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Olajterv Rt.
1036 Budapest, Lajos u. 103.
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
COVENT Tőke Befektető ZRt.
1122 Budapest, Maros u. 27.
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.
INNOTECH Kft
1119 Budapest, Andor u. 60.
MTA SZBK Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina u. 29-31.
Magyar Telecom NyRt. PKI-FI
1502 Budapest, Pf. 520
Enigma Software Rt.
1121 Budapest, Ordas út 15.
Thales Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
GE Hungary Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.
Budapest Bank Rt.
1138 Budapest, Váci út 188.
EGIS Gyógyszergyár Rt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
GE Hungary Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.
BME, Fotogrammetria és Tér-informatikai Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
Gabonatermesztési Kutató Kht.
6701 Szeged, Pf. 391.
MTA M űszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
Intézeti Tanács, 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.
Iparfejlesztési Közalapítvány
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.
BorsodChem Rt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
Magyar Iparjogvédelmi és Szerz ői Jogi Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8
GKI Gazdaságkutató Rt.
1052 Budapest, Semmelweis u. 9.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II.
ITC-AMT Kft.
1142 Budapest Ungvár u. 64-66.
Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.
INTECO Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b
Innomed Medical Rt.
1146 Budapest, Szabó J. 12.
AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Rt.
1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.
Budapesti M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Valdeal Zrt.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.
1535 Budapest, 114. Pf. 777.
IN TERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft, 1364
Budapest Pf. 93.
FVM M űszaki Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik út 4.
Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.
Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tudomá nyos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetség
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.
Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/a
LASER CONSULT Kft.
6726 Szeged, József Attila sgt. 130.
Debrecen Füredi út. 76.
4027
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 9028
Győr, Gesztenyefa u. 4
Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158
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Elkészült az innováció menedzsment tananyagának
elektronikus (e-learning) változata

A magyar gazdaság innovációs folyamatai késlekedők. Dinamizálásuk, az ehhez szükséges ismeretek terjesztése érdekében a Magyar Innovációs Szövetség a közelmúltban a GKM támogatásával - Kézikönyvben foglalta össze a témakör főbb elméleti és gyakorlati ismereteit. A Szövetség álláspontja ugyanis az, hogy az innovációs menedzserek a
gazdasági fejlődés kulcsszereplői, s csak versenyképes erőfeszítéseik eredményezhetik
az új termékek és technológiák bevezetését, az új piacok meghódítását.
Ugyanakkor a Szövetség fontosnak tartja az innovációs menedzser utánpótlás elősegítését is. Ennek érdekében a Kézikönyv anyagából – jelentős átdolgozást és kiegészítést
követően, az INNOSTART közreműködésével – elektronikus (e-learning) tananyagot
dolgozott ki, s tett a napokban nyilvánosan hozzáférhetővé.
A tananyag három fő részben (s ezeken belül 33 fejezetben) foglalja össze az innováció
menedzserek munkájához szükséges tudnivalókat.
• Áttekinti az innovációval és a vezetéssel (kiemelten a korszerű vállalati pénzügyekkel) kapcsolatos legfontosabb alapismereteket is.
• Részletesen mutatja be az innováció menedzsment mai – kiemelten: az Európai
Unió által fontosnak minősített – módszereit. Reflektorfénybe állítja (többek között) az innovációs stratégia-alkotás és -megvalósítás, a tudás-menedzsment, a
fejlesztés-finanszírozás, a szellemi tulajdonvédelem, az inkubáció, az innovációs
teljesítmény-minősítés élenjáró technikáit.
• Végül kitér az innovációs menedzsment néhány speciális témájára, így a hatékony pályázás módszereire és a regionális innovációs hálózatok kérdéskörére is.
A tananyag széles körben hasznosítja az elektronikus oktatás lehetőségeit. Kiemeli a
legfontosabb tudnivalókat, elválasztva ezektől a háttér-információkat. Mintegy 30 animáció révén már a tananyag keretében segíti a súlyponti tanulnivalók pontos elsajátítását. Majd egy-egy (2-3 fejezetből álló) modul végén 20-20 kérdésből álló vizsgafeladatot ad, s a valamennyi modul elsajátítását tanúsító feladat-megoldás után bizonyítványt állít ki a tanulmányok sikeres elvégzéséről.
Az összeállított e-learning programot már többen tesztelték. Minden, az innovációs
menedzser-képzést fontosnak tartó szakembert kérünk azonban, hogy tekintse meg
munkánkat és tapasztalatait, javaslatait juttassa el a Szövetséghez.
A tanfolyamra az alábbi regisztrációs oldalon keresztül lehet jelentkezni:
http://www.innostart.hu/e-learning/regisztracio.php
A regisztrációs adatlap kitöltésével a hallgatók adatai bekerülnek egy közös Excel táblába, amely itt érhető el:
http://www.innostart.hu/data/e-learn.hu.xls
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Hírek
Magyar Innovációs
Szövetség
A Magyar Innovációs Szövetség K+F Tagozata újjáalakuló ülését
2006. november 7-én, 14 órakor tartja,
az MTA SZTAKI székházában (Budapest, XI. ker., Kende u. 13-17.).
A tagozati ülés témája: „K+F koncepció és támogatási
rendszerek az NFT 2-ben”

-

Főelőadó:
Dr. Balogh Tamás , főosztályvezető (GKM)
Korreferátumot tart:
Dr. Inzelt Péter , tagozati elnök (MTA SZTAKI)
Monszpart Zsolt, Ericcson Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese
- Dr. Ruppert László, Közlekedéstudományi Intézet
Kht. ügyvezető igazgatója

-

Az előadások után hozzászólások, vita, 16 óráig.
A találkozó nyitott, minden érdeklődőt várunk.
Visszajelzést az innovacio@innovacio.hu e-mail címre
vagy a 240-5625 faxszámra kérünk.

A Magyar Innovációs Szövetség Vezető Testülete
2006. október 27-én, a Szövetség székhelyén ülést
tartott.
A VT jóváhagyta, ill. tudomásul vette a legutóbbi ülés
óta elvégzett munkát, amelyről dr. Pakucs János , a
Szövetség elnöke számolt be:
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, Magyar
Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD), NOVATechCom
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny, egyéb
pályázatok:
- A Nádasdy Alapítvány székhelyén megbeszéléseket
folytatott Nádasdy Ferenc elnök, dr. Antos László
ügyvezető igazgató, a MAFITUD részéről, pedig
Ivánka Gábor, vezetőségi tag. Megállapodás születtet arról, hogy a következő években is szeptember
első felében kerül megrendezésre a nádasdladányi
országos találkozó, a megfelelő anyagi támogatás
esetén, akár kétnapos formában is.
- A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a
Kutatók Éjszakája rendezvény keretében „Kutatók,
mint vállalkozók” címmel konferenciát szervezett
2006. szeptember 22-én, a Jövő Házában. A rendezvényen a részt vett a MAFITUD képviseletében
Burus Tünde, Rátai Dániel, Szalai Ferenc és
Trefán Szilárd.
- 2006. október 19-én a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD), ill. a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Burus Tünde, vezetőségi tag, ill.
dr. Antos László , ügyvezető igazgató, megbeszélést
folytatott Dr. Prószéky Gáborral, a Morphologic Kft.
igazgatójával, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
(PPKE) egyetemi tanárával. Megállapodás született
arról, hogy november végén, a Magyar Innovációs
Szövetség és a MAFITUD, valamint 3 tehetséges

-

tagja bemutatkozik a PPKE Információs Technológiai
Karán hallgatói előtt, hogy a hallgatók megismerkedhessenek a fiatal-tudós életformával, munkájukkal, kutatásukkal.
Az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének 18.
nemzetközi döntőjét Stockholmban Tarjányi Zoltán
és Vass Csaba a három kiosztott II. díj egyikét nyerték, különdíjként részt vehetnek a 2007. évi, kéthetes London International Youth Science Forum-on. A
másik magyar fiatal, Gilyén András mobiltelefonba
telepíthető égtáj-meghatározó program c. pályamunkájával az Európai Szabadalmi Hivatal legnagyobb elismerését kapta meg különdíjként.
Az USA-beli “Intel Berkeley Technology Entrepreneurship
Challenge” program részeként, 2006. október 5-6-án
Szófiában rendezték meg a NOVATechCom , az első
közép- és kelet-európai Innovációs Technológiai Üzleti
Terv Verseny, regionális döntőjét. Magyarországról
a „Jégzselé, az első nanotech ital” c. terv fiatal készítői
Kriston Ákos, Orosz Miháy, Molnár Norbert, Miklósi József
a 2000 dolláros 3. díjban
részesültek.
2006. október 19-22. között San Fransiscoban
rendezték meg a Science Education Conference elnevezésű nemzetközi oktatási, tudományos konferenciát és kiállítást. A rendezvényen a PacBay
Innovations (mint potenciális forgalmazó) bemutatta
a Magyar Innovációs Szövetség által menedzselt és
szabadalmakkal védett mikroprocesszoros, digitális
és analóg áramköri modulrendszereket.

Szövetségünk a legutóbbi VT ülés óta az alábbi véleményezéseket, állásfoglalásokat készítette el:
- Egyed Géza, gazdaságfejlesztési szakállamtitkár
felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség tagintézményei véleménye alapján, szakértők (dr. Szabó
Gábor, dr. Inzelt Péter , dr. Ruppert László, dr.
Mogyorósi Péter) bevonásával elkészítette javaslatát
a gazdaságfejlesztési program keretében alkalmazandó biztosítékok körének felülvizsgálatához.
- Bajnai Gordon kormánybiztos felkérésére Szövetségünk két szakértőnk (Monszpart Zsolt és Polgárné
Májer Ildikó) közreműködésével kialakította véleményét a "Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni Akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért" című
anyagról.
Regionális események:
- A TII (The European Association for the Transfer of
Technologies, Innovation and Industrial Information)
2006. szeptember 11-15. között rendezte meg a
szokásos éves nyári iskoláját, melyet Christine Robinson, a TII főtitkárasszonya és dr. Mogyorósi Péter a MISZ regionális igazgatója nyitott meg. A képzés a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi Információs Központjában került megrendezésre.
- Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács innovációs díjat alapított. 2006. szeptember
26-án első alkalommal került sor az innovatív kis-, és
középvállalkozások kategóriájában a díjak átadására.
A díjakat – mások mellett – dr. Siposs István (Északmagyarországi Regionális Innovációs Tanács, Szövetségünk regionális igazgatója) adta át.
- Az FVM Agrármarketing Centrum Kht. és a Magyar
Marketing Szövetség Agrár- és Élelmiszeripari Marketing Klubja, a Magyar Innovációs Szövetséggel közösen – a pécsi VINFOOD Borászati és Élelmiszeripari Kiállításon – "INNOVÁCIÓ ÉS MARKETING'' -
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"Hogyan növeljük üzleti bevételeinket?'' címmel a pécsi VINFOOD Borászati és Élelmiszeripari Kiállításon
szakmai fórumot tartott Pécsett az Új Expo Centerben, 2006. szeptember 27-én. A programot megnyitotta és a fórum levezető elnöke Higi Gyula, a
Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója
volt. A rendezvényen Dr. Fenyvesi László , a Magyar
Innovációs Szövetség Agrár Tagozatának elnöke is
tartott előadást „Az innováció megvalósítási rendszere a mezőgazdasági termelésben” címmel.
2006. szeptember 29-én rendezték meg az NKFP
VERINEKT kutatási programja keretében szervezett
„Fellendíthető-e a spin-off vállalkozások alakulása?”
című kerekasztal-beszélgetést, az SZTE József Attila
Tanulmányi és Információs Központ Nagyelőadójában. A kerekasztal-beszélgetésen vitaindító előadást
tartott Buzás Norbert, a Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagozatának elnöke, előadást
tartott dr. Mogyorósi Péter , regionális igazgató.
Az Észak-Magyarországi Régió és a Kassai Régió
Bilaterális Regionális Innovációs Stratégiáját kidolgozó NORRIS-projekt első szakaszának végéhez érkezett. Ez alkalomból 2006. október 19-én az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség az
Észak-Magyarországi Regionális Irányító Bizottság
összehívását kezdeményezte azzal a céllal, hogy az
meghallgassa és jóváhagyja az eddig elért eredményeket. Az Észak-Magyarországi Regionális Irányító
Bizottság (melynek tagja dr. Siposs István , Szövetségünk regionális igazgatója) egyhangúlag elfogadta
az elhangzott beszámolókat.

egyéb:
- „Innováció és kommunikáció I.” címmel választható,
3 féléves szakszemináriumi előadássorozat indult az
IK és a TTK 36 hallgatójának, az ELTE Bolyai Kollégiumban. A szakszeminárium 2006. szeptember
26-i nyitó előadását dr. Pakucs János , a Magyar
Innovációs Szövetség elnöke tartotta.
- Az Infopark Zrt. Szakmai Tanácsadó Testülete
2006. szeptember 27-én ülésezett. „Az induló vállalkozások finanszírozása, üzleti angyal hálózat kiépítése” témakörben, felszólalt dr. Pakucs János , a
Testület társelnöke is.
- 2006. október 4-én tartott ülést a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a Professzorok Házában. Az ülésen a tehetséggondozással foglalkozó hazai és határainkon túli 16 civil szervezet képviselője vett reszt,
köztük a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar
Innovációs Alapítvány képviseletében dr. Pakucs János elnök és Dr. Szabó Gábor általános alelnök.
- A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) tagjainak mandátuma ez év végén jár le. A
MAB elnökének felhívása alapján 2006. október 13án tagválasztó ülésre került sor a Professzorok Házában, Budapesten. A beérkezett 15 jelölt közül a
Magyar Innovációs Szövetség mindkét delegáltját,
dr. Greiner Istvánt és dr. Stern Pált is beválasztották a MAB-tagok közé.
- A Versenyképességi Tanács (több mint két éves
szünet után) újjáalakuló ülést tartott 2006. október
17-én a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban,
Kóka János, gazdasági miniszter elnökletével. Az
ülésen részt vett Egyed Géza, államtitkár és Bajnai
Gordon, kormánybiztos is. A Tanács tagjaként a
Magyar Innovációs Szövetséget dr. Pakucs János,
elnök képviselte.
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2006. október 17-én a Magyar Köztársaság Bécsi
Nagykövetsége az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából „Köszönjük
Ausztria!” címmel emlékünnepséget rendezett az
Austria Center Vienna épületében. Az ünnepségen a
Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Mogyorósi Péter, Dél - Alföldi regionális igazgató képviselte.

A Vezetőség jóváhagyta az elmúlt hónapban a Szövetséghez csatlakozott három szervezet belépését, melyek
a következők:
- Hyperteam Üzleti és Informatikai Tanácsadó Kft.
- 77 Elektronika Műszeripari Kft.
- UNIVERSIS Mérnöki Iroda Kft.
Dr. Pakucs János , elnök beszámolt a VT tagjainak a
tagdíjfizetés helyzetéről is: 2006. október 25-ig a tagintézmények 82 %-a fizetett, míg a kiszámlázott összegnek 87 %-a folyt be.
Cseh Ildikó tagozati elnök beszámolt az általa vezetett,
2004-ben alapított Innovációs Marketing Tagozat eddigi
munkájáról. Aktív tagozati életről szólt, az elmúlt két év
során számos szakmai rendezvényt is sikeresen lebonyolítottak, valamennyi aktív tagvállalati érdeklődés mellett zajlott. Vázolta elképzeléseit a Tagozat további céljait illetően is.
Dr. Pakucs János a beszámolót követően kérte a tagozati elnököt, hogy az üléseken megvitatott témák jelentősége miatt, bővítsék a Tagozat létszámát, és gondoskodjanak arról is, hogy az üléseken elhangzottak nagyobb súllyal szerepeljenek a nyilvánosság előtt.
A VT egyhangúlag elfogadta az Innovációs Marketing
Tagozat elnökének beszámolóját.
A Magyar Innovációs Szövetség és az Innostart által
elkészített Innováció menedzsment e-learning képzés és
a korábban kiadott Innovációs Menedzser kézikönyv
tapasztalatairól számolt be a tananyag egyik szerkesztője, dr. Pakucs János .
A tananyag elkészültével a Szövetség, ill. az Innostart
megkezdi az e-learning tanfolyam hirdetését a médiában.
A VT egyhangúlag elfogadta dr. Pakucs János, elnök
tájékoztatását.
Dr. Greiner István , alelnök az 500 fő feletti, külföldi
tulajdonú nagyvállalatok innovációs tevékenységéről
adott tájékoztatást. Az írásos anyagot (draft verzió), az
előadón kívül, dr. Csapody Miklós elnökségi tag, és
Koós Attila alelnök készítették.
Koós Attila az informatikai (Magyar Telekom Nyrt.), dr.
Greiner István a vegyészeti-gyógyszeripari (Richter Rt.),
dr. Csapody Miklós az elektronikai (GE Hungary) ágazat
magyarországi jellemzőit, sajátosságait és eltéréseit
elemezte.
A beszámolókat követően a VT tagjai részletesen értékelték és megvitatták az elkészült draft verziót, melyet a
későbbiekben további (8-10) nagyvállalatok innovációs
tevékenységének elemzésével kívánnak bővíteni.
A VT elfogadta a beszámolókat és megbízta dr. Greiner
Istvánt, hogy további nagyvállalatok tapasztalatait is
figyelembe véve 1 hónapon belül foglalja egységes szerkezetbe a draft verziót. A végleges anyagot decemberben a VT újra tárgyalja.
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A VT megkezdte a 2006. évi tisztújító közgyűlés előkészítését, mellyel kapcsolatosan a Vezető Testület által
felkért jelölőbizottság alakuló ülést tartott 2006. október 16-án a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén.
A 2007. évi tisztújító közgyűlés jelölőbizottsága:
Elnök:
dr. Krómer István , a Villamosenergiaipari Kutató Intézet Rt. vezérigazgatója
Tagok:
- Farkas László, az AGMI Anyagvizsgáló és Minőségellenőrző Zrt. nyugalmazott vezérigazgatója
- Györgyi János, a DUNAPRINT Budapest Csoport.
elnöke
- dr. Siposs István , az Észak Régió Bt. ügyvezető
igazgatója, a Miskolci Egyetem egyetemi docense
A jelölőbizottság már korábban átnézte az alapszabály
módosításának tervezetét és programot készített a
jelölés előkészítését illetően.
A VT a tisztújító közgyűlést 2007. februárra tervezi.
Később születik konkrét döntés arról, hogy a közgyűlés
szakmai előadójának kit kérnek fel, államigazgatási területről, vagy a gazdasági, tudományos életből.
Határozat: A VT egyhangúlag elfogadta az előterjesztett
SZMSZ-re vonatkozó változásokat, valamint jóváhagyta
az Alapszabály módosítására vonatkozó javaslatot, amit
döntésre a közgyűlés elé terjeszt.
A módosított SZMSZ és a jóváhagyott Alapszabály módosítási javaslat az innovációs portálon olvasható.
A VT határozott arról, hogy az előzetes munkatervnek
megfelelően 2006. november 16-án tartja a második
félévet összegző elnökségi ülését, melyen – többek
között – a regionális igazgatók számolnak be a régiók
innovációs helyzetéről.
Az „Egyebek” napirend keretében dr. Pakucs János
elnök átadta az 500.-ként a Magyar Innovációs Szövetséghez csatlakozó tagvállalat, az UNIVERSIS Kft. képviselőjének az erről szóló oklevelet.
Dr. Szarka Ernő, FB-elnök tájékoztatta a VT tagjait,
hogy a Külföldi Szabadalmaztatást Támogató Pályázati
Iroda gyakorlatilag megszűnt.
Dr. Pakucs János , az írásos meghívó szétküldése után
szóban is meghívta a Vezető Testület tagjait a Szövetség K+F tagozatának megújuló ülésére, 2006. november 7-re.
Az elnök felhívta a figyelmet a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által a Konvergencia Program témakörében
készített állásfoglalásra, melyet a Kamara nyilvánosságra hozott.
Az elnök tájékoztatást adott, hogy az utóbbi időben
élénkülés tapasztalható az innovációval foglalkozó társaságok, egyesületek, szövetségek szerveződése terén.
Példaként említette a nemrég megalakult Magyar Spinoff Szövetséget, ill. az IVSZ keretein belül működő innovációs munkacsoportot.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A Magyar Innovációs Szövetség Agrár Tagozata az
elmúlt esztendőben rendezvény-sorozatot indított,
amelynek célja az innováció mezőgazdasági termelésben való megvalósulásának elősegítése volt. A záró
rendezvényre – jelentős szakmai érdeklődéssel – 2006.
november 3-án Gödöllőn, az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben került sor,
A rendezvényen Gőgös Zoltán, FVM államtitkár hangsúlyozta, hogy a termékekben, a mezőgazdaság eredményeiben hasznosuló kutatásra van szükség. Nem egyszerűen másolni kell a külföldi megoldásokat, hanem a
hazai viszonyoknak legjobban megfelelő módszereket
kell kidolgozni. Az agrár K+F hatékonyságának növelésével lehet csak „kompenzálni” a csökkenő forrásokat. Dr.
Pakucs János, a MISZ elnöke számokkal, érvekkel
bizonyította az innováció gazdaságosságát. Az eredmények hazánkban is mérhetők, a kutatás-fejlesztés alacsony költségvetési részesedése ellenére.
Dr. Fenyvesi László , a MISZ Agrár Tagozatának elnöke
az elmúlt időszak vitái során kialakult rendszert ismertetett, amely épül a régebbi sikeres agrárfejlesztési tapasztalatokra, valamint a hazai kutatási kapacitásokra.
A vázolt piactudatos technológiafejlesztési rendszer az
innováció megvalósulását segíti elő a mezőgazdasági
termelésben. A megvalósítás egyik nagy akadálya, az
agrár kutatási szektorban kialakult aránytalanságok, a
kapacitások rendezetlensége és a jó információs rendszer hiánya.
Dr. Papócsi László rávilágított arra, hogy a versenyképességet meghatározó tényezők között nagyon fontos
az innováció és az információ, de több más fontos alkotó is van. Részletesebben a logisztika mezőgazdasági
fontosságát hangsúlyozta, bemutatva a közelmúltban
kidolgozott fejlesztési javaslatot. Dr. Popovics László ,
az Észak-Alföldi Regionális Agrár-Innovációs és Technológiai Központ Kht. igazgatója számos sikeres innovációt
mutatott be. Véleménye szerint a javasolt rendszerben
kiemelten kellene foglalkozni a táplálék kiegészítőkkel, a
gyógyhatású koncentrátumokkal.
Dr. Husti István szemléletesen világított rá az „adaptív
innováció” jellemzőire, amelyekben meghatározó a piac
szerepe. Kállai Tünde ismertette az FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézetben megalakult Rural Living Lab
működésének elemeit. A szervezetet az EU elismerte
„Living Lab”-nak, a bemutatkozó a Finnországban megrendezésre kerülő konferencián lesz. A szervezet az
agrár információs struktúra fejlesztésére helyezi a
hangsúlyt, amely meghatározó a kialakított technológiafejlesztési rendszer működésében. Végül a rendezvényen – a résztvevők aktív segítségével – sor került a
muzeális G 35-ös traktor téli „beállására”.

2006. október 25-27. között Baselben rendezték meg
a Worlddidac 2006 elnevezésű nemzetközi oktatási,
tudományos kiállítást.
A kétévente megrendezett kiállítás Európa egyik legnagyobb és legjelentősebb szakmai rendezvénye. Közel 50
országból 400 több kiállító vett részt a Worlddidac-on,
melyet több mint 20000 látogató keresett fel a három
nap folyamán.

XVI. évf.

2006. november 7.

20. szám

A rendezvényen bemutatásra kerültek a Magyar Innovációs Szövetség által menedzselt és szabadalmakkal
védett mikroprocesszoros, digitális és analóg áramköri
modulrendszerek. Az eszközök lehetséges gyártójának,
a 77 Elektronika Kft.-nek képviseletében, Jakus Péter
tájékoztatta a kiállítási látogatókat, ill. működtette az
eszközöket. Baselben szinte kizárólag disztribútorok
tekintették meg az oktatási eszközöket.
A modulrendszerekből ma már 26 szakközépiskolában
összesen több mint 60 rendszert használnak oktatási
célokra, az egész országban, az elektronika tanítását
elősegítve.

A csaknem másfél száz érdeklődő és számos nemzetközi hírű szakember részvételével, gyakorlatilag telt ház
előtt zajlott a CSR Hungary „Új nyelv van születőben”
című konferenciája, 2006. október 26-án, a Corinthia
Grand Hotel Royalban.
Az esemény elsődleges célja a CSR-szemlélet
(Corporate social responsibility) hazai elterjedésének,
valamint a helyes gyakorlat kialakításának támogatása
volt. Az előadók között jelen volt Pierre Echard, a CSR
Europe igazgatója, aki a CSR eddigi nemzetközi történetének mérföldköveit felvillantva hangsúlyozta: a világ
folyamatos változáson megy keresztül, melynek célja a
fenntartható gazdálkodás feltételeinek minél szélesebb
körben való megteremtése.
Edoardo Gai, a neves Dow Jones Sustainibility Index
szakértője,
a
SAM
(Sustainability
Assessment
Methodology) Research igazgatója hangsúlyozta: kifizetődő felelős vállalatként működni. Mint említette: egyértelműen kimutatható, hogy azok a vállalatok, amelyek
jobban teljesítenek, fenntarthatósági szempontból magasabb hozamot is szállítanak befektetőiknek.
A hazai előadók közül jelentős érdeklődés kísérte többek
között Mikola Gergely prezentációját, aki a Brit Kereskedelmi Kamara CSR munkacsoportjának vezetőjeként
kijelentette: „amíg a felelős menedzsment és a cég CSR
programja elválik egymástól, csak promóciós jellegű
felelősségvállalásról beszélhetünk”. Ugyanakkor rámutatott arra, hogy a hazai vállalatok szemlélete folyamatosan változik, melynek köszönhetően a promóciós jelleg
helyett egyre inkább a stratégiai szemlélet uralja a felelősségvállalás világát.
A délutáni szekcióban Dr. Angyal Ádám , a Budapesti
Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi Karának tanára a felelősségvállalás fontos ismérvei, előfeltételei
között a jogkövető magatartáson túl a politikai kompatibilitást is kiemelte. Mint mondta, nem azért, mert egy
cégvezető pirosnak, vagy narancssárgának tartja magát, hanem mert szerinte a felelősségvállalás része az
is, hogy a politikai programokkal közösséget vállal-e egy
cég működése során vagy sem.
Dénes Gábor, a Menedzserek Országos Szövetségének
főtitkára záróbeszédében e kérdéskörrel kapcsolatban
leszögezte: a CSR térhódítását ma leginkább a félelem
katalizálja. Félelem attól, hogy elveszítjük, amink van.
Mint mondta, életünk során a biztonságot lehetőségekre, az időt pénzre, a családot munkára, a közösségi
érdeket, pedig saját érdekeinkre cseréljük fel, ennek
pedig komoly ára van. A CSR a világban zajló folyama-
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tok, az új gazdaság megszületésének szükségszerű
velejárója, s egyben a 21. század életfilozófiája - hangsúlyozta a főtitkár.
A Magyar Innovációs Szövetség tevékenységéről és
társadalmi felelősségvállalásáról Ürge László, alelnök
tartott előadást, aki többek között hangsúlyozta, hogy
az innovációban érdekelt vállalatok a jövő gazdaságát és
munkahelyeit alapozzák meg, melyeknek igen komoly
szerepe lesz az ország jövőjében. Ezen felül kiemelte a
Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató tevékenységét, melynek eredményeképp a jövő szakembereit
fedezik fel, akik innovációs tevékenységük révén úgyszintén komoly társadalmi szerepet vállalnak majd. Egyik, az
Innovációs Szövetség által felfedezett tehetségről, már
bolygót is neveztek el. Hangsúlyozta továbbá, hogy
nemzetközi összehasonlításban Magyarország és a
magyar vállalatok igen jó helyet foglalnak el a CSR alkalmazásában, és az EU-hoz nemrég csatlakozott 10
ország között vezető szerepet töltünk be.

Megalakult az Eötvös Loránd Tudományegyetem
eScience Regionális Tudásközpontja a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal (NKTH) Pázmány Péter programjának támogatásával.
Az eScience Tudásközpont 2005-től 2008-ig nyert
támogatást különböző kutatási projektekre. A Tudásközpont kiemelt projektjei a nagymértékű komplex hálózatok kezelési módszereinek kifejlesztése; a gyógyszertervezést segítő szerkezeti intelligens adatbázismodell
kifejlesztése, valamint a virtuális obszervatórium technológia kifejlesztése.
A Központ költségkerete a teljes időtartamra összesen
1 100 millió forint, amelyből 800 millió forintot az
NKTH biztosít, a további 300 millió forint a konzorcium
által vállalt önrész.
Az eScience RET fő feladatának tekinti, hogy kutatási
eredményeinek kézzelfogható gyakorlati haszna is legyen a társadalom számára. Az elért eredmények
hasznosítását az ELTE Tudás- és Technológiatranszfer
Iroda végzi.
A Tudásközpont céljai között szerepel tevékenységi
körének kibővítése, a különböző tudományterületek nagy
volumenű kutatásainak menedzselése. Ezáltal a pénzügyi és adminisztratív folyamatok egyszerűbbé és átláthatóbbá válnak, a kutatók pedig kizárólag a szakmai
tevékenységükre koncentrálhatnak. Ennek a folyamatnak az első lépése a KPI Pázmány Péter programjának
támogatásra
elfogadott
rendszerbiológiai
RET06/2006 sz. pályázatának befogadása.
Az eScience felügyelő bizottságának tagjai:
dr. Nagy Mariann , ELTE JTK
dr. Antos László , Magyar Innovációs Szövetség
Révai András, Innostart
További információ a www.escience.elte.hu honlapon
olvasható, illetve Horváth Alexandrától és Wastl Judittól kérhető a 411-6500/2188-as telefonszámon vagy
a pr@escience.elte.hu e-mail címen.

Az EARTO (European Association of Research and
Technology Organizations) Executive Board 2006.
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október 26-27-én tartotta soros ülését az EARTO tag,
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány (tagintézményünk) szervezésében Budapesten.
Az első napi rendezvényre az MTA székházában került
sor, melynek keretében Dr. Kroó Norbert, az MTA
alelnöke az európai tudománypolitikai kérdésekről tartott előadást.
A második napi rendezvény színhelye a Bay Zoltán Közalapítvány székhelye volt. A bevezető előadást Dr. Kóka
János, gazdasági és közlekedési miniszter tartotta,
melyben többek között a hazai K+F, innovációs és versenyképességi kérdéseket is elemezte. Az előadást
követően került sor az Executive Board ülésére.
Az EARTO 2007. évi közgyűlését és Executive Board
ülését a német kormány támogatásával a Fraunhofer
Gesellschaft fogja megrendezni.
Az
EARTO
Executive
Board
választott
tagja
Podmaniczky István, a Közalapítvány közalapítványi
igazgató helyettese.

A Magyar Spin-off Vállalkozások Szövetsége „Spin-off
Planéta” néven rendezte meg I. éves konferenciáját
2006. október 20-án Budapesten, a Hélia Szállóban.
Nagy Péter, MSVSZ elnök köszöntője után Hlatki Miklós, Upstream Technológia-fejlesztés MOL Nyrt. előadásában kiemelte, hogy a cégek innovációs tevékenysége a fejlett országokban magától értetődő folyamat
és tevékenység.
A konferencián megvitatták a magyarországi spin-off
vállalkozások helyzetét, bemutatkoztak vállalkozó kutatók
és technológia-intenzív vállalkozások is, valamint előadásokat tartottak pénzügyi szakemberek és gyakorló befektetők a kockázati tőkefinanszírozásról is.
Dr. Csíkos Péter , az ELTE Technológia Transzfer Irodájának vezetője az általuk alkalmazott gyakorlatról elmondta, hogy minden esetben „befektetés” szemléletű,
azaz még akkor is támogatják a cégek alapítását, amikor nem tisztázott minden jogi feltétel. Dr. Molnár
István, a szegedi Biopolisz igazgatója előadásában az IP
menedzsment folyamatáról és a technológia transzfer
stratégiáról beszélt. Dr. Ferdinandy Péter , a Szegedi
Tudományegyetem innovációs igazgatója az egyetemi
spin-off vállalkozások gazdasági szerepét hangsúlyozta.
A PharmaHungary™ csoport alapító-igazgatójaként első
kézből ismertetett több tényezőt, mely az induló cégek
életében nehézséget okoz, valamint a kevert üzleti modell alkalmazásának létjogosultságáról beszélt.
A bemutatkozó cégek és kutatók közül Dr. Babcsán
Norbert anyagtechnológiai kutatásai bemutatása mellett magyar és külföldi cégalapításról is beszámolt.
Tanulságos életutat ismerhetett meg a hallgatóság Dr.
Lacza Zsombor, a Biotech Hungary Kft ügyvezetőjének
előadásából. Számos kutatási zsákutca után sem csüggedve találta meg az ígéretes területet, melyhez piaci
rést is sikerült találnia és elindította vállalkozásét.
Hornák Zoltán, a Search-Lab Kft. ügyvezetője a siker
kulcsát a diverzifikált üzleti modellben jelölte meg és
ismertette a vállalkozás innovációs láncát. Dr. Bérces
Attila, a KK Logika Kft. igazgatója nemzetközi kutatási
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hátterének bemutatása után elmondta, hogy a sikeres
vállalkozás elindításához szükséges készségek fejlesztéséhez, tapasztalatok megszerzéséhez már az egyetemi
képzésben is figyelmet kellene fordítani. Ezt erősítette
meg Kriston Ákos, a Jégzselé Bt igazgatója, az Intel és
Berkley egyetem által megrendezett Novatech üzleti
verseny harmadik helyezettje is, aki leszögezte, hogy a
regionális döntőn szereplő magyar cégek mindegyike
kiválóan szerepelt. Az Antro Kht. képviseletében Hegedűs Zsolt ügyvezető beszámolt az első magyar
hármashibrid hajtású alternatív autófejlesztés eddigi
eredményeiről. Végül Dr. Magyary István igazgatója
mutatta be a Biotecont Kft. kutatási eredményeit.
A rendezvényen dr. Antos László , ügyvezető igazgató
képviselte a Magyar Innovációs Szövetséget, Burus
Tünde pedig a MAFITUD-ot.

2006. október 31-én Rátz Tanár Úr Életműdíjat kapott
nyolc középiskolai pedagógus, pályafutásuk során nyújtott kiemelkedő munkájuk elismeréséül, akik a matematika-, fizika-, kémia- és biológiaoktatásban kimagasló
szerepet töltöttek be A fejenként 1 millió forintos díjat
ünnepi műsor keretében adták át a Magyar Tudományos Akadémia Kupola Termében, a hazai szakmai
közélet jeles képviselőinek jelenlétében, Dr. Kroó Norbert, MTA-alelnök köszöntőjét követően.
Az életműdíjat a Graphisoft R&D Zrt., az Ericsson Magyarország Kft., valamint a Richter Gedeon Rt. által
létrehozott Alapítvány a Magyar Természettudományos
Oktatásért kuratóriuma évente ítéli oda összesen 8
millió forint értékben.
A matematika díjakat Bojár Gábor, a Graphisoft elnöke
adta át Thiry Imrénének és Dr. Pintér Ferencnek.
A fizika díjakat Monszpart Zsolttól, az Ericsson vezérigazgató-helyettesétől vehette át Dr. Lang Jánosné és
Dr. Zsúdel László.
A kémia és biológia díjakat Bogsch Erik, a Richter Gedeon Rt. vezérigazgatója adta át. A kémia díjat Dr.
Balázs Lórántné és Irlanda Dezső, a biológiát Dr.
Árendás Veronika és Dr. Rékási József érdemelte ki.
Az díjkiosztón Szövetségünket Greiner István, alelnök,
Prim Péter, marketing igazgató és Garay Tóth János,
kommunikációs igazgató képviselte.
A német Gazdasági és Technológiai Minisztérium támogatásával megalakult egy kapcsolatteremtő iroda Budapesten, mely a német és a magyar vállalatok, egyetemek, kutatóintézetek közötti K+F együttműködéseket
segíti elő.
Lehetőség van díjmentesen egy maximum fél oldalon
magyar innovatív találmányokról, eljárásokról, berendezésekről, tudományos rendezvényekről hírt adni német
potenciális partnereknek.
Anyagot lehet magyar nyelven is küldeni, a fordítást a
szerkesztőség elvégzi.
További információ Szepessy Péter, Puskás Tivadar
Közalapítvány, e-mail: peter.szepessy@neti.hu, tel.:
479-9011.
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A Kanadai Nagykövetség és a Kanadai Kereskedelmi
Kamara „Kanada üdvözli Magyarországot” címmel szervezett koncertet, az 1956-os forradalom emlékére. A
rendezvény 2006. október 21-én, a Művészetek Palotája Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben került
megrendezésre.
Az emlékünnepségen a Magyar Innovációs Szövetséget
hivatalosan dr. Várkonyi Attila , alelnök és dr. Antos
László, ügyvezető igazgató képviselte.

A Mobil Innovációs Központ 2006. október 25-én,
ünnepélyes keretek között megnyitotta tesztlaborját,
amelynek átadása alkalmából Dr. Boda Miklós , a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke, Dr.
Molnár Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora és Dr. Pap László , a MIK
elnöke mondtak köszöntőt. A teszthálózat célkitűzéseit,
elemeit és tervezett működését Schulcz Róbert,
teszthálózat igazgató ismertette.
Az ünnepélyes megnyitót követően a Mobil Innovációs
Központ munkatársai nyílt napok keretében mutatták be
új helyüket és a tesztlabor berendezéseket, lehetőséget
biztosítva ezzel a szakmai érdeklődők számára kérdéseik, együttműködési elképzeléseik megosztására.
A tesztlabor számos látogatót vonzott ipari cégek, intézmények és a kis- és középvállalkozások köréből mind
a megnyitó alkalmával, mind pedig az azóta eltelt időszakban. A Központ a jövőben is – előre egyeztetett
időpontokban – nyitva áll a tevékenysége iránt érdeklődők számára.
A központról további információ a www.mik.bme.hu
honlapon olvasható.

„A tudásközpontok jövője Magyarországon” címmel
rendezett konferenciát a Népszabadság 2006. október
26-án, a Danubius Thermal Hotel Helia-ban. A
kerekasztal-beszélgetést Peredi Ágnes, a Népszabadság újságírója moderálta.
A vitában Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos kihangsúlyozta, hogy Magyarország uniós összehasonlításban drámaian keveset költ innovációra, a GDP
2,2 százaléka helyett mindössze 0,9 százalékot. Ennek
növelésében nagy szerep juthat az Új Magyarország
Fejlesztési Tervben szereplő Pólus programnak, illetve a
kialakuló tudásközpontoknak, mely szerint 2013-ig
mintegy 500 milliárd forint fordítható erre jórészt uniós
forrásokból.
Egyed Géza a gazdasági tárca fejlesztésekért felelős
kormánybiztosa szerint a kutatói és a gazdasági szféra
közötti kapcsolaton sok múlik a nemzetközi versenyképességi rangsort illetően.
Hudecz Ferenc az ELTE rektora szerint hat-nyolc elit
egyetemnek kellene kiemelt támogatást juttatni objektív
kritériumok alapján, ahhoz, hogy a hazai felsőoktatás
fejlődése jó irányba haladhasson. Bogsh Erik, a Richter
Gedeon Nyrt. vezérigazgatója, megjegyezte, cége főként
jó ötleteket és kiválóan képzett szakembereket vár az
egyetemektől, és a legjobb oktatók, illetve fiatal kutatók

Hírek
itthon tartásában látja a tudásközpontok egyik lehetséges szerepét
Mellettük Fodor István, az Ericsson Magyarország
elnöke, Boda Miklós az NKTH vezetője, Bojár Gábor a
Graphisoft alapítója, Dudits Dénes akadémikus, Takács
Ernő, a Talentis program vezetője, Baranyai Gábor a
Kockázati és Magántőke Egyesület elnökségi tagja és
Futó Péter a Futureal Holding elnöke vettek részt a
vitában.
A tudásközpont leginkább olyan centrumokat jelöl, ahol
egyetemek és vállalkozások fejlesztési erőforrásait koncentrálják a résztvevők saját kezdeményezése alapján.
A magyarországi tudásközpontok megjelenését egyértelmű befektetői érdeklődés övezi, ezen kívül EUtámogatásokra is számíthatnak a kutatási és a gazdasági szféra együttműködését segítő intézmények, derült
ki a Népszabadság Konferencia rendezvényén.

2006. október 31-én, Budapesten a Buena Vista Kávézóban tartott sajtótájékoztatót dr. Kapás Ferenc, egyetemi docenst, akit közel egy éve bíztak meg a magyarországi Fejlesztési Pólusok szakmai együttműködésének
vezetésével. Az elkövetkezendő években várhatóan mintegy 25-60 milliárd forint jut majd a pólus-program elfogadtatására
és
kommunikálására,
az
ún.
disszeminációra. Az összeg a 2007 és 2013 között
megvalósuló második Nemzeti Fejlesztési Terv nyomán
kerül elosztásra.
A második Nemzeti Fejlesztési Terv pólusvárosai
(97/2005. (XII. 25.) OGY), azaz Budapest, Debrecen,
Győr, Miskolc, Pécs, Szeged és Székesfehérvár/Veszprém (utóbbiak közösen alkotnak egy fejlesztési pólust) által egyeztetett közös álláspontokat a Tárcaközi Bizottság ülésein dr. Kapás Ferenc továbbítja az
illetékes minisztériumok számára, és feladatai közé
tartozik segíteni ezek kommunikációját a közvélemény
felé.
Ami a „pólus-szakújságírók”, valamint az innovációra
specializálódó pr- és marketing szakemberek jövőjét
illeti, Kapás Ferenc becslése szerint az elkövetkezendő
években, 2007 és 2013 között, csupán a második
Nemzeti Fejlesztési Terv kapcsán, 25-60 millió forint jut
majd disszeminációra. Ez azt jelenti, hogy a Fejlesztési
Pólusok miatt sok munka, de kellő anyagiak várnak az
üggyel foglalkozó tehetséges, hozzáértő kommunikációs
szakemberekre.

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
A Magyar Innovációs Szövetség, a „Magyar Tudomány
Napja 2006” keretében szervezett rendezvénysorozathoz csatlakozva, 2006. november 8-án hirdeti meg a
2006/2007. évi, 16. Országos Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Versenyt, a Magyar Szabadalmi Hivatal,
Konferenciatermében.
A rendezvényt Dr. Bendzsel Miklós , a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke nyitja meg. Ezt követően kerül
meghirdetésre a 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
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Verseny, melyet Dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke ismertet.
A fórum bevezető előadását az Oktatási és Kulturális
Minisztérium tudományos területért felelős szakállamtitkára, dr. Manherz Károly tartja. A főtámogatók nevében köszöntőt mond Boda Miklós, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke és Pomezanski
György, a DUNA TV Rt. alelnöke.
A rendezvényen részt vesznek a kiemelkedő középiskolák vezetői; a hazai tudományos élet, ill. felsőoktatás
képviselői.
Bemutatkoznak az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Versenyen kiemelkedően szerepelt fiatalok, akik beszámolnak a stockholmi 18. EU Fiatal Tudósok Versenyén
elért eredményeikről, ill. a 2006. évi London
International Youth Science Forum-ról:
- Tarjányi Zoltán-Vass Csaba , az EU Verseny II. helyezettjei, ill. a 2007. évi London International Youth
Science Forum különdíjasai
- Gilyén András, az Európai Szabadalmi Hivatal különdíjasa
- Szili Károly, a 2006. évi London International Youth
Science Forum résztvevője
Ezt követően Prof. Csermely Péter, nemzetközi zsűritag számol be az EU Fiatal Tudósok Versenyéről.
Burus Tünde, vezetőségi tag beszámol a Magyar Fiatal
Tudósok Társasága (MAFITUD) 2006. évi tevékenységéről.
A részletes versenyfelhívást Hírlevelünkhöz mellékeltük.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
2006. október 27-én a Magyar Szélenergia Társaság
szervezésében, megrendezésre került az Első Magyar
Megújuló Energia Konferencia a Benczúr Házban, mely
eseményen az INNOSTART NÜIK Alapítvány is képviseltette magát.
A konferenciát Kóka János, gazdasági és közlekedési
miniszter nyitotta meg. Beszédében az energiatakarékosságot, a megújuló energiahordozók felhasználásának
növelését, illetve az ellátás biztonságát emelte ki, mintegy célként megfogalmazva. A meghívott előadók között
a nemzetközi gyakorlatok bemutatására felkértek között
volt Amit Mor, aki az izraeli, illetve Luis Coronado, aki
a spanyol példát mutatta be.
A program délután hazai előadókkal folytatódott. Köztük
volt Horváth J. Ferenc, aki a megújuló energiabázison
termelt villamos energia jelenjéről és jövőjéről beszélt,
kiemelve a biomassza, mint alternatív energiaforrás
lehetőségét. Kerekes Sándor, a Corvinus Egyetem
Környezettudományi Intézetének igazgatója, a fenntartható fejlődésről és megújuló energiák jelentőségéről
tartott előadást. Őt Ungár Dávid, az Ungar Associates
vezetője követte, aki a magyarországi megújuló energiaforrások kilátásait elemezte. Végezetül Uhlmann Attila,
a Callis Energetika Zrt. igazgatója a megújuló energiaforrások elterjedését gátló tényezőket ismertette.

A résztvevők színvonalas előadókat és új nemzetközi
gyakorlati példákkal ismerkedhettek meg. Ez vélhetően
hozzájárul majd a magyarországi megújuló energia
gyakorlatban történő alkalmazásának elterjesztéséhez.

2006. szeptember 30-31-én került sor az Európai Unió
6. Kutatás-fejlesztési Keretprogramja által támogatott
„Detect-it 2” projekt résztvevőinek továbbképzésére. A
projekt célja a kis- és középvállalkozások minél szélesebb körű bevonása a 2007-ben induló 7. Keretprogramba a következő 3 területen:
- informatika,
- biotechnológia és
- energetika.
A projekt keretében egy 26 résztvevőből álló nemzetközi konzorcium igyekszik partnert találni a kkv-knak a
megvalósítani kívánt kutatási ötleteikhez, illetve elősegíteni csatlakozásukat az említett 3 területen formálódó
nemzetközi konzorciumokhoz. Az érdeklődő vállalkozások azonban nem csak partnerkereséshez vehetik
igénybe a projekt szolgáltatásait, hanem segítséget
kaphatnak a számukra megfelelő pályázatok kiválasztásához, valamint lehetőségük van a pályázati ötleteik
beadás előtti ellenőrzésére, előzetes értékelésére is.
A minél magasabb színvonalú szolgáltatások nyújtása
érdekében került sor a Detect-it 2 projekt megvalósításában résztvevő szervezetek továbbképzésére. A műhelytalálkozón a résztvevők megismerkedhettek a 7.
keretprogram felépítésével, a megváltozott szabályokkal.
További információ a projekttel kapcsolatban Bándi
Gábortól kérhető a 382-1508-as telefonszámon vagy a
gabor.bandi@innostart.hu e-mail címen.

Az INNOSTART – mint az INNOREG KM Regionális Innovációs Ügynökség konzorciumi tagja – ezúton értesíti a
potenciális pályázókat, hogy 2007. január 1-től 2013.
december 31-ig az alábbi „de minimis támogatást” kell
alkalmazni.
De minimis támogatás:
„...Bármely három pénzügyi év időszakában bármely
vállalkozás részére folyósított de minimis támogatás
összege nem haladhatja meg a bruttó 150000 eurót.
E küszöbérték a támogatás formájától és a kitűzött
céltól függetlenül alkalmazandó, valamint tekintet nélkül
arra, hogy a tagállam által biztosított támogatást teljesen vagy részben közösségi eredetű forrásokból finanszírozzák. Az időtartamot az érintett tagállamban alkalmazott pénzügyi évekre hivatkozva kell megszabni.
Amennyiben a teljes támogatási összeg túllépi e felső
határt, az esetben a támogatás nem veheti igénybe e
rendeletet, sem odaítélésekor sem pedig későbbi időszakra vonatkozóan, még e felső határt meg nem haladó rész esetében sem. A (2) bekezdésben szereplő
küszöbértéket készpénzben folyósított támogatásként
kell kifejezni. Az összes használt számadatot bruttó
számnak kell tekinteni, azaz bármely adózás vagy egyéb
levonás előtti adatnak. Amennyiben a támogatást nem
pénzben, hanem más formában folyósítják, a támogatás összege a bruttó támogatási egyenérték lesz.
A több részletben fizetendő támogatást a megadásának
időpontjakor érvényes értékére kell diszkontálni. A diszkontálás céljára és a bruttó támogatástartalom kiszá-
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mításához a megadása idején érvényes referenciakamatlábat kell alkalmazni...”
Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül
alkalmazandó valamennyi tagállamban.
A támogatásról részletesen az alábbi honlapon lehet
olvasni:
http://www2.pm.gov.hu/web/home.nsf/(PortalArticl
es)/E8553685CA0FC35BC1257145002F89B9.

Oktatási
Minisztérium
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
Plénumának soros ülését 2006. október 27-én tartották a Professzorok Házában (Bp. Ajtósi Dürer sor).
Az elnökség előterjesztésében az előző ülés emlékeztetőjének elfogadása után beszámolókat hallgattak meg,
és az alábbi eljárási kérdéseket tárgyalták meg:
- Az Elnökség beszámolt a 2007-ben hivatalba lépő új
MAB testület szervezésének állásáról. A felhasználói
érdekképviseleti szervezetek már döntöttek jelöltjeikről, akik között ott van az Innovációs Szövetség képviseletében Greiner István és az MGYOSZ képviseletében Stern Pál.
- Megvitatásra és jóváhagyásra került a MAB Szervezeti és Működési Szabályzata, amely már a testület
közhasznúságnak jogi formáit is tükrözi, valamint
egyezetés folyt a kapcsolódó Gazdálkodási Szabályzatról is, melyek végleges változatait a MAB plénum
következő ülésén fogják megtárgyalni és elfogadni.
- A komoly véleményeltéréseket sem nélkülöző vitát
folytattak a tanári szakok indításának útmutatójáról,
amelynek eredménye, hogy megfelelően gondoskodni kell mind a pedagógiai, mind pedig a szaktárgyi
képzési kimeneti követelmények színvonaláról.
- A plénum megtárgyalta továbbá a tanári mesterképzési szakokra vonatkozó akkreditációs követelmények
tervezetét, s döntést hozott egyebek között három
egyetemi tanári pályázat véleményezése valamint 83
szaklétesítési és szakindítási beadvány véleményezése tárgyában.
- A Plénum minden esetben gondoskodni kíván a
szakirányok megfelelő szintű akkreditálásáról, és indokoltnak tartja annak megjelenését önálló szakképzettségként az oklevélben minden olyan esetben,
amikor arra a törvényi szabályozás módot ad.
- A Doktori Bizottság előterjesztésében egy új doktori
iskolai és egy fellebbezési kérelmet vitattak meg,
melynek elvárásai a vidéki felsőoktatási intézmények
sokkal több szervezési erőfeszítéssel tudják csak teljesíteni.
- Befejeződött és megvitatásra került három felsőoktatási intézmény (Andrássy Gyula Német Nyelvű
Egyetem, Kaposvári Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola) akkreditációja, amelyeket jóváhagyólag elfogadtak az intézmény-fejlesztési elvárások rögzítésével.
- A kollégiumi előterjesztések alapján további
BSc/MSc szaklétesítésekről és szakindításokról
döntöttek a tartalmi vita alapján. Kiemelt figyelmet
kapott a székhelyen kívüli képzéseknél a színvonal
biztosítása, illetve az új megnevezésű szakok létesítésénél az oktatott tartalom egyértelműsége.

Szakirodalom-figyelõ
-

A felhasználói szférával való élő kapcsolatot erősíti
az a fórum (MTESZ Székház, 2006. november 7.),
amelyre Tardy Pál, MAB Plénum társelnök szervezésében kerül sor a „Magyar vállalatok a felsőoktatásért” sajtóközlemény nyomán.

Az ülésen Dr. Závodszky Péter és Dr. Stern Pál képviselte Szövetségünket.
Az ülésén tárgyalt 11 napirendi pontról szóló nyilvános
eredmény-dokumentumok a www.mab.hu honlapon
olvashatók.

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács 2006. október
18-án tartotta hivatalos ülését. Az ülésen ismertetésre
került az FTT elnökének, Bazsa Györgynek a természettudományos tantárgyak felvételi pontszámba való beszámítására tett javaslata, ezzel is elősegítve ezen képzési terület fejlesztését, az iránta való érdeklődés felkeltését.
Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár tájékoztatójában elmondta, hogy nagyon sok
olyan kérdés van, amelyben az FTT állásfoglalására is
igényt tart az oktatás tárca még ebben az évben. Megállapította, hogy felsőoktatási törvény módosítását elfogadta a parlament, az OKM eredeti elképzelései szerint.
Závecz Ferenc fejlesztési és gazdálkodási szakállamtitkár tájékoztatójában elmondta, hogy a felsőoktatás
költségvetésének előkészületi munkálatai során a felsőoktatás pozíciói jobban alakulnak más ágazatokéhoz
képest. 2008-ig a jelenlegi reálérték szinten finanszírozható lesz a felsőoktatás.
Napirenden szerepelt a doktori iskola létesítésének
eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének
feltételeiről szóló kormányrendelet módosítása is.
Loboda Zoltán az Oktatási és Kulturális Minisztérium
munkatársa elmondta, hogy az OECD hat stratégiai
célja klaszterbe rendezi a felsőoktatással kapcsolatos
vállalásokat. Ezekről a kiadott írásbeli tájékoztatójában
részletesen írt. Jelezte, hogy az OECD tervez egy PISA
mintájú felmérést a felsőoktatás eredményeinek mérésére.

Szakirodalom-figyelõ
Nagy Péter & Varga Jenő: Angol-Magyar Pénzügyi
szótár Magyar-angol mutatóval - Akadémiai Kiadó,
2005
Dr. Osman Péter ismertetése
Hősi vállalkozás ma pénzügyi szótárat összeállítani.
Ugyanakkor, a leggyakorlottabb pénzügyi profik sz űk kis
csoportjától eltekintve, rendkívül hasznos segítségül
szolgál mindenkinek egy ilyen összeállítás - valószínűleg
még a profiknak is azokon a területeken, amelyeken
kevésbé otthonosak. A pénzügyi eszközök választékának
változásával és bővülésével szinte alig lehet lépést tartanunk, nemhogy még az angol nevét is tudnánk az
újonnan megjelenőknek. Az a fránya innováció... ami
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Szakirodalom-figyelõ
végül is nem csak azoknak játszik a kezére, akik a pénzügyi eszköz kínálatuk megújításával, bővítésével igyekeznek javítani a versenyhelyzetükön, növelni az eladásaikat, és végső soron mindezzel a tevékenységük gazdasági eredményét, hanem szintúgy, és gyakorta jelentős
mértékben e termékek vásárlóinak is.
Utóbbiaknak azzal, hogy a kibővített termékválasztéknak, valamint a részben-egészben reájuk épülő strukturált finanszírozásnak köszönhetően sokkal inkább juthatnak a piacon a szükségleteiknek és a lehetőségeikhez illeszkedő konstrukcióban pénzhez. És szintúgy
komoly szerepe van az innovációnak a felügyelők és a
felügyeltek versenyében is...
Tudjuk, a szakirodalomból is - pl. Inventing Money
(Wiley), magyar kiadásban A talált pénz (Panem), My
life as a Quant (Életem Quant-ként, Wiley, (MISZ Hírlevél 2005/21. sz.) -, hogy az új pénzügyi termékek
tervezésében a nagy cégek ma már a felsőfokú matematika és az elméleti fizika legfejlettebb eszközeit alkalmazzák. Ennyire mívessé vált e területen a fejlesztés,
és természetesen az eredményei. Egy ilyen szótár magyar alkotóinak a munkáját éppen az teszi különösen
nehézzé, eredményét viszont számunkra még értékesebbé, hogy az új pénzügyi termékek messze túlnyomó
hányada külföldi piacokon kerül forgalomba, nagy részükre nekünk elfogadott magyar szavunk sincs, a termékváltás pedig kegyetlenül gyors. Emellett, az angol
elnevezésekből gyakorta nem lehet következtetni a termékek lényegére, tehát azt ki kell kutatni, és egyenként
megtanulni.
A szótár könyv-formában kapható, és melléklete egy CDROM, amely a teljes anyagát tartalmazza. Tartalmának
mennyisége az Akadémiai Kiadó kitűnő középszótárainak felel meg: 80.000 címszó, 100.000 szótári
adat. Az angol-magyar rész természetesen nem csak
szavak, hanem kifejezések magyar megfelelőjét is adja.
Bizonyos mértékig szinonima-szótárként is működik, a
címszó után gyakran hoz azonos jelentésű más kifejezéseket is. Jelentős részben értelmező szótárként is szolgál, ha nincs tökéletesen megfelelő magyar kifejezésünk.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Faludy György: A Pokol tornácán - Alexandra Kiadó,
2006
Dr. Osman Péter ismertetése
Faludy a Villon „fordításaival” (átköltéseivel) vált a művelt
közönség kedvencévé, 1934-37 között. Sokaknak talán
még emlékezetesebbek a Német zsoldosdal sorai:
„Mink volnánk hát a foltozott / irhájú hirhedt zsoldosok,
/ kiknek egészen egyremegy, / hogy völgybe, avagy
hegyre megy, / parasztra, úrra, papra megy, / bitóra
vagy csak babra megy. (...)Nem ismerünk apát, anyát,
/ kivágunk minden almafát, / megmérgezzük a kútvizet, / s azt szolgáljuk, ki megfizet, / annyit se mondunk: jónapot, / s kinyitjuk a hordó-csapot, / széthordjuk ingóságodat, / kurvának visszük lányodat, / s ha
nem mondod, hogy: köszönöm / lebunkózunk a küszöbön, / mert mink vagyunk a foltozott / irhájú német
zsoldosok.„. És szintúgy tőle: „Ha nincsen pénze, híve
és hite, / s rokkant szekerét nyeldekli a kátyú, / mi a
diktátor utolsó rime? / Ágyú.”
Ízig-vérig a csodálatos és elátkozott 20. század gyermeke. A Terror Háza honlapján olvasható életrajza
szerint 1910-ben született, 1938-ban Franciaországba
emigrál, 1940-41 között a németek elől Marokkóba
menekül, 1941-ben Roosevelt elnök meghívására New
Yorkba megy, 1943-45 között beáll az amerikai hadseregbe. 1946-ban hazatér Magyarországra. 1946-50
között a Népszava irodalmi szerkesztője. 1950-ben
letartóztatják, az Andrássy út 60-ba, a kistarcsai, majd
a recski internálótáborba viszik. 1953-ban szabadul, a
rehabilitációt visszautasítja. 1956-ban Londonba emigrál, 1957-62 között az Irodalmi Újság felelős szerkesztője.
1962-67 között a New York-i Columbia Egyetemen és
más észak-amerikai egyetemeken tanít, 1967-ben Torontóba költözik, 1989-ben hazatelepszik. 1994-ben az
SZDSZ országgyűlési képviselőjelöltje. 1994-ben Kossuth-díjat kapott. 1996-tól Budapest díszpolgára. Számos vers- és fordításkötete mellett írt regényt, esszéket, az Alexandra most adta ki Rotterdami Erasmus-ról
írt életrajzát, és közéleti írásainak, valamint lírai alkotásainak A forradalom emlékezete c. válogatását. Nemrég hunyt el, szellemileg mindvégig aktív maradt.

A szűk értelemben vett pénzügyi kifejezések mellett
gazdaságiakat is tartalmaz - pl. a „marginal enterprise”
szócikk a „marginális vállalat” kifejezés mellett magyarázatként közli, hogy „gazdaságilag még indokolható a
működése”. A „magyar-angol mutató” szerény elnevezés
mögött pedig ugyancsak egy jó szótár rejtőzik.
Tény, hogy ezeket az angol kifejezések nincsenek kőbe
vésve, azokat általában a piaci gyakorlat hozza felszínre,
alakítja és formálja a jelentéstartalmukat. Így könnyen
megtörténhet, hogy találunk itt olyanokat is, amelyeknek
a jelentését többé-kevésbé másnak tudjuk - ez a dolog
elkerülhetetlen velejárója.

Kalandos, hosszú életét - amely tökéletesen jellemzi a
kort, amelyben élt, s annak szellemi, valamint politikai
áramlatait - három kötetben írta meg. A nálunk is szenzációként fogadott Pokolbeli víg napjaim 1938-tól követi
élete sorát, s a háborús éveken át végig vezet a háború
utáni Magyarország poklának legmélyebb bugyrain: A
rettegett ÁVO félelmetes központja, majd a kegyetlen
internáló táborok: Kistarcsa, Recsk. Amíg Szolzsenyicin
világhírű kisregénye a lágerben való túlélésről szólt, e
részek különlegességét az adja, hogy Faludy életteli
képet ad, hogyan igyekezett a mindezen szenvedés és
megaláztatás között megőrizni szellemének túlélését.

Kiemelést érdemel, hogy a CD-ROM szervesen illeszkedik a kiadó kitűnő CD-ROM szótárcsaládjába. Utóbbi
működéséről csak jót mondhatunk. Kezelése abszolút
felhasználóbarát, és egy szó, kifejezés beírására az
összes szótár, amely azt tartalmazza, automatikusa a
segítségünkre siet. És ezzel már 13 van! Probléma
esetén pedig mindig számíthatunk a kiadó kitűnő ügyfélszolgálatára.

E kötet azzal zárul, hogy bocsánatkéréssel szabadon
engedik. A második - Pokolbeli napjaim után - ’56-ról, a
menekülésről, és az újabb hontalanság első éveiről ad
számot egy újabb sorsfordulóig, felesége 1963-as haláláig. A Pokol tornácán itt veszi fel a fonalat. Magánéleti
részletek, és az életút további állomásai mellett - Málta,
Toronto, Tanger, megérkezés Magyarországra - mintegy harmadát rövid arckép vázlatok teszik ki, jól ismert,
és nekünk kevésbé ismerős magyarokról. S akárcsak a

XVI. évf.

2006. november 7.

20. szám

korábbiakban, az egésznek az ízét jelentősen meghatározza, hogy Faludy önmagáról nem minden exhibicionizmus nélkül, másokról a véleményének olykor kíméletlen kimondásával szól.

Bekker Zsuzsa (szerk.): Közgazdasági Nobel-díjasok
1969-2004 - KJK-KERSZÖV, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése
Ezt a kötetet érdemes mindenkinek ismernie, akit érdekel a mai közgazdaságtan, sőt mindenkinek, aki legalább valamelyes betekintést akar nyerni abba a boszorkánykonyhába, ahol a mindannyiunk életének menetét oly sokban befolyásoló elméletek jelentős részét
kimunkálják. Érdemes azért is, mert a világunkat nagyrészt a gazdasági erők szervezik, irányítják, így jó értenünk legalább valamennyit a működésükből - mindezekkel eljutottunk a közgazdaságtan gyakorlati jelentőségéhez. A közgazdaságtan pedig olyan tudomány, amelyet
részben felfedeznek, részben megalkotnak e szakma
legjobbjai - nem csekély hányadában éppen azok, akikről
e kötet szól.
Az Encyclopaedia Britannica szócikkéből idézve, a közgazdaságtan társadalomtudomány, amely a javak termelésének, elosztásának és fogyasztásának elemzésére
és leírására törekszik. Közgazdászok egyik megfogalmazása szerint a közgazdaságtan az emberiséget a rendes
életvitelében tanulmányozza, és az egyéni és a közösségi cselekvések azon részét vizsgálja, amely a legszorosabban kapcsolódik a jólét anyagi alapjainak megszerzéséhez és felhasználásához. Igen érdekes az az újabb
meghatározása, amely már a készleteink végességére
tekint - e szerint ez a tudomány a kitűzött célok, valamint a korlátozott, többféle célra is felhasználható erőforrások közötti kapcsolat kezelésében megmutatkozó
emberi magatartást vizsgálja.
Azok az erők, tényezők, összefüggések, mechanizmusok, amelyeket a közgazdaságtan kiismerni és magyarázni igyekszik, gyakorta kevésbé egyértelműen mutatkoznak meg, mint a természettudományok vizsgálatának tárgyai. Tény az is, hogy itt az elméletek bizonyítása
csak igen korlátozottan támaszkodhat a többször ismételt kísérletek következetesen azonos kimenetelére.
Mindez arra vezet, hogy itt a törvényszerűségeknek
több, egymástól akár markánsan is különböző arca,
vetülete is lehet.
Bekker Zsuzsa nagyívű bevezető áttekintéséből: 1974ben Friedrich August von Hayek és Gunnar Myrdal
megosztva kapták a közgazdasági Nobel-díjat. Egy értékelő szerint „Myrdal azzal töltötte az életét, hogy átkozta a szabadpiacot, mint kelepcét és téveszmét, míg
Hayek azzal, hogy minden kísérletet a szabadpiac szabályozására az ördög műveként átkozott el”. Hayek és
Myrdal díjazása ezért azt sugallja, hogy az arról döntő
bizottság mindkettőjük munkásságát kiemelkedően
értékesnek tartotta.
A KJK-Kerszöv e kitűnő kötete a 2005. évet nem számítva valamennyi közgazdasági Nobel-díjas, összesen
55 tudós munkájának bemutatását, Bekker Zsuzsa
szavával azok tudományos arcélét tárja elénk. Amint
előszavában mondja, a kötet a 20. sz. második felének
közgazdaságtani elmélettörténetét vázolja fel, és e tanulmányok együttese vélhetően átfogó képet ad a mo-

Új tagok
dern közgazdasági gondolkodás szerteágazó voltáról,
gazdagságáról és sokszínűségéről - akkor is, ha az itt
bemutatott díjazottak tevékenysége valójában csak egy
szűkebb szegmensét fedi le egy szélesebben értelmezett közgazdasági gondolkodásnak.
Kiemelkedő érdeme ennek az összeállításnak a tökéletes szakmai megbízhatósága.
A díjazottakat és azok munkásságát bemutató tanulmányokat kivétel nélkül a közgazdaságtan mai hazai kiválóságai készítették, mindegyiket olyan, akinek szakértelmi
kompetenciája megfelelően lefedi a díjazott tevékenységi
területeit. Összesen 49 szerző dolgozott így e köteten,
nyilvánvalóan a közgazdaságtan, és a szóban forgó
díjazott iránti tiszteletadásként.

Köszöntjük új tagjainkat!
Tagsorszám
499.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:
vezető:
telefon:

77 Elektronika Műszeripari Kft.
1116 Budapest, Fehérvári út
98.
Farkas Ferenc
206-1480/118
206-1481
ffarkas@e77.hu
Zettwitz Sándor
206-1480

A 77 Elektronika Kft. tevékenysége magában foglalja a
termékei tervezését, mechanikai, hardware és software
fejlesztését, miközben jelentős gyártási kapacitással is
rendelkezik. A vállalatnak két fő területe van:
- Orvosi diagnosztika: Vércukormérő és vizeletelemző
reflexiós fotóméterek és ezek reagens anyagait
gyártja személyes és laboratóriumi használatra.
- Telekommunikáció: A Telekommunkáció területén a
77 Elektronika vonalsokszorozó berendezéseket és –
ezen termékek tovább fejlesztett változataként –
szimmetrikus és aszimmetrikus szélessávú adathozzáférést biztosító berendezéseket gyárt szolgáltatók
és rendszerintegrátorok számára.

Tagsorszám
500.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:
vezető:

UNIVERSIS Mérnöki Iroda
Kft.
3100 Salgótarján, Füleki út
39. fsz. 1.
Dr. Siposs István
46/365-560
46/327-613
machsi@uni-miskolc.hu
Dr. Simonyi Sándor
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Sajtószemle
telefon:
e-mail:

32/432-432
sandor.simonyi@trigone.hu

A vállalkozás profilja mechatronikus hajtáslánc irányítási
rendszerek kutatás-fejlesztése, gyártás szervezése,
különös tekintettel a mechatronikus aktuátorokra. Tevékenységével – a Miskolci Egyetem támogatásával –
kielégítetlen piaci rést céloz meg spin-off cégként, a
salgótarjáni TROGON Elektronica Kft. infrastruktúrális
bázisán és a Knorr Bremse Fékrendszerek Kft. háttértámogatásával.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

„…Több kezdő vállalkozás és a nagy informatikai cégek
is úgy látják, az internetes keresők fejlesztése még
gyerekcipőben jár…”
NÉPSZABADSÁG, 2006. OKTÓBER 25., SZERDA, 16. OLDAL
TUDÁSKÖZPONT: VONZÓ ISMERETLEN
„…A kutatóegyetemek és vállalatok szoros együttműködése a kutatás-fejlesztési erőforrások hatékonyabb
felhasználását, az eredmények gyors piaci megjelenését
hozhatja…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006.

OKTÓBER

25.,

SZERDA,

TELEBIT, 5.

OLDAL

HULLÁMZÓ ICT
VAN MÉG MIT BEHOZNIA MAGYARORSZÁGNAK AZ ÍNFOKOM K +F

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség
és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.
PÁLYÁZATVADÁSZ , 2006. OKTÓBER 19., 9. OLDAL
NÖVEKVŐ K+F-RÁFORDÍTÁS

TERÜLETÉN

METRO, 2006. OKTÓBER 26., CSÜTÖRTÖK, 17. OLDAL
ÚT A TUDOMÁNYHOZ ÖSZTÖNDÍJAK IDÉN IS
„…PÁLYÁZAT. Idén újra lehet őség nyílt pályázni Út a
tudományhoz ösztöndíjra. A természettudományok, a
műszaki tudományok és a matematika területén bármilyen kutatási, innovációs témával pályázhatnak tanárok
és a velük közös kutatómunkában részt venni szándékozó legalább l0. évfolyamos diákok…”
NAPI GAZDASÁG, 2006.

PÁLYÁZATVADÁSZ , 2006. OKTÓBER 19., 9. OLDAL
ÜZLETI ANGYAL KLUB
A MUNKAADÓK LAPJA, 2006. OKTÓBER 20., 31-33. OLDAL
FELÉRTÉKELŐDŐ TUDÁSMENEDZSMENT
NAPLÓ, 2006. OKTÓBER 24., 19. OLDAL
A REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS TANÁCS ÁLLÁSFOGLALÁSAI
VILÁGGAZDASÁG, 2006. OKTÓBER 24., 6. OLDAL
OROSZ INNOVÁCIÓS OFFENZÍVA
NAPLÓ, 2006. OKTÓBER 24., 18. OLDAL
ÖTLET - FEJLESZTÉS - INNOVÁCIÓ
VILÁGGAZDASÁG, 2006. OKTÓBER 24., KEDD, 6. OLDAL
SZLOVÉNIA KÖZELEDIK A LISSZABONI CÉLOKHOZ
„…A társasági adó 25-ről 20 százalékra történő fokozatos csökkentéséről, illetve a k+f terén társaságiadókedvezmények biztosításáról szóló döntések a legfontosabbak azok közül, amelyeket az EU lisszaboni
célkitűzéseinek a megvalósításáért hozott a szlovén
kormány. Ljubljana a napokban jelentést tett közzé az e
téren elért eredményeiről. EUbusiness…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. OKTÓBER 24., KEDD, 10. OLDAL
AUDI: CSAK AZ ELSŐ A SORBAN?
„…A kormány már hetek óta tárgyal a német cég jövőbeni befektetéseiről
Szakértők rámutattak, hogy az intézkedés elsősorban
az olyan növekvő szektorokat, mint a szolgáltatói, a
finanszírozó vagy éppen k+f központokat érinti rendkívül
hátrányosan…”
24 ÓRA, 2006. OKTÓBER 24., 10. OLDAL
TIZENKÉTMILLIÁRDNÁL TÖBB JUT KUTATÁSFEJLESZTÉSRE
NAPI GAZDASÁG, 2006. OKTÓBER 25., SZERDA, 7. OLDAL
SPECIÁLIS KERESŐK JÖNNEK
SOK PÉNZ VAN A KUTAKODÓSZOFTVEREKBEN

OKTÓBER

26.,

CSÜTÖRTÖK,

2.

OLDAL

LEGINKÁBB A TŐKEHIÁNY AKADÁLYOZZA AZ INNOVÁCIÓT
„…Magyarországon a 2002–2004 közötti időszakban
az iparban és szolgáltatási szektorban működő vállalkozások átlagosan 18,1 százaléka volt innovatív – azaz
vezetett be új terméket vagy új eljárást, illetve kezdett el
ilyen tevékenységet –, a cégek mérete és ágazati hovatartozása alapján azonban nagyok a különbségek – derül
ki a KSH újonnan publikált felméréséből…
…A megkérdezett vállalkozások 12 százaléka volt
termékinnovátor, míg 11,2 százalékuk eljárásinnovátor…
…Az innovációs tevékenységet akadályozó tényezők
közül első helyen a tőkehiány szerepelt, és majdnem
ugyanolyan súllyal másodikként a magas innovációs
költségek. A szakképzett munkaerő hiánya csak kissé, a
nem elégséges információk pedig elhanyagolható mértékben hátráltatták a vállalkozásokat…”
NAPI GAZDASÁG, 2006.

OKTÓBER

26.,

CSÜTÖRTÖK,

7.

OLDAL

PROFIT KERESNEK A K+F PÉNZEK BEHAJTÁSÁRA
„…Ismét külső céget bízna meg a Kutatásfejlesztési
Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) 1,7 milliárd
forint névértékű kinnlevőségeinek behajtásával,..”
NAPI GAZDASÁG, 2006.

OKTÓBER

26.,

CSÜTÖRTÖK,

8.

OLDAL

SZELLEMITULAJDON-VÉDELMI VETÉLKEDŐ
TALÁLD MEG/KI/FEL!
NÉPSZAVA , 2006. OKTÓBER 26., CSÜTÖRTÖK, ECO.COM
4+5. OLDAL
TUDÁS-IPAR -TELEPÍTÉS – EXTRAPROFITOT HOZ A SZELLEMI TŐKE
„…A világon másodikként Magyarországon hozott létre
mikroelektronikai mintalabort a Mentor Graphics. A
támogatás lehetőséget jelent, hogy nagyobb számú
hozzáértő szakember kerüljön ki a Műszaki Egyetem
falai közül, de még így is lemaradásban vagyunk a régióhoz képest…”

MELLÉKLET,

XVI. évf.

2006. november 7.

VILÁGGAZDASÁG, 2006.

OKTÓBER

26.,

20. szám

CSÜTÖRTÖK,

14.

OLDAL

KILENCSZÁZMILLIÁRD FORRÁS KKV-KNAK
„…Lesz elegendő forrás, lesznek újfajta pályázatok a kisés közepes vállalkozások közvetlen és közvetett támogatására…”
FIGYELŐ, 2006.

OKTÓBER

26.-NOVEMBER 1., 50+51.

Sajtószemle
VILÁGGAZDASÁG, 2006. OKTÓBER 27., PÉNTEK, 1+5. OLDAL
TÖBB PÉNZ KUTATÁSRA , FEJLESZTÉSRE
„…A magyar kis- és középvállalkozások számára pluszlehetőséget jelenthet kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységük bővítése szempontjából, hogy az EU
2007-13 között hozzávetőleg 5 milliárd eurós forrást
biztosít a tagállamoknak…”

OL-

DAL

A TEREMTÉS BORONÁI
„…Magyarországon is megjelentek az üzleti angyalok,
akiknek tőkéjére azok az induló, jellemzően újító vállalkozások számíthatnak, amelyek a kockázati tőke számára
túl kicsik…
…Pakucs János szerint az üzleti angyal általi finanszírozásnak olyannyira nem alakult még ki a kultúrája az unió
új tagállamaiban, hogy a két oldal kölcsönösen tart :,
egymástól: miközben az ötletgazda attól retteg, hogy
megfosztják az ötletétől, a befektető a kockára tett
tőkéjét félti. Wikonkál Éva saját tapasztalatai is arról
árulkodnak: roppant nehéz eljuttatni a projektgazdákat
odáig, hogy megnyíljanak a lehetséges finanszírozók
előtt…”
MAGYAR NEMZET, 2006. OKTÓBER 27., PÉNTEK, 15. OLDAL
VESZÉLYBEN AZ INNOVÁCIÓ
KIMŰVELT EMBERFŐK KÉPZÉSÉRE NEM JUT ELÉG PÉNZ
„…Ötszázmilliárd forint uniós pénzzel száll be a kormány
a következő hét évben a tudásközpontok létrehozásába.
A cégvezetők szerint az állam inkább a saját feladatait,
például a közoktatás fejlesztését lássa el jól, s ne adóztassa túl a vállalkozásokat…
...A világon azok a gazdaságok fejlődnek jobban az átlagosnál, amelyekben a tudomány és a tudomány eredményeit azonnal termékre váltó vállalkozások szorosan
együttműködnek…”
NAPI GAZDASÁG, 2006. OKTÓBER 27., PÉNTEK, 4. OLDAL
MÉG NEM TÖLTIK BE SZEREPÜKET A HAZAI TUDÁSKÖZPONTOK
A CÉL AZ INNOVÁCIÓS KIADÁSOK NÖVELÉSE
„…A tudásközpontok meghonosítása lehet a magyar
gazdaság kitörési pontja, mert ezek a központok fellendíthetik a hazai innovációs tevékenységet. A cél az, hogy
a k+f-re fordított kiadás a GDP egy százalékáról 2013ra a nemzeti össztermék 2,5 százalékára növekedjen –
jelentette ki Egyed Géza, a gazdasági tárca szakállamtitkára egy szakkonferencián…”
NÉPSZABADSÁG, 2006. OKTÓBER 27., PÉNTEK, 5. OLDAL
DŐL(NE) A TŐKE A TUDÁSKÖZPONTOKBA
Egyértelmű befektetői érdeklődés övezi a magyarországi
tudásközpontok megjelenését, és EU-támogatásokra is
számíthatnak a kutatási és a gazdasági szféra együttműködését segítő intézmények – derült ki a Népszabadság tegnapi kerekasztal-beszélgetésén…
…Fontos, hogy a szabályozórendszer is kellőképpen
innovációbarát legyen. Ezt, és az adminisztratív fékek
eltávolítását szolgálja a még az idén a kormány elé
kerülő „üzletre hangolva” program is…”
NÉPSZABADSÁG, 2006. OKTÓBER 27., PÉNTEK, 12. OLDAL
AZ AKADÉMIA KÖZGYŰLÉSE ELÉ
„…Ezúttal valóban sorsdöntő akadémiai közgyűlés előtt
áll a magyar tudományos élet. Nem azért, mert – mint
az a hivatalos programban szerepel – a tudós testület
arról dönt majd, hogy jóváhagyja-e az elnökség által
beterjesztett reformkoncepciót…”

MAGYAR NEMZET, 2006. OKTÓBER 28., SZOMBAT , 14.
OLDAL

TÖBB PÉNZ KUTATÁSRA ?
KISALFÖLD, 2006. OKTÓBER 28., 4. OLDAL
TUDÁSKÖZPONTOKAT HOZNAK LÉTRE
MAGYAR NEMZET, 2006.

OKTÓBER

28.,

SZOMBAT ,

16.

OLDAL

BIOLÓGIAI NAGYHATALOM LEHETÜNK
„…Befektetői konferenciát szervezett a Magyar Biotechnológiai Szövetség (MBSZ) és az ITDH Magyar
Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. A konferencia célja az volt, hogy felhívja a külföldi kockázati
tőkebefektetők figyelmét a hazai biotechnológia szektorra, valamint hogy lehetőséget biztosítson a szférában
működő hazai cégek között a kapcsolatteremtésre…”
NÉPSZABADSÁG, 2006. OKTÓBER 30., HÉTFŐ, 1+10. OLDAL
PUHA REFORMOK
RENDKÍVÜLI MTA- KÖZGYŰLÉS
NÉPSZABADSÁG, 2006. OKTÓBER 30., HÉTFŐ, 20. OLDAL
IRÁNYTŰ MÁGNES NÉLKÜL
MAGYAR FEJLESZTÉS
„…Rangos díjat nyert az EU Fiatal Tudósok Versenyén
egy magyar fejlesztésű újítás, a mobiltelefonra telepíthető virtuális iránytű. Az új alkalmazás máris felkeltette
a mobilszolgáltatók érdeklődését…”
NÉPSZAVA , 2006. OKTÓBER 30., HÉTFŐ, 1+4. OLDAL
REFORMKÖZGYŰLÉS A TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁN
MAGYAR HÍRLAP, 2006. OKTÓBER 30., HÉTFŐ, 18. OLDAL
RÁTALÁLTAK A KISVÁLLALKOZÁSOK A KÜLPIACOKRA
„…Bár többnyire a kisvállalkozások versenyképtelenségéről hallunk, valójában 15-20 ezer olyan magyar vállalkozás lehet, amely külföldön is versenyképes. Ezek a
cégek egyre inkább ki fogják tudni használni azt a tényt,
hogy az uniós csatlakozással félmilliárd főnek lehet
eladni - mondják a szakemberek…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006. OKTÓBER 30., HÉTFŐ, 28. OLDAL
INNOVÁCIÓ ÉS LOGISZTIKA GÖDÖLLŐN
„…A kereskedelmi és logisztikai szolgáltatásokon túl a
tudás alapú iparágak letelepítését és a gödöllői régió
fejlesztését tűzte ki célul a Gödöllői Innovációs és Logisztikai Park…”
HÍRADÓ ONLINE, 2006. OKTÓBER 30.
MAGYAR TALÁLMÁNY A SCIENCE NEWS CÍMLAPJÁN
MFOR. HU, 2006. OKTÓBER 30.
AZ INTERNETEN IS VÁLHAT BELŐLÜNK INNOVÁCIÓS MENEDZSER
VILÁGGAZDASÁG, 2006. OKTÓBER 31., KEDD, 6. OLDAL
K+F LEMARADÓ EURÓPAI CÉGEK
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Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Sajtószemle
„…Az USA és Európa közötti innovációs szakadék tovább mélyült az elmúlt években, ugyanis az amerikai
cégek továbbra is többet költenek kutatás-fejlesztésre,
mint európai társaik – derül ki a brit kereskedelmi és
ipari minisztérium felméréséből…
…A világ 1250 legjelentősebb társaságát rangsoroló
listán Magyarországról egyedül a Richter Gedeon található meg, amely a felmérés szerint 34,35 millió fontot
(mintegy 50 millió eurót) fordított az elmúlt egy évben
kutatás-fejlesztésre. A gyógyszeripari cég az Európai
Bizottság október eleji ranglistája (VG, 2006. október
6., 5. oldal.) szerint a kelet-közép-európai térség leginnovatívabb cégének számít a k+f-re fordított kiadások
alapján…”
ECHO TV, VÁLLALKOZZ OKOSAN!, 2006. OKTÓBER 31,
JÉGZSELÉ

MAGYAR NEMZET, 2006. OKTÓBER 31., KEDD, 14. OLDAL
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS AZ AKADÉMIÁN
„...Rendkívüli közgyűlésen tárgyalta hétfőn a Magyar
Tudományos Akadémia saját megújulásának lehetőségeit, tovább folytatva azt az eszmecserét, amely már
korábban megkezdődött a változtatásról, nem utolsósorban a kormány gazdasági megszorító intézkedéseire
reagálva…”
NÉPSZABADSÁG, 2006. OKTÓBER 31., KEDD, 17. OLDAL
NEM ÜTKÖZNE AZ AUDI
A NÉMET CÉG A KUTATÁS -FEJLESZTÉSRE FORDÍTOTT ÖSSZEGET
LE SZERETNÉ ÍRNI SZOLIDARITÁSI ADÓBÓL

AZ

IT-BUSINESS, 2006. OKTÓBER 31., 5,16-21. OLDAL
KÍVÜL-BELÜL KUTATÁS
MFOR.HU, 2006. OKTÓBER 31.,
A TUDÁSTŐKE JEENTHETI A KIUGRÁST HAZÁNK SZÁMÁRA
EDUPORT, 2006. OKTÓBER 31.,
A MAGYAR TUDOMÁNY ÜNNEPE A BMF-EN
ZALAI HÍRLAP, 2006. OKTÓBER 31., 5. OLDAL
MAGYAR TALÁLMÁNY CÍMLAPON
MTV 1, NAPKELTE 2, 2006. NOVEMBER 1.
A KUTATÁSFEJLESZTÉSRŐL-VÍZI E. SZILVESZTER

MAGYAR HÍRLAP, 2006. OKTÓBER 31., KEDD, 18. OLDAL
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉS AZ AKADÉMIÁN
„…Az MTA májusában kezdődött reformfolyamatának
egyik célja, hogy a magyar kutatásszervezet teljesítmény- és minőségelvű átalakítását az Akadémia saját
kutatóhálózatában valósítsa meg…”

NÉPSZAVA , 2006. OKTÓBER 31., KEDD, 4. OLDAL
SZÉCHENYI SZELLEMÉBEN FOLYTATJA A REFORMOKAT

IT-BUSINESS, 2006. OKTÓBER 31., 18-19. OLDAL
TUDÁSKÖZPONT HÁROM VÁLTOZATBAN

AKA-

DÉMIA

„…Az utat mi kívánjuk meghatározni” – hangsúlyozta
hétfői megnyitó beszédében Vizi E. Szilveszter elnök a
Magyar Tudományos Akadémia rendkívüli közgyűlésén,
ezzel elutasítva minden olyan külső szándékot, „ami
valamiféle hivatal” reformelképzelését erőltetné a testületre…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. OKTÓBER 31., KEDD, 1+8. OLDAL
„SZOLIDARITÁSI" KISKAPUT NYIT A K+F
„…A vállalkozások levonhatnák a szolidaritásiadóalapjukból a kutatás-fejlesztésre, innovációra fordított
összegeket - információink szerint erre vonatkozó javaslatot nyújtott be a Pénzügyminisztériumhoz a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. OKTÓBER 31., KEDD, 19. OLDAL
MÁSFÉL ÉV MÚLVA INDUL A CORVIN TUDÁSPARK
KOSSUTH RÁDIÓ: DÉLI KRÓNIKA, 2006. OKTÓBER 31., KEDD
RENDKÍVÜLI REFORM KÖZGYŰLÉST TART A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
„…Rendkívüli reform közgyűlést tart a Magyar Tudományos Akadémia. A két napos tanácskozáson egyebek
között elhangzott, a szellemi tőkéjével Magyarországnak
törekednie kell arra, hogy Közép-Kelet Európa tudományos központja legyen…”

METRO, 2006. NOVEMBER 2., CSÜTÖRTÖK, 1+8. OLDAL
SZIGORÚAN TAKARÉKOS A BÜDZSÉ
„…GAZDASÁG A parlament elé kerülő, a kormány által
a hét elején elfogadott költségvetési terv a
konvergenciaprogramban foglaltaknak megfelelően 6,8
százalékos GDP-arányos hiánnyal számol…
… az alapkutatás kasszája 4,2 milliárddal szűkül…”
NAPI GAZDASÁG, 2006.

NOVEMBER

2.,

CSÜTÖRTÖK,

2.

OLDAL

MÉGSEM GYURCSÁNYNÁL LESZ AZ UNIÓS KASSZA KULCSA
SZILVÁSY ÉS KÓKA ERŐSÖDHET LEGINKÁBB A JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSSEL

„…míg a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásai 11 százalékkal bővülnek…”
NÉPSZAVA , 2006. NOVEMBER 2., CSÜTÖRTÖK, 4. OLDAL
TÖRVÉNY VÉDI A TUDOMÁNYOS INTÉZMÉNYEK VAGYONÁT
FIGYELŐ, 2006. NOVEMBER 2.-8., 10. OLDAL
VERSENYHÁTRÁNYBAN
„…Magyarország számos, a verseny képességet alapvetően meghatározó tényezőben maradt le a régió többi
országához képest…”.
SZÍNES BULVÁR LAP, 2006.

NOVEMBER

3.,

PÉNTEK,

10.

OLDAL

DÁNIEL TALÁLMÁNYA VILÁGHÍRŰ LETT
RUBIK ERNŐ HÁZI FELADATAKÉNT HAJTOGATTA
ŰRKUTATÓK IS ÉRDEKL ŐDNEK
NAPI GAZDASÁG, 2006.

NOVEMBER

3.,

A SPIDRONT

PÉNTEK,

1+4.

-

OL-

DAL

ZF-KUTATÓBÁZIS MISKOLCON
„…A német ZF Friedrichschafen AG új k+f-bázis létrehozását tervezi Miskolcon. A tervek szerint a borsodi
megyeszékhely egyetemének tudásbázisára építkezve
még az év vége előtt megkezdheti munkáját a fejlesztőés tesztmérnöki csapat…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. NOVEMBER 3., PÉNTEK, 8. OLDAL
TANULMÁNYI-KUTATÓI KÖZPONT NYÍLT
„…Együttműködés. A hét elején nyílt meg az IBM Center
of Advanced Studies (CAS) budapesti egysége, amely az
IBM Magyarország és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös projektje…”
PETŐFI RÁDIÓ, 2006. NOVEMBER 5.
RIPORT GILYÉN ANDRÁSSAL

XVI. évf.

2006. november 7.

20. szám

MAGYAR HÍRLAP, 2006. NOVEMBER 6., HÉTFŐ, 12. OLDA
PROFITORIENTÁLT KUTATÓEGYETEMEK
„…Több tucat tudáscéget hoztak létre magyarországi
egyetemek az elmúlt két évben. A Semmelweis Egyetemen például abban reménykednek, hogy tizenöt év múlva már a cégeikből tudják finanszírozni kiadásaik jelentős hányadát…”
NAPI GAZDASÁG, 2006. NOVEMBER 6., HÉTFŐ, 17. OLDAL
„…A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési
Tagozata,...
...a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
és a NAPI Gazdaság VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI FÓRUMA 2006. november 23-án (csütörtökön) 14.30
órai kezdettel tartja következő rendezvényét…”
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Várható események
VILÁGGAZDASÁG, 2006. NOVEMBER 6., HÉTFŐ, 2. OLDAL
TAVALY 207,8 MILLIÁRD FORINT JUTOTT K+F-RE
„…A múlt évben kutatás-fejlesztési tevékenységre folyó
áron számítva összesen 207,8 milliárd forintot fordítottak Magyarországon, 14,5 százalékkal többet, mint
2004-ben. A KSH szerint a ráfordítások 45 százaléka a
vállalkozási kutató-fejlesztő helyeken valósult meg, míg
29 százaléka a kormányzat által működtetett kutatófejlesztő Intézetekben és egyéb kutatóhelyeken, a fennmaradó rész, 26 százalék pedig a felsőoktatás) kutatóhelyeken jött létre…”
NÉPSZABADSÁG, 2006.

NOVEMBER

4.,

SZOMBAT ,

11.

OL-

DAL

MINTAVILLÁM
MEGNYÍLT AZ ORSZÁGOS MŰSZAKI MÚZEUM TANULMÁNYTÁRA

Pályázati felhívás
EURÓPAI PÁLYÁZATÍRÓ ÉS PROGRAMMENEDZSER KÉPZÉS
2005 áprilisában megnyílt egy pályázati lehetőség (ROP 3.1.2.; www.vati.hu - ROP Képzési programok), amely
közhasznú vagy kiemelten közhasznú civil szervezetek munkatársainak, önkormányzati képviselőknek, önkormányzati
intézmények vezető beosztású alkalmazottainak, területfejlesztésben dolgozó szakembereknek "ingyenes" tanfolyamok, képzések elvégzését teszi lehetővé.
A 80 órás Európai Pályázatíró és Programmenedzser Képzés - EUPROM több éves múltra tekint vissza. Több
mint 300 hallgató végzett már és egyre többen keresik, alkalmazzák az itt végzett pályázatírókat. A ROP 3.1.2-es
pályázat keretében a képzés is "ingyenesen" érhető el.
Az Iparfejlesztési Közalapítvány mint képző intézmény vesz részt a programban. A képzések folyamatosan, kb. havonta indulnak. Képzési napok: minden 2. hét csütörtök-péntek.
A Dél-Alföldi, az Észak-Alföldi és az Észak-Magyarországi régiókban még van lehetőség jelentkezés leadására, a többi
régióban a rendelkezésre álló keretek már kimerültek.
További információ a www.euprom.hu honlapon olvasható, illetve Viszlay Zsuzsanna, program asszisztenstől kérhető a 312-2213/107-es telefonszámon, és a viszlay@imfa.hu vagy az info@euprom.hu e-mail címen.

Várható események
2006. november 8-9-én CBC – EBN Konferencia lesz az INNOSTART szervezésében.
A rendezvény új helyszíne: Budapest KOGART Ház. (1062 Budapest, Andrássy út 112.).
A kétnapos esemény keretében először a Cross Boarder Connect projekt (CBC) záró konferenciájára kerül sor
2006. november 8-án, amely egy zártkörű projekt-partnertalálkozó.
2006. november 9-én „Tapasztalatcsere a szorosabb üzleti együttműködés érdekében” címmel EBN Konferenciára
várják az érdeklődőket. A november 9-i konferencia nyitott minden EBN-tag, vállalkozástámogató szervezet, kis- és
középvállalkozás, kutatóközpontok és egyetemek helyi és regionális képviselői számára.
A konferencia munkanyelve angol. Az angol nyelvű programot és jelentkezési lapot az INNOSTART honlapjáról
(www.innostart.hu.) lehet letölteni.
A konferenciát vacsora követi, ahol a résztvevőknek lehetőségük lesz a kapcsolatépítésre, eszmecserére.
További információ Kozma Ibolya irodavezetőtő l kérhető a 382-1505-ös telefonszámon.

18

Várható események

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Közép-Kelet Európai Vállalatfinanszírozási és Kockázati Tőke Konferencia
2006. november 8-án, szerdán, Hilton Budapest WestEndben
Részletes program:
9.00- 9.10
9.10-9.30
9.30-9.50
9.50-10.15

10.15-10.40

11.20-12.30
13.30-14.00

Köszöntő - Toby Mansel-Pleydell, ügyvezető partner Concorde Vállalati Pénzügyek
Globális és regionális M & A trendek
Előadó: Christian Schopper ügyvezető igazgató, CorpFinCE
A tőzsde értékteremtő szerepe az M& A folyamatokban
Előadó: Jalsity György elnök, Concorde Értékpapír Rt.
A sikeres vállalateladás előkészületei
Előadó: Howard Leigh ügyvezető igazgató, Cavendisch Corporate
finance
A jogi környezet aktualitásai akvizíciós környezetben
Előadó: Dr. Molnár Gábor ügyvéd, DLA Weiss-Tessbach Horváth
és Társai Ügyvédi Iroda
Panelbeszélgetés: A régió M&A piacának vezető szereplői

14.00-14.40

A vállalati kultúra átalakítása: Üzletvitel Invitel módra
Előadó: Martin Lea ügyvezető igazgató, Invitel
Panelbeszélgetés: Kockázati Tőke befektető értéknövelő szerepe

15.20-16.10

Panelbeszélgetés: Az eladói oldal tapasztalatai a régióban

16.20-17.10

Panelbeszélgetés: A vételi oldal tapasztalatai a régióban

A konferencia részvételi díja: 89.900 Ft + áfa.
További információ a www.portfolio.hu honlapon olva sható, illetve a 489-2310-es telefonszámon, vagy az
a.gajdics@con.hu e-mail címen kérhető.

Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében
Pénzforrás Pályázati Szemináriumra kerül sor
2006. november 14-én, 9.30 és 16 óra között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)
Program:
1. II. Nemzeti Fejlesztési Terv: Milyen pályázati, támogatási programok lesznek?
A konzultáció célja: információnyújtás a II. Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) napi két milliárd(!) forintnyi támogatásaira
való felkészüléshez.
Várható változások? Milyen lesz az új támogatási rendszer? Mit támogat a 15+1 új Operatív Program? Hogyan
tájékozódhatunk a pályázati felhívások lényeges szempontjairól - még azok megjelenése előtt? Hogyan készüljenek
fel a tanácsadók, hogy sikeresek lehessenek a hatalmas mennyiségű új EU forrás elnyerésében? A pályázati konzultációt tartja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szakértője.
2. Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Milyen támogatási programokat indítanak?
A konzultáció célja: információszerzés a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium új támogatási programjaira való
felkészüléshez. Mi változik? Milyen lesz az új támogatási rendszer? Beruházások támogatása, munkahelyteremtés,
vállalati folyamatmenedzsment, e-kereskedelem, hálózati infrastruktúra, ipari parkok, logisztikai központok, tanácsadás, műszaki-fejlesztés, innováció, vállalkozások jövedelemtermelő-képességének növelése. Ki-mire pályázhat az
Alapok Alapjához? A pályázati konzultációt tartja a GKM szakértője.
3. AVOP, Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Pr ogram, Mi várható? Mit fognak támogatni?
Mi változik az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknál? Milyen támogatásokat terveznek indítani? Hogyan készüljünk az új támogatásokra? A pályázati konzultációt tartja a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium vezető
szakértője.
A rendezvényen történő részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, a részvételi díjból a MISZ-tagok 10% kedvezményt
kapnak.
További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

XVI. évf.

2006. november 7.

20. szám
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A Magyar Iparjogvédelmi és Szervezői Jogi Egyesület
„TUDOMÁNYOS MÚLT, JELEN ÉS JÖVŐ A SZELLEMI TULAJDON TERÜLETÉN”
rendezvénysorozat a Magyar Tudomány Ünnepe keretében
„AKTUÁLIS IPARJOGVÉDELMI KÉRDÉSEK’06” konferenciát szervez
2006. november 22-én,
a Magyar Szabadalmi Hivatal földszinti Konferenciatermében.
(1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)
Program:
- Megnyitó: Dr. Sasvári Gabriella , a MIE alelnöke, a Védjegy-, Versenyjogi és Formatervezési Szakosztályának
vezetője; ügyvéd, S.B.G.&K. Ügyvédi és Szabadalmi Iroda
- Hormonterápia a gyógyszerpiacon: a biogenerikus verseny kezdete: Ravadits Imre, szabadalmi ügyvivő (Danubia
Szabadalmi és Védjegy Iroda) és Tar Miklós szabadalmi ügyvivő (Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.)
- Érdekességek az európai szabadalmi jog világából: Dr. Török Ferenc, szabadalmi ügyvivő (Danubia Szabadalmi
és Védjegy Iroda)
- Az Európai Bíróság és az OHIM egyes döntéseinek elemzése és azok hatása a hazai védjegyjogi gyakorlatra: Dr.
Szigeti Éva jogtanácsos (Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda)
- „Még broadcastingnak hívták…” Aktuális fejlemények a rádió- és televízió-szervezetek szomszédos jogi védelmét
érintő nemzetközi szerződéstervezetről: Dr. Munkácsi Péter osztályvezető-helyettes, Magyar Szabadalmi Hivatal
- Internetes „live show” – a „legnépszerűbb” fájlcserélési módokról (Bittorent, DCC) élőben: Buza Árpád, ProArt
Szövetség a Szerzői Jogokért
- Kerek-asztal beszélgetés a Creative Commonsról
Vitavezető: Dr. Békés Gergely jogtanácsos, MSZSZ Előadóművészi Jogvédő Iroda
Bevezető: Dr. Faludi Gábor ügyvéd, és Dr. Tomori Pál igazgató, MSZSZ Jogvédő Iroda
Felkért hozzászólók: Dr. Dudás Ágnes (Dr. Csontos és Társa Ügyvédi Iroda, PTE ÁJK Phd
hallgató) és Kelényi Attila (Kiskapu Kiadó)
- Kerek-asztal beszélgetés a domain nevekről
Vitavezető: Dr. Bacher Gusztáv, ügyvéd, Szecskay Ügyvédi Iroda
Bevezető: Dr. Ficsor Mihály elnökhelyettes, Magyar Szabadalmi Hivatal
Felkért hozzászólók: Dr. Mayer Erika infomediátor, Dr. Szamosi Katalin ügyvéd, az S.B.G.&K. Ügyvédi és
Szabadalmi Iroda elnöke és a Fővárosi Ítélőtábla domain-ügyeket tárgyaló bírája.
A konferencia részvételi díja 15.000 Ft + ÁFA (3.500 Ft + ÁFA ellátási költséggel együtt), melyről a válaszlap viszszaérkezése alapján számlát küldünk.
A konferenciával kapcsolatos egyéb információk Párkányi Máriától kérhetők a 353-1661-es telefonszámon.

A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetsége és a NAPI Gazdaság
Vállalkozásfejlesztési Fóruma
2006. november 23-án (csütörtökön) 14.30 órai kezdettel
tartja következő rendezvényét.
A rendezvény helyszíne: Bp. V. Kossuth L. tér 6-8, VI. em. 635 sz. terem
A rendezvény témája:
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Gazdaságfejlesztési Szakállamtitkársága
fejlesztést segítő tevékenysége

Előadó: Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára.
A Gazdaságfejlesztési Szakállamtitkárság feladata a magyar gazdaság reálkonvergenciájának elősegítése, az infokommunikáción alapuló tudásgazdaság fejlesztése, az üzleti környezet és klíma gyors javítása.
Célja az információs társadalom, a tudásalapú gazdaság, és az üzleti környezet állapotát felmérő nemzetközi ranglistákon jelentős előrehaladás elérése a következő négy évben. Ennek egyik fő eszközeként, a
szakállamtitkárság - pályázatok útján - anyagi támogatásokkal segíti a hazai vállalkozások fejlődését, tevékenységét.
A szakállamtitkársághoz tartozó főosztályok feladatköre:
-

Vállalkozásfinanszírozási Főosztály: a vállalkozások pénzpiaci finanszírozáshoz való hozzáférésének
javítása, a piaci elégtelenségek kiküszöbölése fejlesztéspolitikai és szabályzói eszközökkel, a pénzpiaci
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kínálati oldal és a vállalkozások piaci finanszírozhatóságának fejlesztésével. A gazdaságfejlesztési
programok stratégiai tervezésének és a kapcsolódó termékek kidolgozásának összefogása.
-

Üzleti Környezet Fejlesztése Főosztály: a gazdaság versenyképességének növelése, Magyarország
működőtőke-vonzó/felhalmozó képességének javítása a vállalkozások alapítása és működtetése tranzakciós költségeinek csökkentésével, a piacszabályzás és a kormányzati szektor vállalkozói szolgáltatásainak fejlesztésével a vállalkozói kultúra- és tudástranszfer ösztönzésével.

-

Innovációs és K+F Főosztály: a tudást gazdasági eredménnyé konvertáló innovációs értéklánc erősítését célzó koncepciók, stratégiák kidolgozása, a kutatást és az innovációt segítő jogszabályok, programok kialakítása, valamint az iparjogvédelem és a K+F eredmények gyakorlati hasznosításának támogatása.

-

Infokommunikációs és eGazdaság Főosztály: az információs társadalom terjedését korlátozó tényezők felszámolása, és a fejlődés elősegítése a hozzáférés, a tartalom, a motiváció, a képzettség és a
biztonság területén szabályozási, közpolitikai és támogatási eszközök összehangolt alkalmazásával.

Szakmai vezető: Dr. Osman Péter, a Tagozat elnöke
A részvétel díjmentes.

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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4 Felelõs szerkesztõ: dr. Antos László
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4 Munkatárs: Szentmártony Barbara
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