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Magyar Innovációs
Szövetség
A Magyar Innovációs Szövetség kibővített elnökségi
ülését 2006. május 25-én 15 órakor tartja az
Innostart Alapítvány székhelyén (1116 Budapest,
Fehérvári út 130.)
Napirendi pontok:
1. A Szövetség Vezetői Testülete munkájának értékelése
2. A MISZ által, a GKM megbízásából készített „Innováció menedzsment a gyakorlatban” című munkaanyagnak (tananyagnak) a szakmai vitája
3. Egyebek

A megújult MISZ Felsőoktatási Tagozat 2006. május
10-én tartotta első összejövetelét "Az egyetemek szellemi alkotás-kezelési szabályainak összehasonlítása, a
"legjobb gyakorlat" keresése" témakörben, az ELTE-n,
mintegy félszáz résztvevővel.
Pakucs János elnök köszöntőjét követően a Tagozat új
vezetője, Buzás Norbert röviden vázolta a tagozat céljait és azt a törekvést, hogy minél több operatív egyetemi
innovációs- és technológia menedzsert vonjanak be a
tagozat munkájába.
Az ülés első felében három egyetemi gyakorlat ismertetésére került sor az alábbi előadások keretében:
- Intézményi
innováció-menedzsment,
technológia
transzfer vállalkozással – Buzás Norbert, innovációs
igazgató, Szegedi Tudományegyetem
- Tradíciókkal és nélkülük: innováció-menedzsment
rendszer kiépítése az ELTE-n – Csíkos Péter innovációs menedzser, ELTE
- Technológia-transzfer iroda felállítása és működtetése külföldi tapasztalatok alapján – Marton Anita
ügyvivő szakértő, Semmelweis Egyetem
Ezt követően a jelenlévők megvitatták a felsőoktatási
innovációmenedzsment helyzetét és lehetőségeit, és
elhatározták, hogy az élenjárók segítik a többi intézményt saját innovációmenedzsment rendszerük kialakításában.
Végezetül a jelenlévők döntöttek arról, hogy a tagozat
következő, június 14-ére tervezett üléséig megalakítják
az Egyetemi Technológiamendzser Kerekasztalt, amely
a felsőoktatási technológiamenedzsment operatív
egyeztető és érdekképviseleti kezdeményezése kíván
lenni.

2006. május 8-án, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szűk körű szakmai partnerei részére egy partnerségi megbeszélés keretében mutatta be a 20072013 időszakra készülő Versenyképes Gazdaság Operatív Program (VEGOP) második, és a Operatív Program
Programkiegészítő Dokumentumának első változatát a
GKM-ben.
Szövetségünket Polgárné Májer Ildikó, tagozatelnök és
dr. Antos László ügyvezető igazgató képviselte a meg-

Hírek
beszélésen, akik szóban ismertették a MISZ álláspontját. Szövetségünk a véleményét írásban is elküldte a
GKM-nek:
„A Magyar Innovációs Szövetség véleménye a Versenyképes Gazdaság
Operatív Program (VEGOP) 2.0. változatáról
A programot a Magyar Innovációs Szövetség jónak ítéli,
megfelelő mértékben hangsúlyozza az innováció jelentőségét és szükségességét, korábbi javaslataink beépítésre kerültek. A további javítást illetően az alábbi észrevételeket tesszük.
Általános észrevételek:
1. A tőkefinanszírozás, elsősorban magvetőtőke finanszírozás módjáról és formájáról nem tartalmaz információt a programkiegészítő dokumentum. Nem
egyértelmű, hogy az állam magvetőtőke alapot hoz
létre vagy magvetőtőke típusú támogatást nyújt
majd.
2. A programban javasoljuk a hangsúly fokozottabb
eltolását a már létező inkubátor szervezetek, innovációs központok működésének támogatására (melyet azok továbbközvetítenek), mint új inkubátorok,
innovációs központok létrehozására, melyre adott
esetben szükség lehet.
Konkrét észrevételek:
1. A VEGOP-ban háromszor fordul elő az „innovációs
lánc” kifejezés. Ezt javasoljuk „innovációs folyamatra”
cserélni, mert így egyértelmű, hogy az innováció folyamatát nem kizárólag lineáris folyamatként tárgyalják. Az utóbbi koncepció ti. hamis.
2. Az „infokommunikációs technológiák” kifejezésbe
beleérthetjük a helymeghatározási (GPS/GIS) technológiákat ugyan, mint ahogy a PGD-ben szerepel is,
de jobbnak tartanánk, ha ez a technológia külön is
kiemelésre kerülne, tekintettel arra, hogy kulcsszerepe van az innováció folyamatának szervezésében.
3. A 2.4 fejezetben, a javasolt indikátorok között szerepel a „new to market” termékek értékesítéséből
származó bevétel. Ennél fontosabb indikátor azonban a „new to firm‘ termékek értékesítéséből származó bevétel. A VEGOP-ban is hivatkozott EIS felmérésekben kétszer is szerepel, hogy a cégeknek (országoktól függően) 2-4-szer nagyobb árbevételük
(hasznuk) származik ebből a típusú értékesítésből.
Makrogazdasági szinten a „new to firm” termékeknek nagyobb jelentőségük van.”

2006. május 3-án Dr. Kovács Árpád, az Állami Számvevőszék elnöke találkozott a magyar gazdaság meghatározó szereplői által kezdeményezett Megállapodást a
jövőért! című Kiáltvány néhány képviselőjével az Állami
Számvevőszék épületében.
A sajtó munkatársai a megbeszélést követően találkozhattak az Állami Számvevőszék vezetőivel, illetve a Kiáltvány képviselőivel.
A találkozón részt vett az MKIK elnöke mellett a Magyar
Innovációs Szövetség képviseletében dr. Pakucs János ,
elnök is.
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A DTMP Debreceni Tudományos Műszaki Park Közhasznú Társaság 2006. május 4-én, debreceni székhelyén tartotta a 2005. évet értékelő taggyűlését, melyen
a Magyar Innovációs Szövetség és az Innostart Alapítvány mint tulajdonosok képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató vett részt.
A napirendi pontok a következők voltak:
1. Az ügyvezetés beszámolója a 2005-ös gazdasági év
mérlegéről, különös tekintettel a közhasznú tevékenység adataira.
2. A Felügyelő Bizottság beszámolója.
3. A könyvvizsgálói jelentés előterjesztése.
4. Javaslat a mérleg-eredmény felhasználásáról, és
2006-os gazdasági évre vonatkozó előzetes Üzleti
Terv ismertetése, elfogadása.
5. Egyebek
A Társaság alapvetően természettudományos és műszaki indíttatású fő vállalkozói, projekt szervezői és generáló tevékenységet végzett. Aktívan részt vett az
Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség és az
INNOVA Regionális Innovációs Ügynökség munkájában,
képviseletet látott el a Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi
és Iparkamara Innovációs Szakmai Bizottságának vezetésében, a Hajdú-Bihar megyei Területfejlesztési Tanács
Vállalkozói Szakmai Döntés-előkészítő Bizottságában és
a GVOP 3.3 Bíráló Bizottságban.
Stratégiai célkitűzései között szerepel a regionális termálvíz-hasznosítás, mely innovációs folyamatban jelentős és eredményes tevékenységet végzett.
A DTMP sikeres gazdasági évet zárt, közhasznú tevékenységével a Debreceni Egyetemet segítette.

A TII (The European Association for the Transfer of
Technologies, Innovation and Industrial Information)
április 26-án tartotta meg soron következő elnökségi
ülését Newcastle-ben.
Az ülésen a szokásos témakörök (előző évi gazdálkodás,
helyzetértékelés, 2006-os munkaprogram és költségvetés) mellett napirendre került a Proton Europe kérdése
is, melynek egyik projekt gazdája a TII; a TII pozícionálása az EC különböző DG-jeinél; más innovációs és TT
szervezetekkel való kapcsolata.
Az elnökség munkájában részt vett Dr. Mogyorósi
Péter, a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képviseletének
igazgatója, aki a TII elnökségének tagja.

pektusok), valamint bemutatták Newcastle Science
Cityt
A konferencia fő témája a 21. század innovációja volt.
Az előadók a plenáris szekcióban:
- Richard Tamlin, Bluebell Researcher, az EU innováció politikáját elemezte
- Tony Marjoram, UNESCO, beszélt az UNESCO szerepéről az innováció politikában különösen hangsúlyozva a fejlődő országok problémáit
- John Walker, a Procter & Gamble európai igazgatója a multiracionális vállalatok szemszögéből elemezte
a kihívásokat
- Nona Minnifield Cheeks, NASA Goddard Központ
Technológia-transzfer Irodájának vezetője a NASA TT
politikáját és gyakorlatát mutatta be
- Jean-Jaques Chanson, CNRS kutatási igazgatója a
globalizáció hatásait elemezte a Renault-Nissan szövetségen keresztül
- Paul Callaghan, a Leighton Group elnöke az ICT
szerepét elemezte
A
-

szekcióülések az alábbi témakörökben folytak:
Technológia és a regionális gazdaság
A globalizáció kihívásai
Előretekintés és versenyképes fejlődés

Az éves közgyűlés, a szokásos napirendi pontok (elnöki
jelentés, főtitkári éves jelentés és pénzügyi jelentés,
2006. évi program és költségvetés) mellett, új elnökségi tagokat választott, valamint beiktatta az új elnököt,
Michel Duhamelt, aki 3 éves időszakra látja el az elnöki
posztot.
A konferencián, illetve a közgyűlésen részt vett Kőhalmi
Zsolt, a NETI igazgatója, valamint Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója.

A „Hungary for Fp6” projekt konzorciuma új kiadványt
jelentetett meg Research Teams in Hungary (Kutatócsoportok Magyarországon) címmel. A kiadvány célja,
hogy elősegítse a magyar kutatók és intézmények sikeres részvételét az Európai Unió 6. és 7. Keretprogramjában.
Ennek érdekében a 180 oldalas könyv részletes adatokkal szolgál a kiemelkedő kutatói potenciállal rendelkező
magyar kutató-fejlesztő csoportokról: megadja szervezeti adataikat, elérhetőségüket, tevékenységi területeiket és a velük való kutatási együttműködés lehetőségeit.

A TII (The European Association for the Transfer of
Technologies, Innovation and Industrial Information)
április 26-28-án tartotta éves közgyűlését és a kapcsolódó szakmai rendezvényeit (szemináriumok, konferencia).

A kiadvány különös figyelmet fordít azokra a tudományterületekre, amelyekben a magyar kutatók hagyományosan kiemelkedő eredményeket érnek el: ilyen a
genomika és biotechnológia, az információs társadalom
technológiái, a nanotechnológia, az élelmiszerminőség
és – biztonság, valamint a környezet és megújuló energiák.

A szemináriumok témái:
- CIM technológia és marketing, melyen a globális
brandek (Honda, Siemens, Coogle) és a regionális
trend meghatározói mutatták be tapasztalataikat.
- Science Cities, melyen megvizsgálták a nemzeti és
nemzetközi aspektusokat (USA aspektusok, EU as-

A konzorcium további három kiadványt is megjelentetett:
- Industrial Associations and Groupings in Hungary
(Ipari szövetségek és csoportok Magyarországon)
- Host Institutions in Hungary (Fogadóintézmények
Magyarországon)
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FP6 Contact Points in Hungary (A 6. Keretprogram
kapcsolati pontjai Magyarországon)

A kiadványok elektronikus formában letölthetők a
http://hufp6.tetalap.hu címről, a „Publications” menüpont alatt.
Nyomtatott példányok térítésmentesen igényelhetők a
Tudományos és Technológiai Alapítványtól.
További információ:
Vári Marianna, projekt koordinátor,
Tudományos és Technológiai Alapítvány
E-mail: marianna.vari@tetalap.hu
Telefon: 06 1 214-7714

2006. május 12-én a Magyar Innovációs Nagydíjat
nyert ’77 Elektronika Kft., fennállásának 20 évfordulóján, a Szépművészeti Múzeumban ünnepséget tartott,
melyen Szövetségünket dr. Pakucs János , elnök és dr.
Antos László, ügyvezető igazgató képviselt.
A rendezvényen Zettwitz Sándor ügyvezető igazgató
köszöntője után Prof. Dr. Barkai László , a Diabétesz
Társaság főtitkára mondott ünnepi beszédet.
Az ünnepi koncert keretében fellépett a Magyar Állami
Operaház Zenekara Török Géza, a Magyar Állami Operaház karmesterének vezényletével, Lukács Gyöngyi és
Anatoj Fokanov Érdemes művészek részvételével.
A koncert után lehetőség nyílt a Szépművészeti Múzeumban az Öt évszázad spanyol remekművei időszaki
kiállítás és a Luxemburgi Zsigmond korában időszaki
kiállítás megtekintésére. Az ünnepség fogadással zárult.

2006. május 31-én 15:45-kor kerül sor az IVG Hungária Kft. és tagintézményünk, az Infopark Fejlesztési Zrt.
legújabb épületének ünnepélyes alapkőletételére és az
azt követő koktél-partyra az Infopark Budapest központi
parkjában (1117 Budapest, XI., Gábor Dénes utca 2.).
További információ és jelentkezés: Szabó Kinga,
Fax: +36 1 382 75 70
kinga.szabo@infopark-budapest.hu

Megjelent a Gazella Kiadó legújabb Hírlevele a Pénzforrás Pályázati Hírlevél májusi száma.
A tartalomból:
- Hazai kutatás-fejlesztési pályázatok
- Milyen új fejlesztési forrásokra pályázhatunk - az EU
tükrében?
- Mire pályázhatunk a 25 Mrd Ft-os Norvég Alapból?
Hogyan készítsük el pályázatunkat?
A Hírlevélre a www.penzforras.hu oldalon lehet feliratkozni.
További információ:
Gazella Kiadó Kft. (1132 Budapest, Victor Hugo 2-4.)
Tel/fax: (061)-340-39-24,

Hírek
Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
Minden nyáron Anglia fővárosában kerül megrendezésre a London International Youth Science Forum
(LIYSF), a nemzetközi fiatal „tudósok” találkozója. A
Magyar Innovációs Szövetség tehetségkiválasztó programján keresztül, 2004 óta képviselteti magát a rangos eseményen, melyen minden évben 40 országból,
közel 240 diák vesz részt.
A találkozó résztvevői két héten keresztül együtt laknak,
nemzetközi közösséget alkotva, kicserélik ötleteiket és
tapasztalataikat és ezáltal váltják valóra a Science Forum célját: mélyebb betekintést nyújtani a tudományba.
A Magyar Innovációs Szövetség május elején hivatalosan is elküldte az írásbeli nevezési anyagokat az idei
találkozóra. A British Council támogatásával, az idén két
fiatal, Burus Tünde és Szili Károly vesz részt a LIYSFen. Mindkét fiatal a MAFITUD alapító tagja, korábbi
Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny
díjazottja.
Az idei évben július 26. és augusztus 9. között rendezik
meg a London International Youth Science Forum-ot.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
2006. április 19-21-én Brüsszelben (Belgium) került
megrendezésre a DETECT-IT 2 projekt megnyitó találkozójára, melyen az Innostart képviseletében Mérei
Patrícia vett részt.
Az első nap délután a projekt átfogó ismertetésére
került sor a koordinációt ellátó szervezet, az EBN által.
Az EBN részletezte a partnerek jelentési kötelezettségeit, a projektben vállalt feladatokat, illetve a belső értékelést ellátó irányító hatóság felépítését.
A konzorcium 26 partnere is bemutatkozott, illetve
ismertette a projekttel kapcsolatos elvárásait.
A DG Research munkatársa, Philippe Vanrie az EU7KP
tervezett felépítéséről tartott előadást, különös tekintettel a KKV-k által elérhető lehetőségekre.
Fő célterületként a Cooperation program pályázatait
jelölte meg.
Április 20-án szintén a projekt ismertetése folytatódott
a fő prioritásokra koncentrálva. Az első évben a Detectit 1 során auditált szervezetek adatait kell felfrissíteni
személyes látogatások során, illetve meg kell újítani az
NCP-kel kötött együttműködéseket.
Egy rövid tréning keretében a résztvevők áttekintést
kaptak az EU6KP eszközrendszeréről, illetve a lehetséges változásokról a 7KP-ban. Egyeztetésre került a
projekt során tartandó tréningek lehetséges tematikája
és helyszíne is.
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Hírek
A délután során a projektben kiemelkedő szerepet kapó
klaszterek bemutatására került sor. Az IST, a Biotech
és az Energia Klaszter vezetői és az őket segítő Keretprogram szakértők tartottak rövid prezentációkat az
általuk működtetett regionális klaszterekről, illetve a
Detect-it 2-ben tervezett akcióikról.
A nap záró szekcióiban egyrészt a BIC partnerek kaptak
hasznos tippeket arra vonatkozóan, hogy hogyan szervezzék meg a regionális projektismertető rendezvényeket, illetve milyen módon vonják be a KKV-ket a Detect-it
2 ügyfélkörébe, illetve hogyan azonosítsák a projekteket.
Másrészt a Detect-it 1 animátorok (így a biomassza
klaszterért felelős Innostart is) osztották meg tapasztalataikat a 2-es projekt animátoraival.
Április 21-én virtuálisan bemutatásra került a projekt
megújult weboldala, a javított audit kérdőív, illetve a
promóciót segítő kiadványok mindegyike. A projekt
2006-os évi teendőinek átbeszélésével zárult a megnyitó megbeszélés.

Az INNOSTART ezúton értesíti a potenciális pályázókat,
hogy néhány GVOP pályázat támogatási ponthatárát
csökkentették és a pályázati útmutató is módosult.
Ezek a változások a GVOP-2005-4.1.1, GVOP-20054.1.2, GVOP-2005-4.2.1, és GVOP-2005-4.2.2. számú pályázatoknál történtek az alábbiak szerint:
-

-

-

Támogatásban csak az a pályázat részesülhet,
amely összességében eléri az adható pontok 50%át, illetve ha a három részszempont (A projekt és a
pályázati kiírási célok összhangja; A projekt várható
eredményei a ráfordítások arányában; A projekt
megvalósítási kockázata) értékelésekor egyaránt
megkapja az egyes részszempontokra maximálisan
adható pontok legalább 40%-át.
A fentieknek megfelelően módosul az érintett pályázati útmutatók IX. Projekt kiválasztási kritériumok
című fejezete is.
Az értékelési szempontok és az azokra adható pontszámok továbbra is változatlanok.

Ez utóbbi a GVOP-2005-4.4.1 és GVOP-2005-4.4.2
pályázatokat nem érinti.
A változással kapcsolatos információ megtekinthető az
alábbi linken:
http://www.itkht.hu/engine.aspx?page=showcontent&
content=kozlemeny_ponthatar_csokkentes
Ezúton is felhívják a pályázók figyelmét, hogy a pályázatok a források teljes kimerüléséig pályázhatóak.
A támogatásra rendelkezésre álló forrás aktuális öszszege az IT Kht. honlapján (www.itkht.hu) a rendelkezésre álló keretösszeg táblázatban megtekinthető.

A SEED-REG projekt (www.seedreg.com) és RIS+ program keretében szakértői megbeszélést tartanak május
16-án délután 14.00-kor az Innostart épületében (2.
emelet Tanácsterem).

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A SEED-REG projekt német partnere a ZAB GmbH a
partnerek által összegyűjtött korai finanszírozási lehetőségek jó gyakorlatai és a regionális helyzetelemzések
alapján elkészített egy modell stratégiát.
A megbeszélés célja, hogy a szakértői csoport áttekintse, a stratégia mely elemei alkalmazhatóak a Középmagyarországi régió esetében, illetve milyen irányban
kell elindulnunk a területre (korai szakasz finanszírozása) vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány elkészítésekor.
RIS+ program Innovation Coach
(www.innovationcoach.net) konzorcium olasz szakértője
bemutatja a megbeszélésen a fenti témában összegyűjtött jó gyakorlatokat, hangsúlyt helyezve az intézkedések
tervezésére, a tárgyalási folyamatokra és a sikertényezőkre.
A 2007-2013-as tervezési időszakra vonatkozó Nemzeti Fejlesztési Tervbe befogadott Nemzeti Technológiai
Inkubátor és Magvető T őke Alap Program Javaslat, a
Versenyképesség Gazdaság Operatív Program utolsó
változata, valamint a Nemzeti Akcióprogram a növekedésért és foglalkoztatásért 2005-2008 dokumentumokra is építve a megbeszélésen kísérletet tesznek egy
magvető t őke alap létrehozáshoz szükséges intézkedések, lépések összegyűjtésére.
Amennyiben részt kíván venni a rendezvényen, részvételi szándékát legkésőbb május 12-ig jelezze a
judit.szilbereky@innostart.hu e-mail címen vagy a 3821505 telefonszámon.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
2006. május 25-én kezdődik tagintézményünk, az Iparfejlesztési Közalapítvány EUPROM képzése, amelyen
Burus Tünde mint a Magyar Innovációs Alapítvány önkéntes segítője és a MAFITUD vezetőségi tagja vesz
részt.
A képzés költségét és a képzésen való részvételt sikeresen megpályázta az ROP 3.1.2. pályázat keretein
belül, a Váti Kht.-nál.
Az Európai Pályázatírók és Programmenedzserek Képzése 4 fő modult tartalmaz:
- Az Európai Unió intézmény- és döntéshozatali rendszere
- Az európai támogatási programok
- Projektmenedzsment, innováció – A pályázatok elkészítése
- A projektek értékelése és megvalósítása; Projektmenedzsment.
A 15-25 fővel meghirdetett tanfolyamok interaktívak és
gyakorlat-centrikusak.
Az intenzív, kiscsoportos foglalkozások keretében a
számítógépes projektírási szimulációkra 3-4 fős munkacsoportokban kerül sor.
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Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

Az NKTH 2005. december 12-én, 1,8 milliárd forintos
költségvetésű, nemzetközi pályázatot hirdetett meg
nanotechnológiai kutatólaboratórium felállítására a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány miskolci telephelyén (NAP-NANO).
Az előpályázatra öt pályamű érkezett. Egy külföldi, két
külföldön élő magyar, valamint két magyar személy
nyújtott be pályázatot. A külföldi szaktekintélyekből álló
öttagú bírálóbizottság szakmai indokok alapján az ötből
két pályázót kért fel a második fázisra, a főpályázat
benyújtására.
A bírálóbizottság, a leadott pályaművek írásos értékelése, valamint a 2006. április 21-i személyes meghallgatások alapján dr. Kaptay Györgyöt és csoportját értékelte jobbnak, de szoros együttműködés kialakítását
kérte Babcsán Norberttel.
A nyertes projekt célja világpiacon hasznosítható kutatási eredmények (szabadalmak, prototípusok) készítése
a pályázatban meghatározott kutatási témák mentén
(nanoporok és kísérleti termékek előállítása, orvosi
protézisek előállítása szuperplaszticitási módszerekkel,
nano-diszpergációs technológia több komponensű folyadékokra, metrológia nanotechnológiai alkalmazásokra) a
hazai és az orosz ipar fejlesztése érdekében.

Regionális Innovációs Ügynökségek

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség 2006. május 9-én nagy sikerrel bonyolította le a
Regionális Innovációs Ügynökségek munkatársai részére tartott mesterkurzust, mely ezúttal az „Innovációs
Menedzserképzés a régiókban” címet viselte.
A Miskolcon megrendezett kurzus a harmadik állomása
volt a képzéssorozatnak, mely az ország innovációs
ügynökségeinek állományában tevékenykedő munkatársak gyakorlati és elméleti ismereteit hivatott bővíteni.
Az elhangzott előadások mindegyike nagy sikert aratott
a hallgatóság körében. Dr. Szakály Dezs ő, a Miskolci
Egyetem Innováció és Technológia Menedzsment Tanszékének vezetője,
előadásában az innovációmenedzsmentet meghatározó trendeket és kihívásokat
érintő kérdéskört tárgyalta.
Dr. Papanek Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség
elnökségi tagja az innováció-menedzsment gyakorlati
aspektusait ismertette, majd Dr. Kocziszky György, a
Miskolci Egyetem Világ- és Regionális Gazdaságtani
Intézetének igazgatója „Világítótorony vs. leszakadás”
címen a regionális innovációs potenciál szerepét hangsúlyozta a felzárkózásban.

Hírek
Dr. Tóth László előadásában az innovációnak és az
innovációs struktúráknak a helyét illetve szerepét határozta meg a régiók fejlődésében végül Dr. Deák Csaba
a Miskolci Egyetem Innováció-menedzsment Kooperációs Kutatási Központ vezetője néhány gyakorlati példa
segítségével szemléltette az innovációspecifikus projektek menedzselését.
Az előadások után kötetlen hangvételben folytatódott a
kurzus, mely a Regionális Innovációs Ügynökségek munkatársainak nemcsak szakmai ismereteit bővítette, de a
személyes kapcsolatoknak is hasznára vált. Az „Innovációs Menedzserképzés a régiókban” mesterkurzus következő állomása júniusban Szeged lesz.

Magyar Szabadalmi
Hivatal
A Magyar Szabadalmi Hivatal „Szép beszélgetések”
sorozatának májusi 9-ei vendége Sándor Judit, a Közép-Európai Egyetem professzora volt. A „Személyiség
és tulajdon a biotechnológiában” című előadását azzal
vezette be, hogy a testen kívül létrehozott (in vitro)
embriók, a biobankokban tárolt emberi szövetek, sejtek,
ivarsejtek, az ezekhez szorosan kapcsolódó genetikai
kutatások megannyi etikai és jogi problémát teremtettek.
Sándor Judit megközelítése szerint két, egymástól
eltérő világ áll itt egymással szemben: a bioetikának az
emberi méltóság tiszteletéből és a haszonszerzés
tilalmából táplálkozó normarendszere és egy másik, a
piaci érdekek teremtette felhasználói világ, amelyekre
elsősorban a tisztességes verseny szabályai és a szellemi alkotások joga vonatkozik.
Összeegyeztethető-e a két világ, és ha igen, hogyan?
Fenntarthatók-e az etikai elvek a biotechnológia kereskedelmi hasznosítása során? Ezek voltak a Garibaldi
Klub tavaszi utolsó „szép beszélgetések” előadásának
főbb kérdései.
A Garibaldi Klub következő rendezvényére az Ünnepi
Könyvhéten, június 12-én, hétfőn 17.30-tól kerül sor,
„Túl a szépirodalmon” címmel, amikor a Typotech Kiadó könyvújdonságait mutatja be.

Magyar Akkredit á ci ó s Bizottság

A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénumának
soros ülését 2006. április 28-án tartották a Professzorok Házában (Bp. Ajtósi Dürer sor).
Napirend előtt egyperces néma felállással emlékeztek
meg az önfegyelmező türelemmel viselt súlyos betegségben elhunyt Gáspárdy László professzorról, a MAB
Plénum tagjáról, az Állam-, Jog-, és Közigazgatás Tudományok Bizottság és az Etikai Bizottság elnökéről.
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Szakirodalom-figyelõ
Az Elnökség előterjesztésében az előző ülés elékeztetőjének elfogadása után beszámolókat hallgattak meg és
eljárási kérdéseket tárgyaltak:
- Máté Gábort, a Corvinus és Károly Gáspár Egyetemek professzorát megválasztották az Állam-, Jog-,
és Közigazgatás Tudományok Bizottság és az Etikai
Bizottság elnökének.
-

A Plénum elnöke beszámolt a felsőoktatási jogalkotási helyzet aktuális eredményeiről. Megvitatásra kerültek azok a kérdések, amelyekben a MAB szakbizottságoknak és a Plénumnak állást kell foglalni „Az
alap-, illetve mesterképzés indításának és a karok létesítésének tárgyi és személyi feltételei” c.
(79/2006. (IV. 5.) Korm. rendelet (5. sz. melléklete) kiadása kapcsán. Előkészítés alatt áll a „Felsőoktatási hatósági eljárási díjakról” szóló és „Minőségi
díj-ról” szóló végrehajtási rendelet-tervezet.

-

Egyetemi tanári pályázatok témakörében 4 kérelmet
tárgyaltak.

-

Az új Felsőoktatási Törvénnyel összhangban módosításra került a MAB eljárásrendjében az egyetemi
tanári bizottság tevékenységének szabályozása.

-

Párhuzamos szakértékelések keretében a jogász
képzésről szóló jelentést tárgyalta és fogadta el a
Plénum. A körültekintő megállapítások alapján kialakított értékrend alapján minden képzési hely megszerezte az akkreditációt az oktatási munkához.
Ugyanakkor a kiválósági helyek odaítélésének eredményeként kiemelésre kerültek az arra érdemes intézmények. Az oktatási intézmények megkapták a
tevékenység javításához adott kritikai javaslatokat. A
kiválósági oklevelek átadására az új MRK Plénum
soron következő ülésén kerül sor.

-

Három doktori iskola alapítási kérelemből - a Doktori
Bizottság javaslatát figyelembe véve – egyet elutasított a Plénum, mert az alapítás formai és tartalmi
feltételeinek nem tett eleget.

-

Újabb intézményi akkreditációs ad-hoc bizottságok
személyi összetételéről döntött a Plénum az időbeli
ütemterv szerinti tárgykörökben.

-

A
kollégiumi
előterjesztések
alapján
BSc/MSc szakindításokról döntöttek.

további

-

Az új Felsőoktatási Törvény alapján folyik a MAB jogi
helyzetének átalakítása és a MAB Titkárság új munkajogi és költségvetési helyzetének adaptálása,
amely 2006. július 1-étől hatályos.
Az ülésen dr. Závodszky Péter és Stern Pál képviselte
Szövetségünket.
Az
ülés
nyilvános
eredménydokumentumai a www.mab.hu honlapra kerülnek.

Szakirodalom-figyelõ
Darrin Grimsey & Mervyn K. Lewis: The Economics of
Public Private Partnerships A közösségi és a magánszféra társulásainak gazdaságtana - Edward Elgar,
2005
Dr. Osman Péter ismertetése

Az utóbbi évtizedekben számos országban - újabban
nálunk is - a közösségi célokat szolgáló fejlesztések,
beruházások megvalósításában mindinkább előtérbe
kerül egy új konstrukció: a közösségi és a magánszféra
társulása egy meghatározott feladat elvégzésére, angolból elterjedt betűszavával a PPP. Szószólói hangsúlyozzák, hogy ezekben a konstrukciókban az erőforrások
együttes felhasználása, a közösségi és a magánszféra
adottságainak célszerű ötvözése, az erőfeszítések öszszehangolása, ami ezeknek az együttműködéseknek a
lényegi eleme, igen jelentős szinergikus hatásokat hozhat létre, ezek pedig nagymértékben javíthatják a kitűzött célok elérésének eredményességét és hatékonyságát.
Tény ugyanakkor, hogy újabban kritikák is megjelentek a
PPP-vel szemben, azt állítva, hogy a közbeszerzések
bizonyos visszásságai itt is megmutatkozhatnak. Fűzzük
rögtön ide: sikeres programok mutatják, hogy a PPP
számos országban hasznos eszköznek bizonyult a vállalkozás-fejlesztés és az innováció közösségi erőforrásokkal való előmozdításában is.
A világelsők közé tartozó Edward Elgar a Közgazdasági
Alapművek Nemzetközi Könyvtára sorozatában adott
közre egy hatszáz oldalas válogatást e téma szakirodalmának legjavából.
A szerkesztők bevezető tanulmánya felidézi, hogy a PPP
konstrukciók Franciaországban a 17. századig követhetők vissza, és a 19. században már széles körben
használták infrastruktúra fejlesztésre, üzleti alapú közművek létrehozására.
E konstrukciók fejlődése az Egyesült Királyságban annak
nyomán gyorsult fel, hogy a privatizáció utat engedett a
közszolgáltatások nyújtásában a magánszektornak.
Részben eltérő fejlődés ment végbe az USA-ban, ahol a
PPP konstrukciók felölelték a technológia-fejlesztés, az
energia-politika, a környezetvédelem, népjólét, oktatás,
egészségügy, sőt a büntetés végrehajtás területeit is.
(Nemrég nálunk is felvetették egyebek közt kollégiumok,
valamint börtönök PPP konstrukcióban történő építését
és működtetését.) Tény, mondják a szerkesztők, hogy a
PPP fejlődése minden országban, ahol alkalmazzák,
más utat jár.
Az elméleti alapozást, röviden és igen jól, a bevezető
tanulmány adja. Azt követően, amellett, hogy bemutatja
e konstrukciók legújabb tapasztalatait e három országban, e kötet két további célt szolgál.
Az egyik, hogy elemezze a PPP-k alapját adó koncepciót
a közszolgáltatások változó piacához, a magánpénzből
történő finanszírozás modelljéhez, valamint a magához
a társulás elvéhez fűződő összefüggéseiben.
A másik - és ennek kiemelkedő a gyakorlati jelentősége!
-, hogy elénk tárja a PPP-k szervezeti és kockázatkezelési vonatkozásait, különös tekintettel az építkezésre támaszkodó tevékenységekre, mint pl. az utak,
vasútak, szennyvíztisztítók, magánbörtönök, kórházak,
bíróságok (!!), múzeumok, sportlétesítmények, iskolák,
kormányzati épületek létrehozása és működtetése.
A válogatás 36 tanulmányt közöl, hat témakörre osztva.
A témakörök: A közszolgáltatások változó piaca / a
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magánpénzből történő finanszírozás modellje / A PPP-k
szervezése / Az Egyesült Királyság-beli tapasztalat /
Tapasztalatok másutt / Kockázat-kezelés.

Anthony Burton: Az Orient Expressz története 1883tól 1950-ig - Magyar Könyvklub, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése
Az Orient Expressz ma már legenda, ez a kit űnő könyv
viszont olvasható a létrehozásának, módszeres, következetes, sok-sok akadályon áttörő fejlesztésének és
életben tartásának izgalmas kalandregényeként is.
Vasúttörténet? Az is, de sokkal több: bár ennek a vonatnak, pontosabban e gazdagon kiterebélyesedő vonatcsaládnak a története apró szilánk az öreg kontinenséhez képest, benne ott csillog, ott borong Európa csodálatos és elátkozott 20. századának története.
A Britannica Hungarica hűvösen tárgyilagos szócikke
egyebek közt a következőket mondja róla: luxusvonat
volt, amely több mint 80 évig közlekedett Párizs és
Konstantinápoly (Isztambul) között. Európában ez volt az
első transzkontinentális expresszvonat. Kezdetben
mintegy 2740 km hosszú útvonalon járt, Párizsból a
bulgáriai Várna kikötőjébe szállította az utasokat, akiket
azután gőzhajóval vittek a Fekete-tengeren Konstantinápolyig. 1889-re már végig vasúton utazhattak.
Keleti szőnyegeivel, bársonykárpitjaival, mahagóni faburkolatával, puha spanyol bőrrel behúzott, süppedős
foteljaival és remek konyhájával páratlan luxust és kényelmet nyújtott. Évekig vonzotta az európai társadalom
elitjét, még az uralkodókat is. Pompája számos neves
író - köztük Graham Greene és Agatha Christie - érdeklődését is felkeltette, s műveik tovább öregbítették az
expressz hírnevét. Közlekedését 1977-ben szüntették
meg, miután folyamatosan csökkent az utasok száma.
Minderről igen színes, érdekes, képet fest ez a könyv,
amelynek különleges értéke a gazdag képanyaga.
Burton megragadó olvasmánnyá tudja benne egyesíteni
az Orient Expressz világának a bemutatását - a képek is
sokat adnak ehhez -, e gyorsan terebélyesedő és magasra ívelő vasúti vállalkozás fejlődéstörténetének szakszerű felvázolásával, megidézve mindehhez háttérként
az akkori Európát. Megértjük belőle, milyen tudatos és
következetes munkával érték el, hogy luxusvonatként az
Orient Expressz minden idők leghíresebb vonata volt, és
igen valószínű, hogy mindörökre az is marad.
Látjuk, hogy alapítójának kezdeti ötletéből hogyan született egy szó szerint hatalmas - hiszen országhatárokon,
rezsimeken és a történelem viharain átívelő - vállalkozás, amely együtt szárnyalt Európa fejlődésével, és
hánykolódott annak viharaiban. Burton kiemeli: működésének sikerét jelentős mértékben a mozdonyok és a
kocsik folyamatos fejlesztése biztosította, s ugyanezért
a Társaság egész Európában kiépítette a saját karbantartó hálózatát. Tudták, hogy egy vasút sikeres működtetése a gyakorlati és a műszaki problémák megoldásán
múlik, ezért a cég helyi hivatalait mérnökök vezették.
Láthatjuk, hogy ezt a vonatot hagyományos és modern
értékek bravúros ötvözésével és kiaknázásával tették
naggyá. Létrehozói mesterien emelték legendássá még a kezdeti időkben a vadabb vidékeken reá leselkedő
veszélyből is vonzerőt tudtak kovácsolni. Értékké és

Szakirodalom-figyelõ
vonzerővé tették a stílusos eleganciáját, a személyzetének udvarias szolgálatkészségét és diszkrécióját - hagyományos értékek -, ugyanakkor folyamatos műszaki,
szervezési és logisztikai fejlesztéssel tartották fent és
erősítették a szolgáltatásuk hatékonyságát és vele a
vállalkozás versenyképességét, ami a modern idők fontos erénye. Sokat tettek a szolgáltatás megbízhatóságáért is. A bevétel jelentős részét a posta- és csomagszállítás hozta - a küldemények biztonságos célba juttatására a saját postaőreik ügyeltek Mindezekből a mai
szolgáltatók is nagyon sokat tanulhatnának.
Peter Truscott: Putyin útja - Panem– Grafo, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése
„Aki nem sajnálja a Szovjetunió szétesését, annak nincs
szíve, de aki a régi formájában újjá akarja éleszteni,
annak esze nincs.” „Az az elsődleges, hogy a külpolitikánk országunk nemzeti érdekeiből eredjen. Ennek
eredményeként felismerjük a hazai célok elsőségét a
külsőkkel szemben. (...) A hazai gazdasági érdekek
határozzák meg Oroszország külpolitikáját, és nem
fordítva, mint a Szovjetunió esetében ez oly sokszor
megesett.” „Értelmetlen dolog félni egy er ős Oroszországtól” de „Aki bánt minket, az a saját vesztét idézi
elő.” Putyin szavai ebből az elolvasásra érdemes könyvből.
És egy 2000 októberében Párizsban tett kijelentése,
amellyel Truscott szerint valószínűleg az oligarchákkal
és a médiabirodalmukkal zajló összetűzéseikre utalhatott, ám amely világosan jelzi az ő általános alapállását
is: „Az állam kezében ott egy bunkósbot, amellyel csak
egyszer sújt le. De akkor a fejre. Eddig nem folyamodtunk a bunkósbot használatához. Csupán rajta tartjuk a
kezünket, és eddig ez is elegendőnek bizonyult a figyelem fölkeltéséhez. De ha feldühítenek, nem habozunk
használni.”
Oroszországról valójában a legtöbbünk tudása hézagos,
pontatlan, s főként felszínes. Igazából csak ennyire
tudjuk, hogyan él, hogyan gondolkodik a világról és önmagáról Oroszország-anyácska, és az ő sokszínű gyermekei. Az viszont már egyre inkább ismét körvonalazódik, hogy mit akar a jövőtől, és hogyan akarja azt elvenni magának. E könyvet olvasva az az érzésünk, hogy
higgadt, alapos, s így valószínűleg korrekt mű. Ebben a
meggyőződésünkben csak a legutolsó mondata ingat
meg, amelyről teljesen érthetetlen, hogyan és miért
került oda. Ha erről úgy érezzük, hogy méltatlan és
inkorrekt mind a címszereplővel, mind az országával
szemben, nem biztos, hogy tévedünk.
Természetesen nagyon fontos tudnunk, hogy embernek
és vezetőnek milyen a világpolitikában ismét mind nagyobb szerepet játszó Oroszország nagyhatalmú elnöke.
Annál is inkább, mert a végrehajtó hatalom szervezetét
tekintve ott elnöki rendszer van, tehát az alkotmányos
keretek között az ő kezében - és nem a miniszterelnökében - összpontosul a legtöbb hatalom mind a bel-,
mind a külpolitika alakításában. Ennek globális jelentőségére jellemző, hogy a napokban nyilvánosságra került
egy titkos elemzés arról, hogy az Európai Unió energiaválságba kerülhet, mire Putyin azonnal megszólalt,
közölve, hogy Oroszország biztosítja Nyugat-Európa gázellátását, miközben szintúgy szállít Kínának és Japánnak
is.
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Sajtószemle
És az országáról szolgál fontos tanulságokkal látnunk
Putyin útját. Onnan, hogy jogi diplomával, lelkiismeretes,
és érezhetően hűvös, korrekt technikusként, ilyen középkáderként szolgált egy szervezetben, amelyet a Szovjetunió idején ördögi hírnévvel ruháztak fel, a KGB-ben
(és vegyük észre, hogy ezt az állását csak a mai felemelkedése teszi érdekessé!). Odáig, hogy elsőszámú
vezetője egy hatalmas országnak, ahol a demokráciának
nincs és nem is volt sem hagyománya, sem gyakorlata,
annál inkább a cár atyuskák, majd a pártfőtitkárok korlátlan hatalmú, megkérdőjelezhetetlen, patriarchális
vezetésének. Hogyan igyekeznek Putyin és az övéi kényszerűen is modern nagyhatalommá fejleszteni a világhatalmi törekvéseibe és a belső viszonyaiba korábban
belerokkant Oroszországot - ne veszítsük szem elől,
hogy ez sokban minket is közvetlenül érint.

Köszöntjük új tagjainkat!

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 1., HÉTFŐ
A PÁRTÁLLÁS MOST NEM SZÁMÍTHAT
BUDAPEST TIMES, 2006. MÁJUS 1., HÉTFŐ
BUSINESS PUSHES REFORM
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 1., HÉTFŐ
A GAZDASÁGOT MOZGATNÁK , NEM A POLTIKÁT
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 2., KEDD
KIÁLTVÁNY : ELHIBÁZOTT IDŐZÍTÉS
A KKV-K KÉPVISELŐI NEM CSATLAKOZNAK A KIÁLTVÁNYHOZ
PIAC ÉS PROFIT ONLINE, 2006. MÁJUS 2., KEDD
KEGYELMI IDŐ SZEPTEMBERIG?
BUDAPEST BUSINESS JOURNAL, 2006. MÁJUS 2., KEDD
SIGNED, SEALED, DELIVERED - AMCHAM'S PÉTER FÁTH ON THE
LOCAL ECONOMIC COMMUNITY'S CHALLENGING PROCLAMATION
TO THE HUNGARIAN GOVERNMENT TO IMPLEMENT AN
AGGRESSIVE SERIES OF ECONOMIC REFORMS
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Corvus Aircraft Kft.

Székhely: 6025 Ballószög, II körzet 35.
Kapcsolat: Gecse Tamás
telefon: 30/9674-002
fax: 76/427-263
e-mail: Ügyvezető: Gecse Tamás
Tevékenység:
A Corvus Aircraft Kft. fő profilja a kétszemélyes Ultra
Light repülőgépgyártás. Az UL gépek legfőbb jellemzője, hogy a géptest nem fémből, hanem kompozit,
szénszálas epoxigyanta erősítésű anyagból készül. A
légijárművek a ballószögi telephelyen kerülnek gyártásra és összeépítésre.

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
TECHNIKA, 2006. MÁRCIUS, 2. OLDAL
KIÉ AZ IDEI INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ?
MAGYAR HÍRLAP, 2006. ÁPRILIS 29., SZOMBAT ,
2 PERCES INTERJÚK
MAGYAR HÍRLAP, 2006. ÁPRILIS 29., SZOMBAT
EGY KIÁLTVÁNY UTÓÉLETE
NÉPSZAVA , 2006. ÁPRILIS 29., SZOMBAT
MÁSOK IS GYORS KIIGAZÍTÁST JAVASOLNAK
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 1., HÉTFŐ
VÁLASZRA VÁR A GAZDASÁG

BUDAPEST BUSINESS JOURNAL, 2006. MÁJUS 2., KEDD
TO THE VICTOR, NO SPOILS
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 2., KEDD, 5. OLDAL
AZ ÖTLET MÉG GYAKRAN SZABAD PRÉDA
„…Óriási probléma világszinten a szellemi termékek
eltulajdonítása: még nagy tőkével rendelkező cégeknél is
kétes eredménnyel kecsegtető vállalkozás e „mozgékony
jószágok” megvédése…”
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 2., KEDD, 11. OLDAL
ANOMÁLIÁK A PÁLYÁZATON
MA HIRDETNEK GYŐZTEST, DE VAN, AKI MINDENKÉPPEN NYER
„…Győztest hirdetnek ma a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által kiírt, 1,8 milliárd forintos
nanotechnológiai labor- pályázaton. A nyertesnek a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány miskolci telephelyén, annak intézményi keretén belül kell létrehoznia a kutatóközpontot…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 2., KEDD, 1+2. OLDAL
MÉG KEVÉS A KOCKÁZATI TŐKE
„…A biotechnológiai iparág a nyugateurópai országokkal
összehasonlítva Magyarországon még kezdeti fázisban
van, de erőteljes ütemben bővül, s fejlődése rendkívül
ígéretes, az ágazat a magyar gazdaság motorjává válhat - a többi között ezt szögezi le az Ernst & Young
globális biotechnológiai felmérése. Problémát jelent,
hogy viszonylag még kevés kockázati tőke érkezik az
ágazatba…
…Mindezekkel együtt is Magyarország a térségben
vezető szerepet játszik a biotechnológiában – nyilatkozta
korábban lapunknak Duda Ernő, a MBSZ elnöke, a
Solvo cég elnök-vezérigazgatója…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁJUS 3., SZERDA, 10. OLDAL
NANOTECHNOLÓGIAI LABOR NYÍLIK MISKOLCON
„…Nanotechnológiai kutatólaboratóriumot hoznak létre
Miskolcon a mintegy 1,8 milliárd forintos költségvetésű,
kétfordulós fejlesztési pályázat eredményeként. A vezető
kutatókból álló csoport munkáját Kaptay György, a Miskolci Egyetem volt dékánja vezeti. Az első labor a BayLogi Intézetben működik majd, később még három
területen jön létre hasonló egység…”
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MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁJUS 3., SZERDA, 13. OLDAL
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL PÁLYÁZATI
FELHÍVÁSA

KIVÁLÓ FIATAL KUTATÁSOK TÁMOGATÁSA
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 3., SZERDA, 9. OLDAL
NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL - FELHÍVÁS
KIVÁLÓ FIATAL KUTATÁSOK TÁMOGATÁSA
NÉPSZABADSÁG, 2006. MÁJUS 3., SZERDA, 21. OLDAL
NANOVÉR KÉSZÜL MISKOLCON
A KUTATÓCSOPORT 1,8 MILLIÁRD FORINTOS PÁLYÁZATOT
NYERT EL

VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 3., SZERDA, 8. OLDAL
A KUTATÁS -FEJLESZTÉS TELJES KÖLTSÉGE AZONNAL LEÍRHATÓ
AZ ADÓBÓL

KANADA BERUHÁZ HAZÁNKBAN
„…Kanadában kedvezők az adójogszabályok – a kutatásfejlesztés beruházási eszközeinek teljes költsége azonnal
és teljes mértékben leírható az adóból, kedvező adójóváírások érhetők el –, így a vállalatok jelentősen csökkenteni tudják a költségeiket…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 3., SZERDA, 8. OLDAL
MAGYAR SIKER AZ USA-BAN
„…Magyar kutatók által kifejlesztett termék nyerte el
2006-ban a legjobb új táplálkozástudományi terméknek
járó fődíjat, a NutrAwardot, amelyet a díj fennállása óta
először ítéltek oda európai innovációnak. Az étrendkiegészítő hatékony a daganatos betegségek kezelésében…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 3., SZERDA, 9. OLDAL
ÚJ PÓLUSVÁROS: MISKOLC
TUDÁS- ÉS HIGH-TECH KÖZPONT, EURÓPAI ÉS REGIONÁLIS

TA-

LÁLKOZÓHELY

MTI-ECO - HÍREK, 2006. MÁJUS 3., SZERDA
AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK SEGÍTI A TÁRSADALMI

PÁRBESZÉ-

DET

NAPI GAZDASÁG, 2006. MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK
INFORMÁLISAN MÁR EGYEZTETNEK A „KIÁLTVÁNY ”-RÓL
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK
FOLYTATÓDNAK A GAZDASÁGI PÁRBESZÉDEK
MTI REGGELI MONITOR, 2006. MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK
A MAGYAR GAZDASÁG HÍREI
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK
RÖVIDEN - 13. OLDAL
FIGYELŐ, 2006. MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK
KRITIKUS TÖMEG
NÉPSZABADSÁG, 2006. MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK
SZÁMVEVŐSZÉKI TANÁCSOK A PÁRBESZÉDHEZ
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK, 10. OL-

Sajtószemle
ISMÉT TAROLTAK A MAGYAR FELTALÁLÓK
„…Ismét taroltak a magyar feltalálók a nemzetközi porondon, az év első hónapjában nem kevesebb, mint 30
díjat és diplomát gyűjtöttek be a hazai lángelmék, többek között a Moszkvában, Párizsban és Genfben tartott
találmány seregszemléken…”
FIGYELŐ, 2006. MÁJUS 4-10., 52-54. OLDAL
BIO-STEKSZ
SZÁMOS BÍRÁLAT - KÖZTÜK A RICHTER GYÓGYSZERCÉGÉ - ÉRI A
K+F TÁMOGATÁSOKAT ELOSZTÓ HIVATAL
„…Nem csupán a Richter esete miatt érik kifogások az
NKTH pályáztatási gyakorlatát. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke az oktatási és a gazdasági miniszternek írt februári levelében összefoglalta
a hivatal pályáztatási rendszere kapcsán megfogalmazott kritikákat…
…Boda Miklós szerint a levél nem a szövetség, hanem
az elnök véleményét tükrözi…
„…Szó sincs magánvéleményről, ez egy vezetőségi levél,
amelyet természetesen a vezetőség egyes tagjai szerkesztettek, és elfogadtuk, mielőtt kiküldtük volna" mondta a Figyelőnek Greiner István alelnök. Ő egyébként a Richter kutatási igazgatóhelyettese, de kérdésünkre határozottan cáfolta, hogy a levél mögött a
gyógyszercég kezdeményezése állna „ Több tagintézményünk is nehezményezte a pályáztatás bizonyos elemeit,
és a levelünk elküldése óta, bár valószínűleg nem pusztán annak hatására, a helyzet érezhetően javult" mondja
az alelnök…”
METRO, 2006. MÁJUS 5., PÉNTEK, 11. OLDAL
MAGYAR ELNÖK A FELTALÁLÓK ÉLÉN
„…A magyar feltalálók nemzetközi rangját jelzi, hogy a
feltalálók világszövetsége (IFIA) magyar elnököt választott dr. Vedres András személyében…”
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 5., PÉNTEK, 2. OLDAL
FŰNYÍRÓELVTŐL ÓV AZ MTA ELNÖKE
„…Reméljük, hogy a rebesgetett állami megvonások a
kutatásfejlesztés területén elmaradnak, s így az európai
uniós források létfontosságú többletként jelentkeznek
majd a szférában – jelentette ki Vizi E. Szilveszter, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke tegnap…
…A tájékoztatón bírálatok érték a túltámogatott Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt, amely az oktatási
tárca felügyelete alatt hírhedten ellentmondásosan ítélt
oda támogatásokat…”
NÉPSZABADSÁG, 2006. MÁJUS 5., PÉNTEK, 10. OLDAL
REFORMOK ELŐTT AZ AKADÉMIA
„…Meskó Attila főtitkár elmondta, 2007-re az ideinél
mintegy hatmilliárd forinttal nagyobb költségvetési támogatást kérnek, további kétmilliárdot pedig az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) számára…”
NÉPSZAVA , 2006. MÁJUS 5., PÉNTEK
NADRÁGSZÍJ
MAGYAR HÍRLAP 2006. MÁJUS 5., PÉNTEK
EGYÜTT VAGY SEHOGY

DAL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS : NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
HIVATAL
BESZÁLLÍTÓ VÁLLALKOZÁSOK TÁMOGATÁSA

NÉPSZAVA , 2006. MÁJUS 5., PÉNTEK
PARRAGH LÁSZLÓ MÁSODIK RENDSZERVÁLTÁST SÜRGET

DUNA TV: HÍRADÓ, 2006. MÁJUS 4., CSÜTÖRTÖK

MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 8., HÉTFŐ, 5. OLDAL
GÖRÖNGYÖS AZ ÚT A TUDOMÁNYOS ÉLETPÁLYÁHOZ
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Sajtószemle
HELYÉT KERESŐ DOKTORANDUSZKÉPZÉS
„…A világon mindenütt az egyetemi oktatás csúcsát
jelentő doktoranduszképzés feladata az ipar és a mezőgazdaság számára is nélkülözhetetlen tudományos
szakemberek utánpótlása. Ahol nincs doktori képzés,
ott megszűnik az innováció legfontosabb feltételéül
szabott kutató-utánpótlás – figyelmeztet Horn Péter
akadémikus…”
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 8., HÉTFŐ, 15. OLDAL
VÁRHATÓAN MEGÚJUL AZ AKADÉMIA
„…Megkezdődik ma a Magyar Tudományos Akadémia
175. közgyűlése, amelynek középpontjában várhatóan a
belső megújulás áll majd…”
NÉPSZABADSÁG, 2006. MÁJUS 6., SZOMBAT , 12. OLDAL
EGYETEMI KUTATÓKON MÚLIK AZ UTÁNPÓTLÁS
ZAWADOWSKI ALFRÉD FIZIKUS AKADÉMIKUS
„…Az Amerikai Egyesült Államok elnöke és európai
vezetők sora a kutatás fontossága és lényeges növelése
mellett száll síkra, s eközben Magyarországon egyre
több kritika éri a természettudományos és műszaki
képzésben részt vevők alacsony számát…”
NÉPSZAVA , 2006. MÁJUS 8., HÉTFŐ, 1+8. OLDAL
MI HIÁNYZIK A MAGYAR TUDOMÁNY VERSENYKÉPESSÉGÉHEZ ?
„…Kroó Norbert akadémikus, agykutató: Természetesen a pénz is, de elsősorban nem az. A mentalitással
van baj. Az alapkutatást valamennyi szomszédunk fejleszti, Románia például 50 százalékkal növelte a ráfordítást a kutatásra és fejlesztésre…”
NÉPSZAVA , 2006. MÁJUS 8., HÉTFŐ, 8. OLDAL
SZÁZHETVENÖTÖDIK KÖZGYŰLÉSÉT KEZDI AZ MTA
SIKERES A MAGYAR TUDOMÁNY
TRANZIT, 2006. ÁPRILIS, 30-31. OLDAL
DR. KNOLL IMRE PROFESSZOR ÚJ KÖNYVE
KUTATÁS-FEJLESZTÉS- INNOVÁCIÓ A LOGISZTIKÁBAN
(SZEMELVÉNY DR. KNOLL IMRE PROFESSZOR, 2006.
BAN MEGJELENŐ „INTERDISZCIPLINÁRIS LOGISZTIKA A
SÁGPOLITIKÁBAN” C. KÖNYVÉBŐL)

MÁJUSGAZDA-

DUNA TV: HÍRADÓ, 2006. MÁJUS 8., HÉTFŐ
2 NAPOS KÖZGYŰLÉST TART A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

„…Vizi E. Szilveszter, elnök, MTA: Nálunk nincs kockázati tőke, ezért kevés a kutatás-fejlesztésre jutó vállalati
befektetés is és talán ezért nagyon alacsony a kutatásfejlesztésre jutó nemzeti jövedelem…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁJUS 9., KEDD, 18. OLDAL
KIOSZTOTTA DÍJAIT AZ AKADÉMIA
„…A tudás, a szellemi tőke felértékelődéséről, a magyar
kutatás-fejlesztéssel szemben megfogalmazódó elvárásokról beszélt köszöntőjében Vizi E. Szilveszter, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke az idén 181 éves
Akadémia 175. ünnepi közgyűlésén, tegnap délelőtt…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁJUS 9., KEDD, 32. OLDAL
MEGNYÍLIK A BUDAPESTI MŰSZAKI EGYETEM...
„…információtechnológiai innovációs központjának közös
egyetemi ipari K+F műhelye…”
NAPI GAZDASÁG, 2006.
OLDAL

MÁJUS

9.,

KEDD,

MISKOLC 13.

FEJLESZTÉSI

PÓLUS-TECHNOPOLISZ, TUDÁSALAPÚ GAZDASÁG-

FEJLESZTÉS

„…A tudásalapú, innováció-orientált gazdaságfejlesztés
alapját az a felismerés adja, hogy az Európai Unió és
tagállamai csak úgy tudnak lépést tartani más gazdasági központokkal, ha a tudás, az innováció területein
fejlesztik gazdaságukat. A kutatásfejlesztésekre és azok
gazdasági hasznosítására épülően kell a gazdaság szerkezetét átalakítani; a tudás új megoldások, fejlesztések
és ezekből új termékek, gyártástechnológiák kialakításában nyilvánul meg. A Pólus Stratégiának ezért feladata, hogy eszközeivel és projektjeivel támogassa a vállalkozások versenyképességének, innovációkészségének a
javulását úgy, hogy ezt elősegítő környezetet biztosít.
Mindez új vállalkozások betelepülését is elősegíti a térségben…”
NÉPSZAVA , 2006. MÁJUS 9., KEDD, 4. OLDAL
REFORMRA KÉSZÜL AZ MTA
„…Értesültem róla, hogy a Magyar Tudományos Akadémia vezetői reformot szándékoznak kidolgozni, s a ma
kezdődő közgyűlés téziseit magam is érdeklődve várom…”
NÉPSZAVA , 2006. MÁJUS 9., KEDD, 10. OLDAL
EGYENETLEN ELOSZTÁS ORSZÁGSZERTE
A BERUHÁZÁSÖSZTÖNZÉSRE JUTOTT A LEGTÖBB

FORRÁS A

GVOPOS PÁLYÁZATI PÉNZEKB ŐL

„…Minden szempontból túlreprezentált a Középmagyarországi régió a Nemzeti Fejlesztési Terv gazdasági versenyképességi operatív programjának pályázatain. Míg más régiókban 9-16 milliárd forint közötti öszszeget ítéltek eddig oda a nyerteseknek, addig Budapest és Pest megye kettősének 40 milliárd jutott, s az
egy lakosra jutó támogatás tekintetében is csaknem
kétszeres összeget tudhatnak magukénak a központi
régió vállalkozásai, mint a lista utolsó helyén álló északmagyarországiak…”
PRIM ONLINE, 2006. MÁJUS 10., SZERDA
INTEL NEMZETKÖZI DIÁKVERSENY: AZ IDÉN VARGA RÓBERT
BIZONYÍTHAT

MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁJUS 10., SZERDA, 13. OLDAL
INNOVÁCIÓS MŰHELY A BMGE-N
INNOVÁCIÓS MŰHELYT AVATTAK A M ŰSZAKI EGYETEMEN.
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 10., SZERDA, 15. OLDAL
KÖZGYŰLÉS A MEGÚJULÓ AKADÉMIÁN
„…Míg 2003-ban az állami költségvetés 0,75 százalékát kapta meg az Akadémia, az arány mára – az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) forrásaival együtt – 0,5 százalék alá csökkent…”
NÉPSZABADSÁG, 2006. MÁJUS 10., SZERDA, 3. OLDAL
ELLENSZÉLBEN
„…Hasonló lehetősége nyílt tavaly az Akadémia élén
újraválasztott Vizi. E. Szilveszternek, mint a most újabb
négyévi kormányzás előtt álló Gyurcsány Ferencnek.
Levezényelhet olyan reformokat, amelyekre korábban
nem volt lehetősége…”
NÉPSZAVA , 2006. MÁJUS 10., SZERDA, 9. OLDAL
VIHARFELHŐK ALATT KEZDŐDIK AZ AKADÉMIA REFORMJA
OKTÓBERBEN RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSEN TÁRGYALNAK A
ÚJULÁSRÓL

MEG-

XVI. évf.

2006. május 16.

10. szám

„…Bizonyos mértékben rányomta a bélyegét az Akadémia 175. közgyűlésének keddi napjára az a tömény
kritika, amelyet az Élet és Irodalom múlt heti számában
Szabó Csaba, a tíz évet Amerikában töltött kutatóorvos
fogalmazott meg…
…Meskó Attila főtitkár számokkal húzta alá a világtendenciát, megmutatva: sehol, még az USA-ban sincs
versenyképes kutatás kormányzati támogatás nélkül, de
még pályázatot is csak saját erő meglétével lehet nyerni. Meskó egyébként arra kért és kapott felhatalmazást,
hogy a kormány előtt az Akadémia jelenlegi 0,95 százalékos GDP részesedési arányának növelését képviselje…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 10., SZERDA, 5. OLDAL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI
HIVATAL
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 10., SZERDA, 7. OLDAL
FONTOSAK A MIKROVÁLLALKOZÓK
NAGY SZEREP A SZOLGÁLTATÁSOK ÉS A FOGLALKOZTATÁS

TE-

RÉN

NAPI GAZDASÁG, 2006. MÁJUS 10., SZERDA, 9. OLDAL
AMERIKÁBAN SZABADALMAZTAT A SAVE AS
„…A SaveAs Rt. szabadalmi eljárást kezdeményezett az
EagleEyeOS Professional 2.3-as verzió Zone funkciójára
az Egyesült Államokban…”
NÉPSZAVA , 2006. MÁJUS 11., CSÜTÖRTÖK, 3. OLDAL
NEM LEHET EGYETEMI TANÁR A KUTATÓBÓL ?
„…Úgy tűnik, sokan nem nézik jó szemmel, hogy Szabó
Csaba kemény kritikát fogalmazott meg a minap 175.
közgyűlését tartó Magyar Tudományos Akadémiával
(MTA) szemben…”
HVG, 2006. MÁJUS 13., 13. OLDAL
RERORMRA KÉSZÜL AZ AKADÉMIA
„…Új alapokra állítaná az akadémiai kutatóintézetek
finanszírozását a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
vezetése…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁJUS 12., PÉNTEK, 1-3. OLDAL
TUDOMÁNYOS FORRADALMAT SÜRGETNEK
„…Nem éppen akadémikus megjegyzéseivel felbolygatta
a tudományos közéletet a nemzetközileg pillanatnyilag
legmagasabban jegyzett (legtöbbször idézett) magyar
gyógyszerkutató, Szabó Csaba. Az MTA-t tekintélyelvűnek, archaikus irányításúnak, kutatóit középszerűnek,
ám Nobel-díjnyi juttatásokkal ellátottaknak nevező intézetvezető nem először címzett hasonló bírálatokat
azoknak, akiktől hazai karrierje függ. Egyetemén egyelőre nem is kap professzori kinevezést…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁJUS 12., PÉNTEK, 3. OLDAL

Pályázati felhívások
MEGKÉRDEZTÜK
„…Tamás Gábor neurobiológus véleménye szerint az
egyetemi fogadókészség nélkülözhetetlen a sikeres
kutatási környezet megteremtéséhez; viszonyát a Szegedi Tudományegyetemmel eredményes munkakapcsolatnak nevezte…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁJUS 12., PÉNTEK, 3. OLDAL
A KUTATÁS -FEJLESZTÉS FORRÁSAI
„…A legfrissebb, 2004-es adatok szerint összesen 181
milliárd forintot fordítottak Magyarországon kutatásfejlesztésre. A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján ebből 67,3 milliárdot a vállalkozások finanszíroztak,
94 milliárdot az állami költségvetés állt, s 18,8 milliárdot külföldről pályáztak össze a kutatók. Ezek az összegek a közvetlenül a kutatás-fejlesztésre fordított pénzeket tartalmazzák, a szervezetek működési kiadásait
nem…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006. MÁJUS 12., PÉNTEK, 15. OLDAL
FELÉPÍTMÉNY
„…Hirtelenjében nem sejlik fel egyetlen olyan külföldi
tudományos akadémia képe sem, amely egyszerre a
tudomány fellegvára, nagy elosztórendszer, szociális
intézmény, menedzser-, kutató-fejlesztő hálózat birtokosa s még sok más – egyszóval a Nagy Karmester,
amely mindent, mindenkit vezényel egy óriási területen…”
NAPI GAZDASÁG, 2006. MÁJUS 12., PÉNTEK, 1+2. OLDAL
ROMLOTT A MAGYAR VERSENYKÉPESSÉG
„…Magyarország idén négy hellyel csúszott hátrább a
lausanne-i székhelyű, nemzetközi nagyvállalatok vezetőinek továbbképzésével foglalkozó International Institute
for Management Development (IMD)által évente összeállított globális versenyképességi rangsorban: a tavalyi
37. után a 41. helyre került…”
MAGYAR NEMZET, 2006. MÁJUS 15., HÉTFŐ, 5. OLDAL
AKADÉMIA ÉS REFORM
A KÖZÖS CÉLOK ELÉRÉSÉHEZ AZ MTA KUTATÓGÁRDÁJA , INTÉZETEI IS HOZZÁ TUDNAK JÁRULNI

„…Az akadémiai intézethálózat arra is lehetőséget teremt, hogy a felhalmozott szaktudás, az európai tudományos kapcsolatok révén a magyar kutatók jelentős
része kivegye a részét a II. Nemzeti fejlesztési terv
megvalósításából, hogy ezt a talán egyedülálló felzárkózási lehetőséget az ország ne szalajtsa el, ne hagyja
kihasználatlanul…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁJUS 15., HÉTFŐ, 5. OLDAL
II. NFT: VITATKOZNAK A VARIÁNSOKRÓL
A POLITIKUSOK KEVESEBB, A SZAKÉRTŐK TÖBB PÉNZT ADNÁNAK OKTATÁSRA , EGÉSZSÉGÜGYRE

Pályázati felhívások

Az Európai Bizottság Vállalkozási és Ipar Főigazgatósága – idén első alkalommal – meghirdette az Európai Vállalkozás Díjat, melyet minden év decemberében oszt ki öt kategóriában, továbbá odaítéli az összességében legjobb programnak a zsűri nagydíját.
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A díjra helyi és regionális hatóságok által működtetett kis- és középvállalkozás-fejlesztési programokkal lehet pályázni,
beleértve azokat az együttműködéseket, PPP-konstrukciókat is, amelyek a közszféra és vállalkozások, vállalkozói
szervezetek, illetve civil szervezetek között jöttek létre.
Az Európai Vállalkozás Díj első fordulójára nemzeti szinten kerül sor, am ely esetében a pályázatok benyújtásának
határideje 2006. május 31. A nemzeti forduló eredményének megfelelően, az európai döntőbe országonként öszszesen két kezdeményezés nevezhető 2006. szeptember 15-ig, különböző nevezési kategóriákban.
A díjra olyan programokkal lehet pályázni, amelyek célja a kis- és középvállalkozások fejlesztése, működési feltételeik
javítása, és amelyek működtetése az alábbi módon történik:
- települési, kistérségi, megyei vagy regionális hatóságok (önkormányzatok, fejlesztési tanácsok, stb.), illetve azok
háttérintézményei által került meghirdetésre és lebonyolításra a helyi vállalkozások fejlesztése érdekében; vagy
- a központi kormányzat vagy az Európai Unió által került meghirdetésre, de lebonyolításukra decentralizált módon,
a helyi sajátosságok figyelembe vételével került sor, és amelyek hatása a térség vállalkozásaira számszer űen kimutatható; vagy
- olyan együttműködések, PPP-konstrukciók keretében, amelyek a közszféra és vállalkozások, vállalkozói szervezetek vagy civil szervezetek között jöttek létre.
A
-

díjra az alábbi öt kategóriában lehet nevezni:
„Vállalkozói úttörőszellem” díj (Entrepreneurial Trailblazer Award)
„Vállalkozás támogatása” díj (Enterprise Support Award)
„Bürokrácia visszaszorítása” díj (Red Tape Reduction Award)
„Befektetés az emberbe” díj (Investment in People Award)
„Felelős vállalkozás” díj (Responsible Entrepreneurship Award)

A kategóriák nyertesei oklevelet kapnak. A díj pénzjutalommal nem jár.
A nemzeti zsűri döntése alapján a hazai forduló öt kategória-győztese közül kettő kerül nevezésre Európai Vállalkozás
Díj európai döntőjébe.
A pályázathoz szükséges nevezési lap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján tölthető le:
www.gkm.gov.hu.
A pályázati dokumentációt egy eredeti példányban legkésőbb 2006. május 31-ig postai úton kell megküldeni az
alábbi címre: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Kis- és Középvállalkozás-fejlesztési Főosztály, 1880 Budapest,
Pf. 111., valamint elektronikus úton is a szukics.annamaria@gkm.gov.hu címre.
További információ:
Szukics Annamária, GKM Kis- és Középvállalkozás-fejlesztési Főosztály
telefon: (1) 374 2886, fax: (1) 374 2800,
e-mail: szukics.annamaria@gkm.gov.hu
www.european-enterprise-awards.org

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázati felhívást tett közzé a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program
keretében a mikro-, ki- és középvállalkozások találmányai külföldi iparjogvédelmi oltalmának és értékesítésének támogatására.
A támogatás célja a hazai KKV-k k+f és innovációs tevékenységének elősegítése, technológiájuk fejlesztésével versenyképességük növelése és export lehetőségeik bővítése. Ennek érdekében a GKM pályázat keretében támogatja a
KKV-k új termék előállítására, ill. technológiai eljárásra vonatkozó találmányai, használati és formatervezési mintái
iparjogvédelmi oltalmának külföldön történő megszerzését, fenntartását.
A támogatásra jogosultak köre:
Magyarországi székhelyű, a devizaszabályok alapján belföldinek minősülő:
- gazdasági társaságok
- szövetkezetek
- egyéni vállalkozók.
A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló keretösszeg: 60 millió Ft.
A támogatott pályázatok várható száma: 5-8
Támogatás formája:
A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás.
A pályázat benyújtásának módja:
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A pályázatot 3 példányban, valamint elektronikus 1 db CD lemezen zárt borítékban, ajánlott küldeményként a következő címre kell visszaküldeni: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program,
Kódszám: SZVP-2006-T, 1539 Budapest, Pf.: 684
Beküldési határidő: 2006. június 30.
A pályázati formanyomtatvány és az Útmutató letölthető a GKM honlapjáról: www.gkm.gov.hu
További információ: Tel.: 40/200-617, 331-13-83

Az Irinyi János beszállítói programban olyan hazai vállalkozások jelentkezését várják, akik készek innovációs képességük és technikai felkészültségük megerősítésére. A cél, hogy ezen vállalkozások valamely közép- vagy nagyvállalkozás
stratégiai, innovációs partnerévé, tartós beszállítójává váljanak. A pályázat keretében beszállítók és partnervállalatok
közös kutatás-fejlesztését támogatják.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a támogatás keretösszege: 1,8 milliárd forint
Beadási határidő: folyamatos 2006. szeptember 4-ig
Első döntés a 2006. június 7-ig benyújtott pályaművek esetében várható.
A pályázati felhívás és az útmutató letölthető a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapjáról
(www.nkth.gov.hu) vagy a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda honlapjáról (www.kpi.gov.hu).

A Kozma László programban azon vállalkozások jelentkezését várják, akik erősíteni vagy elindítani kívánják kutatásfejlesztési tevékenységüket. Támogatást biztosítanak vállalkozások számára fiatal kutatók alkalmazására. Cél a kutatói mobilitás ösztönzése, a kis- és középvállalkozások innovációs teljesítményének, gazdasági versenyképességének
növelése.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a támogatás keretösszege: 800 millió forint
Beadási határidő: folyamatos 2006. szeptember 28-ig
Első döntés a 2006. június 6-ig benyújtott pályaművek esetében várható.
A pályázati felhívás és az útmutató letölthető a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapjáról
(www.nkth.gov.hu vagy a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda honlapjáról (www.kpi.gov.hu).

A Polányi Mihály program célja a kiváló fiatal kutatók támogatása. Pályázatunkra olyan fiatal kutatók jelentkezését
várjuk, akik korábban, itthon vagy külföldön, nemzetközileg elismert kutatómunkát végeztek, és kutatási tevékenységük folytatásához Magyarországon kívánnak kutatócsoportot létrehozni. Elsődleges értékelési szempont a szakmai
kiválóság a tudományos titulusok helyett.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a támogatás keretösszege: 900 millió forint
Beadási határidő: folyamatos 2006. október 2-ig
Első döntés a 2006. május 29-ig benyújtott pályaművek esetében várható.
A pályázati felhívás és az útmutató letölthető a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapjáról
(www.nkth.gov.hu) vagy a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda honlapjáról (www.kpi.gov.hu).

Az Öveges József program célja kiváló fiatal kutatók támogatása. A pályázatra olyan PhD-hallgatók, kutatók jelentkezését várják, akik emelni akarják kutatói és oktatói teljesítményük színvonalát. Továbbá azon kutatókét, akik neves
külföldi kutatóhelyeken tanulmányi időt akarnak eltölteni.
Például, Oláh György Nobel-díjas, magyar származású, USA-ban dolgozó kutató, Kóka János miniszter felkérésének
köszönhetően tíz fiatal magyar kutató számára biztosít helyet kutatócsoportjában.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a támogatás keretösszege: 660 millió forint
Beadási határidő: 2006. május 30.
A pályázati felhívás és az útmutató letölthető a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal honlapjáról
(www.nkth.gov.hu) vagy a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda honlapjáról (www.kpi.gov.hu).
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Várható események
2006. május 18-án, 9-17 óra között Budapesten, a Fortuna Szálloda- és Étteremhajón (1137 Budapest, Szent
István park, alsó rakpart) lesz az Internet Szeminárium következő előadása.
A rendezvény küldetése, hogy minden olyan embert, aki ezt az innovatív technológiát nem csak nézőként, hanem
egy kommunikációs eszközként is akarja használni, konkrét cselekvési programmal lássanak el. Az egész napos
képzés arra tanít, hogy egy szervezet tudatosan építse fel az internetes megjelenését úgy, hogy azzal elérje saját
célját.
Előadó: Parajdi István - Business Internet Technology Kft.
Tematika:
- Mi a weboldal célja?
- Mi a profi weboldal?
- Építsünk eredményes és profi weboldalt lépésről lépésre!
- A profi tartalom felépítése.
- Internetes kommunikáció elemei és felépítése.
- Webáruház kialakítása és üzemeltetése.
- Keresőregisztráció és optimalizálás lépésről lépésre.
- Internet biztonság vezetői szemmel.
Az Innovációs Szövetség tagjai 15% engedményt kapnak a belépőből, és 20.825 Ft + Áfa díj ellenében hallgathatják
meg az előadásokat, mely tartalmazza a teljes napi ellátást svédasztalos ebéddel, az előadások teljes munkafüzet
kialakítású jegyzetét.
(A szeminárium teljes ára 24.500 Ft + Áfa)
Jelentkezés: Humán Network Kft.,
tel.: 06/1-436-1036, fax: 06/1-436-10-34,
jelentkezes@internetszeminarium.hu,
Tóth Zoltán 06/1-436-1015
További információ: www.internetszeminarium.hu

2006. május 23-án kerül megrendezésre a második Innovációs Menedzser Technika (IMT) Mester Kurzus Barcelonában „Az Innovációs Tervezés Eszközei” témában.
Az
-

egynapos eseményen négy témát elemeznek:
Innováció Tervezés Alulról Fölfelé
Útmutató az Innováció Menedzseléséhez
Technológia Kereskedelmi Rendszer
KNS (KNEXT)

A regisztrációs TII tagoknak 200 euró. Azért, hogy megőrizzék az mester kurzus interaktivitását, a résztvevők száma 25 főben van maximalizálva. Javasolt az on-line regisztráció.
További információ:
Secretary General TII asbl, 3, rue Aldringen, L-1118 Luxembourg
Tel: +352 46 30 351, Fax: +352 46 21 85,
http://www.tii.org
E-mail: tii@tii.org

2006. május 29-én a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és a Tudományos és Technológiai Alapítvány a Hungary for FP6 projekt keretében információs napot szervez „Towards FP7 – Support Schemes” címmel a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Dísztermében (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. K. épület I.
emelet).
A rendezvény célja, hogy tájékoztassa az érdeklődőket arról, hogy az egyetemek hogyan tudják támogatni kutatóikat
a nemzetközi K+F együttműködések területén, különös tekintettel az EU Keretprogramjaira.
A rendezvényen osztrák, norvég, holland, finn, olasz és magyar egyetemek képviselői osztják meg tapasztalataikat
egymással és a résztvevőkkel.
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A rendezvényen való részvétel ingyenes.
A program és jelentkezési lap letölthető: http://hufp6.tetalap.hu (az „Events” menüpont alatt)
További információ: Vári Marianna, EU projekt menedzser,
Tel: 1/214-7714, E-mail: marianna.vari@tetalap.hu

2006. június 7-9. között tartják az EURODIDAC 2006 Európai Oktatási, Képzési és Tudásgazdálkodási Konferenciát Budapesten, az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeumban (OPKM).
A magyar fővárosban először megrendezendő esemény azokra az innovatív eszközökre, módszerekre és megoldásokra összpontosít, amelyek segítik az oktatást és a képzést az európai tudásgazdálkodási környezetbe integrálni.
A budapesti EURODIDAC rendezvényen 10 ország mintegy 30 kiállítója mutatja be legújabb termékeit és ismerteti új
szolgáltatásait. A látogató a gyakorlatban ismerheti meg, hogyan teheti hatékonyabbá a tanítási-tanulási folyamatot.
A fórumon központi szerepet kap a szakképzés, az élethosszig tartó tanulás, a szakmai képzés és a felsőoktatás
területén folyó tanulási folyamatokkal összefüggő tudásgazdálkodás.
Az EURODIDAC Budapest 2006 különlegessége lesz a LEARNTEC kiállítás. Itt mutatkoznak be azok az e-learning és
IKT cégek, amelyek az ismert karlsruhei LEARNTEC állandó kiállítói.
A Worlddidac és a Karlsruhei Vásár- és Kongresszus Kft. között meglévő együttműködésnek köszönhetően Budapest lesz az első közép-európai helyszín, ahol a LEARNTEC közkinccsé teszi az innovatív képzési megoldások és a
tudásgazdálkodás területén szerzett tapasztalatait.
Jelentkezni a www.worlddidac.org/eurodidac internetes oldalon lehet.
További információ:
Tel.: 06-1-210-9363, hundidac@tanszertar.hu
www.worlddidac.org/eurodidac, info@worlddidac.org

Az Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztálya, az Osztrák Anyaggazdálkodási, Beszerzési és Logisztikai Szövetséggel (BMÖ) együttműködve 2006. június 23-án egy ún. „Bevásárló-napot” tart.
A rendezvény keretében, az osztrák vállalkozások egyéni igényeiknek megfelelően, magyar beszállító cégeket keresnek. A tárgyaló feleknek lehetőségük nyílik egymással kapcsolatba lépni, illetve tárgyalásokat folytatni. További részletek a részvételi feltételekkel, pontos helyszín és idő, valamint az online-regisztrációval kapcsolatban a
http://www.matchmaking.at/budapest/ címen található.
A rendezvénnyel kapcsolatban álatalános információk az alábbi cím alatt érhetők el:
http://portal.wko.at/wk/format_detail.wk?AngID=1&StID=237546
További információ:
Osztrák Nagykövetség Kereskedelmi Osztálya (1062. Budapest, Délibáb u. 21.)
Dr. Rejt ő Peter, kereskedelmi tanácsos,
Tel.: +36 1 461 5040, fax: +36 1 351 1204
e-mail: budapest@wko.at
http://wko.at/awo, http://austriantrade.org/hungary, http://www.austriantrade.org/hungary
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XIV. HAZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZE
2006. június 13-14., MILLENÁRIS PARK

Több mint 20 résztvevő (innovatív kisvállalkozások, szolgáltatószervezetek, K+F szervezetek,
feltalálók, kutatók), valamint 20 fiatal tudósjelölt ajánlja hasznosítható szellemi termékét
(esetenként szabadalmát) olyan vállalkozóknak, vállalkozásoknak, akik (amelyek) új szellemi
termékek vásárlásával, hasznosításával kívánják üzleti tevékenységüket fokozni. Az Innoforum
2006 megtekintését ajánljuk azoknak az ügynökségeknek, szervezeteknek is, amelyek a szellemi
eredmények hasznosítását közvetve segítik elő.

A SZELLEMI TERMÉK BÖRZE LÁTOGATÁSA INGYENES.
A látogatók számára külön térítés nélkül biztosítunk:
! katalógust, mely a felkínált témákat ismerteti, ill.
! iparjogvédelmi, üzleti és marketing tanácsadást
! műszaki, üzleti információkat
! technológiaközvetítést
! inkubációs tanácsadást.

KITŰNŐ LEHETŐSÉG SZEMÉLYES MEGBESZÉLÉSEK FOLYTATÁSÁRA
KÉT NAPON KERESZTÜL 10 ÉS 18 ÓRA KÖZÖTT.

További információ az alábbi címen kérhető.
Magyar Innovációs Szövetség:
1036 Budapest, Lajos u. 103.
Tel.: 453-6572, Fax: 240-5625, e-posta:innovacio@innovacio.hu
http://www.innovacio.hu
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@obser ver.hu
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