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BOLYGÓT NEVEZTEK EL RÁTAI DÁNIELRŐL
a Magyar Innovációs Szövetség sajtóközleménye
Rátai Dániel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem jelenleg első éves hallgatója, aki a Magyar Innovációs Szövetség által szervezett Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny 2004. évi egyik gy őztese volt,
az egyesült államokbeli Phoenixben rendezett Intel ISEF 2005 nemzetközi tudományos, innovációs olimpián egyedülálló teljesítményt ért el, 6 darab I. díjat nyert.
A fiatal magyar kutatót és Szövetségünket a napokban levélben értesítette az INTEL ISEF verseny egyik támogatója, a
Massachusetts Technológiai Intézet Lincoln Laboratóriuma, hogy mint híres emberről, egy bolygót neveztek el róla!
A „Rátai 21724” nevű kisbolygónak 3-6 kilométer az átmérője, 5,7 fokos a dőlésszöge, 0,126 az excentricitása és
3,55 év alatt kerüli meg a Napot.
Az Intel ISEF-et, a fiatal tudósok olimpiáját 2005. május 8. és 15. között rendezték meg, amelyen hazánkat minden
évben az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny egyik gy őztese képviselheti. Az 56. alkalommal megrendezett versenyen Phoenixben - amelyet a 20 éven aluli fiatalok részére írtak ki - negyvenöt ország ezernégyszáz
diákja vett részt, és több mint 3 millió dollár értékben osztottak ki ösztöndíjakat. Az Egyesült Államokbeli versenyen
részt vett fiatalokat háromszázezer 14 és 20 év közötti fiatal közül választhatták ki.
A fiatal magyar kutatót, Rátai Dánielt 20 évesen olyan híres emberek társaságába választották be, amelynek csak
néhány magyar tagja van, többek között Petőfi Sándor, a XIX. század egyik legnagyobb költője, Bolyai János, matematikus, vagy Detre László, Gothard Jenő csillagászok, ill. Konkoly-Thege Miklós, csillagász-meteorológus.
Az elismerésről szóló hivatalos diploma az internetes portálunkon olvasható.

Magyar Innovációs
Szövetség
A 2005. október 13-án az Informatikai és Hírközlési
Minisztérium és a Magyar Innovációs Szövetség által
aláírt Együttműködési megállapodás értelmében Szövetségünk részt vesz a Nemzetközi Fejlesztési Terv
kidolgozásában.
Ennek keretében a Koós Attila, alelnök és Frischmann
Gábor, elnökségi tag által irányított munkacsoport
kidolgozta a „Helyzetelemzés és célok részt” az „Információs Társadalom Kiteljesítése” című Operatív Program „Iparági tudásközpont(ok) – termelési hálózatok és
fejlesztésük” című alprogramjához.
Az anyagban megtalálható helyzetelemzést SWOTelemzés követi, majd a célok és a beavatkozás elemeinek meghatározása. Néhány részlet:
„…A vállalkozások versenyképességének javításához a
működésüket meghatározó környezetük összehangolt
fejlesztése szükséges, ezen belül a gazdasági célú
együttműködések termelési hálózatának ösztönzése
kiemelten fontos.
„…Olyan új ipari termelési hálózatot kell létrehozni,
amely nagymértékben növeli a résztvev ő szervezetek
hatékonyságát. A hálózatba csatlakozó kis- és középvállalkozások, egyéb szervezetek kölcsönös együttműködése lehetővé teszi a tudásalapú gazdasági szerkezet
kialakítását…”
„…Számításba véve a SWOT elemzés során feltárt
minden lehetséges belső tényezőt, az alprogram keretében azt a célt tűztük ki, hogy létrehozzunk egy olyan
tudásközpontot, amely nemzetközi és hazai innovációs
és szabványügyi szervezetekhez csatlakozva és velük
együttműködve szervezi a szabványalkotói tevékenységet…”

„…Folyamatosan egyeztetni kell a gazdasági trendeket
a szakképzési kínálattal. Szélesíteni kell azon képzési
formákat, amelyek a gyors váltásokra képes, könnyen
átképezhető humán infrastruktúra megteremtését
célozzák meg…”
Az Információs Táradalom Operatív Program (ITOP)
összeállított anyaga tartalmazza a fenti javaslatokat,
elemzéseket.
Ezenkívül bekerült az ITOP-ba az ugyancsak Szövetségünk által kidolgozott Inkubátor és Magvető T őke program, úgymint:
Beavatkozás1 – Befektetés inkubátorok fejlesztésébe
a/ Inkubátor infrastruktúra befektetések rész-finanszírozása
b/ Inkubátor szolgáltatás-fejlesztés támogatása
Beavatkozás 2 – Magvető Tőke Alapok létrehozása.

2005. november 11-én, az IBIS Budapestben Nemzeti
Stratégiai Referencia Keret (NSRK) c. szakértői záró
műhelytalálkozót tartott az NFT. Ez a záró műhelyvita
zárta le a 13 tematikus megbeszélésből álló sorozatot.
A Magyar Innovációs Szövetséget Frischmann Gábor,
elnökségi tagunk képviselte.
A műhelyvita célja az volt, hogy a szakértők által korábban szektoronként megvitatott NSRK részanyagokban
meghatározott stratégiai elemeket egyben áttekintsék,
értékelési szempontokat határozzanak meg, majd ezek
alapján értékeljék a stratégia elemeket.
Ezek az eredmények az NFT műhelyvitát irányító vezető
tájékoztatása szerint valamilyen módon bemenetei lesznek a központi tervezési munkának.
A munka a MISZ szempontjából fontos eredménye,
hogy – bár messze nem a legutóbbi műhelyvita alapján
meghatározott mélységben és kifejtettséggel, de lényegi
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tartalmának megőrzésével – az innováció erősítése,
mint stratégiai elem senki által sem vitatottan benne
maradt a stratégiai elemek szűrése után is a maximum
40 elemet tartalmazó listában.
Kevésbé kedvező, hogy az értékelési szempontokra
vonatkozó „népszavazás” a versenyképességet nem
hozta be az első három értékelési szempont közé.
Ezek után következett a szempontok szerinti egyéni
értékelés (egy pontszétosztásos elven működő űrlapon).
Ennek eredménye azonban csak lapzárta után válik
ismertté.

A Magyar Innovációs Szövetség elküldte a GKM megbízásából elkészített Nemzeti Technológiai Inkubátor és
Magvető Tőke Programot a Nemzeti Fejlesztési Hivatalnak is.
Dr. Halm Tamás elnökhelyettes úr a következőket válaszolta:
„…Egyetértünk az Önök által felvetett javaslatokkal. A
„Célok és eszközök a sikeres Magyarországért” című
dokumentum 10. „Az innováció, a K+F ösztönzése és
infrastrukturális hátterének megerősítése” című prioritásba felvetésükre bekerült, a magvető t őke intézményének kialakítása, a kockázati tőke innovatív kisvállalkozások irányába terelésének gondolata. Ugyancsak ez a
prioritás
tartalmazza
a
technológiai
inkubációjavaslatukat, amely a tudásintenzív spin-off cégek létrejöttét támogató program része...”
„…A tanulmányukat és a vezetői összefoglalót egyaránt
eljuttattuk a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak,
valamint a nemzeti Kutatási és technológiai Hivatalnak,
hogy azokra az operatív programok tervezésénél támaszkodhassanak…”

A Magyar Innovációs Szövetség 2005. október 17-én
levélben kérte a pénzügyminiszter, a gazdasági miniszter és az oktatási miniszter intézkedését a 2006. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslat 102. §-ának b)
pontjával kapcsolatban (melyről sajtóközleményt is kiadtunk.).
Az említett paragrafus életbe lépése esetén törölnék az
Innovációs Alapról szóló törvényből a következő szakaszokat:
„7. § A 2. § b) pontjában meghatározott központi költségvetési támogatás éves mértéke nem lehet kevesebb, mint a járulék megfizetésére kötelezetteknek a
tárgyévet két évvel megelőző évre elszámolt befizetéseinek összege.
13 § (3) A 7. §-ban előírt kötelezettséget először a
2006. évi költségvetési törvényben kell érvényesíteni.”
A Magyar Innovációs Szövetséget követően számos
szervezet (MOSZ, IVSZ stb.) adott ki a 2006. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat 102. §-ának b) pontját kifogásoló állásfoglalást.
Érdemes megjegyezni, hogy a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapról szóló törvényt széles társadalmi
konszenzussal (egyelten egy ellenszavazat mellett) fogadta el az Országgyűlés 2003-ban.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Örömmel értesültünk, hogy az erőfeszítések nem voltak
hiábavalóak:
dr. Szekeres Imre és dr. Jánosi György képviselők
2005. november 4-én módosító indítványt nyújtottak be
a 2006. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz.
Ennek értelmében a 102. §-ának b) pontjának elhagyását javasolják.

A "kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" szóló kormányrendelet koncepciójának tárgyában az Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal vezetésével, a Magyar Innovációs Szövetség, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Tudományos Akadémia, a Pénzügyminisztérium, az Oktatási Minisztérium és az FVM részvételével 2005. november 10-én második fordulós egyeztetésre került sor. A Magyar Innovációs Szövetséget a
vitában Katona József képviselte.
A kutatás-fejlesztés és a technológiai innováció állami
támogatásának elosztási, felhasználási szabályozása
kaotikus: a pályázatok lebonyolítását 18 jogszabály határozza meg, egymástól jelentősen eltérő pályáztatási
gyakorlatot teremtve.
A bonyolult szabályozási rendszerek újragondolását,
egyszerűsítését írja elő a 2004. szeptemberében meghirdetett kormányprogram. A kormányprogrammal
összhangban a kutatás-fejlesztésről és a technológiai
innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. Törvény (a továbbiakban: innovációs törvény) 5. § j) pontja, valamint a
törvény 9.§-a feladatként írja elő a programok és projektek közfinanszírozású támogatási forrásainak összehangolását, számbavételét, átláthatóságát teljes körűen
és egységes rendben biztosító, a nyilvánosság tájékoztatásához és az ország nemzetközi adatszolgáltatási
kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges tervezési,
felhasználási és elszámolási szabályok kialakítását és
alkalmazását.
A javaslat kormányrendelettel kíván előrelépni az egységesítés irányába annak érdekében, hogy a kutatásfejlesztés és technológiai innováció területén összehangolt és egységes pályáztatási gyakorlat alakuljon ki. A
legfőbb szabályozási célok a következők:
1. A kutatás-fejlesztés és az innováció ösztönzésére
szolgáló központi források tervezési és felhasználási
szabályainak összehangolása, az ország középtávú
innovációs stratégiájának megfelelő támogatások
biztosítása.
2. A pályázatok benyújtásának, a pályázatkezelés egyszerűsítési kereteinek meghatározása, az összeférhetetlenségi szabályok rögzítése.
3. A támogatás folyósításának a kutatás-fejlesztési
tevékenység sajátosságaihoz igazítása, s ez által a
lehető legegyszerűbb, legésszerűbb, átlátható eljárások alkalmazása.
4. A kutatás-fejlesztés és a tágabb értelemben vett
innováció széles körű társadalmi megismertetése,
elfogadottságának, elismertségének, támogatottságának növelése, a tájékozott társadalmi véleménynyilvánítás feltételeinek javítása.
5. A költségvetésből finanszírozott kutatás-fejlesztés és
innovációs tevékenység egyértelmű elkülönítése.
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A rendelet kimunkálása széleskörű konzultációt igénylő
feladat, aminek érdekében tárcaközi bizottság létrehozását kezdeményezte az NKTH.
A Magyar Innovációs Szövetség mint szakmai szervezet
lehetőséget kapott a korai fázisban történő részvételre
és javaslatait eljutatta az NKTH részére:
„…Az ún. "hiánylista” lényegében csak négy jogszabály
ellentmondásaival foglalkozik, ami ugyan nagyon fontos,
de sajnos nem foglalkozik további 14 jogszabállyal,
melynek deregulációja mindenképpen szükséges. A
megoldandó problémák közé tartozik pl.
- a pénzügyi elszámolás ésszerű egységesítése,
- az elektronikus ügyintézés kérdése,
- az egyes közvetítő szervezetek további nehezítő előírásainak tilalma.
A Magyar Innovációs Szövetség, a 2004. évi CXXXIV.
törvény által biztosított lehetőséggel élve, kezdeményezi,
hogy a készülő kormányrendelet térjen ki az innovációs
képzés, továbbképzés pályázati úton történő támogatására is. Ennek kapcsán figyelemmel kell lenni az FVM és
az OM hatáskörében lévő hasonló szabályokra (felnőttképzési alap stb.)…”
A jogalkotási folyamat egyeztetési és időrendi munkálataira ütem-terv készült. A Magyar Innovációs Szövetség,
az előterjesztés munkálataiban résztvevő tárcákhoz
hasonlóan, az átdolgozott előterjesztés ismeretében
ismételten kialakítja álláspontját.

A Magyar Innovációs Szövetség Innovációs Infrastruktúra Tagozata átalakult Innovatív Kis- és Középvállalkozói
Tagozattá, a tagozat vezetője Polgárné Májer Ildikó,
elnökségi tagunk, regionális igazgató.
A MISZ Innovatív KKV-k Tagozat céljának a Középmagyarországi Regionális Innovációs Stratégiában megfogalmazott stratégia országos szintű megvalósításának
segítését javasolják a szervezők.
Magyarország, a jelentős infrastrukturális és emberi
erőforrás fejlesztések révén, valamint a térség kis- és
középvállalatainak dinamikus fejlődését segítő, társadalomtudatos és innováció-vezérelt magyar modell kidolgozásán és megvalósításán keresztül, váljon a szűkebb
és tágabb értelemben vett termék és technológiai innováció egyik jelentős európai központjává.
A tagozat munkáját a tagok javaslatai alapján tervezik
megszervezni. Vitaindító javaslatként az alábbi feladatokat fogalmazták meg:
- az innovatív vállalkozások céljainak azonosítása és
pontosítása a 2007-2013 közötti időszakra,
- azon követelményeket meghatározása, amelyek
alkalmassá teszik a hazai KKV-kat az EU-s források
fogadására,
- megvizsgálni, hogy milyen területeken és hogyan
lehet gyümölcsöző együttműködést kialakítani az innovatív KKV-k és az innováció más szereplői között
(Pl.: Innovációs klaszter),
- megfogalmazni az innováció-barát környezet feltételrendszerét,
- segíteni a lisszaboni stratégia hazai megvalósítását,
- segíteni a termék és technológiai innováció felgyorsítását szolgáló magvető tőkealapok létrejöttét,
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elérni, hogy a spin-off és a start-up cégek kezdeti
működési feltételei javuljanak,
erősíteni a tagok, az innovatív vállalkozások érdekeinek képviseletét,
segíteni az innovatív KKV-k információs igényének
kielégítését,
felmérni az innovatív KKV-k finanszírozási igényeit és
segíteni a szükséges források biztosítását,
megvizsgálni a tagok együttműködési lehetőségeit
és ösztönözni a megvalósításukat.

A tagozat alakuló ülését november második felében, a
Közép-magyarországi Innovációs Központba tervezik
összehívni. Addig is várják a tagozatba jelentkezők leveleit, javaslatait a innovacio@innovacio.hu e-mail címre.

Az Innovációs Marketing Tagozat 2005. október 26-i
kerekasztal-megbeszélésén a: „Miért teljesítenek gyengén a jó képességű emberek” című, - kérésre előzetesen megküldött - Harvard Businessmanager cikk volt
vitaestünk indító témája.
Kelemen
Attila
marketingigazgató
/Harvard
Businessmanager/ bevezető gondolatai jól jelezték a
Harvard által fémjelzett értékrend, menedzsmentképzés és kultúra szerepét abban a folyamatban, amit
korunk üzleti világa a „figyelemhiányos magatartás”-ban,
a kiégett, rohanó, kreatív, s mellette rutinszerű, szervezeti és egyéni problémamegoldás folyamatában „teljesít”.
Szűcs Olga moderátor és Cseh Ildikó tagozati elnök
tovább feszegették a kreatív tevékenység elősegítésének
útjait, amelyekre a közel 25 hozzászólás jól érzékelhetően mutatta, hogy a kerekasztal résztvevői komolyan
elgondolkodtak az elhangzottakon, élénk vita kerekedett
és újabb kérdéseket is megfogalmaztak a felvezetett
témakörökben, éspedig:
- Mennyiben van kiemelt szerepe a nemzetközi nagyvállalatoknál a regionális és lokális szokásokhoz való
alkalmazkodásnak?
- Milyen egyéni megoldásokat tudunk alkalmazni a
koncentrált és sikeres munka érdekében?
- Milyen szerepe van a pozitív érzelmeknek és az
együttműködésnek a kellemes munkahelyi légkör
megteremtésében?
- Melyek az innovációs készség fejlesztésének szervezeti módjai?
- Milyenek a jelen és néhány múltbéli hazai helyzetjellemzők, előnyök és hátrányok?
- Milyen a különböző korosztályok sajátos munkastílusa?

2005. november 11-én, a budapesti La Meridien Hotelben „Innováció Brüsszelben” címmel tartott műhelyvitát Belgium fennállásának 175. évfordulója alkalmából
rendezett belga hét keretében, a Brüsszel Export, a
Brüsszeli Vállalkozási Ügynökség és a Brüsszeli Innovációs Közvetítő Centrum.
Szövetségünk képviseletében dr. Antos László , ügyvezető igazgató vett részt a rendezvényen.
H. E. Marc Trestenau , belgiumi nagykövet megnyitóját
követően Mr. Alexandre Bonnyns, a Brüsszeli Vállalkozási Ügynökség képviselője tartott előadása „Kutatás és
Innováció Brüsszelben, Technológiai Ajánlatok és Keres-
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let a Brüsszeli régióban” címmel, melynek során részletes áttekintést adott a közvetítő centrumok, kiemelten a
brüsszeli központ, tevékenységéről.
A Brüsszeli Innovációs Közvetítő Centrum egy kiadványt
is készített a Centrum fennállásának 10. évfordulója
alkalmából „Innováció Brüsszelben, technológiák katalógusa” címmel, mely megtalálható a
www.birc.be/10years-irc/profiles/index.html
címen,
valamint a szövetség irodájában is rendelkezésre áll.
A kötet technológiai keres/kínál ajánlatokat tartalmaz.

2005. november 4-én a Kanadai Nagykövetség, a
Magyarországi Kanadai Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen Mark Eyking, a Kanadai Külkereskedelmi Minisztérium államtitkárának látogatása alkalmából üzleti
ebédet adott a Hilton West End Hotelben.
Robert Hage kanadai nagykövet és munkatársain, valamint a Kamara elnökségi tagjain kívül néhány együttműködő szervezet képviselőjét is meghívták, köztük
Szövetségünk képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgatót.

2005. november 8-án Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapott nyolc középiskolai pedagógus, pályafutásuk során
nyújtott kiemelkedő munkájuk elismeréséül. A fejenként
1 millió forintos díjat ünnepi műsor keretében adták át
a Thália Színházban, a hazai szakmai közélet jeles képviselőinek jelenlétében, Kroó Norbert, MTA-alelnök
köszöntőjét követően.
Az életműdíjat a Graphisoft R&D Rt., az Ericsson Magyarország Kft., valamint a Richter Gedeon Rt. által
létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos
Oktatásért kuratóriuma évente ítéli oda összesen 8
millió forint értékben.
A kitüntetettek olyan középiskolai tanárok, akik az alapítók tevékenységi köréhez kapcsolódó matematika-,
fizika-, kémia- és biológiaoktatásban kimagasló szerepet
töltenek be.
A matematika díjakat Bojár Gábor, a Graphisoft elnöke
adta át Némethy Katalinnak és Herczeg Jánosnak.
A fizika díjakat Monszpart Zsolttól, az Ericsson vezérigazgató-helyettesétől vehette át Dr. Jurisits József és
Rónaszéki László.
A kémia és biológia díjakat Bogsch Erik, a Richter Gedeon Rt. vezérigazgatója adta át. A kémia díjat
Hajnissné Anda Éva és Dr. Tóth Zoltán, a biológiát
Mezeiné dr. Kopasz Mária és Bognár József érdemelte ki.
Az díjkiosztón Szövetségünket dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

A NOVOFER Alapítvány által meghirdetett Gábor Dénesdíj 2005 felhívásra 51 felterjesztés érkezett. A felterjesztettek átlagéletkora 59 év, a legfiatalabb szakember
28, a legidősebb 77 éves. A díjra ajánlottak 38 %-a
Budapesten született, 54 %-a budapesti munkahelyen
dolgozik.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Az alapítvány kuratóriuma 7 főnek ítélte oda a 2005 évi
Gábor Dénes-díjat. A Gábor Dénes-díjat december 22én 11 órai kezdettel, a Parlament Főrendiházi Termében adják át ünnepélyes keretek között, dr. Kóka János, Kovács Kálmán, Gráf József és dr. Persányi
Miklós miniszterek, Boda Miklós NKTH elnök és dr.
Bendzsel Miklós MSzH elnök közreműködésével.
Az eseményen névre szóló meghívóval lehet részt venni.

Több éves hagyomány a londoni Imperial College-ban,
hogy minden év november 23-án ünnepi megemlékezést tartanak a világ tudósai a magyar származású
Nobel-díjas Gábor Dénes emlékére. Utána az egyetem
zártkörű vacsorára hívja az ünnepi ülésén részt vett,
legkiválóbbnak tartott tudósokat.
A NOVOFER Alapítvány a hazai és nemzetközi Gábor
Dénes-díj és a tudós emlékének egyik hazai ápolója
meghívót kapott a rendezvényre.
Az Alapítvány dr. Szabó Gábor Gábor Dénes-díjas fizikus, a nemzetközi Gábor Dénes Díj Bizottság magyar
tagját, a MISZ alelnökét delegálta a rendezvényre, aki
meghívást kapott a vacsorára is.

2005. november 9-én a TII (the European Association
for the Transfer of Technologies, Innovation and
Industrial Information) 55. elnökségi ülését tartotta
Brüsszelben. Az ülésen az alábbi fontosabb napirendi
pontok voltak:
- Stratégiai csoport alakult az elnökségből, alapvetően
a szervezetfejlesztési kérdésekkel való foglalkozásra,
továbbá bemutatták a stratégiai csoport működési
struktúráját, igazgatását. Dr. Mogyorósi Péter szerepet kapott a közép-kelet-európai fejlesztések koordinálásában.
- Az elnökség elfogadta a 2005-ös jelentéseket a
tagságra, pénzügyekre, költségvetésre és tevékenységekre vonatkozóan, valamint a 2006-os tervezeteket.
- Elfogadásra került a 2006-os éves közgyűlés helyszíne és időpontja, mely 2006. április 27-28. között
Gateshead városában lesz. Előreláthatólag a közgyűlés fő témája a „Science Cities” lesz.
- Beszámolók hangzottak el technológia transzferrel,
State Aid programmal, valamint a ProTon Europepal kapcsolatban.
- Döntés született arról, hogy az ISPIM kérésére a TII
részt vesz az ISPIM 2006-os konferenciáján, mely
2006. június 11-14. között Athénben lesz. A konferencián tudományos szekciók és gyakorlati szakemberek prezentáció fognak elhangzani.
Az elnökség munkájában részt vett Dr. Mogyorósi
Péter, a Magyar Innovációs Szövetség dél-alföldi regionális igazgatója.

2005. november 9-én a Veszprémi Egyetem tudománynapi ünnepségén a Mérnöki Kar javaslatára díszpolgárává fogadta Bogsch Eriket, a Richter Rt. vezérigazgatóját.
A méltatásban hangsúlyozottan szerepelt az a kiemelkedő K+F tevékenységet és innovációt ösztönző tevé-
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kenysége, ami lehetővé tette, hogy a vállalat ma is
magyar, és a vezérigazgató úr pedig bekerülhetett a
legjobb 50 európai vállalatvezető közé.

2005. szeptemberében tagintézményünk, az ITDH
elkészítette a „Biosciences in Hungary – Investors
Welcome” anyagot, mely 21 magyar biotech befektetési projektet tartalmaz. Ekkor célul tűzték ki, hogy a publikációt a meghatározó biotech befektetési eseményeken népszerűsítik.
Erre adott módot a European Venture Market Forum
(www.europeanventuremarket.com), mely a technológiai – és ezen belül is kifejezetten – a biotech kockázati
tőke befektetésekre szakosodott rendezvény.
A rendezvény célzott: a tavalyi 350 résztvevőből 90
aktív befektető, 50 szolgáltató (technológia transzfer,
tanácsadó stb.).
A rendezvényen a következő cégek és szervezetek mutattak be projektjeiket, kerestek kockázati tőke befektetőket: Biopolisz Szeged, Convincive, Gamaxcom, KK
Logic, Sinnex, Magyar Biotechnológiai Szövetség, ITDH.

2005. november 3-án a Tudomány Napja alkalmából
„A tudomány szerepe és lehetőségei az Északmagyarország Régió fejlesztésében” címmel konferenciát tartottak Miskolcon a Tudomány és Gazdaság Házában.
A plenáris ülés előadói között szerepelt dr. Lippényi
Tivadar és Széles Gábor. Az ülés után 7 szekcióban
folytatódtak az előadások. Az innovációs szekció előadói
között elnökségünk két tagja is szerepelt: dr. Siposs
István regionális igazgató és dr. Vékony Sándor .

A 2005. évi Regionális Innovációs Díjat az észak-alföldi
régió három megyéjének kereskedelmi és iparkamarái,
az MTA Debreceni Akadémiai Bizottságával közösen
olyan cégeknek ítélték oda, amelyek az innováció területén saját vállalkozásánál jelentős eredményt értek el. A
díj odaítélésének alapja technológia, termék vagy szellemi alkotás lehetett.
A díj tárgya szabadtérben elhelyezhető bronztábla (255
x 185 mm), melyet a Tudomány napján az iparkamarák
elnökei adnak át. 2005-ben a Díjakat a Tudomány Napján, Debrecenben rendezett tudományos ülésszak keretében, november 2-án adták át.
2005. évi nyertesek:
1. Hajdú-Bihar megyei Innovációs Díj nyertese:
Partium ’70 Kft.
Az innovációs pályázat tárgya: Bálaháló gyártás előkészítése, beindítása és piaci bevezetése, elsőként Magyarországon. A cég Magyarország egyik vezető m űanyagipari vállalata. A magyar piacon elsőként kezdte
meg a mezőgazdasági körbálák rögzítésére alkalmazott
bálaháló gyártását.
2. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Innovációs díj nyertese: Nyírség Hasso Kft.
A cég a sütőipari termékek előállításában és forgalmazásában meghatározó piaci pozíciót tölt be. A kutatás-
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fejlesztési tevékenységre nagy hangsúlyt helyeznek,
melyek kapcsán saját szakembereik végzik a kísérleteket
a jól felszerelt laboratóriumban, a legkorszerűbb technikai feltételek mellett. Saját erőből, illetve pályázati támogatásból hajtják végre innovatív fejlesztéseiket.
3. Jász-Nagykun-Szolnok megyei Innovációs Díj nyertese: Jászberényi Aprítógépgyár Rt.
A nehézipari gépek gyártására szakosodott nagy múltú
gépgyár a bányászat visszaesése miatt új profilkört
alakított ki. Tevékenységében meghatározóvá vált az
export. A társaság eredményesen végzi az építési,
bontási hulladékok feldolgozásával kapcsolatos kutatási
és gyártmányfejlesztési tevékenységét.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
A Magyar Fiatal Tudósok Társaságának képviseletében
Kopiás Péter részt vett a World Academy of Youth
Scientists november 9-i rendezvényén a Budapesti Műszaki Egyetemen.
A konferencia hazai vonatkozású megbeszélésén a
résztvevők megvitatták a magyar kutatók és tudósok
jelenlegi problémáit, melyek közül kiemelt jelentősséggel
bír a kutatói állások számának növelése, a külföldre
utazott kutatók visszatéréséhez szükséges körülmények
kialakítása, valamint a spinoff és egyéb felsőoktatásközeli vállalkozások létrejöttének támogatása.
A jelenlévők között volt a Kutató Diákok Országos Szövetsége, a Doktoranduszok Országos Szövetsége, a
Fizikus Hallgatók Országos Szövetsége, a Főiskolás és
Egyetemista Vállalkozók Országos Szövetsége, valamint
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal képviselője.
Valamennyien elkötelezettek a hazai körülmények javítása iránt, és megállapodtak egy decemberi összejövetelben, melyen kiértékelhetik a következő hetekben várható
- a témába vágó - rendezvények és események tanulságait.

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
2005. november 4-én a Magyar Szabadalmi Hivatal
épületében került sor a 15., 2005-2006. évi Országos
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny meghirdetésére, illetve az Oktatási Minisztérium (OM) és a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) közös pályázatának
eredményhirdetésére.
Dr. Bendzsel Miklós , a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnöke köszöntötte a megjelenteket, és kiemelte, hogy a
Tudomány Napja alkalmából rendezett mostani esemény azzal tűnik ki a többi közül, hogy a legfiatalabb
tudósokról van szó. Ezen túlmenően buzdította a megjelent fiatalokat az idegen nyelv, ill. az élethosszig tartó
tanulásra, mert – mint mondta – hazánk ezen a téren a
sereghajtók között jár.
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Arató Gergely, az Oktatási Minisztérium politikai államtitkára bevezető előadásában az innováció erőteljesebb
elterjesztésének fontosságát emelte ki. A Verseny lehetőséget ad a fiataloknak az új megoldások megismertetésére, és ezáltal, az európai és világversenyeken való
részvételre, ahol hasonló korú és érdeklődésű társaikkal
ismerkedhetnek meg, ill. mérhetik össze – nemes versengésben – alkotóerejüket, tudásukat.

A MAFITUD vezetői Ivánka Gábor és Kopiás Péter
röviden bemutatták a két hónapja megalakult Társaságot. Ivánka Gábor visszatekintett a Társaság megalakulására, Kopiás Péter a MAFITUD eddigi tevékenységét
mutatta be, szólt a moszkvai versenyre történt felkészítésről, a Hungexpon rendezett kiállításról, a kialakított
MAFITUD-honlapról és a Társaság jövőbeni terveiről.

Az államtitkári expozét követően dr. Pakucs János , a
Magyar Innovációs Szövetség elnöke a tehetségkutatás,
tehetségfeltárás, tehetséggondozás jegyében hirdette
meg a jubileumi, 15., 2005-2006. évi Országos Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Versenyt. Ismertette a versenyre történő nevezés megújított feltételeit is. Nagy
érdeklődés kísérte a 17. EU Fiatal Tudósok Versenyén
díjazásban részesült pályázatokról adott tájékoztatót.
Végezetül megemlítette a 2005. szeptemberében Visegrádon megalakult Magyar Fiatal Tudósok Társaságot
(MAFITUD), mely keretet ad az eddigi díjazottak további
kapcsolattartásának, kutatási tevékenységük elősegítésének.
Dr. Horvai György, az Iparfejlesztési Közalapítvány
elnöke bízik abban, hogy az eddig elért sikerek által még
többen kapnak kedvet a kutatói pályára lépéshez. Az
Iparfejlesztési Közalapítvány erőforrásainak nagy részét
a fiatalok támogatására fordítja – mondta.
Cselényi László, a Duna TV Rt. elnöke, mint a verseny
fő médiatámogatója hangsúlyozta, hogy a Duna TV a
tudományos, kulturális, művészeti területek televíziója,
ezért is örömteli az Országos Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny és a Duna TV egymásra találása, ill.
az elmúlt években kialakult szoros és kiemelkedően jó
munkakapcsolat. A televízió elnöke örömének adott
hangot azzal kapcsolatosan is, hogy a Versenyen egyenlő eséllyel indulhatnak a magyarországi és a határon túli
magyar fiatalok.
Ezt követően bemutatkoztak az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen az elmúlt években
kiemelkedően szerepelt fiatalok, akik beszámoltak a
londoni, moszkvai, egyesült államokbeli versenyekről, ill.
szakmai tudományos útjaikról. Sorrendben:
- Sótér Anna, a London International Youth Science
Forum résztvevője,
- Kocsis Adrienn Nikoletta, a moszkvai 17. EU Fiatal
Tudósok Versenyének különdíjasa és
- Rátai Dániel, az INTEL ISEF tudományos olimpián 6 db
I. díjban részesített fiatal kutató.

A rendezvényen átadták a nyolcadik alkalommal meghirdetett „A szakköri munka mint az innovatív gondolkodásra nevelés színtere” OM-MSZH közös pályázatnak a
díjait is. A középiskolai természettudományi és technikai
szakkörök és tanáraik számára meghirdetett pályázatra
14 pályamunka érkezett, közülük hármat díjaztak.
Magyar Tamás, az MSZH osztályvezetője ismertette a
pályázat bírálati folyamatát, majd a díjakat dr. Bendzsel
Miklós és Arató Gergely adta át a két győztesnek, a
Szovátai Faipari Iskolaközpont szakkörének és a miskolci
Zrínyi Ilona Gimnázium szakkörének.
A 15. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Verseny felhívását a Hírlevélhez mellékeltük.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
Az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség – melynek az INNOSTART az egyik tagja –
2005. október végére elkészítette első szakmai beszámolóját, mely az NKTH-hoz került beadásra. Ebben
összegezték az év elejétől elvégzett feladatokat.
Ennek értelmében az INNOSTART az alábbi tevékenységeket teljesítette:
1. A RIÜ operatív munkájának előkészítése a konzorciumi partnerek közötti együttműködés kiszélesítése.
1.1. Részvétel a konzorciumi tagok közötti munkamegosztás véglegesítésében, a konzorcium adminisztrációs,
kommunikációs rendszerének kialakításában és véglegesítésében, kiemelten:
- logó, arculattervezés,
- formanyomtatványok kialakítása:
- tanácsadási/projektfelajánlási
ügyfélregisztrálási adatlap,
- befektető-keresési (kkv-k részére),
- projektgenerálási formanyomtatvány kialakítása
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1.2. Részvétel az IT értekezleteken és egyéb munkacsoporti megbeszéléseken – 24 alkalommal
2. Az együttműködés és a kapcsolattartás rendszerének kialakítása, a hálózat bővítése
2.1. Az együttműködés és a kapcsolattartás rendszerének kialakítása a külső partnerszervezetekkel és a kkvkal. A hálózat bővítés lehetőségének felkutatása:
- kapcsolattartás budapesti intézményekkel
- a projekt folyamán a többi RIÜ szervezettel való
kapcsolattartás
2.2. Közreműködés az I. országos RIÜ találkozó megszervezésében
2.3. Információ az INNOREG tevékenységéről:
- tag delegálása az INNOREG Hírlevél (KOINE) szerkesztőségbe
- az INNOREG és a MISZ Hírlevelekbe cikkek szolgáltatása,
- az INNOREG és az INNOSTART honlapon tájékoztatók megjelenítése
2.4. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, tapasztalatcsere (pl. a Karintia régió)
2.5. A régió innovációban érdekelt szakmai szervezetei
tevékenységének összehangolása
3. Informatikai rendszer kialakításának előkészítése,
felállítása, üzembe helyezése, tesztelése
3.1. Közreműködés az informatikai rendszer kialakításában:
- közreműködés a tesztelésében,
- aktuális információk továbbítása a rendszerre
3.2. Közreműködés a rendszer összeállításában, kapcsolódási lehetőség biztosítása a RIÜ informatikai rendszeréhez
3.3. Az informatikai rendszer feltöltése adatokkal - alap
adatbázisok "interfészek" kialakítása, a szolgáltatási kör
pozicionálása.
4. A Baross Gábor programhoz kapcsolódó Középmagyarországi INNOCSEKK pályázati rendszer működtetése
4.1. A program szakmai, tartalmi kereteinek meghatározásában közreműködés, véleményezés a pályázati
eljárásrend RBB ügyrendben.
4.2. Információs Pont kialakítása: pályázókkal való kapcsolattartás, tájékoztatás, tanácsadás (telefonos-,
elektronikus- és személyes tanácsadás)
4.3. Információs Napok tartása az INNOCSEKK programról
Az INNOCSEKK programról 2 alkalommal tartottak
Információs Napot: 2005. április 15., 2005. június
28.
4.4. Input a GYIK-hez (a Tájékoztatási Pontnál felmerülő
problémás kérdések továbbítása a pályázat kiírója felé NKTH-hoz)
4.5. Részvétel a program rendezvényein (tájékozatók,
képzések).
5. A Baross Gábor programhoz kapcsolódó Középmagyarországi regionális innovációs pályázati programok működtetése
5.1. A program szakmai, tartalmi kereteinek meghatározásában közreműködés, véleményezés, pályázati
eljárásrend RBB ügyrend véleményezése megtörtént.
5.2. Információs Pont kialakítása
5.3. Pályázókkal való kapcsolattartás, tájékoztatás,
tanácsadás

Hírek
6. A RIÜ pozícionálása a régió innovációs támogatási
rendszerében, illeszkedés a RIS célrendszeréhez
6.1. Közreműködés a RIS elő-tanulmány elkészítésében: a régió innovációs tevékenységének felmérése,
innovációs profiljának meghatározása, s erre alapozva a régió erősségeit és gyengeségeit figyelembe véve stratégiailag preferáltan támogatandó technológiaterületek, ágazatok meghatározása - Részvétel a RIS kiegészítésében.
A munkát a Pro Régió Ügynökség koordinálta, emellett
a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht.
és az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Alapítvány vett részt a munkában. Az INNOSTART a
stratégia aktualizálásához főként a stratégia megírása
óta eltelt idő európai uniós és hazai változások, valamint
a 2007-2013-as időszakra vonatkozó tervek összefoglalásával járult hozzá.
6.2. A RIÜ pozícionálása a régió innováció-támogatási
rendszerében:
6.3. RIAB együttműködés előkészítése:
7. Monitoring rendszer felállítása, tesztelése
1. Részvétel a RIÜ tevékenysége hatékonyságának mérésére szolgáló mutatórendszer kidolgozásában:
2. Tanfolyamok résztvevői körében értékelő kérdőívek
kitöltetése, értékelő kérdőívek feldolgozásának továbbítása a CHIC-hez
3. Közreműködés a monitotring tevékenységben, adatszolgáltatás
8. A RIÜ céljainak és szolgáltatásainak kommunikálása
a keresleti oldal képviselői felé
1. A RIÜ tevékenységével kapcsolatos rendezvények
szervezése, lebonyolítása:
- Információs Nap szervezése a hazai és nemzetközi
finanszírozási forrásokról
- 2005. április 15.: „Gazdasági Versenyképesség
Operatív Program (GVOP)
- 2005-ben meghirdetett K+F pályázatai
- 2005. június 28. INNOCSEKK Információs Nap
- Részvétel az INNOFÓRUM rendezvényén
- 2005. június 7-8. került megrendezésre a MISz
szervezésében a Millenáris Parkban
- tanácsadás hazai és nemzetközi innováció finanszírozási forrásokhoz való hozzáférésről
2. A RIÜ tevékenységéről és az általa nyújtott szolgáltatásokról rendszeres tájékoztatás nyújtása
3. Nemzetközi kapcsolatok kialakítása, tapasztalatcsere
a KM régió kkv-i érdekében:
- hazai és osztrák kkv-k együttműködésének elősegítése kkv-k találkozója Bp-en – együttműködés kialakítása a két ország kkv-i között.
9. A RIÜ szervezet felállítása, működtetése és az ahhoz
szükséges infrastruktúra és személyi feltételek biztosítása
1. A RIÜ szervezeti formájának és szervezeti felépítési
struktúrájának véglegesítése, a szükséges szabályzatok
megalkotása, a szervezet létrehozása:
2. A RIÜ működési tevékenységének megkezdéséhez
szükséges infrastrukturális és személyi feltételek megteremtése:
10. RIÜ céljainak, stratégiájának és feladatainak továbbfejlesztése. Igényfelmérés-keresleti oldal felmérése
1. Igényfelmérés a keresleti oldal felé
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-

audit kérdőív összeállítása kkv-k igényfelmérése részére
- audit kérdőívek kitöltetése tanfolyamok résztvevői
körében: információ kérés a kkv-k által igényelt szolgáltatásokról
2. Részvétel az INNOREG RIÜ stratégiai alapjainak megfogalmazásában (hosszú- és rövidtávú)
11. További szakmai feladatok, tevékenységek előkészítése
1. Részvétel a RIÜ szolgáltatási palettájának kialakításában
2. Vállalkozások számára részvételi lehetőség biztosítása a biomassza-klaszterbe
3. Képzések
- 2005 folyamán az Innostart eddig 3 alkalommal
indított angol nyelvű e-learning tanfolyamot „Elearning course on EU funding Opportunities” címmel.
- 2005. április 19-20. Projektmenedzser képzés a
Strukturális Alapok és más EU-s pályázatok sikeres
végrehajtásához
4. Innovációs Menedzserképzés tematika aktualizálásának elkezdése
5. Központi projektjavaslat kidolgozása az NFT II-be:
„Központi inkubátor és magvető tőkealap létrehozása”
- a javaslattal kapcsolatos előkészítő tevékenységek
- kerekasztal megbeszélés: 2005. március
10., INNOSTART
- a beadásra tervezett központi projektjavaslat
széles szakmai fórumon történő megvitatása
érdekében 2005. június 29-ére FÓRUM rendezvény
- javaslat összeállítása.

Az INNOSTART ezúton értesíti azokat, akik innovatív
ötlettel rendelkeznek, hogy új pályázati lehetőséget
hirdettek meg 2005. november 9-én az Irinyi János
Program „B” alprogram keretében „2005 K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása
5LET2005” címen az NKTH és a KPI.
A pályázat célja:
K+F eredmények és innovatív ötletek gyakorlati megvalósításának és piaci termékké – beleértve a technológiát
és a szolgáltatást is – fejlesztésének és gazdasági
hasznosításának az elősegítése. A pályázat célja, hogy a
pályázót termék létrehozására és a terméket gyártó,
hasznosító cég alapítására ösztönözze. Lényeges
szempont, hogy a kifejleszteni kívánt terméknek, a projektnek természetes személy(ek) kutatás-fejlesztési
eredményén vagy ötletén, találmányán kell alapulnia.
Ezért a projektek egyéni kezdeményezéstől indulnak és
kaphatnak támogatást, a piacközeli, kísérleti fejlesztés
szakaszában a fejlesztőmunkát gazdasági társaság
keretében kell folytatni.
A pályázat szakaszai:
A pályázat több lépcsős, 3 szakaszból áll, amelyek egymásra épülnek:
I. Projektfejlesztési fázis (időtartam: max. 3 hónap)
II. K+F fázis (időtartam: min. 6 – max. 12 hónap)
III. Fejlesztési fázis (max. 12 hónap)
Az első fázist követő szakaszokba akkor juthat a pályázó, ha

-

a KPI teljesítettnek fogadja el az előző fázisban vállalt
feladatokat,
a Bírálóbizottság javasolja a projekt folytatását,
a benyújtott projektjavaslat és a Bírálóbizottság
javaslata alapján az NKTH elnöke a további támogatásról dönt.

A projekt megvalósítása kezdődhet az I. vagy a II. fázissal. A pályázóknak minden fázisra külön-külön pályázatot
kell benyújtani az innovációs projekt adott fázisban megvalósítani kívánt munka- és költségtervével. A projektjavaslathoz (ha van) mellékelni kell a jogi védelem, ill. a
szabadalmi bejelentés dokumentumának másolatát.
A pályázók köre:
A pályázat I. és II. fázisában természetes személyek
vehetnek részt. Projektjavaslatot magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező természetes személyek
nyújthatnak be. A pályázat III. fázisában a projektek
folytatása csak úgy lehetséges, ha a természetes
személy belföldi székhely6, jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságot hoz létre, vagy ilyen
vállalkozást von be a termék kifejlesztésébe és
hasznosításába. A III. fázisban ezen vállalkozás a
pályázó.
A támogatás mértéke:
I. fázis: max. 5 millió Ft.
II. fázis: max. 25 millió Ft.
III. fázis: min.100 millió Ft
Az első két fázisban a pályázó természetes személynek
nem kell önrészt biztosítania a feladatok végrehajtásához. A harmadik fázisban a pályázó vállalkozások támogatás intenzitását a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004.
(IV. 29.) Kormány rendelet me lléklete 2. pontjának ab),
ac), és b) pontjaiban foglaltak határozzák meg. A pályázók indokolt esetben előleget igényelhetnek a támogatásból. A támogatási összeg utolsó 10%-a csak a
szakmai és pénzügyi záró beszámoló elfogadása után
folyósítható. Az előleg folyósításáról a támogatási szerződés rendelkezik.
Támogatható tevékenységek:
A kutatás-fejlesztési feladat részeként támogatható
tevékenységek a pályázat egyes fázisaiban:
- alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés, technológiai
innováció, technológia-transzfer (I, II, III)
- K+F és innovációs szolgáltatások igénybevétele (I, II,
III)
- szellemi tulajdonvédelem (szabadalom, használati
minta, védjegy és mintaoltalmi bejelentés) (I, II)
- kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységet megalapozó elemzések, megvalósíthatósági tanulmány,
kutatási terv készítése (I, II, III)
- piackutatás, üzleti-, marketing terv készítése, (II, III)
- jogi és iparjogvédelmi tanácsadás igénybevétele (I, II,
III)
- könyvelői, adószakértői tevékenység igénybevétele (I,
II, III)
- részvétel szakmai rendezvényeken, a K+F eredmények és a kifejlesztett termékek bemutatása (I, II, III)
- nemzetközi
tudományos
és
innovációs
együttm6ködés, tapasztalatcsere (I, II, III)
- vállalkozási menedzsment tanácsadás igénybevétele
(II, III),
- prototípus és kísérleti rendszerek kifejlesztése (II, III),

XV. évf.

-

-

2005. november 15.

21. szám

kutatás-fejlesztési célokat szolgáló tudományos eszközök és berendezések beszerzése, bérlése (II, III)
a prototípus kísérleti gyártásának és üzleti hasznosításának el/készítése, kísérleti, demonstrációs
üzem, a próbagyártáshoz szükséges berendezések
bérlése (III),
immateriális javak (szoftver) beszerzése (I, II, III).

Beadási határidő : 2005. november 21.
A pályázat második és harmadik fázisára a projektjavaslat benyújtása folyamatos.
További információ: www.nkth.gov.hu, www.kutatas.hu

Magyar Tanácsadó Mérnökök
és Építészek Szövetsége
Kína fiatal mérnök szemével a pekingi FIDIC konferencia kapcsán
Szelei Gábor, Faragó Tamás, Gyovai Gergő
Mint ahogy azt az előző kínai konferenciáról szóló beszámolóban említettük, a konferencia anyagával és
eseményeivel több cikkben kíván foglalkozni a TMSz.
Ezúttal a rendezvényen részt vett fiatalok személyes
beszámolóit, illetve a távoli országban szerzett tapasztalatait olvashatják.
A pekingi FIDIC konferencián hat fiatal mérnök, három
cég képviseletében (Euroút Kft., Iparterv Rt., Poligon
Kft.) vett részt. A konferencia szakmai programja után
a szervezők két érdekes körúton való részvétel lehetőségét biztosították a résztvevőknek. Kihasználva ezt,
három fiatal a Xi’an-t, Chongqing-t és a Jangce folyót
érintő túrán, egy a Guilin–Hangzhou–Shanghai úton vett
részt, ketten pedig behatóbban Pekinget ismerték meg,
így közel két héten át tanulmányozhattuk Kína különböző
területeit. A túrán, a látnivalókon kívül a résztvevő –
elsősorban vezető beosztású – külföldi kollégákkal is
szorosabb ismeretséget köthettünk, ami a jövő évi budapesti konferencia előtt különösen hasznos lehet.
Pekingben és Shanghaiban két, illetve egy tervezőtanácsadó cégnél tettünk látogatást.
Pekingről írni egy pár szóban nagyon nehéz feladat, már
csak a város méreteiből adódóan is. Az első benyomások sokkolják az Európából érkezőt. Minden kicsit más,
mint amit megszoktunk, mások az emberek, más a
kultúra és mások az illatok a levegőben, de a legnagyobb különbség, talán a méretekben van. Át kellett
értékelnünk az eddig biztonságosnak vélt dimenziók
fogalmát. A pekingi beruházások méretét és mennyiségét látva könnyen megérthetjük, hogy mit is kell érteni
rohamos fejlődés alatt. Ugyanakkor a városnak érdekes
módon két igen jól elválasztható arcát sikerült megismerni, amelyeket egy igen éles határvonal választ el
egymástól, és mégis békésen megférnek egymás mellett.
Az egyik oldalon áll a már-már hihetetlennek tetsző
gazdasági fejlődést bemutató fényűzően modern, csillogó villogó felhőkarcolók, bevásárlóközpontok, irodaházak, szállodák tömege, míg a másik oldalon, szó szerint

Hírek
ezeknek a tövében, ott él a régi Kína, a maga különös
összevisszaságában, rendezetlen utcáival, érdekes
embereivel, kaotikus hangzavarával, néhol embert próbáló illataival. A gazdagság és a nyomor azonban öszszekapcsolódik, és ez adja meg ennek a hatalmas városnak a különös hangulatát. Peking első ránézésre egy
jól szervezett világváros képét tárja elénk, hihetetlen
méretű kétszer hatsávos útjaival, jól szervezett metró
vonalaival, és felszíni tömegközlekedésével. Itt található
Ázsia legnagyobb vasútállomása is. Azonban ha a felszín alá nézünk, leereszkedünk a valóságba, egy hatalmas káosz az egész, amit csak a szigorú fegyelem tart
egyben.
Más világ ez társadalmilag is, állandó a katonai, rendőri
és egyéb biztonsági erők jelenléte, amelyek szabályozzák
és működésben tartják ezt a hatalmas ember és gép
tömeget. A közlekedés a látszat ellenére borzalmas,
mindenki egyszerre akar menni mindenfelé és az erősebb győz. Kikerülhetetlen Pekingről úgy írni, hogy nem
beszélünk a több évezredes kulturális emlékeiről, amelyek szervesen beépültek ebbe a hatalmas nyüzsgő
városba, és mégis belépve az ódon falak közé egy teljesen más világba csöppen a látogató. A felhőkarcolók
tövében megbújó Lámatemplom a maga tömény szantál
illatával, a Császári Palota, a Tiltott Város, a Mennyek
Temploma és természetesen a Nagy Fal mind-mind egy
darab történelem, ami itt felejtődött a XXI. Században.
Ha két szóban kell az egészet összefoglalni legegyszerűbben csak annyit lehet írni, hogy nagy és más, hogy
nagyon nagy és nagyon más.
A Guilin–Hanghzou–Shanghai úton a hagyományos Kínát
jelképező guilini mészkőhegyek és mészkőbarlangok, a
Hanghzouban található Nyugati-tó és zöldtea ültetvény,
valamint a XVI. században épített – kertépítészeti remekként nyilvántartott – Shanghai-i Yu-kert kontrasztjaként bepillantást nyertünk a gyorsan fejlődő 16 millió
lakosú Shanghai életébe is.
Shanghai már a XIX. században a brit és francia kereskedőtársaságoknak köszönhetően Kína kereskedelmi és
gazdasági központja volt. Ma egyrészt a nyugati beruházások, másrészt a kivándorolt, meggazdagodott és
visszatért kínai befektetők miatt Kína leggyorsabban
fejlődő térsége. Az elmúlt 15 év során hatalmas beruházásokkal próbálják kiszolgálni, illetve fenntartani az
évenkénti több mint 10 %-os gazdasági fejlődést. Itt
található Ázsia legmagasabb TV-tornya, a világ harmadik legmagasabb felhőkarcolója a pagoda ihletésű „Jin
Mao”, de mellette épül már egy nála is magasabb épület. Beljebb korszerű – nyugati igényeket is kielégítő –
lakóháztömbök sora. Távolabb ipari parkok a nyugati
befektetők „Mekkái”. A pudongi nemzetközi repülőtérre
német technológiájú mágneses lebegtetésű vasúttal is
el lehet jutni. A 30 km-es utat 7 perc alatt teszi meg az
áramvonalas szerelvény, elérve a 430 km/h-ás sebességet is (120 méter másodpercenként)! Természetesen árnyoldalai is vannak a fejlődésnek. A város belső
területein hiába építettek emeltszintű 2-3 sávos utakat,
minden órában kialakulhatnak forgalmi dugók.
A négy metróvonal és az emelt pályán vezetett vasútvonalak egyelőre nem hálózzák be elég sűrűn a várost
ahhoz, hogy ezen segítsen. Látogatást tettünk a
Shanghai-i Várostervezési Kiállításon, ahol a város múltjának bemutatása után a város infrastrukturális fejlesztéseit (vízellátás, víztisztítás, hulladékkezelés, tömegköz-
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lekedés, utak, vasutak, repülőtér fejlesztés, kikötőépítés, 2001-es világkiállítás, új városrészek „zöldmezős”
komplex tervezése) nem szakmabeliek számára is élvezhető formában mutatták be. A kiállítás egyik szintjén
több száz négyzetméteres területen Shanghai sűrűn
beépített részét bemutató makettet építettek. A kiállítás
léte is azt mutatja, hogy ugyan tervutasításos módszerrel, de legalább tervszerűen, több évtizedre előrelátóan
fejlesztik városukat az ott élők. Külföldi tervező, illetve
tervezőcég vázlattervi szintig kínai tanácsadócég bevonása nélkül tervezhet épületeket. A további tervfázisokban belföldi tervezőcégek részvétele elkerülhetetlen.
A Beijing–Xi’an–Chongqing– angtze River– Three Gorges
Dam túra résztvevői bepillantást nyerhettek Kína régi
fővárosába, láthatták a méltán híres cseréphadsereget,
utazhattak a Yangce folyón, keresztül a lélegzetelállító
három szoroson, és végül megcsodálhatták napjaink
legnagyobb építési vállalkozását a Három Szoros Gátját.
Xi’an tizenegy dinasztián keresztül volt Kína fővárosa.
Utunk során talán itt volt a legerősebben érezhető a
kínai építészeti stílus. Az új épületek - számunkra furcsán ható, a régi formát megtartva épülő beton pagodák - keveredtek a valóban régi több százéves épületekkel.
Itt található a nemrég felfedezett és még ma is ásatás
alatt lévő cseréphadsereg is. Jellemzően a kínaiak üzleti
érzékére a cserépkatonák minden méretben megvásárolhatóak.
Utunk a Yangce folyón Chongqing-t ől a Három Szoroson
át a Három Szoros Gátig tartott. A hajóút során alkalmunk nyílt megcsodálni Kína természeti szépségeit és a
Három Szoros Gáthoz tartózó óriási beruházásokat. A
folyó visszaduzzasztása miatt mintegy egymillió embert
költöztettek magasabbra, újonnan épített városokba.
A túra befejezéseként megérkeztünk a gáthoz, ahol
mindössze négy óra alatt áthajóztunk a 67 m szintkülönbséget áthidaló ötlépcsős zsiliprendszeren. A gátat a
tervezésben és a kivitelezésben résztvevő mérnökök
kíséretében tekintettük meg.
A kínai tervező-tanácsadó cégek a hatalmas infrastrukturális és az azokkal szoros kapcsolatban lévő magán
beruházások következtében óriási fejlődésen mennek át
napjainkban, pár éven belül akár az európai piacra is
betörhetnek. Tervezői szektorunk megtépázott volta
miatt talán éppen Magyarország lesz az egyik hídfőbázisuk?

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
2005. november 9-én dr. Kóka János , gazdasági és
közlekedési miniszter meghívására jelentős osztrák
vállalatok vezetőiből álló delegáció élén Budapestre
érkezett dr. Veit Sorger , az osztrák Gyáriparosok Szövetségének elnöke.
A Four Seasons Szállóban tartott program keretében a
miniszter úr és vendége tájékoztatót tartott a magyar
és osztrák gazdaság aktuális kérdéseiről. A tájékoztatón
jelen volt a budapesti osztrák nagykövet, ill. a bécsi
magyar nagykövet is. A tájékoztatót követően a közvetlen gazdasági kapcsolatépítést is biztosító munkaebédre

került sor. A rendezvényen dr. Antos László, ügyvezető
igazgató képviselte Szövetségünket.

Oktatási
Minisztérium
Az FTT 2005. október 19-i ülésén megjelent Dr.
Somlyódy László a Tudomány és Technológiapolitikai
Tanácsadó Testület elnöke és röviden tájékoztatta a
plénum tagjait a „Tudományos- és technológiapolitika
Magyarországon: helyzetértékelés és kitörési lehetőségek” című anyagról.
Az FTT üdvözli a Tudomány- és Technológiapolitikai Tanácsadó Testület anyagát, azt jónak tartja és a tudományos stratégia egyik alappilléreként értékeli. A Tanács szükségesnek tartja, hogy készüljön a tudomány
és technológia területét illetően átfogó stratégia, amely
legyen kiszámítható és átlátható, tartalmazzon hoszszabb távú garanciákat, s alakítson ki innovációbarát
adó- és jogrendszert.
Az ebben szereplő prioritások segítsék elő, hogy a túlzott fragmentáltság csökkenjen ezen a területen. A
testület fontosnak tartja, hogy a felsőoktatás legyen
aktív szereplő a K+F tevékenység és a Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítésében és végrehajtásában.

Az FTT 2005. november 16-i ülésén napirendre tűzi a
„Tudás, alkotás, érték – a Magyar Köztársaság Kormányának tudomány- technológia- és innovációpolitikai
középtávú stratégiája a gazdasági versenyképesség
ösztönzésére (2005-2013)” tervezet megvitatását.
Szintén ezen az ülésen mutatja be Köpeczi Bócz Tamás
OM helyettes államtitkár a II. Nemzeti Fejlesztési Terv
„Versenyképes tudás és a műveltség növelése” c. operatív program tervezetét.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

2005. november 9-én a Nemzeti kutatási és Technológiai Hivatal a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából
konferenciát rendezett a tudomány és gazdaság kapcsolatáról.
A nyitó előadást Dióssy Gábor, a GKM politikai államtitkára tartotta, aki hangsúlyozta többek között, hogy a
kutatás-fejlesztés és az innováció a gazdaságpolitika
kiemelt területe, összefüggésben az Európai Unió tervezett programjaival. Azt is kiemelte, hogy szükséges
növelni a kutatás-fejlesztés arányát a nemzeti jövedelemhez képest, de nem sorolható hátrább az infrastruktúra kiépítése, az autópálya építés és az informatikai
infrastruktúra fejlesztése sem.
Boda Miklós az NKTH elnöke hangsúlyozta, hogy az
NKTH végrehajtó szervezet és a Kormány K+F és innovációs politikáját valósítja meg. Elmondta, hogy nemzetközi tapasztalatok igazolják, hogy ahol a vállalatok köre
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befektet K+F-be, ott nagyobb növekedést képesek elérni, mint ahol nem történik befektetés. Kiemelte, hogy a
teljes K+F tevékenységet illetően változtatni kell a mai
hazai gyakorlaton: a teljesítmény, a hasznosíthatóság
és a csapatmunka dinamikus egységét kell megteremteni.
Parrag László, a Magyar Kereskedelmi kamara elnöke
több fontos összefüggésre hívta fel a figyelmet a valós
helyzet értékelése során. Elemzendőnek tartja, hogy a
kutatóhelyek száma 1994-és 2004 között mennyiben
változott. Ellentétben Dióssy Gábor politikai államtitkárral és Boda Miklós elnökkel egyetértve csökkenést
tapasztalt a meglévő adatokból a szabadalmi bejelentések terén. Javasolta, hogy elemezzék az illetékesek a
visszaesés okait.
A konferencián bemutatkoztak a hazai kutatás-fejlesztés
éllovasai:
- a környezetvédelem, szennyvíztisztítás terén komoly
eredményeket elérő Organika Rt.
- az alapvetően saját kutatási eredményeiből megélő
Richter Gedeon Rt.
- a multinacionális SAP, mely tizedik nemzetközi kutató részlegét hazánkban telepítette le
- az új energetikai kihívásokat igen jól kezelő MOL Rt.
- a General Electric Company magyar cége.
Az eredmények elismerésre méltóak voltak, s a kutatómunka végzése is a mai felgyorsult globalizációs követelményeknek megfelelően a gyors piaci alkalmazkodást,
a fogyasztói igények kielégítését a nemzetközi és hazai
együttműködési formák változatosságát mutatja.
A hazai tapasztalatokról szólva az előadók valamennyien
kifogásolták a hazai kis és középvállalkozások beszállítói
partneri szerepének alacsony színvonalát és az egyetemek magas szakmai felkészültségét és siralmas eszközellátottságát.

Magyar Szabadalmi
Hivatal
2005. november 2-án került sor a 2005. évi Akadémiai— Szabadalmi Nívódíjak átadására a Magyar Szabadalmi Hivatalban.
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar
Szabadalmi Hivatal mint a szellemi tulajdon védelmének
hazai letéteményese, az iparjogvédelmi tudatossággal
gondozott és a nemzetközi megmérettetés próbáját is
kiálló kutatási eredmények megbecsülésére, az alkotók
és tevékenységük társadalmi elismerésére a Magyar
Tudományos Akadémiával 1997-ben közösen alapított
Akadémiai – Szabadalmi Nívódíjat adományozta 2005.
évben:
- Dr. Fischer Jánosnak , a Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Rt. kutatólaboratórium-vezetőjének,
- Dr. Fülöp Ferencnek, a Szegedi Tudományegyetem
Gyógyszerkémiai Intézete tanszékvezető egyetemi
tanárnak,
- Dr. Oros Gyulának, a Magyar Tudományos Akadémia Növényvédelmi Kutatóintézete tudományos főmunkatársának, címzetes egyetemi docensnek.
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A rendezvényen köszöntőt mondott Dr. Meskó Attila , a
Magyar Tudományos Akadémia főtitkára, aki kiemelten
szólt a hazai innovációs szemlélet elterjesztésének, ill. a
K+F ráfordítások növelésének fontosságáról. Dr.
Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
köszöntőjében – többek között – az iparjog-, a szellemiés szerzői jogok védelméről szólt.
A díjakat Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára és dr. Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke adták át.
A rendezvény keretén belül került sor az Élet és Tudomány „Év Cikke Díjak” átadására. Az idei évben 6 cikket
tartott érdemesnek a zsűri a díjakra, melyeket Gózon
Ákos, a lap főszerkesztője adott át.
A rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget Prim
Péter, marketing igazgató képviselte.

Magyar Akkredit á ci ó s Bizottság
2005. október 28-án tartották a Magyar Akkreditációs
Bizottság (MAB) Plénumának soros, októberi ülését a
Professzorok Házában. Az elnökség előterjesztésében
az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása után beszámolókat hallgatott meg és eljárási kérdéseket tárgyaltak.
Az ülésen tárgyalt 11 napirendi pont közül kiemelést
érdemelnek a következők:
- A plénum négy egyetemi és főiskolai tanári kérelemről és egy fellebbezésről döntött az EFT Bizottság javaslatának elfogadásával.
- A doktori iskolák témakörében létesítési és fellebbezési kérelmeket tárgyaltak.
- A plénum tájékoztatást kapott a felsőoktatási alapés mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási
rendjéről szóló Kormányrendelet tervezetről. A MAB
elnökség és a plénum tagok írásos észrevételeit áttekintették és megvitatták. Az 1993-as Felsőoktatási Törvény életbe lépett módosítása új helyzetet teremt, amit a rendelettervezet véleményezésnél kívánnak figyelembe venni.
- A kollégiumi előterjesztések alapján BSc/Ba szakindításokról döntöttek. Az alapszakok távoktatási formáinak előterjesztéseit is tárgyalták.
- Javaslatot fogadtak el az egyházi felsőoktatási intézményekben követhető kétciklusú képzés szakszerkezetéről.
- Az MSc képzéssel kapcsolatos elvi kérdésekben
hoztak egyezetett döntéseket az október 21-i egyetemi tájékoztató, valamint egyes kollégiumok javaslatainak figyelembe vételével.
- Egyes humán és műszaki mesterszakok létesítési
ügyében döntöttek.
- Személyi javaslatokat fogadtak el az intézmények
második akkreditációs körének intézmény-látogatási
bizottságainak összetételével kapcsolatban.
- Az európai képesítési keretrendszerről beérkezett
észrevételeket tekintettek át a MAB plénum véleményének kialakítása érdekében.
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Szakirodalom-figyelõ
Az ülésen részt vett - többek között – dr. Závodszky
Péter, alelnök és dr. Stern Pál, a Magyar Innovációs
Szövetség megbízottja is.
Az ülés nyilvános eredmény-dokumentumai a
www.mab.hu honlapra kerülnek.
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A közhasznú társaság elsődleges célja elősegíteni az
innovációs láncot alkotó alap- és alkalmazott kutatást, a
műszaki és gazdasági termék- és szolgáltatásfejlesztést, valamint a komplex minőségbiztosítással való öszszekapcsolódásukat. Célja, hogy az innovációs eredményeken keresztül erősítse a hazai és nemzetközi kutatók
kapcsolatát a gazdasági élet szereplőivel, és támogassa
a felsőoktatási intézményekben tanuló diákokat, leendő
kutatókat.

Köszöntjük új tagjainkat!
Szakirodalom-figyelõ
Tagsorszám
460.

Közép- és Délkelet-Európai
Innovációs Térség Egyesület

Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer
sor 19-21.
Kapcsolat: Nagy Éva
telefon: 224-67-63
fax:
e-mail:

224-67-61
nagyeva@vki.hu

Elnök: Nagy Éva
telefon: 224-67-63
fax:
e-mail:

224-67-61
nagyeva@vki.hu

A régió innovációs és K+F tevékenységének támogatása, nemzetközi és hazai hálózatépítés, régiós pályázatok
ösztönzése, nemzetközi lobbi-tevékenység, szakmai
konferenciák szervezése, fenti célok értelmében cégek,
intézmények együttműködésének, kapcsolatfelvételének
elősegítése.

Tagsorszám
461.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:
Ügyvezető:
telefon:
fax:
e-mail:

Pro Science Kht.

1089 Budapest, Visi Imre u.
10.
Bakó Levente
70/285-0800
314-3390
bako@proscience.hu
Bakó Levente
70/285-0800
314-3390
bako@proscience.hu

David Bennett: Metró - A földalatti vasút története,
Kossuth Kiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése
Metró: A görög eredetű elnevezés ennek a tömegközlekedési eszköznek a legfontosabb jellemzőjére utal: világvárosi - azaz nagyvárosi - vasút. A világon mindenütt
használt szó az első ilyen vonal, a Londonban 1863-ban
megnyitott Metropolitan Railway nevének rövidítése. Ma
már több mint kétszáz városban működik metró hálózat. És miért nagyvárosi vasút? Mert nagyon költséges
a létrehozása, következésképpen csak ott építenek
metrót, ahol a város olyan nagy, hogy nagyobb teljesítményű tömegközlekedésre van szüksége, mint amit a
felszíni hálózatok többé-kevésbé zavarmentesen biztosítani tudnak, és ahol a tömegközlekedés olyan nagy
méretű, hogy a közérdek igazolja ennek a nagyon drága
beruházásnak a megvalósítását. Hozzájárul ehhez az is,
hogy - amint Bennett is utal rá - a motorizáció megjelenésével elsősorban a nagyvárosokban alakult ki az éles
ellentét magának a városnak, másrészt a közlekedésnek a fejlődésében.
A városok szerves fejlődésében korábban nem volt
szükség a mai kapacitások szerinti nagy áteresztő képességű útvonalakra, és a beépítés nem is hagyott
teret azok utólagos kiépítésére. Még ott is, ahol utólag
helyet romboltak ilyen útvonalaknak - amint tette azt pl.
Párizsban Haussmann báró -, a motorizált közlekedés
ezt is hamar kinőtte, mind erőteljesebben, ma már
mind katasztrofálisabb mértékben előállítva a közutak
használatában a „közlegelők tragédiájának” modern
változatát. Szabad teret új tömegközlekedési vonalak
építéséhez inkább csak a felszín alatt tudtak létrehozni ez a metró.
Bennett e művének legfőbb értéke, hogy igen jó áttekintését adja a metró építés technikatörténetének. Az
alagútfúrás úttörőivel kezdődő ismertetés nem csupán
érdekes és kulturált leíró elbeszélés, hanem nagy hangsúlyt helyez a fontosabb technikai megoldások érdemi,
nemegyszer műszaki alaposságú bemutatására. Ehhez
egyaránt alkalmaz ábrákat és szöveges magyarázatokat. Ezt követően rövid képet ad a modern alagútfúrás
technikájáról, s úgyszintén a vonatokról és a vontatásról
is - itt már csak szóbeli magyarázatokat kapunk, műszaki rajzokat nem. Egy későbbi fejezet hasonló leírást
ad a mozgólépcsőkről is.
A következő rész az első metrókat mutatja be. A legtöbbünknek meglepetés, hogy a világ második legrégebbi metróját Glasgowban építették. Harmadikként a
kontinensen elsőként megépített budapesti földalattiról
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szól, ugyancsak meglehetősen részletesen. Ebben kitér
a BKV mai problémáira, s egy meglehetősen furcsa
közléssel hökkent meg bennünket: eszerint a BKV-nak
súlyos problémát okoz az utasok számának csökkenése,
amit részben az üzemanyag alacsony árával magyaráznak!
A könyv mintegy felét egy válogatás teszi ki, amely metróállomások építészetét mutatja be szerte a világon.
Egyebek közt Berlin, Moszkva, Stockholm, Washington,
Brüsszel, Bilbao, Szingapúr, Torontó, Hongkong és Los
Angeles szerepel a sorban.
Vitathatatlan, hogy a metró, ahol emberek hatalmas
tömegei fordulnak meg, sajátos részévé vált a nagyvárosi folklórnak is. Karakteres metrójegyekről, plakátokról, grafittikről, dekorált vonatokról is szól egy rövid
fejezet. Csatlakozik még egy érdekes, rövid „térképtörténeti” ismertetés a metró térképekről, és egy metrólexikon az egyes metrók legfőbb adataival.

Emanuel Derman: My Life as a Quant - Reflections on
Physics and Finance (Életem Quant-ként – Gondolatok
fizikáról és matematikáról) - John Wiley and Sons,
2004
Dr. Osman Péter ismertetése
„A legtöbb nyereséges opciós stratégiának ugyanaz az
alapja: vásárolj nagy tételben valamilyen egyszerű, kevésbé kelendő terméket. A pénzügyi terméktervezés
segítségével alakítsd át valami vonzóbbá, és azt add el
a retail üzletágban.” Derman megfogalmazásában ennyi
a lényege a befektetési szolgáltatási üzletág ma egyik
legnagyobb gazdasági jelentőségű termékvonalának, és
vele e kitűnő könyv egyik középponti témájának. Ugye
milyen bájosan egyszerű? Azért annyira mégsem...
Teljesen egyértelmű, hogy mindebben az átalakítás az,
ami a jelentős többlet-értéket megteremti. Ám folytassuk Dermantól: „Ehhez az átalakításhoz jól kell ismerni
az ügyfelek szükségleteit, és jól kell tudni kezelni a technikát”. Márpedig aki tudja, hogyan fejlődtek, sokasodtak, differenciálódtak a pénzügyi termékek az utóbbi
néhány évtized során, milyen iramban vágtat itt az innováció, annak egyértelmű, hogy mindebben a kritikus
elem a jól kell tudni kezelni a technikát.
Aki még járatlan ebben, Derman könyvéből is kitűnően
megértheti. Amint ő is elmondja, minden összetett
pénzügyi termék előállítható a piacon kapható egyszerűbb termékek alkalmas kombinációjával. Ez az üzleti
gyakorlatban azt jelenti, hogy a felhasználók minden
egyedi igényéhez, a piaci szereplők minden sajátos
szükségletéhez előállítható olyan testreszabott termék,
amely azt optimálisan kielégíti, és ehhez az alkotóelemeket meg lehet venni a pénzpiacon. Tudjuk azt is,
hogy a pénzügyi terméktervezés segítségével a piacon
lévő termékeket be lehet helyettesíteni szintetikus termékekkel, amelyek összetevői szintén a piacon vásárolhatók meg. Természetesen az üzleti gyakorlatban ezt a
behelyettesítést is arra használják, hogy nyereséget
húzzanak a vételi és az eladási árak különbözetéből.
Jórészt erről indult a spekulációra szakosodott fedezeti
alapok látványos felívelése, és volt idő, midőn ez csaknem kimeríthetetlen aranybányának tűnt - egészen amíg
a híres-hírhedt Long Term Capital Management fedezeti
alap meg nem bukott, megrengetve vele a nemzetközi
pénzpiacot.

Szakirodalom-figyelõ
Derman önéletrajzi műve belülről mutatja meg a befektetési üzletágon belül a pénzügyi terméktervezés szerepének egy nagy szeletét. Nagyon érdekes és tanulságos, ám tény az is, hogy amint rátér a szakmai/technikai részletekre, meglehetősen nehézzé válik igaz, csak annak, aki ezeket is meg akarja érteni. Az a
bizonyos technika: tudjuk is, ő is elmondja, hogy az
utóbbi évtizedekben elméleti fizikusokból és a felsőfokú
matematika egyéb tudósaiból lettek a pénzügyi terméktervezés legkifinomultabb területeinek kiemelkedő szakemberei.
A címbeli Quant a szakma szlengjében pénzügyi területen alkalmazott matematikust jelent. Ő maga is elméleti
fizikusként kezdte, és itt elmeséli, hogyan lett belőle
Quant, majd pedig egy hosszú szakmai menetelés,
tanulás és az üzleti világ sajátosságaihoz való alkalmazkodás eredményeként a világ egyik legnagyobb pénzügyi
cége, a Goldman Sachs kvantitatív stratégiákat kidolgozó részlegének a vezetője. Munkája szakmai tartalmát
jól jellemzi, hogy azok a szakemberek, akik megalkották
az opciók árazásának matematikai modelljét, ezért
közgazdasági Nobel-díjat kaptak. Derman itt bőven szól
róluk és arról, hogyan teremtették meg a híres, Nobeldíjas képlet gyakorlati alkalmazását, hogyan terjesztették ki és finomították annak felhasználási lehetőségeit.
Igen tanulságos, amit az ebben résztvevő két kultúra
ütközéséről elmond: egyrészt a modelleket, technikákat
kidolgozó elméleti szakemberek hozzáállásáról, másrészt a kereskedőkéről, akik használatára az előbbiek az
alkotásaikat készítik.
Tudjuk, pénzügyekben nem létezik feltétlenül nyerő stratégia. Derman erre nagyon világos magyarázatot ad: A
fizikában egy modell helyes, ha helytálló előrejelzést ad
a jelenségek, folyamatok jövőbeli menetére. A pénzügyekben aligha lehet a tények megfigyelésével igazolni
egy modell helyességét, főként mert a piacokon folyamatosan alakítják egymást és önmagukat a hatások és
ellenhatások, az emberek tanulnak a korábbi hibákból
és újabbakat követnek el. Amint mondja, a fizikában a
megismerés játszmájában a tudós Isten ellen játszik, és
Isten nem változtatgatja gyakran az ő törvényeit. Ha
legyőzöd, elismeri. A pénzügyekben viszont Isten teremtményei ellen játszunk, akik az illékony véleményük
alapján mérik az eszközök értékét, nem tudják, hogy
mikor vesztettek, ezért folyamatosan tovább próbálkoznak.

Tricia Yu: TAJ CSI a test és a szellem számára Magyar Könyvklub, 2004
Dr. Osman Péter ismertetése
Örök referenciánk, az Encyclopaedia Britannica szerint
a taj csi csuan jelentése a Nagy Végső Ököl. Ősi, jellegzetes kínai formája a testgyakorlásnak, és úgyszintén a
támadás és önvédelem harcművészetének. Testgyakorlásként arra alakították ki, hogy relaxációt eredményezzen. Yu úgy összegzi, hogy a taj csi olyan ősi gyakorlatsor, amely a laza, gördülékeny mozgást higgadt, éber
mentális állapottal ötvözi. Mint általában a nagy keleti
testkultúra iskolák, a taj csi is mély filozófiai alapra
támaszkodik. A Britannica szerint a kínai filozófiában a
T’ai Chi jelentése Nagy Végső, minden valóság és létezés örök forrása és indítéka, a kozmosz két őserejének,
az aktívnak és a befogadónak - yang és yin - a forrása
és harmonikus egyesülése. Testgyakorlásként a taj csi
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Sajtószemle
folyamatos, ritmikus, kiszámított mozdulatokat alkalmaz, és ezeket ötvözi aprólékosan meghatározott testhelyzetekkel. Tény ugyanakkor, hogy a gyakorlatban
minden mestere többé-kevésbé eltérően tanítja ezek
rendszerét. A támadás és önvédelem eszközeként a
kung fu-hoz hasonlít, nevezik kínai boxnak is. Használják
fegyverekkel, és azok nélkül is.
Yu itt elmondja, hogy a taj csi Kínában, az időszámításunk előtti 13. században jött létre a harcművészet,
valamint a meditáció szintéziséből. Legendás alapítóját
egy kecses daru és egy hajlékonyan tekergő kígyó csatája ihlette meg. Olyan önvédelmi rendszer alakított ki,
amely nem a nyers testi erőre alapoz, hanem a hajlékonyság és rugalmasság hatalmára, az energia - párharcban a másik fél energiája - fogadására, megtartására és visszairányítására. Jegyezzük meg ehhez: a
keleti harcművészetek egyik legkiemelkedőbb felismerése, hogy a támadás erejét, lendületét célszerűen nem
megtörni, és nem is visszaverni kell, hanem úgy fogadni
és irányítani, hogy az a nekünk kedvező irányba és pozícióba vigye tovább az ellenfelünket. Ez pedig messze
nem csak a fizikai harcra érvényes, hanem úgyszintén a
szellemi párbajra, beleértve még az üzleti tárgyalásokat
is.
Nekünk, mindig túlfeszült, hajszolt európaiaknak egyszerre jelent nehézséget és gyógyírt a taj csi alapjának,
a mély összpontosításnak - Yu szavával a taj csi tudatállapot - az elsajátítása. Itt röviden szól ennek módszeréről, és a mozgáselvek ismertetésénél is kiemeli, hogy ez
a laza belső csend állapotának elérését jelenti.
Nagyon jól érezteti a taj csi világát, ahogyan összegzi a
taj csi három alapvető elemét, a róluk szóló fejezet
élén. Ezek a laza, természetes és egészséges légzés; a
csi (életerő) érzékelése, valamint hogy hogyan érezhetjük magunkat minden pillanatban elevenebbnek; és a
lassú és lágy bemelegítés, amely a folyékony, ellazult
mozgás alapja. E három elem együttesen energizálja a
szervezetet, fizikailag és szellemileg egyaránt felkészít a
taj csi gyakorlására.
A szép kiállítású könyv túlnyomó része a mozdulatokat,
testhelyzeteket, mozgássorokat mutatja be tankönyvszerűen, fényképekkel és magyarázó szövegekkel. Egy
további, rövid és nekünk talán kissé ezoterikusnak ható
fejezet magáról a csi-ről, azaz az életenergiáról, annak
műveléséről, áramoltatásáról és összegyűjtéséről szól.
Yu szavaival: Testük olyan er ős legyen, mint egy hatalmas tölgyfa, és olyan rugalmas, mint a fűzfa. Elméjük
csendes, mint a mozdulatlan víztükör. Ez a taj csi lényege.

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség
és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.
KOSSUTH RÁDIÓ: 16 ÓRA, 2005. OKTÓBER 29., SZOMBAT
NEM A MAGYAR FELTALÁLÓ , HANEM A TÁMOGATÁS KEVÉS
„…Hiába talál fel valaki egy nyilvánvalóan zseniális találmányt, megoldást, ha a saját tőkéje nem elegendő

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

ahhoz, hogy a nemzetközi oltalmat megfizesse. Ehhez
lenne szükség az államra, hogy fedezze a kockázatot,
viselje a költségeket, mert csak így tud beindulni az új
technikára alapuló, előbb utóbb nyereséges vállalkozás,
amely aztán az adójából gyakorlatilag visszafizeti az
államnak a pénzt…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 2., SZERDA, 9 OLDAL
ÚJ GE–MS K+F KÖZPONT ÉPÜLT BUDAÖRSÖN
„…Zöldmezős beruházásként, tíz hónap alatt épült fel a
General Electric orvosi röntgenkészülékek összeszerelésére és tesztelésére alkalmas hazai bázisa a Budaörs
határában található egyik ipari parkban…”
ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 2005.

NOVEMBER

2.,

SZERDA,

8.

OLDAL

A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPÉNEK NYITÁNYA
NAPI ÁSZ, 2005. NOVEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 4. OLDAL
INKUBÁTORHÁZ
„…Budaörs – A tavaly elkészült innovációs központ mellett 300 millió forintos beruházással kétezer négyzetméteres inkubátorház épül a budaörsi ipari parkban az
induló kisvállalkozások segítése céljából…”
BLIKK, 2005. NOVEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL
FELTALÁLÓKAT DÍJAZTAK
„…Budapest - A legkiválóbb magyar tudós-feltalálókat
jutalmazták tegnap a Magyar Szabadalmi Hivatalban. A
fődíjat Oros Gyula növényvédő szere nyerte, amelynek
különlegessége, hogy nem halmozódik fel az emberi
szervezetben…”
SZÍNES BULVÁR LAP, 2005.

NOVEMBER

3.,

CSÜTÖRTÖK,

6.

OLDAL

EGELYT MEGFÚRTÁK A FIZIKUSOK
„…Tiltott találmányokról tartott volna előadást ma délután a Millenáris Parkban Egely György, a furcsa ötleteiről közismertté vált kutató, de az utolsó pillanatban
lefújták a programot a rendezők. Bár technikai okokra
hivatkoznak, információink szerint komoly tudósok, fizikusok tiltakoztak az ellen, hogy szót kapjon…”
KOSSUTH RÁDIÓ: DÉLUTÁNI KRÓNIKA, 2005.

NOVEMBER

3.,

CSÜTÖRTÖK

TUDOMÁNY ÉS POLITIKA
„…A tudomány és a politika kapcsolatának fontosságát
hangoztatta Pécsett az Országgyűlés elnöke. Szili Katalin a Magyar Tudomány Ünnepén rendezett konferencián - melyet első alkalommal tartanak vidéken - arról is
szólt, hogy jövőre több pénz jut erre a területre…”
NÉPSZABADSÁG, 2005. NOVEMBER 4., PÉNTEK, 4. OLDAL
TUDOMÁNYÜNNEP
„…Elégedetten vehettük tudomásul, az idén is megtartják a Magyar Tudomány ez évtől december 2-áig tartó,
ünneppé átlényegült Napját, az egy hónapon át zajló,
426 rendezvényt kínáló sorozatot. Jó dolog ez, akárhonnan nézzük!...
…Egy felmérés nemrégiben kimutatta: ahhoz, hogy
előrerukkolhassunk a nemzetek műszaki-tudományos és
nem utolsósorban gazdasági versenyében, hogy tehát
magasabb legyen az életszínvonalunk, sokkal, de sokkal
több, a tudományos pályán dolgozó szakemberünknek
kellene lennie. Ehhez sokkal több pénzt kellene költeni a
költségvetésből kutatás-fejlesztésre. Ezt minden kormány meg is ígéri. Aztán marad minden a régiben. A
rendszerváltás óta eddig a konzervatív kormányok idején
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ment egy kicsit jobban a tudománynak. Ne is tessék
tehát furcsállni a Professzorok Batthyány Körének jobbra húzó ténykedését!...”
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

4.,

PÉNTEK,

11.

OL-

DAL

TILTAKOZÓ ÉRDEKVÉDELEM
„…Érthetetlen és megdöbbentő, hogy innovációra és
kutatás-fejlesztésre kevesebb összeget fordítana a kormány 2006-bon, mint amennyit a vállalkozói szféra e
területekre biztosít. A jövőben az innovációs járulékot
mint állami kötelezettségvállalást a kormány teljesen
eltörölné - adta hírül tegnap az illetékes gazdasági szervezetekkel, szövetségekkel és kamarákkal egyetértésben a Menedzserek Országos Szövetsége…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

4.,

PÉNTEK,

14.

OL-

DAL

A JÖVŐ ÚTJA AZ INNOVÁCIÓ
PÉCSETT TARTOTTA KÖZPONTI ÜNNEPI ÜLÉSÉT A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
„…A magyar tudomány ünnepén - elsőként Budapesten
kívül - Pécsett tartotta tegnap központi ünnepi ülését a
Magyar Tudományos Akadémia…”
DUNA TV: REGGEL, 2005. NOVEMBER 7., HÉTFŐ
MÚLT HÉTEN KEZDŐDÖTT A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE...
„... és mi megígértük hogy mindennap beszámolunk a
rendezvényeiről. Most is következzen egy beszámoló.
A Magyar Tudomány Napja-sorozat részeként rendezték
meg az Eötvös Lóránt Tudományegyetem informatikai
karán a Neumann-napot. Ez a kör az egyetem legfiatalabb köre, mindössze három éve alakult. Évente 400
diákot képeznek itt, a túljelentkezés 2,5-3-szoros…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 8., KEDD, 2. OLDAL
PÁLYÁZATOKAT FÜGGESZTENEK FEL
„…Péntek éjféltől felfüggesztik a gazdasági versenyképesség operatív programban az ipari és innovációs
infrastruktúra fejlesztése (1.2.1.), s a logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése (1.2.2.) támogatására meghirdetett pályázatokra érkező beadványok
befogadását. A pályázói igények elérték a rendelkezésre
álló támogatási keret értékét. A péntek éjfél után postára adott pályázatoknál már nem indítják meg a folyamatot…”
SZÍNES BULVÁR LAP, 2005.

NOVEMBER

9.,

SZERDA,

7.

OLDAL

BOLYGÓT NEVEZTEK EL AZ AMERIKAIAK DANIRÓL
„…Egy 20 éves magyar fiatalemberről neveztek el egy
kisbolygót Amerikában: Rátai Dániel egy középiskolásoknak rendezett tudományos és innovációs olimpián
még májusban hat díjat nyert el, most pedig megérkezett a hetedik elismerésről, a Ratai 11714 nevű bolygóról tanúskodó oklevél is.
Rátai Dániel a Magyar Innovációs Szövetség bajnokságáról jutott tovább az amerikai Phoenixbe, ahol tarolt az
új találmányával: a kétdimenziós számítógépet háromdimenzióssá változtató szerkezetet 6 díjjal jutalmazták…”

nokok kiemelték: a tudományos gondolkodás terén nagy
hagyománnyal bíró városba került az esemény…”
MAGYAR HÍRLAP, 2005. NOVEMBER 9., SZERDA, 14. OLDAL
TUDÁSPOLITIKAI VÁLSÁGJELEK
„…A magyar értelmiségi önkép egyik kirobbanthatatlan
eleme a mély hit (el)ismert szellemi kiválóságunkban,
humán tőkénk nemzetközi versenyképességében…
Mindeközben az utóbbi években sokasodtak a jelek
tudásállományunk, tanulási és tudományos eredménygeneráló képességünk visszaeséséről… 2015 táján
valószínűleg valamilyen kulturálisan is szétvált Magyarország képével leszünk kénytelenek szembesülni… A
nemzetközi kiválóság kutatólaboratóriumai, néhány
egyetemi tanszék, esetleg pár száz csúcstechnológiai
kis- és középvállalkozás alkot majd egy szigetcsoportot.
Ez részét fogja képezni a megfelelő európai magoknak.
Az ott dolgozók jövedelme, életmódja semmiben sem
különbözik majd más, az európai hálózatokba kapcsolt
kollegáikétól…. A legtöbb területen ma a szlovénok és a
csehek mögött a tudásgazdaságban is a harmadikok
vagyunk…”
NÉPSZAVA , 2005. NOVEMBER 9., SZERDA, 3. OLDAL
A BOLYGÓ NEVE RÁTAI
„…A mindössze húszesztendős Rátai Dániel „felszállt a
fejünk fölé": egy 3-6 kilométer átmérőjű, 5,7 dőlésszögű, 0,126 excentricitással rendelkező bolygónak lett a
keresztapja…”
NÉPSZABADSÁG, 2005. NOVEMBER 9., SZERDA, 18. OLDAL
BEFEKTETÉS AZ EMBEREKBE
„…Tamás Pál szociológus, a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének igazgatója az ülésen rámutatott, hogy a tudástermelő és tanulóképességre vonatkozó mutatók megtorpantak, illetve részben
visszaestek, amit komolyan kell venni…”
NÉPSZAVA , 2005. NOVEMBER 9., SZERDA, 9. OLDAL
A KUTATÓ FELEL ŐSSÉGE - A KUTATÁS ERKÖLCSE
ETIKAI KÓDEX LÉTREHOZÁSA A HOLNAP NYÍLÓ BUDAPESTI

NOVEMBER

4.,

PÉNTEK,

5.

OLDAL

A TUDOMÁNYT ÜNNEPELTÉK
JÖVŐ BIZONYTALAN AZ ÚJ PÉCSI KUTATÓINTÉZET SORSA
„…Pécs Idén először vitték ki a fővárosból a Magyar
Tudomány Ünnepe központi rendezvényét. Mint a szó-

TU-

DOMÁNYOS VILÁGFÓRUM EGYIK FŐ CÉLJA

„…Budapesten a hét második felében tartják a Tudomány II. Világfórumát. Két éve, az első hasonló találkozón döntöttek arról, hogy globális etikai kódexet hoznak
létre, alapelveinek kidolgozásával pedig ezt a tanácskozást bízzák meg. A UNESCO döntése alapján megszerkesztendő kódex rögzíti korunk megnövekedett jelentőségű tudományos-technológiai kutatásainak etikai értékeit és felállítja a kutatás tilalomfáit…”
NÉPSZAVA , 2005. NOVEMBER 9., SZERDA, 16. OLDAL
BOLYGÓT NEVEZTEK EL RÁTAI DÁNIELRŐL
DUNA TV: SZERDA REGGEL, 2005. NOVEMBER 9., SZERDA
ISMÉT ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS
VERSENY
„…A kreatív fiatalok számára kiírt megmérettetésre az
idén 15. alkalommal kerül sor. A verseny médiapartnere a Duna Televízió…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 2005.

17

Sajtószemle

NOVEMBER

10.,

CSÜTÖRTÖK,

2.

OLDAL

SZABADALMI KONFERENCIÁK
„…Félszáz ország több mint hatszáz innovációs szakembere tanácskozik e napokban Budapesten. A magyar
főváros ad otthont az európai szabadalmi információs
konferenciának…”
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Sajtószemle
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

NOVEMBER

10.,

CSÜTÖRTÖK,

4.

A TUDOMÁNY ÜNNEPE LEGÚJABB HÍREIT LÁTHATJÁK

OLDAL

KEVESET KÖLT KUTATÁS -FEJLESZTÉSRE MAGYARORSZÁG
„…Magyarország számára kitörési pont lehet a kutatásfejlesztés erősítése, ezért mind az államnak, mind a
gazdasági szereplőknek növelniük kellene a k+f-re fordítandó forrásokat, ennek ellenére csökkennek ezek az
összegek – hangsúlyozta Parragh László azon a tegnapi
konferencián, amely a gazdaság és az innováció kapcsolatát vizsgálta…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

NOVEMBER

10.,

CSÜTÖRTÖK,

5.

OLDAL

HÁLÓZATBA TÖMÖRÜLŐ SZABADALMI HIVATALOK
„…Májustól kezdi meg működését a gyakorlatban az EU
nemzeti szabadalmi és védjegyhivatalainak hálózata,
amelynek kiépítését júniusban kezdték meg…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

NOVEMBER

10.,

CSÜTÖRTÖK,

5.

OLDAL

AZ EURÓPAI SZABADALMI INFORMÁCIÓS KONFERENCIÁT ...
„…1999 óta évente rendezik meg, amely kétévente
kibővül az Európai Bizottság kezdeményezésére 1990ben elindított, a szellemi tulajdon kérdésével és az innovációs folyamat témájával foglalkozó Patinnova konferenciával. Az egyszerre megrendezett EPIC–Patinnova
konferencia az új EU-tagállamok közül elsőként Magyarországon volt…”
BLIKK, 2005. NOVEMBER 10., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL
MAGYAR KUTATÓ NYERT
„…Magyar nyertese is lett a fiatal európai kutatók számára kiírt európai pályázatnak. Nusser Zoltán, az MTA
Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének munkatársa
tegnap vette át a díjat Magyar Bálint oktatási minisztertől…”
METRO, 2005. NOVEMBER 10., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL
VÁLLALATI FEJLESZTÉS ÁLLAMI HELYETT
KUTATÁS
„…Világszerte erősödő tendencia, hogy a vállalkozások
egyre nagyobb részt vállalnak a kutatás-fejlesztés (K+F)
támogatásából. Az innováció területén legsikeresebb
országokban a vállalatok ilyen célú kiadásai többszörösen meghaladják az államét - mondta Dióssy Gábor, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium politikai államtitkára egy konferencián szerdán, Budapesten…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

10.,

CSÜTÖRTÖK,

4.

OLDAL

AZ EMBERISÉG NAGY RÉSZE NEM JUT INFORMÁCIÓHOZ
GULYÁS BALÁZS: HAZÁNKNAK JOBBAN KELL ÖSZTÖNÖZNIE

A

„…A tudomány világ fővárosává válik Budapest három
napra… Gulyás Balázs agykutató-professzor; a tanácskozás egyik főszervezője lapunknak elmondta; a tudás,
az etika és felelősség kérdését elemző konferencia a
XXI. század olyan új kihívásaira keresi a választ, mint az
információs vagy az ökológiai terrorizmus elleni védekezés, a tudás igazságosabb elosztása globális szinten…”
NÉPSZABADSÁG, 2005.

NOVEMBER

10.,

CSÜTÖRTÖK,

VILÁGFÓRUM BUDAPESTEN
DUNA TV: REGGEL, 2005. NOVEMBER 10., CSÜTÖRTÖK

DUNA TV: HÍRADÓ, 2005. NOVEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
ALIG FÉL ÉV LEFORGÁSA ALATT A CSILLAGOK KÖZÉ EMELKEDETT
RÁTAI DÁNIEL
„…A fiatal feltaláló-zseni még májusban az ifjúsági innovációs olimpián gyűjtött be hat első helyezést, s teljesítménye elismeréseként a napokban kisbolygót neveztek el róla az amerikaiak. Az égi névadó jelentőségét
növeli, hogy Rátai Dániel 19 esztendős korában érte el
ezt a megtisztelő kitüntetést…”
CASH-FLOW, 2005. NOVEMBER, 116. OLDAL
NINCS BENNE FANTÁZIA
ROBOTOK JÖVŐJE
„…Hiába a sok kutatási-fejlesztési projekt, az Európai
Uniót változatlanul jócskán megelőzi a két robotikai
nagyhatalom, az Egyesült Államok és Japán. A lemaradás még inkább szembeötlő, ha a praktikus célokra
gyártott, kereskedelmi forgalomba kerülő termékeket
vesszük számba…”
NAPI ÁSZ, 2005. NOVEMBER 11., PÉNTEK, 2. OLDAL
TUDOMÁNY VILÁGFÓRUM
„…A jövő nemzedékek iránti felelősséget, illetve a kutatás szabadságát emelte ki Sólyom László kör társasági
elnök a Tudomány Világfóruma megnyitóján…”
MAGYAR HÍRLAP, 2005. NOVEMBER 11., PÉNTEK, 5. OLDAL
FÉLEZER TUDÓS A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMÁN
MAGYAR HÍRLAP, 2005.

NOVEMBER

11.,

PÉNTEK,

11.

OLDAL

VILÁG BÖLCSEI
ÁLLÁSPONT
„…Valóban itt az ideje, hogy a tudósok, politikusok,
pénzemberek – a döntéshozók – végre megint találkozzanak a Tudomány Világfórumán. Nem akármilyen
eseményről van szó, nem is először tartják meg és nem
is akárhol, hanem Budapesten. Ideig-óráig talán megint
a Roosevelt térre, a Magyar Tudományos Akadémiára
figyel a világ, és jut valami a reflektorfényből a politikusokra is…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

11.,

PÉNTEK,

1+2.

OLDAL

SZELLEMI GYARAPODÁST

OLDAL

DUNA TV: HÍRADÓ, 2005. NOVEMBER 10., CSÜTÖRTÖK
A JÖVŐ NEMZEDÉKEK IRÁNTI FELELŐSSÉGET ÉS A KUTATÁS
SZABADSÁGÁT HANGSÚLYOZTA SÓLYOM L ÁSZLÓ...

1.

TUDOMÁNYOS VILÁGFÓRUM BUDAPESTEN
„…Mintegy nyolcvan országból több mint 450 külföldi és
150 hazai vendég érkezett, köztük három Nobel-díjas
tudós vesz részt a Tudomány Világfóruma című budapesti rendezvényen…”
NÉPSZABADSÁG, 2005.

NOVEMBER

11.,

PÉNTEK,

1+18.

OLDAL

VILÁGFÓRUM TUDÓSOKNAK
BUDAPESTEN AZ ETIKÁRÓL

ÉS A FELELŐSSÉGRŐL TANÁCSKOZ-

NAK

„…Hatszáz ember - 450 kutató és 150 újságíró - találkozott tegnap az Akadémián. Plenáris ülésekről szekcióülésekre mentek, a szünetekben egyeztettek. Ez
megy három napon át. A tudomány és az etika, illetve a
felelősség kapcsolatáról beszélnek, lévén ez a központi

XV. évf.

2005. november 15.

21. szám

témája a Tudomány Világfórumának (World Science
Forum), amelynek ismét Budapest a házigazdája…”
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Sajtószemle
NÉPSZABADSÁG, 2005.

NOVEMBER

12.,

SZOMBAT ,

3.

OL-

DAL

TUDÓS ETIKA

NÉPSZABADSÁG, 2005.

NOVEMBER

11.,

PÉNTEK,

18.

OL-

DAL

EURÓPA !
„…Riadót fújt a minap Janez Potocnik, az Európai Bizottság szlovén tagja, aki tegnap - a Tudomány Világfóruma résztvevőjeként - Budapesten tárgyalt. Miről? kérdeztük a tudományos kutatásért felelős, 47 éves EUbiztost…”

„…Ha azt nézzük, hogy hány Nobel-díjas jött össze a
második budapesti World Science Forumon – a tudományos események jelentőségének fokmérője ez a
szám, bár kétséges, hogy valóban érdemi értéket jelente -, akkor meglehetősen gyengére sikeredett ez a találkozó. Három Nobel-díjas ugyanis nem sok…”
MAGYAR NEMZET, 2005.
25. OLDAL
TUDÁS, ETIKA, FELELŐSSÉG

12.,

NOVEMBER

SZOMBAT ,

MA-

GAZIN,

NÉPSZAVA , 2005. NOVEMBER 11., PÉNTEK, 1+4. OLDAL
ELŐBBRE VISZI-E A VILÁGOT A FÖLD TUDÓSAINAK PÁRBESZÉDE?
„…Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke: Igen, mert a tudósok feltesznek olyan kérdéseket, amelyekről senki
sem beszél. És ha a globalizálódott világban a tudósok
véleménye a törvényalkotókig is eljut, remélhető a változás…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 11., PÉNTEK, 2. OLDAL
KAMARAI TÉZISEK
„…A kormány gazdaságpolitikájában prioritást kell kapnia az innováció, a kutatás-fejlesztés ösztönzésének – áll
a tézisek sorában – csakúgy, mint a foglalkoztatás bővítésének, az aktivitási ráta emelésének. Fontos a munkaerőpiac igényeihez igazodó oktatási-képzési rendszer
feltételeinek megteremtése és az EU-források optimális
kihasználása…”
MÉRNÖK ÚJSÁG, 2005. NOVEMBER, 22. OLDAL
MAGYAR TALÁLMÁNY ÉS TERMÉK NYERT AZ IDEI „INNOVÁCIÓS
OSCAR”-ON

NOVEMBER

14.,

HÉTFŐ,

1+2+3.

TUDOMÁNY VILÁGFÓRUM ÉS FELPÖRGŐ ÚJÍTÁSHASZNOSÍTÁS
MH-ÖSSZEÁLLÍTÁS
HASZNOS 175 MILLIÁRD?
„…A tavaly elfogadott kutatás-fejlesztési törvény a parlamentben olyannyira nem tűnt fel, hogy talán észre
sem vették a képviselők, hogy megszavazták. Ám a
tudományos világ ettől várja a megváltást, vagy legalábbis a fordulat kezdetét…
…Vállalkoznak az egyetemek
"Nagyon el vagyunk maradva a fejlett világtól ebből a
szempontból – mondta lapunknak Vass Ilona, a törvény
megszületése felett bábáskodó Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal elnökhelyettese… Túlhajtott a biotechnológia
Alapkutatás nélkül nincs jövő…”
MAGYAR HÍRLAP, 2005. NOVEMBER 14., HÉTFŐ, 3. OLDAL)
A MÁSODIK BUDAPESTI TUDOMÁNY VILÁGFÓRUM
MAGYAR HÍRLAP, 2005. NOVEMBER 14., HÉTFŐ, 3. OLDAL
INTERJÚK A VILÁGFÓRUMON

MÉRNÖK ÚJSÁG, 2005. NOVEMBER, 37. OLDAL
GÁBOR DÉNES EMLÉKTÁBLÁT AVATTAK
DUNA TV: REGGELI, 2005. NOVEMBER 11., PÉNTEK
A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA BUDAPEST 2005 KONFERENCIÁT
A HAGYOMÁNYOKHOZ HÍVEN...
DUNA TV: HÍRADÓ, 2005. NOVEMBER 12., SZOMBAT
A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS AZ EGYIK LEGFONTOSABB
KIHÍVÁS...

MAGYAR HÍRLAP, 2005.
OLDAL

OLYAN

„...amelyekre a tudósoknak hatékony választ kell tudni
adniuk a jövőben - jelentette ki Gyurcsány Ferenc miniszterelnök a Tudomány Világfóruma elnevezésű budapesti rendezvényen…”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. NOVEMBER 14., HÉTFŐ, 3. OLDAL
MAGYARORSZÁGON CSAK A MULTIK FEJLESZTENEK
„…Normális esetben a statisztika a világ legszürkébb
dolga (bár fontos, persze). Júliusban mégis érzelemdús
nyilatkozatháborút váltott ki a Központi Statisztikai Hivatal azzal, hogy kiadta a 2004-es kutatás-fejlesztésről
készített előzetes jelentését. Érthető: olyan rossz adatokat prezentált a hivatal, hogy sokan a szívükhöz kaptak. (A végleges, ellenőrzött adatokat a héten adják
ki.)…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

14.,

HÉTFŐ,

1+2.

OLDAL

KOSSUTH RÁDIÓ: ESTI KRÓNIKA, 2005.

NOVEMBER

12.,

LEFARAGTÁK A JÖVŐ ÉVI KUTATÁSOK TÁMOGATÁSÁT

SZOMBAT

A

MINISZTERELNÖK A GLOBÁLIS KIHÍVÁSOKRA VÁLASZT ADÓ

NEMZETKÖZI INTÉZMÉNY FELÁLLÍTÁSÁT JAVASOLTA . A
MÁNY

TUDO-

VILÁGFÓRUMÁNAK ZÁRÓNAPJÁN BUDAPESTEN…

MAGYAR HÍRLAP, 2005.

NOVEMBER

12.,

SZOMBAT ,

4.

OLDAL

„…A kormány becsapja a vállalkozásokat, cserbenhagyja
a kutatásfejlesztés szereplőit, megszüntetve a vállalkozásokkal egyenlő teherviselési kötelezettségét a terület
finanszírozásában - állítja Pálinkás József. Érdeklődésünkre az oktatási tárca megígérte a helyzet rendezését, igaz, a következő kormány kontójára…”

ÖKOLÓGIÁRÓL TANÁCSKOZTAK A VILÁG TUDÓSAI
„…A tudománynak rá kell kényszerítenie a politikát, hogy
meghozza a szükséges döntéseket a környezetvédelem
érdekében - jelentette ki Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter a Tudomány Világfórumán…”

NÉPSZABADSÁG, 2005. NOVEMBER 14., HÉTFŐ, 2. OLDAL
JOGOK ÉS FELELŐSSÉGEK
BEFEJEZŐDÖTT A TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMA
NÉPSZAVA , 2005. NOVEMBER 12., SZOMBAT , 4. OLDAL
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érdekessé és élvezhetővé tenni az átlag újságolvasó
számára is a tudományt...”

NE FINNYÁSKODJUNK, ADJUK EL…
„…Nem csupán "elegáns" viták színhelye a második
budapesti Tudományos Világfórum. Az egyik kísérő
rendezvényen az Akadémia kistermében például arról
szólt a disputa, hogyan lehet "eladni" azaz érthetővé,

VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 14., HÉTFŐ, 2. OLDAL
BUDAPESTRE FIGYELT A TUDOMÁNYOS VILÁG

Pályázati felhívások
A Közép-Európai Kezdeményezés (CEI) által elindított „Kutatástól a Vállakozásig” c. spin-off projektet keretében
innovatív kisvállalkozások egy 20 ezer euró értékű díjra pályázhatnak.
Az
A
-

5 győztes innovációs KKV-t az alábbi kritériumok alapján választják ki:
a KKV
az üzleti ötlet újdonsága
az üzleti ötlet megvalósíthatósága a gyakorlati alkalmazást tekintve
a „bankképesség” (befektetők megtalálásának esélye).

kiírók négy innovatív szektor előnyben részesítenek, nevezetesen:
információs és kommunikációs technológiák
alkalmazott bio-technológiák
nanotechnológiák
új eszközök

Határidők
- A CEI Innovációs KKV Díjjal kapcsolatos információk megtalálhatók a www.ceinet.org/InnovativeSMEs honlapon
2005. október 1-től.
- Jelentkezési lap visszaküldése 2005. október 1-től 2005. december 15-ig
- A győztes innovációs KKV kihirdetése a www.ceinet.org-on 2006. január 30-án
- Díjátadó ünnepség Triesztben (2006. első felében)
További információ: Ms. Elisabetta Dovier, Közép-Európai Kezdeményezés (CEI)
Tel.: +39 040 77 86 738/777, Fax.: +39 040 77 86 766
E-mail: dovier@cei-es.org

Várható események
Az ITDH-val három esztendeje szorosan együttműködő Pannon Autóipari Klaszter a 3. Nemzetközi Autóipari Fórum
keretében, november 15-én, Győrben hazai és nemzetközi futó REGINS projekteket kíván bemutatni (ALFACar,
Catia, Safebike).
A REGINS (REGional standardised Interfaces for a better INtegration of regional SME in the European Economy) a
partner régiók olyan közös, kooperációs projektje, melynek célkitűzése technológiaorientált projektek felkutatása és
támogatása az autóipar ill. a logisztika területén.
A
-

projektben az EU négy régiója, illetve annak operatív szervezetei vesznek részt:
Felső-Ausztria: TMG /Oberösterreichische Technologie- und Marketinggesellschaft m.b.H./
Stuttgart Régió: WRS /Wirtschaftsförderung Region Stuttgart/
Lombardia: LR /Lombardy Region/ - a régió első számú képviseleti szerve
Nyugat-dunántúl Reg. Fejl.Ügynökség: WPRDA /West-Pannon Regional Development Agency/

Program:
1. nap (november 15.):
A házigazda PANAC két futó projektet fog bemutatni:
- A Győri Széchenyi István Egyetem kutatási lehetőségei – Kooperációs Kutató Központ és a nemrég megnyert
Regionális Egyetemi Tudásközpont bemutatása.
- Egy innovatív termék bemutatása – Mobilizátor Kft. prezentációja /A vállalat egy magasraktári és szállítási megoldásokra alkalmas, nemzetközi szabadalmi oltalom alatt álló logisztikai eszközrendszert alkotott./
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A „Határmenti együttműködések Közép-Európában” címmel tartott Bécsi autóipari klaszter prezentációja után a
szlovák együttműködési lehetőségeket mutatja be a pozsonyi Business and Innovation Centre.
Délután kétoldalú üzletember-találkozót szerveznek szlovák, osztrák, német és magyar cégek bevonásával.
2. nap (november 16.):
- 1 modul: Fókuszban a Környezeti Menedzsment Környezetvédelmi Konferencia
KIR (Környezetirányítási rendszer) és EMAS (Európai Környezetvédelmi Szabvány) bemutatása, EMAS speciális követelményei, EMAS előnyei, EMAS hitelesítési folyamat, illetve esttanulmány (EMAS bevezetése az Audi-nál)
- 2 modul: Regins, főként külföldi partnereknek gyárlátogatások szervezése (Audi, Sokoró, Sapu)
További információ:
ITDH Kht., Veidner Marcell
1061 Budapest, Andrássy út 12.
Tel.: 472-8160, Fax: 472-8140

2005. november 24-én 15.00 órakor nyílt szakmai napot tart a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület és a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Szerzői Jogi Szakosztálya, melynek napirendje a következő:
1. Tájékoztató a 2005. szeptember 8. és 11. között Budapesten megrendezett „Enforcement of IP
Rights in the Enlarged EU” című AIPPI-MIE-MSZJF konferenciáról.
2. Tájékoztató „A szerzői jogi alapú ágazatok gazdasági súlya Magyarországon” című MSZH-tanulmány elkészültéről.
3. Tájékoztató a 2005. szeptember 18. és 21. között Párizsban megrendezett „Exploring the Sources of
Copyright” című ALAI kongresszusról, illetve konferenciáról.
4. Tájékoztató az Egyesült Királyság EU elnökség alkalmából 2005. október 5. és 7. között „Creative
Economy Conference”-ről.
5. Tájékoztató a WIPO Standing Committee on Copyright and Related Rights 2005. november 21. és 23.
között (elsősorban a javasolt WIPO Broadcasters Treaty tárgyában) magtartott üléséről.
6. Szakmai vita az Európai Bizottság 2005/737/EC számú ajánlásáról a szerzői és szomszédos jogoknak
a jogszerű online zeneszolgáltatást szolgáló határokon átnyúló kezeléséről.
A napirendeket követően kerül sor a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Szerzői Jogi Fórum Apáthypályázatának ünnepélyes díjkiosztására.
A rendezvény helyszíne: Magyar Szabadalmi Hivatal, földszinti Konferenciaterem (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)
További információ:
Párkányi Mária,
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Tel.: 353-16-61

2005. november 24-én 15.00 órakor a Találmányi-Szabadalmi Szakosztály rendezésében Kerény Judit (szabadalmi ügyvivő, DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda) „Visszatekintés az AIPPI-MIE-MSZJF jogérvényesítési konferenciára – egy szabadalmi ügyvivő szemével” címmel tart előadást.
A rendezvény helyszíne: Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Tanácsterme (Budapest V. , Bajcsy-Zsilinszky út 16.)
További információ:
Párkányi Mária, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Tel.: 353-16-61

2005. november 29-én 15.00 órakor a Védjegy-, Versenyjogi és Formatervezési Szakosztály rendezésében Dr.
Gödölle István (szabadalmi ügyvivő, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda) „Ütközés a
kiterjedő közösségi védjegyek és a Magyarországon fennálló korábbi védjegyek között” címmel tart előadást.
A rendezvény helye: Magyar Szabadalmi Hivatal földszinti Konferenciaterme (Budapest, V., Garibaldi u. 2.).
További információ:
Párkányi Mária, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Tel.: 353-16-61
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A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége és a NAPI Gazdaság Vállalkozásfejlesztési Fóruma
2005. december 5-én, szerdán 15:00 kezdéssel tartja következő rendezvényét.
Helyszín: Budapest, V. Kossuth L. tér 6-8, VI. em. 635 sz. terem.
A rendezvény témája:
A Gazdasági Versenyképesség Operatív Programjának (GVOP) kedvezőbbé tétele a pályázó
vállalatok számára.
Vendégeink:
- Egyed Géza EU fejlesztési alapokért felelős helyettes államtitkár, Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
- Dr. Inzelt Péter igazgató, MTA SZTAKI
Október 26-án a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium bemutatta, hogyan teszik a kis- és
középvállalkozások számára sokkal könnyebben elérhetővé a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programja keretében elnyerhető támogatásokat, és felhasználóbaráttá annak pályázati
rendszerét.
A bemutató keretében tartott előadásokon az is elhangzott, hogy a megvalósítás eddigi problémái a GVOP-t a „klinikai halál” állapotába sodorták, s így annak hatékonysága messze elmaradt mindazok várakozásától, akik innovációs programok megvalósításához, KKV-k versenyképességének javításához kerestek benne támogatást.
A GKM helyettes államtitkára szerint gyökeres fordulatra, a hivatali eljárás igen erőteljes javulására számíthatnak azok, akik a versenyképesség javításához a GVOP keretében keresnek támogatást. A szemlélet lényege, amelyet a támogatási rendszerben meghatározóvá tesznek, a
következőkben összegezhető:
- A GVOP keretében nyújtott támogatást a fejlesztésbe történő befektetésként kezelik. Egyaránt jelenti ez azt, hogy a nemzetgazdaság számára megfelelő megtérülést várnak el tőle,
valamint hogy a Minisztériumot és a pályázókat egyenrangú feleknek tekintik.
- A pályázati rendszer működtetését szolgáltatásnak tekintik, és annak fő jellemzői az ügyfélközpontúság, az átláthatóság, a pályázóbarát, segítő hozzáállás és a gyors, szakszerű bonyolítás kell hogy legyenek, a bürokratikus elemek jelentős csökkentésével.
- Megvalósításában a fő célkitűzések: tervezhető pályázati folyamat, tervezhető likviditás, észszerű biztosítéki rendszer, átlátható értékelési és bírálati rendszer, és a kiegészít ő áthidaló
finanszírozás megteremtése a pályázók számára.
A tagozati ülésen vitaindítóként dr. Inzelt Péter , az MTA SZTAKI igazgatója – a Magyar Innovációs Szövetség véleményét is képviselve – arról szól, mit várnak a pályázati rendszertől a
felhasználók.
Felkért előadóként Egyed Géza helyettes államtitkár pedig tájékoztatást ad a GVOP pályázatrendszer egyszerűsítéséről.
Szakmai vezető: Dr. Osman Péter , a Tagozat elnöke
A részvétel díjmentes.
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AZ IFJÚ FELTALÁLÓKAT ÉS
TUDÓSJELÖLTEKET KERESSÜK!
A Magyar Innovációs Szövetség
az Iparfejlesztési Közalapítvány támogatásával
az Oktatási Minisztériummal, és a Duna Televízióval
közösen a 2005/2006-os tanév időszakára, 15. alkalommal meghirdeti a tehetségkutató

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI
TUDOMÁNYOS ÉS
INNOVÁCIÓS VERSENYÉT.
HOVÁ KELL KÜLDENI?
A nevezések beérkezési, ill. leadási helye a verseny titkársága:
MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG
1036 Budapest III., Lajos u. 103., tel.: 453-6572, fax: 240-5625
e-posta: innovacio@innovacio.hu, honlap: www.innovacio.hu
A verseny titkára: Prim Péter, a MISZ marketing igazgatója.
A versennyel kapcsolatban a fenti címen és telefonon lehet érdeklődni.

MIT FOGADNAK EL?
A témajavaslat elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság
figyelembevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden pályázó értesítést kap 2006. február 3-ig.

HOGYAN TOVÁBB?
Az elfogadott témák tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét
2006. május 2-án 15 óráig beérkezően kell beküldeni a verseny titkárságára. A pályamunkákat 3 példányban
kell elkészíteni max. 7 A4-es, gépelt oldal terjedelemben (12 pontos betű, normál sorköz). Az ábrákat, grafikonokat külön, mellékletként (+max. 10 oldal) kell a dolgozatba illeszteni, melyet nem szabad bekötni, összefűzni.
Csatolni lehet a bemutatást elősegítő saját készítésű modelleket, kísérleti berendezéseket, prototípusokat.

MIT ÉRTÉKELNEK?
A kidolgozott pályaműveket a zsűri az alábbi szempontok alapján értékeli:
+ a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása;
+ a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke;
+ az írásos anyag, ill. alkotás (vagy modell) színvonala; ill. az elkészített eszköz működőképessége;
+ a projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió), ill. hasznosíthatósága;
+ az eredmények ésszerű és világos értelmezése.

... EGYÉB TUDNIVALÓ?
A legjobb munkákat a pályázók a Duna TV "Heuréka, megtaláltam" c. különműsorában személyesen mutatják be.
A bemutatásra alkalmas pályaműveket 2006. júniusában kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők.
Az ünnepélyes díjátadásra a kiállítás megnyitóján kerül sor.
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag is támogathatják. A verseny szervezői biztosítják a
nyilvánosságot a támogatások elnyerése érdekében, ill. közreműködnek az indokolt költségek megtérítésében.

A ZSŰRI TAGJAI:
Elnök: Dr. Ormos Pál, akadémikus, az MTA SZBK Biofizikai Intézet igazgatója
Tagok: Bolyky János Antal vezérigazgató, COVENT Tőke Befektető Rt. | Dr. Bendzsel Miklós elnök, Magyar
Szabadalmi Hivatal | Dr. Csermely Péter egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem | Dr. Gordos Géza egyetemi
tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem | Dr. Havass Miklós elnök, SZÁMALK Rt. | Dr. Kemény
Tamás ügyvezető igazgató, Iparfejlesztési Közalapítvány | Dr. Kőhalmi Zsolt ügyvezető igazgató, Puskás Tivadar
Közalapítvány | Dr. Kroó Norbert akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke | Dr. Matolcsy Mátyás
ny. főmérnök, IKARUS Rt. | Dr. Náray-Szabó Gábor akadémikus, ELTE | Dr. Orbán István vezérigazgató, EGIS
Gyógyszergyár Rt. | Dr. Pakucs János ügyvezető igazgató, Olajterv Rt., a Magyar Innovációs Szövetség elnöke |
Pomezanski György alelnök, Duna Televízió | Dr. Sallai Gyula rektorhelyettes, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem | Sipos János helyettes államtitkár, Oktatási Minisztérium | Dr. Veress Gábor
egyetemi tanár, Debreceni Egyetem | Dr. Závodszky Péter akadémikus, MTA SZBK Enzimológiai Intézet

A verseny fő támogatói:

A verseny támogatói:

Médiatámogatók:

Iparfejlesztési Közalapítvány Oktatási Minisztérium

Magyar Szabadalmi Hivatal, Puskás Tivadar Közalapítvány, Magyar Telekom Rt., T-Mobile Magyarország Rt.,
BorsodChem Rt., EGIS Gyógyszergyár Rt., 77 Elektronika Kft., Siemens Nemzeti Vállalat, Infopark Rt.

Főtámogató

British Council, Chinoin Rt., Covent Tőke Befektető Rt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.,
Innomed Medical Rt., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

Támogatók
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