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

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

453-6470 240-5625

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

Vezérigazgató 355-2493 202-2381

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

Kutatási Igazgató-
helyettes

431-4102 432-6002

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

ny. Ügyvezető
Igazgató

316-7430 316-7430

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

Tanszékvezető
Egyetemi Tanár

62/544-
272

62-544-
658

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

Tudományos
Tanácsadó

209-3535 466-5465

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

Fejlesztési
Igazgató

481-7400 481-7405

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

FB-tag 30-370-
6616

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

Vezérigazgató 214-2306 214-2310

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

Elnök 399-1157 399-1185

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

Üzletág-vezető 450-6000 450-6001

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

Kutatási Igazgató 265-5504 407-4888

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

Tanácsadó 399-1119 399-2302

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

Professzor 463-3700 463-3084

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

Főigazgató 62-435-
235

62-434-
163

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

Elnök 395-2222 395-9284

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

Ügyvezető Igazga-
tó

312-2213 332-0787

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

Elnök-
vezérigazgató

48-511-
211

48-310-
891

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

Főtitkár 353-1661 353-1780

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

Ügyvezető Igazga-
tó

318-1868
318-1284

318-4023

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

Rektorhelyettes 46/565-
034

46/563-
423

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

Ügyvezető igazga-
tó

266-5108 266-5108

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

Ügyvezető Igazga-
tó

363-3265 383-7147

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

Tanszékvezető 88/402-
803

88/423-
410

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

Igazgató 46/359-
895

46/359-
895

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

Elnök 460-9200 460-9222

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

Műszak Igazgató 255-3340 255-3399

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

Rektor 463-2222 463-2220

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

Igazgató 209-5257 466-7503

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

Elnökhelyettes 30/525-
0808

441-3549

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

Tanszékvezető 463-1922 463-3080

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

Elnök 319-8913 319-8916

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

Vezető-főtanácsos 489-9649

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

Ügyvezető igazga-
tó

318-3309 317-4856

Dr. Fenyvesi László Tagozati elnök FVM M űszaki Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik út 4.

Igazgató 28/511-
611

28/511-
680

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

Elnök 212-6991 201-7954

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

Társelnök 22/514-
126

22/328-
110

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

Ügyvezető Elnök 20/91279
85

302-2798

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

Elnök 204-2967 204-2969

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

Elnök 467-0236 467-0236

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

Elnök 475-0924 475-0925

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

Elnök 62-424-
729

62-426-
098

Dr. Mogyorósi Péter Dél-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazga-
tó

62/562-
782

62/562-
783

Dr. Harangozó István Észak-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója

Debrecen Füredi út. 76.
4027

Regionális Igazga-
tó

52/502-
974

52/500-
426

Dr. Siposs István Észak-magyarországi Regioná-
lis Képviselet igazgatója

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros

Egyetemi Docens 46/365-
560

46/327-
643

Budavári László Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazga-
tó

96/506-
900

96/506-
901

Dr. Horváth Géza Közép-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158

Dékán 88/421-
905

88/624-
631

Higi Gyula Dél-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazga-
tó

72/504-
050

72/333-
120
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Kedves Tagintézményi képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

A Magyar Innovációs Szövetség vezetősége nevében
ezúton kívánok

boldog, békés karácsonyi ünnepeket
és eredményes, kiegyensúlyozott,

sikerekben gazdag új évet!

Dr. Pakucs János
Elnök
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Magyar Innovációs
Szövetség

Tájékoztatjuk kedves olvasóinkat, hogy a Hírlevél következő száma
2006. január 10-én jelenik meg.

A Magyar Innovációs Szövetség a 2005. év elejétől
már e-mailben (pdf formátumban) is eljuttatja az
adatbázisában szereplő, e-mail-lel rendelkező olvasói-
nak a kéthetente megjelenő Hírlevelet.

Szövetségünk titkárságára rengeteg pozitív visszajel-
zés érkezett az olvasóktól az elektronikus terjesztést
illetően. A visszajelzések, ill. személyes konzultációk
alapján elmondhatjuk, hogy sok olvasónk a Hírlevél
elektronikus változatát előnyben részesíti, a postaival
szemben. Már több mint hatvan olvasónk csak az
elektronikus változatra tart igényt, mely megtakarí-
tást jelent.

Továbbra is kérjük, hogy amennyiben szeretné az
elektronikus szolgáltatást is igénybe venni, úgy e-mail
címének feltüntetésével jelezze ezt az
innovacio@innovacio.hu címen
vagy a 240-5625-ös faxszámon.

A Magyar Köztársaság Költségvetési Bizottsága 2005.
november 29-i ülésén a Magyar Köztársaság 2006. évi
költségvetéséről szóló törvényjavaslathoz módosító
javaslatokat terjesztett elő az Országgyűlés elnökének.

Az egyik módosító javaslat szerint, a költségvetési tör-
vényben a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapra
előirányzott 12,2 Mrd forintot 12,3 Mrd forintra kell
emelni.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény szerint azonban a gazdasági
társaságok által 2004-ben befizetett innovációs járulék
összegével (15,9 Mrd Ft) kell megegyeznie a 2006. évi
költségvetési hozzájárulásnak.

A Kormány a hiányzó összeg befizetése helyett kezde-
ményezte a 2006. évi költségvetési törvényben, a két
évvel ezelőtt, egy ellenszavazattal elfogadott Kutatási és
Technológiai Innovációs Alapról szóló törvény módosítá-
sát úgy, hogy a kötelező költségvetési befizetés szűnjön
meg.

A 2005. november 30-án, Budapesten a Barabás-
villában „Gazdálkodás a nemzeti tudásvagyonnal” címmel
összejövetelt tartott a Baross Gábor Társaság. Az
előadások és a vita figyelembevételével dr. Bod Péter
Ákos, dr. Halzl József, dr. Pakucs János, dr.
Papanek Gábor és dr. Závodszky Péter összeállította a
Baross Gábor Társaság állásfoglalását a nemzeti tu-
dásvagyonról, melyet – többek között – a sajtó részére
is megküldtek.

Az állásfoglalás teljes szövege:
„2005. november 30-án A Baross Gábor Nemzeti
Gazdaság Pártoló Társaság több mint 100 fő részvéte-
lével a nemzeti tudás vagyonról rendezett összejövetelt.
Vitaindító előadást tartott Boda Miklós, a Nemzeti Ku-
tatási és Technológiai Hivatal elnöke, Fodor István, az
Ericsson elnöke és Pálinkás József akadémikus, volt
oktatási miniszter.

Társaságunk a vitaesten megerősítette: a nemzet jólét-
ének és biztonságának alapvető kérdése, hogy miként
gazdálkodik a tudásvagyonnal, a polgárok egyéni tudá-
sával és a tudást létrehozó, továbbadó és alkalmazó
nemzeti intézményrendszerrel. Az Európai Unió támo-
gatja a tudást és a tudományt, de nem törekszik a
nemzeti kutatási, fejlesztési és innovációs politikák egy-
ségesítésére, sőt minden dokumentumban a sokszínű-
séget, mint értéket hangsúlyozza, ugyanakkor erőfeszí-
téseket tesz a nemzeti programok összehangolására,
elsősorban a felsőoktatás területén.

Társaságunk fontosnak tartja az igazodást az EU prog-
resszív oktatási és tudománypolitikájához, ugyanakkor
komoly veszélyt lát abban, hogy a „bolognai folyamat”
jelszavával a kormányzat sietősen és a következmények
mérlegelése nélkül, átgondolatlanul kényszeríti ki a fel-
sőfokú képzés szerkezetének átalakítását. A bolognai
típusú képzés bevezetése ugyanis felgyorsítja a színvo-
nalcsökkenést, amelyet a hallgatói létszám növelése és
a normatív finanszírozás már elindított. A felsőoktatási
reform részeként elengedhetetlen az „elit képzés” hely-
zetének szakmai és pénzügyi rendezése.

Gazdasági fejlődésünk mind komolyabb gátja a létszá-
mában és színvonalában elégtelen műszaki és termé-
szettudományos képzés. A felsőoktatás átalakítása
során különös figyelmet igényel ez a terület. Az Innová-
ciós Alap létrejötte lényeges eleme az innováció támo-
gatásának. Az Alaphoz történő állami hozzájárulás
2006. évre történt „megnyirbálása” rossz üzenetet
hordoz, és súlyos veszélyt jelent a „tudásalapú társada-
lom” fontosságát verbálisan hangoztató politika hitelére.

Innovatív gazdaság színvonalas alapkutatás nélkül elkép-
zelhetetlen. Az Országos Tudományos Kutatási Alap
(OTKA) csekély forrásának rendszeres megkurtítása
nagyban veszélyezteti a jövőt és gyorsítja a kutatók
elvándorlását, csökkentve ezzel gazdasági versenyké-
pességünket. A kutatóhelyek ki vannak téve a „pályázati
biznisz” szeszélyeinek.

A kormányzat képviselőjének értékelése szerint nem az
állami támogatás kevés, hanem az a baj, hogy a vállalati
kör fordít aránytalanul keveset kutatásra, fejlesztésre,
innovációra. Egy közepesen fejlett országban, bizonyta-
lan adózási, támogatási rendszer mellett ez nehezen
kérhető számon a vállalkozási szférán.

A Társaság álláspontja szerint a kutatási-oktatási-
innovációs terület irányításának koordinációjának szak-
szerűségével és kellő erejű képviseletével is baj van,
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ezért ismételten megfogalmazódott a terület miniszteri
szintű képviseletének a szüksége.

Hazánknak olyan oktatás- és tudománypolitikára van
szüksége, mely az elmúlt évszázadokban létrehozott
tudásvagyonra és intézményrendszerre alapoz, de nyit-
va áll az új igények előtt. Sokan azt sugallják, hogy a
köztulajdonban maradt kutatási intézmények rosszul
működnek, ezért az állami tulajdont minél előbb teljesen
le kell építeni, mások éppen a tudományos igényességet
és a szellemi szabadságot féltik a piac korlátlan uralmá-
tól. A szabályok körültekintő formálásával azonban e
veszélyek csökkenthetők. Társaságunk úgy látja: a nem-
zeti kutatási és fejlesztési intézmények esetleges meg-
szüntetése, a „tudásipar” teljes piacosítása ma Ma-
gyarországon nagyobb veszély, mint az állami „tehetet-
lenség és beavatkozás”.

Összességében a Baross Gábor Társaságnak az a vé-
leménye, hogy a tudásalapú gazdasággal kapcsolatos
kijelentésekkel, ígérgetésekkel szemben a valóságban
ezzel ellentétes folyamatok zajlanak, a K+F ráfordítások
csökkennek, a találmányok száma a mélyponton, az
innovációs teljesítmény csökken. Az ország felzárkózása
a fejlett európai országokhoz csak a tudomány, a mű-
szaki és természettudományi felsőoktatás, ill. az inno-
váció feltételeinek gyors, ugrásszerű javításával, ill.
növelésével érhető el, s ebben a mindenkori kormány-
zatnak meghatározó szerepet kell vállalnia.”

A Magyar Innovációs Szövetség véleményt készített "A
kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek
közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrende-
letý 3., átdolgozott koncepciójáról.

A munkaanyaggal kapcsolatos, szövetségi észrevételek:
„1. A vezetői összefoglaló 2-4 pontjába be kellene ke-
rülnie még két dolognak:
a). A kormányrendeletben rögzített egységes eljárás-
renden túlmenően az Irányító Hatóságok és a Közvetítő
Szervezetek további formai vagy adatszolgáltatási köte-
lezettséget nem írhatnak elő.
b). A kormányrendelet egységesen szabályozza a pénz-
ügyi elszámolás, bizonylat megőrzés formai és tartalmi
követelményeit, összhangban a számviteli törvény elő-
írásaival. Azoknál a költségnemeknél, amelyek nagy-
számú egyedi költségtípust tartalmaznak (pl. a személyi
költség vagy a rezsiköltség) a rendelet lehetővé teszi a
járulékos költségek főkönyvi könyvelésen alapuló átalány-
elszámolását. Ugyancsak legalább +15 % mértékben
lehessen költségeket átcsoportosítani költségnemek és
részfeladatok között.

2. A vezetői összefoglalóba be kell kerülnie annak, hogy
adott határidőig lehetővé kell tenni a pályázatok, a szer-
ződéskötés, a beszámolás elektronikus, papírmentes
kezelését. Ennek előírását és szabályozását a rendelet
ugyancsak tartalmazza.

3. „Az állami költségvetés a kutatás-fejlesztés és tech-
nológiai innováció támogatása keretében biztosítja a
költségvetési gazdálkodási rendszerben működő kutató-
helyek alapellátását.” (4. fejezet 1. pont). c. résszel
kapcsolatban tárgyszerűbb és helyesebb lenne azt írni,
hogy meg fogják határozni, hogy egyáltalán mit értünk
alapellátás alatt, és azt a költségvetés biztosítani fogja.

4. A 7. fejezet 5. pontjával különösen egyetértünk, de
hozzá kellene tenni, hogy a pályázati előlegeknek is
ugyanilyen besorolásba kell esniük.

5. Nagyon logikusnak tartjuk, hogy lehessen változás a
célokban, a konzorcium összetételében.

6. Valamelyik részbe be kell illeszteni, hogy a kis össze-
gű támogatásokra (néhány százezer Ft, mint mecenatú-
ra, kiállítások támogatása stb.) egyszerűsített eljárást
kell előírni.

7. Attól tartunk, noha kívánatos lenne, hogy tud hatály-
ba lépni a kormányrendelet 2006. március 1-re.
Ugyanis:
- törölni kell sok dolgot a 217/1998 Kormányrende-

letből és a 14/2004 együttes miniszteri rendeleté-
ből, meg kell szabadulni számtalan bürokratikus kö-
vetelménytől (bankgarancia, biztosítékok, felesleges
nyilatkozatok stb.);

- végig kell gondolni és meg kell szövegezni egy sor
eljárást, meg kell szerkeszteni alkalmas szerződés-
mintát, űrlapokat és hasonlókat;

- szabályozni kell az elektronikus pályáztatást.”

A Szövetség eljuttatta véleményét a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatalhoz.

A Magyar Innovációs Szövetség dr. Osman Péter által
vezetett Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók
és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a NAPI Gaz-
daság Vállalkozásfejlesztési Fóruma 2005. december
5-én tartotta következő rendezvényét, az MGYOSZ
Kossuth téri székházában (V. Kossuth L. tér 6-8, VI.
em. 635 sz. terem).

A fórum „A Gazdasági Versenyképesség Operatív
Programjának (GVOP) kedvezőbbé tétele a pályázó
vállalatok számára” címmel zajlott.

A tagozati ülésen – vitaindítóként – dr. Inzelt Péter , az
MTA SZTAKI igazgatója – a Magyar Innovációs Szövet-
ség véleményét is képviselve – arról szólt, mit várnak a
pályázati rendszertől a felhasználók. Ironikus hangvételű
korreferátumában elítélte a bonyolult állami pályázati
rendszereket, pozitívumként említette viszont, hogy a
GVOP – köszönhetően elsősorban Egyed Géza helyettes
államtitkár munkájának – sokat egyszerűsödött és ja-
vult. Dr. Inzelt Péter a kritikai észrevételek után javas-
latokat is tett a pályázati rendszerek egységessé, ill.
egyszerűbbé tételére vonatkozólag.

Ezt követően a kormányzat részéről felkért előadóként,
Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
EU fejlesztési alapokért felelős helyettes államtitkára
tájékoztatást adott a GVOP pályázatrendszer egyszerű-
sítéséről. Előadásában külön kitért a 2005. évben be-
vezetett és végrehajtott, ill. a 2006. évre tervezett
változtatásokra.
Egyed Géza részletesen bemutatta a 2007-2013 idő-
szakra kiterjedő Versenyképes Gazdaságért Program
(VEGAOP) küldetését is.

A fórumon elhangzott, ill. bemutatott prezentációk a
Magyar Innovációs Szövetség titkárságáról bekérhetők.
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A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felkérte
Deme Gábor elnökségi tagunkat, hogy az Irinyi János
program keretében meghirdetett „K+F eredmények és
innovatív ötletek egyéni megvalósításaý c. pályázat bírá-
lóbizottságának munkájában vegyen részt.

A beérkezett projektjavaslatokat ez év decemberében
értékeli a bírálóbizottság és tesz javaslatot azok támo-
gatására vagy elutasítására.

2005. november 30-án Bengt Lundborg svéd nagykö-
vet vacsorát adott a követségen a Mérnöki Tudományok
Svéd Királyi Akadémiájának Ipari Kutató Bizottságának
látogatása alkalmából. A delegációt Bengt Lindberg a
Királyi Technológiai Intézet professzora vezette.

Az Ipari Kutató Bizottság (IRC) 1970-ben alakult, azzal
a céllal, hogy elősegítse a kapcsolatot az Akadémia és
az ipari kutatás-fejlesztésnek elkötelezett fiatal szakem-
berek között. Az IRC-nek tizenöt fiatal svéd k+f mene-
dzser tagja van.
Az IRC tagjai minden évben más országba látogatnak
el. A 2004-es tanulmányút keretében Kínában jártak.

A rendezvényen részt vett dr. Antos László, Szövetsé-
günk ügyvezető igazgatója.

2005. november 30-án a Rendőrség Tudományos
Tanácsa (RTT) és a Szemere Bertalan Magyar Rendvé-
delem-történeti Tudományos Társaság (SZBMRTT)
konferenciát szervezett „Tradíció és innováció” címmel
Budapesten, a Rendőrségi Igazgatási Központ épületé-
ben.

A konferencia a 2005. évi tudománynapi rendezvényso-
rozat részeként került megrendezésre.

A konferencia fővédnöki teendőit Dr. Vizi E. Szilveszter,
a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, védnöki tisz-
tét, pedig Dr. Bene László országos rendőrfőkapitány
vállalta fel. A konferenciát Dr. Havasi Zoltán dandártá-
bornok, a hadtudomány kandidátusa, az RTT elnöke
nyitotta meg. A konferencia levezető elnöke Dr.
Dombrády Lóránd bölcsészdoktor, a hadtudomány
kandidátusa, a történelemtudomány akadémiai doktora,
az MTA köztestületi tagja, a Hadtörténeti Intézet- és
Múzeum nyugalmazott tudományos főigazgató-
helyettese, tudományos kutató, a SZBMRTT tagja volt.

A konferencián az alábbi előadások hangzottak el:
- A Rendőrség-történeti Múzeum szerepe a tradíciók

ápolásában
- Mit ér a kriminalisztika, ha magyar?
- Tradicionális és antitradicionális elemek a fegyveres

szervezetek egyenruházatában
- Önkormányzatok és rendvédelem 1867-1945
- A határőrségi innováció és a tradíciók kapcsolata
- A testületi nap
- A tradíció és innováció tudományos megközelítése
- A Magyar Államvédelmi Központ.

A konferencián előadást tartott többek között Dr. Sági
Zoltán rendőr alezredes, Dr. Parádi József bölcsész-
doktor, a hadtudomány kandidátusa, Lőrinczné Dallos

Éva rendőr őrnagy, referatúra-vezető, Dr. Janza Fri-
gyes dandártábornok és Csóka Ferenc alezredes.

Az előadásokat követően vitára került sor, ahol néhány
hozzászólás rendkívül tartalmas módon egészítette ki az
előadók által elmondottakat.

A konferenciát Dr. Dombrády Lóránd levezető elnök
zárta, illetve Dr. Havasi Zoltán értékelte a rendezvényt.

2005. december 9-én a Parlamentben Gyurcsány Fe-
renc miniszterelnök megbízásából Szanyi Tibor, a GKM
politikai államtitkára adta át a 2005. évi Nemzeti Mi-
nőségi Díjakat.

Az ünnepségen Szanyi Tibor államtitkár, és Hatvani
György helyettes államtitkár, a Nemzeti Minőségi Díj
Bizottság elnöke mondott beszédet.

Napjainkban a vállalkozások versenyképességének javí-
tása kulcsfontosságú a folyamatos fejlődés és fennma-
radás érdekében. Ennek egyik kiemelt eleme a szerve-
zeti kiválóság, melynek nemzetközileg elfogadott mércé-
je az 1996-ban miniszterelnöki rendelettel alapított
Nemzeti Minőségi Díj.

Az európai rendszeren alapuló értékelési folyamat
eredményeként 2005. évben Nemzeti Minőségi Díjban
részesültek:

Közepes méretű termelő vállalati kategóriában:
-

KNORR-BREMSE Vasúti Jármű Rendszerek Hungá-
ria Kft. – Budapest
Szolgáltató kategóriában:
-

E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Rt. - Debrecen

Recognised for Excellence EFQM oklevélben részesül-
tek:
- Papyrus Hungária Rt. – Budapest
- Debreceni Hőszolgáltató Rt. – Debrecen

A Nemzeti Minőség Klub tagjainak szavazatai alapján
Nemzeti Minőségi Díj Nagykövete címet kapott:
- Megyeri József minőségügyi vezető – Imerys

Tűzállóanyaggyártó Kft.
- Pónya Gábor TQM menedzser – T-Mobile Rt.

A rendezvényen dr. Pálmai Zoltán , alelnök, dr. Antos
László ügyvezető igazgató, Higi Gyula, dél-dunántúli
regionális igazgató képviselte Szövetségünket.

Szövetségünk 2005. októberi 13-i kibővített Vezetői
Testületi ülésén – az Innovációs Infrastruktúra Tagozat
átalakulásával – létrejött az Innovatív Kis -és középválla-
latok Tagozat.

A tagozat vezetője, Polgárné Májer Ildikó a MISZ Kö-
zép-magyarországi Regionális Képviseletének igazgatója
2005. december 9-ére összehívta a tagozat első ülé-
sét.

A munkamegbeszélésre Közép-magyarországi Innováci-
ós Központ konferencia termében délután, az ipari parki
műhelyvita után került sor. A megbeszélés témája els ő-
sorban az Innovatív KKV Tagozat stratégia tervezetének
véglegesítése, illetve a tagozat munkaterv elemeivel
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kapcsolatos javaslatok összegyűjtése volt. A meghívot-
tak, részben a MISZ tagjai, tagszervezetei és más inno-
vatív vállalkozások vezetői, képviselői voltak.

A hozzászólások alapján megerősödött az előzetesen
megfogalmazott igény, mely szerint az innovatív KKV-
nak valóban nagy szükségük van az érdekképviseletre,
melyben a tagozat hathatós tényező lehet. A jelenlévő
tagok több konkrét javaslatot fogalmaztak meg, mely-
ben a Magyar Innovációs Szövetségtől, illetve annak
tagozatától konkrét segítséget várnak.

2005. november 30-án került sor a Dél-Dunántúli
Minőségi Díj díjátadó ünnepségére a Pécs-Baranyai
Kereskedelmi és Iparkamara Zsolnay Termében.
Immár negyedik alkalommal, négy kategóriában adták
át e megtisztelő kitüntetést a régió kiemelkedő kis- és
nagyvállalkozásainak.

A díjátadási ceremónia előtt Dr. Kéri István, a PMKIK
elnöke köszöntötte a jelenlevőket, majd két szakmai
előadást hangzott el „Versenyképesség és minőség”
(Kálmán Albert), illetve „A regionális díjaktól az európai
elismerési rendszerekig” (Sződi Sándor) címmel.

Kálmán Albert, a GKM Ipari Főosztályának osztályveze-
tője hangsúlyozta, hogy a vállalkozások minőségtudatos
gondolkodásának fontosságát minél előbb fel kellene
ismerni ahhoz, hogy egyre jobb eredmények születhes-
senek az ipari termelésben.

Sződi Sándor, az IFKA Minőségfejlesztési Központ mi-
nőségszakértője előadásában részletesen ismertette a
minőségi díj értékelési rendszerét, valamint szintén
kiemelte, hogy a cégeknek az önértékelést komolyabban
kellene venni, s meg kellene látni a régió potenciális
vállalkozásaiban rejlő lehetőségeket.

Díjazottak:
1. Kis- és mikroméretű vállalkozás kereskedelmi, szol-
gáltató ágazat kategória
SZ+C Stúdió Kft.
2. Kis- és mikroméretű vállalkozás ipari, termelő ágazat
kategória
Fekoral Kft.
3. Közepes méretű vállalkozás ipari, termelő ágazat
kategória
Kawetra Kft.
4. Ágazattól független nagyvállalati kategória
Elcoteq Magyarország Kft.

Kilenc kistérségi fórumon mutatja be a Dél-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Ügynökség a régiós együttműkö-
déseket elősegítő TIPP projektjének ingyenes képzési
lehetőségeit.

Az első rendezvények már le is zajlottak Tabon, Szek-
szárdon és Mohácson, Pécsett, amelyeket január végé-
ig hetente követ a többi. A TIPP Túrának otthont adó
további helyszínek: Szigetvár, Dombóvár, Nagyatád,
Marcali, Kaposvár.

Szarvas-Takács Lilla, az Ügynökség TIPP csoportveze-
tője mondta:
„A három – Bázis, Hidak, Kaleidoszkóp – képzéscsopor-
ton belül számtalan képzést kínál a TIPP. Így mások

mellett lesz partnerség-építő tréning, kommunikációs
kurzus, konkrét együttműködések kialakítását célzó
képzési programsorozat, mint pl. a Dél-dunántúli Fej-
lesztő Szervezetek Szövetsége, vagy éppen partnerség-
re épülő projektfejlesztő tréning.”

A képzések végső célja a dél-dunántúli állami, civil és
vállalkozói szektor egymásra találása, hogy azok a
jövőben az élet minden területén, például a fejleszté-
sek megvalósításában hatékonyan együtt tudjanak
működni. A képzések díjmentessége az európai uniós
forrásoknak, a Regionális Fejlesztés Operatív
Program (ROP) támogatásának köszönhető.
További információ: www.deldunantul.com/tipp

November 28-án, Pécsett, a MISZ regionális igazgatója
Higi Gyula szervezésében, a MISZ dél-dunántúli tagjai
kerekasztal-megbeszélést tartottak Lippényi Tivadarral,
az NKTH alelnökével.

A szövetség tagjai közül a megbeszélésen a kisvállalko-
zókat Jerezánovics Ferenc a Hc Lineár kft igazgatója,
Lustyik György a Soft Flow Kft igazgatója és Szekeres
György a Hisztopatológia Kft igazgatója képviselte. A
MISZ tagjai közül jelen volt még Brányi Endre a Pécsi
Ipari Park igazgatója, Varga József a Kaposvári Villa-
mossági Gyár vezérigazgatója, a Somogy Megyei Kama-
ra elnöke, Hirt Ferenc a Pécs Baranyai Kamara inno-
vációs alelnöke, Keresnyei János a Pécs TV Kommu-
nikációs Kft igazgatója, Kiss Tibor a Biokom Kft igazga-
tója.

A MISZ tagjai a régiófejlesztési lehetőségeiről, innováci-
ós terveiről tájékoztatták Lippényi Tivadar alelnököt,
míg ő az NKTH 2006. évi terveit ismertette.

A PécsTV Kommunikációs Kft. és a MISZ Dél-Dunántúli
Regionális Irodája megállapodott egy több részből álló
sorozat készítéséről, melyben az innováció fogalmával,
helyzetével, és a dél-dunántúli innovatív vállalkozásokkal
ismertetik meg a nézőket.

Tagintézményünk, az INNONET Innovációs és Technoló-
giai Központ két témában nyújtott be pályázatot be a
„Baross Gábor Program Nyugat-dunántúli Innovációs
Fejlesztések” pályázati felhívásra.

A „REC-LAB – Elektro-RECycling Kompetencia LABor”
projekt célja új, versenyképes, valós piaci szegmens
megteremtését jelentő kompetencia szoltátatás kifej-
lesztése. A REC-LAB szolgáltatás kiterjedt hazai és
nemzetközi kutatás-fejlesztési kapcsolatrendszerre épül,
végső kedvezményezettjei azok az, elsősorban kis-, és
közepes vállalkozások, amelyek tevékenységüknél fogva
(gyártó, forgalmazó, vagy feldolgozó) szembekerülnek az
elektro-recycling problémájával.

„INNODESK – Egy munkahelyes mikro-inkubátor szol-
gáltatás induló vállalkozások számára” projekt célja,
egy íróasztal egy vállalkozás formában történő inkubáció
szolgáltatás létrehozása az INNONET Innovációs és
Technológiai Központban, mely a lehető legkisebb költ-
ségek mellett biztosítja a vállalkozások kezdeti fejlődé-
sét. A kedvezményezett egyszemélyes innovatív induló
vállalkozás számára az inkubátor nem csupán egy író-
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asztalt, de teljes irodai infrastruktúrát, titkárságot,
informatikai és egyéb szolgáltatásokat is biztosít, melye-
ket hasonló vállalkozásokkal megosztva vehet igénybe.

2005. december 16-án
- az INNONET Innovációs és Technológiai Központ

(www.innonet.hu),
- a Regionaler Entwicklungsverband Industrieviertel

(www.industrieviertel.at),
- az Ecoplus Niederösterreichs Wirtschaftsagentur

(www.ecoplus.at)
tanulmányutat szervez Wiener-Neustadtba.

A tanulmányút célja, együttműködési lehetőségek meg-
teremtése magyar és osztrák kis- és közepes vállalko-
zások, egyetemek, kutató intézetek között Alsó-
Ausztriában és a Nyugat-Dunántúlon a kutatás-
fejlesztés területén.

A tanulmányút keretében előadások hangzanak el, a
magyar és osztrák K+F rendszerről, továbbá a tanul-
mányúton résztvevőknek lehetőségük lesz a FOTEC –
Kutatás- és Technológiai Transzfer Kft, AC 2T –
Tribológiai Kompetencia központ, ARC Seibersdorf
ECHEM – Alkalmazott Elektrokémiai Kompetencia Köz-
pont, és FISS – Integrált Érzékelő Rendszerek Kutató-
központ megtekintésére.

Az egynapos tanulmányút a „best pracitce” eredmények
megismertetésén túl, olyan témák, projektötletek felve-
tésére nyújt alkalmat, amelyek osztrák és magyar KKV,
K+F intézetek együttműködésében valósulhatnak meg.

2005. december 7-én Debreceni Egyetem Debreceni
InfoPark Kooperációs Kutató Központja (DIP KKK) mun-
kaértekezletet tartott „Informatika és innováció a régió-
ban” címmel. A munkaértekezlet három célt kívánt
szolgálni:
- bemutatni az egyetem kutatásszervezéssel és me-

nedzseléssel foglalkozó vezetőinek és munkatársai-
nak az új egyetemi szervezeti egységként megjelenő
DIP KKK működését,

- alkalmat teremteni a partnerek bemutatkozására,
- megteremteni a lehetőségét, hogy az érdekeltek

közvetlen formában tájékozódjanak a központi és re-
gionális kutatást-fejlesztést támogató szervezetek
munkájáról, terveiről.

A Debreceni Egyetem, együttműködő partnereivel
2004-ben sikeresen pályázott a gazdasági versenyké-
pesség operatív program kutatás-fejlesztés, innováció
prioritás GVOP-2004-3.2.2. számú, „A felsőoktatás és
a vállalatok közötti kooperatív kutatást és technológiai
transzfert segítő partnerkapcsolatok és hálózatok kiépí-
tésének támogatása” című pályázatán a DIP KKK létre-
hozására.

A projekt GVOP-3.2.2.-2004-07-0021/3.0 jelzés alatt
három évre összesen 400 000 ezer forint központi
támogatásban részesül, mellyel a projekt teljes költsé-
ge 810 000 ezer forint.

A GVOP pályázatának célja, a hazai K+F tevékenység
versenyképességének és hatékonyságának javítása, az
üzleti és a közszféra tudományos és technológiai kap-
csolatainak erősítése, az oktatás, a gazdasági-

társadalmi célorientált kutatás-fejlesztés és a tudás-,
valamint technológiai együttműködések stratégiai célú
integrálása Kooperációs Kutató Központ elnevezésű
szervezeti egységben.

Berta András rektorhelyettes megnyitója után, a mun-
kaértekezlet első blokkjában Fazekas Gábor igazgató
ismertette a DIP KKK felépítését, a megalakulás óta
történt tevékenységet.

Ezután a partnerek képviselői Madár Zoltán - Geoview
Systems Kft.; Major Dénes István, Debreceni
Vagyonkezelõ Rt.; Ramacher Csaba, T-Systems RIC
Kft.; Náray Gábor Zsolt, ISH Kft. és Székely Tamás,
Orgware Kft.) ismertették részvételüket az egyes
alprojektekben.

A második blokkban Kiss Anita a Kutatás-fejlesztési
Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) koordináto-
ra beszélt a KPI szerepéről, a pályázati lehetőségekről
és a projektet érintő aktuális kérdésekre válaszolt. Ez-
után Grasselli Norbert szólt az Észak-Alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség tevékenységéről, a régiót érintő
innovációs kérdésekről és az aktuális regionális együtt-
működési és pályázati lehetőségekről.

A napot Tóth István (DIP KKK igazgató) előadása zárta
a Debreceni Egyetem Informatikai Tudásközpont kialakí-
tásának terveiről és lehetőségeiről.

A tájékoztatást Juhász István a DIP KKK oktatási igaz-
gató helyettese, a Codex-3V Kft., a MISZ tagvállalatá-
nak ügyvezetője küldte.

Az elhangzott előadások vázlatai elérhetők a DIP KKK
honlapján: http://icrc.unideb.hu.

2005. november 30-án a Miskolci Egyetem
Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központja
(ImKKK) a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és a
Magyar Projektmenedzsment Szövetség (MPSZ) támo-
gatásával Innovációmenedzsment-Projektmenedzsment
Klubnapot tartott a Miskolci Egyetem Továbbképző
Központjában.

A rendezvényen bemutatkozott az ImKKK (dr. Deák
Csaba ügyvezető igazgató), a MISZ (dr. Siposs István
regionális igazgató) és az MPSZ (Bartók Sándor Pé-
ter).

A vitaindító előadást dr. Szakály Dezső egyetemi do-
cens tartotta a kockázati tőke szerepéről a kis- és kö-
zépvállalatok tevékenységében és Prónay Gábor az info-
kommunikációs projektek sikertényezőiről, majd közvet-
len beszélgetés zajlott a vállalkozók, cégvezetők és az
innováció iránt érdeklődő szakemberek részvételével.

A szervezők nem titkolt szándéka, hogy a rendezvényt
negyedévenként megismétlik, már ki is jelölték a követ-
kező klubnap témáját, miszerint bemutatkozik a Regio-
nális Innovációs Ügynökség, összegyűjtik a regionális
innovációs pályázatok eddigi tapasztalatait és ötleteket
várnak a további érdeklődésre számot tartó pályázatki-
írásokhoz.
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2005. november 28-29-én, Brüsszelben az
INNOSTART képviseletében Bándi Gábor vett részt a
CBC - Cross Border Connect projektmegbeszélésén.

Az Európai Unió által támogatott CBC projekt célja,
hogy a kibővült Európai Unióban a kis- és középvállalko-
zások részére egy olyan közös internetes platformot
hozzon létre, amely elősegíti nemzetközi kooperációju-
kat. Ennek érdekében a projektben résztvevő 10 part-
ner, 5 ún. ikerrégiót hozz létre és elsősorban az ezek-
ben a régiókban működő vállalkozásfejlesztéssel, támo-
gatással foglalkozó szervezetek, illetve a kkv-k együtt-
működését igyekszenek elősegíteni.

A projektben az alábbi 5 határ-menti régió („ikerrégió”)
került kialakításra:
- Etela-Suomi (Finnország) – Észtország
- Friuli-Venezia Gulia (Olaszország) – Szlovénia
- Kentriki Makedonia (Görögország) – Bulgária
- Karnten (Ausztria) – Magyarország
- Bradenburg (Németország) – Lengyelország.

A megbeszélés során a résztvevők értékelték az elmúlt
közel egy évben elvégzett feladatokat, valamint megbe-
szélték a következő fél évében megvalósítandó lépéseket
is. Mivel a projekt 2006. június 30-án véget ér, a pro-
jekt folytatása céljából a konzorcium egy újabb pályáza-
tot nyújtott be a 2006-2008-ig terjedő időszakra.

Az INNOSTART tájékoztatja az ügyfeleit, a leendő és a
GVOP-ban nyertes pályázókat, hogy a KPI szakmai állás-
foglalását elfogadva a GVOP IH lehetőséget ad a 2004.
évben meghirdetett GVOP pályázatok nyertes vállalkozói,
vállalatai számára, hogy biztosíték nélkül előleghez jus-
sanak.

Előleg a projekt megvalósítása során legfeljebb három
alkalommal nyújtható, melynek mértéke egy időben nem
haladhatja meg a támogatási szerződésben meghatáro-
zott – konzorcium esetén konzorciumi tagonkénti –
támogatás mértékének 25%-át. Az előleghez való hoz-
zájutás feltétele a szerződésmódosítás és az előleg-
igénylés.

A részletes tudnivalókról a KPI projekt koordinátorai
hamarosan e-mailben tájékoztatják a Kedvezményezet-
teket.

Az INNOSTART, mint az INNOREG KM RIÜ konzorciu-
mának tagja ezúton értesíti a Közép-magyarországi
Régió pályázó vállalkozásait, hogy az „INNOCSEKK -
Vállalkozások innovációjának támogatása a régiókban”
című pályázati felhívás támogatott pályaművei a Közép-
Magyarországi Régióban az eddigi bírálóbizottsági dön-
tések alapján a következők:

Közép-Magyarországi Régió

1. Mikoszféra Kutató-Fejlesztő Kft.

Téma: Természethű gombapreparátumok speciális új
eljárással történő előállítása valódi gombákból, oktatási,
kiállítási és dekorációs célokra
Támogatás összege (E Ft): 15 700

2. Dolphio Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Téma: Térhatású fényképek előállítására alkalmas szoft-
ver- és hardverrendszer kifejlesztése
Támogatás összege (E Ft): 11 000

2005. december 4-11. között rendezték meg Stock-
holmban az idei Nobel-díj átadási ünnepséget megelőző,
30. Stockholm International Youth Science Seminar-t,
melyen 18 ország 25 diákja képviselte hazáját.

Az idei esztendőben Magyarországról két fiatal is
részt vehetett a rangos eseményen:
Rátai Dániel, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem jelenleg első éves hallgatója, aki a Ma-
gyar Innovációs Szövetség delegáltjaként 6 db I. díjat
nyert 2005. májusában, az Amerikai Egyesült Államok-
ban megrendezett 56. Intel ISEF, tudományos olimpián
és Végh Eszter Mária, a Magyar Innovációs Szövetség
és a svéd fél között létrejött hosszú távú megállapodás
értelmében vehetett részt a szakmai utazáson.

A fiatalok a rendezvény során részt vettek a Nobel-
díjasok előadásain, sajtókonferenciáján, fogadásokon,
az egyhetes találkozó csúcspontján, a Nobel-
ceremónián és az azt követő ünnepségeken, ahol ter-
mészetesen sor került autogramosztásra és közös
fényképezkedésre is.

A diákok ellátogattak a híres Uppsalai Egyetem legjobb
kutatólaborjaiba, valamint megtekintették annak múze-
umát is. A Karolinska Intézet bakteriológiai csoportjai-
nak munkatársai elmagyarázták az ez évi orvosi Nobel-
díjasok munkáját: így a fiatal kutatók közelről ismerked-
hettek meg a Helicobacter pylorival és diagnosztikájával.

A Technológiai Múzeumban, szeminárium keretében
Végh Eszter Máriának és Rátai Dánielnek mint hivata-
los résztvevőknek, 10 perces előadásban kellett tudo-
mányos tevékenységükről beszámolni, szakavatott kö-
zönség előtt.

A szervező egyetemisták a szórakozásról sem feledkez-
tek meg: esténként svéd jellegzetességekkel tarkították
a vacsorát, bemutatták a karácsonyi szokásokat, közö-
sen készítettek svéd specialitásokat. A különböző kultú-
rából érkező diákokat a nemzetközi este bemutatói
hozták közelebb egymáshoz.

A svéd kutató diákokkal való találkozásra egy kis verseny
keretében került sor: a nemzetközi és svéd tudást
kombinálva kellett a kis csapatoknak a megadott anya-
gokból repülő szerkezetet kreálni.

Az ifjú tudósok legnagyobb élménye a díjátadó ünnepség
és az azt követő vacsora maradt, ahol alkalmuk nyílt
beszélgetni a világ legnagyobb tudósaival is. Eszter és

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele10 Hírek

Dániel az ünnepségen – többek között – találkozott és
beszélgetett Carl Phillip herceggel

és a 2005. évi orvosi Nobel-díjban részesült Barry J.
Marshall-lal is. (A kép bal szélen Rátai Dániel, jobb
oldalon Végh Eszter Mária.)

2005. december 6-án a Benczúr Hotelben rendezte a
Tempus Közalapítvány (TKA) az „Út a tudományhoz” c.
projektindító szemináriumát. A mintegy 40 középiskolai
pedagógus az „Út a tudományhoz” c. pályázat nyertese-
ként vett részt a találkozón.

Kemény Gabriella, a Tempus Közalapítvány igazgatója
bevezetőjében röviden bemutatta a Közalapítványt, majd
röviden szólt az Útravaló Ösztöndíjprogramról, ill. a TKA
által kínált további pályázati lehetőségekről is, melyekről
teljes információt a www.tka.hu honlapon lehet besze-
rezni.

A szemináriumra meghívót kapott a Magyar Innovációs
Szövetség is, melynek képviseletében dr. Antos László ,
ügyvezető igazgató tartott előadást a tehetség-
kiválasztásról és a tehetséggondozásról.

Elmondta, hogy a tehetségek feltárása, ill. gondozása
során az alábbi öt fontos területre koncentrál a MISZ:
- információellátás, szakmai munka feltételeinek bizto-

sítása
- konzultáció lehetősége
- a pályázati eredmények bemutathatóságának fejlesz-

tése
- az eredmények népszerűsítése
- hálózatosodás, kapcsolatépítés.

Az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny
kapcsán több példával szemléltette a fenti területeket.
Dr. Antos László előadásában külön kiemelte a 2005.
szeptemberében, Visegrádon megalakult Magyar Fiatal
Tudósok Társaságát (MAFITUD), mint a Szövetség
legújabb tevékenységét, a tehetséggondozás terén.

A szeminárium további részében a TKA munkatársai
elsősorban az Útravaló Programról adtak tájékoztatást,
majd a pályázati tapasztalatokat Nagy Tibor, a szolnoki
Varga Katalin Gimnázium tanára ismertette.

A délután folyamán párhuzamos műhelybeszélgetések
zajlottak, majd összegzéssel, ill. a további munka iránya-
inak kijelölésével zárult a szeminárium.
A szemináriumon részt vett Prim Péter, az Országos
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny titkára is.

2005. november 30-án, Szegeden tartotta soron kö-
vetkező ülését a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügy-
nökség konzorciumának Operatív Koordinációs Munka-
csoportja (OKM).

A Munkacsoportban a Magyar Innovációs Szövetséget
dr. Mogyorósi Péter , dél alföldi regionális igazgató
képviselte.

A napirendi pontok alapján az alábbi témákat érintette a
megbeszélés:
1. Az 1. munkaszakasz tapasztalatai
A konzorciumi tagok elégedetten zárták az első munka-
szakaszt, a tapasztalatlanságok miatt ez a szerveződési
forma még nem teljesen kiforrott, azonban az elkövet-
kezendő évek lehetőségei biztató folytatást ígérnek. A
Munkacsoport a MISZ-t mint konzorciumi tagot, a leg-
aktívabb partnernek közé sorolta.

2. Tájékoztató az innovációs pályázatokról
2005-ben a dél-alföldi régió a RIÜ kezelésében kétszer
félmilliárd forint felett rendelkezett pályázati pénzek
elosztására, melyet regionálisan kellett meghatározni,
felhasználni és koordinálni.
Ennek eredményeként a RIÜ két pályázatot hirdetett
meg, ezek:
I. Technológiai innováció támogató pályázat (TECHNO-
LÓGIA)
II. K+F hálózatok kialakítása (HÁLÓZAT).

A pályázatokra nagy számban adtak be projektjavaslato-
kat, melyek a rövid beadási idő ellenére is azt mutatják,
hogy nagy érdeklődés van az innovációs finanszírozási
forrásokra a Dél-Alföldön. Ezen kívül nagy számban
érkeznek be az Innocsekk pályázati programra a pályá-
zatok, melyeket folyamatosan dolgoznak fel, az első
szakasz eredményei a napokban kerülnek nyilvánosság-
ra.

3. Innovációs Infopontok kérdései
A RIÜ-ben jelenleg az egyetlen Innovációs InfoPontot a
MISZ Dél-alföldi Regionális Képviselete működteti, heti
rendszerességgel küld ki információkat a Dél-Alföldön

Regionális Innovációs Ügynökségek

Hírek
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tevékenykedő innovatív vállalkozások felé hírlevél formá-
jában, melyben a MISZ kéthetente megjelenő Hírlevelét
is közlik.

Ezen felül a RIÜ pályázatban létrehozott konzorcium
további Infopontok felállítását is magára vállalta, melyek
létrehozása a közeljövőben megvalósul és ezzel lehető-
ség nyílik Baján, Békéscsabán és Makón Infopont iro-
dáktól információs szolgáltatásokat igénybe venni.
Ezen tervek megvalósulásához a MISZ Dél-alföldi képvi-
selete szakértői segítséget nyújt és átadja tapasztalata-
it.

4. A BIOPOLISZ Kft. beszámolója a kockázati tőkealap
területén végzett munkájáról
A BIOPOLISZ Kft. mint konzorciumi tag felkérést kapott,
hogy dolgozza ki a Dél-alföldi Regionális Kockázati Tőke-
alap létrehozásának előzetes elemzését, a beszámoló
után a következő ülésre halasztották a végleges döntés
meghozatalát ebben a témában.

Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget, Dr. Mo-
gyorósi Péter, dél-alföldi regionális igazgató képviselete.

A dél-dunántúli innovációs regionális pályázati rendszer,
amely ebben az évben indult, komoly eredményeket
hozott. Annak ellenére, hogy a Baross Gábor pályázatra
a meghirdetés és beadási határidő között mindössze
egy hónap állt rendelkezésre, a régióból 56 pályázatot
adtak be a vállalkozások. Az innocsekk pályázati kiírásra
31 pályázat érkezett.

A fenti számok bizonyítják a régiók érettségét, miszerint
saját maguk eredményesen tudják segíteni régiójuk
fejlődését. A pályázat kiírásában és felügyeletével meg-
bízott szervezetben a Regionális Innovációs és Gazda-
ságfejlesztési Bizottságban hat MISZ tag tagintézményei
képviselik a régió innovációs céljainak megvalósulását.

Az újonnan létrejött Dél-dunántúli Innovációs Ügynökség
már az első évben is jól látta el feladatát

A Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége 2005. október
21-22-én, Békéscsabán tartott Közgyűlési döntésének
értelmében, levélben fordult a Gazdasági és Közlekedési
Minisztériumhoz. A levélben megfogalmazásra került a
hazai inkubátor-hálózat egyik legfontosabb problémája,
mely szerint jelenleg nincs semmilyen törvényi, állami
szabályozás a létrehozásukra, működésükre. A szövet-
ség azzal a kéréssel fordult a Minisztériumhoz, hogy
kezdeményezzék hivatalosan ennek a minősítő rend-
szernek a kialakítását, és adjanak lehetőséget a Szövet-
ségnek a minősítési folyamatban való szakértői részvé-
telre. A rendszer kifejlesztésének és működtetésének
anyagi vonzataihoz is kérte a VISZ a támogató segítsé-
get.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium GVOP Főosz-
tálya november 17-én kelt levelében egyetértett a szö-
vetség kezdeményezésével, a minősítési rendszer szük-

ségességével. A téma felelőse a GKM Innovációs Főosz-
tálya lesz.

2005. november 25-én Sopronban a Magyar Regioná-
lis Tudományi Társaság soproni vándorgyűlésén Ma-
gyarország, Románia, Szlovákia és a Vajdaság terület-
fejlesztési miniszterei nyilatkozatot tettek a regionális
együttműködés kohéziós szerepéről és a regionális
tudomány kapcsolatairól Közép-Európában.

A nyilatkozat a CEIA kezdeményezés eredményesebb
működéséhez jelentős mértékben hozzájárulhat.

Néhány részlet a nyilatkozatból:
„A miniszterek szorgalmazzák a regionális tudományi
műhelyek együttműködését, a közös területfejlesztést
megalapozó tudományos kutatások és a szakemberkép-
zés összehangolását.”

„Az interregionális kapcsolatok és a területi kutatások
hálózatos együttműködési formái új távlatokat nyithat-
nak a közép-európai régiók gazdasági felemelkedésben,
a decentralizált fejlesztési gyakorlat meghonosításában,
a közös fejlesztési stratégiák és programok kidolgozá-
sában. Ennek megvalósulását jelentős mértékben segí-
tené az érintett országok területfejlesztési, határ menti
szervei közötti kapcsolatok rendszeressé, illetve intéz-
ményesítetté alakítása, ami mellet elkötelezik magukat a
konferencián résztvevők.”

2005. december 8-án a Nemzeti Kutatási és Techno-
lógiai Hivatal sajtóközleményt adott ki „A Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap 2006-os bevételei” cím-
mel, amelyből néhány részletet idézünk:

„…A 2006-os költségvetési törvényjavaslat olyan módo-
sításokat tartalmaz az Alapról szóló törvénnyel kapcso-
latosan, amelyek lehetővé teszik, hogy az állam a vállal-
kozások hozzájárulásánál kisebb összeget fizessen be az
Alapba.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal ellenzi az
állami befizetések garantált mértékének megszűnteté-
sét, ezért az Oktatási Minisztériummal közösen bizott-
sági és képviselői módosító indítványt fogalmaztunk és
juttattunk el a tudásalapú társadalom mellett elkötele-
zett képviselőknek. Azt javasoljuk, hogy maradjon meg a
költségvetési hozzájárulás garantált mértéke, azonban
csak 2007-től, amíg az államháztartás ismét olyan
helyzetbe kerül, hogy finanszírozni tudja az innovációs
alapba történő befizetést…”

A sajtóközlemény teljes terjedelmében megtalálható az
nkth.gov.hu honlapon.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

Vállalkozói Inkubátorok
Szövetsége

Közép- és Délkelet-európai
Innovációs Térség

Central- and Southeat European Innovation Area
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Oktatási
Minisztérium

2005. november 29-én a Nemzeti Kutatási és Techno-
lógiai Hivatalban, dr. Lippényi Tivadar alelnök vezetésé-
vel szakmai vitanapra került sor, a hazai innovációs
menedzsmentoktatás helyzetéről és a továbbfejlesztés
lehetséges irányairól.

A vita résztvevői a Regionális Innovációs Ügynökségek
képviselői, az innováció oktatással foglalkozó hazai egye-
temek, szakmai szövetségek, innovációs szervezetek
voltak.

A Katona József, MISZ szakértő által készített, írásban
kiküldött vitaanyagot a résztvevők – a RIÜ-k és az egye-
temek képviselői – jónak tartották és kiemelték, hogy az
elmúlt években ilyen típusú elemzés nem készült.

Az NKTH munkatársai a vitához igen körültekintően
megszerkesztett kérdőívet juttattak el a Regionális Inno-
vációs Ügynökségek részére az aktuális helyzet felmé-
résére.

A szakmai nap keretében a résztvevők tájékoztatást
hallgattak meg a folyamatban lévő stratégiai tervezési
munkálatokról és a pályázati rendszerek továbbfejlesz-
téséről, dr. Imre József és dr. Mokry Zsuzsanna fő-
osztályvezetők előadásában.

A vita alapján, amelyben részt vett dr. Papanek Gábor,
elnökségi tagunk és dr. Antos László , ügyvezető igaz-
gató, a további feladatokra javaslatok fogalmazódtak
meg, melyek az NKTH felsővezetése elé kerülnek, jóvá-
hagyás végett.

2005. december 13-14-én tartja évzáró ülését a Fel-
sőoktatási és Tudományos Tanács.

2005. december 13., kedd, 14:00 óra
Napirend:
- Az új felsőoktatási törvényről (Magyar Bálint

előadása)
- Az új felsőoktatási törvényből következő kormányzati

rendeletek
- Kormányrendelet tervezet az FTT-ről
- Az osztrák Tudományos Tanács (Wissenschaftsrat)

funkciója és szervezete
- A Nemzeti Bologna Bizottság tevékenysége
- Tájékoztató a felsőoktatásban szedett díjakról

2005. december 14., szerda, 10:00 óra
Napirend:
- „Az uniós Magyarország tudománypolitikája”
- A kutatóegyetem az új felsőoktatási törvény keretei

között
- Az OTDT és az FTT együttműködése
- „Reformok és problémák Ausztria felsőoktatásában”
- Információk a munkaerőpiacról
- Az FTT 2005. évi tevékenysége
- Egyebek

2005. december 9-én tartotta utolsó ülését a Magyar
Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénuma a Professzorok
Házában.

Az Elnökség előterjesztésében az előző két ülés emlé-
keztetőjének elfogadása után beszámolókat hallgatott
meg és eljárási kérdéseket tárgyaltak.

Az ülésen tárgyalt 8 napirendi pont közül kiemelést
érdemelnek a következők:
- A Plénum elnöke beszámolt a felsőoktatási jogalko-

tási helyzet aktuális eredményeiről. Az új felsőokta-
tási törvény elfogadása után most várható a kapcso-
lódó kormányrendelet kiadása, amely a MAB műkö-
désének operatív kérdéseit is meghatározza.

- A második körös intézményi akkreditáció keretében
jelentéseket tárgyaltak meg a Budapesti Műszaki Fő-
iskola és a Pető András Intézet értékeléséről, mely-
nek eredményeként újabb nyolc évre akkreditációt
nyertek tevékenységükhöz.

- Személyi javaslatokat fogadtak el az intézmények
második akkreditációs körének intézmény-látogatási
bizottságainak, illetve a Jogi Bizottság összetételével
kapcsolatban.

- Elvi kérdéseket tárgyaltak az alap- és mesterszakok
létesítési és indítási eljárásához. A Felhasználói Bi-
zottság komplex észrevételein kívül részletes anya-
gok érkeztek a mesterszakok minimumkövetelmé-
nyeinek meghatározásához. A Plénum úgy határo-
zott, hogy a megtárgyalásra kerülő összesített ter-
vezethez figyelembe veszi a folyamatban lévő jogalko-
tási anyagok szempontjait is.

- A kollégiumi előterjesztések alapján további BSc/Ba
szakindításokról döntöttek. Az alapszakok távoktatási
formáinak előterjesztéseit is tárgyalták. Megállapí-
tást nyert az is, hogy a korábban tárgyalt több mint
hatszáz kérelemből kb. nyolcvanat nem támogatott a
MAB. Ennek ellenére ezekből a nem támogatott ké-
relmekből több mint negyven szak indítását engedé-
lyezte az oktatási miniszter. A Plénum döntése alap-
ján a MAB elnöke levélben fordul a miniszterhez az
akkreditációs tevékenység eredményének méltatlan
figyelmen kívül hagyása miatt.

- Több humán, élettudományi és műszaki mesterszak
létesítési ügyében döntöttek.

Az ülésen részt vett - többek között – dr. Závodszky
Péter, alelnök és dr. Stern Pál, a Magyar Innovációs
Szövetség megbízottja is.

Az ülés nyilvános eredmény-dokumentumai a
www.mab.hu honlapra kerülnek.

Ebben a rovatban a karácsonyi ünnepek közeledtével a
szokásostól eltérően nem szakkönyveket, hanem kará-
csonyi ajándéknak is kiváló könyvek ajánlóit tesszük
közzé.

Jonathan Hill: A keresztény gondolkodás története -
Athenaeum 2000 Kiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

Szakirodalom-figyelõ

Szakirodalom-figyelõ
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Az ismeretek, amelyeket ez a könyv kínál, nagyon is
fontosak mindannyiunk számára - függetlenül attól, hogy
milyen meggyőződést követ. Hisszük, tagadjuk, vagy
éppen a magunk számára közömbösnek tartjuk a vallás
tételes tanait, valójában az európai kultúrában mindany-
nyian a keresztény gondolkodás erőterében élünk. A
kereszténység több mint egy vallásos hit eszmerend-
szere. Hatásterületén létrehozott egy, az élet minden
területét átfogó kultúrát, eszmék, életviteli elvek és
gyakorlatok teljes rendszerét.

Mintegy másfél évezreden keresztül meghatározta az
európai szellemiség fejlődését, és napjainkig is igen
erősen befolyásolja azt - nagyrészt immáron nem is a
vallás erejével, hanem az etikai normák, valamint a
hagyományos kulturális értékek révén. Tudjuk azt is,
mennyire meghatározó a szerepe az egyes korszakok
európai tudománypolitikáiban.

A kereszténység, a szellemi térhódítását, valamint a
keresztény világ gazdasági erejét tekintve, napjainkban a
leghatalmasabb kultúrkör. Az Encyclopaedia Britannica
szerint számszerűen ma a legnagyobb világvallás, hívei
mintegy 2 milliárdan vannak. Eszméi és erkölcsi-etikai
normái az európai kultúra közvetítésével hasonlóképpen
meghatározó szerepet kaptak a világ további jelentős
részén.

Az emberiség nagy hányadánál ezek határozzák meg a
gondolkodásuk és magatartásuk igen sok sarokpontját -
ha másként nem, úgy az eszmei jó és rossz viszonyítási
alapjaként. A kereszténység gondolkodás ismerete
tehát az önismeretünk fontos része, s emellett különö-
sen fontos kulcs a felebarátainkhoz is. Szintúgy nélkü-
lözhetetlen a mai világunk működésének megértéséhez,
legyen szó akár a képzőművészetekről, a tömeglélek-
tanról, vagy éppen közéleti norma-alkotásról, s ami e
három között van.

Jellemző példákként: az európai kultúrába a keresztény-
ség vitte be a társadalmi szolidaritás, az elesettek fel-
emelésének elveit, a jezsuiták sok évszázados önfejlesz-
tési módszereit pedig a 20. században viszontláthattuk
mind a bolsevik hatalomgyakorlás eszköztárában, mind
pedig a legmodernebb, humán erőforrás fejlesztési
szolgáltatásokat kínáló cégekében. Tudjuk azt is, hogy a
gazdaságra támaszkodó polgári társadalom eszmei
alapjai igen sokban a protestantizmus elveiből fejlődtek
ki.

A könyv - amint a szerző mondja bevezetőjében - a tel-
jesen avatatlanokat kívánja bevezetni a keresztény gon-
dolkodás történetébe, s ezért megértése nem követel
tőlük a témára vonatkozó ismereteket. Hill hosszú,
izgalmas, nagyon fordulatos úton kalauzol végig. A tör-
ténet itt a Római Birodalom hatalmának tetőpontján, a
Kr. u. 2. században kezdődik, és a 20. sz. végéig ha-
lad, midőn - amint Hill mondja - a keresztény gondolko-
dás keresztúthoz érkezett, a 4. sz. óta először a ke-
resztény hit ismét kisebbségi üggyé vált Európában.

Tudjuk, olvashatjuk, e csaknem két évezredes úton sok
irányzat, eszme/rendszer/, nemegyszer meghasonlás
formálta, bővítette, zilálta a keresztény gondolkodást, s
miközben válságokba is sodorták, minden bizonnyal
nagyban hozzájárultak a képességéhez a megújulásra
és a fennmaradásra.

Hill az egyházatyákkal kezdődően, korszakonként halad-
va bemutatja a legkiemelkedőbb gondolkodókat, a hát-
terüket, a hatásukat, és velük a keresztény eszmerend-
szer fejlődését. Mindezzel igen nagy részben Európa
kultúrtörténete és történelme is elénk tárul.

Maria Longhena: Az ősi Mexikó Maják, aztékok és
más Kolumbusz előtti népek - Officina ’96 Kiadó,
2005
Dr. Osman Péter ismertetése

A mívesen elegáns kötet háromezer évet átfogva mutat-
ja be az ősi Mexikó hajdani népeinek letűnt világát, mű-
vészetük gyakran sötét, borzongató szépségét - leg-
alább is azt, ami még megmaradt belőle. Amit ebben
kínál, az a rohanó korunk okos kompromisszuma: meg-
bízható, hiteles kultúra- és művészettörténetet ad, de
nem szakkönyvi elmélyültséggel. Ismertetései megbízha-
tóak, tudományosan megalapozottak, de csak átfogó
képeket vázolnak elénk. Legfőbb eszközéül a gazdag,
színes képanyagot használja. Aki mindezekről többet is
meg akar tudni, ehhez az itt található bibliográfiából kap
útmutatást.

A kötet a hajdani alkotások olyan gazdagságát tárja
elénk, a kisplasztikáktól az impozáns építményekig,
amelyeknek még egy hosszabb turistaúton Longhena
ismertetései pedig segítenek abban, hogy meglássuk és
megértsük a finomabb, rejtettebb részleteket is, átél-
hessük a tárgy, építmény hangulatát, és mindezzel
megérezzünk valamit a korból, ahol az megszületett.

Az első rész áttekintést ad Mezo-Amerika történetéről a
kezdetektől a nagy tragédiáig, amelyet a spanyol hódí-
tás jelentett az ott élőknek. Nem titkolja, hogy az isme-
reteink nagyon is hiányosak. Ezekről a népekről többnyi-
re nem tudjuk, honnan jöttek, csak a tárgyi emlékekből
következtetünk az életükre és társadalmi berendezke-
désükre, s nemegyszer rejtély az is, hogyan, miért
tűntek le a történelem színpadáról. Így nem meglepő,
hogy az őket körüllengő titokzatosság, és a tárgyi emlé-
keik gyakorta fantasztikus vonásai még földönkívüli kap-
csolatokat idéző fejtegetéseknek is tápot adtak.

A következő rész a mezo-amerikai népek mindennapi
életéről, művészetéről, vallásáról szól. A krónikásnak
ugyancsak nehéz a feladata, akárcsak e korok kutatói-
nak, hiszen nagyon hézagosak a források, amelyekből a
Kolumbusz előtti amerikai civilizációk történelmére és
kultúrájára vonatkozó ismereteinket meríthetjük. Jobbá-
ra csak a régészeti feltárások szolgáltatnak információ-
kat, vagy legalább többé-kevésbé megbízható alapot a
következtetésekre. Így az akkori életre a szertartásköz-
pontok, templomok, paloták maradványaiból, szobrok-
ból, a sírokban megmaradt halotti mellékletekből, és az
egyéb fennmaradt tárgyakból következtethetünk.

Az akkori népek írásrendszerei közül eddig csak a maja
és az azték írás sikerült többé-kevésbé megfejteni, és e
két néptől maradtak ránk a történelmükről szóló írásos
dokumentumok. Sajnos ezek nagy részét is elpusztítot-
ták a hajdani térítők. Képet kapunk arról is, milyen
messzi múltba nyúlnak vissza az itteni magaskultúrák
gyökerei. A mezoamerikai írás legősibb nyomai 2600
évre nyúlnak vissza. Meggondolkodtató az is, milyen
hatalmas szellemi teljesítményt jelent a maják csillagá-
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szati és matematikai tudása. Csupán egy jellemző ele-
me ennek, hogy a számításaikban évszázadokkal koráb-
ban bevezették a nulla fogalmát, mint az indiai matema-
tikusok.

Az album második fele régészeti kalauzként végig vezet
az akkori korok és népek fennmaradt emlékeinek híres
lelőhelyein. Legendákkal övezett nevek - Monte Albán,
Teotihuacán, Chicén Itzá, Tenochtitlán és mások - cso-
dálatos utazás térben, időben, kultúrák keresztútjain.
Ha csak ebből állna az album, akkor is felejthetetlen
élményt adna olvasójának.

Magyar Színháztörténet 1873-1920, Magyar Szín-
háztörténet 1920-1949 - Magyar Könyvklub
Dr. Osman Péter ismertetése

Ízlésekről ugyebár ne vitatkozzunk, így arról sem, ki
kedveli, és ki kevésbé a mai színházat, és miért. Két-
ségtelen viszont, hogy a magyar színház e háromne-
gyed évszázados, sokszínű, gazdag időszakában, ame-
lyeket e két, korabeli fényképekkel gazdagon illusztrált
kötet áttekint, színjátszásunk legjava a szellem templo-
mait jelentette mindazok számára, akik élvezték az
intellektuális értékeket, keresték a művelődés lehetősé-
geit. A mai idősebbek már egy későbbi időszakból emlé-
kezhetnek legendás előadások sorára - mára nagyrészt
elfelejtett csodálatos színészóriásokkal.

Napjainkra pedig a színház szerepe, világa teljesen
megváltozott. A színjátszásunk által befutott pályát
feltehetően találóan érzékelteti az ívek, és mindaz, ami
mögöttük áll, egyrészt az első Nemzeti Színháztól a
jelenlegiig, másrészt Dérynétől és Jászai Maritól a ke-
reskedelmi televíziók színész-sztárjaiig, s úgyszintén a
Bánk bántól és az Ember tragédiájától a mai musical
produkciókig.

A magyar színháztörténet olyan kincsünk, amelyben
igazán gyönyörködhetünk. S amint igaz - és híven szól a
jó színház és a valóság viszonyáról -, hogy színház az
egész világ, és színész benne minden ember, e két
kötetből az is világosan megmutatkozik, hogy a színhá-
zaink történetében ott tükröződik a nemzet és az or-
szág történelme. Ezért is mondhatjuk kétség nélkül,
hogy miközben a kiadó bevezetője - teljes joggal - tudo-
mányos kézikönyveknek mondja ezt a sorozatot, amely-
nek legelső kötetét az Akadémiai Kiadó jelentette meg,
ez a két könyv nagyon érdekes olvasmányul szolgál
mindannyiunknak.

A kor és az ő színháztörténete. Az itteni első, 1066
oldalas kötet újkori történelmünk haladásban, felemel-
kedésben legfényesebb korszakának elején indul, és az
első világháborús vereséget követő összeomlással zá-
rul. Tartalmáról sokat mondó címeiből: Az állami szín-
házak / Új színházi vállalkozások / Színházi élet vidéken
/ A kivándorlók színháza / A színészképzés intézmé-
nyei. A kötet második része az 1908-1918-as korsza-
kot fogja át jellemző címe „A Monarchia utolsó éveinek
színháza”.

A címeiből: A főváros színházai / Operajátszás vidéken
/ Operajátszás vidéken / Front- és hadifogolyszínházak
/ A századvég és a századelő színikritikája. A harmadik
rész - 1918-1920 - címe „Válságos esztendők”, témája
Színházi élet a forradalmak idején.

A második kötet 1496 oldalon a korábbinál szükség-
képpen sokkal bonyolultabb és ellentmondásosabb szín-
házi világ képét tárja elénk - amilyenné a kor tette azt.
Első fejezete az európai színház innovatív törekvéseivel
indul, s a honi színházi élet egyik legsötétebb fejlemé-
nyével zárul. A következő fejezet az intézmények - ma-
gyarán az egyes színházak - történetét vázolja fel, benne
sok egyéb mellett Budapest kisszínházaival, az állandó
bábszínházakkal és a pesti kabaréval.

A következő fejezetek: A regionális és határon túli szín-
játszás, majd a magyar avantgárd színház, a mozdu-
latművészet, az előadóművészet, és a vásári valamint a
művészi bábjátszás története. Ezt sajátos színháztech-
nika-történetként is olvasható rész követi, s a kötetet a
színészek társadalmi státuszát, a színészképzést és a
színházi kritika helyzetét és változásait áttekintő fejezet
zárja.

(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 29. KEDD

MENNYI JUT JÖVŐRE INNOVÁCIÓRA?
A MAGYAR GAZDASÁG KITÖRÉSI PONTJA LEHETNE A KUTATÁS -
FEJLESZTÉS

BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, 2005. NOVEMBER 29., KEDD, 5.
OLDAL

KUTATÁSFEJLESZTÉS PÁLYÁZÓ KONZORCIUM

„…A Gyula és Környéke Többcélú Kistérségi Társulás
legutóbbi ülésén létrehozta a közhasznú társaságot, a
Gyulai Kistérség Tudásközpontú Kht-t…”

NÉPSZAVA, 2005. NOVEMBER 30. SZERDA

RÁTAI DANI, A KISBOLYGÓ NÉVADÓJA

MÁR ÓVODÁSKORÁBAN VOLTAK ÁLMAI , S AZÓTA MEG IS VALÓ-

SÍTOTTA SZINTE MINDEGYIKET

MAGYAR HÍRLAP, 2005. NOVEMBER 30., SZERDA, 21.
OLDAL

A NYÍRSÉG FŐVÁROSA VONZÓ A BEFEKTETŐKNEK

„…Nyíregyháza sikeres ipari park programot valósít
meg. Sok vállalkozás választotta a megyeszék helyet
befektetési helyszínül a nyolcvanas évek második felétől.
Az ipari parkba települők eddig több mint negyvenmilli-
árd forint értékben végeztek beruházást…”

NÉPSZAVA, 2005. NOVEMBER 30., SZERDA, 9. OLDAL

RÁTAI DANI, A KISBOLYGÓ NÉVADÓJA

„…Rátai Danit (bocsánat, Dánielt) közönséges postai
küldeményben értesítette a Massachussets Institut - a
világ egyik leghatalmasabb alapkutató intézete és tudo-
mányos média birodalma -, hogy kisbolygót nevezett el
róla, mint a kor egyik legjelesebb feltalálójáról. A húsz
esztendős pesti fiút az amerikai Phoenixben a 21 évnél
ifjabb kutató diákok májusi versenyén a világ legkiválóbb
fiatal tudósává választották, mégpedig ötven ország
1444 pályázója közül. Az általa kidolgozott eljárással

Sajtószemle

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
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ugyanis egy közönséges számítógép háromdimenziós
készülékké, egyszersmind érintőképes PC-vé alakítható
át…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. NOVEMBER 30., SZERDA, 7. OLDAL

VÁROSCSATÁK NYUGAT-DUNÁNTÚLON

„…Heves vita tört ki Nyugat-Dunántúl régióban arról,
hogy Győr lenne-e a legmegfelelőbb jelölt a helyi fejlesz-
tési pólus szerepére. A parlamentben most zajlik a vita
az országos fejlesztéspolitikai és területfejlesztési kon-
cepciókról, amelyekben az elképzelés konkrét formát
ölt: Budapesten Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Sze-
ged számolhat pólusszereppel…”

KOSSUTH RÁDIÓ: ESTI KRÓNIKA, 2005. NOVEMBER 30.,
SZERDA

A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK HELYZETÉT ÉRTÉKELTE A KA-

MARA

„…Kis- és középvállalkozások az Európai Unióban - ez
volt a témája a Budapesten tartott nemzetközi konfe-
renciának…”

KOSSUTH RÁDIÓ: REGGELI KRÓNIKA, 2005. DECEMBER 1.,
CSÜTÖRTÖK

MINDENNAPI TUDOMÁNY

„…Tudósok, köztük számos akadémikus nyílt levélben
fordulnak a miniszterelnökhöz, hogy tegyen valamit a
végveszélybe sodródott magyar alapkutatások megmen-
tése érdekében…”

MAGYAR DEMOKRATA, 2005. DECEMBER 1., 48 OLDAL

OLCSÓBB VÉDJEGY

TÖBB MINT KÉTSZÁZ MAGYAR TALÁLMÁNY ÉLVEZ UNIÓS VÉ-

DETTSÉGET

„…Novembertől olcsóbban juthatnak közösségi védjegy-
hez azok a cégek és magánszemélyek, akik szolgáltatá-
saikat vagy termékeiket az Európai Unió területén is
értékesítik…”

KOSSUTH RÁDIÓ: TIZENHAT ÓRA , 2005. DECEMBER 3.,
SZOMBAT

A SOKAT EMLEGETETT NEMZETI KINCS

„…„A sokat emlegetett nemzeti kincs, a szürkeállo-
mány, a tudományos teljesítőképesség veszélyben van.”
– Így szól annak a Gyurcsány Ferencnek címzett nyílt
levélnek az első mondata, melyet közel 2000 kutató és
tudós írt alá…”

KOSSUTH RÁDIÓ: D KÉLI RÓNIKA, 2005. DECEMBER 4., VA-

SÁRNAP

MÉG TÖBBET AZ ALAPKUTATÁSOKRA

NAPI ÁSZ, 2005. DECEMBER 5., HÉTFŐ, 4. OLDAL

VESZÉLYBEN A SZÜRKEÁLLOMÁNY

„…Az alapkutatásokra fordítható 2006-os költségvetési
forrás növelését szorgalmazza a miniszterelnökhöz
intézett nyílt levelében Kertész János, a Magyar Tudo-
mányos Akadémia levelező tagja. A pozíciót csaknem
két ezer kutató írta alá. A dokumentum szerint a sokat
emlegetett nemzeti kincs, a „szürkeállomány', a tudo-
mányos teljesítőképesség veszélyben van…”

SZÍNES BULVÁR LAP, 2005. DECEMBER 5., HÉTFŐ, 12.
OLDAL

EGYMILLIÁRDOT KÉRNEK A KUTATÓK A KORMÁNYTÓL

„…Nyílt levélben szorgalmazza az alapkutatásokra
2006-bon fordítható költségvetési forrás egymilliárd
forintos megemelését csaknem kétezer kutató…”

METRO, 2005. DECEMBER 5., HÉTFŐ, 2. OLDAL

VESZÉLYBEN A „SZÜRKEÁLLOMÁNY”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. DECEMBER 5., HÉTFŐ, 8. OLDAL

AZ ALAPKUTATÁSOK...
„…támogatása harminchét százalékkal csökkent a szo-
cialista kormányzás alatt, ezért kétezer kutató aláírásá-
val nyílt levélben fordult Kertész János, a MTA levelező
tagja Gyurcsány Ferenc miniszterelnökhöz…”

NÉPSZAVA, 2005. DECEMBER 5., HÉTFŐ, 4. OLDAL

TÖBB PÉNZT KÉRNEK ALAPKUTATÁSOKRA

NÉPSZABADSÁG, 2005. DECEMBER 5., HÉTFŐ, 4. OLDAL

NYÍLT LEVÉL AZ ALAPKUTATÁSOKÉRT

NÉPSZABADSÁG, 2005. DECEMBER 6., KEDD, 2. OLDAL

SZAKÉRTŐK VIZSGÁLJÁK A KUTATÓK LEVELÉT

NÉPSZAVA, 2005. DECEMBER 6., KEDD, 4. OLDAL

EMELKEDHET AZ OTKA KÖLTSÉGVETÉSE?

VILÁGGAZDASÁG, 2005. DECEMBER 6., KEDD, 7. OLDAL

SZELLEMI TULAJDON – LÉPÉSENKÉNT

„…Mára a magyar gazdaság mindennapjainak részévé
vált a szellemi tulajdon védelmének fogalma – legalábbis
a kommunikáció szintjén. Ám nem lehet elég nagy fi-
gyelmet szentelni a gazdaság eme kiemelkedően fontos
területének, s ebben még igen sok a tanulnivalónk. Igaz,
nem csak nekünk, magyaroknak. A BCCH által készített
– alább kivonatosan ismertetett – összeállítás is ebben
kíván segítséget nyújtani…”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. DECEMBER 7., SZERDA, 8. OLDAL

„ALACSONY HOZZÁADOTT SZELLEMI ÉRTÉKŰ TERMELÉS”
„…Csaknem kétezer tudós nyílt levélben kérte a minisz-
terelnököt az alapkutatásra fordítható állami források
növelésére. A petíciót megfogalmazó Kertész János
szerint a hiányzó egymilliárd forint nélkül tudományos
műhelyek lehetetlenülhetnek el, tömegessé válhat a
fiatal kutatók elvándorlása…”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. DECEMBER 7., SZERDA, 11. OLDAL

UNIÓ: KEVESEBB JUT KUTATÁSRA

„…Összesen vagy kétszázmilliárd eurót költött tavaly
kutatás-fejlesztésre az unió huszonöt tagállama, ám ez
nem jó hír. Azt jelenti ugyanis, hogy az új termékek
kialakítására és a világ felfedezésére költött összegeket
Európában még annyival sem növelték a cégek és az
államok, amennyivel a bruttó össztermék (GDP) nőtt.
Tavalyelőtt a GDP 1,92 százalékát fordították az EU-ban
kutatás-fejlesztésre, tavaly viszont már csak 1;90 szá-
zalékát…”

MAGYAR NEMZET, 2005. DECEMBER 7., SZERDA, 1+2.
OLDAL

TILTAKOZNAK A KUTATÓK

MÁR KÉTEZERHATSZÁZAN ÍRTÁK ALÁ A MEGVONÁSOK ELLENI

PETÍCIÓT

„…Már csaknem 2600 hazai kutató adta nevét az In-
terneten keresztül ahhoz a nyílt levélhez, amelyet Ker-
tész János akadémikus intézett Gyurcsány Ferenchez a
hazai alapkutatások már-már jóvátehetetlen károkat
okozó finanszírozási gyakorlatával kapcsolatban…”

RTL KLUB: HÍRADÓ, 2005. DECEMBER 8., CSÜTÖRTÖK
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EGY HÁROMDIMENZIÓS ANYAGVIZSGÁLÓ MÓDSZER KAPTA AZ ÉV

FELTALÁLÓJA DÍJÁT

FIGYELŐ, 2005. DECEMBER 8.-14., 48-53. OLDAL

NINCS RÁ ÖTLETÜK

„…Hiányzik a szellemi tőke hasznosításának kultúrája,
nincs meg az a hátország, amely az ötleteket értékesít-
hető termékké, szolgáltatássá formálja, ezért igen ke-
vés magyar találmányból lesz komoly üzleti siker. A
hazai tőke egyelőre csak szerény érdeklődést mutat, a
külföldiek pedig nem minden esetben tisztességesek a
magyar feltalálókkal. Bizonyos szakterületeken ugyanak-
kor igen kapósak a magyar innovátorok…”

FIGYELŐ, 2005. DECEMBER 8.-14., 54+55. OLDAL

BEPÖRÖG VAGY KIPÖRÖG?
„…Döcögősen halad Magyarországon az egyetemek és
a kutatói vállalkozások együttműködése, de azért van-
nak jó példák is - állítják a Corvinus Egyetem oktatói…”

BLIKK, 2005. DECEMBER 9., PÉNTEK, 3. OLDAL

ÚJ TALÁLMÁNY KAPOTT DÍJAT

„…Egy háromdimenziós anyagvizsgáló módszer kapta az
év magyar feltalálója díját. Az újítással nemcsak az
anyag felületén, hanem a belső részében is meg lehet
határozni a kívülről nem látszó hibát…”

HVG, 2005. DECEMBER 10., SZOMBAT, 17. OLDAL

KUTATÓK ALÁÍRÁSGYŰJTÉSE

MAGYAR HÍRLAP, 2005. DECEMBER 9., PÉNTEK, 1+10.
OLDAL

EGYMÁSSAL . KÜZDENEK A K+F-FORRÁSOKÉRT

„…A 2006. évi költségvetés végszavazása előtt az alap-
és az alkalmazott kutatást végző szervezetek egymással
harcolnak a pénzekért. Az alkalmazott kutatásokat két
úton támogatja az állam: egyrészt speciális adókedvez-
ménnyel, másrészt a cégek és az állam által közösen
finanszírozott Innovációs Alapon keresztül. Lapunk úgy
tudja: a tudományos akadémiának - alapkutatásokra -
elsősorban az utóbbira fáj a foga. A források szűkössé-
gét jól mutatja, hogy már az Innovációs Alapba is keve-
sebb állami támogatást terveztek, mint amennyit az
Innovációs Alapról szóló törvény előír…”

NÉPSZABADSÁG, 2005. DECEMBER 9., PÉNTEK, 4. OLDAL

AZ ALAPKUTATÁS HASZNA

„…Sok képzett elme, könnyed gondolatok, kritikus észjá-
rás
A magyar alapkutatás támogatásában fontos szerepet
játszó OTKA forrásainak bővítését kérik egy nyílt levél
aláírói. Arról nem szól a levél, milyen kutatásokat kell
támogatni és miért…”

GAZDASÁGI RÁDIÓ, 2005. DECEMBER 9., PÉNTEK

KIOSZTOTTÁK AZ ÉV FELTALÁLÓJA DÍJAT

„…Az újonnan kifejlesztett örvényáramú technikával
három dimenzióban lehet megjeleníteni az egyes szer-
kezeti anyagok rejtett hibáit…”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. DECEMBER 10., SZOMBAT, 11.
OLDAL

A PARLAMENT ELŐTT VAN...
„…az a kormányjavaslat, amely lehetővé teszi a szoft-
verfejlesztő cégeknek, hogy bérköltségük tizenöt száza-
lékát leírhassák az adóból - közölte Gyurcsány Ferenc
kormányfő pénteken az uniós K+F pályázatokat elnye-
rő Morphologic Kft. irodájában tett látogatásán…”

NÉPSZAVA, 2005. DECEMBER 10., SZOMBAT, SZÉP SZÓ
MELLÉKLET, 1. OLDAL)
GAZDASÁGUNK FELZÁRKÓZÁSI KÉNYSZERE

„…Az EU új tagországai között felzárkózási verseny
folyik, amelynek célja, hogy történelmileg belátható időn
belül elérjék az EU tagországainak gazdasági fejlettség-
ét…
… Az elmúlt tizenöt esztendőben hazánkban háttérbe
szorult a távlati gazdasági gondolkodásmód, a távlati
indikatív tervezés….
… Sajnos ma már tapasztalható a magas képzettségű
szakemberek elvándorlása az országból. Ennek egyik
oka, hogy az utóbbi években a kutatás-fejlesztésre fordí-
tott költségvetési kiadások, nemzetközi összehasonlí-
tásban is, alacsonyak voltak, az innovációs környezet
nem volt kedvező…”

SZÍNES BULVÁR LAP, 2005. DECEMBER 11., VASÁRNAP, 6.
OLDAL

ÁTADTÁK A NOBEL-DÍJAKAT

KOSSUTH RÁDIÓ: D KÉLI RÓNIKA, 2005. DECEMBER 11.,
VASÁRNAP

ROSSZ HELYZETBEN A KUTATÁS

„…Már nem a műszerek beszerzése, hanem a meglé-
vők működtetése a kérdés - derül ki Kertész János
akadémikusnak, a kormányfőhöz írt nyílt leveléből, ame-
lyet már majdnem háromezer kutató aláírt…”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. DECEMBER 12., HÉTFŐ, 7. OLDAL

ÖT AMERIKAI KITÜNTETETT VAN A NOBEL-DÍJASOK KÖZÖTT

„…Hat területen összesen tizenketten vehettek át No-
bel-díjat szombaton, az alapító Alfred Nobel halálának
évfordulóján…”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. DECEMBER 12., HÉTFŐ, 9. OLDAL

CSAK A „HUNGARICUMOKRA” LESZ PÉNZ AZ AKADÉMIÁN

„…Enyhülhet a szűkös állami kutatási pénzekért való
küzdelem 2007-tőt: még rosszabb esetben is évi negy-
venmilliárd forint uniós kutatási pénzt szerezhet meg az
ország Vizi E. Szilveszternek, a Magyar Tudományos
Akadémia elnökének számítása szerint…
… A pénzhiányra Vizi a megoldást az Akadémia radikális
átalakításában látja. Csak az alkalmazott kutatásban
sikeres területekre kellene koncentrálni…
… Molnár Károly, a BME rektora. Ő is a szakosodásban
keresi a magyarországi alapkutatás jövőjét: „Most a
kiváló kutatók témáit kutatjuk, miközben fordítva lenne
jó, azaz ha egy-egy témához toboroznánk a szakértő-
ket.”…”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. DECEMBER 12., HÉTFŐ, 9. OLDAL

KUTATÁSI KISKALAUZ

„…Az alapkutatás olyan kutatás, amelynek nem kifeje-
zett célja, hogy azonnal valamilyen terméket, szolgálta-
tást vagy technológiát fejlesszen. Ilyen volt például az
atommag szerkezetének és tulajdonságainak felderíté-
se. Ám a tapasztalatok szerint idővel mindent hasznosí-
tani lehet: amikor már egy konkrét technológiát - példá-
ul atombombát - szeretnének létrehozni az alapkutatá-
sokkor szerzett ismeretekkel, azt alkalmazott kutatás-
nak hívják…”

NÉPSZAVA, 2005. DECEMBER 12., HÉTFŐ, 5. OLDAL

FEJLESZTÉSRE LENNE SZÜKSÉG

„…A magyar vállalkozások nem fordítanak elég pénzt
kutatás-fejlesztésre, annak ellenére sem, hogy az állam
a lisszaboni stratégiában meghatározott szintnek meg-
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felelő forrást biztosít az innovációra - hívta fel a figyel-
met a Német-Magyar Fórum 15. ülésén a Magyar
Telekom Rt. elnök-vezérigazgatója. Straub Elek…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. DECEMBER 12., HÉTFŐ, 16. OLDAL

A SIKER TITKA AZ INNOVÁCIÓ

„…Szerencsés családi adottságok, némi olasz szakmai,
piaci, banktechnikai tapasztalat, állandó megújulási
készség – ez a receptje egy sikeres magyar családi
vállalkozásnak, a 77 Elektronikának. Zettwitz Sándor, a
cég és a família feje túl a hetvenen sem gondol pihe-
nésre, utazik, üzleteket köt, kapcsolatokat épít, új fej-
lesztéseken töri a fejét. A múlt héten a Magyar Köztár-

sasági Érdemrend ezüstkeresztjével ismerték el érde-
meit…
… A négy évvel ezelőtt elnyert Innovációs Nagydíjat
élete munkája nagy elismerésének tartja Zettwitz Sán-
dor, annál is inkább, mert mindig is az innovációban
látta a vállalat fejlődésének biztosítékát…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. DECEMBER 12., HÉTFŐ, 3. OLDAL

ISMÉT MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

„…A Magyar Innovációs Alapítvány – több tárcával,
hivatallal és a kamarákkal közösen – meghirdette a XIV.
Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. Azok a Magyar-
országon bejegyzett társaságok vehetnek rajta részt,…”

2006. február 15-16-án Aachenben kerül megrendezésre a European Venture Market (Európai Vállalkozói Piac).

Az Európai Vállalkozói Piac egy olyan platform, amely elősegíti a vállalkozók és befektetők találkozását és amelynek
fókuszában a saját tőkéhez kapcsolódó finanszírozások állnak.

Mindenféle technológiai ágazatból várnak vállalkozókat, kapcsolatteremtés céljából, illetve hogy bemutassák üzleti
tevékenységüket az európai, izraeli és egyesült államokbeli nemzetközi befektetőknek.

Az Európai Vállalkozói Piac a következőket kínálja:
- Ipari partnerek, úgymint: Boeing, Delphi Inc., General Electric
- Több mint 30, a témában jártas, elismert nemzetközi elődadó
- Kapcsolatépítés az esti rendezvényeken.

További információ:
CONTINUA Unternehmensentwicklung (10119 Berlin, Schoenhauser Allee 6-7)
www.europeanventuremarket.com,
Tel +49 30 440386 48,
E-mail: info@europeanventuremarket.com

2006. február 21-25--én tartják a mezőgazdasági termékek, technológiák nemzetközi szakvásárát, az AGRA 2006-
ot Plovdivban, Bulgária gazdasági fővárosában.

Az AGRA Bulgária legjelentősebb mezőgazdasági rendezvénye. 2005-ben 36 országból több mint 600 kiállító, több
mint 9000 m2 vett részt a rendezvényen.

A kiállítás tematikája:
- florikultúra, vetőmagvak, növényvédő-szerek, talajjavítók, műtrágyák
- öntözőberendezések, üvegház-technológia, mérőberendezések
- csomagolástechnika
- mezőgazdasági gépek
- haszonállatok tenyésztése, hízlalása, állattartási gépei, takarmányozási technológia
- szaklapok, szolgáltatások

A kiállításokon magyar termékkel történő megjelenés esetén állami támogatás igényelhető.

További információ:
Mac-Line Hungary Kft. (6726 Szeged, Fürj u. 92/b.)
Tel./Fax: 62/430-861,
E-mail: macline.kinga@ekopark.hu, www.macline.hu

2006. május 18. és 19. között, Stockholmban, a Lisszaboni Stratégia erősítése érdekében, „Európa és az Egyesült
Államok közötti innovációs szakadék” témában nemzetközi konferenciát szervez Stockholm kormányzója, 14 EU-s
régió felelős regionális vezetőinek részvételével. A konferenciát az EU Bizottsággal együttműködve szervezik.

Várható események
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A konferencián Günter Verheugen, az EU-Bizottság alelnöke, a DG Enterprise and Industry biztosa is részt vesz.

A konferencia két fő témája a következő lesz:
- regionális profilok,
- regionális előretekintés a kutatás és technológiai fejlesztés és az üzleti világ érintkezési felületeire.
Számos műhelyvitát is szerveznek a konferencia keretein belül.

További információ:
Svéd Királyság Követsége (1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A)
Tel.: 460-60-20,
Fax: 460-60-21.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. december 12-én nemzetközi pályázatot hirdetett meg
nanotechnológiai kutatólaboratórium felállítására a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány miskolci telephe-
lyén.

A Nemzetközi Kutatás-fejlesztési Nagyprojektek Program keretében meghirdetett pályázat célja világszínvonalú
nanotechnológiai kutatólaboratórium létrehozása és kutatás-fejlesztési projektek működtetése a magyar-orosz
nanotechnológiai együttműködés magyar részének megvalósítása érdekében, valamint a nanotechnológiai kutató-
képzés elősegítése a régióban.

Olyan professzionális tudományos és üzleti menedzsment képességekkel rendelkező természetes személyek jelent-
kezését várják a pályázatra, akik vállalják a fenti cél megvalósítását.

A kétfordulós pályázat, külön elbírálású előpályázatból és főpályázatból áll. Az előpályázat során magyar vagy külföldi
állampolgárságú természetes személyek pályázhatnak a fenti témakörökhöz kapcsolódó nagyprojekt megvalósítási
tervének elkészítésére.

A pályázóknak mint a nanotechnológiai laboratórium lehetséges vezetőinek kell elkészíteni a megvalósítási tervet,
kiemelt figyelmet fordítva a K+F projekteket szolgáló világszínvonalú kutatócsoport és K+F infrastruktúra kialakításá-
ra. A főpályázatra az előpályázaton nyertes pályázók az elkészített megvalósítási tervvel, a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közalapítvány bevonásával pályázhatnak a nagyprojekt megvalósítására.

A kutatólaboratórium kutatási témakörei a nagyprojekt keretében, a 2005-ben felállított Magyar–orosz
Nanotechnológiai Vegyes Munkabizottság által meghatározott prioritások alapján, a következők:
- nanoporok és kísérleti termékek előállítása
- orvosi protézisek előállítása szuperplaszticitási módszerekkel
- nano-diszpergációs technológia több komponensű folyadékokra
- metrológia nanotechnológiai alkalmazásokra.

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal maximum 1.8 milliárd Ft vissza nem térítendő támogatást nyújt, mely a projekt 36 hónapos
futamideje alatt használható fel.

Az előpályázat beadási határideje 2006. január 16.

További információ:
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.)
Tel.: (+36-1) 484-2500,
Fax: (+36-1) 318-7998,
www.nkth.gov.hu

A GVOP Irányító Hatósága pályázatot hirdet a „vállalati innováció támogatása” céljából.
(GVOP 2005/02 KKV (3.3.3) Pályázati felhívás)

A támogatás indokoltsága, célja:
A sikeresen működő KKV-k új vagy továbbfejlesztett termékek, eljárások, szolgáltatások bevezetésére irányuló inno-
vációs tevékenységének ösztönzése K+F eredmények adaptálása, hasznosítása és önálló kísérleti fejlesztési tevé-
kenység támogatása révén.

Pályázati felhívások
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A támogatásban részesülő pályázatok várható száma: 12.

A támogatásra jogosultak köre:
Támogatásra jogosult az önállóan pályázó, a projektet Magyarországon megvalósító, belföldi székhelyű, jogi szemé-
lyiségű vagy jogi személyiséggel nem rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozás, amelynél a cégjegyzékbe való be-
jegyzés vagy – egyéni vállalkozás esetén – az egyéni vállalkozói igazolvány kiadása 2003. december 31-e előtt tör-
tént meg.

A támogatás formája:
Visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás, felhasználásával kapcsolatos szabályokról szóló 4/2004. (IV.
23.) TNM rendelet alapján de minimális, beruházási vagy kutatás-fejlesztési célú támogatásnak minősül.

A támogatás mértéke: Minimum 5.000.000 Ft, maximum 75.000.000 Ft.

A támogatható tevékenységek:
- Alkalmazott kutatási és kísérleti fejlesztési munka megrendeléséhez de minimális támogatás igényelhető.
- Önálló kísérleti fejlesztéshez K+F támogatás igényelhető.
- Kísérleti fejlesztéshez kapcsolódó megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez K+F támogatás igényelhető.
- Új, vagy az eddig ismerteknél előnyösebb tulajdonságokkal rendelkező technológia, termék vagy szolgáltatás

kifejlesztését szolgáló K+F eredmény hasznosítási jogának megszerzéséhez, vásárlásához, adaptálásához, az
adaptáláshoz szükséges eszközök, immateriális javak és anyagok beszerzéséhez beruházási támogatás igényel-
hető.

- Önálló technológia-, termék- és szolgáltatásfejlesztéshez, az ehhez szükséges eszközök immateriális javak és
anyagok beszerzéséhez K+F támogatás igényelhető.

A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje:
A pályázatot nyomtatott formában 1 eredeti, 3 másolat, és annak a Pályázati Útmutatóban megadott elemeit elekt-
ronikus formában (CD-n) 2 példányban együtt, zárt csomagolásban lehetőség szerint ügyfélszolgálati időben szemé-
lyesen vagy futár útján a pályázat megfelelő beérkezésének és a pályázatkezelés mielőbbi megkezdhetőségének
érdekében - a következő címre kell benyújtani 2006. január 9-ig:

Gazdasági Versenyképesség Operatív Program
GVOP-3.3.3.-2005/02

Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest, Neumann János út 1/C

Postai feladás esetén a pályázatot a fent megadott határidőre kell benyújtani.

A Pályázati Felhívás, a részletes Pályázati Útmutató elektronikusan letölthetők:
a www.gkm.gov.hu, www.nkth.gov.hu, www.kutatas.hu honlapokról.
A konkrét pályázatokkal kapcsolatban a következő telefonszámokon kérhető felvilágosítás:
KPI: 06-1-484 2800, 06-1-484 2922.

Az INNOSTART mint az INNOREG Közép-magyarországi RIÜ konzorciumának tagja ezúton értesíti a Központi Régió
vállalkozásait, szervezeteit, hogy kiírásra került a Baross Gábor program keretében a Közép-Magyarországi Regioná-
lis Innovációs Program.

Néhány fontos tudnivaló a pályázatról:

1. intézkedés
A vállalkozások összefogásának és innovativitásának ösztönzése (KM_VALL_05)

1. A támogatás célja:
A KKV-k hálózatalkotási kedvének javítása, a hálózatosodásban rejlő elméleti előnyök gyakorlati eredményekre váltá-
sával. A vállalkozások innovációs kedvének növelése. Az intézkedés elsősorban a Közép-magyarországi Regionális
Innovációs Stratégia alábbi céljainak elérését szolgálja:
- az információáramlás és az együttműködés javítása,
- a vállalatközi kapcsolatok javítása,
- a KKV-k egymással való együttműködésének javítása,
- a vállalkozások fejlesztésre, innovációra való ösztönzése, motiválása.

2. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma: 20-100 db.

3. Támogatható tevékenységek (termelőeszköz beszerzése nem támogatható!):
I. Több vállalkozás számára
a) közösen használható eszközök beszerzése (új, innovatív termék, szolgáltatás bevezetését lehetővé tevő),
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b) hazai közös marketing akciók végrehajtása,
c) közös fejlesztési és oktatási programok végrehajtása,
d) nemzetközi piacon való közös megjelenés támogatása, nemzetközi vásárokon való részvétel megkönnyítése, főbb

nemzetközi vásárokon regionális stand szervezése
II. Új, innovatív termék, szolgáltatás bevezetését lehetővé tevő eszközök beszerzése

4. A támogatásra jogosultak köre:
- Az I. tevékenység esetében: legalább három, de legfeljebb öt mikro- és/vagy kisvállalkozásból álló KONZORCIUM,

amely hivatalos képviselőként megválasztott konzorciumvezetővel rendelkezik,
- A II. tevékenység esetében mikro- és kisvállalkozások, valamint az innovációs szolgáltatásokat biztosító, jogi sze-

mélyiséggel rendelkező non-profit vagy költségvetési intézmények/szervezetek.

5. A támogatás formája, futamideje:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatott projekt futamideje: legfeljebb 24 hónap.
Előleg az Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.29.) kormányrendelet 18. §-ában foglaltak
szerint folyósítható.

6. A támogatás mértéke:
A projektenként igényelhető és nyújtható és nyújtható támogatás összege
Az I. a) és a II. tevékenység esetében: legalább 5 millió Ft - legfeljebb 40 millió Ft.
Az I. b), c) és d) tevékenység esetében: legalább 0,5 millió Ft - legfeljebb 4 millió Ft.

2. intézkedés
A felsőoktatási intézmények K+F és innovációs tevékenységének támogatása (KM_FOKT_05)

1. A támogatás célja:
Az alkalmazott kutatások támogatásával a cél a régió gazdasági életének élénkítése. A megadott területek a Közép-
magyarországi régió 2007-2013-ra szóló stratégiai irányvonalait tükrözik, hogy e szektorok a következő tervezési
időszak elejére megerősödve segítsék elő a régió fejlődését.

Cél továbbá az innovációs ismeretek terjesztése, az innovációhoz szükséges attitűd, az innovációra való érzékeny-
ség, innováció-tudatosság kialakítása a jövő vezető értelmiségének körében.

Az intézkedés elsősorban a Regionális Innovációs Stratégia alábbi céljainak elérését szolgálja:
- Oktatás és képzés fejlesztése
- Gyakorlati elemek beépítése a felsőoktatásba, képzésbe
- A vállalkozási, vállalkozói kultúra színvonalának emelése, fejlődésének gyorsítása
- A vállalkozások és a felsőoktatási intézmények közti kapcsolat erősítése
- Az innováció népszerűsítése, innovációs ismeretek terjesztése
- Az innovációval kapcsolatos ismeretek oktatásának kiterjesztése

2. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma: 15-100 db.

3. Támogatható tevékenységek:
a) Alkalmazott kutatás-fejlesztési és termékfejlesztési projektek támogatása a kultúra, turizmus, üzleti szolgáltatá-
sok, az alkony-gazdaság és a környezetvédelem szektorokban,
b) Tananyagfejlesztés, majd ennek alapján innovációs előadássorozat lebonyolítása legalább három felsőoktatási
intézményben, innovatív vállalkozás bevonásával,
c) Innovációs szakkollégium megszervezése és működtetése.

4. A támogatásra jogosultak köre:
- felsőoktatási intézmények,
- felsőoktatási intézmények által létrehozott, innovációs szolgáltatást nyújtó jogi személyiséggel rendelkező olyan

non-profit szervezetek, melyekben a felsőoktatási intézmény többségi tulajdonnal rendelkezik, illetve amelyek a
felsőoktatási intézmény keretein belül avagy azok mellett működnek.

5. A támogatás formája, futamideje:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatott projekt futamideje legfeljebb 24 hónap.
Előleg az Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.29.) Kormányrendelet 18. paragrafusában
foglaltak szerint folyósítható.

6. A támogatás mértéke:
A projektenként igényelhető és nyújtható támogatás összege:
Az a) tevékenység esetén: legalább 3 millió Ft - legfeljebb 40 millió Ft.
A b) és c) tevékenységek esetén: legalább 0,5 millió Ft - legfeljebb 5 millió Ft.
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A támogatás nem tekinthető állami támogatásnak, de a pályázóknak legalább 20% saját erőt kell felmutatniuk.

3. intézkedés
Innovációt segítő szolgáltatások igénybevételének és innovatív ötletek termékké válásának támogatása
(KM_SZOL_05)

1. A támogatás célja:
Az ötlettől a termékké válás folyamatának felgyorsítása, a sok ötlet és kevés termék országából a tengernyi ötlet és
sok termék országává válni.
Az intézkedés elsősorban az alábbi operatív célok elérését szolgálja:
- Fejlesztési ráfordítások növelése
- Termékfejlesztés, technológia-transzfer segítése

2. A támogatásban részesülő pályázatok várható száma: 20-100 db.

3. Támogatható tevékenységek
a) K+F tevékenységhez kapcsolódó, innovációt segítő szolgáltatások (pl.: marketing, design, kreatív tervezés; ipar-
jogvédelmi, szabadalmi, pénzügyi tanácsadás, fejlesztőmérnöki szolgáltatások) igénybevételének támogatása,
b) Új, innovatív termékeket gyártó spin-off vállalkozások K+F tevékenységéhez kapcsolódó beruházásainak támogatá-
sa (termelő eszköz beszerzése nem támogatható!),
c) Szabadalom bejelentésének támogatása a kultúra, turizmus, üzleti-szolgáltatások, az alkony-gazdaság és a kör-
nyezetvédelem szektorokhoz kapcsolódóan

A b) tevékenység esetén előnyben részesül az a pályázati projekt, amelyben legalább egy felsőoktatási intézmény
partnerként közreműködik.

4. A támogatásra jogosultak köre
Az a) tevékenység esetében: mikro- és kisvállalkozások,
A b) tevékenység esetében: spin-off vállalkozások (alapítás éve: 2004 vagy 2005),
A c) tevékenység esetében: belföldi lakhellyel rendelkező természetes személyek.

5. A támogatás formája, futamideje
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatott projekt futamideje legfeljebb 24 hónap.
Előleg az Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.29.) Kormányrendelet 18. paragrafusában
foglaltak szerint folyósítható.

6. A támogatás mértéke
A projektenként igényelhető és nyújtható támogatás összege:
Az a) tevékenység esetén: legalább 0,5 millió Ft - legfeljebb 5 millió Ft.
A b) tevékenység esetén: legalább 5 millió Ft - legfeljebb 40 millió Ft.
A c) tevékenység esetén: legalább 0,1 millió Ft - legfeljebb 1 millió Ft.

Mind a 3 pályázat esetében a benyújtás helye, módja, határideje:
A pályázati csomagot – amely tartalmazza a pályázatot magyar nyelven 1 eredeti és 3 másolati példányban, vala-
mint a pályázat elektronikus változatát 1 példányban – zárt csomagolásban, személyesen, futárszolgálattal a követ-
kező címre kell benyújtani:
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Titkársága
1052 Budapest, Városház u. 7. II. em. (Tel.:267-268)
Beadási határidő: 2005. december 16. 16:00 óra

További információ:
INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ (1116 Budapest, Fehérvári út 130.)
Postacím: 1519 Budapest, Pf.: 426
E-mail: innostart@innostart.hu, innostart@innoreg.hu
http://www.innostart.hu; www.kozpontiregio.hu; www.innoreg.hu; www.kutatas.hu,
Tel.: 1/382-1505, 382-1511, Fax: 1/382-1510

Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Kht.
Postacím: 1146 Budapest, Hermina út 17.
Tel.: 36-1-471-8955, Fax: 36-1-471-8975

Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány
1072 Budapest, Rákóczi út 18.
Tel.: 06-1-269-68-69, Fax.: 06-1-268-18-00
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TUDÓSJELÖLTEKET KERESSÜK!
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CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht.
H-2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Tel.: (23) 887-567, Fax: (23) 887-501

Pest Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány
2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel út 6.,
Tel.: 28/521-117, Fax: 28/521-119

Az INNOSTART NÜIK Alapítvány inkubációs programja keretében pályázatot hirdet első-
sorban high-tech cégek fizikai és virtuális inkubálására.

A pályázattal elnyerhető inkubációs támogatások:

1) Az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ részben térítésmentesen, részben ked-
vezményes díjért igénybe vehető alábbi szolgáltatásai:
- Általános irodai szolgáltatások
- Tudományos, technológiai és üzleti információs szolgáltatások (hazai és külföldi műszaki,

gazdasági és üzleti adatbázisok, EU információs rendszer stb.)
- Tanácsadás, többek között: a stratégiai célok meghatározása, megvalósíthatósági tanulmá-

nyok készítése, üzleti terv készítése, piackutatás, marketing stratégia fejlesztése, műszaki
fejlesztés, iparjogvédelem, a vállalkozások működtetése, az üzletmenet támogatása terüle-
tén

- Könyvelés, adóelszámolás
- Jogi tanácsadás, képviselet
- Segítségnyújtás pénzügyi források megszerzéséhez, hazai és külföldi pályázatok elkészítésé-

hez. Kockázati tőke közvetítése
- Technológia transzfer elősegítése (nemzetközi partner és pályázati lehetőségek felkutatása)
- Üzleti kapcsolatok közvetítése bel- és külföldön
- Technológiai és számítástechnikai tanfolyamok, innovációs menedzsment tréningek, hazai és

nemzetközi pályázatírói tanfolyamok
- Pályázatok megírása, menedzselése.

2) Fizikai inkubáció esetén a fentieken kívül a kiválasztott vállalkozások az alapítvány által üze-
meltetett üzleti és innovációs parkban (Budapest, XI., Fehérvári út 130.) a bérleti díjból az in-
kubáció első évében 80%, a második évében 50%, a harmadik évében 10% kedvezményt kap-
nak.

Pályázatot nyújthatnak be a kezdő, elsősorban számítástechnika, gép- műszeripar, biotechno-
lógia és környezetvédelem területén tevékenykedő innovatív vállalkozások, vagy innovatív pro-
jekttel rendelkező magánszemély, illetve prekompetitív szakaszban lévő K+F projektekkel ren-
delkező vállalkozások.

A pályázat tartalmazza:
- a vállalkozás tevékenységének és/vagy az innovatív projektnek a tartalmi leírását,
- az igényelt szolgáltatások mennyiségét és tartalmát, valamint
- az elérni kívánt cél leírását, magánszemély esetében a vállalkozásba szerveződés feltételeit.

A pályázatokat két példányban postai, vagy elektronikus úton kell eljuttatni az INNOSTART Ala-
pítvány székhelyére (1519 Pf.:426, innostart@innostart.hu).
A pályázatok beadása folyamatos a rendelkezésre álló terület, illetve kedvezmény keret mérté-
kéig.

További információ:
Tel.: 06-1/382-1505
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A verseny fő támogatói:
Iparfejlesztési Közalapítvány Oktatási Minisztérium

A verseny támogatói:

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.

British Council, Chinoin Rt., Covent T ke Befektet Rt., Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.,
Innomed Medical Rt., Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

ő ő

Főtámogató Támogatók

Médiatámogatók:

HOVÁ KELL KÜLDENI?
A nevezések beérkezési, ill. leadási helye a :

tel.: 453-6572, fax: 240-5625
e-posta: innovacio@innovacio.hu, honlap: www.innovacio.hu
A verseny titkára: , a MISZ marketing igazgatója.
A versennyel kapcsolatban a fenti címen és telefonon lehet érdeklődni.

verseny titkársága
MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG
1036 Budapest III., Lajos u. 103.,

Prim Péter

MIT FOGADNAK EL?
A témajavaslat

a bírálóbizottság ítést kap 2006. február 3-ig
elfogadásáról a tudományos vagy műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság

figyelembevételével határoz . A döntésről minden pályázó értes .

HOGYAN TOVÁBB?
Az elfogadott témák tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fejlesztés eredményét

kell beküldeni a verseny titkárságára. A pályamunkákat
kell elkészíteni terjedelemben

Csatolni lehet .

n 15 óráig beérkezően

készítésű modelleket, kísérleti berendezéseket, prototípusokat

2006. május 2-á 3 példányban
max. 7 A4-es, gépelt oldal (12 pontos betű, normál sorköz). Az ábrákat, grafiko-

nokat külön, mellékletként (+max. 10 oldal) kell a dolgozatba illeszteni, melyet nem szabad bekötni, összefűzni.
a bemutatást elősegítő saját

MIT ÉRTÉKELNEK?
A kidolgozott pályaműveket a zsűri az alábbi szempontok alapján értékeli:
�

�

�

�

�

a
a ;

működőképessége
a
az eredmények ésszerű és világos é

probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása;
kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke

az írásos anyag, ill. alkotás (vagy modell) színvonala; ill. az elkészített eszköz ;
projekt befejezettsége (koncepció, konklúzió), ill. hasznosíthatósága;

rtelmezése.

... EGYÉB TUDNIVALÓ?
A legjobb munkákat a pályázók a c.

élyes díjátadásra a kiállítás megnyitóján kerül sor.

k megtérítésében.

Duna TV "Heuréka, megtaláltam" különműsorában személyesen mutatják be.
A bemutatásra alkalmas pályaműveket 2006. júniusában kétnapos kiállításon tekinthetik meg az érdeklődők.
Az ünnep
A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag is támogathatják. A verseny szervezői biztosítják a
nyilvánosságot a támogatások elnyerése érdekében, ill. közreműködnek az indokolt költsége

A ZSŰRI TAGJAI:
Elnök: Dr. Ormos Pál
Tagok:

, akadémikus, az MTA SZBK Biofizikai Intézet igazgatója

Dr. Kőhalmi Zsolt

Bolyky János Antal Dr. Bendzsel Miklós
Dr. Csermely Péter Dr. Gordos Géza

Dr. Havass Miklós Dr. Kemény
Tamás

Dr. Kroó Norbert Dr. Matolcsy Mátyás
Dr. Náray-Szabó Gábor Dr. Orbán István

Dr. Pakucs János
Pomezanski György Dr. Sallai Gyula

Sipos János Dr. Veress Gábor
Dr. Závodszky Péter

vezérigazgató, COVENT | elnök, Magyar
Szabadalmi Hivatal | egyetemi tanár, Semmelweis Egyetem |

| elnök, SZÁMALK Rt. |
ügyve Közalapítvány | igazgató, Puskás Tivadar

Közalapítvány | akadémikus, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke |
| akadémikus, ELTE | vezérigazgató, EGIS

Gyógyszergyár Rt. | ügyvez , Olajterv Rt., a Magyar Innovációs Szövetség elnöke |
alelnök, Duna Televízió |

| helyettes államtitkár, Oktatási Minisztérium |
egyetemi tanár, Debreceni Egyetem | akadémikus, MTA SZBK Enzimológiai Intézet

Tőke Befektető Rt.
egyetemi

tanár, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
zető igazgató, Iparfejlesztési ügyvezető

ny. főmérnök, IKARUS Rt.
ető igazgató

rektorhelyettes, Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
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AZ IFJÚ FELTALÁLÓKAT ÉS

TUDÓSJELÖLTEKET KERESSÜK!
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közösen a 2005/2006-os tanév szakára, 15. alkalommal meghirdeti a tehetségkutat

agyar nnovációs zövetség
az parfejlesztési özalapítvány támogatásával
az ktatási inisztériummal és a una ízióval

idő ó
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INNOVÁCIÓS VERSENYÉT.
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1036 Budapest, Lajos u.103., tel.: 453-6572, fax: 240-5625,

e-posta: innovacio@innovacio.hu, honlap: www.innovacio.hu

A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg.Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az
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Pályázati felhívások

A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY meghirdeti
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal,
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal,
az Informatikai és Hírközlési Minisztériummal,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen

A XIV. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT.

A PÁLYÁZATON azok a Magyarországon
bejegyzett társaságok vehetnek részt, ame-
lyek a 2005. évben kiemelkedő innovációs
teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új
szolgáltatások értékesítése) jelentős hasznot
értek el.
Az innováció kiindulási alapja kutatás-
fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how
alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.
Előző Nagydíj Pályázaton díjazott innovációval
újrapályázni nem lehet.

TARTALMI követelmények:
♦ egyoldalas összefoglaló: az innováció

tárgyának ismertetése; továbbá a pályázó
neve, címe, telefonszáma; az innovációt
megvalósító szervezet(ek) neve, címe,
telefonszáma; valamint az innováció gaz-
dasági és egyéb eredményeinek, referen-
ciáinak felsorolása,

♦ részletes leírás a megvalósításról és az
elért piaci, ill. gazdasági eredményről
(többleteredmény, többlet éves árbevétel,
piaci részesedés növekedése stb.) max.
10 A/4-es oldalon,

♦ referenciák (szakvélemény, vevők véle-
ménye, fotó, videofilm, szakcikk stb.).

♦ nyilatkozat a közölt adatok, információk
hitelességéről, valamint a szellemi tulaj-
donvédelmi jogokról.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG a Magyar Innovációs
Alapítvány Kuratóriuma által felkért szak-
emberekből áll, elnöke a gazdasági és
közlekedési miniszter.

A 2005. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

pályázat értékelésének szempontjai:

1. 2005-ben elért többlet eredmény vagy
többletárbevétel és egyéb műszaki, gaz-
dasági előnyök

2. eredetiség, újszerűség
3. társadalmi hasznosság.

A Nagydíj mellett további kiemelkedő
innovációs teljesítmények a GKM, az FVM, az
IHM, a KvVM, az NKTH, az MSZH és az MKIK
2005. évi szakmai innovációs díját kapják.

A díjak ünnepélyes átadására 2006. március
végén kerül sor az Országházban.

Az Alapítvány a bírálóbizottság által jelentős
innovációnak minősített összes pályázatot
díszoklevéllel ismeri el, és a pályázatok
összefoglalóit külön kiadványban és a világ-
hálón közzéteszi.

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2006. FEBRUÁR 14., 12 ÓRÁIG BEÉRKEZŐEN

A pályázatokat kinyomtatva, 2 példányban (az egyoldalas összefoglalót lemezen is) az alábbi címre kell
eljuttatni: MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY, 1036 Budapest, Lajos u. 103.

További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625,
e-posta: innovacio@innovacio.hu; http://www.innovacio.hu


