen ez kényes, bizalmi cikk. Ám elrom-
lott, és kiderült, hogy a garanciális szervizre valójában
nem számíthatok – a tanulság, hogy ilyen márkájú cik-
ket többé tehát nem veszek.

Így működik a márka a gyakorlatban, s ezért kell mene-
dzselni, stratégiai szemlélettel, nagy hozzáértéssel.
Ehhez szolgál kiváló tananyaggal, s benne nagyon sok
gyakorlati fogás, tapasztalat, megfontolás ismertetésé-
vel ez a könyv. Nagy témakörei egyebek közt: Stratégia-
választás, és az elérhető előnyök / A márkás cikkek
értékének négy építőeleme / Márkaépítés / Márkanév-
stratégia / Formatervezés a márka-építésben / A
reklám szerepe / Márkák az interneten / A márka jogi
védelme / A márkás cikktől a márka-portfolióig / A
sikeres márka tőkésítése / Kritikus tényezők a márka
sérülésének korrigálásában / A márka tőkeértéke a
cég vagyonában.

A könyv Magyarországon a Prospero Könyvei Kft-nél is
megrendelhető (Budapest, Weiner Leo u. 20)

(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.

TECHNIKA, 2005. JÚLIUS-AUGUSZTUS, 2. OLDAL

MIISZ-ÁLLÁSFOGLALÁS A K+ -F RŐL

MÉRNÖK ÚJSÁG, 2005. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER, 20. OL-

DAL

A LISSZABONI FOLYAMAT ÚJRAGONDOLÁSA -KÖZÉPPONTBAN AZ

INNOVÁCIÓ

MÉRNÖK ÚJSÁG, 2005. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER, 15. OL-

DAL

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2005

FELTERJESZTÉSI FELHÍVÁS

ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 2005. SZEPTEMBER 3., SZOMBAT,
3. OLDAL

ÚJ GYÓGYSZEREK SZÜLETNEK AZ EGYETEMEN

TUDÁSKÖZPONT - GYAKORLATI KUTATÁSOK KEZD ŐDHETNEK,
ERRE MILLIÁRDOS NAGYSÁGRENDŰ PÁLYÁZATOT NYERT A PÉCSI

UNIVERSITAS

MAGYAR HÍRLAP, 2005. SZEPTEMBER 6., KEDD, 13. OLDAL

AMERIKAI VEZETŐK: AZ INNOVÁCIÓ A SIKER KULCSA A VER-

SENYBEN

„…Az amerikai üzleti és technológiai vezetők szerint a
vállalati siker legfontosabb eleme az innováció, messze
lekörözve a bérekkel és adózással kapcsolatos tényező-
ket - derül ki a Cisco Innovation 2005 Study című ta-
nulmányából…”

NÉPSZAVA, 2005. SZEPTEMBER 6., KEDD, 10. OLDAL

HARSÁNYI ISTVÁN KUTATÓI DÍJ

„…Ez évben már 14. alkalommal pályázhattak a hallga-
tók a Harsányi István kutatói ösztöndíjra. Pécsett Makra
Zsolt „Az informális kockázatitőke-befektetők részvétele
az innovációorientált kisvállalkozások finanszírozásában"
című munkájáért kapta meg a Harsányi István kutatói
ösztöndíjat, amelyet a Baranya Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara tagja, a Histopatologia Kft. ügyvezető igaz-
gatója, dr. Szekeres György adott át a Magyar Innová-
ciós Szövetség megbízásából, a szeptember 5-i ünnepi
tanévnyitóhoz kapcsolódó szenátusi ülésen…”

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP, 2005.
SZEPTEMBER 6., KEDD, 6. OLDAL

AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

„…A 2004. év végén pályázati forrásból létrehozott
Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
(KDRILJ) 2005-2013 időhorizontra megfogalmazott
alapvető stratégiai célja, hogy a meglévő innovátorok
integrálásával, hálózatba kapcsolásával létrehozott
„virtuális ügynökségként" működve komplex szolgáltatási
palettát mondhasson magáénak…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 7., SZERDA, 2. OLDAL

OROSZ KORMÁNYFŐI VIZIT

„…Előkészületi fázisban van…
…például közös kutatóbázis létesítését lehetőleg vala-
melyik – iparral is rendelkező – egyetemi városban, hogy
az ott elért eredményeket azonnal átvigyék a termelés-
be. (Mint ismert, a magyar kormány már régebb óta
törekszik a felsőoktatás, a k+f és a termelőszféra „há-
zasítására”.)…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 7. SZERDA, 3. OLDAL

A KSH VISSZAUTASÍTJA A VÁDAKAT

„…Közleményben utasítja vissza a KSH a GDP- és a
kutatás-fejlesztési terület statisztikáját ért vádakat.
Leszögezi: a GDP-vel kapcsolatos publikációs rendje
stabil, az újonnan beérkező adatok ismeretében folya-
matosan vizsgálják felül a korábbi becsléseket. Ráadá-
sul a GDP-re vonatkozó adatok revíziója során azokban
jelentős változás nem történt – hangsúlyozza a statiszti-
kai hivatal. A kutatás-fejlesztés adatait a közzététel óta
nem módosította a KSH, a honlapján ma is az eredeti
változat olvasható. Ezek csak előzetes adatok, s a felül-
vizsgálat után változhatnak, a végleges számokat várha-
tóan októberben teszi közzé…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 7., SZERDA, 6. OLDAL
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EURÓPAI TUDÁSKÖZPONT SZEGEDEN

„…Európai szintű technológiai tudásközpont jöhet létre
Szegeden az EU támogatásával a második Nemzeti
fejlesztési terv keretében…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 7., SZERDA, 11.
OLDAL

EGYETEMI LABOROKAT ÉPÍT A FESTO

Magyarországon kutatás-fejlesztést is végeztet az anya-
cég
„…Egyetemi laboratóriumok építésébe is fektet mosta-
nában az automatizálási berendezéseket gyártó német
Festo cég magyar érdekeltsége. A Festo Automatika
Kft. tegnap a Debreceni Egyetem Műszaki Főiskolai
Karán adott át egyet, 40 millió forintos beruházással.
Ezt megelőzően a Veszprémi Egyetemen is létesített egy
hasonlót…”

MAGYAR HÍÍRLAP, 2005. SZEPTEMBER 8., CSÜTÖRTÖK, 32.
OLDAL

MEGKEZDI MŰKÖDÉSÉT...
„...a Mobil Innovációs Központ, amely nemzetközi sze-
repet vállalna a vezeték nélküli távközlés fejlesztésében.
A hosszú távú működést kétmilliárd forintos állami tá-
mogatás, valamint az alapító konzorcium forrásai bizto-
sítják…”

NAPI GAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 8., CSÜTÖRTÖK, 2.
OLDAL

FIZETÉS NÉLKÜL A KUTATÓK

„…Nem tudja teljesíteni fizetési kötelezettségeit a Ma-
gyar Tudományos Akadémia, mivel tavaly év végén költ-
ségvetésének 10 százalékára rúgó előirányzat-
maradvánnyal rendelkezett…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 8., CSÜTÖRTÖK, 7.
OLDAL

ALAPKUTATÁS VÁLLALKOZÁSBAN

LLYÉS MIKLÓS ORVOSKÉNT HASZNOSÍTJA MŰSZAKI ÉRZÉKÉT

„…Gazdasági kényszerből kezdett vállalkozásba 1990-
ben az akkor tudományos főmunkatársként dolgozó
Illyés Miklós, a TensioMed Kft. társtulajdonos ügyvezető
igazgatója..."

NÉPSZABADSÁG, 2005. SZEPTEMBER 9., PÉNTEK, 18. OL-

DAL

4G-KÖZPONT BUDAPESTEN

„…Megkezdte működését Budapesten a Mobil Innováci-
ós Központ, amely nemzetközi jelentőségű távközlési
megoldásokat fejleszt. Miközben a piac még csak most
ismerkedik a mobil telekommunikációs rendszerek har-
madik generációjában (3G) rejlő lehetőségekkel, itt már
a negyedik generáció megoldásait fejlesztik…”

MAGYAR NEMZET, 2005. SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ, 12.
OLDAL

INNOVÁCIÓS KÖZPONT NYÍLT

„…Szeptember 8-án kezdte meg működését az a Mobil
Innovációs Központ, amely nemzetközi jelentőségű sze-
repet hivatott vállalni a jövő vezeték nélküli távközlési
megoldásainak kutatósában és fejlesztésében…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ, 2. OLDAL

TÁMOGATÁST KÍNÁL AZ INNOCSEKK

„…A mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeménye-
zéseinek támogatására és az innovációs szolgáltatások
keresleti és kínálati oldalának ösztönzésére Innocsekk
néven hirdettek pályázatot Észak-Magyarország, Észak-

Alföld, Dél-Alföld, Közép-Magyarország, Közép-Dunántúl,
Dél-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl régióban…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 12., HÉTFŐ, 9. OLDAL

A KICSIKRE IS GONDOLVA „VÁLLALKOZÓI FALUT” ÉPÍTENEK

HÁROM MAGYAR PARK KÖZÖTT

„…Magyarországon összesen három integrátori ipari
parki címet ítéltek eddig oda – ezek egyike a Pécsi Ipari
Park. A parkba változatos profilú és nagyságú cégek
telepedtek be, s kutató-innovációs központ is műkö-
dik...”

HEURÉKA, MEGTALÁLTAM , 2005. SZEPTEMBER 12. HÉTFŐ

MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TALÁLKOZÓJA

DÉLMAGYARORSZÁG, DÉLVILÁG, 2005. SZEPTEMBER 8.
KEDD, 19. OLDAL

MEGHÍVÓ INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA A DÉL-
ALFÖLDI RÉGIÓBAN CÍMŰ KONFERENCIÁRA

NÉPSZAVA, 2005. SZEPTEMBER 13., KEDD, 8. OLDAL

GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MIKRO -, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK

TALÁLMÁNYAI KÜLFÖLDI IPARJOGVÉDELMI OLTALMÁNAK ÉS

ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA (KÓDSZÁM: SZVP-2005-
T)

NÉPSZAVA, 2005. SZEPTEMBER 13., KEDD, 11. OLDAL

BIOTECHNOLÓGIAI VÁLLALKOZÁS

„…Egyetemi kutatók és vállalkozók a napokban létrehoz-
ták a BIOTECONT Kft.-t. Az induló biotechnológiai inno-
vatív vállalkozás elsősorban a Kaposvári Egyetem Állat-
tudományi Karának és a Dél-Dunántúl biotechnológiai
vállalkozásainak kutatási és kutatás-fejlesztési eredmé-
nyeire alapozva kínál új termékeket és szolgáltatáso-
kat…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 13., KEDD, 6. OLDAL

MEGÚJULÁSI KÉSZSÉG: NAGYOK A RÉGIÓS KÜLÖNBSÉGEK

„… A gazdasági fejlettség, az intézményrendszer, a
foglalkoztatottság, a felsőoktatás súlya, az innovatív
magatartás, a k+f szektor súlya egyaránt meghatároz-
za, hogy egy-egy régió, település mennyire képes meg-
újulni humánerőforrás szempontjából…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 13., KEDD, 6. OLDAL

A KUTATÓK SZERINT

„...a 251 város háromnegyedében nincsenek kedvező
adottságok a megújulási készség tekintetében. A negy-
venezer fő alatti városokban pedig hiányoznak azok a
határfeltételek, amelyek innovatív környezetet teremt-
hetnek a térség gazdasági és társadalmi szereplői
számára…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 14., SZERDA, 8.
OLDAL

A CÉLOK KIJELÖLÉSE KÖVETKEZIK

„… A minden eddiginél szélesebb körű társadalmi
egyeztetés eddigi eredményei jól tükrözik, hogy az or-
szágos fejlesztéspolitikai koncepció (ofk) befogadó do-
kumentum – véli Kovács István Vilmos, a Nemzeti Fej-
lesztési Hivatal (NFH) tervezésért felelős elnökhelyette-
se…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 14., SZERDA, 24.
OLDAL

KITÖRÉSI PONTOK
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„…Hajlamosak vagyunk csak ágazatokat megjelölni a
magyar gazdaság kitörési pontjaiként: az infrastruktúra,
jármű-, infokommunikációs, gyógyszeripar, logisztika,
gyógyturizmus vagy a k+f fontos, de nem elégséges a
felzárkózáshoz. Jó lenne még két metszetre gondol-
nunk: ágazatokat átmetsző funkciókra és döntő földrajzi
területekre...”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. SZEPTEMBER 15., CSÜTÖRTÖK,
MOBILVÁLTÓ, 3. OLDAL

MAGYAR MOBILINNOVÁCIÓ

„…Szeptember elején kezdte meg működését Budapes-
ten a Mobil Innovációs Központ, amely nemzetközi sze-
repet is kíván vállalni a jövő vezeték nélküli távközlési
megoldásainak kutatásában és fejlesztésében…”

BUDAPESTI REGGEL, 2005. SZEPTEMBER 15., CSÜTÖRTÖK,
8. OLDAL

VIZI E. SZILVESZTER: MEGEGYEZTÜNK A KORMÁNYFŐVEL

„…Megegyeztünk a kormányfővel, aki az ésszerűség
híveként, korábbi várakozásomnak megfelelően nagy
megértést tanúsított a megbeszélésen" - mondta la-
punknak Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke...”

METRO, 2005. SZEPTEMBER 15., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL

INTERJÚ

KOCSIS ADRIENN NIKOLETT, A XIV. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TU-

DOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS VERSENY ELSŐ DÍJASA

CASH-FLOW, 2005. SZEPTEMBER, 56+57. OLDAL

KÉPZELET SZÁRNYÁN

RÁTAI DÁNIEL ÉLETVITELE

„…Míg az ember fiatal, képzelete mindig kész a szárnya-
lásra. Ráadásul vannak köztük olyan szerencsés embe-
rek is, akik nem hagyják szellemük szüleményét csak

úgy elillanni, a megálmodott ötletet meg is valósítják. A
fiatal tudósok olimpiáján olcsón előállítható 3D-s számí-
tógépével díjnyertes Rátai Dániel is ilyen ember..."

NAPI ÁSZ, 2005. SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP, 13. OLDAL

A MŰVELT EMBER A NEMZET HATALMA

KEMÉNYEN TÁRGYAL VIZI E. SZILVESZTER AZ MTA KÖLTSÉG-

VETÉSE ÉRDEKÉBEN

„…- Nem elég. Ez súlyos hiba! A kormánynak rövid időn
belül változtatnia kell ezen a politikáján, ha azt akarja,
hogy az Európai Unión belül mi ne olcsó munkabéreink-
kel, hanem tényleg a tudásunkkal és a teljesítményünk-
kel legyünk jelen. Legalább a duplájára kell emelni a
kutatásfejlesztésre szánt pénzforrásokat…”

NÉPSZABADSÁG, 2005. SZEPTEMBER 19., HÉTFŐ, 6. OLDAL

TUDÁSKÖZPONTOK A NAGYVÁROSOKBAN

MEGTÉRÜL A HELYI FELSŐOKTATÁS FEJLESZTÉSÉRE FORDÍTOTT

PÉNZ

„…Egyre szorosabbra fűződik a kapcsolat az egyete-
meknek otthont adó nagyvárosok és a felsőoktatási
intézmények között. Az európai csatlakozás után foko-
zódó igény, hogy nemzetközileg versenyképessé tegyék
az egyes térségek gazdaságát. Az ehhez szükséges
stratégiát együtt dolgozzák ki a tudásközpontok vezetői
és a helyi politika formálói…”

NÉPSZABADSÁG, 2005. SZEPTEMBER 19., HÉTFŐ, 6. OLDAL

SZÜRKEÁLLOMÁNY ÉS A TELEPÜLÉS SZÍNEI

BESZÉLGETÉS SZABÓ GÁBORRAL, A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYE-

TEM REKTORÁVAL

„…Szegednek a tudományegyetem a legnagyobb erőfor-
rása. Szabó Gábort, a Szegedi Tudományegyetem rek-
torát arról kérdeztük: milyen a viszony a város és egye-

...”

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal a Kooperációs Kutató Központok program értékelésének alkalmából
műhelyvitát rendez.

Helyszín: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, 1117 Budapest, Neumann János u. 1/C, Infopark C épület
Földszinti Előadóterem

Időpont: 2005. szeptember 21. (szerda) 10.00 óra

A rendezvényen előadások és egy vitafórum keretében lehetőség nyílik a Kooperációs Kutató Központok (KKK) prog-
ram eredményeinek megismerésére, tapasztalat -és eszmecserére, továbbá a KKK program ipari partnereinek
megismerésére.

A rendezvény programja:

10:00 - 10:10: Üdvözlés és bevezető – Boda Miklós
10:10 - 10:30: Nyitó előadás – Vass Ilona
10:30 - 11:10: A KKK-I. program ex-post értékelésének eredményei, tapasztalatai Mogyorósi Péter –

Laser Consult Kft
Vajdáné Horváth Piroska – Netwin Üzleti Tanácsadó Kft.

11:10 - 12:00 Az értékelt KKK-k vezetőinek hozzászólásai
12:15 - 13:20: Vitafórum – moderátor Vass Ilona
13:20.- 13:30: Zárszó – Boda Miklós

További információ: Varga Eszter, 484-2917-es,
e-mail: kommunikacio@nkth.gov.hu
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2005. június 8-án indította útjára az EU a Kutatók Európában 2005 című, egész Európát érintő kampányt.

A projekt célja, hogy közvetlenebb kapcsolat jöjjön létre a tudósok és a nagyközönség között, hogy utcai rendezvé-
nyekkel, színházi előadásokkal, kiállításokkal népszerűsítsék a tudományos kutatást és növeljék a pályaválasztó fiata-
lok körében a tudományos pályák vonzerejét.
A 2005 júniusa és novembere között zajló rendezvénysorozat fő eseménye az Európai Kutatók Éjszakája lesz: 2005.
szeptember 23-án huszonöt európai országban egyszerre zajlanak majd a tudományos kutatást népszerűsítő prog-
ramok.

A Mindentudás Egyeteme/ENCOMPASS a Puskás Tivadar Távközlési Technikummal és a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Fizika Tanszékével közösen rendezi meg a kutatók éjszakája hazai programsoroza-
tát szeptember 23-án délután 15.30-tól a BMGE Informatikai épülete Kozma László előadójában (XI. Magyar tudó-
sok körútja 2/b).

A rendezvény célja az egészen fiatal és a szenior oktató-kutató generációk találkozása, együttes megmutatkozása
egy összeurópai program részeként. A Fizika Éve miatt a témák zömmel e köré a tudományterület köré csoportosul-
nak, különféle korosztályokat szólítva meg. A szórakoztató tanórákon kívül a kutatók bemutatkozásai az
interdiszciplinaritás szellemében kalauzolják az érdeklődőket az alkalmazott tudományok területére.
Az estét záró vitafórum a tudomány és áltudomány(ok) elhatárolását tematizálja

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara VII. Hírközlés, Informatika Osztálya, a Kamarai Napok keretében
INNOVÁCIÓ és INFORMATIKA címmel fórumot rendez.

Időpont: 2005. szeptember 26. hétfő 09.00 óra

Helyszín: BKIK Székház (Budapest, Krisztina krt. 99. VI. emelet, Baross Gábor terem)

Tervezett program:

Előadások:
09,00 - 09,10 óra Köszöntés, rövid bevezetés

Előadó: Tank Zoltán, a VII. Hírközlés Informatika Osztály elnöke
09, 10 - 09. 40-óra Az innováció támogatás aktualitásai, kérdései

Előadó: dr. Lippényi Tivadar, NKTH regionális alelnöke
09,40 –10.10-óra Budapest, az intelligens város – vállalkozói perspektívák

Előadó: Z. Karvalics László, BME, ITTK igazgató
10.30 - 10.50 óra Vállalkozók az innovációról – egy budapesti felmérés tapasztalatai

Előadó: dr. Pálmai Zoltán , VII. Hírközlés Informatikai Osztály alelnöke
10,50 –12,00-óra Vita az elhangzottakról, kötetlen beszélgetés

Moderátor: dr. Pálmai Zoltán

A budapesti innovációs felmérés összefoglaló anyaga a www.bkik.hu weboldalon, a Tanulmányok menüből elérve
olvasható.

Megkezdődött Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Innovációs Fórumának őszi rendezvénysorozata. A vitaso-
rozat célja, hogy a szakmai közösséget segítse az innováció jelentőségének felismerésében és mozgósítsa a gyakor-
lati hasznosítás érdekében. A széles körű szakmai vita legfőbb kérdésköre, hogy mely területek számítanak húzóága-
zatnak Magyarországon, hol vannak a magyar gazdaság kitörési pontjai.

A vitasorozat első rendezvényének címe: Lehet-e húzóágazat az élelmiszeripa

Időpont: 2005. szeptember 27. (kedd) 14 óra

Helyszín: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (Infopark, C épület, XI. Neumann János u. 1/c, Előadóterem)

Vitaindítót tart:
- Fischer Béla vezérigazgató, Magyar Cukor Rt. – A magyar élelmiszeripar fejlődésének perspektívája és lehető-

ségei, innovációs igénye
- Dr. Bánáti Diána főigazgató, Központi Élelmiszer-tudományi Kutató Intézet – A magyarországi élelmiszeripari

kutatás helyzete és szerepe az élelmiszeripari innovációban
- Dr. Balla Csaba dékán , Budapesti Corvinus Egyetem ÉTK Hűtő és Állatitermék-tech. Tanszék

– Az élelmiszeripari oktatás helyzete és perspektívái az élelmiszeripar fejlesztése szempontjából, lehetőségek és
elvárások.
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Moderátor: Kocsi Ilona - újságíró
A vitát állófogadás követi.
Kérjük, hogy részvételi szándékukat legkésőbb szeptember 23-ig jelezni szíveskedjenek Berta Adriennek az
adrienn.berta@nkth.gov.hu e-mail címen, vagy a 484-2913-as telefonszámon.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. október 3-án rendezi a
Tudományos és Technológiai Attasék 9. Konferenciáját.

Témák: A kutatás-fejlesztés gazdasági hasonulása, Új, innovatív vállalkozások és termékek

Helyszín: Művészetek Palotája, 1095., Budapest, Komor Marcell u. 1.

PROGRAM

Levezető elnök: Vass Ilona elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

09.00-10.30 Megnyitó előadások
Levezető elnök: Vass Ilona elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

09.00-09.15 Tudás és versenyképesség
Magyar Bálint, oktatási miniszter, Oktatási Minisztérium

09.15-09.30 Tudományos és technológiai szakdiplomácia a versenyképes Magyarországért
Fekszi Márta, közigazgatási államtitkár, Külügyminisztérium

09.30-09.45 A TéT- attaséi hálózat szerepe a kormány K+F politikájának megvalósításában
Boda Miklós elnök, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

09.45-10.00 High tech befektetések és együttműködések előmozdítása
Kilián Csaba, igazgató, ITD Hungary
Kérdések, hozzászólások

11.00-13.00 Tanulságok, best practice-ek a K+F eredmények gazdasági hasznosításában
TéT-attasék előadásai

14.00-17.00 Pódiumbeszélgetések
Levezető elnök:Lippényi Tivadar elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Résztvevők: TéT-attasék, ITD Hungary képviselői
Moderátor: Montskó Éva, MTV

14.00-14.50 1. Pódiumbeszélgetés: Nemzetközi tapasztalatok az innovációs rendszer reformjával kapcsolat-
ban – fókuszálás, kritikus tömegek kialakítása

15.00-15.50 2. Pódiumbeszélgetés: A K+F és innováció-ösztönzés indirekt eszközei, költségvetésen kívüli
erőforrások bevonása

16.00-16.50 3. Pódiumbeszélgetés: Eszközök és módszerek az új, innovatív vállalkozások és termékek létre-
jöttének ösztönzésére

16.50-17.00 Zárszó: Boda Miklós elnök, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

A konferenciára jelentkezni 2005. szeptember 20-ig lehet a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal weboldalán:
www.nkth.gov.hu

További információ: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, Külkapcsolatok Főosztály, Kétoldalú és Attaséi Ügyek
Osztálya, Roboz András osztályvezető.
Telefon: (06 1) 484 2553,
E-mail: andras.roboz@nkth.gov.hu

2005. október 20-án, 8-17 óra között Budapesten, a Fortuna*** Szálloda- és Étteremhajón (1137 Budapest,
Szent István park, alsó rakpart) lesz az Internet Szeminárium következő előadása.
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A rendezvény küldetése, hogy minden olyan embert, aki ezt az innovatív technológiát nem csak néz őként, ha-
nem egy kommunikációs eszközként is akarja használni, konkrét cselekvési programmal lássanak el. Az egész
napos képzés arra tanít, hogy egy szervezet tudatosan építse fel az internetes megjelenését úgy, hogy azzal
elérje saját célját.

Előadó: Parajdi István - Business Internet Technology Kft.

Tematika:
-
-
- Építsünk eredményes és profi weboldalt lépésről lépésre!
- A profi tartalom felépítése.
- Internetes kommunikáció elemei és felépítése.
- Webáruház kialakítása és üzemeltetése.
- Keresőregisztráció és optimalizálás lépésről lépésre.
- Internetbiztonság vezető szemmel.

Szövetségünk tagjai 15% engedményt kapnak a belépőből, és 20.825 Ft + Áfa díj ellenében hallgathatják meg az
előadásokat, mely tartalmazza a teljes napi ellátást svédasztalos ebéddel, ill. az előadások teljes munkafüzet kialakí-
tású jegyzetét. (A szeminárium teljes ára 24.500 Ft + Áfa)

Jelentkezés: Humán Network Kft., tel.: 06/1-436-1036, fax: 06/1-436-10-34,
jelentkezes@internetszeminarium.hu, Tóth Zoltán 06/1-436-1015
További információ: www.internetszeminárium.hu

2005. november 7-10 között kerül megrendezésre a XIV. Magyar Minőség Hét.
A rendezvény alapgondolata: Hogyan tovább minő

A rendezvény helyszíne a Hotel Mercure Buda (1013 Budapest, Krisztina krt. 41-43.)

A rendezvény a kiemelkedő eredmények ismertetése mellett arra keres választ, hogy mindazok az ismeretek, infor-
mációk, technikák, módszerek stb., melyeket a szakértők az utóbbi években kifejlesztettek és a gyakorlatban ered-
ményesen hasznosítottak, hogyan segítik a gazdaság versenyképességének növelését, a fenntartható fejlődést, a
társadalom nagy szolgáltató rendszereinek működőképességét, és mindezek által az emberek életminőségének javu-
lását.

Előzetes program:

november 7.

Délelőtt: Plenáris ülés – megnyitó
Kormányzati és gazdasági vezetők ismertető előadása
A Minőség Háza Díjak átadása

Délután: Kiemelkedő eredményességű minőségfejlesztések
Közigazgatási szekció: Tapasztalatok a Közigazgatási Minőségi Díjjal kapcsolatban – Fókuszban a CAF modell, az ISO
9001:2000 szabvány és a teljesítményértékelés

november 8.
Délelőtt: Menedzserek Fóruma: Fejlesztési irányok a minőségügyben
Délután: A megfizethető minőség
Rendvédelmi- és katonai minőségirányítási szekció: Minőség a védelmi iparban

november 9.

Délelőtt: Plenáris ülés
Kiválóság-fórum
Délután: Az élethosszig tartó tanulás és a minőség

november 10.

Délelőtt: Plenáris ülés
Délután: szekcióülések: Felsőoktatás, Közoktatás, Szakképzés

A részletes program a www.quality-mmt.hu weboldalon található
További információ: Herr Györgyi (1) 456-6956 és Turos Tarjánné (1) 456-6951
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A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület nyolcadik alkalommal rendezi meg éves konferenciáját 2005. novem-
ber 16-17-én Budapesten a Thermal & Konferencia Hotel Heliában, többek között a Magyar Innovációs Szövetség
közreműködésével. A rendezvény a kockázati és magántőke iparág területén, a közép-kelet európai régió egyik legje-
lentősebb eseményévé nőtte ki magát.

A konferencia idei témái:
- Befektetési tapasztalatok
- Konvergáló közép-kelet európai régió
- Befektetői kockázatok kelet, közép és Dél-Európában
- Fundraising tapasztalatok
- Banki finanszírozás szerepe
- IPO-n keresztüli exit lehetőség Közép-Európában
- 2004/2005 sikertörténetek
- Esettanulmányok (4)

Konferencia díszelőadói:
- Javier Echarri, Executive Secretary, EVCA
- Roger Colwill, Partner, 3i

Konferencia előadói:
- Berecz Kristóf, ügyvezető igazgató, CIB Bank
- Brian Wardrop, Partner, DBG Eastern Europe
- Craig Butcher, Partner, EMP Europe
- David Ryba, Senior Manager, Erste Bank, Acquisition Finance, Central Europe
- Geszti András, Managing Partner, Euroventures
- Gosztonyi Kristóf, Senior Advisor, Control Risk Group
- Héjja Róbert, Befektetési Igazgató, Argus Capital
- Jennifer Henley, Associate Director, Control Risk Group
- Joseph Schull, Managing Partner, Warburg Pincus
- Michael Carlson, Partner, KPMG
- Nicholas Kabcenell, Managing Director, Darby Overseas Investments
- Pekka Santeri Maki, Partner, 3TS Capital Partners
- Préda István, ügyvezető igazgató, Magánbankár Pénzügyi Tanácsadó
- Robert Luke, General Manager, GED
- Robert Manz, Partner, Enterprise Investors
- Robert Wardrop, Co-Chairman, Dresdner Anschutz Mezzinvest
- Richard Seewald, Principal, Alpha Associates
- Dr. Siegler Konrád , Partner, Weil, Gotshal & Manges LLP
- Takács Pál, Partner, Baker and McKenzie

A Konferencia szponzorai:
- 3TSCapital Partners

Baker and McKenzie
- Control Risk Group
- DBG Eastern Europe
- Enterprise Investors
- KPMG
- Magánbankár Pénzügyi Tanácsadó Kft.
- Magyar Fejlesztési Bank Rt.
- Weil, Gotshal & Manges LLP

Konferencia médiapartnerei:
- Gazdasági Rádió
- Internet Securities Magyarország
- MTI

A Konferenciát megelőző estén (2005. november 16.) kerül kiosztásra az MKME Év Vállalata Díj 2005. Az ese-
mény főtámogatója a Magyar Fejlesztési Bank Rt.

További információk az Egyesület honlapján találhatók (www.hvca.hu), illetve az MKME Titkárságán Szlovák Gergely,
ügyvezető titkárnál lehet érdeklődni. Tel: 06 1 475 0924, e-mail: hvca@hvca.hu.
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Technológiai ajánlatok

Pályázati felhívások

Pályázati felhívások

Puskás Tivadar Közalapítvány Nemzetközi Technológiai Intézetének technológia ajánlatai

1. Technológia a repcemag olajának kivonására
Referencia szám: 05 PL EPCA 0CY7
A Mezőgazdasági Egyetem tantestülete Lengyelországban új technológiát keres a repcemag olajának kivonására. A
technológia a bio-üzemanyag kutatását fogja segíteni. Partnerséget keresnek: kereskedelmi megállapodás technikai
segítséggel.
Határidő: 2006. július 27.

2. Korszerű gyártási technológia biztonsági öv festési, nyomtatási és bevonási eljárásaihoz
Referencia szám: 05 NL NLSE 0D1Y
Holland kisvállalkozás keres versenyképes nyomtatási/bevonási és festési rendszereket nyomtatásos biztonsági övek
készítéséhez. Már tevékenykednek ezen a piacon, de érdekeltek a gyártás optimalizálásában. Külön figyelmet kell
fordítani a gyártóvonal beépülésére a meglévő gyártórendszerbe. A partnerek létező technológiát kell, hogy kínálja-
nak, mivel nincs érdeklődés új technológia kifejlesztésére.
Határidő: 2006. április 01.

3. Kémiai összetételek és speciális technológiák abszorbens építési anyagok tartósító kezeléséhez
Referencia szám: 05 IT TUPR 0C7S
Olasz kisvállalkozás abszorbens építési anyagok, mint kő, porcelán és kerámia burkolólapok, valamint fa tartósító
felületi kezelésére szakosodott. A cég mindenfajta a piacon kínált készítményt (tisztító, védő, kikészítő és karbantar-
tó) fejleszt és gyárt. A cég ezt teljes mértékben a saját laboratóriumában végzi. A vállalkozás újszerű oldószereket
keres festékek eltávolítására abszorbens építési anyagokról. Ezeket különféle, előbbiekben említett felületeken fogják
kipróbálni.
Határidő: 2006. február 28.

További információ: Puskás Tivadar Közalapítvány Nemzetközi Technológiai Intézet (PTA-NETI)
Gödri Csilla, tel.: 479-9001, e-mail: csilla.godri@neti.hu
Bozsó Beáta, tel.: 301-2083, e-mail: beata.bozso@neti.hu

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 telep-
helyén valósítja meg. A pályázatot önállóan kell benyújtani. E pályázati kiírás keretében egy vállalkozás akkor tekinten-
dő 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 ren-
delkezéseket az EK Szerződés 87. és 88. cikkének a csekély összegű (ún. de minimis) támogatásokra való alkalma-
zásáról szóló 69/2001/EK bizottsági rendelet tartalmazza. Ennek értelmében egy vállalkozásnak, bármely forrás-
ból, csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – 3 év vonatkozásában – nem
haladhatja meg a 100 000 eurónak megfelelő forintösszeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatás-
ban a szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások, továbbá a támogatás nem vehető igénybe mezőgazdasági,
illetve halászati termékek előállításához, feldolgozásához vagy azok értékesítéséhez, az exporthoz közvetlenül kapcso-
lódó 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.
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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 szolgálta-
tások költségeinek fedezésére, illetve az ezzel kapcsolatos követelések kiegyenlítésére szolgál.

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 támo-

gatható!)
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 régió-
ban a kívánt szolgáltatás nem lelhető fel, a Támogató utólagos döntése alapján ezen kötelezettség alól egyedi fel-
mentés 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 Innováci-
ós Ügynökség egyik konzorciumi tagjánál:
INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ, 1116 BUDAPEST, Fehérvári út 130. Postacím: 1519 Buda-
pest, Pf.: 426, Tel.: 1/382-1505, Fax: 1/382-1510
E-mail cím: innostart@innoreg.hu Honlap: http://www.innostart.hu; www.innoreg.hu

2005. október 20-án indul 13. alkalommal az Iparfejlesztési Közalapítvány (az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány
jogutóda) szervezésében az EUPROM - Európai Pályázatírók és Programmenedzserek Képzése című 80 órás
tanfolyam.

A képzés csütörtöki és pénteki napokon zajlik majd, ami egész napos elfoglaltságot jelent. A képzésre kéthetente
kerül sor, tehát 2005. október 20-tól 2005. december 16-ig tart. A nagy érdeklődésre való tekintettel folyamato-
san indulnak tanfolyamok.

A képzésen az önkormányzati, nonprofit és területfejlesztési szervezetek munkatársai „ingyen” vehetnek részt. Az
április óta elérhető ROP 3.1.2. pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a tanfolyami díj teljes összegét pályázati
támogatásból fizessék a résztvevők.

A trénerek kitűnően felkészült szakemberek, egyetemi oktatók, akik pályázatírói és -bírálói tapasztalattal is rendelkez-
nek. A képzés gyakorlatorientált: a hallgatók oktatói segítséggel maguk írnak mintapályázatokat (pályázatírás szimu-
lációja), elsajátíthatják a leghatékonyabb módszereket, megismerhetik a legjobban használható eszközöket a pályázat-
írás és program irányítás-végrehajtás területén.

A képzések tematikája, valamint a jelentkezési lap letölthető a www.euprom.hu címről.

Felvilágosítás: a 312-2213/107 telefonszámon, valamint a tarcsi@imfa.hu, illetve az info@euprom.hu e-mail címe-
ken.
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