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Regionális képviseleti rendszerRegionális képviseleti rendszer

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjai, ill. vezető képviselői az alábbi országos szervezetekben, bizottságokban vesz-
nek részt, illetve képviselik Szövetségünket

SZERVEZET KÉPVISELŐ

Kutatási, Technológiai és Innovációs Tanács ifj. Duda Ernő, Rakusz Lajos
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Dr. Lippényi Tivadar elnökhelyettes
Magyar Akkreditációs Bizottság Dr. Závodszky Péter, Dr. Stern Pál
Felsőoktatási és Tudományos Tanács Dr. Szabó Gábor
Felsőoktatási és Tudományos Tanács Finanszírozási Szakbizottsága Dr. Mogyorósi Péter
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Kollégium Dr. Pakucs János társadalmi elnök
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szekció Higi Gyula, dr. Harangozó István
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség Dr. Pakucs János
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége EU-bizottság Dr. Kemény Tamás
„Ipari Park” cím pályázati rendszer működését segítő Bírálóbizottság Dr. Ürge László, Rakusz Lajos
GVOP 3.1 és a GVOP 3.2 bírálóbizottsága Dr. Szabó Gábor
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács Dr. Pakucs János
Iparjogvédelmi Szakértői Testület Dr. Szarka Ernő, Dr. Greiner István, Dr. Blaskó Gábor
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Dr. Marosi György ügyvezető elnök
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Innovációs Szakosztálya Jamrik Péter
Iparfejlesztési Közalapítvány Dr. Pálmai Zoltán
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület elnöksége Dr. Kemény Tamás
Informatikai Érdekegyeztető Fórum Koós Attila
Kármán Tódor Díj bizottsága Dr. Pakucs János elnök, Bolyky János Antal
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri Dr. Antos László
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon Szakértői Alcsoportja Dr. Greiner István
Informatikai Minisztérium Informatikai Tárcaközi Bizottsága Higi Gyula
„K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása” c. pályázat bírálóbi-
zottsága

Deme Gábor

A Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével létrejött szervezetek

SZERVEZET VEZETŐ CÍM TELEFON FAX

Debreceni Tudományos Műszaki Park
Kht.

Dr. Országh
István

4026 Debrecen,
Bem tér 18/c

52-414-350 52-414-350

Debreceni Innovációs és Műszaki
Fejlesztési Alapítvány Dr. Borsos János

Debrecen, Attila tér 3.
4029 52/349-489 52/349-529

CHIC Közép-magyarországi Innovációs
Központ Kht.

Hantos Zoltán
Károly

2040 Budaörs,
Gyár u. 2.

23/887-500 23-887-501

INNONET Innovációs és Technológiai
Központ Kht

Budavári László 9027 Győr,
Gesztenyefa u.4.

96-506-900 96-506-901

INNOSTART Nemzeti Üzleti és Inno-
vációs Központ Alapítvány

Garab Kinga 1519 Budapest 382-1500 382-1510

Miskolci Egyetem Innovációs és
Technológiai Transzfer Centrum

Dr. Lehoczky
László

3515 Miskolc,
Egyetemváros

46-565-
111/2012

46-312-842

INNTEK Kht. Fülöp Gábor 3300 Eger,
Faiskola u. 15.

36/516-701 36/516-700

Magyar Innovációs Alapítvány Dr. Závodszky
Péter

1117 Budapest,
Október 23. u. 16.

453-6572 240-5620

Magyar Innovációs Klub Zettwitz Sándor 1036 Budapest,
Lajos u. 103.

453-6572 240-5620

PANNONIA REGIA Kht. Dr. Balogh István 2800 Tatabánya 34-487-901 34-487-901

Veszprémi Regionális Innovációs
Centrum Kht., VRIC

Sztojalovszky Béla 8200 Veszprém,
Wartha Vince u. 1.

88/564-130 88-564-130

Innovációs és Technológiai Fejlesztési
Központ Kht.

Dr. Sárkány Béla 7630 Pécs, Finn u.
1/1.

72/526 101 72-526-108
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2006. április 25-én sajtótájékoztatót tartott 16 szerve-
zet a Megállapodást a jövőnkért! című kiáltvánnyal
kapcsolatban a Kempinski Szállóban. A rendezvény
egyben egy sajtókampány elindítása is volt.

A kiáltványt megjelentető 16 szervezet, köztük a Ma-
gyar Innovációs Szövetség, gazdaság megállapodásra
hívja a magyar Országgyűlés pártjait, a Magyar Köztár-
saság új Kormányát, hogy közösen, felelősen és együtt
tegyenek az ország felemelkedéséért.

Négy kulcskérdés közös megoldásában jelezték együtt-
működési szándékukat a kormánynak elsősorban az
alábbi 4 területen:
1. Felelős és fenntartható gazdaságpolitikát!
2. Államháztartási reformot!
3. Szolgáltató egészségügyet!
4. Versenyképességet növelő adóreformot!

A résztvevő szervezetek májusban háromoldalú tárgya-
lásra várják az új parlament pártjainak, valamint az új
kormánynak a vezetőit a nemzet felemelkedését szolgá-
ló program alapelveinek haladéktalan, közös kidolgozá-
sára és a sikeres jövő megteremtéséről szóló stratégiai
megállapodás aláírására!

A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr.
Pakucs János, elnök és Garay Tóth János, kommuni-
kációs igazgató vett részt a sajtótájékoztatón.

A kiáltvány teljes szövege honlapunkon
(www.innovacio.hu) megtekinthető.

2006. május 10-én 14.00 órakor tartja a Magyar
Innovációs Szövetség újjáalakuló Felsőoktatási Tagozata
a következő találkozóját „Az egyetemek szellemi alkotás-
kezelési szabályainak összehasonlítása, a „legjobb gya-
korlat” keresése” c. témakörben az Eötvös Loránd Tu-
dományegyetem Egyetemi Tanács Tanácstermében
(1056 Budapest, Szerb u. 21-23. fszt.)

Program:
1. Technológia transzfer iroda felállítása és működteté-

se külföldi tapasztalatok alapján (Szabó Csaba,
Semmelweis Egyetem)

2. Tradíciókkal és nélkülük: innováció-menedzsment
rendszer kiépítése az ELTE-n (Csíkos Péter, ELTE)

3. Intézményi innováció-menedzsment, technológia
transzfer vállalkozással (Buzás Norbert, SZTE, ta-
gozati elnök)

4. Kötetlen beszélgetés az egyes egyetemi szellemi
alkotás-menedzselési gyakorlatokról

5. Az Egyetemi Technológia Menedzser Kerekasztal
újjáalakítása

A részvételi szándékot az innovacio@innovacio.hu e-mail
címre várjuk.

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal nyílt pályázati felhívás
keretében meghirdette az EGT és Norvég Finanszírozási

Mechanizmusok programot. (A felhívás szövegét a
„Pályázati felhívás” rovatunkban közöljük)

A meghirdetett programhoz kapcsolódóan beérkező
pályázatok értékelése, támogatásra történő elbírálása
több lépcsőben történik. Minden pályázatot két függet-
len értékelő bírál. Ezeket az értékeléseket megküldik az
érintett munkabizottságnak. (A pályázatokat négy mun-
kabizottságban tárgyalják.) A szakmai munkabizottság
rangsorolja az értékeléseket, és továbbküldi a Projekt
Döntő Bizottság felé,

Az NFH és az OM felkérésére az EGT és Norvég Finan-
szírozási Mechanizmusok program 4. munkabizottsá-
gába (tudományos kutatás) Koós Attila alelnökünket
javasoltuk, aki az elbírálás második lépcsőjében venne
részt.

2006. április 25-én kuratóriumi ülés keretében hirdette
meg a Manager Képzés Alapítvány a 2006. évi
Harsányi István-díj pályázatot, a Magyar Innovációs
Szövetség székhelyén.
A kuratóriumi ülést dr. Boross Zoltán, kuratóriumi
elnök vezette. Az ülésen a Kuratórium:
- kiértékelte a 2005. évi „Harsányi István-díj” pályáza-

tot
- megvitatta, majd kihirdette a 2006. évi „Harsányi

István ösztöndíj” pályázatot
- elfogadta az Alapítvány 2005. évi mérlegét és köz-

hasznúsági jelentését.

A kuratóriumi ülés keretében dr. Boross Zoltán, ill. dr.
Sváb Péter, elnök aláírta az Alapítvány, ill. a Szervezési
és Vezetési Tudományi Társaság (SZVT) közötti megál-
lapodást, melynek értelmében az SZVT támogatja a
pályázatot.
A pályázati felhívás teljes szövegét Hírlevelünk végén
tesszük közzé.

2006. április 18-án dr. Pakucs János , elnök és dr.
Antos László, ügyvezető igazgató fogadta Benkovics
Pétert, a Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Orszá-
gos Szövetségének (FEVOSZ) elnökét és tárgyalást
folytatott az együttműködésről.

Benkovics Péter bemutatta a FEVOSZ szervezetét,
tevékenységét, tagságát. A FEVOSZ elnöke hangsúlyoz-
ta továbbá, hogy az innovációs terület számukra is
nagyon fontos és a hallgatók által előkészített és létre-
hozott vállalkozások is döntően ezen a területen működ-
nek. A MISZ szolgáltatásaival jelentős mértékben tudja
segíteni a fiatal vállalkozókat.

2006. április 28-án látogatást tett Szövetségünknél
Dr. Roland Strauss, a Platte Strauss ügyvezetője és
tárgyalásokat folytatott dr. Antos László ügyvezető
igazgatóval a 2006. június 21-23. között Budapesten
megrendezésre kerülő European Innovation Dialogue-gal
(Európai Innovációs Párbeszéd) kapcsolatban. A két fél
együttműködésben állapodott meg a rendezést illetően.

A rendezvény egy regionális konferencia-sorozat első
állomása, amelyet a helyi szintű innováció ösztönzése
és az EU innovációs támogatási politika összehangolása
céljából indítanak

Magyar Innovációs
Szövetség
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A rendezvénnyel kapcsolatos további információk meg-
találhatók a következő honlapon:
www.innovationdialogue.org

2006. március 22-én az NKTH székházában
kerekasztal-megbeszélésre került sor a Magyar Köztár-
saság Kormányának kutatás-fejlesztési és innováció
politikai középtávú startégiájáról.

2006. április 19-én Deme Gábor, az Innomed Medical
Rt. elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség elnökségi
tagja, a témához kapcsolódó, írásban kiegészítő hozzá-
szólását tett, melyet elküldtük Boda Miklósnak, az
NKTH elnökének.

Deme Gábor észrevételeiből idézünk:

„…Az innovatív magyar KKV-k akkor költenek innováció-
ra többet, ha az ebből kifejlesztett termék hasznából a
K+F ráfordítás 3-5 éven belül bőven megtérül, és ma-
rad is utána vállalati nyereség a hazai KKV-k tulajdo-…

nosai végül is kizárólag ezen adózott nyereség egy ré-
szének kiosztásával találják meg a számításaikat. Az
adózott és kiosztott nyereség ugyanis összességében
mindig kevesebb adó- és járulékterhet visel, mintha a
tulajdonos munkabért fizetett volna maguknak…

…Ezért ha az állami döntéshozók azt szeretnék, hogy
lényegesen többet költsön a magyar fejlődőképes KKV
szféra K+F-re, célszerű lenne olyan, a jelenlegi K&F
adókedvezményen túlmenő további kedvezményt létre-
hozni, amely
- nem a tulajdonosok által hazavihető nyereséget

növeli, hanem célzottan csakis a kutatásban, ill. a
fejlesztésben résztvevők munkabére közterheinek
egy részét fedezné

- és amit csak azok a vállalatok vehetnének igénybe,
akik fejlesztéssel rendelkeznek, és egyidejűleg vállala-
tuk nyereséges…

…javaslom a K+F adókedvezményen túlmenően a válla-
lat adóalapját - és így a fizetendő adóját is - célzottan
tovább csökkenteni, a kutatásban és a fejlesztésben
résztvevő dolgozók jövedelme közterheinek 50 %-ával…”

Létrejött a GND Tudás- és Technológia Transzfer
Iroda (TTI) a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tu-
dásközpont projekt kereten belül a Debreceni Egyete-
men kifejlesztett K+F eredmények és technológiák gya-
korlati hasznosítása céljából.

A projekt a Kutatási és Fejlesztési Igazgatótanács (KFIT)
szakmai felügyelete alatt áll.
A KFIT tagjai: Fésűs László, elnök, Mátyus László,
igazgató (TTI), Beke Dezső, Fári Miklós, Gergely Pál,
Patonay Tamás, Szilvássy Zoltán.

A TTI – mint közvetítő szervezet – hídszerepet kíván
betölteni a tudásbázist nyújtó felsőoktatási intézmények
(kutatóhelyek), a vállalkozói szféra és a befektetői réteg
között, jelentősen hozzájárulva a régió versenyképessé-
gének fokozásához és a diplomát szerzett fiatalok régi-
óban tartásához.

Az Iroda az Orvos- és Egészségtudományi Centrum
területén az Elméleti Tömb I. emeleten került kialakítás-

ra, a 2006. áprilisában nyíló PatLib iparjogvédelmi
könyvtár szomszédságában.

A TTI menedzsmentje:
- Mátyus László, igazgató
- Balogh Judit, befektetési menedzser
- Bartha Klára, innováció menedzser
- Bene Tamás, jogi szakértő

Tevékenységeik:
- Innovatív ötletek, projektek támogatása (innovációs

menedzsment kiépítése)
- Partnerhálózat kiépítése és fenntartása a régió K+F

vállalkozásaival
- Szellemi alkotások védelmének és hasznosításának

menedzselése
- Spin-off cégalapítások feltételeinek biztosítása
- Licenceladás és befektetésösztönzés
- Innovációs képzések indítása, az innovációs kultúra

terjesztése.

Dr. Horváth Géza, a Magyar Innovációs Szövetség
Közép-dunántúli Regionális Képviseletének igazgatója
felvette a kapcsolatot a Netzwerk Internationale
Technologiekooperation magyar irodájával a Nemzetközi
Technológiai Intézetben.

Megállapodtak, hogy a térség innovációs lehetőségeinek
fellendítésére a német szervezettel kapcsolatot terem-
tenek, ennek keretében még 2006 első felében innová-
ciós fórumot rendeznek a magyar kis- és középvállalko-
zások számára.

2006. április 23-án a 13. Budapesti Nemzetközi Könyv-
fesztivál programjában immár 5. alkalommal szereplő
CD-ROM Show keretében idén „Digitális Ismeretközlés -
EU Kompatibilitás” címmel egy reprezentatív szakmai
tanácskozásra került sor.

A tanácskozás bevezető előadását Kátai-Nagy Kriszti-
na főszerkesztő, a Miniszterelnöki Hivatal EU-vonal – EU
Tájékoztató Szolgálat vezetője tartotta „Mindennapi
Európa: EU-s információforrások és kommunikáció -
létezik-e mindennapi Európa?” címmel.

Az elhangzottakhoz kapcsolódó korreferátumok sorát a
három fő tudományterületet képviselő előadás nyitotta
meg. Stubnya György, a BME OMIKK főigazgató-
helyettese az intézmény uniós projektjeiről, adatbázisai-
ról, tudománytörténeti törekvéseiről számolt be.

Dr. Vasas Lívia , a Semmelweis Orvostudományi Egye-
tem Központi Könyvtára főigazgatója a Semmelweis
Egyetemen elérhető orvos- és élettudományi információ-
forrásokat és e-szolgáltatásokat, valamint azok gyors
fejlődést mutatta be.

Dr. Nádasi András , az Országos Pedagógiai Könyvtár
és Múzeum főosztályvezetője a média-konvergencia
kialakulását mutatta be az intézmény dokumentumainak
tükrében, valamint az elektronikus Könyv és Nevelés
folyóiratot, annak a papíralapú dokumentumoknál tá-
gabb és értékesebb, nagyobb tartalmat közlő e-
lehetőségeit ismertette.
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A BME OMIKK által rendezett tanácskozáson – amely-
nek házigazdája Árkos Iván, a Tudománytörténeti Mű-
hely szerkesztője volt, – a hazai felsőoktatási, közműve-
lődési és szakmai könyvtárak, informatikai szervezetek
és intézmények mintegy félszáz jeles képviselője vett
részt.

Az Európai Bizottság Tempus programja 2006. április
9-10-én Ammanban rendezte meg a „University –
Enterprise Cooperation” című szemináriumát.

A szeminárium célja az Európai Unió és a partner or-
szágok ezen a területen szerzett tapasztalatainak illetve
együttműködésének a megvitatása volt.

A szeminárium érintette a munkaerőpiac igényeihez
igazodó képzést, a végzősök foglalkoztathatóságát illet-
ve tudásuk hasznosíthatóságát, az élethosszig tartó
tanulást valamint a K+F együttműködéseket.

A szeminárium társszervezője volt Jordánia Felsőokta-
tási és Kutatási Minisztériuma.

A kétnapos szeminárium nyitó beszédét Dr. Khaled
Toukan, jordán felsőoktatási és kutatási miniszter,
valamint Augusto Gonzalez, a Tempus-Erasmus
Mundus vezetője tartotta.

A szemináriumon az Európai Unió 13 tagországa képvi-
seltette magát, valamint 3 partnerország-csoport dele-
gátusai, így a 12 szovjet utódállam, 8 mediterrán tér-
ségbeli arab ország, illetve 5 nyugat-balkáni ország
képviselői.

A szemináriumon előadást tartott Bazsa György az FTT
elnöke, aki a magyarországi helyzetről tartott igen tar-
talmas ismertetést, valamint részt vett meghívottként a
konferencián Dr. Mogyorósi Péter, a Laser Consult Kft
igazgatója, a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képviseletének
igazgatója és Csernovitz Adél, a Tempus Közalapítvány
programvezetője.

2007. július 1-4. között a Miskolci Egyetemen rendezik
meg a mérnökképzés két legnagyobb európai szerveze-
te, a SEFI (Societé Européenne pour la Formation des
Ingénieurs) és az IGIP (Internationale Gesellschaft für
Ingenieurpädagogik) közös konferenciáját, amely 2007-
ben a mérnökképzés legjelentősebb nemzetközi rendez-
vénye lesz Európában.

A két szervezet 13 év után először rendez ismét közös
konferenciát, várhatóan a világ minden részéről érkező,
több mint 500 résztvevővel.

A konferencia szervezésének helyzetéről és állásáról
Dr. Dobróka Mihály rektorhelyettes számolt be márci-
us végén Brüsszelben a SEFI igazgatótanácsának ülé-
sén, ahol a miskolci előkészítésen résztvevő mind a
négy elnökségi tag nagy elismeréssel nyilatkozott, ki-
emelték a Miskolci Egyetem kiváló infrastrukturális és
környezeti adottságait, illetve megköszönték az egyetem
vezetőinek és a szervezőbizottságnak a magas színvona-
lú vendégfogadás előkészítését.

A 2006. május 6-13. között Indianapolisban, IN, USA
megrendezésre kerülő 57. INTEL International Science
and Engineering Fair (INTEL ISEF) tudományos olimpián
Varga Róbert „Látó Bot” c. pályázatával képviseli Ma-
gyarországot.

A versenyző szakmai felkészítését a Magyar Fiatal Tu-
dósok Társaságának három alapító tagja, korábbi INTEL
ISEF versenyeken díjazásban részesült fiatalok,
Hegedüs Ramón, Rátai Dániel és Németh Gábor tar-
tották 2006. április 26-án a Magyar Innovációs Szövet-
ség székhelyén.

A magyar delegációt Prim Péter, Szövetségünk marke-
ting igazgatója vezeti. A versenyre Nagy László, a Cse-
pel-sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollé-
gium tanára is elkíséri a magyar versenyzőt.

2006. április 25.-én tartották a Gépipari Tudományos
Egyesület (GTE) Műanyag Szakosztályának találkozóját
Zalaegerszegen, ahova a MAFITUD is meghívást kapott
a két szervezett szorosabb együttműködésének kialakí-
tása céljából.

A program keretében szó volt a Rapid Prototyping és a
Rapid Tooling legújabb nemzetközi és hazai fejlesztési
eredményeiről és a szárazjeges tisztítás műanyagipari
alkalmazási lehetőségeiről. A szakmai program része
volt egy színvonalas gyárlátogatás az egyik legjelentő-
sebb hazai szerszámgyártó és műanyagfeldolgozó cég-
nél, az ANTON Kft.-nél.

A MAFITUD részéről részt vett és a társaság tevékeny-
ségét előadás keretében mutatta be Ivánka Gábor és
Kopiás Péter, vezetőségi tagok. A szakmai témában
érintett MAFITUD tagok számíthatnak a GTE segítségé-
re, tagjaik tanácsára.

Megjelent az Innostart „Innovatív kis- és középvállalko-
zások finanszírozási lehetőségei - Az ötlettől a megva-
lósításig” című kiadványa.

A hasznos és konkrét információkat tartalmazó kiad-
vány célja, hogy támpontot nyújtson a vállalkozásoknak

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Többek között a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetem Gépészmérnöki Karának Polimertechnika
Tanszéke felajánlotta, hogy szeretettel várják az
érdeklődő MAFITUD-tagok és a témában érintett ifjúsági
verseny résztvevőket a legújabb technológiákkal
rendelkező laborjaikba mérések elvégzésére.
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a számukra legmegfelelőbb finanszírozási forma kivá-
lasztásában. Ennek érdekében bemutatják a leggyako-
ribb finanszírozási formákat és összegyűjtötték a mikro-,
kis- és középvállalkozások számára jelenleg elérhető
forrásokat.

A kiadvány a Közép-magyarországi régió vállalkozásai
részére készült, részletesen bemutatja a régiós pályá-
zatokat, támogatásokat is.

Az INNOSTART NÜIK Alapítvány 2006. április 25-én
tartotta soron következő Üzleti Angyal Klub rendezvé-
nyét, melyet dr. Pakucs János , a kuratórium elnöke
nyitott meg.

Az Üzleti Angyal Klub rendezvényeinek fő célja, hogy
kapcsolatot teremtsen a sikeresnek ígérkező ötletekkel,
projektekkel, javaslatokkal rendelkező vállalkozók és a
kockázatitőke-befektetők között új, innovatív projektek
finanszírozására.

A rendezvényen először befektetőcégek mutatkoznak
be, majd ezt követően a befektetésre váró, innovatív
projektek kerülnek bemutatásra.

A rendezvényen az alábbi 5 projekt került bemutatásra:
1. „Kémiai Informatikai Módszerek Fejlesztése Újrakon-
figurálható Számítógépekre” c. projekt bemutatása
(Bérces Attila, KK Logika Kft., ügyvezető igazgató)
A gyógyszerkutatásban az automatizáció ezerszeresére
növelte az elvégezhető kísérletek és a szintetizálható
vegyületek számát az elmúlt tíz évben. A keletkező in-
formáció feldolgozásának hatékonysága viszont nem
tartott lépést az információáradat mennyiségével. A KK
Logika Kft. ennek a problémának a megoldására fejleszt
olyan kémiai informatikai módszereket, amelyek az ún.
újrakonfigurálható számítógépen futnak. A cég tervezett
termékei nagy értékű szoftver jellegű termékek. A cég
ötlete és üzleti terve, amely Bérces Attila cégalapító
tizenöt éves kanadai, ausztriai és svédországi kutató-
fejlesztő és K+F vezetői tapasztalatára épül - a svédor-
szági Venture Cup üzletiterv-pályázaton első díjat nyert.

2. „4DPark Történelmi Témapark és Nemzeti Lovas
Színház” projekt bemutatása (Dr. Matuscsák Tamás,
Larvotto Kft., ügyvezető igazgató)
A projekt célja olyan új, szórakoztató-komplexum létre-
hozása Budapest közvetlen közelében, amely kiemelke-
dően színvonalas módon, mintegy időgép módjára mu-
tatja be Magyarország történelmét, hagyományait –
különös tekintettel a lovas tradíciókra -, kultúráját és
élővilágát. A Budapesttől 1 km-re, remekül megközelít-
hető helyen felépülő 4DPark néhány fix épület (pl. római
aréna) mellett szabadtéri színpadok, illetve a vendéglátó
egységek és a kert adottságait kihasználva élő, interak-
tív bemutatókkal, előadásokkal kívánja bekapcsolni a
látogatókat a megismerés folyamatába. A projektet –
amelynek kialakítását és megvalósítását nemzetközileg
kiemelkedő tapasztalatokkal rendelkező csapat végzi –
számos szakmai és politikai szervezet is elismeri és
támogatja.

3. „Fehérje alapú gyógyszerhatóanyag felszabadulási
rendszer” c. projekt bemutatása (Szenczi Árpád,
Szentil Bt., projektvezető)
A projekt a gyógyszeripar számára, különböző gyógy-
szerek formulálási problémáira kínál megoldást. A pro-

jekt célja egy új, szájon át alkalmazható gyógyszerható-
anyag vivő rendszer kifejlesztése, amely a vízben rosszul
oldódó vagy jelenleg csak intravénásan alkalmazható
anyagokat képes szállítani és eljuttatni a szervezeten
belül a kívánt helyre. A rendszer – amelynek további
előnye a komponensek könnyű hozzáférhetősége és
biztonságos, egyszerű alkalmazhatósága – megvalósítá-
sával új terápiák válnak elérhetővé. Két év alatt a tech-
nológia teljesen kidolgozható, amelynek eredménye
számos értékes szabadalom. Ezt követően válhat lehe-
tővé a gyógyszeripar szereplői felé a formulálási szolgál-
tatás beindítása, illetve a licenc értékesítése. A fejlesz-
tés további lehetősége saját gyógyszerkészítmény előál-
lítása.

4. „USE divattervezés” c. projekt bemutatása (Füzes
Eszter és Tóth András, USE Kft., ügyvezető igazgatók)
A USE Kft. fiatal magyar iparművészek által alapított
ruhaipari vállalkozás, amelynek tulajdonosai és vezetői
maguk a tervezők. A cég profilja magas kategóriájú
designer ruhakollekciók tervezése, gyártása és exportá-
lása. A vállalkozás működését rendkívül gyors és átütő
nemzetközi sikerek jellemzik: a külföldi divatbemutatókon
való szereplések eredményeképpen megrendeléseket
kaptak a tervezők többek között Berlinből, New Yorkból,
Las Vegasból, és Dubaiból. A divattervezők a további
előrelépéshez keresnek befektetőket és remélik, hogy a
USE az első olyan magyar divatmárka lehet, amely itt-
hon és külföldön egyaránt megállja a helyét és széles
körű ismertségre tesz szert.

5. „Thormed” c. projekt bemutatása (Ferenczi György,
Thormed Kft., ügyvezető igazgató)
A projekt keretében a légúti betegségek diagnosztizálá-
sára szolgáló, különleges körülmények közötti mérésre
is alkalmas, rendkívül pontos, szabadalommal védett
orvosi műszer (Spirothor – hullámfront elven működő
légzésfunkciós diagnosztikai eszköz) kerül bemutatásra.
Az ultrahangos spirométer alkalmazásával a légúti be-
tegségek tömeges szűrése költség-hatékonyan megold-
ható. A vállalkozás alapítói sikeres orvostechnikai cé-
geknél edzett szakemberek, akik rendkívül kiterjedt
nemzetközi disztribútori kapcsolatokkal rendelkeznek. A
befektetés eredményeképpen az orvostechnikailag en-
gedélyezett termékek piaci bevezetésre kerülnének az
EU piacán.

A projektek bemutatása után került sor a megbeszélé-
sekre a kreatív ötleteket prezentáló vállalkozások vezetői
és a befektetők között.

A 2005. június 1-én kezdődött SEED-REG (INTERREG
IIIC) projekt keretében a partnerek 21 jó gyakorlatot
gyűjtöttek össze az Európai Unió országaiból az early-
stage/seed finanszírozás területéről, amelyek értékelé-
sét a német partner készítette el.
Az értékelés, az összegyűjtött jó gyakorlatok és a regio-
nális elemzések alapján került kidolgozásra a modell
stratégia.

Az INTERREG IIIC Közösségi Program keretében 2005.
márciusában megnyert pályázatról a fontosabb infor-
mációk:

Lead Partner: INNOSTART NÜIK Alapítvány
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Partnerek: Brandenburg Economic Development Board,
Small Business Support Centre of Ljubljana, Centre for
Research and Technology Hellas, Central Bohemian
Regional Development Agency, Central Hungary
Regional Development Agency

A projekt hivatalos honlapja: www.seedreg.com

A projekt összefoglalása:
- A projekt általános célja a gazdasági és társadalmi

kohézió erősítése az Európai Közösségben, a projekt
által kivitelezett és elősegített regionális fejlesztések
révén. A regionális fejlődés elősegítéséhez a projekt
specifikus finanszírozási politikákat és eszközöket fog
megtervezni és kifejleszteni azzal a céllal, hogy azo-
kat a megfelelő döntéshozó szervezetek regionális
innovációs és fejlesztési stratégiákba belefoglalják. A
pályázat hosszú távú célja az, hogy a résztvevő régi-
óknak segítséget nyújtson olyan speciális politikák ki-
alakításához, melyek hatásaként az innovatív vállal-
kozások fejlődési lehetőségei nagymértékben növe-
kedni fognak. A résztvevő régiók közötti információ-
és tapasztalatcsere eredményeképpen olyan politi-
kák és megközelítések fognak kialakulni, amelyeknek
elsődleges szerepe az innovatív induló vállalkozások
tőkéhez jutásának megkönnyítése. A projekt gyakor-
lati megvalósulása során azt szándékozunk bemu-
tatni, milyen feltételei vannak az adott régióban egy
„magvető tőke alap” létrehozásának.

- A projekt három fő célcsoportot céloz meg: kis- és
középvállalkozások, különösképpen az innovatív indu-
ló vállalkozások (start ups/spin offs); potenciális
magvető t őke „alapítók”; regionális és nemzeti dön-
téshozó szervek.

- Fő tevékenységek: projekt menedzsment, meglévő
helyzet felmérése, modell stratégia kialakítása, meg-
valósíthatósági tanulmány elkészítése, innovatív fi-
nanszírozási modellek kialakítása, eredmények, ta-
pasztalatok disszeminációja.

A projekt főbb tevékenységei:
- Meglévő helyzet felmérése: megvizsgálni az adott

régiót jellemző állapotokat, finanszírozási
kezdeményezéseket, KKV helyzetet stb.

- Legjobb gyakorlatok gyűjtése: megismerni hasonló
helyzetben lévő, hasonló problémákkal küszködő
régiók kezdeményezéseit, megoldásait a KKV-k
finanszírozási helyzetének javítása területén

- Megvalósíthatósági tanulmány és innovatív
finanszírozási modell kialakítása: magvető t őke alap
létrehozásának lehetőségei, feltételei; döntéshozók
számára készített, innovatív vállalkozások
finanszírozási lehetőségeit elősegítő javaslatok
regionális stratégiákba történő beolvasztása

- Disszemináció: eredmények és tapasztalatok
disszeminációja a célcsoportoknak

- Általános menedzsment: a projekt hatékony és
precíz menedzselése.

A projekt tevékenységeinek konkrét céljaként először
egy megvalósíthatósági tanulmányt készítenek arra
vonatkozóan, milyen lehetőségei vannak az adott
régióban egy magvető tőke alap létrehozásának.

Ezt követően elkészítenek egy innovatív finanszírozási
modellt (stratégiai javaslatokat), azzal a céllal, hogy azok

a regionális döntéshozókkal folytatott megbeszélések és
tervezések eredményeképpen beépítésre kerüljenek
regionális innovációs és/vagy regionális fejlesztési
stratégiákba.

További információ: Kalmár Piroska, Tel.: 1-382-
1504, www.innostart.hu

A Cross Border Connect projektre várják mindazon
innovatív, piaci terjeszkedésre érett projektekkel rendel-
kező kis- és középvállalkozások jelentkezését, akik
együttműködési kapcsolatokat szeretnének kialakítani
más országbeli európai uniós vállalkozásokkal.

A projekt hivatalos weboldala: www.ebn-cbc.net, ahol
kis- és középvállalkozások, vállalkozástámogató szerve-
zetek és egyéni szakértők tudnak regisztrálni, majd a
profiljukat feltölteni. A partnerkeresés a kitöltött profilok
alapján működik.

A CBC – Cross Border Connect projekt célja: hogy a
kibővült Európai Unióban a kis- és középvállalkozások
részére egy olyan közös platformot nyújtson, amely
elősegíti a nemzetközi kooperációt. A platformot a kis-
és középvállalkozásoknak üzleti támogatási szolgáltatást
nyújtó szervezetek és intézmények, valamint más közve-
títő szervezetek hálózatai támogatják.

A CBC – Cross Border Connect projekt általános céljai:
- A határ-menti régiókban a kis- és középvállalkozások

közötti üzleti kooperációk növelése, különösképpen a
kis-, a mikro- és a magánvállalkozások körében. Az
üzleti kooperációs kezdeményezések előkészítési és
követési mechanizmusainak kidolgozása.

- Azon helyi szervezetek kapacitásának megerősítése,
amelyek célja a vállalkozási és a vállalkozás-
fejlesztési kezdeményezések támogatása.

- A helyi kis- és középvállalkozások segítése az üzleti
szolgáltatások elérésében, hogy a projektben rész-
vevő régiókban növekedjék a vállalkozások verseny-
képessége.

- A projektben résztvevők kooperációs tevékenységé-
nek optimalizálása a határ-menti régiókban azon EU-
s hálózatok segítségével, amelyek támogatják a vál-
lalkozási kezdeményezéseket, és önfenntartó straté-
giákat határoznak meg a kezdeményezések folytatá-
sára az EU-s finanszírozás végét követően.

A projekt elsődleges célcsoportja az alábbi 5 határ-
menti régió („testvér régiók”):
- Etela-Suomi (Finnország) – Észtország
- Friuli-Venezia Gulia (Olaszország) – Szlovénia
- Kentriki Makedonia (Görögország) – Bulgária
- Karnten (Ausztria) – Magyarország
- Bradenburg (Németország) – Lengyelország

A projekt célcsoportjait a kibővült Európai Unióban az
alábbi módokon tudjuk elérni:
- az üzleti találkozókon,
- a partnerek projektjei közötti kooperációkon,
- az EU-s hálózatok közötti szinergiákon keresztül,
- illetve az EBN Business.Connect platform közös

használatán keresztül, amelyet számos projekt, kez-
deményezés és az EBN hálózatai használnak.

További információ: Kalmár Piroska, Tel.: 1-382-
1504, www.innostart.hu
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A TRANSMES Projektre várják mindazon a környeze-
ti/közlekedési szektorban működő kis- és középvállalko-
zások jelentkezését, akik a jövőben pályázatot szeretné-
nek benyújtani az Európai Unió 7. Kutatási, Technoló-
giafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram pályázati
felhívásaira.

A 2005. szeptemberében indult, két éves projekt leg-
főbb adatai:

Koordinátor
Poznan Science and Technology Park of the Adam Mic-
kiewicz University Foundation (Lengyelország)

Partnerek
- Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea

(Olaszország)
- SenterNovem (Hollandia)
- Kaunas University of Technology Regional Business

Incubator (Litvánia)
- Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Ala-

pítvány (Magyarország)
- The Scientific and Technical Research Council of

Turkey (Törökország)
- RDA of Northern Primoska Regional Development

Agency Ltd. Nova Gorica (Szlovénia)
- Hungarian Science and Technology Foundation (Ma-

gyarország)
- The Applied Research and Communications Fund

(Bulgária)

A projekt általános célja:
A TRANMES projekt célja, hogy a közlekedési és kör-
nyezeti szektorokból növelje a kis- és középvállalkozások
– a csatlakozó országokból és az új tagállamokból –
részvételi arányát az FP7-es keretprogramban, különö-
sen az Integrated Projects, a Network of Excellence és
a STREP típusú pályázatokban.

A projekt főbb célkitűzései:
- A csatlakozó országokban és az új tagállamokban, a

közlekedés és a környezeti szektorban működő kis-
és középvállalkozások számára az FP7-os keretprog-
ram népszerűsítése. A következő tevékenységek
együttese járul hozzá a fenti cél megvalósításához:
információs napok, nemzeti pályázatíró tanfolyamok,
brosúrák, egyéni konzultációk, tájékoztatások, ame-
lyek két csatlakozó országban és öt új tagállamban
valósulnak meg a projekt folyamán. A régi tagállam-
ok részvevői megosztják tapasztalataikat az FP6-os
keretprogram vonatkozásában.

- Ösztönzi a transz-regionális együttműködéseket a
kis- és középvállalkozások között az információs na-
pok és a partnerkeresés segítségével.

- A kis- és középvállalkozások európai kutatásban
betöltött szerepének beazonosítása, különösképpen
a közlekedési és a környezeti szektorban, az IP,
STREP és a Cooperative/Collective Research típusú
projektekben.

- Elősegíti nemzetközi KKV-csoportok létrehozását,
amelyeknek hasonlós innovációs igényeik vannak.

- Beazonosítja, népszerűsíti és megvalósítja a legjobb
gyakorlatot, amely a KKV-k részvételi arányának nö-
velését tűzi ki célul.

- Segítséget nyújt a pályázóknak a pályázat elkészíté-
sében, különösképpen az IP, STREP és a
Cooperative/Collective Research típusú projektek-
ben.

A projekt várt eredményei:
- Az FP6 projektek megismertetése a KKV-k körében

– a TRANSMES információs napok és a pályázatírói
tanfolyamok lesznek a KKV-kat érintő FP6-os projek-
tekről szóló információk népszerűsítésének platform-
jai a releváns témákban. A KKV-k információkat
kapnak az FP6-os és az FP7-es részvételi lehetősé-
gekről.

- Figyelemfelkeltés – az információs napok, az egyéni
konzultációk és az egyéb promóciós tevékenységek
hozzájárulnak az FP6-os problémákkal, megoldások-
kal és trendekkel kapcsolatos információk megszer-
zéséhez. Remélhetőleg, ez különösen hasznos lesz a
közlekedési és a környezeti szektorban működő KKV-
k számára, akik pályázatírásban, vagy egy már futó
projektben való részvételben érdekeltek. Várhatóan,
több KKV-t tudnak bevonni az IP, NoE és a STREP
projektekbe.

- A tudomány és a KKV-k jobb kapcsolatrendszere –
Az információs napok, de különösen a pályázatírói
tanfolyamok segíteni fogják a KKV-kat abban, hogy
jobban megismerjék a kutatási intézmények kompe-
tenciáját és így később jobb együttműködési kapcso-
latokat alakíthassanak ki velük. A regionális és a
nemzeti kapcsolattartó irodákkal való konzultációk in-
formációt fognak nyújtani a KKV-k lehetőségeiről a
kutatási intézményekkel kapcsolatos FP6-os projek-
tekről. A pályázatírói tanfolyamok közelebb hozzák a
KKV-kat a kutatási közösségekhez, illetve információt
nyújtanak a kutatás és fejlesztés kapacitásairól,
amelyek potenciálisan hasznosak lehetnek a KKV-k
számára.

További információ: Kalmár Piroska, Tel.: 1-382-
1504, www.innostart.hu

2006. április 11-12-én Bécsben került megrendezésre
az EU 6. Kutatási Keretprogramja (FP6) által támoga-
tott SME Environment projekt keretében egy projektér-
tékelő műhelytalálkozó.

Az öttagú nemzetközi konzorcium egyik tagja az
Innostart Alapítvány.

A projekt célja, hogy segítse az EU 10 új tagországá-
nak, valamint a csatlakozni kívánó országok környezet-
védelmi és energetikai területen működő kis- és közép-
vállalkozásait sikeres FP6-os és FP7-es pályázatok elké-
szítésében, menedzselésében.

A projekt honlapján http://www.sme-
environment.org/index.php rengeteg hasznos informá-
ció található a jelenleg, illetve a 2007-ban induló új 7.
Keretprogramról. Az érdeklődők angol nyelven, távokta-
tási formában bővíthetik ismereteiket az EU-s pályázatok
írásával, menedzselésével kapcsolatban.

A tananyagban a konzorcium saját - tucatnyi sikeres
pályázaton alapuló – gyakorlati tapasztalatait kívánja
átadni a potenciális pályázóknak. Ezen kívül az FP6-7
programokon indulni kívánó, konkrét pályázati ötlettel
vagy akár már megkötött szerződéssel rendelkező vál-
lalkozások tanácsadási szolgáltatást vehetnek igénybe a
pályázatok beadásával, az elnyert pályázatok menedzse-
lésével kapcsolatban.
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A projekt szolgáltatásai az EU 100%-os támogatásának
köszönhetően teljesen ingyenesen vehetők igénybe
meghatározott számú vállalkozás számára.

2006. április 4-5-én, 11-12-én, és 17-18-án került sor
az „Innovatív ötlet megvalósításának finanszírozása”
témájú innovációs menedzserképzésre az INNOSTART
szervezésében.

Az innovációs folyamat menedzselése, a hozzá szüksé-
ges finanszírozás megfelelő felkészültséggel rendelkező
szakembereket igényel.

A képzés elméleti és gyakorlati részből állt, ahol csopor-
tos feladatok keretében az elméletben elhangzottakat
mintaprojekt segítségével mélyíthették még jobban el a
résztvevők. A képzés során külső előadók is megoszt-
hatták tapasztalataikat a jelenlévőkkel.

Az így képzett innovációs menedzserek reményeink
szerint nemcsak a már jól ismert, közvetlen vállalkozás-
támogatási eszközrendszer még hatékonyabb működte-
tésére lesznek képesek, hanem sikeresen működhetnek
közre az új, ígéretes vállalkozások segítésében, vagyis
az összes szóba jöhető partner és támogató bevonásá-
val, együttműködésük összehangolásával meghonosít-
hatják és fejleszteni tudják majd azt az innovációs kultú-
rát és kialakíthatják azt a környezetet, melyben az üzleti
siker és a régió kiegyensúlyozott fejlődésének egyik
kulcstényezője az innováció.

A vizsgatesztet sikerrel teljesítő 13 résztvevő innováci-
ós menedzseri oklevélben részesült.

Az Észak-Alföldi Regionális Innovációs Munkabizottság
2006. április 25-én Debrecenben, az Észak-Alföldi Regi-
onális Fejlesztési Ügynökség tárgyalójában tartotta ülé-
sét, melyet Harangozó István, regionális igazgatónk
elnökölt.

Az ülés napirendi pontjai a következők voltak:
1. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 25%-os

decentralizált része felhasználásának véleményezése.
2. Az Észak-Alföldi Régió 2007-2013 időszakra vonatko-

zó regionális operatív programja forrásallokációjának
véleményezése.
Az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügy-
nökség 3 konzorciumi partnere (az Észak-alföldi Re-
gionális Termálvíz-hasznosítási Innovációs és Techno-
lógiatranszfer Központ Kht., az Észak-Alföldi Regioná-
lis Ipari-Innovációs és

3. Technológiatranszfer Központ Kht. és az Észak-
Alföldi Regionális Agrár Innovációs és Technológia-
transzfer Központ Kht.) 2005. évi szakmai beszá-
molójának véleményezése.

4. Egyebek.

A legerőteljesebb vita az első napirendi pont során
alakult ki. Ennek keretében a munkabizottság megjelent
tagjai erős kritikával illették az NKTH azon végleges
döntését, amelynek értelmében az Innovációs Alap 25

%-nak csak mintegy 47 %-a esetében tette lehetővé a
pályázati feltételek tényleges regionális meghatározását
és kezelését. Az 53 % esetében a pályázat konkrét
kiírását és a döntést is az NKTH saját hatáskörében
kívánja megtartani. A régiók csak előzetesen javasol-
hatnak pályázati célkitűzéseket az NKTH felé.

A következő időszak fejlesztéseire vonatkozó forrásallo-
káció jelenlegi fő számai ugyanakkor megnyugtatón
tükrözik a munkabizottság legutóbbi ülésén a régió
versenyképességét legfontosabb prioritásként megjelölő
elvárásait.
A három innovációs közhasznú társaság beszámolójá-
ban és tájékoztatójában az első teljes munkaévük
eredményeit foglalta röviden össze.

A Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség útjára
indította a hat napból álló képzéssorozatát „Innováció –
Menedzsment a gyakorlatban” címmel. A megrende-
zésre kerülő rendezvény sikere bizonyította, hogy igény
van innovációs ismeretek oktatására a régióban.

Az előadások a következő témákat fejtik ki:
- innovációs rendszerek és intézmények,
- szellemi tulajdon védelme, szabadalmi eljárásrend,
- tudásalapú vállalkozások indítása és menedzselése,
- innováció-finanszírozás, kockázati tőke, innovációs

pályázatok.

Az első képzési napra április 21-én került sor, ahol dr.
Buzás Norbert, a Szegedi Tudományegyetem innováci-
ós igazgatója, Felsőoktatási Tagozatunk elnöke és dr.
Mogyorósi Péter, a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képvise-
letének igazgatója tartott előadást „Az innovációs rend-
szerek és intézmények” témakörében.

Az előadás főbb fejezetei voltak:
- Az innováció fogalma, szerepe és folyamatai
- Az innovációs rendszerek és szervezetek
- A magyar nemzeti innovációs rendszer elemei
- A Dél - Alföldi régió innovációs intézményei és a RIS

További képzések időpontjai:
Április 28. „A szellemi tulajdon szerepe, értéke, védel-
me”
Május 05. „Tudásalapú vállalkozások indítása”
Május 12. „Tudásalapú vállalkozások menedzselése”
Május 19. „Vállalkozástámogatás és a nem kockázati
finanszírozási formák”
Május 26. „Innovatív vállalkozások kockázati finanszíro-
zása”

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynök-
ség a Regionális Innovációs Ügynökségek munkatársai
részére 2006. május 9-én 10.00-15.00 óra között a
Miskolci Egyetem Továbbképzési Központjában: „Innová-
ciós Menedzserképzés a régiókban” címen tartja har-
madik mesterkurzusát.

Az elhangzó előadások:
- Dr. Szakály Dezső, az Innováció és Technológia

Menedzsment Tanszék (ME) vezetője: Innováció me-
nedzsment, trendek és kihívások

- Dr. Kocziszky György, a Világ- és Regionális Gazda-
ságtani Intézet (ME) igazgatója: Világítótorony versus

Regionális Innovációs Ügynökségek
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leszakadás: regionális innovációs potenciál szerepe
a felzárkózásban

- Dr. Tóth László, a BAY-LOGI igazgatója: Innováció
és innovációs struktúrák helye és szerepe a régiók
fejlődésében

- Dr. Deák Csaba, az Innovációmenedzsment Koope-
rációs Kutatási Központ (ME) vezetője:
Innovációspecifikus projektek menedzselése, gyakor-
lati folyamatelemek bemutatásán keresztül

- Dr. Papanek Gábor, Magyar Innovációs Szövetség
elnökségi tagja: Innováció menedzsment a gyakor-
latban

2006. május 25-én, csütörtökön 14-17 óráig tartják a
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsé-
gének közgyűlését a Makadám Klubban (Fömterv Rt.
1024 Budapest, Lövőház u. 37.)

Levezető elnök: Éhn József, tiszteletbeli elnök

Program:
13:30-14:00 Regisztráció
14:00 Megnyitó

Napirend:
1. A TMSZ előtt álló feladatok a hazai és nemzetközi

kapcsolatok figyelembevételével. Elnöki beszámoló a
TMSZ 2005 évről – 2006 évi tervezetről.
Előadó: Bretz Gyula

2. FIDIC-EFCA-TMSZ 2006-os Konferencia
Előadó: Borostyánkői Mátyás DLA

3. Felügyelő Bizottság beszámolója
Előadó: Dr. Léderer Károly

4. Hozzászólások és javaslatok
5. Az elnöki és FB beszámolók elfogadásáról történő

szavazás
6. A 2005. évi gazdálkodásról és a 2006. évi gazdál-

kodás-tervezetről történő szavazás
7. Alapszabály módosítási javaslatok

Szavazás a módosító javaslatokról.
8. Zárszó

Az ENSZ genfi székhelyű Szellemi Tulajdon Világszerve-
zete 2000. évi közgyűlésén döntött arról, hogy április
26-át a világ társadalmi fejlődéséhez és haladásához
meghatározó módon hozzájáruló műszaki alkotók és
művészek munkásságának és eredményei védelmének
szentelt világnappá nyilvánítja, amely tisztelgés az em-
beri tudás és képzelőerő, a kreativitás előtt.Az elmúlt
években a világ iparjogvédelmi és szerzői jogi hatóságai
– csakúgy, mint a Magyar Szabadalmi Hivatal – változa-
tos programokkal, rendezvényekkel, akciókkal és kez-
deményezésekkel valósították meg a közösen vállalt
célkitűzést.

Az MSZH kezdetektől fogva célul tűzte ki az ars és a
techné összekapcsolását a magyar művészeti és tech-
nológiai kultúra örökségének ápolásában, közvetítésé-
ben és védelmében jeleskedő intézmények előtti tisztel-
géssel – az ugyancsak 2000-ben alapított Millenniumi
Díjával.

A világnap budapesti ünnepségén, április 26-án, szer-
dán este, a budapesti Erzsébet téri Gödör Klubban
került sor a 2006. évi Millenniumi Díjak átadására. A
díjat a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke alapította a
magyar millennium évében a szellemi tulajdon védelmé-
ben fontos szerepet játszó intézmények elismerésére.

A Millenniumi Díj Pataki Mátyás és Weichinger Miklós
alkotása.
A díjakat átadta: Bendzsel Miklós, a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal elnöke.

2006 Millenniumi Díjazottai:
- Fonó Budai Zeneház (A díjat átvette: Hollkői Lajos

ügyvezető igazgató)
- Holografika Kft. (A díjat átvette: Balogh Tibor ügyve-

zető igazgató)
- Novofer Innovációs Rt. (A díjat átvette: Bodor István

műszaki igazgató)
- Szépművészeti Múzeum (A díjat átvette: Baán Lász-

ló főigazgató)

2006. április 15-én lépett hatályba a 18/2006. (IV.
12.) IM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH)
által vezetett önkéntes műnyilvántartás részletes szabá-
lyairól.

A rendelet kiadásának előzménye a szerzőségi vélelem
törvényi újraszabályozása. Ennek megfelelően az ellen-
kező bizonyításáig azt kell szerzőnek tekinteni, akinek a
nevét ilyenként a művön a szokásos módon feltüntették.
Ha ez a rendelkezés nem alkalmazható, akkor pedig
azt, aki a művet sajátjaként az MSZH-nál önkéntes
műnyilvántartásba vetette, és ezt közokirattal igazolja.
Az MSZH által az önkéntes műnyilvántartás alapján
kiadott igazolást hatósági bizonyítványnak kell tekinteni,
amelynek tartalmát – az ellenkező bizonyításáig – min-
denki köteles elfogadni.

A művek önkéntes műnyilvántartásba vételét a szerző,
illetve a szerzői joghoz kapcsolódó jogok jogosultja kér-
heti az MSZH-tól. Annak sincs akadálya, hogy egy cég
vagy egyéb szervezet forduljon kérelemmel az MSZH-
hoz, amennyiben rendelkezik az adott mű felhasználási
jogaival.

A műnyilvántartás valamennyi műtípusra, illetve kapcso-
lódó jogi teljesítményre (előadóművészi teljesítmény,
hangfelvétel, rádió- és televízió-műsor, film, adatbázis)
kiterjed.
A kérelmet az MSZH által rendszeresített formanyom-
tatványon, személyesen vagy képviselő útján lehet be-
nyújtani az MSZH Ügyfélszolgálatán.

A szolgáltatásért az ezért fizetendő díj mértéke műven-
ként 5000 forint, a tanúsítvány visszavonására irányuló
kérelem ugyanakkor díjmentes.

Magyar Szabadalmi
Hivatal

Magyar Tanácsadó Mérnökök
és Építészek Szövetsége
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A Debreceni Egyetemen megnyílt Patlib központot április
28-án avatta fel Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadal-
mi Hivatal elnöke, Berta András, tudományos rektor-
helyettes valamint Fésüs László, az Orvos- és Egész-
ségtudományi Centrum elnöke.

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) fontos feladata –
tekintettel az Európai Szabadalmi Egyezményhez való
csatlakozásra – a Magyarországon működő iparjogvé-
delmi tájékoztatási rendszer átalakítása, továbbfejlesz-
tése. Ezt a célt szolgálja az európai szabadalmi rend-
szer keretében működő Patent Library (Patlib) hálózat
magyarországi kiépítése és működtetése, ami az egyéni
feltalálók, a kutatók, az oktatók, a műszaki és termé-
szettudományi, az agrár- és a közgazdász szakemberek,
a vállalkozások, illetve nem utolsósorban a hallgatók
iparjogvédelmi tájékozottságát szélesíti, részükre ipar-
jogvédelmi információt szolgáltat.

Különös tekintettel az egyetem jelentőségére, innováci-
ós kapacitására, magas szintű szakmai eredményeire,
az egyetemen létrejövő szellemi tulajdon védelmét és
hasznosítását célzó korszerű szabályozásra, valamint az
innovációs tevékenységet előtérbe helyező egyetemi
struktúrák (Regionális Egyetemi Tudásközpont, Koope-
rációs Kutató Központok) felfejlesztését célzó program
sikeres végrehajtására, a régió Patlib-központjának a
Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpont
keretében kialakított Tudás- és Technológia Transzfer
Iroda ad otthont az egyetemi könyvtár támogatásával.

A debreceni Patlib-központ elérhetősége:
Patlib Debrecen, Debreceni Egyetem OEC, Elméleti
Tömb, I. emelet
4012 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.
Tel.: (52) 411 717/56 341
www.lib.unideb.hu/patlib, e-mail: patlib@dote.hu

A Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnak 84,3
millió forint állt rendelkezésére 2005-ben a külföldi
szabadalmaztatás támogatására.

2005-ben a forrásokat odaítélő bizottság hat alkalom-
mal ülésezett és 55 külföldi szabadalmaztatást támoga-
tott, jellemzően 1-3 millió forint vissza nem térítendő
támogatás formájában.

A sikeres találmányok jelentős hányada a biotechnológi-
ai, gyógyszeripari és egészségvédelemmel kapcsolatos
találmány. A nyertes pályázók többek között:
- Körte-Organica Környezettechnológi-

ák Rt.
- Földi Tivadar
- Rátai Dániel
- MTA Szegedi Biológiai Központ
- SOLVO Biotechnológia Zrt.
- Thales Nanotechnológiai Rt.
- Sinnex Műszaki Fejlesztő és Tanács-

adó Kft.
- Mezőgazdasági Kutató-fejlesztő Kht.
- Dr. Brenzovits László.

Az idén várhatóan 60 millió forintot tudnak támogatás-
ra fordítani.

Tagsorszám
479.

Hídépítő ZRt.

Székhely: 1138 Budapest,
Karikás Frigyes u. 20.

Kapcsolat: Zsigmondi András
telefon: 465-22-07

fax: 465-22-05
e-mail: avh@hid.hu

Elnök-
vezérigazgató:

Apáthy Endre

Tevékenység:
- Közúti és vasúti hidak építése, felújítása
- Kommunális létesítmények: szennyvíztisztítók, hulla-

déktárolók építése
- Csatornázások, települések csatornahálózatának

építése és bővítése
- Magasépítés, épületek kulcsrakész kivitelezése
- Hídtervezés, általános mélyépítési szervezés

Tagsorszám
480.

Diabet Trade Kft.

Székhely: 6726 Szeged,

Kapcsolat: dr. Ács Péterné
telefon: 30/9951-984

fax: 62/439-035
e-mail: diabettrade@freemail.hu

Ügyvezető: Varga László
dr. Ács Péterné

Tevékenység:

Tagsorszám
481.

Tova-Partner Kft.

Székhely: 1137 Budapest,
Szent István park 26.

Kapcsolat: Vas Dezső

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

Tambura u. 5.

A Diabet Trade kft. sütőipari kutató, kereskedelmi és szol-
gáltat tevékenységet folytat.
Fő területe a diabetikus táplálkozási terület. Ott fejleszt,
gyárt és értékesít új termékeket és gyártás-
technológiákat.
Forgalmazott termékei a Diabet-Mix, Diabet-Max pék-
áruk, száraztészták.

Köszöntjük új tagjainkat!
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telefon: +(36-1) 225 1160

fax: +(36-1) 225 1161
e-mail: vasdezso@axelero.hu

Ügyvezető: Tolnai Béla

Tevékenység:
- hidraulikai hálózatszámítás
- technológiai folyamatirányítás
- energiaoptimalizálás
- munkafolyamatok kialakítása
- diszpécseri feladatkörök
- kockázatelemzésen alapuló rehabilitáció tervezés
- térinformatikai alkalmazások
- műszaki-gazdasági rendszerek összhangja
- teljesítményindikátorok a vízellátásban
- vízminőségi kérdések
- rendszerintegráció
- pályázatok összeállítása

Tagsorszám
482.

KOPROX Kft.

Székhely: 8123 Soponya,
Gábor Áron köz 3.

Kapcsolat: Kiss István Pál
telefon: 22/450-307

fax: 22/450-308
e-mail: -

Ügyvezető: Kiss István Pál

Tevékenység:
Szervetlen építési anyagok gyártása részben amerikai,
részben saját kutatás alapján.
KOPROX cement festék és vakolatok vízszigetelésre és
védelemre savas eső és légszennyeződés ellen.
COPROX TUNNEL: alagutak első vízszigetelése
RADON STPO: radon besugárzásának csökkentése zárt
helyiségben
H-BOND: falak építése falazó habarcs nélkül, felületek
kötő vakolattal

Tagsorszám
483.

Fővárosi Vízművek ZRt.

Székhely: 1134 Budapest,
Váci út 23-27.

Kapcsolat: Rusai Pál László
telefon: 435-3900

fax: 435-3903
e-mail: laszlo.rusai@vizmuvek.hu

Vezérigazgató: Haranghy Csaba

Tevékenység:
A Fővárosi vízművek Budapest – közel 2 millió ember –
vízellátásáért felel.

Tagsorszám
484.

SaveAs Rt.

Székhely: 1146 Budapest,
Bethesda u. 6.

Kapcsolat: Ficsor Mónika
telefon: 222-1222

fax: 222-1222
e-mail: monika.ficsor@eagleeyeos.com

Vezérigazgató: Meksz Dezső

Tevékenység:
- információvédelmi tanácsadás
- üzletviteli tanácsadás
- rendszerszintű szoftverfejlesztés

2005. végétől a cég tevékenysége az EagleEyesOs
szoftver fejlesztése és értékesítése. Az Európai Unió
tagállamaiban és szerte a világon képviseli és biztosítja
a szoftverhez kapcsolódó üzleti, technológiai hátteret és
a teljes körű terméktámogatást. Az EagleEyeOs termé-
kek fejlesztése 2002-ben kezdődött. A cél egy olyan
szoftver megalkotása volt, amely megoldja a kis- és
középméretű cégek, valamint a nagyvállalatok egyik
legsúlyosabb biztonsági problémáját: az ellenőrizetlen
adatmozgást és jogosulatlan adathozzáférést.

Salamon Pál: Fellebbezés a siralomházból - Tericum
Kiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

„Isten megtette a maga csodáját. Most
rajtunk a sor, hogy megtegyük a magun-
két, azt, hogy visszalépünk a szakadék szé-
léről…”

Többé-kevésbé rövid írásokból összeálló esszékötet,
amely vidítónak ugyan nem mondható, nemegyszer
kifejezetten szélsőséges is, viszont elgondolkodtató.
Sokkal inkább vádirat, mint fellebbezés, de olvasható
diagnózisként is a mai nyugati civilizáció kóros nyavalyái-
ról. És talán segíthet valamicskét, hogy tisztábban lás-
sunk.

Hiszen, amint Salamon mondja, a helyváltoztatás, de
akár a szabad véleménynyilvánítás lehetősége sem teszi
az embert valóban szabaddá, hanem a valódi szabad-
ság nélkülözhetetlen feltétele a tudat és az ítélőképes-
ség szabadsága. Rá kell tehát jönnünk, hogy a tudatunk
is csak akkor szabad, ha az ítélőképességünk jól műkö-
dik, ha képesek vagyunk jól megválogatni, hogy mely
információkat, sugallatokat, üzeneteket fogadunk el.

hogy az információk közvetítését a társadalom a tájé-
koztatás intézményeire bízza. A valósághoz talán köze-
lebb áll, hogy ezek az intézmények jelentik erre az egyet-
len hatékony eszközrendszert, s így a felhasználásuk
sem döntés kérdése - ez azonban nem változtat azon,
hogy a szerepük és az abból eredő hatalmuk, amint ő is

Szakirodalom-figyelõ
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írja, meghatározó jelentőségű. Annál is inkább, mert
mai világunkban e médiumok főként nem hírközlő, ha-
nem hírcsináló és hangulatalakító szerepet töltenek be.
Vigyázzunk tehát a tudatunkra, szellemi önállóságunkra.

Minden bizonnyal lesznek, akiket bántanak a sötét szí-
nek, a keserű vélemények, amelyekkel Salamon a vilá-
gunkat vázolja. Ám ha elkeserítő is, amit mond, érde-
mes szembenézni vele. Miközben látjuk, mi megy végbe
a világban, és mind gyakrabban hol itt, hol ott Európa
városainak utcáin, Az ész öngyilkossága c. írásában
mondja: A nyugati civilizáció egy barbár ellentmondással
nyitja meg kapuit a barbárság előtt. A minden áron való
haszonszerzés és a kötelező fogyasztás végzetes ego-
izmusa csupán az egyéni érdekeket engedi érvényesülni,
miközben vakká, süketté, némává és bénává válunk
egyéni és közösségi életünk védelmére.

Vannak itt ugyanakkor minden bizonnyal vad túlzásai is.
Szerinte a XX. sz. és a XXI. századelő történelmi ese-
ményei azt bizonyítják, hogy a nyugati civilizáció vezetői
csaknem valamennyien tudatlan, ostoba és gyáva em-
berek, országaik és a nyugati civilizáció sírásói. Nos,
jóllehet ezt sok tény felsorolásával támasztja alá, az
említett időszakot talán csak a gyilkolásra alkalmas
technológiák félelmetesen megnövekedett hatékonysá-
ga, másrészt pedig a tömegek manipulálására alkalmas
eszközök bevetése tette - ha egyáltalán tehette - még
rondábbá a korábbiaknál, és rendkívül félrevezető lenne
a tragédiákat egyszerűen a vezetőknek betudnunk. Egy-
egy végletes diktátortól eltekintve ők is mindenkor in-
kább foglyai a saját helyzetüknek, az őket hatalomban
tartó erőviszonyoknak. Sok egyéb mellett nagyon is
érdemes viszont elgondolkodnunk, vajon mennyi igazság
van a következő megállapításában: Az anyag-szellem
egyensúlyának megbomlása az anyag javára a XX. szá-
zadban eljuttatta a nyugati civilizációt a Hisztérikus
Materializmus korszakába, amelyben úgy az egyéni,
mint a csoportos megfontolás és cselekvés meghatáro-
zója a partikuláris hatalmi pozíciók megszerzése az
anyagi gyarapodás érdekében.

Kenneth H. Marks, Larry E. Robbins, Gonzalo
Fernández & John P. Funkhouser: The Handbook of
Financing Growth - Strategies and Capital Structure
A növekedés finanszírozásának kézikönyve - Stratégi-
ák és tőkeszerkezet John Wiley & Sons, 2005 -
Wiley Finance sorozat (Angol nyelven)
Dr. Osman Péter ismertetése

A világhírű kiadó e kitűnő műve gyakorlati tankönyvként
és kézikönyvként szolgál mindabban, hogy hogyan való-
sítható meg egy növekedési pályán haladó vállalat finan-
szírozása, és milyen eszközöket, módszereket, stratégi-
ákat alkalmazhatunk ebben ahhoz, hogy az adott célok,
lehetőségek és korlátok között számunkra optimális
feltételekkel biztosítsuk a cég fejlesztéséhez szükséges
mindenkori finanszírozást. Aki már próbálta, vagy ta-
nulmányozta ezt az tudja, mennyire kényes, és gyakorta
mennyire nehéz külső finanszírozást szerezni olyan cég
számára, amelynek mind a vagyona, mind a jövedelem-
termelő képessége majd csak akkor éri el a pénztulaj-
donosok számára vonzónak mutatkozó mértéket, ha
sikeresen végig haladt a még nagyrészt előtte álló nö-
vekedési pályán. Az ezzel járó befektetési kockázatok
vállalása leginkább a kockázati tőkének, valamint az
üzleti angyaloknak testhezálló, azonban azok is csak a

legjobbnak ígérkezőket finanszírozzák - ehhez pedig
nagyon nem elég ígéretesnek lenni, hanem tudni kell azt
is, hogyan kell ilyennek mutatni a céget a remélt befek-
tetőnek, s hogyan kell az ilyen befektetést jól beilleszteni
a cég finanszírozásának eszköztárába.

A lehetőségek - elvben - a különféle pénzpiaci finanszíro-
zási eszközökön át a tőzsdére vitelig ívelnek. Azt is
számításba kell venni azonban, hogy a részvények nyil-
vános kibocsátásával valójában csak a legjobbak, és
köztük is csak a már erősen fejlett cégek tudnak pénz-
hez jutni. Az egyetlen ésszerű következtetés, hogy min-
den pénzhez jutási lehetőséget fel kell tárni, és ebből
kialakítani azt a finanszírozási stratégiát, és az igénybe
veendő finanszírozási eszközöknek azt a vegyületét,
amely megfelelő megvalósítás esetén optimális ered-
ménnyel végig viszi a céget a növekedés akadálypályá-
ján. Ehhez egyrészt ki kell elemezni, mit hozhat, és mibe
kerülhet az a cégnek, másrészt fel kell készíteni azt
arra is, hogy az egyes finanszírozási lépéseknél ésszerű
mértékben meg tudjon felelni a bevonni kívánt pénztu-
lajdonosok elvárásainak és technikai követelményeinek.
Ez utóbbiak közül markáns példaként említjük, hogy
legyen a cégnek jól megalapozott, és meggyőzően elő-
adható üzleti terve, valamint azt kellően alátámasztó
pénzügyi tervei - ami bizony nagyon sok esetben a cégek
egyik leggyengébb pontjának bizonyul.

Általános főszabályként is elmondható: ha egy cég nem
tud a pénzpiacon pénzhez jutni, legyen az akár hitel,
akár befektetés, ennek okát legfőképpen mindig magá-
ban kell keresnie, és meddő, értelmetlen ezért a piacot,
annak szereplőit hibáztatni. Ez a könyv éppen abban
segít, hogy a növekedésükhöz finanszírozást kereső
cégek ne kerüljenek ilyen helyzetbe, hogy a megfelelő
módon és felkészültséggel lépjenek e piacra. Az itteni
felhasználók számára azonban azt is ki kell emelnünk,
hogy a szerzői a művüket az amerikai üzleti gyakorlatra
alapozták. Legnagyobb része így is általános érvényű
tudást és tapasztalatot kínál, de például minden jogsza-
bályi hivatkozásnál tudnunk kell, hogy az az USA szabá-
lyozásra vonatkozik, és mások a pénzügyi nagyságren-
dek is.

Hamish Pringle: A sztárok is ezt ajánlják! Hírességek
a márkák szolgálatában - Geomédia, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

A marketing szakkönyvként kínált, sokféle minőségű
művek áradatában különösen figyelemre méltóak azok,
amelyek egy-egy speciális piaci szegmenshez, vagy a
marketing munka speciális területéhez, eszközrendsze-
réhez adnak testre szabott tudást, kifejezetten oda
kapcsolódó tapasztalatokat és tanulságokat. Ilyen ez a
könyv is arról, hogyan használják fel a marketingesek a
mai világban a sztárok személyes vonzerejét, hogy velük
keresettebbé tegyék a márkáikat, azok révén pedig -
végső célként - az árucikkeiket. Ebben a mai világban,
amelyben a vásárlóerőt jelentő tömegek értékítéletének
egyik legfőbb formálója a tömegmédiából, a reklámból,
propagandából, a marketing kommunikáció mind kifi-
nomultabb eszközeiből folyamatosan és kivédhetetlenül
reájuk zúduló, részben nyílt, részben rejtett üzenetek
áradata.

Ebben a világban a sztárokat nagyon céltudatosan és
agresszíven építik fel, kifejezetten azért, hogy ők tegyék

Szakirodalom-figyelõ
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vonzóvá az eladni kívánt árucikkeket, a filmektől, zene-
művektől minden másig, amit a közönség azért vesz
meg, mert a kedvencéhez kötődik, vagy mert annak
birtoklásával a kedvencére remél hasonlítani, a „jobbak”
közé számítani. Így a marketing számára a sztár a ma-
ga hírnevével és rajongói táborával ma ugyanolyan esz-
köz, mint az árujelzők bármely fajtája: fel kell építeni,
vonzerejét karbantartani, és lecserélni, ha hatását
vesztette. Ha pedig valaki már sztárrá vált, kapós esz-
közzé válhat: gyakorta más marketingesek is igyekeznek
őt a saját márkáik, árucikkeik szolgálatába állítani.
Meghatározó tény azonban, hogy a célközönséget alko-
tó emberek nagyon különbözőképpen ítélik meg az
egyes sztárokat, ezért igen finom mérlegelést és terve-
zést igényel annak eldöntése, hogy a fogyasztók egyes
szegmenseinek megnyerését kire érdemes építeni.

A könyv a sztárok marketing célú felhasználását elemzi
hat tételben: Áttekintés a hírességnek a mindennapi
életben az emberekre gyakorolt hatásairól / A híressé-
gekre építő kampányok média- és marketing környeze-
tének bemutatása a legfrissebb márkaépítési elméletek
tükrében / Tanácsok a hirdetők és az ügynökségek
számára az erősíteni kívánt márkához legjobban illő
hírességek kiválasztásához / Áttekintés a számos mód-
ról, amellyel a hírességeket fel lehet használni egy már-
ka ismertté tételéhez, erősítéséhez, s a mindebben
feltáruló lehetőségekről / A hírességekkel tartott kap-
csolatok gyakorlati kérdései / Tíz vázlatos esettanul-
mány akciókról, amelyekben egy híresség sikeresen
járult hozzá egy márka felépítéséhez.

Mindez feltétlenül érdekes lehet azok számára, akik a
marketing, reklám, média és egyéb kereskedelmi kom-
munikáció terén dolgoznak, és szeretnék megérteni,
miképp használhatják a legjobban a hírességeket a
márkáik támogatására. És szintúgy igen tanulságos
azoknak is, akik azt akarják megérteni, hogyan veszik rá
őket a sztárok közreműködésével, felidézésével arra,
hogy bizonyos dolgokat megvegyenek. És amint oly sok-
szor mondtuk: semmit nem elhinni, hanem végiggon-
dolni, elemezni, mindebből saját véleményt alkotni! Erre
nagyon jó mindaz, amit itt olvasunk.

NAPI ÁSZ, 2006. ÁPRILIS 16., VASÁRNAP, 4. OLDAL

RÁTAI DÁNIEL A VILÁGPIACON

HATALMAS ÜZLETET LÁTNAK A HÁROMDIMENZIÓS SZEMÜVEG-

BEN

„…Milliárdossal társult Rátai Dániel. A fiatalembert
korábban háromdimenziós szemüvege miatt ismerte
meg a világ. Nemrégiben céget alapított, hogy ötletét
piacképessé tegye…”

MAGYAR NEMZET, 2006. ÁPRILIS 15., SZOMBAT, 13. OL-

DAL

TECHNOPOLISZ ELRABLÁSA

MAGYAR NEMZET, 2006. ÁPRILIS 18., KEDD, 13. OLDAL

TÁMOGATÁSOK VÁLLALATI INNOVÁCIÓRA

„…A Gazdasági versenyképesség operatív program
keretében kürt Vállalati innováció támogatása című
pályázaton 123 nyertes összesen 3,8 milliárd forint
vissza nem térítendő támogatásban részesült…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 18., KEDD, 3. OLDAL

VÁLLALATI INNOVÁCIÓRA 3,8 MILLIÁRD FORINT

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 18., KEDD, 5. OLDAL

SZABADALMAK ÉS RÉGIÓK

„…A 2002-ben beadott csúcstechnológiai szabadalmi
kérelmek mintegy fele (5515) nyolc tagország 14 régió-
jából érkezett, amelyek közül öt volt német, kettő-kettő
francia és brit, valamint egy-egy holland, finn, olasz,
svéd és dán. A koncentrációt az is jelzi, hogy a szaba-
dalmak 75 százalékán 35 régió osztozott, vagyis a
fennmaradó 185 térség mindössze 25 százalékkal
képviseltette magát…”

KATOLIKUS RÁDIÓ, UNIÓS UTAKON, 2006. ÁPRILIS 19.,
SZERDA

A LISSZABONI STRATÉGIA HELYZETE

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 19., SZERDA, 7. OLDAL

A KÖZÉP-EURÓPAI ÚJ EU-TAGOK LEKÖRÖZIK A TÁVOL-KELETI

ORSZÁGOKAT A FELZÁRKÓZÁSBAN

LENYOMJA A HIÚZ A TIGRIST - HAJRÁ KELET-EURÓPA!
„…A csúcstechnológia-intenzív iparágak meghatározó
súlya azonban nem jelenti azt, hogy a kutatás-fejlesztési
tevékenységnek is kiemelt szerep jutna ebben a térség-
ben. Éppen ellenkezőleg: a k+f kiadások aránya messze
elmarad a nyugat-európai szint mögött…”

DUNA TV, GAZDAKÖR, 2006. ÁPRILIS 19., SZERDA

C ,UKORBETEGEKEN KOLESZTERIN PROBLÉMÁVAL KÜZDŐKÖN,
DE FOGYÓKÚRÁZÓKON IS SEGÍTHETNEK AZOK A DIABETIKUS

SÜTŐ- ÉS TÉSZTAIPARI TERMÉKEK, AMELYEKET A SZEGEDI GA-

BONATERMESZTÉSI KUTATÓBAN FEJLESZTETTEK KI

PIAC ÉS PROFIT, 2006. ÁPRILIS, 40+41. OLDAL

LÁTHATATLAN ÓRIÁS

„…Kormányzati forrásokat is felhasználva, pályázatokra
alapozva szervezik meg, indítják el Miskolcon a
nanotechnológia hazai tudományos és fejlesztő, gyártó
bázisát, s a legújabb tervek szerint a nanotechnológiai
világelső Oroszországgal közösen innovációs központot
állítanak fel az eredmények piaci hasznosítására…”

PIAC ÉS PROFIT, 2006. ÁPRILIS, 58. OLDAL

HP
KONCENTRÁLT TUDÁS

„…Március végén ünnepélyes keretek között adták át az
Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont (IT)
2-t. A létesítmény a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (NKTH) Pázmány Péter programjának kereté-
ben, az IT ipar és a Műegyetem K+F és innovációs
együttműködéseként jött létre…”

MFOR.HU, 2006. ÁPRILIS 24., HÉTFŐ

AZ EU-BÖNINCS ZÁSZLÓVIVŐJE A LISZABONI CÉLOKNAK

VASÁRNAPI ÁSZ, 2066. ÁPRILIS 23., VASÁRNAP, 4. OLDAL

INFRASZEMMEL LÁTSZIK A KÓR

„…Az új magyar találmány húszévi fejlesztőmunkával
érte el a jelenlegi szintet mintegy száz kutató, orvos,

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.
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mérnök közreműködésével. Egy új képalkotási eljárás
segítségével a teljes test egészségügyi állapotát fel
lehet mérni körülbelül negyedóra alatt anélkül, hogy
káros sugárzásnak tennék ki az emberi szervezetet,
mint például a röntgenezéskor…”

MAGYAR NEMZET, 2006. ÁPRILIS 22., SZOMBAT, 5 OLDAL

MIRE JÓ EGY MŰVÉSZI CITROMFACSARÓ?
BENDZSEL MIKLÓS: AZ IGÉNYES TÁRGY- ÉS KÖRNYEZETKULTÚ-

RÁNAK ERKÖLCSI, ESZTÉTIKAI ÉS IPARI ALAPOKON KELL ÁLLNIA

NÉPSZAVA, 2006. ÁPRILIS 22., SZOMBAT, 7. OLDAL

REFORMOK KÖZEPETTE

„…Bölcs elgondolás az MTA vezetőitől a reformok meg-
kezdése, függetlenül választási kampányoktól, politikai
izgalmaktól. A tudomány ugyanis - akárcsak életünk
legtöbb fontos alkotóeleme - nem négyéves ciklusokban
működik…”

ATV/FRIDERIKUSZ, 2006. ÁPRILIS 24., HÉTFŐ 20.30.
GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY AZ ÚJ KORMÁNYHOZ

MFOR.HU, 2006. ÁPRILIS 24., HÉTFŐ, 11.01
AZ EU-BAN NINCS ZÁSZLÓVIVŐJE A LISZABONI CÉLOKNAK

NAPI GAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

MÁJUSBAN ÖSSZEÜLHET A GAZDASÁGPOLITIKAI KEREKASZTAL

NÉPSZAVA, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

GAZDASÁGI SZERVEZETEK KIÁLTVÁNYA AZ ÚJ KORMÁNYHOZ

MTI REGGELI MONITOR, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

A MAGYAR GAZDASÁG HÍREI

NÉPSZABADSÁG, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

ÚJ KEREKASZTALLAL A MEGÚJULÓ GAZDASÁGÉRT

NÉPSZABADSÁG, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

A CÉGVEZETŐK SZERINT NEM LEHET TOVÁBB VÁRNI A REFOR-

MOKKAL

MAGYAR NEMZET, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY - TIZENHAT SZERVEZET SÜRGETI A RE-

FORMOKAT

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

A GAZDASÁG ÜZENT A KORMÁNYNAK ÉS A PÁRTOKNAK

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁSI REFORM ÉRDEKÉBEN IS KONSZENZUST

KERESNEK

PRIM ONLINE, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

AZ IVSZ IS HÁROMOLDALÚ TÁRGYALÁST KEZDEMÉNYEZ A JÖVŐ

AGYARORSZÁGÁT MEGTEREMTŐ PROGRAMRÓL

FIGYELŐNET ONLINE, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

A MAGYAR GAZDASÁG MEGHATÁROZÓ SZEREPLŐI HÁROMOLDA-

LÚ TÁRGYALÁST KEZDEMÉNYEZTEK

NÉPSZAVA ONLINE, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

GAZDASÁGI SZERVEZETEK KIÁLTVÁNNYAL FORDULTAK AZ ÚJ

KORMÁNYHOZ

I .NDEX HU, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

A PÁRTOK MEGÁLLAPODÁSÁT SÜRGETI A GAZDASÁG

ORIGO.HU, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

ÜZLETEMBEREK TÉRÍTENÉK ÉSZHEZ GYURCSÁNYÉKAT

PRIVÁTBANKÁR.HU - HÍREK, 2006. ÁPRILIS 25. KEDD

EGY ÚJ KORMÁNYPROGRAM NEM ELÉG

MAGYAR HÍRLAP, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD, 12. OLDAL

LÉPÉSVÁLTÁS A GAZDASÁGBAN

NAPI GAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD, 2. OLDAL

MÁJUSBAN ÖSSZEÜLHET A GAZDASÁGPOLITIKAI KEREKASZTAL

„…Kiáltvány! Megállapodást a jövőnkért! címet viselő
fizetett hirdetésükben a gazdasági élet csúcsszereplői
háromoldalú tárgyalásokat kezdeményeznének rajtuk
kívül a kormány és az ellenzék részvételével. Az aláírók
szerint négy kérdésben kell haladéktalanul megállapod-
niuk a feleknek…”

NÉPSZAVA, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD, 8. OLDAL

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY AZ ÚJ KORMÁNYHOZ

AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ÁTALAKÍTÁSÁT, SZOLGÁLTATÓ EGÉSZSÉG-

ÜGYET ÉS ADÓREFORMOT SZORGALMAZNAK

„…Tizenhat gazdasági érdekképviselet tegnap hirdeté-
sekben, majd sajtótájékoztatón együttműködésre szólí-
totta az új kormányt, a politikai pártokat Magyarország
felemelkedéséért. A Kiáltvány! Megállapodást a jövőn-
kért! címet viselő hirdetésben az aláírók négy kulcskér-
désben jelzik együttműködési szándékukat: a felelős és
fenntartható gazdaságpolitika, az államháztartási re-
form, a szolgáltató egészségügy és a versenyképessé-
get növelő adóreform ügyében. Ezek nélkül szerintük
nem lehet sikeres a konvergenciaprogram, nem lehet
maradéktalanul kihasználni az európai fejlődés lehető-
ségeit…”

TV2 MOKKA, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD 7.30.
GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

KOSSUTH KRÓNIKA, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

DUNA TV REGGELI, 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

ÚJBUDA, 2006. ÁPRILIS 25., SZERDA, 4. OLDAL

AZ INNOVÁTOR

DUNA TV/MAI K ,ÖZBESZÉD 2006. ÁPRILIS 25., KEDD

15.15
GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

METRO, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA, 13. OLDAL

DÍJAZTÁK AZ AVEMART

ELISMERÉS

„…Magyar rákkutatók által kifejlesztett termék nyerte az
év legjobb új táplálkozástudományi terméke fődíját, a
terület egyetlen Oscar-díjának számító NutrAwardot…”

METRO, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA, 13. OLDAL

A SANOFIAVENTIS TÁMOGATJA A KUTATÁST

„…5 alkalommal osztották ki a Sanofi-Aventis Díjakat. A
magyar egészségügyben dolgozók kutatásainak ösztön-
zésére…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA, 1. OLDAL

EP-VITA A K+F ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRÓL

„…Az Európai Parlament plenáris ülése vitát tart a
kutatás-fejlesztés állami támogatásának lehetőségé-
ről…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA, 1+9. OLDAL

M
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FELSŐOKTATÁSSAL KOOPERÁLÓ CÉGEK

„…Projektkutatások, hosszú távú innovációs együttmű-
ködések, tehetségek vadászata, szakember-utánpótlás
– főleg ezek a mozgatórugói azoknak a vállalkozásoknak,
amelyek úgy döntenek, szorosabb kapcsolatot építenek
ki valamelyik felsőoktatási intézménnyel…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA, 5. OLDAL

BRÜSSZEL KERESZTÜLHÚZHATJA A KÉTMILLIÁRD EURÓS IPAR-

FEJLESZTÉSI TERVET

MEGAPROJEKTEKET INDÍT CHIRAC

„…Nagyszabású közös német–francia ipari és tudomá-
nyos-technológiai fejlesztések megindítását jelentette be
tegnap Jacques Chirac francia elnök…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA, TELEBIT, VI.
OLDAL

„MULTI LEVEL” AZ OKTATÁSBAN

A NEMZETKÖZI IT-CÉGEK EGYRE TÖBB K+F PROJEKTET IS INDÍ-

TANAK AZ INTÉZMÉNYEKBEN

„…Az utóbbi időben látványosan megnőtt a Magyaror-
szágon működő informatikai multik befektetési kedve a
hazai oktatásba, azon belül is főként a felsőoktatásba. A
cégek sorra jelentenek be különféle projekteket. Ezek
egy része a hazai felsőoktatás informatikai infrastruktú-
rájának a javítását, másik része magát a szakember-
képzést támogatja…”

NÉPSZABADSÁG, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA, 6. OLDAL

ÁRVÍZ A MONITORON

SZÁMÍTÓGÉPES MODELL EGY GÁTSZAKADÁSRÓL

„…A szelevényi árvízkockázat elemzése végett számító-
gépes modell segítségével "átszakították" a töltéseket a
Tiszán, a Köröszug térségében a Műegyetem kutatói. A
digitális modellezés azt mutatja, hogy tíz óra alatt
árasztaná el a lakott területeket a víz. A dinamikus
modell nemcsak a történések előrejelzésében, hanem a
védekezés megszervezésében is segít…”

M1 NAPKELTE, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

ECHO TV/PIAC ÉS PROFIT TÜKÖR, 2006. ÁPRILIS 26.,
SZERDA

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

ECHO TV REGGELI, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

M1 ESTE ÁPRILIS 26., SZERDA

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

INFO/ARÉNA, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

MTI-ECO - HÍREK, 2006. ÁPRILIS 26., SZERDA

AZ SZDSZ KÉSZ TÁRGYALNI A GAZDASÁGI SZEREPLŐKKEL, A

SZAKSZERVEZETEK NEHEZMÉNYEZIK, HOGY KIHAGYTÁK ŐKET

PRIVÁTBANKÁR.HU - HÍREK, 2006. ÁPRILIS 26., CSÜTÖRTÖK

(10:32)
MUNKAVÁLLALÓI ÉRDEKKÉPVISELETEK: KIÁLTVÁNY HELYETT A

SZOKÁSOS DEMONSTRÁCIÓ

METRO, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL

FONTOS FELADAT…

„…hogy eredményesebb, gyakorlatiasabb kapcsolat
jöjjön létre az oktatás, a kutatás és a gazdaság között
Kóka János gazdasági miniszter a BME-állásbörze
megnyitóján…”

MAGYAR HÍRLAP, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK, 22.
OLDAL

ORVOSI BIOTECHNOLÓGIA A DÉL-DUNÁNTÚLON: EGY MÉRFÖLD-

KŐ TANULSÁGAI

„…A 2005-ös évben alakult meg hat kisvállalkozás ösz-
szefogásával a Dél-Dunántúli Biotechnológiai Innovációs
Bázis. Ez a, konzorcium az elmúlt hónapok alatt tíz
résztvevőre bővült, és megkezdte újabb kisvállalkozások
felkészítését a csatlakozásra…
…Biotechnológiai Innovációs Bázis' elnevezéssel az
orvosi biotechnológiai kisvállalkozások hálózatát - divatos
néven „klaszterét” - mind a közöstermék-és szolgáltatás-
fejlesztés, mind a technológiai inkubáció terén igyekez-
tünk a feladatmegosztást e szempontok figyelembe
vételével megszervezni. Olyan külső partnereket sikerült
bevonni, akik szakmai profiljuk révén sikeresen egészítik
ki az innovációs folyamatot…”

MAGYAR NEMZET, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK, 15.
OLDAL

AZ EMBERI TUDÁS ÉS A KÉPZELŐERŐ ELISMERÉSE

„…Április 26-a már hetedik éve a szellemi tulajdon vi-
lágnapja, az ENSZ 2000-ben a világ társadalmi fejlődé-
séhez hozzájáruló műszaki alkotók és művészek mun-
kásságának elismeréseként ugyanis világnappá nyilvání-
totta…

NAPI GAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK, 11.
OLDAL

HATSZÁZ FORINTRA NŐTT AZ OSZTALÉK

A PIACI RÉSEKRE FIGYEL A RICHTER

„…Közép- és Kelet-Európa áll a fókuszban, míg az USA-
ban a vezető cégekkel való hosszú távú szállítási szer-
ződések, illetve a kutatási együttműködés bővítése a
legfontosabb…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK, 1. OLDAL

ÁLLÁSBÖRZE A MŰEGYETEMEN

„…olyan feltételeket kell teremteni, amelyekkel Magyar-
országra lehet vonzani a befektetőket, segíteni kell a
vállalkozásokat, harmadrészt össze kell kapcsolni az
oktatást, a kutatás-fejlesztést és a gazdaságot…”

HETI VÁLASZ, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK, 19. OLDAL

A RICHTER MÁSODSZOR KAPOTT I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJAT

„…A Richter Gedeon Rt. kiemelkedően innovatív kuta-
tás-fejlesztési tevékenységének elismeréséül a
Lisonorm® kombinált hatóanyag-tartalmú tabletta - Új
magyar gyógyszerkészítmény és eljárás ennek előállítá-
sára című pályázatával elnyerte a Magyar Innovációs
Alapítvány által meghirdetett 2005. évi Magyar Innová-
ciós Nagydíjat…”

NAPI GAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL

BÖRTÖNBÜNTETÉS A HAMISÍTÁSÉRT

BRÜSSZEL LESÚJTANA A KALÓZTERMÉKEKRE

„…Az Európai Bizottság (EB) súlyos börtönbüntetéssel
és pénzbírsággal lépne fel a szellemi terméket hamisí-
tókkal és az azt terjesztőkkel szemben…”

KLUB/KONTRA, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK 18.45
GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

NÉPSZABADSÁG, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK
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A MELLÉBESZÉLÉS IDEJE LEJÁRT

MAGYAR NEMZET, 2006. ÁPRILIS 27., CSÜTÖRTÖK

SZOLGÁLTATÓ ÁLLAMOT ! - AZ APPARÁTUS LEÉPÍTÉSE A GAZDA-

SÁGI CSÚCSTÁRCÁNÁL IS FONTOSABB

VILÁGGAZDASÁG/TŐKEERŐ, 2006. ÁPRILIS 27., PÉNTEK

GAZDASÁGI KIÁLTVÁNY

MAGYAR HÍRLAP, 2006. ÁPRILIS 28., PÉNTEK, 12. OLDAL

EGYELŐRE VERSENYKÉPES A MAGYAR GAZDASÁG, ÁM HA LERA-

GADUNK, ODA AZ ELŐNY

„…A legtöbb vállalatvezető szemében azonban a kuta-
tás-fejlesztés és az innováció ma is a luxusberuházás
kategóriájába tartozik... „Ennek a falnak az áttörése az
új kormány egyik legfontosabb gazdaságpolitikai felada-
ta…”

MAGYAR HÍRLAP, 2006. ÁPRILIS 28., PÉNTEK, TERÜLETFEJ-

LESZTÉS, 28. OLDAL

A VÁLLALKOZÓI ÉS KUTATÓI EGYÜTTMŰKÖDÉSÉRT

„…Augusztus 31-ig lehet pályázni a Jedlik Ányos prog-
ram modern társadalom alprogramjában…”

NÉPSZABADSÁG, 2006. ÁPRILIS 28., PÉNTEK, 22. OLDAL

AUTÓHIFI-OKOSÍTÓ

„…A tavalyi év legjobb magyar szórakoztatóelektronikai
fejlesztésének választották az Innovációs Nagydíj pályá-
zaton a Dension iceLink Gateway nevű berendezést…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. ÁPRILIS 28., PÉNTEK, FEJÉR ME-

GYEI TOP 100, II. OLDAL

MUNKAERŐGONDOK A GÉPIPARBAN

„…A növekedésre a cégek előtt két út kínálkozik: vagy
innovatív fejlesztésekkel új megrendelőket hódítanak
meg, vagy a már meglévő vevők számára növelik az
előállított mennyiséget…”

A Nemzeti Fejlesztési Hivatal mint a Magyar Köztársaság Nemzeti Kapcsolattartója, az EGT Finanszírozási Mecha-
nizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus tekintetében 2006. január 25-én pályázati felhívást tett közzé
önálló projektekre és pályázati alapokra.

A támogatások típusai: a/ önálló projektek, b/ pályázati alapok.

A) Támogatásra jogosultak önálló projektek esetén:
Bármely Magyarországon alapított, hivatalos nyilvántartásba vett vagy bejegyzett állami, magán vagy nem kormány-
zati szervezet, amely a köz érdekében tevékenykedik.

B) Támogatásra jogosultak pályázati alapok esetén:
Azoktól a pályázóktól várják a pályázatokat, akik a pályázati alap közreműködő szervezetei kívánnak lenni. A kiválasz-
tott közreműködő szervezetek fogják kiírni a későbbiek során azokat a pályázati felhívásokat, amelyekre a végső
kedvezményezettek pályázhatnak.
Bármely Magyarországon alapított, hivatalos nyilvántartásba vett vagy bejegyzett állami, magán vagy nem kormány-
zati szervezet, amely a köz érdekében tevékenykedik.

Az EGT és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus hozzájárulása a projekthez, a projekt teljes elszámolható költségé-
nek 60%-a lehet, kivéve azon projektek esetén, amelyek társfinanszírozása egyébként legalább 15%-os mértékben
központi, regionális vagy a helyi önkormányzati szervek költségvetéséből történik. Ez esetben a hozzájárulás legfel-
jebb 85% lehet.

A) Az önálló projektek támogatástípus azokat a projekteket célozza, amelyek az alábbi kiemelt területekhez tartoz-
nak, különösen a felsorolt célterületeken:
1. Környezetvédelem
2. Fenntartható fejlődés
3. Az európai örökség megőrzése
4. Humánerőforrás-fejlesztés, oktatás
5. Egészségügy
6. Gyermek és ifjúság
7. Regionális fejlesztés és határon átnyúló együttműködés
8. Bel- és igazságügyi együttműködés
9. Tudományos kutatás

B) A pályázati alapok az alábbi területeken nyújtanak kisebb összegű támogatásokat projektekre, specifikus csopor-
toknak:
1. NGO-k bevonásának elősegítése a környezetvédelem területén
2. Környezettudatos nevelés
3. Ösztöndíj- és mobilitási programok
4. Egészségügy és megelőzés
5. Diszkrimináció elleni küzdelem, jogvédelem
6. Gyermekvédelem
7. Középületek akadálymentesítésének elősegítése

Pályázati felhívások

Pályázati felhívások
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8. K+F
9. Határon átnyúló együttműködések.

A pályázatokra rendelkezésre álló összeg 102 042 808 euró.

Az igényelt támogatás összege az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmusból
- az önálló projektek esetén nem lehet kevesebb, 250 000 eurónál, és nem lehet több 3 000 000 eurónál,
- a pályázati alapok esetén a közreműködő szervezetek által igényelhető maximális támogatás projektenként

2 000 000 euró.

A pályázatok befogadása minden támogatási forma esetében 2006. január 25-től folyamatos. A pályázatokat ma-
gyar nyelven kell benyújtani. A pályázati anyagok értékelésére évente kétszer kerül sor.

A március 31. után, de szeptember 30. előtt benyújtott (postára adott) pályázatok értékelése a második körben
történik. Önálló projektek esetén a pályázatok végső beadási határideje 2008. március 31, pályázati alap esetén
pedig 2006. szeptember 30.

További információ: PROMEI Kht. (1364 Bp., Pf.: 500/11), Tel: 327-0830, E-mail: promei@promei.hu
A pályázati felhívás minden fontos dokumentuma letölthető a következő oldalakról:
http://www.eeagrants.hu; http://www.nfh.hu; http ://www.promei.hu és http://www.eeagrants.org

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
„Harsányi István-díj” elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából, magán-kezdeményezés
alapján, 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által gesztorált, közhasznú Manager Kép-
zés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgra-
duális, valamint PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, tudományos szintű
feldolgozását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma, a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és a Sun Microsystems Kft. támogatá-
sával, a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére 2006. évre ismételten pályázatot ír ki.

A Kuratórium elsősorban a kiemelkedő színvonalú
- diplomatervek, PhD-disszertációk,
- tudományos diákköri munkák,
készítőit kívánja segíteni és elismerésben részesíteni.

A pályázatok az alábbi – az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken adhatók be:
- tudás menedzsment
- kutatás-fejlesztés, innováció
- stratégia, üzletfejlesztés
- vállalkozás-fejlesztés
- logisztikai, technológiai folyamatok
- innovációs marketing
- környezetgazdaság, minőség-irányítás
- technológiai információ, információs technológia
- humán menedzsment.

A pályaműveket írásos formában 2 példányban (terjedelmi korlát nélkül) és CD-n, magyar nyelven lehet benyújtani.
Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű tömörítvényt.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos ajánlása, értékelése (tanszékvezetői, téma-
vezetői, opponensi), valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha a pályamunka
esettanulmányt is tartalmaz.

Beküldési határidő: 2006. június 30-án 12.00 óráig beérkezően
Beadás helye: Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103. fsz.

A szakmai Kuratórium 2006. augusztus 25-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban érte-
síti a pályázókat, valamint az oktatási intézményeket. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kura-
tórium határozza meg. (Az elmúlt évben a kuratórium 7 db 100 E Ft-os ösztöndíjat ítélt oda.) A kuratórium lehető-
séget biztosít a nyertes pályamunkák szakmai konferenciákon való megjelenésére, publikálására.
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között, a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén
vagy egyéb rendezvényén kerül sor.

A pályázati adatlap az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-mail:
innovacio@innovacio.hu) beszerezhető.

Pályázati felhívások
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2006. május 3-án AUTOPOLIS Fejlesztési Pólus szemináriumot tartanak Győrben, a Kereskedelmi és Iparkamara
épületében (Szent I. u. 10/A.)

- A Fejlesztési Pólus koncepcióját Szűcs Erika miniszteri biztos mutatja be.
- Dr. Szaló Péter , a Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke előadást tart annak a stratégiai szövetségnek a jelentősé-

géről, amelyet az NFH és a kamarák kötöttek.
- Az AUTOPOLIS Győr Fejlesztési Program regionális gazdasági jelentőségét Eredics Imre, Győr alpolgármestere

mutatja be.
- Francois-Xavier Level kormánytanácsadó a francia fejlesztési pólusok sikertörténetét prezentálja egy esettanul-

mányon keresztül.

A rendezvény keretében aláírásra kerül az AUTOPOLIS projektek kidolgozását és megvalósítását elősegítő
konzorciális megállapodás a Gy.M.S. Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, a Széchenyi István Egyetem, a Győri
Nemzetközi Ipari Park, az INNONET Innovációs és Technológiai Központ, valamint a PANAC Pannon Autóipari
Klaszter között.

2006. május 11-én, csütörtökön, 10.00-13.30 óra között „Magyar IKT vállalatok az amerikai piacon – avagy
piacra lépés amerikai és magyar szemmel” címmel rendez fogadással egybekötött konferenciát a HTEC – Magyar
Technológiai Központ az Informatikai és Hírközlési Minisztérium Konferencia Termében (1077 Budapest, Dob u. 75-
81.).

A rendezvényen az Amerikai Egyesült Államokból érkező, az állami, a gazdasági, illetve az üzleti életben kiemelkedő
szakemberek, beszélnek arról, hogy egy magyar vállalat milyen kihívásokkal találkozik, és hogyan tud azoknak megfe-
lelni, ha az amerikai piacra indul. Szót kap olyan vállalati vezető is, aki az első lépéseket már megtette, és gyakorlati
tudnivalókról is tájékozódhatnak a résztvevők.

Részletes program és jelentkezési lap a Magyar Technológiai Központ honlapján:
http://usa.htec.hu/htec_esemenyek

2006. május 30. és 2006. június 1. között „Információs források és kapcsolatépítés az Európai Unióban” cím-
mel tartanak 3 napos képzést Brüsszelben.
A képzés célja, hogy a hazai vállalatok munkatársai hatékonyabban, gyorsabban tudjanak tájékozódni, információt
szerezni az EU komplex belső rendszeréről gyakorlati munkájukhoz.

A megismertetendő területek:
- Brüsszeli intézményrendszer és döntéshozói folyamat hatása az üzletre
- Az európai belső piac működése, a négy szabadságjog a gyakorlatban
- Személyes kapcsolatfelvétel az uniós intézményekkel
- Konzultáció, döntéshozatal és érdekképviselet az Európai Parlamentben
- A Magyar Állandó Képviselet munkájának bemutatása: magyar érdekek képviselete az Unióban.
- Az Európai Bizottság munkájának bemutatása.
- Európai információforrások és adatbázisok az Interneten.
- Mit, hol találhat az adathalmazban?
- Cég releváns infoforráskód
- Eligazodás az uniós fogalomtárban és szaknyelvben
- Gazdasági és üzleti érdekképviseletek jelenléte és feladata Brüsszelben.
- Személyes kapcsolatfelvétel az unió szerveivel: a munkaszervezés sajátosságai, protokoll, kommunikáció.

A képzés helyszíne: MGYOSZ Brüsszeli Iroda (Bastion Tower, 20. emelet, 5, place du Champs de Mars
1050 Brussels)
Képzési dátumok: 2006. május 30-június 1., 2006. június 27-29., 2006. november 7-9.
Ár: 980 eurónak megfelelő forint + 20% ÁFA. Az előadások nyelve magyar és angol.

Jelentkezési határidő a májusi képzésre: 2006. május 5.
További információ: MGYOSZ Oktatási Központ, Tel.: 354-0848; 354-2054, e-mail: oktatasikozpont@mgyosz.hu

Várható események

Várható események

A HÍRLEVÉL MEGJELENTETÉSÉT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (NKTH), VALAMINT A KUTATÁS-
FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI ÉS KUTATÁSHASZNOSÍTÁSI IRODA (KPI) TÁMOGATTA.
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XIV. HAZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZE

2006. június 13-14., MILLENÁRIS PARK

KITŰNŐ LEHETŐSÉG KÉT NAPON KERESZTÜL

• az innovatív vállalkozások, a kutató-helyek,
a felsőoktatási intézmények, ill. a feltalálók,
kutatók számára, hogy szellemi termékeiket
(találmányok, kutatási eredmények, prototípu-
sok, új termékek, szolgáltatások stb.) bemutas-
sák és értékesítésre felkínálják, vagy saját hasz-
nosítás esetén szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

• azoknak az intézményeknek a számára
(inkubátorházak, innovációs centrumok, tech-
nológiatranszfer és tanácsadó szervezetek,
tőkealapok stb.), melyek a szellemi eredmé-
nyek hasznosítását segítik elő, és ezzel kap-
csolatos szolgáltatásaikat kívánják bemutat-
ni, illetve ismertetni.

A „Börzére” a minisztériumok és egyéb szakmai szervezetek segítségével
a vállalkozók, befektetők széles körét meghívjuk.

A Szellemi Termék Börze látogatása, tárgyalásokon való részvétel ingyenes.

A résztvevők és a látogatók számára külön térítés nélkül biztosítunk:
• iparjogvédelmi, üzleti és marketing tanácsadást

• műszaki, üzleti információkat
• technológiaközvetítést.

A részvételi díj
(egyéni vállalkozók, feltalálók részére 5000 Ft + ÁFA;

az Innovációs Szövetség tagintézményei részére 10000 Ft + ÁFA;
egyéb szervezetek, cégek részére: 20000 Ft + ÁFA) tartalmazza

− a 0.9 m x 1.4 m (kettéosztható) poszterfelületet és a kb. 2 m2 kiállítási területet,
− a bemutatás céljára szolgáló asztalt és két széket, áramellátást,

− a börzekatalógusban való megjelenést,
− a sajtótájékoztatón való részvételt, valamint

− az őrzést.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2006. MÁJUS 12.

Jelentkezési lapot az alábbi címen lehet igényelni:
dr. Antos László, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
Tel.: 453-6572, Fax: 240-5625, e-posta:innovacio@innovacio.hu
vagy le lehet tölteni: www.innovacio.hu

Várható események


