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Cím
Olajterv Rt.
1036 Budapest, Lajos u. 103.
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.
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
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.
ComGenex Rt.
1027 Budapest, Bem rkp, 33-34.
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.
Magyar Katolikus Rádió Rt.
1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.
Budapesti M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.
MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Nemz eti Kutatási és Technológiai Hivatal
1055 Budapest, Szervita tér 8.
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.
Pénzüg yi Szervezetek Állami Felügyelete
1031 Budapest, Zaránd u. 34/B.
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 Szövetsége
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
High Computer Kft.
7624 Pécs, Őz u. 5.
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Magyar Innovációs
Szövetség

Hírek
- Magyar Gazdaságért Díjat
Bolyky Jánosnak, a Magyar Innovációs Szövetség főtitkárának, a Covent Tőkebefektető Zrt. vezérigazgatójának

A Magyar Innovációs Alapítvány által meghirdetett XIV.
Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra 38 jelentős
hazai innovációs teljesítményt bemutató pályamunka
érkezett be.
A pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett vállalkozások vehettek részt, amelyek a 2005. évben kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új
eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős hasznot értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatásfejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.
A bírálóbizottság 2006. március 8-án meghozta döntését. A pályázatokat:
- eredetiség, újszerűség, innovativitás
- az adott évben a pályázónál elért többleteredmény
vagy többlet árbevétel és egyéb előny
- társadalmi hasznosság (pl. környezetvédelem, munkahely-teremtés, hazai beszállítók foglalkoztatása,
vevőknél jelentkező előnyök stb.)
szempontok szerint értékelték.

Fotó: Kiss Árpád

- Eötvös Loránd-díjat
Dr. Antos Lászlónak, a Magyar Innovációs Szövetség
ügyvezető igazgatójának.

Az innovációs díjak ünnepélyes átadására 2006. március 31-én kerül sor az Országházban.
A Magyar Innovációs Alapítvány felkérését elfogadva a
Magyar Innovációs Nagydíjat
dr. Sólyom László köztársasági elnök adja át.
A díjátadáson további hét innovációs díj kerül átadásra
az illetékes tárca vezetői (GKM, FVM, IHM, KvVM), ill.
intézményvezetők (NKTH, MSZH, MKIK) részéről.

Március 15-i nemzeti ünnepünk alkalmából kiemelkedő
munkájukért szakmai díjat adományoztak a Magyar
Innovációs Szövetség három vezető tisztségviselőjének
úgymint:
- Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztet
Dr. Greiner Istvánnak, a Magyar Innovációs Szövetség
alelnökének, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
kutatási igazgató-helyettesének

Fotó: Kiss Árpád

A Magyar Innovációs Szövetség 2006. február 23-i, a
2005. évet lezáró, éves rendes közgyűlésén élő szóban
összesen 11, írásban további 6 hozzászólás, vélemény
hangzott el. Ezúton idézünk néhányból:

Fotó: Kiss Árpád

Dr. Solymosi Frigyes , akadémikus: „…Tehát bármenynyire tetszik, vagy nem tetszik, az előrelépéshez a kormányoknak kell jelentősebb mértékben támogatniuk a
K+F-t mindaddig, amíg a magyar kis és középvállalatok
nem erősödnek meg...”
„…Való igaz, hogy a jelenlegi helyzetért mi kutatók is
felelősek vagyunk: az elmúlt pár évtizedben csak kiváló
cikkeket akartunk írni és kevésbé törődtünk azzal, hogy
kutatási eredményeink hasznosítódjanak is. Ma azonban
az élenjáró alapkutatással foglalkozó kutatócsoportok
mindenütt az országban olyan témákkal foglalkoznak,
amelyek a gyakorlat számára is hasznosítható teljesítményeket hozhatnak. Az, hogy ezeket az eredményeket
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Hírek
itt alkalmazzák vagy máshol, az már nem egészen tőlünk függ…”
Boda Miklós, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke: „…Örömömre szolgál, hogy szinte mindenben egyet tudok érteni az előttem szólókkal, pusztán
néhány megjegyzésem lenne. Idén az Alapba történt
költségvetési befizetés 12,3 milliárd forint, ami valóban
3,3 milliárd forinttal kevesebb, mint a vállalatok által
befizetett 15,6 milliárd forint. Azonban 2003-ban,
amikor az Alapról szóló törvényt elfogadták, a vállalti
befizetéseket erre az évre csak 10 milliárdra becsülték,
és a költségvetési hozzájárulást is ehhez mérten tervezték. E mellett szeretném felhívni a figyelmet, hogy Kóka
János gazdasági miniszter úr Karácsony előtti sajtótájékoztatóján elmondta, 2006-ban az európai uniós forrásokból megmaradt részek terhére a kutatásfejlesztésre 3 milliárd forintot különítenek el, a költségvetési hozzájárulás kiegészítésére...
…A céltudatos pályázati rendszerrel, az összehangolt
innováció politika igényével egyetértek. Stratégiánk egyik
alapvető célja az állami és vállalati K+F ráfordítások
jelenlegi (2:1) arányának megfordítása…”
Dr. Bendzsel Miklós , a Magyar Szabadalmi Hivatal
elnöke: „…A Magyar Szabadalmi Hivatal statisztikájának
tanúsága szerint Magyarországon 699 nemzeti bejelentést tettek tavaly. Általában az utolsó 5-8 évben
nyolcszáz-egynéhánynál több évente nem született. Ha a
Magyar Innovációs Szövetség pályázati, – mondjuk így
aktivitását – évente összeszámoljuk (ifjúságitól az Innovációs Nagydíjig), akkor az induló mezőny számossága
összemérhető azzal, amit egyáltalán szabadalmi bejelentésként fogadni volt módunk. Nem a valótlan drágaság és nem a magyar szellemi tartalék potenciál terméketlensége az oka ennek a folyamatnak, hanem
egyértelműen a gazdasági jövőbe vetett bizalom és a
támogató felhajtó erővel kapcsolatos mechanizmusok
hiánya...
…Hiába van innovációs törvény, hiába vannak keret
jogszabályok, amikor tényleg a jogszabálynak megfelelően akarja – spin off-cégeket alapítva – ezt megtenni
bármelyik magyarországi egyetemnek a menedzsmentje, akkor a kincstári vagyonra érvényes szabályok korlátozzák őket...”

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

juk meg azt, hogy legyen nálunk is egy nemzeti technológiai nap vagy hét. Tudom, hogy van Magyar Tudomány
Napja, a Magyar Tudományos Akadémia szervezésében. Ezt kellene kiterjeszteni, hogy a társadalom széles
rétegei, különösen a pályaválasztás előtt álló gyerekek is
megismerhessék azokat - a köznép számára is érthető
módon - a lehetőségeket, ismereteket, amelyeket a
műszaki pályák kínálnak…”
A közgyűlésen elhangzott hozzászólások ismertetését
folytatni fogjuk következő Hírlevelünkben.
A közgyűlés teljes anyaga, a hozzászólásokkal együtt
innovációs portálunkon (www.innovacio.hu) olvasható
lesz. A készülő, április hónapban kiadásra kerülő 2005ös évkönyv tartalmazni fogja a közgyűlés teljes anyagát
is.

A Magyar Innovációs Szövetség a kutatás-fejlesztési és
technológiai innovációs projektek közfinanszírozású
támogatásáról szóló kormányrendelet-tervezet egyes
fejezeteiről kialakította véleményét, amelyet továbbítottunk a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal részére:
„Az elküldött rendelettervezet részről nehéz véleményt
kialakítani, mert különösebb részletezés nélkül írja le
nagyjából a jelenlegi gyakorlatot. Több olyan fontos
kérdés van, melyre a tervezet nem ad választ, úgymint:
- mi marad ki a 217/1998 Kormányrendeletből, és
14/2004 együttes miniszteri rendeletből
- lesz-e ésszerű egységesítés: lesz-e egységes szerződési minta, lesz-e egységes pénzügyi elszámolási
szabályozás?
- mi az álláspont az elektronikus beadással, követéssel, elszámolással?
Az anonim bírálat elvével nem értünk egyet. Legyen
minimális követelmény az, hogy részletesen indokolják
meg az elutasítás okát, és erre válaszolni lehessen. (ha
csak pénzhiány lenne az elutasítás oka, akkor a pályázat
automatikusan maradjon benn a következő fordulóra)
Többször előfordult, hogy a 10 soros indoklásból csak
az derült ki, hogy a bírálók nem értették meg, miről van
szó.

Dr. Fenyvesi László , a Magyar Innovációs Szövetség
Agrár Innovációs Tagozatának elnöke: „…mi azt tűztük
ki célul, hogy egy olyan integrációt hozunk létre, amely a
vertikális kutatási irányokat is szolgálja, és egyfajta
sikerességet teremt a mezőgazdaságban úgy, hogy az
innováció gyors megvalósulását biztosítja a termelőknél,
a mezőgazdaság, az agrobiznisz szereplőinél. Tervünk,
hogy év végére ezt a rendszert létrehozzuk, és a döntéshozókkal egyeztetjük.”

A 30 napos minimum beadási határidő kevés, minimum
60 nap szükséges. Szükség lenne 1-2 éves tervre is,
hogy milyen tárgyú pályázatokat fognak kiírni.

Dr. Borsos János , az Agrárkutató Intézetek Országos
Szövetségének elnöke: „…Engedjék meg nekem, hogy
visszaidézzek egy 1985-ös adatot, mert akkor is volt
kutatás, és 2,5%-át fordították a nemzeti jövedelemnek
erre a területre. Ezen belül majdnem 1% volt az agrárkutatásra, és ez a sokat emlegetett mezőgazdasági
aranykor időszaka volt, amikor 37-38 kutatási eredmény került alkalmazásra évente, és a termelési rendszerek felvirágoztatták ezt az agrárgazdaságot…”

A vélemény a www.innovacio.hu c. innovációs portálunkon is olvasható.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium kérésére a
Magyar Innovációs Szövetség kialakította véleményét a
Versenyképes Gazdaság Operatív Program (VEGOP)
tervezett intézkedéseinek legújabb változatáról, és elküldte azt a GKM számára:

Dr. Bérczi István, a MOL Rt. képviselője: „…Javaslom,
hogy sok nálunk fejlettebb országhoz hasonlóan fontol-

„Az intézkedések jelenlegi – részleteket még nem tartalmazó – fázisában nem könnyű megítélni a végső

A döntési jogkörrel rendelkező testületben szükség van
a szakmai (társadalmi) ellenőrzésre, javasoljuk, hogy a
döntési jogkörrel rendelkező testületnek normatív alapon legyen tagja a megfelelő szakmai szervezet egy-egy
képviselője is.”
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állapotot. Az irányok megfelelőek, de könnyebben megítélhető lesz majd a tervezet, ha a többi komponens is
kidolgozásra kerül, mivel csak akkor lehet átfogó képet
kapni arról, hogy mely területeket fednek le az egyes
intézkedések, illetve mely területek maradnak ki.
Mindkét intézkedés esetében fontos volna a célok jóval
pontosabb megfogalmazása, illetve olyan nyelvezet
használata, mely nem az államigazgatás nyelvezetét és
az EU bürokrácia gondolkodás módját tükrözi, hanem a
pályázók számára világosan érthető célkitűzéseket és
egyértelmű pályázati tevékenységeket, illetve pályázható
célokat fogalmazna meg. Különösen igaz ez, a kkv--k
vonatkozásában.
Az intézkedésekben megfogalmazott célok és összegek
harmóniája megfelelő egy kivétellel:
1.3.2 „Vállalati kutatóhely” (VK) pályázat
Projektenként 500-1000 M Ft közötti támogatás, ahol is az 500 millió forintos alsó határt, különösen
kkv-k esetén indokolatlanul magasra tették. Reálisan
egy kkv már akár 100 millió forintból is tud egy 5-15
kutató-fejlesztő munkatársat foglalkoztató K+F központot létrehozni. Az 500 milliós alsó határ esetében a
technológia intenzív KKV jelentős része kizáródik a pályázatból. Javasoljuk az alsó határt 100 millió forintra
levinni.”
A vélemény a www.innovacio.hu innovációs portálunkon
is olvasható.

Az Innovációs Marketing Tagozat 2006. március 11-i,
budapesti, „Ünnepeljünk együtt! Névnapok és Születésnapok” témakörben, Cseh Ildikó szervezésében tartott
kerekasztal-rendezvénye Herbert Casson idézett gondolatai szellemében zajlott:
„A sikert általában azzal mérik, kinek, mije van,
A boldogságot pedig azzal, mit érez az ember.”
Van, akinek komoly befektetései és/vagy cégei vannak.
Van, akinek megvalósított szabadalmai, know-how-i
vannak. Van, akinek magas ívű szellemisége és kultúrája van. S van, akinek sok barátja van…
S, talán a legfontosabb, ha az ember, ezek valamelyikének, vagy netán több elemének is a „birtokában” van, s mindemellett magas érzelmi intelligenciával éli az
életét.
Az egybegyűltek nagy örömmel beszélgettek - élő zene
kíséretében - az ünnepek lélekemelő jelentőségéről, az
üzletemberek, a „kreatívok”, a barátok, családok szellemiséget fejlesztő, kreativitást növelő szerepéről.
A rendezvény hangulata sokak számára tette emlékezetessé Névnapjaikat, valamint: az Innovációs Marketing
Tagozat 2 éves Születésnapját!

A BME-n tartott zárófogadással befejezte munkáját a 7.
Mérnökképzési Világkongresszus, melyet 2006. március 4-7. között rendeztek meg Budapesten.
A kongresszus az alábbi nyilatkozatot fogadta el, melyet
2006. március 7-én sajtótájékoztatón ismertetett a
szervezet elnöke, Kamel Ayadi miniszter úr:
„A világkongresszus résztvevői megállapították, hogy a
mérnöki társadalomnak meghatározó szerepe kell hogy
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legyen a mérnökképzés olyan központi témáinak megvitatásánál, mint a képzés minősége, a mérnöki minősítések akkreditációja, a regionális egyezmények, az ekvivalencia kérdések, a tantervfejlesztés (beleértve a rendszerszemléleten alapuló interdiszciplináris tárgyak beillesztését is), valamint az innovációval összefüggő kérdések.
Döntő, hogy új évszázadunk – aktuális kutatási eredményekre épülő – mérnökképzésének tükröznie kell olyan
fontos kérdéseket, mint a globalizáció hatásai, a fenntarthatóság, a természetes és az épített környezet
védelme, a szegénység csökkentésére szolgáló módszerek, a kapacitásépítés, továbbá foglalkoznia kell a technológiák fejlesztésére irányuló kezdeményezésekkel s
ezek révén hozzá kell járulnia az emberiség szociális
jóléte megteremtésének feltételeihez.
A mérnökképzésnek a jövő mérnökeit úgy kell felkészítenie, hogy tudásuk megfeleljen a jövő elvárásainak is
és alkalmazkodni tudjanak a gyorsan változó körülményekhez és követelményekhez.
A résztvevők egyetértettek azzal, hogy a mérnöki szakma híd szerepet tölt be a tudomány és a technológia
között, s a mérnökképzésnek olyannak kell lennie, hogy
a kutatásban és az iparban dolgozó mérnökök megérthessék egymást.
A mérnöktovábbképzés során olyan témákat is oktatni
kell, amelyek az említett híd szerepet reprezentálják és
a globális érdekek figyelembe vétele mellett segítenek a
nemzeti értékek és érdekek megőrzésében is.”

2006. február 6-10. között tartotta az EU 6. K+F Keretprogramja által támogatott PRIME (Policies for
Research and Innovation in the Move towards the
European Research Area) Kiválósági Központok Hálózata éves konferenciáját, amelyen tagintézményünk, az
IKU Innovációs Kutató Központ munkatársai is – mint a
hálózat tagjai – részt vettek.
Dr. Inzelt Annamária igazgató, beszámolt a 2005-ben
Budapesten a Corvinus Egyetem épületében megrendezett „Policies for the knowledge-based economies in the
enlarged EU” (Tudásbázisú gazdaságokat támogató
politikák a kibővített EU-ban) című PhD nyári egyetemről, míg Csonka László, a PhD hallgatók PRIMEtagintézmények közötti mobilitási tapasztalatairól adott
rövid összefoglalót.
A konferencián a francia CanalC2 tudományosismeretterjesztő internetes TV csatorna interjút készített az IKU igazgatójával és egy munkatársával is.
Az

interjúk

március

eleje

óta

megtekinthetők

a

hálózatról és a PhD nyári egyetemről szóló információkkal együtt. A hálózat tevékenységéről további információk elérhetők a www.prime-noe.org oldalon.

Április 10-ig lehet pályázni a Gazdasági Versenyképesség Operatív Program (GVOP) keretében vállalati innováció támogatására. A keret hárommilliárd forint, ebből
az igényelhető támogatás minimum ötmillió, maximum
75 millió forint lehet.
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Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A benyújtott kérelmekről döntés 2006 júliusára várható.

ciós Központban, Budaörsön. A taggyűlésen Szövetségünket mint tulajdonost dr. Antos László ügyvezető
igazgató képviselte.

2006. március 9-én, a miskolci Polgármesteri Hivatal
Dísztermében tartották a Magyarország 2015: a
nemzeti és regionális felzárkózás programja című
konferenciát, melyen ismertették a Magyarország
2015 projektet, kihangsúlyozva annak a régióra aktualizált hatását.

Az ülésen – melyet Hantos Zoltán vezetett – a tulajdonosok megvitatták és elfogadták a 2005. évi éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést.
Az eddigi vezető tisztségviselőket öt évre újraválasztották. A Kht ügyvezetői ennek alapján továbbra is:
Polgárné Májer Ildikó és Hantos Zoltán.

A Projekt a 2007-2013 hétéves terv tudományos
megalapozására és a fejlesztéspolitikai, stratégiai kutatások fellendítésére szolgál, a versenyképesség, a tudásalapú társadalom, a fenntartható fejlődés és a szociális kohézió kérdéseire koncentrál. A konferencián az
észak-magyarországi régió szempontjából fontos foglalkoztatási, vidékfejlesztési és versenyképességi kérdések
kerültek a vita középpontjába.

A 2006. évi üzleti terv ugyancsak elfogadásra került.

Dr. Mészáros Miklós főjegyző megnyitója után a vitaindító előadásokat dr. Ágh Attila professzor, a Magyarország 2015 Projekt elnöke, dr. Varga Gyula profeszszor, a Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar
dékánja, dr. Fazekas Károly , az MTA Közgazdaságtudományi Intézet igazgatója és dr. Viszt Erzsébet, a
Gazdaságkutató Intézet kutatásvezetője tartották.
Korreferátor G. Fekete Éva, az MTA Regionális Kutatások Központja Észak-magyarországi Osztály vezetője
volt.
A konferenciát záró fórum felszólalói voltak
- Samu István, Sajószentpéter polgármestere,
- dr. Pitti Zoltán professzor, a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem tanára és
- dr. Siposs István , a Miskolci Egyetem docense,
Szövetségünk regionális igazgatója.
2006. március 21-én a Pécsi Tudományegyetem
Pollack Mihály Építőipari Karán tartja gyűlését a Déldunántúli Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési
Bizottság, melynek alelnöke Higi Gyula, a MISZ regionális igazgatója.
A bizottság tagjai a beérkezett Innocsekk pályázatokról
döntenek.

2006. március 8-án elnökségi ülést tartott a Délalföldi
Feltalálók és Újítók Egyesületének Elnöksége, Szegeden
a következő napirendi pontokkal:
1. 2006-os év munkatervében szereplő áprilisi rendezvény
2. Tervezett kiállítások realizálása
3. Bejegyzett találmányok piacosítása és annak feltételének biztosítása
A feltalálók és újítók rövid tájékoztatókat és szóróanyagokat bocsátottak a szervezők rendelkezésére, hogy
tovább tudják azokat ajánlani pl. eladásra, megvalósításra, munkahelyteremtéshez, pályázatírásra.

2006. március 20-án került sor tagintézményünk, a
CHIC Kht. taggyűlésére a Közép-magyarországi Innová-

Kialakult a Közép-Dunántúli Régió fejlesztési programja
az NFT keretében a Székesfehérvár-Veszprém tengelyre
alapozva.
A munkában Dr. Horváth Géza, a Közép-Dunántúli
Regionális Innovációs Tanács (egyben MISZ regionális
igazgató) megbízottjaként vett részt.
A program a régió igényeinek és adottságainak megfelelően a következő területeket öleli fel: logisztikai bázisok, informatikai központok, komplex hulladékhasznosítás, környezetvédelem beleértve az alternatív energiaforrásokat és a bio-üzemanyagokat.
Egyidejűleg megalakult az Alba Regia felsőoktatási konzorcium a Budapesti Műszaki Főiskola, a Kodolányi
János Főiskola, a Nyugat-Magyarországi Egyetem és a
Pannon Egyetem (március 1-ig Veszprémi Egyetem)
részvételével egy új típusú, a helyi igényekhez jobban
illeszkedő oktatási profil kialakítása céljából.

A TREBAG Kft. és nemzetközi partnerei nemrég készültek el a TRANEE (Transport in e-Europe) oktatóanyaggal. Az Európai Unió Leonardo da Vinci programja által
támogatott oktatóanyag célja, hogy megismertesse az
IKT (info-kommunikációs technológiák) nyújtotta versenyképesség növelő lehetőségeket a szállítási szektor
kis- és középvállalkozásaival.
Az 5 tagország, 9 intézménye által összeállított tananyag részletes útmutatást ad kkv-knak, a korszerű
vállalatirányítás és flottairányítás módszereiről, a dokumentummenedzsment és az ügyfélkapcsolatok IKT eszközökkel támogatható részeiről.
A Közlekedéstudományi Egyesület február 23-24-én
tartott „X. Magyar közlekedés az EU-ban” konferenciáján, a szakma teoretikusai és vállalkozói is nagy érdeklődéssel fogadták a TRANEE bemutatkozóját.
A tananyag egyik újszerű eleme, hogy minden modulhoz
több öndiagnosztikai eszköz tartozik, amelyek kitöltésével megállapítható, hogy melyek azok a megoldások,
amelyekre oda kell figyelnie a vállalatvezetésnek.

2006. március 10-én adták át a CEBIT-en az European
Seal of Excellece in Multimédia (Európai Kiválósági Díj
a Multimédiában) díjakat. A több mint 300 jelölt közül
33-an vehették át a Díjat. Köztük tagintézményünk, a
TREBAG Kft.
A TREBAG Kft. a díjat egyrészt PLANTPRO multimédiás
termékével, másrészt www.netcall36.hu, számos uniós

XVI. évf.

2006. március 21.

6. szám

projektet összefoglaló honlapjával és marketing tervével
nyerte el.
A PLANTPRO „Növényvédelmi tananyag” gazdálkodó kkvnek, amely Leonardo pilot projekt eredményeképpen
készült el. Az oktatási anyag magyar nyelvű változata
14 modult ölel fel, melyek a következők: árpa, búza,
burgonya, kukorica, napraforgó, dinnyefélék, gyökérzöldségek, káposzta, paprika, paradicsom, uborka,
alma, csonthéjasok és szőlő. Az angol, görög és spanyol változatban ezen kívül olíva és citrusfélék növényvédelme is bemutatásra került.
Az ismeretek magyar, angol, cseh, görög, spanyol és
szlovák nyelven állnak rendelkezésre. A tananyagot egy
nemzetközi konzorcium állította elő, amelynek a tagjai 5
országból származnak (Csehország, Szlovákia, Görögország, Spanyolország és Magyarország) a TREBAG
koordinálásával
A partnerek között agrár felsőoktatási intézmények
(Prágai Agrártudományi Egyetem, Nyitrai Agrártudományi Egyetem), agrár szakképző intézmények (Nagykanizsai Cserháti Szakképző Iskola, Georgiki Anaptixi
Agrárszakképző Intézet, Global Interface Képző Intézet)
és Bács-Kiskun Megyei Agrárkamra, valamint a Malagai
Megyei Tanács is megtalálható.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
A Magyar Fiatal Tudósok Fóruma Alapítvány pályázati
úton támogatást nyert az NCA-tól, hogy létrehozza a
Magyar Fiatal Tudósok Fórumát (MFF) mint érdekvédelmi ernyőszervezetet a hazai szervezetek erőinek
egyesítésére. A Fórum feladata a fiatal tudósok, kutatók
képviselete helyzetük javítása érdekében.
A 2006. március 8-i, MTA SZTAKI Tanácstermében
ezzel kapcsolatban tartott megbeszélésen a jelen levő
szervezetek képviselői
- Szendrő Péter, Kerey Péter (FTNF Alapítvány),
- Laczay Bálint (Pro Scientia Aranyérmesek Társasága),
- Izsák Éva, Horváth Attila (Bolyai Klub),
- Csík Árpád György (FuFak),
- Fináncz Judit (Doktoranduszok Országos Szövetsége),
- Harsányi Mária, Maczel Márta (WAYS),
- Kopiás Péter (FEVOSZ, MAFITUD)
elhatározták, hogy előkészítő bizottság formájában tevékenykednek, és májusig elkészítik a szervezet alapjait.
Szendrő Péter felkérte a jelenlevőket, hogy nyilatkozzanak arról, hogy a pályázatban foglalt tevékenységek
közül miből tudnak részt vállalni a szervezetek képviselőiként, illetve magánszemélyként.
A Bolyai Klub javaslatot tett egy a „Generációk a tudományban” című tematikus konferencia megszervezésére, amelyen generációkon átívelve valamennyi fiatal
kutatói korosztály képviselve lenne.
A jelenlevők a korábbi tapasztalatok alapján a szervezeti
megalakulást egyelőre nem javasolták. Az FTNF Alapítvány mint jogi személy az MFF támogatásában továbbra
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is szerepet tud vállalni, ezért a tematikus konferencia
egy szekciójában az MFF, mint m űködési renddel szabályozott ügyvivő testület feladatait körvonalaznák.
A konferencián meghatározásra kerülnének a fórum
által elvégzendő konkrét feladatok (akcióterv kidolgozása) a következőkhöz kapcsolódóan: érdekképviselet,
ajánlások megfogalmazása a tudománypolitika számára,
külföldről hazatérők támogatása, vállalkozói ismeretek
fejlesztése, karrierfejlesztés, tapasztalatátadás.
A jelenlevők egyhangúlag döntöttek a konferencia Előkészítő Bizottságának megalakulásáról, amelynek elnöke
Kerey Péter, az FTNF Alapítvány titkára, a társelnöke
Horváth Attila, a Bolyai Klub képviselője. A bizottság
titkári pozícióját Csekő Krisztina (BKF igazgatóh.) vállalta el.

2006. március 17-én a Centrál Kávéházban került sor
a Magyar Fiataltudós Fórum előkészítésének második
megbeszélésére. A résztvevők a Fórum leendő időpontjáról, a tervezett témákról és a meghívandó előadók
neveiről tanácskoztak. A Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) nevében Burus Tünde, vezetőségi tag
vett részt a megbeszélésen.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
Az INNOSTART ezúton értesíti a pályázókat, hogy a
Nemzeti Fejlesztési Hivatal honlapján pályázók részére
„Pályázói tájékoztató felület” került kialakításra.
A tájékoztató felület célja, hogy a pályázó ellenőrizhesse
pályázatának nyilvántartott adatait, valamint nyomon
követhesse benyújtott pályázata elbírálásának lépéseit.
A honlapot pályázatának azonosító száma, illetve az
illetékes Közreműködő Szervezet által az Ön számára
megküldött levélben szereplő jelszó megadásával lehet
használni.

2006. áprilisában az INNOSTART – mint az INNOREG
KM RIÜ konzorciumi tagja – ismét elindítja a már
1999. óta hagyományosnak számító, most mégis új,
napjaink kihívásaihoz adaptált formában az Innovatív
ötlet megvalósításának finanszírozása - innovációs
menedzserképzés c. témában 3x2 napos tréningjét.
A képzés tervezett időpontjai:
2006. április 4 - 5. (kedd-szerda)
2006. április 11 - 12. (kedd-szerda)
2006. április 18 - 19. (kedd-szerda)
A jelentkezési lapot legkésőbb 2006. március 24-ig
(hétfő) kell eljuttatni faxon: 06-1/382-1510
A képzést a Nemzeti Kutatási és Technológia Hivatal
támogatása következtében igen kedvezően hirdetik meg
a Közép-magyarországi Régióból jelentkezők számára,
de a többi régió részvevői is kedvezményt kapnak az
INNOSTART közhasznú tevékenysége következtében.
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További információ: Tel.: 06-1/382-1505, 06-1/3821511, www.innostart.hu honlapról.

Az INNOSTART, mint az INNOREG KM RIÜ konzorciumi
tagja, ezúton tájékoztatja a leendő pályázókat, hogy
felkerült az NKTH honlapjára az INNOCSEKK pályázati
felhívás útmutatójának aktualizált, 2006. évi változata,
amely tartalmazza az Áfa-törvény 2006. január 1-jével
életbe lépett módosítása miatt szükséges változtatásokat.
Az eddigi pályázati tapasztalatok, a pályázaton való
részvétellel kapcsolatos kérdések és észrevételek figyelembe vételével átdolgozott útmutatóval szeretné a
pályázat kiírója pontosabban eligazítani a pályázókat az
INNOCSEKK pályázaton való részvétel – a tavalyi felhíváshoz képest egyébként változatlan – feltételeiről.
Azon pályázóinknak is javasolják az új útmutató tanulmányozását, akik jelenleg állítják össze pályaművüket, a
korábban letöltött, 2005. évi változat alapján.
Az NKTH értesítése szerint fel szeretnék hívni a pályázók figyelmét, hogy 2006-ban az NKTH pályázataihoz új
pályázati űrlapot rendszeresített, amely letölthető a
következő honlapról: http://www.nkth.gov.hu.
Ennek értelmében felkérik a pályázókat, hogy az aktualizált INNOCSEKK pályázati felhívás közzétételének napjától kezdve az új űrlapokat használják a pályázati csomag
összeállításához.
A 2005. évi űrlapokkal összeállított pályázati csomagokat csak 2006. március 31-ig tudják befogadni, ezt
követően az így beadott pályaműveket formai okokra
hivatkozva elutasítják.

Regionális Innovációs Ügynökségek
A dél-dunántúli vállalkozások nagy számban adtak be
pályázatokat a regionális támogatási rendszer keretében, melyek közül 2005-ben az Innocsekk és a Baross
Gábor pályázatok kerültek meghirdetésre.
Mind a Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) részéről
a lebonyolítás, mind a Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottság (RIGB) részéről az elbírálás
megfelelően zajlott, a pályázó vállalkozások részéről
reklamáció nem volt.
Összességében a pályázatok színvonala megfelelő volt,
bár meg kell említeni, hogy ezen a területen még vannak hiányosságok (innovatív tartalom és jogosultság
kérdése, üzleti terv stb.). Nem csak a kis- és közepes
méretű vállalkozások, hanem a pályázatírók által összeállított anyagok is gyakran hiányosak, bírálatuk nehézkes, de pl. az Innocsekk három egymást követő lépésben történt elbírálása során egyértelmű javuló tendencia észlelhető.
A helyi kedvező és a központi pályázatkezelés kapcsán
felmerült kedvezőtlen tapasztalatok alapján a RIGB
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ajánlja, hogy több pályázat lebonyolításának decentralizálása, regionális szinten történő lebonyolítása.
A RIÜ és a RIGB mellett ehhez a Magyar Innovációs
Szövetség, valamint a helyi kamarák is komoly partnerként számba vehetők. Emellett szól az is, hogy a lokális
prioritások, gazdaságfejlesztési tényezők helyben jobban
ismertek, valamint az Európai Unió a versenyképesség
fejlesztésének egységének a régiókat tekinti, valamint az
interregionális kapcsolatok is ezen a szinten valósulnak
meg, mint szintén uniós prioritás.
Nem mellékes szempont, hogy a kis- és közepes méretű vállalkozások motiválása, projektek generálása, az
átláthatóság biztosítása, a cégek közötti, valamint az
ezek és a közfinanszírozású kutatóhelyek közötti
együttműködések, hálózati együttműködések dominálóan regionális szinten és léptékben valósíthatók meg.

Ipari Parkok Egyesülete
2006. március 9-10-én, Budapesten a Lisszaboni Stratégia félidős értékelése és újraindítása tárgyában közös
konferenciát tartott az EU Gazdasági és Szociális Bizottsága (EGSZB) és a magyar Gazdasági és Szociális
Tanács (GSZT). A konferencia célja volt, hogy a szervezők, valamint az Európai Unió gazdasági és szociális
tanácsai megfogalmazzák ajánlásaikat az unió 2006.
márciusi
államés
kormányfői
csúcsértekezlete számára. A konferencia elnökei a következő nyilatkozatot tették közzé:
„A Budapesti Konferencia elnökeinek közös nyilatkozata
a 2006-os tavaszi uniós csúcstalálkozóra
A lisszaboni stratégia – elfogadása után hat évvel –
annak idején jogosan ambiciózusnak nevezett céljai nem
kerültek közelebb Európához. A stratégia sem a polgárok tudatához, sem az intézményekhez nem talált utat.
Az uniós alkotmány ratifikációs folyamatában időközben
kialakult válság annak a minden szinten észlelhető bizonytalanságnak a kifejeződése, amely az európai integráció jövőbeli útját érinti.
Kétségtelen: elérkezett a pillanat, amikor rendkívül
fontos Európa és polgárai közötti csend megtörése, a
párbeszéd új útjainak megnyitása, hogy az emberek
politikába - egyúttal az európai jövőbe - vetett hite újra
megerősödjék. Ezért a Budapesti Konferencia elnökei a
lisszaboni stratégián belül a következő véleményt képviselik a szervezett civil társadalom szerepéről:
Ezt a stratégiát nemcsak gazdasági reformprogramként
kell bemutatni és közvetíteni a polgároknak, hanem
európai jövőképként is. Hiszen e stratégia valóban olyan
projekt, amely az európai társadalom továbbfejlődését
és jövőbeli alakítását célozza, amely konstruktív válaszokat kínál az Európát napjainkban érő sokféle kihívásokra.
Európa áll a kihívások elé, és a mostani válságot a reform esélyeként fogja fel.
Az elnökök a lisszaboni stratégiát olyan többrétű és
komplex társalmi modernizációs projektnek tekintik,
amely magában foglalja az emberi lét néhány, bizonyára
legfontosabb területét, nevezetesen a gazdasági, tár-
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sadalmi és természeti környezetet, a megfelelő forrásokkal együtt. A stratégia e három pillére közül mindegyik nélkülözhetetlen, közöttük kölcsönhatás van, és
jelentőségükben egyenértékűnek kell tekinteni őket.
Mint azt az Európai Tanács 2000 márciusában - Liszszabonban - megállapította, az európai modernizációs
stratégiát oly módon kell megalkotni és megvalósítani,
hogy összhangban legyen az európai társadalom értékeivel és meggyőződéseivel. Ahhoz, hogy a világméretű
verseny közepette is megőrizhesse ezen értékeket,
mottója így hangzik: „változásokkal a folyamatosságért”.
Ebből követezik, hogy miután az emberek - az ő jólétük állnak az össztársadalmi modernizáció politikáinak középpontjában, a megvalósításban is megfelelően ki kell
venniük a részüket.
A lisszaboni stratégia hosszú távú európai projekt. Ezért
az európai intézményeknek hatékony koordinációs szerepet kell betölteniük, hogy a közös jövőkép valóra váltását tartósan, közös felelősségben biztosíthassák, s
egyúttal megakadályozzák azon nemzetállami egoizmusokat, amelyek a közjó ellenében működnek. A konkrét
reformlépéseket viszont a gazdaság, a társadalom és a
környezetvédelem szereplőinek a szubszidiaritás elvének
szem előtt tartása mellett, az európai irányelvek figyelembe vételével kell megtenniük. Ennek mottója: „Európai módon gondolkodni, helyi szinten cselekedni.”
Társadalmi modernizációs stratégiaként a projektnek
meg kell maradnia átfogónak, előretekintőnek és ambiciózusnak, hogy a társadalom minden részét bevonhassa a folyamatba. Minden társadalmi szereplő számára
új cselekvési teret és fejlődési lehetőségeket kell biztosítani azáltal, hogy az állam ennek kedvező légkört teremt. Végül, a stratégiának minden polgár számára
hasznosnak kell lennie, több jólétet, szociális biztonságot és jövőbe vetett bizalmat kell kínálnia – a jövő generációit is beleértve. Nem a szükséges korlátozások
hangsúlyozása, hanem az új lehetőségek távlata képezi
az alapját a végrehajtásához elengedhetetlen optimizmusnak és lelkesedésnek.
Az európai, tagállami és helyi szintű közintézményeknek
célirányosan, bátran, határozottan, átláthatóan és a
párbeszédre készen kell eljárniuk a megvalósítást szolgáló politikai koncepciók kidolgozása során. Nincs több
elvesztegetni való idő. Az állam kötelessége és egyben
privilégiuma is, hogy az állampolgárokat és a civil társadalmat meggyőzze a stratégia közép- és hosszú távú
céljainak szükségességéről és minőségéről. Egyértelművé kell válnia, hogy a projekt a polgárok és szervezeteik nélkül, vagy ellenükre mind a gazdasági eredmények, mind az európai társadalom összetartása tekintetében teljes kurdarcra van ítélve.
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a szervezett civil társadalomhoz vezető bevált hídszerepében és
az EU intézményes tanácsadó szerveként egyaránt
kiemelt feladatának tekinti, hogy a nemzetállami gazdasági és szociális tanácsokkal, a társadalom cselekvési
területeinek sokaságát képviselő saját és tagjai partnereivel együttműködve a lisszaboni stratégiát a lehető
legközelebb vigye a polgárokhoz, és - a másik irányban a polgárok reakcióit összegyűjtve továbbítsa az európai
politikai intézményekhez.

Hírek
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság az Európai
Unió tagállamaiban működő gazdasági és szociális tanácsokkal fenntartott szoros munkakapcsolat, valamint
a közötte és a civil társadalom európai szervezetei és
hálózatai közötti összekötő csoport révén szorosra font,
magas minőségű interaktív hálózatban működik. A beterjesztett „A lisszaboni stratégia végrehajtásáról szóló
összefoglaló beszámoló” ennek beszédes példája.
Ez az egyedülálló eszköz - megfejelve az EGSZB tagjainak a tagállamok legkülönbözőbb területeinek életrevalóságát tükröző s űrített szaktudásával - sokféleképp
hasznosítható a lisszaboni stratégia céljaira mind az
uniós szervek szemszögéből, mind a tagállamok érdekében. Különösen igaz ez a kommunikációra és a párbeszédre, a „jó gyakorlat” és a rossz példák nevesítésére, miként a részvételi demokrácia keretében működő
sokszínű participációs folyamatokra is.
Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság a nemzeti
gazdasági és szociális tanácsokkal és a civil társadalom
más partnereivel együtt kész arra, és érdekelt abban,
hogy kompetenciáit és strukturális lehetőségeit teljes
mértékben rendelkezésre bocsássa a lisszaboni stratégia jobb megvalósítása, Európa és a benne élők jövője
érdekében. A Bizottság és partnerei elvárják, hogy a
tervezés és végrehajtás további lépéseibe, valamint a
lisszaboni stratégia figyelemmel kísérésébe és értékelésébe intenzíven és folyamatosan vonják be.”
Dr. Tóth János, az IPE alelnöke, az EGSZB vezet őségi
tagja, a GSZT társ-elnöke beszámolt arról, hogy J.M.
Barroso, az Európai Bizottság elnöke az EGSZB 2006.
március 16-i plenáris ülésén, Brüsszelben elismerően
szólt a budapesti konferenciáról, és hangsúlyozta, hogy
az ott elfogadott nyilatkozat szempontjait a Bizottság érvényre kívánja juttatni a Lisszaboni Stratégia
végrehajtásában.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

2006. március 10-én, magas szintű kerekasztalmegbeszélést tartottak az Európai Unió és Magyarország közös kutatási lehetőségeiről Budapesten, a Magyar Tudományos Akadémia épületében.
A megbeszélést az Európai Bizottság egyik főigazgatósága szervezte, a Közös Kutatóközpont (Joint Research
Centre, JRC) rendezvényének keretében. Számos sikeres közös kutatási projektet megvitattak, továbbá szó
esett a jövőbeni együttműködési lehetőségekről.
Az együttműködési aktivitás jelentősen növekedett a
Közös Kutatóközpont (továbbiakban JRC) 7 intézménye
és a magyar kutatói társadalom körében az elmúlt
években. Az együttműködés kiterjed a levegő szennyezettségének tanulmányozásától kezdve a természeti
katasztrófák, például árvizek, hatásvizsgálatán keresztül
egészen az élelmiszerekben található génmódosított
organizmusok kutatásáig.
Az elmúlt években a JRC olyan politikát követ, amely
lehetővé teszi a szorosabb tudományos és műszaki
együttműködést az újonnan csatlakozott tagországokkal. Ezért a JRC információs napokat és tematikus
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rendezvényeket szervezett Magyarországon. Ezen felül,
28 magyar kutató és szakember dolgozik a JRC-nél,
továbbá magyar kutató intézetek 44 JRC projektben és
hálózatban hivatalos partnerek, valamint évente több
mint 150 magyar szakember vesz részt a JRC által
szervezett tudományos és szakmai továbbképzéseken.
Az esemény, dr. Magyar Bálint , magyar oktatási miniszter, dr. Vass Ilona , az NKTH elnökhelyettese és dr.
Roland Schenkel, a Közös Kutatóközpont főigazgatója,
valamint a magyar tudományos élet számos képviselője
részvételével zajlott.

Magyar Szabadalmi
Hivatal
2006. március 13-án Immár 11. alkalommal került
sor a Jedlik Ányos díjak kiosztására a Magyar Szabadalmi Hivatal székházában.
A Jedlik Ányos díjat a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökének kezdeményezése alapján az ipari és kereskedelmi
miniszter 1996-ban alapította. A szakmai díj a kimagaslóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a
kiemelkedô színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi
munkásság elismerését szolgálja.
A díjakat Bendzsel Miklós a Hivatal elnöke adta át.
Köszöntőt mondott Hámori József, az MTA alelnöke
és Molnár Károly, a BGME rektora.
Díjazottak:
-

-

-

-

Dr. Borka József, villamosmérnök, az MTA Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének tudományos osztályvezetője.
Hajdú Judit, villamosmérnök, a Magyar Szabadalmi
Hivatal Szabadalmi Főosztályának vezetője.
Mármarosi Tamásné, vegyészmérnök, szabadalmi
ügyvivő, a Chinoin Rt. – a Sanofi-Aventis vállalatcsoport tagja – Iparjogi Osztályának vezetője, a Magyar
Szabadalmi Ügyvivői Kamara elnökhelyettese.
Dr. Matuz János, a mezőgazdaság-tudomány doktora, a szegedi Gabonatermesztési Kutató Kht.
igazgatója.
Dr. Szalai Kálmán, híd-és szerkezetépítő mérnök, a
műszaki tudomány doktora, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem kutatóprofesszora.

Honoris causa Jedlik Ányos-díj:
- Dr. Antalovits Miklós , tanszékvezető egyetemi
tanár, BMGE Gazdaság- és Társadalomtudományi
Kar, Ergonómia és Pszichológia Tanszék.
Az ünnepségen Szövetségünket Garay Tóth János,
kommunikációs igazgató képviselte.
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Wilfried Koch: Építészeti stílusok. Az európai építőművészet az ókortól napjainkig - Helikon Kiadó, 2005
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Dr. Osman Péter ismertetése
Különösen figyelemreméltó, és az alkotó tevékenység
lényegét kifejező elv tükröződik a formatervezési minták
oltalmáról 2001. évi XLVIII. törvényünk azon rendelkezésében [6. § (1)], amely szerint nem részesülhet mintaoltalomban a külső jellegzetesség, amely kizárólag a
termék műszaki rendeltetésének következménye. Az
építészetet is az avatja művészetté, ha az alkotásainak,
valamint az azoknál alkalmazott elemeknek a megformálásában túllép a technikai szükségszerűségeken, amely
kizárólag az építmény termék műszaki, ill. használati
rendeltetésének a következményei. Tehát éppen attól
művészet, hogy nem marad meg mindenben pusztán
azoknál a kialakításoknál, megoldásoknál, amelyekkel
kielégíthetők az építménnyel kapcsolatos statikai, ergonómiai és esetleges egyéb technikai követelmények,
hanem igyekszik az alkotásait jelentős esztétikai értékkel
is felruházni.
Természetesen kultúrától, benne korízléstől, és igen
jelentős mértékben a technika állása által kínált tervezési és megmunkálási lehetőségektől is függ, hogy milyen esztétikai értékek létrehozására törekszenek a
mindenkori építészek, akiknek az alkotói lehetőségeit
többé-kevésbé még az építtető anyagi erejének korlátai
is behatárolják. Két, mindezekre jellemző példaként
elmondható, hogy a román stílus építményei nem azért
nélkülözik a gótika szárnyaló, magasba szökkenő, könynyed eleganciáját, mert az építészek ekkor még ezt
kedvelték, hanem mert technikailag még nem voltak
képesek amarra. Továbbá, az elegáns, míves kialakítású
polgárházak megjelenésére sem kerülhetett sor az
előtt, hogy kialakult az a tehetős réteg, amely már
megengedhette ezt magának.
Az építészetnek a legkorábbi fejlett civilizációk megjelenése óta fontos funkciója, hogy az átlagból kiemelkedő
alkotásai üzenetet fejezzenek ki, többnyire erőt, hatalmat, társadalmi státust, vagy éppen mellettük még
kifinomult igényességet is hirdessenek, és ezzel is szolgálják az építtetőt. Látványos példák tanúsítják ezt már
az ókorból is, és sorjáznak végig a történelmen. Művészet és társadalmi kommunikáció - az építőművészet e
kettős, ölelkező funkciójának európai fejlődéstörténetén
vezet végig a jó tankönyvek igényességével és világos
érthetőségével Koch kiváló műve.
Különösen fontos pozitívuma, hogy e művészeti ág alkotásainak több évezredes sorát, stílusának, formanyelvének fejlődését nagyon gazdag rajzos képanyag segítségével mutatja be, tehát szó szerint láthatjuk a formai
megoldásokat, a szöveg pedig a magyarázataival a
megértést teljesíti ki. A képanyag minden tudnivalót
elénk tár: épületek-, épület együttesek látványát, jellegzetes konstrukciós megoldásokat és díszítő elemeket,
metszeteket, alaprajzokat, város elrendezések vázlatos
képét, és a stílusok elterjedésének térkép-vázlatait.
Érdekessége a kötetnek, hogy a képanyagát maga a
szerző rajzolta, ami nyilvánvalóan jelentősen hozzájárul
ahhoz is, hogy ábra és szöveg, bemutatás, elemzés és
értelmezés kerek egészet alkosson.
Koch ebben a hatalmas tényanyagot felvonultató művében, amely az ábrázolásban a keleti miniatúrák részletgazdagságát idézi, négy nagy, párhuzamos ívben vezet
végig az európai építőművészet fejlődés- és alkotástörténetén: Szakrális építészet, Várak és paloták, Polgár-
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házak és középületek, Városfejlődés. Az ötszáznál is
több oldalas kötet igen jól tagolt, áttekinthető. Kiemelkedően hasznos része a csaknem százoldalas képlexikon és ötnyelvű fogalomtár.

Szakirodalom-figyelõ
e fogalom legszebb jelentése szerint épüljenek belőle.
Ránk fér...

Wigner Jenő válogatott írásai - Typotex, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

Révész Emese: A magyar historizmus - Corvina Kiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése
Művészettörténetnek tanulságos, történelmi és kultúrtörténeti korrajznak pedig ragyogó a Corvina Kiadó
Stílusok - Korszakok sorozatának új darabja. Előadásmódja helyenként talán kissé száraz, de amit mond,
olyannyira megragadja érdeklődésünket és figyelmünket, hogy ez egyáltalán nem akadályoz a könyv élvezetében. És gazdag, gyönyörű a honi műalkotások gyöngyszemeit felvonultató képanyaga - már önmagában ezért
is öröm kézbe venni.
Történelmi időben a tanulmány tárgya az 1830-tól a
századfordulóig ívelő korszak. A szerző szavait idézve,
ez a nemzeti kultúra megszületésének időszaka, ekkor
jön létre a nemzeti identitásunk megannyi jelképe. A
tanulmányt olvasva kibontakozik előttünk, hogyan vált
Magyarország modern kultúrájú európai állammá, s
megcsillan a korszak csúcsfényeinek jelentős hányada.
Amint Révész Emese elénk tárja a részleteket, olyan
pályaívet látunk, amelyre mai kötődéstől függetlenül,
maradéktalanul lehet büszke mindenki, akinek fontos az
ország tiszteletet érdemlő múltja, felemelkedést hozó
teljesítménye. Előbb tapogatózó útkereséssel, vigyázó
szemeit a fejlődésben élen járó nyugat-európai kultúrákra függesztve, majd keservesen kikapaszkodva a szabadságharc bukását követő nagy törésből, hogy a század utolsó harmadában gyorsuló ütemben teremtse
meg a maga magaskultúráját, és magára büszkén
lépjen ki a fejlett világ színpadára - így vált Magyarország a századforduló környékére Európa egyik leggyorsabban fejlődő országává.
Látjuk: a kultúra akarását, és főként annak fejlesztését
oly sokak tekintették saját ügyüknek, ténylegesen is
hozzájárulva az ország szellemi és szintúgy a tárgykultúrabeli gazdagodásához, hogy az kiemelkedő és főként
követendő például szolgálhat a mai kor emberének, és
méginkább a közéletének. A modern nemzet ekkor
teremtette meg önmagát, s figyelmet és megbecsülést
érdemel, hogy akkori eleink felismerték ebben az ország
egészét átfogó szellemi felemelkedést szolgáló művészetek kiemelkedő szerepét. Emeljünk ki az itt olvashatókból egy szó szerint közhasznú tanulságot: a legtöbbünk sokkal kevesebbet tud a kelleténél erről a korról ami méltatlan az akkoriakkal szemben, s mi rosszabb,
bennünket pedig megfoszt olyan ismeretektől, amelyek
önbecsülésünk jelentős részét adhatnák.
A tanulmány fejezetei elénk tárják az egyes művészeti
ágak fejlődésének menetét és kiemelkedő eredményeit,
alkotásait. Nincs olyan fejezet, amelyből ne kapnának
sok új ismeretet feltehetően még azok is, akik többékevésbé otthonosak e témában. S miközben a nagy
művészetek e korszakbeli nagy alkotásait csak-csak
ismerjük, igen sok szép meglepetéssel szolgál az iparművészetről szóló rész.
Itt mindegyik fejezet megérdemelné a részletes ismertetést, de méginkább azt, hogy minél többen olvassák, és

„A világ igen bonyolult; nyilvánvaló, hogy az emberi elme
képtelen azt teljesen megérteni. Az ember ezért fogást
eszel ki, mely lehetővé teszi, hogy a világ bonyolult voltáért a felelősséget ráhárítsa valamire, amit véletlennek
nevez; így lehetővé válik számára, hogy kiragadjon egy
tartományt, melyben már csak az egyszerű törvények
találhatók. A bonyodalmakat kezdeti feltételeknek, a
szabályszerűségek tartományát pedig természettörvénynek nevezi.”
Az Encyclopaedia Britannica róla szóló terjedelmes
szócikke szerint Wigner magyar születésű amerikai
fizikus volt, aki 1963-ban egy német és egy amerikai
tudóssal megosztva kapta meg a fizikai Nobel-díjat,
amelyet neki az atomfizikához való sok hozzájárulásáért
ítéltek oda. A Britannica Hungarica elmondja, hogy
középiskolai tanulmányait a fasori Evangélikus Gimnáziumban végezte (amely sok nagyhírű magyar tudóst
adott a világnak - OP.), itt kötött barátságot Neumann
Jánossal. A Budapesti Műszaki Egyetemen tanult, majd
1924-ben a Berlini Műszaki Főiskolán szerzett vegyészmérnöki diplomát; 1925-ben ott doktorált. A Berlini Műszaki Egyetemen tanított (1928– 30), majd áttelepült az Egyesült Államokba. Két évet a Wisconsini
Egyetemen töltött a fizika professzoraként, 1938-tól
1971-ig, nyugdíjba vonulásáig a Princetoni Egyetemen a
matematikai fizika professzora volt. Még Európában
lefektette a csoportelmélet kvantummechanikai alkalmazásának alapelveit, és kidolgozta az elemi részecskék
viselkedését leíró tér-idő szimmetriaelvet. 1936-ban
jutott el a neutronbefogás elméletéhez; ez később, az
atomreaktorok építésekor bizonyult hasznosnak.
Wigner pályájáról részletesebben is olvashatunk itt
Ropolyi László előszavában. Különösen érdekes, ahogyan Neumann Jánossal és Albert Einsteinnel összehasonlítja. Wigner, amint mondja, mindkettejükkel közeli
személyes kapcsolatban volt, és tudományos munkájában könnyedén szót tudott érteni velük: Neumann inkább matematikus, Einstein inkább fizikus, Wigner pedig
matematikai fizikus volt. Valóban, tudjuk és a téma iránt
érdeklődők tapasztalják is, hogy a modern fizika leírására jelentős részben csak a felső matematika nyelve,
eszköztára alkalmas. E kötet tanulmányainak jelentős
részét is csak az tudja igazán követni, érteni, aki kellőképpen otthonos ebben. Siessünk azonban kiemelni: ha
mindent kihagyunk, amitől a matematikai apparátus
megjelenése elriaszt, még így is sok rendkívül érdekes
és tanulságos olvasmányban lesz részünk. Wigner egyik
legnagyobb kutatója, felfedezője volt a modern fizika
köznapi ésszel felfoghatatlan világának. E kötetben több
olyan kérdéskörről is szól, amelyek igazi szellemi csemegét jelentenek a hozzáértőknek. Nekünk, többieknek
pedig intellektuális értelemben szó szerint felemelő
élmény betekintést kapni abba, hogyan gondolkodott a
világról és a tudományról. Mindezt jól érzékelteti a tőle
vett idézet, amely ezt az írást nyitja, és amely az Albert
Einstein tiszteletére tartott előadásából származik. Az
pedig már az ő szellemi nagyságát jellemzi, hogy amit
itt egyszerű törvényeknek nevez, az a maga a mai kor
természettudománya.
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Sajtószemle
E kötetben láthatjuk azt is, hogy Wigner, mint a 20. sz.
sok más kiemelkedő természettudósa, behatóan foglalkozott filozófiával és benne a világ megismerésének
lehetőségeivel és korlátaival is, valamint a tudomány
szerepével
mindebben.
Ezek
a
gondolatai
mindannyiunknak jól követhetők, és hallatlanul izgalmasak.
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kenység elősegítéséért; külső forrásbevonással működtetett közhasznú K+F projektek szervezéséért; piaci
ismereteket megkívánó K+F munkák menedzseléséért;
innovációs kapcsolatok kiépítéséért és ápolásáért. Mind
a DEKUT Kht., mind a vele együttműködő Debreceni
Egyetem bízik abban, hogy az együttműködések nem
csak a hallgatók elhelyezkedését segíti elő, hanem
szakmai munkájuk színvonalát is emeli, ezzel megalapozva az Észak-Alföldi Régió versenyképességét az informatika területén.

Köszöntjük új tagjainkat!
Tagsorszám
472.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:
Elnök-vezérigazgató:

Készenlét Rt.

8500 Pápa, Mozsár u. 14.
Farkas Judit
89/510-180
89/510-199
keszenlet@globonet.hu
Farkas Károly

Tagsorszám
474.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:
Ügyvezető
igazgató:

PÉTÁV Kft.

7623 Pécs, Tüzér u. 18-20.
Gasz Zoltán
72/503-410
72/503-403
gasz.zoltan@petav.hu
Gasz Zoltán

Tevékenység: Fűtés- és használati melegvíz-szolgáltatás.

Tevékenység:
Szántóföldi növénytermesztés, valamint az állattenyésztés gépeinek teljes körű forgalmazása, komplett fejő- és
hűtéstechnológiák tervezése, kivitelezése, komplett
etetőtechnikák tervezése és kivitelezése, szellőzéstechnológiák kezelése.
Mezőgazdasági építmények, terménytárolók, környezetvédelmi beruházások tervezése, kivitelezése; takarmány
alapanyagok és kiegészítők, immunrendszer erősítő
készítmények előállítása; alkatrész és szerviz ellátás;
biogáz üzemek tervezése, kivitelezése

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.
SZÍNES BULVÁR LAP, 2006.

Tagsorszám
473.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:
fax:
e-mail:

DEKUT Debreceni Kutatásfejlesztési Kht.
4032 Debrecen, Tessedik S.
u. 136.
Kovács Zoltán
52/533-173
52/533-174
kovacs.zoltan@dekut.hu

Ügyvezető: Kovács Zoltán
Tevékenység:
A DEKUT Kht. 1997. óta lát el feladatokat a vállalkozási
tanácsadás, a kutatás-fejlesztés és az oktatás területén. Régóta együtt dolgozik a Debreceni Egyetemmel
(továbbiakban: Egyetem), mely a régió legnagyobb tudásközpontja. 2005. őszén együttműködési keretszerződést kötött az intézménnyel közfeladatok átadására
és ellátására. A szerződés szerint a Kht. és az Egyetem
közösen munkálkodik az Egyetem és az ipar, illetve
szolgáltatói szféra közötti technológiai transzfertevé-

MÁRCIUS

8.,

SZERDA,

10.

OLDAL

MAGYAR KAPTA A FIATAL KUTATÓ DÍJAT A NOBEL-DÍJASOKTÓL
„…Baranyi Péter magyar tudós nyerte el az amerikai
Sigma XI tudományos társaság idei Fiatal Kutató díját.
Baranyi a látáskutatás automatizált rendszerekben
használható matematikai modelljeivel foglalkozik…”
BUDAPEST BUSINESS JOURNAL, 2006. MÁRCIUS 6-12.,
1+4. OLDAL
BUDDING VISION
„…A young, award-winning inventor gets backing from a
veteran of 3D design to turn ideas into new, innovative
products…
…The next step for Rátai was to enter the Hungarian
Innovation
Association s
13th
National
Youth
Competition for Science and Innovation, in May
2004…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006.

MÁRCIUS

9.,

CSÜTÖRTÖK,

18.

OLDAL

GYŐR A TÉRSÉG FEJLESZTÉSI PÓLUSA, NAGY TERVEKKEL
„…Kisebb zökkenők után végül Győr kapta meg a kiemelt fejlesztési pólus szerepét a nyugat-dunántúli régióban.
A félreértések elkerülése végett le kell szögezni, ez nem
jelenti azt, hogy Győr és a régió automatikusan százmil-

XVI. évf.

2006. március 21.

6. szám

Sajtószemle

liárd forintnyi fejlesztési pénzhez jut 2007 és 2013
között…”

ÁPRILISTÓL
GYORSABB

NÉPSZABADSÁG, 2006.

MÁRCIUS

9.,

CSÜTÖRTÖK,

18.

OL-

DAL

EGYETEMRE MENNEK A CÉGEK
KÉSZ SZAKEMBEREKET VÁR A GAZDASÁG A FELSŐOKTATÁSTÓL
„…Évek óta hallható, hogy a pályakezdők szaktudása
hiányos, végzettségük nem a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő. Az oktatási rendszerek reformja hozzásegítheti az iskolákat, hogy gyorsabban reagálhassanak
a változásokra…”
FIGYELŐ, 2006. MÁRCIUS 9.-15., 8. OLDAL
HAZAI VÁLLALKOZÓK ELVÁRÁSAI
„…Elengedhetetlennek tartják a politikai konszenzus
megteremtését az országgyűlési választások után a
gazdasági élet szereplői…”
HETI VÁLASZ, 2006. MÁRCIUS 9., CSÜTÖRTÖK, 64. OLDAL
K + F = KÖZPÉNZFOLYATÁS
NAPLÓ, 2006.

MÁRCIUS

6.,

HÉTFŐ,

AZ

ÜZLET MELLÉKLET,

I.

OLDAL

TESTKÖZELIBB PÁLYÁZATOKAT SZERETNÉNEK
KAMARÁNKNÁL TARTOTTA SOROS ÜLÉSÉT A

REGIONÁLIS INNO-

VÁCIÓS TANÁCS

„…Az idén ismét kiírja a Baross Gábor program keretében a regionális innovációs pályázatot a Kutatási és
Technológiai Hivatal és a regionális fejlesztési tanács.
Meghirdetése előtt azonban felkérte véleményezésére a
regionális innovációs tanácsot…”
NAPI GAZDASÁG, 2006. MÁRCIUS 10., PÉNTEK, 2. OLDAL
CIVIL KRITIKA A LISSZABONI STRATÉGIÁNAK
„…A lisszaboni stratégia nemzeti szintű megvalósításáról civil szervezetek részvételével kezdődött kétnapos
konferencia tegnap Budapesten. Európa lemaradt, és
cselekvés hiányában a jóléti vívmányok és az európai
szolidaritás veszélyben van – hívta fel a figyelmet
Demján Sándor, a Magyar Gazdasági és Szociális Tanács elnöke. A kutatásra fordítható összegek emelése
mellett a tudomány és a gazdasági szféra közötti kapcsolatot kell erősíteni – mondta Vízi E. Szilveszter, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke…”
DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP, 2006.

MÁRCIUS

10.,

PÉNTEK,

6.

ELŐNYÖSEBB HELYZETBEN LESZNEK A SZELLEMI

ALKOTÁSOK JOGOSULTJAI
TÖRLÉSI ÉS MEGSEMMISÍTÉSI ELJÁRÁSOKRA SZÁ-

MÍTHATUNK

„…A szellemi alkotások védelmére vonatkozó új rendelkezések már januártól „élnek”, a teljes változások pedig
legkésőbb április 29-től lépnek hatályba. A Martonyi és
Kajtár, Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda szakért ői sorozatukban átfogó képet nyújtanak olvasóinknak…
KLUB RÁDIÓ, 2006. MÁRCIUS 16., CSÜTÖRTÖK
KITÜNTETTÉK A SZÖVETSÉG HÁROM VEZETŐJÉT IS
INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

NAPI ÁSZ, 2006. MÁRCIUS 17., PÉNTEK, 2. OLDAL
AKADÉMIAI DÍJAK
Átadták az Akadémiai Ifjúsági Díjat a Magyar Tudományos Akadémián, ahol 26 fiatal kutató vehette át az
elismerést.
METRO, 2006. MÁRCIUS 17., PÉNTEK, 8. OLDAL
FEJLESZTÉSI PÓLUSOKAT ALAKÍT KI A II. NEMZETI FEJLESZTÉSI
TERV
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁRCIUS 17., PÉNTEK, 1+4. OLDAL
NYOMULNAK A PÓLUSVÁROSOK
„…Nyolcszáz-ezer milliárd forint együttes értékben fejlesztési pólusonként 30 kulcs- és számtalan alprojekt
valósulhat meg 2007 és 2013 között közölte Szűcs
Erika, a pólusprogramért felelős miniszteri biztos abból
az alkalomból, hogy memorandumot írtak alá Budapesten az érintett városok együttműködéséről…
…Pólusprofilok
Budapest - innopolisz Debrecen - tudáscentrum - Győr autópolisz
Miskolc - technopolisz
Pécs - az életminőség pólusa - Szeged - biopolisz
Székesfehérvár - infopolisz Veszprém - tudáscentrum…„
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁRCIUS 17., PÉNTEK, 1+7. OLDAL
GYURCSÁNY STARTRA KÉSZ
„…A kormány úgy módosítaná a közbeszerzési törvényt,
hogy az eljárások lefolytatásánál előnyben részesülhessenek a hazai vállalkozások – mondta el a körbetartozások rendezése kapcsán tervezett intézkedésekről
Gyurcsány Ferenc…”

OLDAL

MINDENNÉL FONTOSABB ESZKÖZ AZ INNOVÁCIÓ
ERŐSÍTENI A KAPCSOLATOKAT AZ MTA A GAZDASÁGGAL
„…A Magyar Tudományos Akadémia célul tűzte ki, hogy
erősítse a kapcsolatot a gazdaság képviselőivel, hiszen
a kutatásfejlesztés célja mindig a gazdaság támogatása, az innováció elősegítése…”
MAGYAR HÍRLAP, 2006.

MÁRCIUS

11.,

SZOMBAT ,

11.

OLDAL

SZERÉNYEBB CÉLOK AZ EURÓPAI UNIÓ ELŐTT
„…A kutatásra és fejlesztésre például a nemzeti össztermék (GDP) három százalékát kellene költeni a tagországoknak 2010-ben, de hat év elteltével az unión belül
ezt a szintet egy állam sem érte el, sőt az uniós átlag
mindössze 1,7 százalék…”
NAPI GAZDASÁG, 2006.
OLDAL

MÁRCIUS

16.,

CSÜTÖRTÖK,

9.

TALÁLKOZÁSOK, 2006. MÁRCIUS, 22-23. OLDAL
A BOLYGÓ NEVE : RATAI (21 724)
DANI ÉS A VARÁZSCERUZA, AVAGY MAGYAR ZSENI

A VILÁG

LEGJOBB IFJÚ FELTALÁLÓI KÖZÖTT

NÉPSZABADSÁG, 2006. MÁRCIUS 20., HÉTFŐ, 1+14. OLDAL
HÁROMDIMENZIÓS ÜZLET
A CSODAGYEREK KÜTYÜJE
Egy nyári táborban találkozott a fiatal feltaláló, Rátai
Dániel és a neves üzletember, Bojár Gábor. Három
hónap kellett a komolyabb megbeszélésig, még három
a közös cégig, amellyel új dimenzióba lépnének.
NÉPSZABADSÁG, 2006. MÁRCIUS 20., HÉTFŐ, 1+15. OLDAL
„AZ ÉV PROJEKTJÉNEK” KÁLVÁRIÁJA
DÍJAT KAPOTT , PÉNZT NEM
„…Az év projektje" díjat kapta a tavaly beadott uniós
támogatási pályázatok közül az Innomed Medical Orvos-
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Várható események
technikai Fejlesztő és Gyártó Rt. egy nagyfrekvenciás
röntgengenerátor megalkotásáért. A cég 69 millió
forintos támogatást nyert a Gazdasági Versenyképesség Operatív Programon (GVOP), ám ebből a mai napig
egyetlen fillért sem kapott kézhez…”
NÉPSZAVA , 2006. MÁRCIUS 20., HÉTFŐ, 8. OLDAL
VÁRNI KELL A FELSŐOKTATÁSI TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSÁVAL
„…A magyar felsőoktatás eredményességének és minőségének javítása érdekében tartalmi és szerkezeti
változtatásokat sürget 13 vállalat. Többek közt úgy
vélik, kutatóegyetemi státust csak valódi, nemzetközi
szintű tevékenységre ajánlatos engedélyezni és létesíteni, a szükséges többletforrás biztosításával egyidejűleg.
Állítják, a bolognai folyamatként ismert többciklusú,
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lineáris képzés szerkezeti adottságai csak egyes területek jelenkori kihívásainak felelnek meg…”
VILÁGGAZDASÁG, 2006. MÁRCIUS 20., HÉTFŐ, 2. OLDAL
VÁLLALATI INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA
„…Április 10-ig lehet pályázni a gazdasági versenyképesség operatív program (gvop) keretében vállalati
innováció támogatására. A keret hárommilliárd forint,
ebből az igényelhető támogatás minimum ötmillió, maximum 75 millió forint lehet. A benyújtott kérelmekről
döntés 2006 júliusára várható…
…Pályázat vállalati innováció támogatására
a meghirdetéskori támogatási keret: 3 milliárd forint
beadási határidő 2006. április 10.
az igényelhető támogatás minimuma: 5 millió forint
az igényelhető támogatás maximuma 75 millió forint…”

Várható események
2006. március 23-án a Magyar Biotechnológiai Szövetség "Biotechnológia Magyarországon" címmel egynapos
konferenciát szervez az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. együttműködésével a Novotel
Budapest Centrum Szállóban (1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.).
A konferenciát Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke nyitja meg.
Az előadások tervezett témái:
- a biotechnológiai iparag jelenlegi helyzete Magyarországon
- állami támogatások
- pályázati lehetőségek
- az innovációs törvény hatása a biotech szektorra
- kockázati tőke befektetés és biotechnológia
- spin-off cégek indítása
- egyéb, a biotechnológiai iparág szereplőit érintő kérdések
Az
-

előadók között szerepelnek:
Dr. Reinhard Kandera, pénzügyi igazgató, Intercell AG
Mrs. Adeline Farrelly, kommunikációs igazgató, EuropaBio
Dr. Eszes Gábor , miniszteri biztos, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Egyed Géza, helyettes államtitkár, Gazdaság i és Közlekedési Minisztérium
Dr. Garamhegyi Ábel , helyettes államtitkár, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Dr. Szabó Csaba , kutatóorvos, farmakológus, SOTE Klinikai Kísérleti Kutató-és Humán
Élettani Intézet
Déri Viktor, vezérigazgató, Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.; igazgatóság elnöke
Dr. Fehér Arnold, ügyvezető partner, Convincive Consulting
Dr. Boda Miklós , elnök, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Az előadások egy része angol nyelvű lesz. A konferencián tolmácsolást biztosítanak.
Részvételi díj: 19.000,-Ft, MBSZ-tagoknak: 9.000,-Ft, diákoknak: 2.000,-Ft
További információ: Magyar Biotechnológiai Szövetség (6722 Szeged, Béke u. 5/a.)
Tel.: 62/424 729, Fax: 62/426 098, E-mail: info@hungarianbiotech.org,
www.hungarianbiotech.org/html_hun/konf2006prog.htm

A Tehetséges Magyarországért Alapítvány 2006. március 25-ére, Bartók Béla születésnapjára emlékezve, meghirdette a „Tehetség Napját”. A rendezvényt 15 és 18 óra között tartják a Millenáris Park Fogadójában.
Ezt a napot sok közösség (sport-, iskolai-, munkahelyi- vagy lakóhelyi közösség) olyan programmal ünnepelheti meg,
mellyel erősíteni tudja a saját tehetséggondozását.
A Tehetség Tanácsból ( Bartha Ferenc, Benke László, Bogányi Gergely, Bojár Gábor, Bor Zsolt, Yehuda Elkana,
Falus András, Farkasházy Tivadar, Göncz Árpád, Jancsó Miklós, Kertész Imre, Körmendy Ferenc, Edvin Marton, Polgár Judit, Rubik Ernő, Szász Márton, Vágó István) szinte mindenkivel lehet majd találkozni a rendezvényen.
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A műsor 16 órától kezdődik, melyben Bogányi Gergely először zenél együtt Edvin Martonnal, Spiró György felolvassa e napra írt novelláját, kihirdetik a Sportpályázat végeredményét, és útjára indul egy zenei pályázat, melyet
Petrovics Emil és Bogányi Gergely segített kiírni.
A belépés ingyenes!

2006. március 29-én a Tempus Közalapítvány K+F Információs Irodája és a TéT Alapítvány
Innovációban a jövő - Fókuszban az európai kutatási kooperáció és karrier címmel
tudományos konferenciát szervez az Aranytíz Művelődési Központban (1051 Budapest, Arany János u. 10.).
A konferencia célkitűzése, hogy kutató intézetek, doktori iskolák kutatók és innovációval foglalkozó kkv-k részvételével
rávilágítson a kutatást támogató programokban rejlő egyedülálló lehetőségekre, melyet számos együttműködés
sikere is alátámaszt. Cél továbbá a kutató intézetek ösztönzése nemzetközi projektekbe való bekapcsolódásra azáltal, hogy a konferencia rávilágít a kutatásnak a gazdaság versenyképességére gyakorolt hatására.
A kutatást és fejlesztést támogató közösségi programokról, a 6. Keretprogram eredményeiről, tapasztalatairól
Boda Miklós, a Nemzeti Kutatási és Technológia Hivatal elnöke fog előadást tartani, majd szó lesz a 7. Keretprogram várható újításairól.
A konferencia fontos része lesz az az előadás, amely azt vizsgálja, milyen hatással bír a felsőoktatás szerkezetének
átalakítása az egyetemeken folyó kutatásra, melyet az MTA főtitkárának, Meskó Attilának az előadásában hallgatható meg.
A délután folyamán számos, ipar és akadémia részvételével megvalósult sikeres kutatási projektekről lesz szó, a
szegedi Biopolisz Kft bemutatásával, valamint kiderül a DigicPictures bemutatójában, hogy mennyi kutatás szükséges ahhoz, hogy egy számítógépes animáció életre keljen.
A rendezvényen való részvétel díjtalan, de előzetes regisztráció a Tempus Közalapítvány honlapján (www.tka.hu
Rendezvények menüpont) szükséges. További információ: Dr. Klekner Bíbor, Tempus Közalapítvány K+F Információs Iroda, www.tka.hu

Utánzás, hamisítás, védjegybitorlás konferencia
Időpont: 2006. március 30. (csütörtök) délelőtt 09 óra
Helyszín: Magyar Szabadalmi Hivatal Konfenciaterme (Budapest V., Garibaldi utca 2.)
Megnyitó: Dr. Szentpéteri Ádám, a Magyar Védjegy Egyesület elnöke
Levezető elnökök: dr. Mikófalvi Gábor, a Magyar Szabadalmi Hivatal alelnöke, Gláser Tamás, a Magyar Védjegy
Egyesület főtitkára
09.15-09.45
09.45-10.15
10.15-10.25
10.25-10.55
10.55-11.25
11.25-11.55

13.00-13.30
13.30-14.00
14.00-14.10

Jogérvényesítési irányelv, ennek nyomán végrehajtott törvénymódosítások és ennek várható hatásai, Előadó: Dr. Sár Csaba ügyvéd
15 éves a Magyar Versenyjog – áttekintés,
Előadó: Dr. Nagy Márta, a Gazdasági Versenyhivatal elnökhelyettese
Kérdések, konzultáció
Hamisítványok fogyasztóvédelmi szemmel
Előadó: Kolozsi Sándor, osztályvezető Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
Jogérvényesítés a nemzetközi joggyakorlatban
Előadó: Dr. Lendvai Zsófia, Igazságügyi Minisztérium
A Rendőrhatóság szerepe a védjegy hamisításokban
Előadó: Székely István, Budapest VIII. Kerületi Rendőrkapitányság
ől.
Előadó: Almási Gyula, a Vám- és Pénzügyőrség püőr. fhdgy. a Szellemi Tulajdonjog-védelmi Oszály
vezetője
Büntetőeljárás – egyszerűsített vámigazgatási eljárás a hamis termékekkel kapcsolatban
Előadó: Dr. Nagy Judit, S.B.G.K. Szabadalmi és Védjegy Iroda
Szerzői jogsértés miatti jogérvényesítés egyes kérdései a közösségi irányelv áttekintése után, Előadó: Dr. Faludi Gábor, Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület
Kérdések, konzultáció

További információ: Magyar Védjegy Egyesület (1084 Bp., József u. 50.), Tel.: 210-6000

2006. április 6-7-én az ICEG Európai Központ nagyszabású nemzetközi konferenciát rendez „Növekedés és munkahelyek: a lisszaboni stratégia és az európai versenyképesség kihívásai” címmel Budapesten.
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Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A konferencia keretében az Európai Unió és a tagállamok versenyképességét alapvetően meghatározó négy kérdéskör elemzésére kerül sor:
- Milyen tényezők határozzák meg növekedés és versenyképesség alakulását a kibővített Európai Unióban, melyek
-

Hogyan járul hozzá a versenyképességhez az információs gazdaság és társadalom bő
Hogyan befolyásolja az Európai Unió délkelet-európai kibővítése a tagállamok és különösen a határmenti területek

A konferencián a meghatározó európai közgazdasági kutatóintézetek igazgatói és vezető közgazdászai, a nemzetközi
pénzügyi intézmények vezető regionális elemzői, volt és jelenlegi pénzügyminiszterek és jegybankelnökök Bulgáriából,
Csehországból, Horvátországból, Magyarországról, az Európai Unió bizottságának vezető tisztviselői tartanak előadást.
A konferencia munkanyelve az angol, tolmácsolás nélkül.
További információ: http://www.icegec.hu/annual/annual.htm
Bilek Péter (pbilek@icegec.hu), Barcza Barbara (bbarcza@icegec.hu), Tel.: 248-1160/101

A Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a NAPI Gazdaság
Vállalkozásfejlesztési Fóruma
2006. április 3-án, hétfőn 14.30 órai kezdéssel tartja idei első rendezvényét.
A rendezvény témája:
Hogyan segíti majd a cégeinket a Magyar Vállalkozások Bankja
Előadó: Dr. Aladics Sándor vezérigazgató-helyettes, Magyar Fejlesztési Bank
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapjáról idézve:
"Az összes állami mikro-, kis- és középvállalkozási feladat és tevékenység összehangolva jelenik meg a vállalkozók
bankjában, a Magyar Fejlesztési Bankban, miközben ezt a feladatot ellátó teljes intézményrendszert összevonjuk" mondta Kóka János miniszter 2006. január 31-én, a kormányszóvivői értekezleten.
A Magyar Fejlesztési Bank 64%-ban tulajdonosa lesz a Hitelgarancia Rt.-nek, amelybe két lépcsőben beolvad a Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Rt., a Regionális Fejlesztési Finanszírozási Rt., a Regionális Fejlesztési Holding Rt. Az
MFB-hez csatolják a Regionális Fejlesztési Társaságokat. Közvetlenül az MFB alá tartozik majd a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., a VÁTI Kht., a PROMEI Kht., amelyeket össze is vonnak, s az MFB lesz a gazdája az Informatikai
Kockázati-Tőkealapkezelő Rt.-nek is. (Az Eximbank, a Mehib és a Corvinus eddig is az MFB bankcsoport tagjaként
működött, és működik tovább, megtartva önállóságát.)
Az átszervezés révén több száz millió forintot lehet azonnal megtakarítani, s ha a hatékonyságjavulással is számolunk, akkor ez az összeg több milliárd forint - fogalmazott a miniszter. Az így megspórolt pénzeket ezután a vállalkozások segítésére lehet fordítani a szétaprózott intézmények, annak vezetői, felügyelőbizottsági tagjai helyett.
A hiteleket, a tőkejuttatást, valamint a garanciavállalásokat a kereskedelmi bankokon keresztül érhetik el a vállalkozások, azaz a kereskedelmi bankok lesznek az MFB „ügynökei”. Az a cél, hogy több vállalkozás egyszerűbben, gyorsabban és olcsóbban jusson pénzhez, az eddigi szétaprózott, bürokratikus ügyintézés helyett a saját kereskedelmi
bankjánál megkaphassa a hitelt, a tőkejuttatást vagy a garanciát – hangsúlyozta a miniszter.
A Magyar Fejlesztési Bank neve - a nemzetközi ismertség miatt is – megmarad. A szervezeti átalakítás 2006. december végéig befejeződik annak érdekében, hogy a 2007-től érkező európai uniós támogatásokat már az új intézményrendszer szolgálja ki. Tehát nem alakul új bank a magyar vállalkozások bankja létrehozásával, a Magyar Fejlesztési Bankon belül alakul ki az intézményrendszer. Nem új intézmény, hanem a Magyar Fejlesztési Bank lesz a "vállalkozók bankja
Szakmai vezető: Dr. Osman Péter, a Tagozat elnöke
A rendezvény helyszíne: Bp. V. Kossuth L. tér 6-8, VI. em. 635 sz. terem
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

Hírlevél-szerkesztõség:

4 Felelõs szerkesztõ: dr. Antos László

4 Felelõs kiadó: dr. Pakucs János

4 Munkatárs: Szentmártony Barbara

4 Design: Visualia

1036 Budapest, Lajos u.103., tel.: 453-6572, fax: 240-5625,
e-posta: innovacio@innovacio.hu.
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. honlapon lehet regisztrálni.

