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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Magyar Innovációs Szövetségek közösen 2005. november 23án sajtótájékoztatót tartott az MKIK Kossuth téri székházában.
A sajtótájékoztató keretein belül dr. Pakucs János , a MISZ elnöke, dr. Parragh László, az MKIK elnöke és Kovács
Vince, az MKIK alelnöke tájékoztatást adott a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló T/17 700
számon benyújtott törvényjavaslat 100.§-nak, „A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi XC.
Törvény” módosításával kapcsolatosan a Szövetség és a Kamara által közösen kialakított állásfoglalásáról.
Dr. Parragh László, elmondta, hogy két évvel ezelőtt ellenezték ezt a törvényt, de a törvényben meghatározott költségvetési kötelezettségek után elfogadták. Az idei költségvetési törvényben éppen a már törvényben rögzített állami
kötelezettségek kiiktatásáról van szó.
Dr. Pakucs János az innovációról, mint gazdasági kitörési pontról beszélt, és grafikonokkal, táblázatokkal illusztrálta
a K+F ráfordítások és az innovációs teljesítmény közötti összefüggést.
Kovács Vince, elmondta, hogy a Kormány elvárja a jogkövetést a vállalkozóktól, ugyanakkor saját maga nem akarja
betartani a két évvel ezelőtt vállalt kötelezettségeit.
A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy szövegszerű törvénymódosítási javaslatot juttatnak el az illetékes szervekhez.
A sajtótájékoztatón részt vett dr. Antos László , a Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója és Garay Tóth
János, kommunikációs igazgató is.
Állásfoglalás
„…A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról megalkotott 2003. évi XC. törvény deklarált célja az volt, hogy kiszámítható és biztos forrást jelentsen a magyar gazdaság technológiai innovációjának ösztönzésére. Az Alap bevételi
forrásait egyrészt a vállalkozói szféra által fizetett innovációs járulék, másrészt a központi költségvetés biztosítja.
Az Alap forrásainak biztonságos tervezhetősége érdekében a törvény előírja, hogy az éves költségvetési hozzájárulás
nem lehet kevesebb, mint a járulék megfizetésére kötelezetteknek a tárgyévet két évvel megelőző évre elszámolt
befizetéseinek összege. Ezt a kötelezettséget először a 2006. évi költségvetési törvényben kell érvényesíteni.
A vállalkozó szféra eredetileg nem támogatta a törvényjavaslatot (ezt az MKIK határozottan meg is fogalmazta),
végül annak tudatában törődött bele terheinek újólagos növelésébe, hogy garanciális szabály biztosítja: a költségvetési támogatás nem lehet kevesebb, mint a vállalkozók befizetései. A jogszabály arról is rendelkezik, hogy az
Alap pénzeszközeit a gazdasági társaságok által közvetve vagy közvetlenül megvalósított kutatási és technológiai
innovációs tevékenységekre kell fordítani.
A 2004. évi tényadatok kedvezőtlen tendenciákat jeleznek:
2002. évet követően folyamatosan csökken a hazai K+F ráfordítás;
az Innovációs Alapból nyújtott támogatások, mintegy kétharmada a költségvetési intézmények burkolt finanszírozását jelentette,
a regionális innováció fejlesztési-célú forrásainak aránya 2004-ben és 2005-ben alatta maradt a törvényben előírt
25 százalékos mértéknek;
az Innovációs Alap felhasználására vonatkozó döntésekben a reálszféra nem kap súlyának, szerepének megfelelő
részvételi lehetőséget.
A gazdaság szereplői kifogásolják, hogy a kormány korábbi kötelezettségvállalásától elállt, és a - Parlamenthez benyújtott - 2006. évi költségvetési törvényjavaslatban az. ún. garanciális szabály hatályon kívül helyezését kezdeményezte.
Igazolódni látszik az a korábbi félelem, hogy a kötelezettségvállaláskor a jogszabály alkotói nem mérték fel reálisan a
költségvetés tényleges tehervállaló képességét, vagy a kormányzati kötelezettség-vállalás szándéka volt hamis, és
pusztán a vállalkozói ellenállás „kezelését” szolgálta. E törvényhozói hozzáállás komoly aggályokat támaszt a következő öt évre előterjesztett adócsökkentési tervek hitelességét illetően is.
Az MKIK, a Magyar Innovációs Szövetség és egy sor további munkaadói szervezet a tervezet megismerése után
azonnal jelezte egyet nem értését, és a leghatározottabban annak visszavonását kérte a törvényalkotóktól.
Az MKIK és a Magyar Innovációs Szövetség csak olyan javaslatot támogat, amelyben a költségvetés maradéktalanul eleget tesz az Innovációs Alap létrehozásakor, törvényben vállalt 2006 évi kötelezettségének .
Ezzel egyidejűleg kezdeményezi:
ha a költségvetés 2006-ban nem képes (vagy nem kívánja) teljesíteni befizetési kötelezettségét, a befizetendő
innovációs járulék mértéke maradjon a 2005-ös szinten;
törvényben írják elő, hogy a döntéshozó testületekben, a döntéshozatali eljárásban országos és helyi szinte egyaránt a reálszféra képviselőinek kell többségben lenniük;
az Innovációs Alapról szóló törvény módosításával garantálják, hogy az Alap éves kifizetéseinek háromnegyedét
közvetlenül a gazdasági társaságok K+F, ille tve innovációs tevékenységére fordítsák
a pályázati rendszer elviselhetetlen bürokratikus rendszerét – a pályázatok, az elbírálások, az elszámolások és az
egyre nagyobb költséget emésztő ellenőrzés terén – jelentős mértékben egyszerűsítsék
Budapest, 2005. november 23.
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Magyar Innovációs Szövetség...”
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Megalakult a Magyar Innovációs Szövetség Agrár
Innovációs Tagozata
A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), jelenleg 15
agrár innovációs szervezete a tagintézményként csatlakozott Agrár Innovációs Szövetséggel és az Agrárkutató
Intézmények Országos Szövetségével közösen javaslatot
fogalmazott meg, hogy a jövőben összevontan a Szövetség egyik tagozataként működnének.
A MISZ 2005. november 18-án tartott Vezető Testületi
ülésem, a javaslat alapján egyhangúlag jóváhagyta a
Szövetség Agrár Innovációs Tagozatának megalakulását.
A Vezető Testület a Tagozat vezetésével Dr. Fenyvesi
Lászlót, a már korábban három alkalommal is agrár
innovációs díjban részesült FVM MI főigazgatóját bízta
meg.
A megalakult új Tagozat gyakorlatilag az összes hazai
agrár innovációs szervezetet magában foglalja és öszszesen több mint 70 intézményi tagja van.
A Tagozat létrejöttével a Magyar Innovációs Szövetség
a teljes hazai gazdaság innovációs érdekképviseleti
szervezetévé válik.
Az új Agrár Innovációs Tagozat véleménye szerint a
magyar mezőgazdaság termelési eredményeit a leghatékonyabban az innovációk gyors megvalósulása tudja
növelni. Az egyes vállalatok, gazdálkodók nem rendelkeznek megfelelő információkkal a piacokról, az adott
helyen piacképes korszerű termelési és feldolgozási
módszerekről, az ágazat által alkalmazott több százezer
input (gépek, kemikáliák, stb.) használati értékéről.
Ezért a számos, kis- és középvállalatnak számító szervezetlen mezőgazdasági vállalkozás nem tud megfelelő
eredményeket elérni a jól szervezett, globalizált élelmiszerpiacon.
Az innovációhoz szükséges kutatások szétszakadtak,
nem összehangoltak és így nem tudják szolgálni egy
termék gazdaságos előállítását.
Az egyenként többnyire sikeres horizontális kutatásokat
végző intézményeket számos főhatóság felügyeli (pl.
MTA, FVM, OM, KVM), nehezítve a vertikális kapcsolódásokat.
A vázolt rendszerhez nem tud hatékonyan kapcsolódni a
magyar mezőgépipar és élelmiszeripar.
Az új tagozat célja az ágazat szereplőinél a gazdasági
sikeresség növelése az innováció fokozásával:
- A jó minőségű versenyképes élelmiszer termelése
területén, amely hazánk területének több mint 60 %-án
teljesíthető.
- A nem élelmiszercélú (ipari, energetikai) termelés
területén, amely növeli az ágazat piaci rugalmasságát
és sikerességét.
- A vidék fejlesztése területén, amely erősíti többek
között a szakmai integrációkat, a háziipart, a tájápolást
és gazdálkodást, a vidéki kultúrát, a turisztikát.

A Tagozat feladata olyan programok elindítása, amelyek
növelik a termékek, szolgáltatások gazdasági sikerességéhez szükséges célszerű tagozódásokat, a vertikális
kutatás-fejlesztésére épülő mezőgazdasági termelést és
ipari tevékenységet.
A másik fontos feladat az agrár termelést támogató az
innováció gyors megvalósulását segítő informatika fejlesztése, amely hatékonyan juttatja el az ismereteket a
jelenleg elszigeteltnek tekinthető termelőkhöz.
A MISZ Vezető Testülete az új tagozattól, az agrár
terület, ill. ezen belül az agrár innovációs terület érdekeinek korábbinál jobb érdekérvényesítését, a munkaadói oldal erősödését várja.

A Magyar Innovációs Szövetség 2005. november 18-án
kibővített Vezető Testületi (VT) ülést tartott, a Szövetség Lajos utcai székhelyén.
A Vezető Testületi ülés első napirendi pontjaként dr.
Fenyvesi László, az FVM MI igazgatója röviden vázolta
az elképzeléseket a Magyar Innovációs Szövetségen
belül létrehozandó Agrár Innovációs Tagozat munkájával
kapcsolatosan. Az előterjesztést dr. Sipos András , az
AIOSZ társelnöke és dr. Bérci Gyula , az AISZ ügyvezető
elnöke egészítette ki.
A javaslat szerint az AIOSZ-ban, az AISZ-ben és a MISZben agrár területen működő cégek együtt alkotnák a
Magyar Innovációs Szövetség Agrár Innovációs Tagozatát.
A VT tagjai egyhangúlag megszavazták az Agrár Innovációs Tagozat megalakítását, és határozatot hoztak arról, hogy az új tagozat ezentúl a Magyar Innovációs
Szövetség Agrár Innovációs Tagozata néven folytatja
munkáját. A Tagozat elnöke dr. Fenyvesi László , a már
három alkalommal innovációs díjban részesült FVM MI
igazgatója lesz, aki előterjeszti a cselekvési programot,
és elkészíti az együttműködési rendjére vonatkozó javaslatot.
Dr. Fenyvesi László a jövőben állandó meghívott lesz a
Vezető Testületi üléseken.
A Tagozat létrejöttével a Magyar Innovációs Szövetség
a teljes hazai gazdaság innovációs érdekképviseleti
szervezetévé válik.
A VT jóváhagyta, ill. tudomásul vette a legutóbbi ülés
óta elvégzett munkát, amelyről dr. Pakucs János , a
Szövetség elnöke számolt be:
- A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénumának rendkívüli ülését 2005. október 14-én és
október 28-án a Professzorok Házában (Bp. Ajtósi
Dürer sor) tartották. Az ülésen részt vett többek között dr. Závodszky Péter és dr. Stern Pál, a MISZ
megbízottja is.
- 2005. október 19-én, az október 23-i nemzeti ünnepünk alkalmából rendezett megemlékezésen – a
Magyar Innovációs Szövetség javaslata alapján – dr.
Kóka János gazdasági miniszter Deme Gábornak,
az 1999. évi Innovációs Nagydíjban részesült
Innomed Medical Rt. elnökének, a MISZ elnökségi
tagjának Magyar Gazdaságért Díjat adományozott.
- 2005. október 26-án pódiumbeszélgetést rendeztek „Vállalkozó fizikusok a technológiai innováció élvonalában” címmel az MTA székházában az Eötvös
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Loránd Fizikai Társulat és a Magyar Tudományos
Akadémia Fizikai és Műszaki Osztályainak szervezésében. A beszélgetés moderátora, dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke volt. A
rendezvényen – többek között – dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató mutatta be fizikusként induló
pályája átalakulását.
2005. október 13-15. között Nyíregyházán a Nyíregyházi Főiskola Műszaki és Mezőgazdasági Főiskolai
Karának szervezésében „Innováció és hasznosság a
Visegrádi Négyek országaiban” címmel nemzetközi
tudományos konferenciát rendeztek. A konferencián
Szövetségünk részéről dr. Harangozó István, regionális igazgató tartott előadást.
2005. október 26-án az A38 hajón tartott GVOP
Partner Találkozót a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, aminek keretében Egyed Géza helyettes
államtitkár foglalta össze a GVOP végrehajtási tapasztalatait. A rendezvényen előadást tartott a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Pakucs
János elnök
2005. október 26-án, 16 órakor került megrendezésre az Innovációs Marketing Tagozat következő
kerekasztal megbeszélése. Meghívott vendég volt
Kelemen
Attila
marketingigazgató,
Harvard
Businessmanager magazin Budapest.
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. Az innovációs szekció előadói között
elnökségünk két tagja is szerepelt: dr. Siposs István
regionális igazgató és dr. Vékony Sándor .
A Magyar Innovációs Szövetség 2005. november 4én, a „Magyar Tudomány Napja 2005” rendezvénysorozathoz csatlakozva hirdette meg a jubileumi,
15. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Versenyt, a Magyar Szabadalmi Hivatal Konferenciatermében.
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. Szövetségünk képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató vett részt.
2005. november 9-én dr. Kóka János , gazdasági
és közlekedési miniszter és dr. Veit Sorger , az
osztrák Gyáriparosok Szövetségének elnöke a Four
Seasons Szállóban tájékoztatót tartott a magyar és
osztrák gazdaság aktuális kérdéseiről. A rendezvényen dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte Szövetségünket.
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. október 27-én
és november 10-én egyeztetésre került sor. A Magyar Innovációs Szövetséget Katona József szakértőnk képviselte.

Szövetségünk a legutóbbi VT ülés óta az alábbi véleményezéseket, állásfoglalásokat készítette el:

Hírek
-

-

-

2005. október 24-én a Magyar Innovációs Szövetség sajtóközleményt adott ki a 2006. évi költségvetési tervvel kapcsolatban. Szövetségünk a témában
levelet írt Dr. Kóka János , gazdasági és közlekedési
miniszternek, Dr. Veres János , pénzügyminiszternek és Dr. Magyar Bálint , oktatási miniszternek,
kérve a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslattal kapcsolatosan segítségüket és intézkedésüket, hogy az Innovációs Alaphoz
az állami hozzájárulási kötelezettséget ne töröljék el.
A Magyar Innovációs Szövetség Vezető Testülete a
2005. szeptemberében kelt Lisszaboni Stratégia
Nemzeti Akcióprogrammal kapcsolatban részletes
véleményt alakított ki, melyet eljuttatott a GKM,
NKTH, és NFH illetékeseinek.
A Magyar Innovációs Szövetség 2005. november 7én sajtóközleményt adott ki „Bolygót neveztek el
Rátai Dánielről” címmel.
Szövetségünk részt vesz a Nemzetközi Fejlesztési
Terv kidolgozásában. Ennek keretében a Koós Attila
által vezetett munkacsoport kidolgozta a „Helyzetelemzés és célok részt” az „Információs Társadalom
Kiteljesítése című Operatív Program Iparági tudásközpont(ok) – termelési hálózatok és fejlesztésük”
című alprogramjához. Ezenkívül bekerült az ITOP-ba
az ugyancsak Szövetségünk által kidolgozott Inkubátor és Magvető Tőke program.

A Vezetőség jóváhagyta az elmúlt hónapban a Szövetséghez csatlakozott négy szervezet belépését, melyek a
következők:
- Mikroökonómia Kutató Intézet Közhasznú Társaság
- DBH Business Support Üzletviteli Szolgáltató Kft.
- Közép- és Délkelet-Európai Innovációs Térség Egyesület
- Pro Science Kht.
Dr. Pakucs János , elnök beszámolt a VT tagjainak a
tagdíjfizetés helyzetéről is: a 2005. november 18-i VT
ülésig a tagintézmények 83 %-a fizetett, míg a kiszámlázott összegnek 86 %-a folyt be. Az elnök külön táblázatba gyűjtve számolt be az ülésen résztvevőknek azokról a budapesti, ill. vidéki székhelyű tagvállalatokról,
amelyek még nem fizették be a 2005. évre esedékes
tagdíjat.
A VT megvitatta „A kutatás-fejlesztési és technológiai
innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról
szóló kormányrendelet Koncepciója” c. munkaanyagot,
a végleges álláspontot megküldi az illetékes hatóság
felé.
A VT ülés résztvevői áttekintették a 2005. évi éves
beszámoló tervezetét is, melyet Szövetségünk – véglegesítés után – a 2005. évet lezáró, 2006. évi közgyűlésen tesz nyilvánossá. Egyúttal megkezdődött a 2006.
évi közgyűlés programjának előkészítése is. A tervek
szerint a Szövetség 17. közgyűlésén, 2006. február
hónapban az MTA elnökét, a MISZ egyik alelnökét és
Nagy-Britannia magyarországi nagykövetét javasoltuk
felkérni bevezető előadások tartására.
Dr. Závodszky Péter , a Magyar Innovációs Alapítvány
elnöke ismertette, hogy a 14. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat meghirdetésére november 25-én, az MTAn, a Magyar Innovációs Klub ülésén kerül sor.
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Dr. Greiner István, alelnök elmondta, hogy a Szövetségünk korábbi véleményünk nagy részét elfogadva elkészült „A szellemi tulajdonjogok érvényesítése tárgyában
készült törvényjavaslat”.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

éri el az EU átlagát. Bemutatta az állami és vállalati K+F
ráfordításokat, Európa országait tekintve. Ezen túlmenően röviden ismertette az NFT I. és NFT II. prioritásait
az innováció és a K+F területén.

2005. november 21-én a Magyar Innovációs Alapítvány, dr. Závodszky Péter elnök vezetésével kuratóriumi ülést tartott. A kuratórium megvitatta és elfogadta a
2004. évi Innovációs Nagydíj pályázatról készült beszámolót.
Az alapítványi ülés második napirendi pontjaként döntöttek a 2005. évi Innovációs Nagydíj pályázat kiírásáról és
lebonyolításáról. A tagok egyeztették a gazdasági,
kommunikációs és ütemezési tervet, ill. a zsűri összetételét. Az ünnepélyes keretek közötti díjátadásra 2006.
március végén kerül sor a Parlament Kongresszusi
Termében.
Az ülésen a kuratórium tagjai megtárgyalták, és egyhangúlag elfogadták az Alapítvány 2004. évi mérlegét,
a 2005. évi gazdálkodását és a 2006. évi várható
költségvetését.

2005. november 25-én a Magyar Innovációs Klub ülésén, sorrendben már tizennegyedik alkalommal került
meghirdetésre a 2005. évi Innovációs Nagydíj Pályázat,
a Magyar Tudományos Akadémia Klubjában. A Klub
tagjai az elmúlt években az Innovációs Nagydíj Pályázaton innovációs díjat nyert cégek vezetői.

A prioritások között külön kiemelte a Magyar Innovációs
Szövetség által kezdeményezett programot: a technológiai inkubációt és a magvető tőke programot.
Jelezte, hogy a versenyképesség fókuszában jelenleg az
infokommunikáció áll. A miniszter, prezentációjának
zárásaként röviden szólt az Országos Fejlesztéspolitikai
Koncepcióról is.

Dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövetség
elnöke ugrásszerű növekedést sürgetett a K+F területén, melyet sajnos nem segít a Kormánynak az Innovációs Alapról szóló törvénymódosítási tervezete.

Dr. Zettwitz Sándor , a Klub elnökének megnyitóját
követően a 2005. évi Innovációs Nagydíjban részesült
SOLVO Biotechnológiai Zrt., elnöke, ifj. Duda Ernő
röviden ismertette a SOLVO Zrt. 2005. évi kutatási és
gazdasági eredményeit.
Az elnök elmondta mekkora jelentősséggel bírt – már
nemzetközi szinten is – a cég számára az Innovációs
Nagydíj elnyerése. Ismertette, hogy 2004-ben négyszeres, 2005-ben kétszeres árbevétel növekedést könyvelhetett el a SOLVO. Az elmúlt hónapokban új technológiát vezettek be, mellyel jónéhány évig komoly vetélytársai
lehetnek a náluk jóval tőkeerősebb nyugati cégeknek.
A klubülés meghívott előadója, Kovács Kálmán, informatikai és hírközlési miniszter korreferátumában tájékoztatást adott arról, hogyan támogatja a Nemzeti
Fejlesztési Terv az innovációt. Elmondta, hogy a GDP-re
vetített K+F ráfordítás elmarad a kívánt szinttől, és nem

A rövid kitekintést követően meghirdette és egyben
ismertette a 2005. évi, XIV. Magyar Innovációs Nagydíj
pályázatot. Bemutatta a kutatás-fejlesztésre történő
ráfordítás és az innovációk száma és a találmányi bejelentések közötti összefüggést.
Kiemelte, hogy a folyamatos innováció elengedhetetlen
az ország gazdasági versenyképességének javításához.
Az előadásokat követően állófogadással fejeződött be a
Klub ülése.

2005. november 21-én a Magyar Innovációs Szövetség szakértői által elkészített, a Vezető Testület által
megvitatott véleményt, ill. javaslatot alakított ki "A kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet
koncepciója" című munkaanyagról.

XV. évf.

2005. november 29.

22. szám

A Magyar Innovációs Szövetség egyetért, sőt kiemelten
fontosnak tartja, hogy a különböző jogszabályokban levő
ellentmondások megszüntetésre kerüljenek.
A munkaanyaggal kapcsolatos néhány, a Szövetség által
lényeginek ítélt észrevétel:
- Fontosnak tartjuk, hogy a Vezetői Összefoglalóban
említett, a pályázatok lebonyolításával kapcsolatosan
hivatkozott 18 jogszabályban a szükséges módosításokat tételesen sorolják fel.
- Fontos kérdés, hogy mennyire lesz részletes a rendelet: az űrlapformátumoktól az elszámolási fogalmakig, mely utóbbiaknak feltétlenül összhangban kell lennie pl. a számviteli törvénnyel. Olyan egységes, egyszerűsített pályázati feltételeket kell kiírni, hogy a pályázónak minél kevésbé kelljen drága tanácsadó cégeket bevonnia.
- Úgy gondoljuk ugyanakkor, hogy bizonyos kivételeket
is tenni kell a pályázati támogatások odaítélése során
(pl. egy 200 E Ft-os mecenatúra pályázat vagy egy
néhány milliós OTKA nem feltétlenül azonosan kezelendő a több százmilliós GVOP-val.)
- Fontosnak tartjuk továbbá, hogy a pályázati finanszírozás szabályait úgy alakítsák, hogy ne nehezítsék
meg, hanem inkább könnyítsék a kockázati tőke párhuzamos bevonását, akár állami, akár magán intézményi forrásokból. Sőt, lehetőleg ösztönözzék, mert
ez segíteni fog a társadalmi / gazdasági hasznosítás
kikényszerítésében. Drága, nehezen megkapható
banki finanszírozásra / garanciára minél kevésbé legyen szükség.
- Egyúttal javasoljuk, hogy lehessen témát változtatni a
projekt közepén is, hiszen ezt, megfelelő indokkal az
innovációs kockázati tőke is megengedi.
- Elvi kérdésnek tartjuk ezen Kormány előterjesztésnek
a 2286/2004. Korm. határozattal történő összehangolását, amely többek között szólt az innovációs
projektek közfinanszírozású támogatásról (pl. kutatóhelyek gazdálkodása) is, ám az életbe lépése óta nem
sok konkrétum valósult meg belőle.
A Szövetség eljuttatta véleményét a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatalhoz.

Elég ritkán fordul elő, hogy a Központi Statisztikai Hivatallal (KSH) nyilvános vitába keveredik egy állami szervezet, idén júliusban mégis ez történt. A GDP mindössze
0,88 százalékára rúgó, újbóli csökkenést mutató előzetes adat - ezen belül is az innovációs alapból történő
kifizetésekre vonatkozó szám - ugyanis elszakította az
NKTH-nál a húrt. A hivatal akkori közleményében azzal
érveit: a KSH nem vesz figyelembe egy tizenegymilliárd
forintos kifizetést.
Nézőpontját azonban nem változtatta meg lényegesen a
végleges számítások után sem a KSH: az állami ráfordítások csökkenése miatt tavaly a bruttó össztermék
0,89 százalékát fordították csak kutatás-fejlesztésre
Magyarországon. Ez csak kicsivel kevésbé tragikus adat
az előzetesnél. (Magyar Hírlap, 2005 nov. 24.)

A Magyar Mérnökakadémia (MMA) a térségünkben
elsőként 42 fő alapító tag részvételével 1990. január
29-én alakult meg. A megalakítási cél feladatul tűzte ki,
hogy a Mérnökakadémia tagsága a magyar műszaki
élet – lehetőleg teljes szektorát képviselő – szakmai
elithez tartozó reprezentánsokból szerveződjön.

Hírek
Az elmúlt 15 év minden tekintetben igazolta az MMA
megalapításának és létének szükségességét; közéleti
szerepvállalása, szakmai tevékenysége a köz érdekeit
szolgálja, minden esetben betartva a független, nemzeti
tudományos szervezet jellegét, miközben a politikai és
az érdekvédelmi szervezetekkel kapcsolatos viszonyát az
„egyenlő közelség” elve jellemzi.
A Magyar Mérnökakadémia legfelsőbb fóruma a 3
évente ülésező közgyűlés. Ezek sorában az V. Tisztújító
Közgyűlésre 2005. november 25-én került sor.
A Közgyűlésen elhangzott elnöki és bizottsági beszámolókat a tagság egyhangúlag elfogadta, majd a Jelölő
Bizottság előterjesztése alapján megtörtént az új vezetőség megválasztása. Az új vezetőség a következő 3
éves ciklusra a következő:
Elnök: Dr. Ginsztler János
Alelnökök: Czoboly Ernő, Kenderessy Miklós
Főtitkár:Takács János
Ellenőrző Bizottság Elnöke: Hadas János
Fegyelmi és Etikai Bizottság Elnöke: Barátossy Jenő
Jelölő Bizottság Elnöke: Szokol György
Kincstárnok: Kövesi János
Szóvivő: Szentgyörgyi Zsuzsa
Elnökségi tagok: Adlovits Imréné, Lenkei Péter, Petró
József, Richter Nándor, Rudas Imre, Scharle Péter,
Szokol György
A közgyűlésnek a Budapesti Műszaki Főiskola adott
helyet. A Közgyűlés két nagy blokkból tevődött össze: a
délelőtti blokkban zajlott le a tulajdonképpeni „Közgyűlés”, a beszámolókkal és a tisztújítással, a délutáni
programban nagy érdeklődéssel kísért két szakmai
előadásra került sor Magyarország energiastratégiai
problémákról:
Hatvani György: „A magyar energiapolitika aktuális
kérdése”
Trampus Péter: „A Paksi Atomerőmű tervezett üzemidő hosszabbítása” címmel.
Ezt követően a Benkó Dixieland 45 perces fergeteges
produkciójával szórakoztatta a Közgyűlés résztvevőit. Az
esemény fogadással zárult, amely keretet biztosított a
szakmai és baráti beszélgetésekre is.
A közgyűlésen adták át hivatalosan a Magyar Innovációs
Szövetség elnökének, dr. Pakucs Jánosnak , a Mérnök
Akadémia tagságot igazoló oklevelet.

Egy magyar találmány és az ezt megvalósító termék
világraszóló sikert ért el az idei „R&D 100 Awards”
megmérettetésén. Az „Innovációs Oscar”-nak is nevezett amerikai elismerés az adott év technológiailag
legjelentősebb száz új termékét és eljárását tünteti ki.
A 43 éves múltra visszatekintő díj egyik nyertese a
budapesti Thales Nanotechnológiai Rt. találmánya és
gyártmánya, az H-CubeTM nevű kémiai laboratóriumi
készülék lett. A győztes H-CubeTM a világ első nagynyomású, folyamatos üzemmódú mikrofluidikai hidrogénező
készüléke. Szemben az eddig elterjedt nagyméretű
készülékekkel, amelyek működtetéséhez külön robbanásbiztos helyiségre van szükség, a cipős doboz nagyságú
H-CubeTM a szokásos kémiai laboratóriumok fülkéjében
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is használható. Az H-CubeTM készülékkel a reakcióidők
jelentősen lerövidülnek, sőt eddig megvalósíthatatlannak
hitt kémiai átalakítások is véghezvihetőek vele.

dését és segítségét mindazokon a területeken, amelyeken Szövetségünk is kifejti tevékenységét.

A 2005. október 20-án Chicago-ban átadott díj nyertesei között a magyar cég mellet olyan nevek szerepelnek,
mint a NASA Glenn Research Center, Toyota, Hitachi,
Nikon, Good Year, Mitsubishi Electronics, Matsushita
Electric, 3M stb.

A Magyar Telekom Rt. PKI Távközlés-fejlesztési Intézet
már több évtizede rendszeres tájékoztatást tart a PKI
kutatási eredményeiről az érdeklődő vezetőknek, kutatóknak, szakembereknek és egyetemi hallgatóknak.

A nyertes Thales Nanotechnológiai Rt. 2002-ben alakult, a 2001-ben Innovációs Nagydíjjal kitüntetett
ComGenex Kutató-Fejlesztő Rt. spin-off cégeként. Fő
profilja eszközök fejlesztése, gyártása és piacravitele a
nagyteljesítményű szerveskémiai szintézisek területén,
saját mikro- és mezofluidikai, továbbá nanotechnológiai
kutatási eredményeinek felhasználásával. A Thales
Nanotechnológiai Rt. ma a világ legnagyobb gyógyszergyárainak és kutatóinak szállít megoldásokat, de elismertséget szerzett a hazai gyógyszercégek és egyetemek körében is.

A 2005. november 22-23-án, a Magyar Telekom Székházban, Budapesten megrendezett PKI Tudományos
Napok programja kitért a várható távközlési és informatikai jövőre, míg a további szekciók az aktualitásokat
tárgyalták.
Az előadássorozat központi témája a tartalom volt.
Ennek során a távjátékok, a szórakoztató szolgáltatások
kerültek előtérbe. Ennek hátterét és terjesztését a
szélessávú összeköttetések és a vezeték nélküli technika egyaránt támogatni tudja, így az előadások során a
műszaki eredmények, azok hasznosítása és azok szerepe az értékes tartalmak terjesztésében szintén jelentős
feladata a távközlési kutatásnak.
Ez évben is részt vett a megnyitón Kovács Kálmán,
informatikai és hírközlési miniszter, Christopher
Mattheisen, a Magyar Telekom Rt. vezérigazgatóhelyettese. A meghívott előadók közül ki kell emelni
Kroó Norbertnek, a Magyar Tudományos Akadémia
alelnökének előadását a fény természetéről és annak
műszaki alkalmazásáról, valamint Bölcskei Imre tájékoztatását az EU szabályozás korszerűsítéséről.

További információ az „R&D 100 Awards”-ról illetve az
R&D Magazine-ról: http://www.rdmag.com
További információ Thales Nanotechnológia Rt –ről és
az H-CubeTM készülékről: http://www.thalesnano.com

Közönségszavazás, majd az azt követő szakmai zsűri
döntése alapján az Év Internetes Kereskedője Díj
2005. évi nyertese a Bookline.hu lett. A díjat az Informatikai Vállalkozások Szövetsége és az Inter-Európa
Bank (mint alapítók), valamint a Kirowski Rt. (mint támogató) alapította.
Az Év Internetes Kereskedője Díj ünnepélyes kiosztására
2005. november 24-én az Inter-Európa Bank székházában került sor. A f ődíj megnyerésével a Bookline.hu
jogot szerzett arra, hogy egy évig használhassa a díj
megjelölését, valamint az alapítók és a médiatámogatók
által felajánlott számos kedvezményt is igénybe veheti.
A fődíj mellett a szakmai zsűri kiválasztotta az Év Legígéretesebb Internetes Kereskedőjét is, amit idén a
Bortarsasag.hu nyert meg.

Dr. Scharle Pétert a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közgyűlésén a Kamara elnökévé választották. A megválasztáshoz Szövetségünk külön gratulált és
felajánlotta a Magyar Innovációs Szövetség közreműkö-

A programon köszöntőt tartott és az első szekciót vezette Koós Attila, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, míg a második szekció elnöke dr. Pakucs János ,
Szövetségünk elnöke volt. A rendezvényen bemutatta
találmányát, a Leonar3Do háromdimenziós személyi
számítógépet a 2004. évi Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny egyik győztese, Rátai Dániel is, aki munkájával az egyesült államokbeli tudományos
olimpián 6 db első díjat szerzett, valamint azóta elneveztek róla egy kisbolygót is.

2005. november 16. és 23. között egy 4 fős kínai
delegáció tartózkodott Budapesten. A delegáció tagjai –
akik Belső-Mongóliából, Kína harmadik legnagyobb tartományából érkeztek – budapesti látogatásuk során
több gyógyszeripari és biotechnológiai céggel is találkoztak. 2005. november 21-én tagintézményünk, az ITDH
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht.
épületében tartottak előadást informatikai vállalkozások
számára a vezetésükkel működő ipari innovációs parkról, a parkban lévő lehetőségekről.
Az üzletemberek a Hurrot város mellett épülő 120
hektáros ipari innovációs parkot, a parkon belül nyíló
beruházási, illetve gyártási lehetőségeket, a park infrastruktúráját, és az igénybe vehető adókedvezményeket és adminisztratív lehetőségeket mutatták be.
Az előadást követően a résztvevő cégeknek lehetőségük
volt megbeszélést folytatni a résztvevő kínai vezetőkkel.
További információ: Bíró Ágnes, tel.: 473-8263, fax:
472-8140, e-mail: agnes.biro@itd.hu
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A Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
2005. november 8-i ülésén elfogadta a Regionális Innovációs Stratégiát (RIS). A stratégiát – a három éves
uniós INNOV-AXIS projekt eredményeként – a CHIC
Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht. készítette
el a Pro régió Kht. megbízásából, 2004. júliusában.

Tömösközi Sándor tudományos és nemzetközi igazgató
adott tájékoztatást.
A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség stratégiájáról, tevékenységéről, eredményeiről
Szabó Gábor, az Infopark Rt. elnök-vezérigazgatója, a
RIÜ konzorcium vezetője tájékoztatott.

Jelenlegi, elfogadott formájában tartalmazza azokat a
kiegészítéseket, módosításokat, melyeket az azóta eltelt
időszak hazai és uniós változásai tettek indokolttá. Az
aktualizált változatot a CHIC Kht. a Pro Régió Kth-vel és
az Innostart Alapítvánnyal – külső szakértők bevonásával
– három hónap alatt, közösen állította össze.

Úgy tartalmában, mint formájában a konferencia színfoltja volt az Austini Egyetem képviselőjének, Deborah
Walkernek az előadása, melyet – rendhagyó módon –
videokonferencia formában tartott meg. Az egyetem,
illetve az austini Technopolis fejlődéséről, sikertényezőiről tartott előadásban megmutatta, hogy – megfelelő
szaktudás, támogatás és kitartó munka esetén – lehet
eredményes
a
termékfejlesztési,
innovációmenedzsment tevékenység.

A RIS, elfogadásával legitimmé vált, s betöltheti funkcióját: alapja lehet a régió innovációs pályázati rendszereinek, stratégiai programjainak. Az aktualizált változat
mellékleteivel együtt letölthető a CHIC (www.chic.hu) ,
vagy a Pro Régió Kht. (www.proregio.hu) honlapjairól.

2005. november 24-én „A kormány és a régió innovációs stratégiája, innovációs kezdeményezések” címmel
szerveztek konferenciát tagintézményünkben, a Középmagyarországi Innovációs Központban (CHIC).
A Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség égisze alatt szervezett rendezvény aktualitását két
esemény, illetve tény adta. Az egyik, hogy a Regionális
Fejlesztési Tanács 2005. november 8-i ülésén elfogadta a régió Innovációs Stratégiát (RIS), a másik, hogy egy
éve kezdte meg működését a Közép-magyarországi
Innovációs Központ.
A rendezvény első felében, a délelőtti konferencián
előadásokat hallgathattak meg a jelenlévők.
Dr. Lippényi Tivadar a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elnökhelyettese a kormány tudomány-,
technológia- és innovációpolitikai középtávú stratégiájáról, illetve az ehhez illeszkedő támogatási rendszerről
beszélt. Bevezetőjében hangsúlyozta: nem versenyképes
az ország, ha nem versenyképesek a vállalkozások, de
nem versenyképes a vállalkozás, ha nincs versenyképes
terméke, vagy szolgáltatása, s nincs versenyképes
termék, ha nincs innováció.
A középtávú stratégia alapvető célja a vállalatok kutatási
és fejlesztési tevékenységének erősítése úgy, hogy azok
nemzeti szintű K+F ráfordítása kétszerese legyen az
állami ráfordításnak. 2005-ben az innovációs rendszer,
a nemzeti innovációs stratégia továbbfejlesztésén, eszközök fejlesztésén, illetve alkalmazásán dolgoznak.
Leskóné Kecskés Ildikó tanácsos, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium innovációs stratégiájának fő elemei közül az innováció infrastruktúrájának fejlesztését,
az európai uniós programokba való bekapcsolódást és a
vállalkozások tőkéhez és hitelhez jutásának megkönnyítését emelte ki.

A Magvető t őke és Nemzeti Inkubátor Programról,
illetve a program jelenlegi helyzetéről eredményeiről
Garab Kinga, az Innostart NÜIK Alapítvány ügyvezet ő
igazgatója tájékoztatta a résztvevőket.
Az innovációs lánc szervezésének hazai tapasztalatairól,
a CHIC Kht. által szervezett INNOCHIC Termékfejlesztési és Innováció-menedzsment Konzorcium közel három
éves munkájáról a Budaörsi Ipari és Technológiai Park,
valamint a Közép-magyarországi Innovációs Központ
fejlesztője, Polgárné Májer Ildikó ügyvezető igazgató
számolt be a jelenlévőknek.
Előadásában tájékoztatott többek között az Austini Egyetem IC2 Intézetével folyó többhónapos előkészítő munkáról is, melynek eredményeként hamarosan létrejön a
HITEC névre keresztelt nemzetközi technológiatranszfer
központ.

2005. november 18-án Dombóváron ülést tartott a
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Bizottság, melynek
alelnöke Higi Gyula, a MISZ regionális igazgatója. A
Bizottság tagja – többek között – Varga József, a Kaposvári Villamossági Gyár igazgatója, Dr. Szekeres
György, a Hisztopatológia Kft. igazgatója, Keresnyei
János, a Pécs TV igazgatója, a Paksi Atomerőmű képviselője, a Pécsi Tudomány Egyetem képviselője, akik
valamennyien a Magyar Innovációs Szövetség tagjai.
Az ülés keretein belül a Bizottság határozott a beadott
Innocsekk pályázatokról és a Baross Gábor regionális
pályázat kiírásáról is.

Öt, színvonalas pályázat érkezett be a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Díj pályázat
2005 felhívásra. Az Innovációs Bizottság november 4én tartotta ülését, amelyen elkészítette előterjesztését,
az elnökség november 7-i ülésére.

Az aktualizált Regionális Innovációs Stratégiát (prioritások, intézkedések), elkészültének módszerét, szükségességét Gordos Tamás, a Pro Régió Kht Projektirodájának vezetője ismertette.

A beérkezett pályázatok a termékfejlesztés, technológiai
fejlesztés, informatikai rendszerfejlesztés, valamint a
szervezetfejlesztés területéhez köthetők. A Díjakat a
2006-os évi első küldöttgyűlésen nyújtják át a nyerteseknek.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
innovációs
elképzeléseiről,
tevékenységéről
dr.

Bővebb információ: Rónaszegi Lenke, tel.: 72/507186, e-mail: ronaszegi@pbkik.hu.
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Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
2005. november 10-12 között, immár másodszor,
Budapest volt a világ tudományos fővárosa. 2003 után
ismét Budapesten került megrendezésre a Tudomány
Világfóruma (World Science Forum, WSF), nyolcvan
országból csaknem négyszáz külföldi és százötven magyar vendég részvételével. A rendezvényen – többek
között – részt vett Koichiro Matsuura, az UNESCO
főigazgatója, Goverdhan Mehta, a Nemzetközi Tudományos Tanács elnöke, Janez Potocnik, az Európai
Bizottság kutatási főbiztosa, három Nobel-díjas tudós Werner Arber, Daniel Kahneman és Thorsten Wiesel.
Idén a Fórum témája a tudás, az etika és a felelősség
viszonya volt.
A tanácskozás célja az volt, hogy a résztvevők folytassák a tudomány és társadalom kapcsolatának közös
végiggondolását a felelősség és az etika jegyében. Külön érdekesség a Tudomány a békéért speciális szekció,
amelyet az Izraeli-Palesztin Tudományos Szervezet rendezett, amely két évvel ezelőtt az első fórumon alakult.
Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke hatalmas tudománypolitikai sikernek nevezte,
hogy a Tudomány Világfóruma elfogadott az egész világon, hogy Magyarország – a davosi világgazdasági fórumhoz hasonlóan – egy sorozatot vallhat magáénak.
A Tudomány Világfórumán a MAFITUD képviseletében
Ivánka Gábor és Kopiás Péter vettek részt.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
2005. november 17-18-án került megrendezésre Budapesten – a Fortuna hajón – az INNOSTART szervezésében az osztrák Karintia régió és a magyar kkv-k üzleti
találkozója. A műhelytalálkozót az IT (információs technológia) területén tevékenykedő vállalkozásoknak szervezték.
A rendezvény résztvevőit Garab Kinga, az INNOSTART
igazgatója köszöntötte, majd a résztvevő szervezetek,
vállalkozások bemutatkozására került sor. Ezt követ ően
kezdődtek meg a kölcsönös tárgyalások, kapcsolatfelvételek. A délután folyamán összesen 29 tárgyalás zajlott
a magyar és a karintiai cégek között, és ebből várhatóan 11 esetben várnak további együttműködéseket.
A találkozó második napján az Informatikai Vállalkozások
Szövetségtől Bartalos Jenő, projektmenedzser ismertette az IVSZ munkáját, tevékenységeit, ill. a lehetséges
együttműködési
lehetőségeket
Magyarország
és
Karintia között.
Ezt követően az INNOSTART két nemzetközi projektjét
mutatta be az INNOSTART két projektmenedzsere.
Mérei Patrícia a DETECT-IT nemzetközi ETI (Gazdasági
és Technológia Intelligencia) projekt eddigi eredményeit
ismertette, különös tekintettel a Magyarországon elért

sikerekre, ill. a projekt keretében kialakított nemzetközi
klaszterek aktív tevékenységére. Jónás Dénes az
EMBRACE projekt lehetőségeire hívta fel a figyelmet.

Az Innostart EMBRACE projektjének keretén belül elkészült az EMBRACE Portál, Kísérleti Virtuális Hálózat,
mely elsősorban olyan kis- és középvállalkozásoknak
nyújt gyakorlati és elméleti segítséget, amelyek nem
vagy nehezen tudnak a tevékenységüket elősegítő információk, tudásanyag, gyakorlati ismeretek birtokába
jutni.
A Portál által szolgáltatott tudásanyag és gyakorlati
segítségnyújtás az alábbi területekre koncentrál:
- információs társadalom
- technológia transzfer
- tanácsadás
- e-kereskedelem
- innováció
- támogatási lehetőségek
- menedzsment
- stratégia, regionális politikák
- kutatás + fejlesztés
- pályázati lehetőségek.
A Portál kísérleti ideje alatt a regisztrált vállalkozásoknak módjukban áll a hálózat minden szolgáltatását
igénybe venni, valamint tesztelni a rendszert. A projektben résztvevő partnerek országonkénti elosztásban
biztosítják a portál működését és a vállalkozások projekthez fűződő igényeinek kielégítését. A portálon található tudásanyaghoz való hozzáférés mellett a regisztrált vállalkozásoknak lehetősége van a megadott területekkel kapcsolatos egyéni kérdések feltevésére, valamint saját igényeiknek a portálon való megjelenítésére.
Ennek elsődleges célja a hasonló igényekkel bíró vállalkozások együttműködési lehetőségeinek megteremtése,
valamint az igények szolgáltatók általi kielégítésének
elősegítése. A regisztrációt követően az adott ország
„adminisztrátora” e-mailben kap értesítést a regisztrációs szándékról, amit elfogadhat, de el is utasíthat. A
regisztrálni szándékozó vállalkozás minden esetben
visszajelzést kap a döntésről.
EMBRACE Portál: www.e-embrace.net
További információ: Jónás Dénes, projektmenedzser
INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Tel.: 06-1-382-1509,
Fax: 06-1-382-1510
E-mail: djonas@innostart.hu,
Web: www.innostart.hu

Az INNOSTART tájékoztat minden érdeklődő innovatív
vállalkozást, hogy a Budapest XI. ker., Fehérvári út
130. alatt működő INNOSTART Üzleti és Innovációs
Parkban irodának, laboratóriumnak, ill. műhelynek
használható helyiségek bérelhetők.
A Park Budapest bármely pontjáról könnyen megközelíthető helyen található, és kiemelkedő infrastrukturális
szolgáltatásokat nyújt.

XV. évf.

2005. november 29.

22. szám

Az épület egy része inkubátorként működik. A biotechnológia, az informatika és a környezetvédelem területén
tevékenykedő, kezdő innovatív vállalkozások a bérleti és
szolgáltatási díjakból -pályázat alapján - kedvezményeket
kaphatnak.
Érdeklődés: http://www.irodahaz.info/innostart/,
vagy a 06-1/3821505-ös telefonszámon.

2006. január vagy február hónapban az INNOSTART
már hagyományosnak tekinthető képzését – az INNOVÁCIÓS MENEDZSERKÉPZÉS-t - tervezi ismét indítani új,
napjaink kihívásaihoz adaptált formában.
Még 1999-ben az INNOSTART Üzleti és Innovációs
Központ célként tűzte ki a hazánkban akkor teljesen
hiányzó innovációs szakirányú menedzsment képzés
szakmai standardjának kidolgozását és az oktatás beindítását.
Ennek
megvalósítása
érdekében
az
INNOSTART a British Know-How Fund támogatásával,
a Segal Quince Wicksteed Ltd. (Cambridge, UK) tanácsadó cég közreműködésével innovációs menedzserképzést szervezett.
Az elmúlt 5 évben már több alkalommal és különböző
régiókban tartott az INNOSTART képzéseket, természetesen az eredeti képzést mindig aktualizálva. A képzések fő célja volt - az Európai Unió tendenciáival is összhangban - a nemzetközi viszonylatban is újnak számító
innovációs menedzsment kultúra és szaktudás hazai
viszonyokra történő adaptálása és elterjesztése Magyarországon.
Az innovációs menedzserek nemcsak a már jól ismert,
közvetlen vállalkozás-támogatási eszközrendszer még
hatékonyabb működtetésére lesznek képesek, de feladatuk megtalálni az új, ígéretes vállalkozásokat és az
összes szóba jöhető partner és támogató bevonásával
és együttműködésük professzionalizálásával meghonosítani és fejleszteni azt az innovációs kultúrát és kialakítani azt a környezetet, melyben az üzleti siker és a régió
kiegyensúlyozott fejlődésének egyik kulcstényezője az
innováció.
A képzésen résztvevők az elméleti ismeretek célirányos
gyakorlati alkalmazását a mintaprojekt feldolgozásával
sajátíthatják el, és egyúttal szert tesznek az innovációs
projektek kezeléséhez, menedzseléséhez nélkülözhetetlen alapvető készségekre is.
A teljes tanfolyamot elvégzők „Innovációs Menedzser”
oklevélbe részesülnek.
A képzéssel kapcsolatos végleges információk küldésének kérelmét, illetve az előzetes részvételi szándékot
jelezni lehet: Szegner Erzsébet (projektmenedzser) T.:
06-1/382-1511; szegner@innostart.hu, Kozma Ibolya
(titkárságvezető) T.:06-1/382-1505;
innostart@innostart.hu

Magyar Kockázati és
Magántõke Egyesület
A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (MKME)
kiosztotta hagyományainak megfelelően az Év Vállalata
Díjat, 2005. november 16-án, Budapesten az Európa
rendezvényhajón. Az immár nyolcadik éve adományozott

Hírek
díj a kockázati tőke iparág elismerését fejezi ki a kimagasló gazdasági teljesítményt nyújtó hazai kis- közép- és
nagyvállalatoknak.
2005-ben az Év Vállalata Díjat kapta
- kis- és középvállalati kategóriában a Biopetrol Kft.,
- nagyvállalati kategóriában a Pannonpower Holding
Rt. és a SkyEurope Airlines.
Az Értékelő Bizottság, melynek tagja volt dr. Pakucs
János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke is, minden szempontból kiemelkedőnek minősítette a két nagyvállalati pályázó teljesítményét, ezért döntött úgy, hogy
két kategória-győztest hirdet ki.
A díjazottakon kívül az MKME külön szakmai elismerésben részesítette kis- és középvállalati kategóriában a
PR-Telekom Zrt.-t és a Kenguru Csoportot, nagyvállalati kategóriában pedig a Wallis Ingatlan Rt.-t.
Az esemény védnöke dr. Kóka János a gazdasági és
közlekedési minisztere, fő szponzora a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság (MFB Rt.) volt.
A Díj odaítélésekor figyelembe vett szempontok a következők voltak:
- A vállalat irányításában és működésében tapasztalható-e a vállalkozói szellem, az értékteremtésre való
törekvés, a hosszú távú, üzleti szemlélet és a sikerre való alkalmasság.
- A menedzsment vezéralakjainak vállalatvezetési,
stratégiai és menedzsment képessége.
- Az üzleti stratégia minősége, az annak megfelelő
vállalatirányítási rendszer és szervezeti felépítés, a
növekedési lehetőségek felismerése és kihasználása,
illetve a kockázati tőkével való tényleges, vagy potenciális kapcsolat értékelése.
- A tőkebefektetés valamely formájának szerepe a
vállalat dinamikus fejlődésében.
- A vállalat gazdasági teljesítménye, iparági szerepe,
az eredményesség mögötti sikertörténet, és annak
üzenete más vállalatvezetők irányába.

2005. november 17-én, a Danubius Thermal &
Conference Hotel Helia-ban rendezték meg – egyik tagszövetségünk – a Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesület (MKME) VIII. Éves Konferenciáját, melyen rész
vett Szövetségünk elnöke is. Idén is bemutatták az iparág idei, első tíz hónapjára vonatkozó piaci felmérését.
Ezen adatok alapján a befektetett tőke mennyiségét
(122 millió euró) tekintve, az idei befektetési tevékenység meghaladja az egy évvel korábbit (2004- egész
évében összesen 108 millió euró volt). A piac egészének fejlődése követi az elmúlt évek során kialakult trendeket. Az iparág összetétele azonban a globális alapok
megjelenésével némileg megváltozott, amit jól példáz,
hogy a 2005-ös évben egy minden korábbi rekordot
megdöntő tranzakcióra (mintegy 100 M EUR) került
sor, amely, els ősorban az európai uniós csatlakozással,
és az ezzel párhuzamosan javuló befektetési környezettel magyarázható.
Az MKME felmérése alapján 2005-ben a legtöbb tranzakció a fogyasztáshoz kapcsolódó iparágak (17%), valamint a feldolgozóipar területén (17%) valósultak meg,
míg a legnagyobb értékű tranzakciót az egészségügy
területén hajtották végre.
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Hírek
A befektetések méret szerinti eloszlása a 2,5 millió
euró alatti tranzakciók számának (83%-a az összes
tranzakciónak) dominanciáját mutatja, ugyanakkor a
piac középső (2,5-5 millió euró) szegmense a korábbi
éveknél nagyobb aktivitást mutatott (12,5 %). A 15
millió eurós értéket meghaladó kivásárlások száma (1
db) megfelel az elmúlt években kialakult trendnek,
ugyanakkor idén az 5-15 millió eurós tranzakciók eddig
nem játszottak szerepet a piacon.
A befektetések vállalati életciklus alapján történő eloszlásában a korai fázisú befektetések (early stage) alacsony érték szerinti súlya és a kivásárlások tőkemennyiség alapján történő növekedése figyelhető meg.
Az idei évben az Egyesület 17 db kiszállást (exit) regisztrált, ami közel azonos a tavalyi évivel (20 db). A
leggyakoribb exit típus idén a menedzsmentnek, illetve a
tulajdonosoknak történő eladás (sale to management /
buy back) volt (7 db), ugyanakkor továbbra is jelentős
stratégiai befektetőnek történő értékesítés (5 db).
Összességében az adatok a kockázati és magántőke
iparág évek óta tartó kiegyensúlyozott és folyamatos
növekedését mutatja, ami jelentősen hozzájárul a magyar pénzügyi és menedzsment kultúra további fejlődéséhez, illetve a tőkepiaci likviditás fenntartásához.

Ipari Parkok Egyesülete

-

Az ipari parkok fejlesztési programja (finanszírozási
részanyag).

A második NFT kidolgozásáról tájékoztatót készített az
IPE, amely eligazít az eléggé bonyolult munka eddig
elkészült anyagai között.
A műhelytalálkozókat a regionális innovációs ügynökségek és az IPE regionális divízióinak elnökei szervezik,
bevonva az inkubátorházak képviselőit is a munkába. Az
összejövetelekre a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, valamint a
CORVINUS Kockázati Tőkealap-Kezelő Rt. képviselőit
várják.
További információ: Tel.: 201-7954, Fax: 212-6991
E-mail: iparipark@ipe.hu
www.ipe.hu

Magyar Tanácsadó Mérnökök
és Építészek Szövetsége
2005. október 27-én a Magyar Tanácsadó Mérnökök
és Építészek Szövetsége, rendkívüli tisztújító közgyűlésén megválasztotta új elnökét, elnökségét, felügyelő
bizottságát és etikai bizottságát.
A szavazás értelmében a szövetség elnöke továbbra is
Bretz Gyula.

Regionális műhelytalálkozók második fordulója kerül
megrendezésre az ipari parkok, inkubátorházak vezetőinek részvételével.
Az Ipari Parkok Egyesület az elmúlt hónapokban intenzív
munkát végzett annak érdekében, hogy a 2007-2013
időszakra szóló tervező munkában a parkok kedvező
pozícióval rendelkezzenek. A tennivalókat az IPE Elnöksége szeptember 15-én tekintette át, s határozta meg
a soron levő feladatokat. November második felében,
december elején a regionális műhelytalálkozók második
fordulójának megtartása kerül napirendre.
A megbeszélések során már azokat a konkrét programokat kell körvonalazni, kiválasztani, amelyekre a parkoknak szükségük van, s amelyekre jó eséllyel tudnának
majd pályázni. Akkor lenne sikeres a műhelytalálkozósorozat, ha mindenki a saját parkjának fejlesztési igényeit vázolná, és ezáltal a készülő operatív programok
összeállításánál már konkrétumokkal tudnának részt
venni az egyeztetéseken.
Első körben december közepéig kellene a konkrét parki
javaslatokat összerakni. Az NFT II elkészítésének végső
határideje (amikor Brüsszelbe le kell adni a dokumentumot): 2006. április 30. Cél, hogy az ipari parkok,
inkubátorházak elgondolásai már az induló, a későbbi
egyeztetésekre kiküldendő tervezési anyagban megjelenjenek.
A műhelytalálkozóhoz felhasználható IPE-anyagok:
- IPE HÍRLEVÉL, 2006. szeptember
- Vélemény és javaslatok a nemzeti akcióprogramhoz
kapcsolódóan

Az új elnökség tagjai:
-

Bretz Gyula,

-

Dr. Visontai József,

-

Dr. Borostyánkői Mátyás,

-

Strébely Erzsébet,

-

Szabó Kálmán,

-

Dr. Pap Géza és

-

Várady Tamás.

A közgyűlés póttagnak választotta meg Tóth Attilát,
Szórádi Róbertet és Horváth Adriánt.
Az új felügyelő bizottság tagjai: Dr. Léderer Károly,
Auth Györgyi és Dr. Haász Gyöngyi , póttag Loppert
Zoltán.
A TMSZ etikai bizottságának elnöke Éhn József tiszteletbeli elnök, elnökhelyettes Dr. Massányi Tibor.

Napjainkban egyre több hazai és EU-s közbeszerzési
pályázat írja elő FIDIC mérnök szereplését a pályázat
által kért folyamatban. Hazai gyakorlatunkban a FIDIC
magyar szervezetében, a Magyar Tanácsadó Mérnökök
és Építészek Szövetségében (TMSZ) regisztrált tagvállalatok és minősített, referencia idővel és referencia típussal rendelkező mérnökei megfelelnek a fenti kritériumnak. A közeljövőben erre a feladatra a TMSZ továbbképző kurzusokat is szándékozik indítani.
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Új tagok
Magyar Szabadalmi
Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

2005. november 24-én Magyar Tudomány Ünnepe –
Tudás és Vállalkozás címmel rendezett konferenciát a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH).
A konferencián a hazai kutatási eredmények piaci hasznosítását mutatták be példaértékű magyar technológiai
vállalkozások. A rendezvény célközönsége, a műszakiés természettudományok területén tanuló egyetemisták, PhD hallgatók, posztdoktorok illetve vezető ifjú
kutatók voltak.
A „Tudás és Vállalkozás” konferencia az idén július 8-9én Veszprémben az NKTH szervezésében megrendezett "Mi, fiatalok a magyar kutatás-fejlesztés jövőjéért Mit akarunk és hogyan váltsuk valóra" című rendezvény
folytatása volt.
A bemutatkozó előadásokon döntően hazai alapítású
vállalkozások nyújtottak betekintést működésükbe, üzletmenetük során elért sikereik és nehézségeik együttes
láttatásával. A biotechnológia, nanotechnológia, orvosi
műszer-, valamint szoftvergyártás és -fejlesztés terén
aktív cégek ékes bizonyítékai, hogy a hazai találmányokat Magyarországról induló cégek is képesek globális
piaci sikerre vinni.
Boda Miklós az NKTH elnöke bevezető előadását, a
Corvinus Rt. prezentációja követte, melyben az innovatív
cégek jelenleg meglévő és jövőben megnyíló finanszírozási lehetőségei kerültek részletezésre. Ezt követően
Nagy Péter az NKTH stratégiai főosztályának munkatársa előadásában a vállalatfejlesztés aspektusait taglalta, mely átvezetésül szolgált a délutáni előadások gyakorlati modelljeihez.
A délután során előadást tartottak az AnaLogic
Computers Kft., a Thales Nanotechnológiai Rt., a Solvo
Zrt., a Pharmahungary 2000 Kft., a 3DHistech Kft. és
az Inotek Pharmaceuticals vezetői.
A konferencián szövetségünket dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

Megjelent a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar
Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács által kiadott Hírlevél a
szellemi tulajdon védelméről című kiadványának 2005.
harmadik negyedévi száma.
A tartalomból:
-

Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről - 2005

-

Törvény az elektronikus információ szabályozásról

-

Módosultak a szakértői területekről szóló kormányrendeletek

-

Két új pályázat segíti a vállalkozások iparjogvédelmi
tevékenységét

-

Útmutató
a
közfinanszírozású
kutatóhelyek
szellemitulajdon-kezelési szabályzatainak elkészítéséhez

-

Szabadalmi Információs Központ nyílt a Szegedi
Tudományegyetemen

-

ESZH Szabadalmi Információs Konferencia

A Hírlevél teljes terjedelmében megtekinthető Titkárságunkon.

Köszöntjük új tagjainkat!

Tagsorszám
462.

Health Care Innovations Hungary Kft.

Székhely:

4029 Debrecen, Lőrinc pap
u. 9.

Kapcsolat:

Dr. Török Zsolt

telefon:

30/209-0785

fax:
e-mail:

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

Ügyvezető
Igazgató:
telefon:
fax:

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Szövetségünk
javaslatára dr. Ürge László alelnököt az „Ipari park cím
és minősített ipari park címek” pályázati rendszer Bíráló
Bizottságának tagjává választotta.
A Bíráló Bizottság alakuló ülését 2005. november 17én tartották a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban.
A napirenden volt többek között a kinevező okmányok
átadása, a Bíráló Bizottság működési rendjének elfogadása.

e-mail:

zsolttorok@t-email.hu
Dr. Török Zsolt
30/209-0785
zsolttorok@t-email.hu

A cég spin-off vállalkozásként alakult, a véralvadás területén elért kutatási tapasztalatok gyakorlati hasznosítására.
Fő tevékenységi körök: kutatás-fejlesztés az egészségtudományok területén, egészségügyi, gazdaságtani
tanácsadás.
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Tagsorszám
463.
Székhely:
Kapcsolat:

Biokom Kft.

7632 Pécs, Siklósi út 52.

72/502-158

fax:

72/439-836

Ügyvezető:

vercsaba@biokom.hu
Kiss Tibor

telefon:

72/502-103

fax:

72/439-836

e-mail:

igazgatosag@biokom.hu

A társaság elsődleges munkája a települési szilárd hulladék gyűjtése, szállítása, kezelése, szelektív hulladékgyűjtés, válogatás, másodnyersanyag előállítása. Ezen
kívül terveznek térségi hulladékgazdálkodási rendszereket, beruházásokat készítenek elő, melyeket a későbbiekben menedzselnek, üzemeltetnek. A cég foglalkozik
modell- és koncepcióalkotással, a környezetvédelem és
fenntartható településüzemeltetés területén.

Tagsorszám
464.
Székhely:

Pécsi Ipari Park Gazdaságfejlesztő Zrt.
7630 Pécs, Finn u. 1/1.

Kapcsolat:

Pintz Andrea

telefon:

72/526-104

fax:

72/526-108

e-mail:

andreap@dravanet.hu

Vezérigazgató:

Brányi Endre

telefon:

72/526-100

fax:

72/526-108

e-mail:

tervező, kivitelező és építőanyag biztosítása igény
szerint.
Az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ, amely
segítséget nyújt a K+F tevékenységet folytató vállalkozásoknak, szolgáltatási hátteret jelent a betelepülő hazai
és külföldi vállalkozóknak.

Vér Csaba

telefon:
e-mail:

-

branyi@dravanet.hu

A Pécsi Ipari Parkot irányító társaság helyi partnereivel
együtt biztosítani tudja, hogy az ipari parkokban megszokott szolgáltatások (terület kialakítás, engedélyeztetés, helyi partnerkeresés, stb.) mellett, a befektető
igényei alapján további támogatást nyújtson:
- helyi és nemzetközi üzleti kapcsolatok, teljes körű
üzleti szolgáltatások a kamarák segítségével,
- innovációs, kutatási, fejlesztési, szakértői háttér a
pécsi egyetemek bevonásával
- a Parkba telepített banki szolgáltatások,
- biztosítási szolgáltatások a beruházás tervezésétől
kezdődően,

Szakirodalom-figyelõ
Pintz György: Találd fel magad - szabadalom, védjegy,
oltalom (Jó tanácsok szellemi alkotások védelméhez)
Akadémiai Kiadó, Budapest, 2005
dr. Szarka Ernő könyvismertetése
A kiadvány elsősorban olyan feltalálóknak szól, akiknek
háta mögött nem állnak iparjogvédelmi háttérrel rendelkező nagy cégek, és maguknak kell megvédeniük találmányaikat és más szellemi termékeiket vagy árujukat.
Szól azonban olyan magánembereknek, továbbá kis- és
középvállalkozóknak, akik/amelyek szeretnének eligazodni a szellemi tulajdonvédelem erdejében (ha nem is
éppen dzsungelében), hogy alap- és középfokon tisztában legyenek szellemi értékeik megvédésével, és ne
keresztezzék mások jogos érdekeit.
A könyv célja, hogy kezdeti eligazítást adjon a gondolkodó embereknek. Nem helyettesíti a jogszabályokat, nem
ad konkrét jogi tanácsot, nem tévedhetetlen, nem pótolja a szabadalmi ügyvivőt. (A jó szabadalmi ügyvivő mindig tud egy póthatáridőt, keres egy apró részletet,
amely mégis védhető, vagy éppen talál egy eldugott
paragrafust.) A kiadvány legfőbb erénye tehát egyszerűsége és közérthetősége. Nem kíván iparjogvédelmi
vagy szellemi tulajdonvédelmi szakembereket képezni,
csak jó tanácsokat kíván adni, hogyan kell belekezdeni
az ilyen tevékenységekbe, és közben szinte játékosan
betekintést ad a szakterületbe.
A könyv 21 fejezetre oszlik: az oltalmi lehetőségek áttekintése; a szabadalom; nemzetközi szabadalmi bejelentések; használati mintaoltalom; védjegy; külföldi védjegyoltalom; formavédelem; nemzetközi formavédelem;
szerzői jog; szoftverek oltalma; domain; növényfajta
oltalom; biotechnológiai találmányok; know-how; speciális oltalmi formák; franchise; szabadalmi ügyvivők; „hogyan legyek feltaláló”; „hogyan kerüljük meg mások
szabadalmát”, találmányértékesítési tanácsok; szellemi
alkotásokkal kapcsolatos pénzügyi szabályok.
Az áttekinthető osztályozás lehetőséget nyújt arra, hogy
egy-egy részterülethez ne kelljen az érdeklődő olvasónak
átrágnia magát az egész könyvön.
A közérthetőséget szolgálja a könyv végén található
értelmező szótár, amelyben a tájékozatlan vagy kevésbé
tájékozott olvasó megtalálhatja a szellemi tulajdonvédelem szakzsargonszerű kifejezéseinek közérthető magyarázatait. Ugyancsak a kiadvány végén találhatók a szellemi alkotások védelméhez kapcsolódó jelenleg érvényes
magyar- és nemzetközi jogszabályok gyűjteménye.
A könyvnek ott kell lennie minden feltaláló, kis- és középvállalkozó és innovációs szakember könyvespolcán.
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Ralph W. Moss: Szent-Györgyi Albert - Typotex,
2004
Dr. Osman Péter ismertetése
Milyen embernek is kell lennie a rendkívüli tehetséggel
megáldott kutatónak ahhoz, hogy elegendő lehetőséget
kapjon alkotó képességei kibontakoztatására? És milyennek kell lennie ahhoz, hogy tűzön-vízen keresztül,
minden áron kikényszerítse magának ezeket a lehetőségeket? Moss e könyvét olvasva Szent-Györgyi Albert
bonyolult és ellentmondásoktól sem mentes életéről, és
nagyívű tudományos pályafutásáról, bőséggel kapunk
okot és alkalmat, hogy ezen elgondolkodjunk.
Egy nagyon hosszú, és még inkább különleges életút
bontakozik ki előttünk, sok hányattatással és sorsdöntő
fordulatokkal, közéleti fellángolással és csalódással,
amelynek vezércsillaga mindvégig a kimagasló egyéni
tudományos alkotás létrehozása volt. Vajon átok, vagy
áldás volt Szent-Györgyin, hogy a beilleszkedéshez, s
úgyszintén a támogatások megszerzéséhez oly gyakran
szükséges megalkuvásokat elutasítva tört a céljai elérésére? Valószínűleg mindkettő. Moss könyvéből úgy
érezzük, nála ez nem tudatos döntés volt, hanem egész
gondolkodásmódjából fakadt, hogy képtelen a behódolásra, lemondani a meggyőződéséről, s még kevésbé a
szuverenitásáról a tudományos kutatásban.
Kutatóként jól érzékelhetően átokként nehezedett rá,
hogy a modern természettudományban a kutatáshoz
pénz kell, sok-sok pénz, és minél jobban előrehalad,
annál költségesebb apparátus szükséges a továbblépéshez, tehát még több pénz - ha pedig ezt nem tudja
megszerezni, akkor ellehetetlenül. Láthatjuk, mindvégig
mennyit kellett küzdenie azért, hogy megkapja a kutatásaihoz nélkülözhetetlen finanszírozást, és megragadóan
kifejező, ahogy ő maga beszél erről a Rockefeller Alapítványhoz 1945-ben támogatás kéréssel írt levelében:
„Annyira szeretnék dolgozni, megoldani, amit elkezdtem, hogy minden gátlásomat legyőzve képes vagyok
könyörögni Önöknek. Mert aki nem szereti annyira a
munkáját, hogy ha szükséges, akár bukfencezzen is
érte, az nem méltó az Önök segítségére.”
S vajon átok, vagy áldás volt rajta, hogy olyan korban,
midőn a tudományos kutatás egyértelműen, és megkerülhetetlenül csapatmunkává vált, s ahol a kutatók érdekszövetségekben és klikkekben küzdenek az érvényesülésért, Szent-Györgyi csak egyetlen módon volt képes
és hajlandó csapatban dolgozni: ha ő a kapitány. Az
elszürkülés réme erről az oldalról sem fenyegette - ettől
megóvta egész egyénisége. Az ellehetetlenülésé már
annál inkább, különösen - amint láthatjuk - a kivándorlását követő amerikai pályafutása során. Ám szellemi
nagyságát, tudományos vonzerejét kitűnően érzékeltetik
a nagyhírű Science-ben róla megjelent cikk szavai: „A
legtöbb kutató szkeptikusan fogadja Szent-Györgyi elméletét.” Ugyanakkor a korábban elért eredményei és
rendkívüli intuitív tudományos képessége miatt - amelyet
még a rosszindulatú bírálói is elismernek - valamennyien
hajlandók társulni vele.”
Kétségtelen, hogy Szent-Györgyi kiemelkedő zseni volt a
laboratóriumban. Moss idézi életre szóló hitvallását:
„Arra is rá kell jönni, ami másoknak nem jutott eszébe.”
Aki már próbálta, tudja, hogy ez a legnehezebb - igaz, a
kutatás legszebb része is. S az amerikai pályafutása
meggyőző példával szolgál arra is, milyen sorsdöntő

Szakirodalom-figyelõ
jelentőségű, ha egy ilyen rendkívüli és rendhagyó kutatóhoz egy igazán jó menedzser szegődik társként.

Ízelítő a polihisztor életművéből: Leonardo da Vinci
válogatott írásai - Typotex, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése
Leonardo a csodálatos reneszánsz legsokoldalúbb zsenije volt, s hogy ez a kellemes kis kötet apró mozaikként
tükrözi tudásának, s talán még inkább az érdeklődésének hatalmas és sokágú világát. E miniatűr kincsestár
az irodalmi műfajokkal együtt 38 témakörben ad ízelítőt
az életművéből, s rajta keresztül a reneszánsz gondolkodásból. Egyaránt izgalmas azzal, hogy hogyan látta,
kutatta, magyarázta a világát a fél évezreddel előttünk
járt szellemóriás, hogy mit ismert fel helyesen, és hogy
miben, hogyan tévedett. Nézzünk kicsit bele.
A kutatás módszertanáról: „Először is tapasztalatra
teszek szert (...) szándékom először a tapasztalatot
felhozni, és csak azután megmutatni az okot, amely
miatt az adott tapasztalatnak az adott módon kell végbemennie. Ez az igazi szabálya annak, ahogyan a természeti jelenségek kutatóinak el kell járniuk. A tapasztalat nem, csak a mi ítéleteink lehetnek tévesek.”
Életstratégia, amit oly sokan csak későn ismernek fel:
„Fiatalon tegyél szert olyasmire, ami kárpótol majd az
öregségedért. S ha úgy gondolod, hogy az öregség
bölcsességgel táplálkozik, akkor már fiatal korodban
munkálkodj azon, hogy öregségedben ne legyél híján e
tápláléknak.”
Örök, csúf igazságok: "A butaság megóv a szégyentől,
csakúgy, mint az arcátlanság a szegénységtől" és "Aki a
rosszaságot nem bünteti, az rosszaságra buzdít".
Vándorló tételek. Leginkább Freud esszéjéből ismerjük,
de íme Leonardótól: "Aki tekintélyre hivatkozva vitatkozik, az nem az eszét, inkább az emlékezetét használja."
És G. B. Shaw Caesar-jának híres mondását megelőzve:
"Aki nem bízik semmiben, az nem csalatik meg soha".
Magabiztos blöff? Rendkívül világos, és rámenősségében teljességgel a korunkba illő, ahogyan 30 évesen
Ludovico Sforzához írt ajánlkozásában mintegy listát ad
a tudásáról, kiemelkedő alkotó képességéről, alkotásairól, nem mellesleg leszólva a „konkurenciát”: "Miután
megvizsgáltam mindazok terveit, akik magukat folyvást
hadi eszközök készítőinek és mestereinek mondják,
látom, hogy találmányaik és azok alkalmazása semmiben sem különbözik az általában használtaktól. Ezért
akarom Méltóságod előtt feltárni titkaimat (...) hogy
kellő időben haszonnal alkalmazhassa őket." Itt pedig
következik egy felsorolás a saját kiemelkedő hadászati
alkotásairól, amelynek nagy részénél elgondolkodhatunk, Leonardo vajon hogyan és miért mert megkockáztatni ilyen túlzásokat.
Bravado, vagy komolyan gondolta, hogy példát ad a
tudós alkotó felelősségérzetéből? "Nem írom le, hogyan
és miként tudok a víz alatt maradni, mennyi időt tudok
eltölteni étel nélkül (...) mégpedig azon emberek rossz
természete miatt, akik a tenger fenekén gyilkolásra
használnák". Mindenesetre, más írásában Leonardo
ennek nagyon is ellentmondó ajánlkozását találjuk.
Az itt leírtak egy része inkább csak gondolati vázlat,
töredék, s így olykor közhelynek hat, olykor nem igazán
értjük, mit is akar vele mondani. Ezek inkább csak színezői a Leonardo gondolkodását bemutató hatalmas
körképnek. Bizonyos írásokban itt nem szereplő ábrákra
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hivatkozik, ilyenkor némi szellemi erőfeszítéssel követhetjük a mondandóját – intellektuális gyakorlatnak nem
is rossz!

Rolf H. Johannsen: 50 Híres Festmény - A művészettörténet legfontosabb festményei - Alexandra Kiadó,
2005
Dr. Osman Péter ismertetése
Ezért a kitűnő összeállításért még a butuska alcímet is
érdemes megbocsátanunk. Ha volna istene, vagy múzsája a művészettörténetnek, természetesen még ő
sem lenne képes kijelölni az ötven, vagy akárhány legfontosabb festményt. A művészeteknek, így a festészetnek is éppen az ad különleges minőséget, az teszi
rendkívül izgalmassá, hogy nincsenek objektív mércék,
még kevésbé korszaktól és kultúrától függetlenek. A
hozzáértőknek kötelezően kijáró minden tiszteletünk
mellett mi, a művészetre fogékony laikusok végül is
magunk döntjük el magunknak, hogy melyik műalkotás
mit ád nekünk, milyen élményt nyújt, hogyan rezonál rá
a szellemünk vagy a lelkünk - azaz mennyire találjuk
fontosnak.
Ez egyáltalán nincs ellentmondásban azzal, hogy minél
többet tudunk művészettörténetről, minél több műelemzést hallunk, olvasunk, annál jobban értjük az alkotások gondolatvilágát, nyelvezetét, a kifejezés eszközrendszereit, sőt sokat megtudhatunk arról is, hogy
egyes alkotók, sőt egész irányzatok miért és olykor
mivel szemben alakították ki a maguk művészi hitvallását, gondolatvilágát, kifejezésmódját. Sokat kell tudnunk
Picassóról és úgyszintén a 20. századról, hogy megértsük, miért remekmű a Guernica, s szintúgy nagyon
sokat kell tudnunk a korunkról, hogy rájöjjünk, hogyan
kerülhet a képzőművészet remekei közé 20. századi
műalkotásként egy felfordított piszoár. Szerencsére, ez
utóbbi szintig ez a válogatás nem megy el.
A műelemzés sem arra való, hogy elhiggyük, hanem
hogy egyrészt minél többet megtudjunk belőle az alkotás szellemi környezetéről és esetleg magáról a művészről, másrészt beilleszkedjünk a látásmódjába, a
megközelítésbe, ahogy megfejteni igyekszik a művész
mondanivalóját, a szándékait, amelyek arra késztették,
hogy éppen ezt és éppen így alkossa meg a művét, és
mindezzel többet értsünk meg, s méginkább többre
érezzünk rá. Erre nagyon jók azok a néhány oldal terjedelmű elemzések is, amelyek itt a felsorakoztatott alkotásokat kísérik.
Ezek további festményeket is ide idéznek, amelyek valamilyen módon kapcsolódnak azokhoz. Olykor egészen
messzire visznek - a Mona Lisa esetében pl. Marcel
Duchamp 1919-es, kaján átiratáig, vagy éppen XIV.
Lajos 1701-ben született képmásától Otto Dix 1924-es
bizarr festményéig. Mellettük mindegyik művész életéről
és munkásságáról is találunk egy tömör kis összefoglalást, továbbá néhány sort a bemutatott kép eredetéről,
és olvasmány ajánlót annak, aki többet is meg akar
tudni.
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egyik karakteres irányzatáig, a pop artig követi a művészi gondolkodás, a mondanivalók, a kifejezésmódok
változásait.
Kinek-kinek ízlése szerint - de csak egészen a sor vége
felé akadhatnak olyan képek, amelyeken némelyikünk
esetleg elgondolkodik, hogy vajon mi is teszi a remekműveket.

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.
NÉPSZAVA , 2005. NOVEMBER 15., KEDD, 10. OLDAL
KISZÁMÍTHATÓ GAZDASÁGI KÖRNYEZETET VÁR A KAMARA
„…A vállalkozók kiszámítható és következetes gazdasági
környezetet szeretnének, amely figyelembe veszi a gazdasági realitásokat és a közgazdasági törvényszerűségeket - mondta Parragh László, a Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara (MKIK) elnöke…
…A vállalkozók kérik, hogy a kormány gazdaságpolitikájában biztosítson prioritást az innováció, a kutatásfejlesztés ösztönzésének, teremtsen rugalmasabb
pénzügyi feltételeket a tudományos-kutatási eredmények
gyakorlati hasznosításához, a kkv-k műszaki megújulásának támogatására differenciált eszközrendszert működtessen, tegyen eleget a Kutatási, Technológiai és
Innovációs Alap létrehozásakor vállalt költségvetési
támogatásra vonatkozó kötelezettségének…”
MAGYAR NEMZET, 2005. NOVEMBER 15., KEDD, 22. OLDAL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS TUDOMÁNYOS ÉS TECHNOLÓGIAI ATTASÉPOSZT BETÖLTÉSÉRE

VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 16., SZERDA, 8. OLDAL
TAVASZRA ELKÉSZÜL A II. NFT
METRO, 2005. NOVEMBER 17., CSÜTÖRTÖK, 21. OLDAL
VENDÉG KUTATÓK KÜLFÖLDÖN ÉS ITTHON
„…Harminchárom ország legjobb egyetemei, tudományos intézetei közül választhat az a kutató, aki a hazainál több vagy más tudást szeretne…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

17.,

CSÜTÖRTÖK,

15.

OLDAL

A MAGYAR TUDOMÁNY ERDÉLYBEN
„…Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia
elnöke fővédnökségével Kolozsváron, a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében rendezik meg A magyar
tudomány napja Erdélyben 4. fórumát november 18-19én…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

NOVEMBER

17.,

CSÜTÖRTÖK,

5.

OLDAL

A válogatás ívét és spektrumát jól jellemzi maga a szerző. Időben Cimabue 1280 körül keletkezett Trónoló
Istenanya c. művétől csaknem napjainkig, Andy Warhol
1962-es alkotásáig, a Marilyn diptichonig fogja át az
európai festészetet - két amerikai festővel kiegészítve.
Stílusok tekintetében a gótikától a fogyasztói társadalom

SEGÍTSÉG KUTATÓKNAK
„…Új kiadvány segíti a magyar egyetemek és kutatóintézetek európai partnerkeresését. A Hungarian Research
Directory 2005 című kötetet tegnap mutatta be a kiadványt megjelentető Tempus Közalapítvány…”

XV. évf.

2005. november 29.

VILÁGGAZDASÁG, 2005.

NOVEMBER

17.,

22. szám

CSÜTÖRTÖK,

2.

OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJ KKV-KNAK
„…A Közép-európai Kezdeményezés (KeK) meghirdette
az innovatív kis- és középvállalkozások számára innovációs díját…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

18.,

PÉNTEK,

10.

OLDAL

NÉPSZERŰSÍTENÉK A TUDOMÁNYT
„…Az Európai Unió pénzt és energiát nem sajnálva
próbál mind többet tenni a kontinens kutatás-fejlesztési
programjainak, terveinek népszerűsítésére. Brüsszel
azonban koránt sincs könnyű helyzetben, mert bár az
uniós források számos intézet, kutatócsoport és egyetem előtt nyitottak, sokan továbbra sincsenek tisztában
lehetőségeikkel, vagy éppen csábítóbbnak tartják az
amerikai és ázsiai ajánlatokat. A második Európai kutatási fórum ezért is tűzte ki céljául a tudomány európai
szintű népszerűsítését…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

18.,

PÉNTEK,

10.

OLDAL

TÁMOGATOTT FEJLESZTÉSEK
„…Az EU úgynevezett keretprogramok révén nyújt segítséget a kutatási és technológiafejlesztési tevékenységekhez Jelenleg a 2006-ig tartó,19,235 milliárd euró
költségvetésű, 6, keretprogram fut, amely az európai
kutatási térség megvalósításának, valamint az európai
kutatás integrálásának és koncentrálásának egyik fontos eszköze…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 18., PÉNTEK, 2. OLDAL
KÉT TERÜLETRE TÖBB TÍZ MILLIÁRD
„…Úgy tűnik, a kutatás-fejlesztési pénzek terén kialakult
vitában mégiscsak a kabinet győzedelmeskedik – legalábbis ami a jövő évi hozzájárulást illeti. Több vállalkozói
szövetség nehezményezte, hogy a kormány a költségvetési törvény javaslatának keretében felrúgott volna egy
néhány éve kötött egyezséget, és így 2006-ban nem
toldotta volna meg ugyanannyival az üzleti szféra által
befizetett innovációs forrásokat. A kabinettel egyetértve
a költségvetési bizottság sem támogatta azt a módosító
indítványt, amely visszaállította volna a megállapodásban rögzített feltételeket. A kormány ellenében viszont a
koalíciós képviselők zöld utat adnának annak a javaslatnak, amely alapján csak 2007-ben kellene a büdzsének
kiegészítenie a vállalkozói befizetésből származó összeget…”
HVG, 2005. NOVEMBER 19., 12. OLDAL
SZÉTVÁLIK A DOKUT RT.
HVG, 2005. NOVEMBER 19., 132-134. OLDAL
GYŐRI ÉRDES
„…A régió jobboldali politikusai elutasítják, a kormánypárti polgármesterek feltételekhez kötnék, hogy Győr
váljon a nyugat-dunántúli térség fejlesztési központjává.
A végső szó az Országgyűlésé, amely várhatóan decemberben dönt…”
NÉPSZAVA , 2005. NOVEMBER 19., SZOMBAT , 4. OLDAL
ÚJ KUTATÓI ÖSZTÖNDÍJRENDSZER KELL
„…Átalakítaná a kutatói ösztöndíjak jelenlegi rendszerét
az oktatási miniszter annak érdekében, hogy a magyar
kutatók ne külföldön, hanem itthon kamatoztassák tudásukat, tehetségüket…”
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MAGYAR NEMZET, 2005. NOVEMBER 21., HÉTFŐ, 4. OLDAL
DRÁGA SZABADALMAK
„…Ma egy szabadalmi bejezés árának 30 százalékát a
fordításokkal kapcsolatos költségek teszik ki. Egy európai szabadalmi bejegyzés 31580 euróba (7,9 millió
forintba) kerül, vagyis a fordítások költségei meghaladják a 9600 eurót (2,4 millió forintot). Mintegy ötven
ország több mint 650 képviselője mutatta be hazánkban szellemi tulajdonát a Patinnova, illetve az EPO Patent Information nevű konferenciákon…
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

21.,

HÉTFŐ,

11.

OLDAL

PARRAGH REFORMOKAT SÜRGET
GONDOT JELENT, HOGY ALACSONY

HATÉKONYSÁGÚAK AZ ÁL-

LAMI HÁTTÉRINTÉZMÉNYEK

„…A versenyképesség kialakítása és megtartása elsősorban a vállalkozások feladata, ám az állam hathatós
közreműködésével jelentősen javulhatnak a feltételek mondta lapunknak Parragh László. A kereskedelmi
kamara elnöke kiemelte: a gazdaságpolitika nem érti a
cégek gondjait, és sokszor probléma, hogy a programok íróasztal mellett születnek, nem életszerűek, így
azokkal a valós gondok nem orvosolhatók. Parragh a
vállalkozáscentrikus gondolkodást hiányolja…”.
NÉPSZABADSÁG, 2005. NOVEMBER 21., HÉTFŐ, 1+4. OLDAL
TISZTELETDÍJAT HOL ADNAK , HOL KÉRNEK AZ AKADÉMIKUSOK
„…Európában nincs általános séma arra, hogy milyen
formában ismerjék el az adott ország tudósainak teljesítményét. Van., ahol tiszteletdíjat kapnak, van, ahol
semmit, sőt ellenkezőleg, az akadémikusság tagsági
díjjal jár…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

NOVEMBER

21.,

HÉTFŐ,

1+6.

OL-

DAL

ÁLDOZNAK A BIOTECHRE
„…A Richter Gedeon Rt, félmilliárd forintért megépített
új laboratóriuma a biotechnológiai kutatásokat szolgálja
mondta Bogsch Erik vezérigazgató. A gyógyszergyártó a
közelmúltban csaknem ötmilliárd forintot költött arra,
hogy növelje versenyképességét az ágazatban. Emellett
országos biotechnológiai klasztert is létre akar hozni.
Átadták a Richter Gedeon Rt. rekombináns (természetes alapú) fehérjék előállítására alkalmas laboratóriumát. Ezzel a gyógyszergyár már 4,5 milliárd forintot
költött biotechnológiai versenyképessége javítására az
elmúlt öt évben. Viszont az influenza elleni Tamiflu gyártásából várhatóan kimarad - közölte lapunkkal Bogsch
Erik vezérigazgató…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 21., HÉTFŐ, 7. OLDAL
TALÁLD FEL MAGAD!
XV. O RSZÁGOS IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS VERSENY (2005-2006-OS TANÉV )
ÜZLETI7, 2005. NOVEMBER, 1. OLDAL
BODA MIKLÓS A K+F FORRÁSOK HASZNOSULÁSÁRÓL,

AZ EGYE-

TEMEK HOLDUDVARÁRÓL

INNOVÁCIÓ: EGYENLŐ VERSENYKÉPESSÉG
ÜZLETI7, 2005. NOVEMBER, 3. OLDAL
LÉTREJÖTT A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉGEK HÁLÓZATA
AZ INNOVÁCIÓHOZ A RIÜ-KÖN KERESZTÜL VEZET AZ ÚT
ÜZLETI7, 2005. NOVEMBER, 6. OLDAL
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A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

SZERINT SZÜKSÉG VAN

POLITIKAI KONSZENZUSON ALAPULÓ STRATÉGIÁRA

AZ

INNOVÁCIÓT MIELŐBB A GAZDASÁGPOLITIKA FÓKUSZÁBA

KELL HELYEZNI

KELET-MAGYARORSZÁG , 2005. NOVEMBER 23., SZERDA,
10. OLDAL
INNOVÁCIÓS DÍJ
„…Nyíregyháza (KM) A Magyar Tudományos Akadémia
Debreceni Akadémiai Bizottságával, valamint az északalföldi társintézményeivel együttműködve idén negyedik
alkalommal adta át a tudomány napján a megyében
végzett innovációs tevékenység elismeréseként az Innovációs Díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A díjat ebben az évben a Nyírség
Hasso Kft. ügyvezetője, Krámer Zoltán vette át a kamara általános alelnökétől…”
2005. NOVEMBER 23. HIRADO.HU
A VÁLASZTÁSOKIG TABU AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS !
2005. NOVEMBER 23. FIGYELÕ NET
IDÉN MÁR LÁTSZATINTÉZKEDÉSEK SEM LESZNEK

2005. NOVEMBER 23. 19:00 ATV – HÍRADÓ
„…A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara valamint
a Magyar Innovációs Szövetség úgy véli: a magyar
gazdaság kitörési pontja a kutatás-fejlesztés, ehhez
képest azonban elég kevés támogatást kap ez a
terület…”.
24.,

CSÜTÖRTÖK,

9.

OLDAL

A KORMÁNY KIHÁTRÁLNA AZ INNOVÁCIÓS ALAPBÓL
„…Nagy felháborodást váltott ki a vállalkozások körében, hogy a kormány nem tervezte be a jövő évi büdzsébe az ígért hozzájárulását az innovációs alaphoz. A
Központi Statisztikai Hivatal tegnap közzétett adataiban
ugyanakkor megerősítette: 2004-ben tovább csökkent
a kutatás-fejlesztésre költött állami pénz…”
MAGYAR NEMZET, 2005.

NOVEMBER

24.,

CSÜTÖRTÖK,

13.

OLDAL

FELEMÁS INNOVÁCIÓS ALAP
A KORMÁNY ZÁRADÉKBAN SZÜNTETNÉ MEG KÖTELEZETTSÉGÉT
„…A kamara és a szövetség közös indítványt ad be az
eredeti helyzet visszaállítása érdekében, továbbá azért,
hogy az alap felhasználásáról születő döntésekben a
vállalkozói szféra nagyobb súllyal szerepeljen…”
2005. NOVEMBER 24. MAGYAR NEMZET
AZ MKIK ÉS A MISZ AGGÁLYAI A JÖV Ő ÉVI BÜDZSÉ KAPCSÁN
NÉPSZABADSÁG, 2005.

NOVEMBER

24.,

OLDAL

MEGPUHÍTJÁK A KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMOKAT

CSÜTÖRTÖK,

NOVEMBER

24.,

CSÜTÖRTÖK,

3.

KIFOGÁSOLT INNOVÁCIÓS JÁRULÉK
„…Súlyos kifogásokat fogalmazott meg a hazai kutatásfejlesztési politikával kapcsolatban Parragh László, a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke. Tegnapi
tájékoztatóján kijelentette: az MKIK csak olyan javaslatot
támogat, amelyben a költségvetés maradéktalanul eleget tesz az innovációs alap létrehozásakor, törvényben
vállalt 2006. évi kötelezettségének...
…A kamara – a Magyar Innovációs Szövetséggel egyeztetve – kezdeményezi, hogy amennyiben a költségvetés
nem képes jövőre teljesíteni a befizetési kötelezettségét,
akkor a vállalkozói járulék mértéke maradjon az idei
szinten (ez most a nettó árbevétel 0,25 százaléka,
jövőre pedig 0,3 százalék lenne)...”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

2005. NOVEMBER 23. 14:32 INFÓ RÁDIÓ
„…Aggályosnak tartja a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint a Magyar Innovációs Szövetség,
hogy a kormány a jövõ évi költségvetési törvényjavaslat
szerint nem teljesíti az innovációs alapba történõ
befizetési kötelezettségét…”

NOVEMBER

VILÁGGAZDASÁG, 2005.
OLDAL

NOVEMBER

24.,

CSÜTÖRTÖK,

4.

OLDAL

2005. NOVEMBER 23. FIGYELÕ NET
MKIK-MISZ SZÖVETSÉG AZ INNOVÁCIÓÉRT

MAGYAR HÍRLAP, 2005.

„…Az adóbevételek váratlan 13,5 milliárdos növelése, a
tartalékra félretett pénz elköltése az ára annak, hogy a
most igen esélyesnek látszó költségvetési módosítások
ne emeljék tovább a jövő évi hiányt…”

15.

CSÖKKENŐ SVÉD K+F KIADÁSOK
„…Svédországban 2004-ben 95,1 milliárd koronát
fektettek be kutatásba és fejlesztésbe, kétmilliárd koronával kevesebbet, mint az előző évben. Emiatt a k+f-re
fordított összeg aránya a GDP 3,7 százalékára mérséklődött az előző évi négy százalékról…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005.

NOVEMBER

24.,

CSÜTÖRTÖK,

24.

OLDAL

INDUL VÉGRE AZ IGAZI K+F VITA ?
„…Míg korábban évekig joggal hiányolta a magyar tudós
társadalom a kutatás fejlesztés stratégiáját, most négy
e tárgyú, fajsúlyos dokumentumot is tárgyalnak kormányzati és akadémiai műhelyekben. Ezek érdemi vitájához (a tudástársadalomról szóló közhelyek ismételgetése helyett) tartalomelemzésükkel azonosítani lehet a
magyar kutatás fejlesztés igazi eldöntendő kérdéseit, a
valódi (tudomány) politikai pozíciókat…
…Az alapkutatás és a technológiai fejlesztés egymásrautaltságát szakíthatja szét az innovációnak a tudományos kutatás rovására történő preferálása. A korszerű
kutatásfelfogás szerint a k+f források mainál nagyobb
részét kell az alapkutatásokra fordítani, az elosztásban
intézményesítve a tudományos elit részvételét…
… a vállalkozói kör érdekviszonyai egyáltalán nem egységesek abban, hogy mennyire innovációorientált gazdasági modellt kövessen az ország…”
MAGYAR HÍRLAP, 2005. NOVEMBER 25., PÉNTEK,
HALLO.HU, 22+24. OLDAL
OKTATÁSFEJLESZTÉS PIACI ALAPOKON
„…A hazai oktatási rendszer erőssége egyben a gyengéje is: az elmélet. Mi, magyarok, messze földön híresek
vagyunk arról, hogy talán a legtöbb történelmi évszámot, matematikai tételt kell bemagolnunk az iskolaévek
alatt, és ami különösen előnytelen: a felsőoktatás évei
alatt is. Pedig számos tudományterületen a gyakorlati
szemlélet ha nem is előbbrevaló, de legalább annyira
lényeges, mint az elméleti ismeretek…”
VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 25., PÉNTEK, 5. OLDAL
A HATÁRIDŐK CSAK A PÁLYÁZÓKAT KÖTIK , A HATÓSÁGOKAT
NEM

LASSÚ A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSA
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VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 25., PÉNTEK, 8. OLDAL
ÚJ PÁLYÁZAT – ÚJABB LEHETŐSÉG
EU-KIÍRÁS KUTATÁS -FEJLESZTÉSRE
VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 25., PÉNTEK, 8. OLDAL
ÉV VÉGI HAJRÁ, ÚJ FORRÁSOK MÉG A FINISBEN IS
„…Szintén nagyon nagy sikernek örvend a GVOP 3.3.3as jelű pályázat, amely a vállalati innovációt, így a kutatás-fejlesztési projekteket finanszírozza, amelyet újra
megnyitottak az év második szakaszában.
S ha már a kutatás-fejlesztésnél tartunk, mindenképpen
érdemes megemlíteni a régiónként kiírt Baross Gábor
programot. Ez teljes mértékben hazai finanszírozással
teljesül, s a klaszterformában megvalósuló k+f , valamint a spin-off kategóriákat támogatja. A támogatható
területek között szerepel még az elemzési területtel és
az együttműködések generálásával is kapcsolatos projektek támogatása…”
HVG, 2005. NOVEMBER 26., 35. OLDAL
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VÁLLALATI K+F-KIADÁSOK
„…Világviszonylatban a vállalatok egyre többet költenek
kutatás-fejlesztésre (K+F) - derül ki az amerikai Booz
Allen Hamilton könyvvizsgáló és tanácsadó cég napokban közzétett tanulmányából…”
NÉPSZABADSÁG, 2005.

NOVEMBER

26.,

SZOMBAT ,

6.

OL-

DAL

A SIKERRE ÍTÉLTEK MILLIÁRDJAI
A PARLAMENT DÖNT A FEJLESZTÉSI KÖZPONTOKRÓL
„…Fejlesztési pólusokat jelöl ki a parlament által most
tárgyalt kormánykoncepció. E szerint Budapesten kívül
Debrecen, győr, Miskolc, Pécs, Szeged kapná meg a
2007-től 2013-ig városonként csaknem százmilliárd
forinttal járó versenyképességi státuszt. A KözépDunántúlon két "társpólus", Székesfehérvár és Veszprém osztozkodna a feladatokon és a pénzen. Tudósítóink arra keresték a választ: milyen politikai viharokat
kavar a koncepció, van-e elképzelés a pénz felhasználására…”

Várható események
2005. november 30-án, szerdán 14.00 órai kezdettel a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem „A”
épületének Konferencia Termében (XI. Egry József utca 20.) rendezi az IBM innovációs napját.
Közép-Európában először kerül sor IBM innovációs napra, amelynek keretében Budapestre látogat az IBM három
neves tudósa:
- a magyar származású Dr. George Galambos, aki az üzleti teljesítményre koncentrál, és az e-business diszciplína egyik megalapítója,
- Dr. Don Eigler , fizikus, a nanotechnológia úttörője: a világon elsőként mutatta be, hogy atomi szinten struktúrákat lehet építeni - xenon atomokból kirakta az IBM betűket, és
- Dr. Jennifer Quirin Trelewicz , kutató mérnök, aki kitűnő példája annak, hogy nőként is komoly tudományos karriert lehet befutni.
Rajtuk kívül az innovációs nap vendége lesz a fiatal magyar feltaláló, a Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató
programjának egyik legújabb felfedezettje, Rátai Dániel, aki Leonar3Do szoftverével, két karácsonyfaizzóval és egy
webkamerával megoldotta, hogy sima asztali PC segítségével térbeli rajzolásra, tervezésre nyíljon lehetőség.
Részletes program
14.00 Megnyitó: Prof. Dr. Sallai Gyula, BME rektorhelyettes, Dr. Paál Péter , IBM Magyarország vezérigazgató
14.10 - 14.30 Mozgatható atomok, az innováció hagyományai az IBM-nél: Dr. Don Eigle
14.30 - 14.50 Hogyan változtatja meg a technológia az üzleti életet? Dr. George Galambos
14.50 - 15.05 Nő a pályán - fehér holló a tudósok, mérnökök között? Dr. Jennifer Quirin Trelewicz
15.05 - 15.20 Az én történetem (a 20 éves fiatalember 6 innovációs díjat gyűjtött be az USA-ban): Rátai Dániel
15.25
kérdések, válaszok
15.55
fogadás
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
További információ és regisztráció: gabor.intody@hu.ibm.com

Negyedik alkalommal kerül sor a Dél-Dunántúli Minőségi Díj átadására november 30-án, 15.30 órakor a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamarában.
A díjátadás helyszíne: Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnay Terme (7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.).
Az idei évben tíz vállalkozás nyújtott be pályázatot, négy kategóriában. Mindhárom megyéből vannak aspiránsok. Az
értékelés augusztus és szeptember hónapban zajlott, s október 25-én, a díjbizottság meghozta döntését.

2005. december 1. csütörtök 9.00 és 10.30 óra között kerül sor „Az új együttműködési hálózatok a vállalkozásfejlesztésben” című bemutatóra a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Könyvtártermében (Budapest V., Szemere
u. 6.).
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A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) és a PRIMOM Vállalkozásélénkítő Alapítvány az Európai Bizottság (DG. Enterprise and Industry) üzletépítő szolgáltatások és hálózatok az EU belső piacán program keretében,
együttműködésben a Gödöllői Innovációs Központtal megalkotta az üzletépítő intézményharmonizációs szolgáltatási
rendszer működtetését biztosító elektronikus kommunikációs rendszert.
Ez a rendszer képes arra, hogy információt adjon a vállalkozásfejlesztési és innovációs központok – jelen esetben a
BVK – aktuális (rendszeres és eseti) programjairól, és az információ-nyújtással egy időben fogadja az arra való jelentkezéseket, másrészt pedig a vállalkozásokkal kapcsolatos tanácsadások időbeosztását optimalizálja.
A kidolgozott platformon keresztül lehetőség nyílik továbbá oktatási programokra, konferenciákra történő jelentkezésekre és mindre interaktív módon biztosítja a visszaigazolást. A BVK-val együttműködésre lépő szervezet így képes
lesz arra, hogy a nála megjelenő vállalkozás – a kísérleti programban elsősorban forrásigény esetén – problémájára
megoldási javaslatot tegyen, és azonnal időpontot rögzítsen a szükséges tanácsadásra, oktatásra, konzultációra.
A rendszer rögzíti az időpontot, visszajelzést küld erről, és a vállalkozó további kapcsolatfelvétel nélkül megjelenhet a
tanácsadási helyszínen, ahol a megadott időpontban várja a téma felkészült felelőse. Az együttműködő szervezetek
ingyenesen kapcsolódhatnak a szolgáltatásba.
A részvételi szándékot előre kell jelezni.
További információ: E-mail: szeleine.eva@gkm.gov.hu, Fax. 472-8801

2005. december 7-8-án a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület kétnapos képzést tart Környezeti teljesítményértékelés címmel. (A képzés helyszíne: 1063 Budapest, Munkácsy Mihály u. 16., ideje: mindkét nap 10-16
óráig).
A vállalati környezeti teljesítményértékelés (KTÉ) önkéntes eszköz, alkalmazásának fő célja az ésszerűbb és környezetkímélőbb gazdálkodás megvalósítása. Leggyakoribb felhasználási módja a megtakarítások azonosítása és az ISO
14001 rendszer célkitűzéseinek mérhetőbbé, követhetőbbé tétele.
A tréning résztvevői egy gyakorlati kézikönyv és egy esettanulmány-gyűjtemény segítségével teljesítményértékelési
technikákkal és felhasználási módokkal ismerkedhetnek meg. A KTÉ „szépsége” az, hogy KIR-rel rendelkező vállalatok mellett a környezettudatos vállalatirányítás terén kezdő cégek is alkalmazhatják
Az oktatást elsősorban iparvállalatok szakembereinek, döntéshozóinak szánják, de a módszer jól alkalmazható szolgáltató cégeknél (pl. bankok, kereskedelem) is.
Témakörök:
- A környezeti teljesítmény fogalma és értékelésének módszerei
- A környezeti teljesítmény értékelése, mint piaci kényszer
- A környezeti teljesítményértékelés előkészítő módszerei
- ISO 14031: Környezeti teljesítményértékelés mérőszámokkal
- Öko-mérlegek: anyag és energiaelemzés
- Környezeti megtakarítások azonosítása – folyamata
- A hatásokba való átszámítás
- Öko-hatékonysági értékelés, 4-es és 10-es tényező
Oktatók:
A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET-INEM Hungária) szakértői: Herner Katalin (okl. környezetmérnök) és Tóth Gergely (PhD. közgazdász). A KÖVET kiemelkedően közhasznú szervezet, fő célja a gazdasági és
környezeti érdekeket egyaránt szolgáló gyakorlati módszerek elterjesztése a vállalatok, vállalkozások körében.
Részvételi díj:
Tartalmazza a Termékek és környezetvédel em c. kézikönyvet és büféebédet is:
Nem KÖVET tagoknak: 77.000 Ft + ÁFA
KÖVET tagoknak: 59.000 Ft + ÁFA
Kisvállalatoknak (<50 fõ): 20 % kedvezmény
Jelentkezési határidő: december 1.
További információ: Herner Katalin, KÖVET-INEM Hungária, 1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.
Tel: (1) 473-2290, Fax: (1) 473-2291, e-mail: info@kovet.hu www.kovet.hu

2005. december 8-10. között kerül megrendezésre a „Konvergáló technológiák - Ígéretek és Kihívások” nemzetközi
munkaértekezlet, a nemzetközileg létrehozott „Forum on Sustainable Technological Development in a Globalising
World” keretében, a BME Innovációmenedzsment és Tec hnikatörténet Tanszéke, a magyar UNESCO Bizottság, a
Florida Institute of Technology és a karlsruhe-i kutatóközpont, az ITAS szervezésében.
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A munkaértekezlet helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Központi épület, Oktatói Klub
Cím: 1111 Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, K. épület, I.em. 66.
A munkaértekezlet honlapja: http://www.inno.bme.hu/cts/
A Fórum egy korábbi budapesti (2003) és melbourne-i/USA/Florida (2004) munkaértekezlet után ismét Budapesten tartja éves munkaértekezletét, 16 ország meghívott előadóinak részvételével, a BME Központi épületének Oktatói Klubjában.
Nano-, bio-, info- és kognitív tudományokra épülő konvergáló technológiák lehetőségeire és ígéreteire fókuszál, társadalmi szcenáriók vizsgálatán keresztül, hogy befolyásolja fejlesztésüket, hangsúlyozva óriási alkalmazási lehetőségeiket és a társadalmi kizáródás veszélyét. A munkaértekezlet szervezői e tekintetben is kívánnak elméleti munkával
segítséget nyújtani a világméretű, ugyanakkor az egyén szintjére is levezető digitális szakadékhoz hasonló, de annál
vélhetően nagyobb társadalmi kirekesztéshez vezető szakadék elkerülésében.
A megnyitót dr. Hámori József, a magyar UNESCO Bizottság elnöke, dr. Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese, és dr. Sallai Gyula , a BME stratégiai rektorhelyettese tartja.
A háromnapos munkaértekezleten - többek között - előadást tart:
- dr. Sallai Gyula , a BME stratégiai rektorhelyettese
- dr. Hronszky Imre, a BME Innovációmenedzsment és Technikatörténet Tanszékének tanszékvezet ő egyetemi
tanára
- dr. Mojzes Imre, a BME Elektronikai Technológiai Tanszékének professzora,
- dr. Tamás Pál , a Magyar Tudományos Akadémia Szociológiai Kutatóintézetének igazgatóját,
- dr. Armin Grunwald, az FRG karlsruhe-i kutatóközpontjának, az ITAS-nak igazgatója,
- dr. Gordon Nelson , a Florida Institute of Technology dékánja, és
- dr. Simone Scholze , az UNESCO COMEST (Committee of Ethics of Science and Technology) most létrejött Nanoetika Bizottságának képviseletében.
További információ:
Várkonyi László, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Innovációmenedzsment és Technikatörténet
Tanszék, 1111 Budapest, Sztoczek u. 2. St. épület, fsz. 6.
Tel: 463-2141, Fax: 463-1412,
E-mail: varkonyi@inno.bme.hu

2005. december 13-án Berlin legnagyobb tudományos és technológiai campus-án, az Adlershofban rendezik meg a
Gate2Growth csúcstalálkozót.
A találkozón plenáris szekciók, előadások és elsősorban a benchmarking témakörével kapcsolatos vitaszekciók szerepelnek. Egyidejűleg lebonyolítják a Gate2Growth vállalkozási verseny zsűrizését és a vállalkozási verseny díjátadási
ünnepségét is.
Az egynapos találkozót megelőzően, december 12-én a ProTon Europe 3., éves konferenciáját rendezik meg,
ugyanezen a helyszínen.
A konferencia elsődlegesen az egyetemek és a kis-középvállalkozások kapcsolatára fókuszál.
A Gate2Growth csúcstalálkozón való részvételi díj 300 EUR (közép- és kelet-európai országoknak 150 EUR + ÁFA),
míg azon jelentkezőknek, akik mindkét eseményen részt kívánnak venni: 450 EUR (közép- és kelet-európai országoknak 250 EUR).
A rendezvényről bővebb információ a http://gate2growth.e-unlimited.com/ honlapcímen található, ill. felvilágosítást
ad Sien Luyten, a sien@e-unlimited.com e-mail címen, vagy a +32(0)2-643-36-81 telefonszámon.

EUPROM–európai pályázatíró és programmenedzser képzés
2006. február 9-én indul 15. alkalommal az Iparfejlesztési Közalapítvány (az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány
jogutóda) szervezésében az „EUPROM - Európai Pályázatírók és Programmenedzserek Képzése” című 80 órás tanfolyam.
A képzésen most önkormányzati, nonprofit és területfejlesztési szervezetek munkatársai „ingyen” vehetnek részt. Az
április óta elérhető ROP 3.1.2. pályázat lehetőséget biztosít arra, hogy a tanfolyami díj teljes összegét pályázati
támogatásból fizessék a résztvevők.
A képzés csütörtöki és pénteki napokon zajlik majd, ami egész napos elfoglaltságot jelent. A képzésre kéthetente
kerül sor, tehát 2006. február 9-től, 2006. április 7-ig tart. A nagy érdeklődésre való tekintettel folyamatosan
indítanak tanfolyamokat.
A Közalapítvány három további, rövid képzése is elérhető:
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Pályázati felhívások

- Európai Uniós Pályázati Politikák és Támogatási Programok - (16 óra)
Mindazok számára, akik betekintést szeretnének kapni az Európai Unió támogatási politikájába és rendszerezett
rálátást a szerteágazó források világába.
- Európai Uniós Pályázati Projektek Tervezése a Gyakorlatban - (24 óra)
A 24 órás képzés mindazoknak szól, akik projektek tervezésével és lebonyolításával, illetve, tanácsadással foglalkoznak, és gyakorlati ismeretekkel szeretnék bővíteni tudásuk esettanulmányok feldolgozásán keresztül.
- Európai Uniós Pályázatírás és Projektmenedzsment a Gyakorlatban - (48 óra)
Az akkreditált 48 órás képzést azok számára fejlesztették ki, akik már magabiztosan mozognak az európai támogatások között, ismerik a projektmenedzsment alapjait, de szeretnék elsajátítani a pályázatírás fortélyait egy mintapályázati elkészítése segítségével, sok gyakorlati feladattal kiegészítve, brüsszeli pályázati bíráló trénerek irányítása
mellett.
A trénerek kitűnően felkészült szakemberek, egyetemi oktatók, akik pályázatírói és -bírálói tapasztalattal is rendelkeznek. A képzés gyakorlatorientált: a hallgatók oktatói segítséggel maguk írnak mintapályázatokat (pályázatírás
szimulációja), elsajátíthatják a leghatékonyabb módszereket, megismerhetik a legjobban használható eszközöket a
pályázatírás és program irányítás-végrehajtás területén.
A képzések tematikája, valamint a jelentkezési lap letölthető a www.euprom.hu címről.
A képzéssel kapcsolatban felvilágosítás kérhető a 312-2213/107 telefonszámon, valamint a viszlay@imfa.hu,
illetve az info@euprom.hu e-mail címeken.

Nemzetközi szeminárium kerül megrendezésre „Tartalom a versenyképességért – Az európai kreatív ipar erősítése
az i2010 Stratégia fényében” címmel 2006. március 2-3-án, Bécsben.
Az új technológiák fejlesztése együtt jár nagy mennyiségű, sokszínű információs tartalom előállításával és így a tartalmat és a kreatív iparágakat az információs társadalom egyik legfontosabb tényezőjévé teszi.
A szeminárium célja megteremteni a tartalom fontosságának tudatosságát „Európai hozzáadott érték”-ként, összefüggésben az i2010 Stratégiával.
Az
-

alábbi témák megvitatására kerül sor:
Európai tartalom globális és konvergáló környezetben
A közösségi politika szerepe a jövőbeli tartalom piacokon
Új üzleti modellek a tartalom elosztásért (A) és tartalom újra felhasználásért (B)
Tartalom-erősítés diverzitáson keresztül?
Növekedés és foglalkoztatás a tartalom iparban
Jogi ügyek: pl. verseny politika a konvergens technológiák és konvergáló tartalmi szektorok (média+TV+film+zene)
idején
Közösségi Szektor Információ, legjobb gyakorlat az eTartalomban

További információ: Mr. Wagner, gkwagner@via.at, tel.: 0043-676-3693610 (9 és 21 óra között, hétvégén is),
Fax: 00431-9610103.

Pályázati felhívások
Újabb pályázatot írt ki az NKTH a Baross Gábor innovációs pályázati program keretében. A pályázat a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapból 535 millió forintot biztosít a dél-dunántúli régióban a mikro- kis- és középvállalkozások (KKV-k) innovációs fejlesztéseinek támogatására.
A pályázat benyújtási határideje: 2005. november 30. 16 óra.
A DD_KKV_05 elnevezésű pályázati kiírás öt támogatási célon belül támogat innovatív fejlesztéseket: élelmiszeripar,
agrárinnováció; környezeti ipar, alternatív energetika; gé pipar, fémfeldolgozás, elektronika, informatika; egészségipar; textil-, bőr- és ruházati ipar.
A pályázati csomagot a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. irodáiba (7621, Pécs, Tímár u. 23.,
7400, Kaposvár, Szántó u. 5., 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13.) kell benyújtani.
Tájékoztatást a Regionális Fejlesztési Ügynökség elkülönült szervezeti egységeként működő Dél-Dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség munkatársai a 72/513-738 telefonszámon, az innovacio@ddrft.hu e-mail címen, illetve a
Pécs, Tímár u. 23. címen személyesen adnak.
A részletes pályázati felhívás a www.deldunantul.com/innovacio és www.ddriu.hu honlapokról érhető el.
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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

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Értesítjük a kkv-kat, hogy a Vállalaton belüli elektronikus üzleti rendszerek GVOP 2005-4.1.1. pályázati támogatás
még igénybe vehető.
A támogatás célja
Az „A” pályázati cél:
Az integrált üzleti rendszerek bevezetésének, korszerűsítésének, illetve bővítésének támogatása, és ezáltal hatékonyság növelésének, működési költségek csökkenésének elősegítése a vállalkozások belső üzleti, ügyviteli folyamataiban.
A „B” pályázati cél:
A vezetői döntéstámogató, illetve üzleti intelligencia rendszerek bevezetésének támogatása, és ezáltal a döntéshozatali folyamatok felgyorsulása révén javulás elősegítése a termelékenység, ajánlattételi, szerződéskötési és teljesítési
határidők, működési költségek terén, továbbá, a vállalati folyamatok átláthatóbbá, a vezetés által naprakészen követhetővé tétele.
A „C” pályázati cél:
A munkafolyamat-irányítási, elektronikus iratkezelési rendszerek bevezetésének támogatása, és ezáltal a vállalati
belső menedzsmenti és adminisztratív folyamatok felgyorsulásának, átláthatóbbá válásának elősegítése, a működési
költségek, teljesítési határidők csökkentése, így a termelékenység javítása, továbbá, a dokumentációhoz felhasznált
papírmennyiség - így a környezetre gyakorolt káros hatások - mérséklése.
A bevezethető rendszerek részletesebb bemutatását a Pályázati útmutató tartalmazza.
Pályázók köre (támogatásra jogosultak): Támogatásra jogosultak a 2004. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó kisés középvállalkozások.
A támogatás mértéke
„A” pályázati cél: integrált üzleti rendszerek esetén a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50 %-a, de minimum 8 millió Ft, maximum 50 millió Ft.
„B” pályázati cél: vezetői döntéstámogató- és üzleti intelligencia rendszerek esetén a projekt elszámolható költségeinek legfeljebb 50 %-a, de minimum 8 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
„C” pályázati cél: a munkafolyamat-irányítási, elektronikus iratkezelési rendszerek esetén a projekt elszámolható
költségeinek legfeljebb 50 %-a, de minimum 8 millió Ft, maximum 20 millió Ft.
Egy pályázó több pályázati célnak megfelelő rendszer bevezetésének támogatására pályázhat. Ebben az esetben is a
pályázatok benyújtásának és a projektek megvalósításának időpontjaitól függetlenül pályázati célonként külön pályázat
nyújtandó be.
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázat magyar nyelven, kizárólag a Projekt Adatlapon nyújtható be 2005. december 31-ig folyamatosan
Postai úton:
Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
Kódszám: GVOP-2005-4.1.1.
Közreműködő Szervezet: IT Információs Társadalom Kht.
1410 Budapest, Postafiók 114.
A személyes benyújtásra lehetőség: az IT Információs Társadalom Kht. Pályázati Útmutatóban megjelölt irodáiban.
-

A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató, és a Projekt Adatlap elektronikusan letölthetők:
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról: www.gkm.hu, vagy
az IT Kht. honlapjáról (itkht.hu)

A konkrét pályázatokkal kapcsolatban a következő kék számon kérhető felvilágosítás: IT Információs Társadalom Kht.
T.: 06-40-2004-54
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan része a Pályázati Útmutató és a Projekt Adatlap, ezek együtt tartalmazzák a
pályázáshoz szükséges összes feltételt.

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az
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1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@obser ver.hu
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