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Dr. Sólyom László köztársasági elnök és számos protokoll vendég és érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek
jelenlétében az Innoforum 2007 keretében került sor a 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny díjátadási ünnepségére és a XV. Hazai Szellemi Termék Börze megnyitására június 11-én, a Jövő Háza
Fogadó Épületében.

A rendezvényt Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke nyitotta meg, aki beszédében kiemelte, hogy
a kreativitás ezen a versenyen nyilvánul meg igazán. A sikerhez azonban nem elég az innováció, a kreativitás, fontos,
hogy a pályázók meg is tudják valósítani projektjüket, ehhez viszont a pályázóknak kitartásra és vasakaratra van
szükségük.

Az ünnepségen Dr. Sólyom László , köztársasági elnök mondott köszöntőt.
„…És jóllehet ez a mai meghívás a díj-átadásra a tisztségemnek szól, én mégis a tanár szemével olvastam a pályáza-
tok ismertetéseit és a díjak indokolásait. Ezeken az értékeléseken keresztül is pontosan érezhető volt, és nagyon is
megérintett az a frissesség, a még zabolátlan érdeklődés, a korlátokat nem ismerő és azokra nem is kíváncsi szel-
lem, ami csakis a fiatalság és a még töretlen tehetség sajátja. És persze az az elfogulatlan, de pontos szakmai is-
meret, ami a pályázatok kidolgozásához kellett; a mögötte álló szorgalom, munka és kitartás…
…Remélem, hogy az itt bemutatott újítások nem maradnak papíron, vagy nem állnak meg az itt látható modelleknél.
Remélem, hogy van a gazdaságban, mindenek előtt a jelenlévő vállalatokban is annyi újító szellem és előrelátás, hogy
jövőre már sorolhatjuk itt az adatokat arról, mi és hogyan valósult meg a pályamunkákból…”

A köszöntőt követően, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrielnöke Prof. Ormos Pál,
akadémikus, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet igazgatója hívta fel a figyelmet a tehetséggondozás-
ra: a fiatal tudósok biztosítják a jövőt számunkra, s ezért kell őket minél többször segítenünk. Ismertette, hogy 109
pályázat érkezett a január 4-i határidőre, amelyből végül felelős mérlegelés alapján – amit talán az is alátámaszt,
hogy minden zsűritag minden pályázatot elolvasott, és arról érdemi döntést hozott – 62-t juttattak tovább a második
fordulóba. Az 62-ből 53 pályázat került kidolgozva májusban a zsűri elé.

Dr. Bendzsel Miklós , a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke ismertette a „4-2-4-es felállást”, mely szerint a bírálóbi-
zottság 4 első, továbbá 2 második és 4 harmadik díjat (köztük a legjobb határontúli pályázatért járó díjat megoszt-
va) ítélt oda, és egyhangúan döntött arról is, hogy melyek a leglátványosabb pályamunkák, amelyeket – a díjazottakon
kívül – látni lehet a kétnapos kiállításon. Véleménye szerint az idei verseny fő ismérvei az erős informatikai készség,
az áldozatos munka, a javuló nyelvtudás (ellentétben a döcögős magyar nyelvhelyességgel), a pályázók egyre fiatalodó
életkora, a felelősségtudat, illetve az empátia.

A kiemelt dicséretben, és a díjakban részesült fiatalok neveit, ill. pályázataikat Pomezanski György ismertette.

Az I. díjban részesült pályázók Dr. Sólyom László , köztársasági elnöktől, valamint Prof. Ormos Pál, zsűrielnöktől
vették át az okleveleket, úgymint:
- Spohn Márton (Növények kártevőkkel szembeni önvédelmének vizsgálata)
- Buza Dániel István (Mozgásminta felismerése számítógép segítségével). A pályázó mint legfiatalabb díjazott Far-

kas Szilvia, kommunikációs igazgatótól megkapta a Siemens Nemzeti Vállalat által felajánlott Siemens Junior Dí-
jat is.

- Csanády István (SmartDiff)
- Gilyén András és Szvoboda Péter (Hungarószféra). A pályázók a Puskás Tivadar Közalapítvány által felajánlott I.

díjat kapták meg, és az ügyvezető igazgató Dr. Kőhalmi Zsolt is gratulált a nyerteseknek.

II. díjban részesült:
- Az első hazai kistelepülési talajvíz monitoring (pályázó: Laki Balázs)
- Banki páncélajtó-zár (pályázó: Hunyadi Áron) A pályázó a Dr. Bendzsel Miklós elnöktől, a Magyar Szabadalmi

Hivatal által felajánlott II. díjat vehette át.

III. díjban részesült:
- Ammónia-koncentráció mérése fotoakusztikus módszerrel (pályázó: Király András)
- Növényi és állati eredetű élelmiszerek, italok és víz nitrát-tartalmának enzimatikus meghatározása (pályázó:

Keszegpál Anna) A díjazott a legjobb határontúli pályázatért járó, a Magyar Innovációs Szövetség megosztott dí-
ját is megkapta dr. Pakucs Jánostól, a MISZ tiszteletbeli elnökétől.

- Egyes gyógyhatású nagygombák szaporítóanyagának előállításához használható anyagok és módszerek (pályázó:
Gleszer Erik) A díjazott az EGIS Nyrt. által felajánlott harmadik díjat Dr. Simig Gyula kutatási igazgatótól vehette
át. Egyidejűleg a legjobb határontúli pályázatért járó, a Magyar Innovációs Szövetség megosztott díját is megkap-
ta dr. Pakucs Jánostól , a MISZ tiszteletbeli elnökétől.

- A pénz szimfóniája (pályázók: Pásztor Árpád és Takács Marcell)

A bírálóbizottság döntése értelmében, az idei esztendőben az I. díjban részesült pályázók által megjelölt egy-egy
tanár vagy konzulens (Dr. Gambár Katalin, Dr. Kotschy András és Kispál István) egyszeri, 100 000 Ft-os ösz-
töndíjban részesült.
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Az ünnepség végén Dr. Vass Ilona , az NKTH mb. elnöke tartott beszédet, kiemelte, hogy minden tudás annyit ér,
amennyit hasznosítanak belőle. Az üzleti sikerhez pedig a technológián túl kell egy kis vállalkozói személyiség, s nem
utolsó sorban trend és marketing. Majd végezetül megnyitotta a XV. Hazai Szellemi Termék Börzét, melyen magyar
kutatók, fejlesztők, egyetemi kutatók vesznek részt, és kutatási, fejlesztési eredményeiket kínálják fel hasznosításra
két napon keresztül, június 11-én és 12-én.

A 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny végeredményét, ill. a XV. Hazai Szellemi Termék
Börzén bemutatott témákat egy-egy kiadványban foglaltuk össze, melyeket a 12. számú Hírlevélhez mellékeltünk, ill.
innovációs portálunkról (www.innovacio.hu) is letölthető.

A Magyar Innovációs Szövetség mint a Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) magyarországi
képviselője 2002 óta egy magyar fiatal kutatót jelölhet minden évben a Nobel-díj átadási ünnepségen való részvétel-
re, és az azt megelőző egyhetes stockholmi tudományos fórumra.

Június 11-én du. került sor az idei kiválasztásra, a Jövő Háza Fogadó Épületében. Nyolc fiatalt meghallgatva, a MISZ
által felkért négyfős zsűri
- dr. Kroó Norbert, az MTA alelnöke
- dr. Csermely Péter, a SOTE professzora
- Végh Eszter Mária a SOTE hallgatója, a 2005. évi SIYSS magyar résztvevője
- Sólyom Zsófia, a BME hallgatója, a 2006. évi SIYSS magyar résztvevője
döntött a részvételről.

Ennek értelmében a 2007. decemberében rendezendő 32. Stockholm International Youth Science Seminar magyar
résztvevője Gilyén András, a budapesti Szent Margit Gimnázium érettségiző tanulója lesz.

Magyar Innovációs Szövetség soron következő elnökségi
ülésére 2007. június 6-án került sor a MISZ székhe-
lyén.

1, Az elnökség jóváhagyta, ill. tudomásul vette a leg-
utóbbi ülés óta elvégzett munkát, ill. jelentősebb ese-
ményeket, amelyet dr. Szabó Gábor , a Szövetség elnö-
ke terjesztett elő:

1,1 Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, Ma-
gyar Innovációs Nagydíj Pályázat, egyéb pályázatok,
tanfolyamok:

- A 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetség-
kutató Verseny 2007. május 3-i határidejére össze-
sen 53 pályázatot küldtek be a fiatalok. A bírálóbi-
zottság Dr. Kroó Norbert, a Magyar Tudományos
Akadémia alelnöke és Dr. Bendzsel Miklós , a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke vezetésével 2007. május
22-én, testületileg hozta meg a végleges döntést. A
díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglát-
ványosabb pályamunkák 2007. június 11-12. között
nyilvános bemutatásra kerülnek a Jövő Háza (Millená-
ris) Fogadó Épületében az Innoforum 2007 XV. Ha-
zai Szellemi Termék Börzén. A díjakat Dr. Sólyom
László köztársasági elnök adja át a fiataloknak.

- A Magyar Innovációs Szövetség, az INTEL Co. kezde-
ményezésére és támogatásával, második alkalommal
hirdeti meg Magyarországon (és néhány középkelet-
európai országban NOVATechCom Innovation
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Technology Business Plan Competition címmel, az
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt.

1,2, Állásfoglalások, véleményezések, tanulmányok,
szakmai bizottságok:
- 2007. május 7-én Szövetségünk véleményezte az

„Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-,
technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájá-
nak megvalósítására (2007-2010)” című anyagot.
Az észrevételeket írásos formában megküldtük a
GKM Innovációs és K+F Főosztályának.

- Ezt követően Dr. Draskovics Tibor, kormánybiztos is
felkérte a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy javas-
lataival, véleményével járuljon hozzá az Intézkedési
Terv megalkotásához. Kérésére 2007. május 25-én
a fent említett munkaanyag legfrissebb változatát is
véleményeztük.

- Bajnai Gordon, fejlesztéspolitikai kormánybiztos felké-
résére Szövetségünk véleményezte a Gazdaságfej-
lesztési Operatív Program Akciótervét. Az észrevé-
teleket írásos formában megküldtük az NFÜ-nek, va-
lamint 2007. május 21-én véleményt adtunk ki róla.

- Bajnai Gordon felkérésére Szövetségünk véleményez-
te a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia Ter-
vezetét is. Az észrevételeket írásos formában meg-
küldtük az NFÜ-nek.

- Bajnai Gordon levélben tájékoztatta Szövetségünk
elnökét, a lezárult 2007 és 2013 között felhasznál-
ható európai uniós fejlesztési források tervezéséhez
kapcsolódó társadalmi egyeztetésről.

- A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége nevében
Dr. Szabó Gábor , elnök levélben fordult Egyed Gézá-
hoz, a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkárához,
tekintettel arra, hogy a 2007. április 27-én tartott
GOP 4. prioritás Akcióprogramjának egyeztető meg-
beszélésen, a GKM képviselője kifejtette, hogy a prog-
ramnak nem célja az innovatív és tudásintenzív, a ku-
tatás-fejlesztésre fókuszáló vállalatok hitelproblémái-
nak megoldása. A MISZ által megküldött levélre meg-
érkezett Egyed Géza válasza, melyben – többek kö-
zött – ezt írta: „...Az április 27-én elhangzott kijelen-
tés nem tükrözi a minisztérium vezetésének vélemé-
nyét...”

- A GKM felkérésére Szövetségünk véleményezte a
„Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyúj-
tott állami támogatások szabályairól” című anyagot.
Az észrevételeket írásos formában megküldtük Dr.
Kákosy Csaba, kabinetfőnök úrnak.

- A Tudomány- és Technológiapolitikai, Versenyképes-
ségi Tanácsadó Testület megbízásából készült két ta-
nulmány szakmai vitájára 2007. május 3-án került
sor a BMGE-n. Szövetségünket a vitán dr. Szabó Gá-
bor, elnök képviselte.

- Tagvállalataink megkeresése alapján Szövetségünk
hivatalosan felajánlja szakmai együttműködését az
APEH számára, az innovációs járulék elszámolásának
alkalmazásával kapcsolatosan. Ez ügyben levélben
fordultunk Dr. Szikora János , APEH elnökhöz, hogy
kezdeményezésünket elfogadni és a szakmai egyezte-
tést lehetővé tenni szíveskedjen.

- Az Innovációs Szövetség keretein belül a Nagyvállalati
Klub alakuló ülésére 2007. május 31-én került sor
Budapesten, a Makadám Klubban. Az alakuló ülésen
részt vett dr. Szabó Gábor, Szövetségünk elnöke is,
valamint Koós Attila és Vámos Zoltán alelnök. A klub-
ülés beszélgetéssel, ill. vacsorával zárult.

1,3 Regionális események:

- A Soproni Regionális Tudományos Műhely által szer-
vezett Területfejlesztési Szabadegyetem napokon,
"Innováció és versenyképesség - értjük-e az előttünk
álló feladatokat?" címmel tartott előadást Budavári
László, a MISZ regionális igazgatója 2007. május 8-
án, Sopronban.

- Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ
Kht. 2007. május 15-én tartotta a társaság 2006.
évét záró taggyűlését, Győrben. A taggyűlésen a
MISZ, mint tulajdonos képviseletében dr. Antos Lász-
ló, ügyvezető igazgató vett részt.

- Hetedik alkalommal szervezték meg Nagybányán,
2007. május 17-18-án azt a Nemzetközi
Multidiszciplináris Konferenciát, ahol 8 ország 23
egyeteméről, több mint 200 szerző és társszerző je-
lent meg 113 dolgozattal. Szövetségünk regionális
tevékenységéről dr. Siposs István , regionális igazga-
tó tartott előadást.

- Ötödik ülését tartotta a Nyugat-dunántúli Regionális
Innovációs Tanács 2007. május 18-án, Zalaeger-
szegen. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget
dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

- A DTMP Debreceni Tudományos Műszaki Park Kht.
2007. május 24-én, Debrecenben, a Hungarotarg
Tanácstermében megtartotta taggyűlését. A Ma-
gyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Antos
László, ügyvezető igazgató vett részt a taggyűlésen.

1,4 egyéb:
- 2007. május 4-5. között rendezték meg első alka-

lommal a Magyar Műszaki Értelmiség Napját. Az
eseménysorozat keretében több konferenciát, tudo-
mányos ülésszakot rendeztek, ezek között is kiemel-
kedő volt a Magyar Innovációs Szövetség és az MTA
Műszaki Tudományos Osztályának „A tudományoktól a
mindennapok gyakorlatáig” címmel rendezett közös
konferenciája az MTA Dísztermében. A kétnapos ün-
nepi rendezvény főszervezője és az MTA-n rendezett
konferencia levezető elnöke dr. Pakucs János , a
MISZ tiszteletbeli elnöke volt.

- A Magyar Innovációs Szövetség, a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetsége és a NAPI Gazda-
ság közös Vállalkozásfejlesztési Fóruma Osman Pé-
ter, MISZ tagozat elnök szervezésében 2007. május
15-én sikeres előadást és vitát tartott arról, hogy mi-
lyen lehetőségeket kínálnak Magyarországon a kis- és
középvállalatok számára az üzleti angyalok.

- A TII (The European Association for the Transfer of
Technologies, Innovation and Industrial Information)
május 2-4-én tartotta éves közgyűlését és a kapcso-
lódó nemzetközi szakmai rendezvényeit (konferencia,
szekcióülések), Párizsban. A közgyűlésen Dr. Mogyo-
rósi Pétert újra megválasztották elnökségi tagnak. A
konferencián, valamint a közgyűlésen Magyarország-
ról részt vett Polgárné Májer Ildikó is.

- „Spin-off Planéta II.” néven került megrendezésre a
Magyar Spin-off Vállalkozások Szövetségének
(MSVSZ) II. éves konferenciája 2007. május 4-én,
Budapesten a BLIBER Rendezvényházban. A rendez-
vényen dr. Antos László , ügyvezető igazgató képvisel-
te a Magyar Innovációs Szövetséget.

- 2007. május 7-én munkareggeli keretében tartott
előadást az érdekelt hazai gazdasági és kormányzati
vezetők előtt Charles Wessner az SBIR amerikai és
nemzetközi tapasztalatairól, a magyarországi megva-
lósítás lehetőségeiről. Az eseményen részt vett Dr.
Szabó Gábor, MISZ-elnök is.
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- 2007. május 8-án konferenciát rendezett a DEMOS
Magyarország Alapítvány „Pálcika vagy villa? – Kon-
ferencia és tanulmány a rohamosan fejlődő Kínáról”
címmel Budapesten, a Millenáris Parkban. A konfe-
rencián részt vett dr. Antos László , ügyvezető igaz-
gató.

- A brüsszeli székhelyű ECVM (the European Council of
Vinyl Manufacturers - Vinilgyártók Európai Tanácsa)
2007. május 8-9-én, Budapesten tartotta nyolcadik
közgyűlését. A rendezvényen a Magyar Innovációs
Szövetséget dr. Antos László , ügyvezető igazgató
képviselte.

1,5 2 új tag belépését hagyta jóvá az elnökség:
MOHAnet Kft.
Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-
Fejlesztő Kht.

1,6 tagdíjfizetés helyzete:
- 62 %-a a kiszámlázott összegnek befolyt
- 61 %-a a tagintézményeknek fizetett

2, Benke Ákos, a Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő
Zrt. vezérigazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség
választmányának tagja beszámolt a Jeremie-
programról, mely a GOP 4. prioritáson belül működik,
és fő kritériuma a rugalmasság. A Jeremie-programot
a Magyar Vállalkozásfejlesztési Zrt. bonyolítja, a cég
július közepén kezdi meg munkáját.
Benke Ákos ismertette, hogy a Jeremie-program tevé-
kenysége három fő területre oszlik: 1. mikrohitel-
finanszírozás (25 000 EUR alatt), 2. kezességvállalás
(100 M Ft-ig), 3. kockázati tőke. A kockázati tőke
együttműködési formái: privát befektetők, Co-
Investment alap, Paralell Fund.
Az első pályázati meghirdetésekre várhatóan 2007
szeptemberében, míg az első szerződéskötésekre vár-
hatóan szeptember, október folyamán kerül sor. Benke
Ákos elmondta, hogy összesen 150 Mrd Ft áll a pályá-
zók rendelkezésére.

3, Polgárné Májer Ildikó, az Innovatív KKV Tagozat
elnöke ismertette egy újonnan megalakítandó, a KKV-k
versenyképességét erősíteni kívánó szervezet céljait. Az
új szervezet kimondottan szakmai szolgáltató szövet-
ségként jönne létre. A hazai kkv-kat egyesítő, új szerve-
zet leendő tagjainak kb. 90 %-a nem tagja a MISZ-nek –
mondta Polgárné Májer Ildikó.
A tagozati elnök hangsúlyozta, hogy az új KKV-szervezet
nem a MISZ riválisaként alakulna meg, sőt továbbra is
számít a Magyar Innovációs Szövetség támogatására,
szakmai együttműködésére. Polgárné Májer Ildikó a
MISZ Innovatív KKV Tagozatának vezetését továbbra is
vállalta.
A tájékoztatást követő vita lezárásaként az elnökség
egyhangúlag arra kérte Polgárné Májer Ildikót, hogy
fejtse ki írásban részletesen, melyek azok a konkrét
területek, melyen az új szervezet tevékenykedne, és
melyek az esetleges közös területek.

4, Az elnökség határozott arról, hogy 2007. június 27-
én 14 órakor tartja a 2007. I. félévet lezáró választ-
mányi ülést.

5, Az elnökség kiértékelte a MISZ gazdasági helyzetét,
és határozott arról, hogy ezt követően minden elnökségi
ülés előtt a Titkárság szétküldi az elnökség körében az
aktuális pénzügyi kimutatást.

6, Az elnökség egyhangúlag határozott arról, hogy
elfogadja a Magyar Védelmiipari Platform által Szövet-
ségünknek megküldött Együttműködési Megállapodást
és hivatalosan is támogatja a kezdeményezést.

Dr. Szabó Gábor elnök felkérésére a Magyar Innováci-
ós Szövetséget Dr. Gyulai József elnökségi tag képviseli
a Magyar Tudományos Akadémia kétéves beszámolójá-
nak előkészítő konzultációján június 12-én, az MTA
székházában.

Dr. Antos László , ügyvezető igazgató felhívta a figyel-
met a GOP véleményezésére, valamint az InnoSME
projekt lehetőségére.

Zárásként Monszpart Zsolt, általános elnök-helyettes,
a MISZ Nagyvállalati Klub vezetője elmondta, hogy a
klub 2007. szeptember 17-én tartja következő rendez-
vényét.

Bajnai Gordon, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiz-
tos levélben tájékoztatta Szövetségünk elnökét, a lezá-
rult 2007 és 2013 között felhasználható európai uniós
fejlesztési források tervezéséhez kapcsolódó társadalmi
egyeztetésről.

Részlet a levélből:
„…Egyetértünk Önökkel abban, hogy a K+F és innováció
jelentősége eltúlozhatatlan, ha az előttünk álló stratégiai
fejlesztési periódus sikerének szempontjából vizsgáljuk
az egyes prioritásokat. Az is kétségtelen, hogy e téren
tetemes lemaradást vagyunk kénytelenek regisztrálni.
Ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy az Európai Unió veze-
tő tagállamainak gazdasági mutatóit összehasonlítva a
hazaiakkal, gyakorlatilag minden vonatkozásban szem-
betűnő hátrányban vagyunk. Ennek tudatában úgy gon-
doljuk, hogy a rendelkezésre álló források több mint 30
%-ánál többet nem fordíthatunk a K+F, illetve innováció
dinamizálásának támogatására…”

Bajnai Gordon, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiz-
tos felkérésére Szövetségünk véleményezte a Nemzeti
Fenntartható Fejlődési Stratégia Tervezetét. Az ész-
revételeket írásos formában megküldtük a Miniszterel-
nöki Hivatalnak.

Részlet a véleményből:
„…Bár a stratégiai munkaanyag egy rendkívül értékes
és jó összeállítás a jelenlegi helyzet ismertetésére és az
előttünk álló feladattömeg megismerésére, nem tekint-
hető stratégiának, legjobb akarat mellett is csak egy
stratégiai koncepciónak. A hivatkozások alapján az
egyes országok stratégiái is eltérőek, ezért feltehetően
a stratégia készítői valamely EU tagország fenntartható
fejlődési stratégiáját vették alapul. Amennyiben ez az
általános stratégia-készítési módszer, akkor sajnos
kimondható, hogy az EU-nak sincs egy gyakorlatban
megvalósítható, egyértelmű és egyenszilárdságú, jól
ütemezett fenntartható fejlődési stratégiája…

…Sajnos a fenntarthatóság fogalmának minden áron,
és minden részterületen való használata (fenntartható
társadalom, fenntartható vízgazdálkodás, fenntartható
energiahasználatok, fenntartható támogatási rendszer
stb.) elveszi a fenntartható fejlődésnek, mint víziónak a
súlyát. A látszólag mérlegelés nélkül összegyűjtött ke-
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zelhetetlenül nagy számú cselekvési terület között el-
vész a fenntartható fejlődés.

A fenntartható fejlődés igénye a Stockholmi, a Riói és a
Johannesburgi ENSZ konferenciák témáit, ill. elveit
képezték. Mindezek környezetvédelmi aspektusokra
építették a végrehajtás rendszerét. Jelen stratégiai
koncepció, egységességét pontosan amiatt veszítette
el, hogy a környezetvédelem összefogó és koordináló
szerepét elvesztette. Az anyag egyes minisztériumok
hatáskörébe tartozó kívánságlistává, pozitív megközelí-
téssel: feladatgyűjteményévé vált.

Fentiek figyelembevételével, az EU részéről a Nemzeti
Stratégia címet viselő anyag ilyen formájában nem fog
kedvező fogadtatásra találni. Átdolgozás nélkül benyúj-
tásra nem javasoljuk…”

A vélemény teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) Aktuális rovatában olvasható.

A GKM felkérésére Szövetségünk véleményezte a „Ku-
tatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott
állami támogatások szabályairól” című anyagot. Az
észrevételeket írásos formában megküldtük Dr. Kákosy
Csaba, kabinetfőnök úrnak.

Részlet a véleményből:
„…A szövegezés meglehetősen pongyola. Ez azért saj-
nálatos, mert már az elmúlt években is sok probléma
adódott a gondolati és fogalmazási pongyolaságból…
„…A 29 § (1) b/.pontja. A leírt személyi költség bizo-
nyosan nem számítható ki…”

„…Rendkívül célszerű lenne végre definiálni az általános
költség fogalmát és elszámolhatóságát! A FP-7 pénzügyi
leírásában kb. hat egyértelmű sor, és összhangban van
az összes közösségi előírással (lásd melléklet). Célszerű
lenne végre átvenni!…”

A vélemény teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) Aktuális rovatában, valamint a „Ku-
tatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami
támogatások szabályai” szövegével együtt a jelszóval
védett rovatban (MISZ TAGOKNAK) olvasható.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatai-
nak elbírálását végző bírálóbizottságokban a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) biztosítja nem-kormányzati
szakmai szervezetek által delegált tagok részvételét is.
A delegálás lehetősége bármely, az NFÜ által meghatá-
rozott kritériumoknak megfelelő szervezet számára
nyitott, ugyanakkor egyes szervezeteket, melyek szakte-
rületükön belül kiemelkedő színvonalú tevékenységet
folytatnak, az NFÜ kér fel szakértő delegálására.

Szövetségünk, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felké-
résének eleget téve, az ÚMFT Bírálóbizottságába 3 főt
delegált. A delegált szakértők neveiből adatbázis kerül
felállításra, amiből az egyes üléseket megelőzően sorso-
lással kerülnek kiválasztásra a bírálóbizottságok munká-
jában szavazati joggal résztvevő szakértők.

A GOP monitoring bizottság 2007. május 16-án tar-
totta ülését Egerszalókon, melyen Dr. Ürge László,

Szövetségünk alelnöke, mint a bizottság állandó tagja
vett részt.

A GOP-pályázatok ügye jelenleg több ütemben folyik. Az
operativ programok (OP) és az akciótervek párhuzamo-
san, egymás mellett és egymást átfedve zajlanak. Az
OP-t a bizottság megvitatta ugyan, de mivel az akcióter-
vek jelenleg még társadalmi egyeztetésen vannak, és a
kormány által csak júliusban várható az elfogadásuk,
ezért a bizottság csak előzetes véleményt és jóváha-
gyást tudott adni. A végleges jóváhagyást az akciótervek
elkészülte és teljes körű megvitatása után lesz majd
lehetséges. Az akciótervek felülvizsgálatára pedig már a
4-ik negyedévben kerül sor.

A bizottságnak beszámoltak az új közreműködő szerve-
zet, a MAG Zrt. mukájáról és tevékenységéről is. Az
ezzel kapcsolatos ügyeket és ügymenetet éles kritika
illette a bizottságban részt vevő vállalati szektor részé-
ről. Ennek következtében további egyeztetés várható,
hogy a munkát hatékonyan végezzék. Ezt az egyezte-
tést a Magyar Innovációs Szövetség koordinálja.

Kérjük, hogy amennyiben a MAG Zrt. munkáját érintő
konkrét problémája, észrevétele van valamelyik tagválla-
latunknak, azt jelezzék Szövetségünk titkárságán, az
innovació@innovacio.hu e-mail címen.

Egyszerűbb, kedvezőbb biztosítéki rendszert vezetett
be a kormány az uniós forrást elnyert vállalkozások,
szervezetek számára visszamenőleges hatállyal.

A módosítás alapján nem kötelesek biztosítékot nyújta-
ni:
- bármely kedvezményezett, amennyiben a támogatás

összege nem haladja meg a 10 millió forintot (ko-
rábban 5 millió forint volt a határ);

- bármely kedvezményezett, ha a támogatás nem
beruházási célú, és kutatás-fejlesztésre vagy innová-
cióra irányul;

- a megvalósítási időszakra azok a kedvezményezet-
tek, akik a támogatás kifizetését a projekt megvaló-
sítását követően, egy összegben kérik.

A közlemény teljes szövege az alábbi linken olvasható:
http://www.magyarorszag.hu/hirkozpont/hirek/sajto
kozlemenyek/nfu20070427.html

Szövetségünk a közelmúltban végzett nagyvállalati fel-
mérése egyik eredményeként felismerte azt az igényt,
hogy a nagyvállalatok kutatással, fejlesztéssel és inno-
vációval foglalkozó vezetői találkozhassanak rendszere-
sen és egy klubszerű kötetlen formában tárgyaljanak
meg egy-egy a köz érdeklődésére számot tartó témát –
alkalmanként egy-egy elismert vezető meghívásával és
bevezetőjére reagálva –, beszélgessenek az aktuális
problémákról, teendőkről.

Az Innovációs Szövetség keretein belül a Nagyvállalati
Klub alakuló ülésére 2007. május 31-én került sor
Budapesten, a Makadám Klubban. A Klubhoz bármely
nagyvállalat képviselője csatlakozhat rendszeresen, vagy
akár csak egy-egy alkalommal is.

Monszpart Zsolt, a MISZ általános elnökhelyettesének
bevezetője után Maróci Imre, a Pályázatírók és Ta-
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nácsadók Országos Szövetsége elnöke és Dr. Wessely
Mária, a Pénzforrás főszerkesztője tartott ismertetést
az EU 7. Keretprogramjáról nagyvállalati szempontból.
Egyetemi szempontból dr. Walter Virág beszélt a 7.
Keretprogramról.

A tervezett további megvitatandó témajavaslatok: inno-
vációs törvény korszerűsítése, szerzői jogvédelem, sza-
badalmi törvény, innováció az UMFT-ben és az akció
programokban, kiemelkedően sikeres innovatív országok
titkának ellesése (pl. Írország, Finno.), MAG Zrt bemu-
tatkozása, egyetemek-nagyvállalatok innovációs lehető-
ségeinek jobb feltárása, egy-egy példaértékű innováció
bemutatása stb.

Az alakuló ülésen részt vett dr. Szabó Gábor , Szövet-
ségünk elnöke is, valamint Koós Attila és Vámos Zol-
tán alelnök. A klubülés beszélgetéssel, ill. vacsorával
zárult.

A következő klubnap szeptember 17-e hétfő, 18.00
szintén a Makadám Klubban.

A Magyar Biofizika Társaság 2007. május 30-án
tartotta tisztújító közgyűlését a MTESZ székházában,
Budapesten. A tudományos program keretében a MISZ
elnökségi tagja Závodszky Péter tartott tudományos
előadást "A fehérjék - fizikai elvek, biológiai funkciók"
címmel.

Ezt követően a társaság új vezetőséget választott. Az új
elnök Závodszky Péter, az MTA Ezimológiai intézet
igazgatója, a két alelnök Dér András, a Szegedi Biológi-
ai Központ Biofizikai Intézetének tudományos tanácsadó-
ja és Mátyus László, a Debreceni Egyetem Biofizikai
Intézetének egyetemi tanára lett. Főtitkárnak, pedig
Garab Győzőt, az MTA SzBk tudományos tanácsadóját
választották.

"InnoSME" címmel indult projekt az IKT-ban gyártó-
ként, alkalmazóként és fogyasztóként érintett innova-
tív kkv-k számára, a 7. Keretprogramban való részvé-
tel elősegítésére.

A projektben résztvevő kkv-k számára helyi rendezvé-
nyek szervezhetők, továbbá a projekt hozzáférést bizto-
sít az InnoSME honlaphoz, melyen, az azonos területen
működő más-más cégek osztják meg információikat,
tapasztalataikat és bemutatják a sikeres gyakorlatot a
kkv-k számára.

A projekt által a kkv-k:
- megtudják innovációs helyzetüket és képességeiket
- fejleszthetik innovációs készségüket
- összehasonlíthatják eredményeiket és megoszthatják

tapasztalataikat
- részt vehetnek az EU 7. Keretprogramjában és a

CIP-ben.

Bővebb információ Szövetségünk titkárságán kérhető a
453-6572-es telefonszámon, illetve az
innovacio@innovacio.hu e-mail címen.

Tagszervezetünk, a CHIC Közép-Magyarországi Innová-
ciós Központ Kht. 2007. május 30-án tartotta taggyű-

lését budaörsi székhelyén, melynek legfontosabb napi-
rendi pontjai a 2006. évi éves beszámoló és az ez évi
üzleti terv elfogadása volt.

A 2006. évi beszámoló kapcsán Hantos Zoltán, ügyve-
zető a beszámolóból kiemelte a társaság többéves,
sikerrel nyújtott innováció-menedzsment szolgáltatásait,
melyet az általa alapított INNOCHIC konzorcium kereté-
ben végzett. Ezen tapasztalatok alapján szervezték ki ezt
a szolgáltatást – amerikai és európai nemzetközi know-
how átvételével, illetve adaptációjával – egy új társaság-
ba, az erre a tevékenységre specializálódott ValDeal
Zrt-be. Az innováció terén kifejtett szakmai tevékenysé-
gük eredményei közül a hiányt pótló Innoval folyóirat
kiadását emelte még ki az ügyvezető.

A Regionális Innovációs Ügynökség tagjaként végzett
feladatokon belül a KKV-k versenyképességének fejlesz-
tése, ezen belül is leginkább az egyetemekkel, kutatóin-
tézetekkel való együttműködés kapta a legnagyobb
hangsúlyt.

A 2007. évi üzleti tervben új szerepet kap a vállalkozá-
sok innovatív tevékenységéhez feltétlen szükséges for-
ráskoordinációs tevékenység, pályázatírás és pályázat-
menedzsment, illetve az innovációs ismeretek oktatása.
Ez utóbbi tevékenységnél számítanak az Innovációs
Szövetség segítségére is.

Szövetségünket, mint alapítót a taggyűlésen Pakucs
János, tiszteletbeli elnök, ill. felügyelő-bizottsági tag
képviselte.

Tagintézményünk, a PANNONIA-REGIA Térségi Gazda-
ságfejlesztő, Környezetgazdálkodási és Idegenforgalmi
Innovációs Közhasznú Társaság 2007. május 24-én
tartotta évi rendes taggyűlését, a komáromi Monostori
Erődben.

A tagok 82 %-a képviseltette magát a taggyűlésen,
melyen egyhangúan elfogadták a társaság 2006. évi
beszámolóját, a közhasznúsági és a felügyelő bizottsági
jelentést.

A résztvevők a hivatalos napirendeket követően a Duna
vonal gazdaságfejlesztési program elősegítéséről tár-
gyaltak, melynek lényeges elemei a Nyergesújfalui, a
Komáromi és a Ácsi Ipari Parkok együttműködése volt,
egymással és a szlovák partnereikkel.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesz-
tési Operatív Programjának keretében a vállalkozások,
kiemelten a kis- és középvállalkozások termékeik/szol-
gáltatásaik versenyképességének növelése érdekében
támogatást kaphatnak minőségirányítási, környezetköz-
pontú irányítási, és egyéb irányítási rendszerek beveze-
tésére, továbbá a termékeikre/szolgáltatásaikra vonat-
kozó rendszerek bevezetésére, szabványok alkalmazá-
sának bevezetésére.

Mivel az irányítási rendszerek működtetéséhez, a piac-
képes termékek előállításához, illetve szolgáltatások
nyújtásához szükséges az elvárásokat tartalmazó, szé-
les körben elfogadott szabványok ismerete és alkalma-
zása, elengedhetetlen, hogy ezek a biztos megértés
feltételeként magyar nyelven álljanak rendelkezésre.
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Ehhez kíván a Magyar Szabványügyi Testület segítséget
nyújtani azzal, hogy a pályázókkal együttműködve, a
vállalkozások kérésére magyar nyelvű nemzeti szabvány-
ként adja ki mindazokat az európai szabványokat, ame-
lyeket a piacon, külön kiemelten az egységes európai
piacon, való érvényesülésükhöz igényelnek.

Kérik ezért mindazokat a vállalkozásokat, amelyek a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében a
fentiekre pályázni szeretnének, állítsák össze azoknak a
szabványoknak a jegyzékét, amelyek magyar nyelvű
kiadását a Magyar Szabványügyi Testülettől a pályá-
zat(ok) keretein belül igénylik.

A szabványjegyzékek összeállításához – ha kérik – ta-
nácsadással, készséggel rendelkezésükre állnak, ám
szándékukat, illetve igényeiket a következő címen kell
előre jelezni:

Szabó József, főosztályvezető, Magyar Szabványügyi
Testület, (1091 Budapest, Üllői út 25.) telefon: 4566-
846; e-mail: j.szabo@mszt.hu

Az elmúlt időszakban több megkeresést is kaptunk
tagintézményeinktől, ill. más vállalkozásoktól, hogy fog-
laljunk állást arról, hogy az innovációs járulék elszámo-
lásával kapcsolatban egy-egy adott tevékenység kutatás-
fejlesztésnek minősül-e. Olyan esetekről is értesültünk,
melyeknél az APEH-ellenőr elfogadta volna a Magyar
Innovációs Szövetség véleményét.

Ezért a Magyar Innovációs Szövetség elnökség úgy
döntött, hogy egyedi állásfoglalások helyett Szövetsé-
günk hivatalosan felajánlja szakmai együttműködését az
APEH számára, az innovációs járulék elszámolásának
alkalmazásával kapcsolatosan.

Szövetségünk levélben fordult Dr. Szikora János , APEH
elnökhöz, hogy kezdeményezésünket elfogadni és a
szakmai egyeztetést lehetővé tenni szíveskedjen.

A Vállalkozásfejlesztési Tagozat létrehozott az iwiw-en
egy Üzleti Angyalok megnevezésű virtuális csoportot.
Célja, hogy találkozóhelyként és kommunikációs eszköz-
ként szolgáljon azoknak, akik érdeklődőként meg akarják
mutatni magukat, akik a témakörben partnereket, illet-
ve más érdeklődőket keresnek, hogy részükre informá-
ciókat (üzeneteket) lehessen közreadni, és kialakuljon
belőle egy üzleti angyal fórum.

A portál „Üzleti Angyalok” néven megtalálható a
www.iwiw.hu oldalon.

A ValDeal Program díjátadó ünnepségét Kovács Lász-
ló, az Európai Unió biztosának, valamint a hazai és
nemzetközi innovációs szaktekintélyek jelenlétében tar-
tották 2007. június 8-án, a Kogart Rendezvényházban.
Az ünnepségen a Magyar Innovációs Szövetséget Dr.
Szabó Gábor, elnök képviselte.

A cég 2006 őszén pályázatot hirdetett, melyre a Ma-
gyarországon élő, ill. dolgozó projektgazdák, feltalálók,
kutatók jelentkezését várták. A beérkezett közel 300
munkáról egy nemzetközileg már bevált értékelő mód-

szer segítségével piacelemzéseket, illetve ajánlásokat
készítettek.

Előbb 92-re, majd 64-re, végül pedig 28-ra szűkítették
azt a kört, amely nemzetközi üzleti sikerre esélyes terv-
vel állt elő. A legígéretesebbnek minősített 28 projekt
közül 10 globális piacra lépést elősegítő, komplex szol-
gáltatáscsomagra kap ajánlatot. A közeljövőben közülük
kerülnek ki azok is, akik a ValDeal Innovációs Zrt. buda-
örsi üzleti inkubátor-központjában kapnak helyet 2 éves
inkubációs időszakra, melynek keretében egy kedvez-
ményes, személyre szabott szolgáltatási csomagot
vehetnek igénybe. A további 18 pályázó különböző –
részben közvetlenül az USA-ban végzett - üzletfejlesztési
szolgáltatásra kap ajánlatot.

Polgárné Májer Ildikó, a ValDeal Innovációs Zrt. elnöke
beszédében elmondta, hogy sok százmillió forint ma-
gántőkét is kockáztatva a következő két évben közel 1,5
milliárd forintot költenek arra, hogy az értékes ötletek-
ből jó üzlet is legyen. Ennek az összegnek a segítségével
a vállalat több milliárd forint befektetői tőkét mozgat
meg annak érdekében, hogy magyar feltalálókat segít-
sen a nemzetközi sikerhez. Célkitűzéseihez a ValDeal a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól 550 millió
forintot pályázati támogatást nyert.

A díjazott projektek:

műszaki technológiák
- Dr. Zrínyi Miklós : Intelligens üveg – önszabályozó

fényáteresztő képességgel
- Fejér Péter és az Algernon csoport: Online célcso-

port felismerése
- Prjevara Kornél - Vásárlói elemzés az ügyféltérben
- Temmel András által vezetett Nemes Szója Kft.:

Szója kezelése alacsony hőfokon
- Regály Zsolt és Dr. Papp Gábor : Módszer elemek,

akkumulátorok gyors feltöltésére
- Dr. Rácz Gábor : Mozgásérzékelő szőnyeg
- Pelcz Antal: DR-PACK nyomdagép szárító technoló-

gia
- Dr. Tóth András és munkatársai: Műanyagok felüle-

ti tulajdonságainak megváltoztatása
- Nehéz Imre: Nulldiffúziós burkolat
- Gara Péter: PottyFlip (papírbili)
- Stevan Oberkne ev HIO Technológia Kft.: HIO Falszi-

getelő Technológia
- Kecskeméthy Géza vezette Kompozitor Kft:

FuranFlex kéménybélés
- Balogh András és a Karton-Art Design Kft.:

PaperWall (Papírbútor)
- Dr. Szőcs István: FoamFatale
- Dr. Babó Tivadar: Babó-féle szőlő terméshozam

szabályozás.

élettudományok
- Dr. Lacza Zsombor : Fekélyes betegségek megelő-

zésére fejlesztett értágító gyógyszer
- Dr. Bérces Attila és a KK Logika Kft.: Chemistry

Logic szoftver
- Dr. Soós Tibor: Új, környezetbarát, a gyógyszer és

a vegyiparban használható katalizátorcsalád fejlesz-
tése

- Dr. Kacskovics Imre és Bősze Zsuzsa: Transz-
genetikus állatok

- Dr. Takáts Zoltán: Intelligens sebészeti eszköz
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- Dr. Prechl József és Papp Krisztián: Új diagnoszti-
kai eljárás / platform immunológiai és fertőző be-
tegségek diagnosztizálására

- Dr. Margitfalvi József: Többparaméteres kísérleti
terek optimalizációja

- Dr. Dékány Imre: Ezüst-titán nanokompozitok
antibakteriális felületkezelésre

- Dr. Haller József : Anxiofit, új stressz-csökkentő
gyógyhatású készítmény.

- Dékány Imre professzor: Lineáris reakciókban hasz-
nálható műszer, amely a reakció során a pH értéket
állandó szinten tartja

- Dr. Málnási Csizmadia András és munkatársai: Új
rákdiagnosztikai módszer (GenElegant)

- Dr. Urbányi Béla : Halhormon
- Dr. Pribenszky Csaba : Az embriók stressztűrő

képességét fokozó módszer állati és emberi asszisz-
tált reprodukció folyamatában

Az Észak-magyarországi és a Kassai Régió Bilaterális
Regionális Innovációs Stratégiáját kidolgozó NORRIS
projekt második, elemző szakasza lezárult. A projekt
célja, hogy programozási és megvalósítási hátteret
nyújtson a regionális innovációt támogató tevékenység-
hez, és elősegítse az EU-s források beáramlását a regi-
onális szereplők nemzetközi együttműködése által.

A most zárult szakaszban az innovációval kapcsolatos
kereslet és kínálat felmérésének előkészítése és lebo-
nyolítása folyt. A felmérés a konzorcium által fejlesztett
kérdőívek és mélyinterjúk segítségével zajlott, amely
során 500-500 vállalkozás, illetve gazdasági szervezet,
valamint 15-15 fontosabb kutatóintézet, technológia-,
és tudásközpont bevonására, véleményének rögzítésére
került sor.

A vizsgálat eredményeinek kiértékelésére a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közalapítvány a Kassai Regionális
Fejlesztési Ügynökséggel együttműködve két rendez-
vényt szervezett.

2007. május 30-án, a Bay Zoltán Logisztikai és Gyár-
tástechnikai Intézetben szektoriális kerek-asztal be-
szélgetést tartottak az Észak-magyarországi Régió
három kiemelt területén (szektor): Anyagtudományok,
Gépgyártás, illetve Megújuló energia (Környezetvéde-
lem). Dr. Nyíry Attila (RIÜ) megnyitója után Lenkeyné
Dr. Bíró Gyöngyvér (BayLogi), Dr. Varga Gyula (ME) és
István Zsolt (BayLogi) témafelvezető előadása követke-
zett, majd élénk vita következett.

2007. június 5-én pedig a Miskolci Egyetem Felnőttkép-
zési Regionális Központjában bilaterális megbeszélést
tartottak az Észak-magyarországi Régióban, illetve a
határmenti Kassai Régióban a 2007-2013-as tervezési
időszakban várható projektekről és lehetőségekről,
továbbá finanszírozási kérdésekről. A lehetőségeket
szlovák oldalról Dr. Geyza Legen (Kassai RIÜ), Maria
Molnarova (Kassai Önkormányzat) és Lucia Iljascikova,
(Régiófejlesztés), magyar oldalról Kuttor Dániel
(NORDA), Varga László (RIÜ) és Dr. Nyíry Attila (RIÜ)
ismertette.

Szövetségünket mindkét rendezvényen Dr. Siposs Ist-
ván, regionális igazgató képviselte, aki a projekt Irányító
Bizottságának tagja. Mindkét rendezvényen szó volt az
Észak-magyarországi régió számára készülő Regionális

Operatív Program Akciótervéről, melynek társadalmi
vitája napjainkban zajlik.

Megjelent a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség rendsze-
resen megjelenő hírlevelének 2. száma, mely vállalko-
zói csoportok, civil szervezetek és önkormányzatok szá-
mára nyújt hasznos információkat.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hírlevelei az alábbi
linken érhetők el:
http://www.nfu.gov.hu/index.nfh?r=&v=4980064945
&l=&d=&mf=&p=hirlevel

A Hírlevélre a fel-, ill. leiratkozás az nfu@meh.hu címre
írt levélben kérhető.

2007. június 5-én együttműködési megállapodást írt alá
az Európai Közösség és az Európai Befektetési Bank. Az
együttműködés értelmében új „risk-sharing” finanszíro-
zási lehetőséget (RSFF) indul, a kutatás és az innováció
fejlesztésére Európában. Az RSFF fő célja, hogy a kuta-
tási és innovációs projektek kezdeményezőinek nagyobb
pénzügyi lehetőséget biztosítson.

Az RSFF az EU 7. keretprogramjának és az Európai
Befektetési Bank „Kutatás és Innováció” programjának
is része. A tervek szerint az 1 Mrd eurós szerződés
további pénzügyi lehetőségek milliárdjait szabadítja fel a
térségben.

Az RSFF-ről bővebb információ az Európai Befektetési
Bank http://www.eib.org/publications/risk-sharing-
finance-facility-rsff.htm internetes oldaláról tölthető le.

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ –
mint az INNOREG Regionális Innovációs Ügynökség
tagja – az alábbi információkat teszi közzé elsősorban a
Közép-Magyarországi Régió vállalkozói és más potenciá-
lis pályázói részére:

- 2007. június 1-jén a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
újra megnyitotta az EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok programra való pályázás lehető-
ségét.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint az EGT és Nor-
vég Finanszírozási Mechanizmusok program Nemzeti
Kapcsolattartója 2007. február 2-án felfüggesztette a
program pályázati kiírásának harmadik fordulóját annak
érdekében, hogy egy egyszerűsített, 2 fordulós pályáz-
tatás keretében válassza ki a továbbiakban azon projekt
koncepciókat, amelyek egy előszűrést követően a má-
sodik fordulóban nagyobb eséllyel pályázhatnak majd a
program által biztosított forrásokra.
A februári felfüggesztést követően a támogató orszá-
gokkal számos egyeztető megbeszélésre került sor. A
részletekben történt megegyezést követően az elké-
szült, meghirdetésre szánt anyagokat 2007. április 16-
25. között társadalmi véleményezésre bocsátották,
amelynek során számos hasznos észrevétel érkezett a
pályázóktól. A pályázati kiíráshoz kapcsolódó dokumen-
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tumok többszöri átdolgozását követően 2007. május
30-án megkapták a három donor ország jóváhagyását a
meghirdetésre kerülő anyagokra vonatkozóan.

A pályázati felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok le-
tölthetők a www.nfh.hu oldalon.

Amennyiben a Jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban
kérdés merülne fel, segítséget kaphatnak a 06-
40/638-638-as telefonszámon, illetve a nepf@meh.hu
e-mail címen.

- Elkészült a közös magyar-szlovák fejlesztési prog-
ram

A két kormány, majd az EU döntései után, az európai
területi együttműködés keretében, 216 millió euró
értékben közös magyar-szlovák fejlesztések indulnak,
amelyek a határtérség gazdasági és társadalmi integ-
rációjának erősítését szolgálják. A 2 EU-s tagállam célul
tűzi ki a határ menti térség gazdasági versenyképessé-
gének erősítését, az emberek és közösségek közötti
társadalmi és kulturális koherencia növelését, az elér-
hetőség és az információcsere javítását.

A hivatalosan Magyarország-Szlovákia határon átnyúló
együttműködés operatív program nevet viselő dokumen-
tum a 2007-2013 közötti tervezési időszakra szól.
Finanszírozását 85%-ban az európai regionális fejlesz-
tési alap, 10%-ban pedig a résztvevő tagállamok kor-
mányzati hozzájárulásai biztosítják. A maradék 5%-ot a
forrásokat felhasználó végső kedvezményezettek bizto-
sítják minden egyes projektben. A program keretében
176 millió euró uniós forrás kerül felhasználásra, amely
kiegészülve a nemzeti hozzájárulásokkal 216 millió eu-
rós közös fejlesztést biztosít az érintett régióknak. Az
együttműködésben magyar részről Győr–Moson–
Sopron, Komárom–Esztergom, Pest, Heves, Borsod–
Abaúj–Zemplén és Szabolcs–Szatmár–Bereg megye,
valamint Budapest vesznek részt. Partnereik szlovák
részről a következő megyék: Pozsony, Nagyszombat,
Nyitra, Besztercebánya és Kassa.

A pályázati felhívások várhatóan 2007 végén, 2008
elején jelennek majd meg. Az elbírálás során a kiíró
szervezetek megkülönböztetett figyelmet fordítanak
arra, hogy jó minőségű, megalapozott, valóban határon
átnyúló hatással rendelkező projektek részesüljenek
támogatásban.

2006. december 1-től indult el a Magyar Innovációs
Szövetség és az INNOSTART Alapítvány közös E-
learning tanfolyama, amely az innovációs menedzserek
feladatainak elsajátításához nyújt segítséget. Minden
hallgatónak 3 hónapja van a 3 nagy tananyagrész elsa-
játítására és az elektronikus vizsga letételére. A sikere-
sen levizsgázott hallgatók elektronikus oklevelet kapnak
a tanfolyam sikeres elvégzéséről.

A tanfolyam 15.000 forint + ÁFA részvételi díj ellené-
ben végezhető el. A szervezők célja nem a profitszer-
zés, hanem a képzés lehetőleg minden, a téma iránt
érdeklődő számára hozzáférhetővé tétele. Ezért a je-
lentkezési díjat úgy állapították meg, hogy abból fedez-
hető legyen a rendszer fenntartási és üzemeltetési
költsége.

További részletes tájékoztatás Kozma Ibolya, irodaveze-
tőtől kérhető a 382-1505-ös telefonszámon vagy az
innostart@innostart.hu e-mail címen.

A Zala Megyei Fejlesztési Kht. által szervezett, a Ba-
ross Gábor innovációs program keretében támogatott
az „Innovációs igényfelmérés, szolgáltatáscsomag
kialakítása a régió vállalkozásai körében” című projekt
keretében 2007. május 29-én megrendezésre került
zárókonferencián Szilbereky Judit, az INNOSTART
Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ munkatársa elő-
adást tartott az innovatív projektötletek megvalósításá-
ról.

A rendezvényen zala megyei vállalkozók és vállalkozást
támogató szervezetek vettek részt. A PANNON NOVUM
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség veze-
tője Magyar Dániel, ismertette a 2007-2008-as idő-
szakra tervezett támogatásokat, Dr. Háry András
pedig bemutatta a Nyugat Dunántúli Régióban végzett
innovációs felmérés eredményeit. A rendezvény az
innovatív projektek eredményes menedzselésének gya-
korlati módszereinek és az innovációs perspektívák
gyakorlati megvalósulásának bemutatásával zárult.

Az „Interregionális Együttműködések 2007-2013”
című HitesyBartuczHollai Euroconsulting és a Haute
Europe (Hollandia) közös rendezésű szemináriumán
Szilbereky Judit, mint az INNOSTART által koordinált
SEED-REG, Interreg IIIC projekt koordinátora vett részt
2007. május 31-én, a Benczúr Hotelben.

A szemináriumon összefoglalták a határmenti és
interregionális együttműködések eddigi magyarországi
tapasztalatait, és kitekintettek a 2007-2013 időszak-
ban várható Interreg pályázatokra.

Az új határmenti programok (Interreg A) belső határa-
inkon megvalósuló kezdeményezések: a magyar– oszt-
rák, magyar–szlovén, magyar-szlovák, magyar-román,
valamint a külső határainkon megvalósuló kezdeménye-
zések a magyar–horvát, magyar-szerb és magyar-
szlovák-román-ukrán program. A határmenti programok
prioritásairól bővebben a www.interreg.hu oldalon ol-
vasható.

A transznacionális programokra (Interreg B) két, egy-
mást részben átfedő programterületről pályázhatnak,
az északi és déli CADSES területről. Magyarország
mindkét programtérben teljes területével részt vesz és
a déli CADSES terület Irányító Hatósága és Közös Tit-
kársága Budapesten fog működni.

A várható prioritások a következő területre fókuszálnak:
innováció, környezet, elérhetőség és fenntartható vá-
rosfejlesztés. A kiválasztási folyamat két lépcsőssé
alakul, egy rövidebb „experssion of interest” benyújtása
után, a bővebb kifejtést már csak a kiválasztott projek-
teknek kell elkészíteniük. Bevezetik a célzott kiírásokat,
ami azt jelenti, hogy ha a pályázók bizonyos témákat
nem fednek le, akkor arra az általános pályázatok he-
lyett, konkrét, célzott pályázatokat írhatnak ki.

Az Interreg IIIC programai, amelyek a strukturális ala-
pokkal kapcsolatos tapasztalatcserére épültek, közel
100 hazai partner vett részt, de csupán 3 esetben volt
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magyar koordinátor. Az egyik ez utóbbi kategóriából a
SEED-REG projekt, amelynek célja, hogy a korai finanszí-
rozás területén a döntéshozók részére modellt dolgoz-
zon ki. A projekt várhatóan szeptemberben zárul egy, a
befektetésre felkészítés és üzleti angyal finanszírozással
foglalkozó nemzetközi konferenciával.

Az új Interreg pályázatok az innováció és tudás alapú
gazdaság fejlesztésére (korábbi Interreg IIIC), az
együttműködési programok menedzsmentjére jellemző
jó gyakorlatokra (korábbi INTERACT), a Közösség fejlő-
dési trendjeinek megfigyelésére és elemzésére (korábbi
EPSON) és a keretprogram városfejlesztéssel és városi
megújulással kapcsolatos tapasztalatcseréjére (korábbi
URBACT) építenek.

Bővebb információ Szilbereky Judittól kérhető a
judit.szilbereky@innostart.hu e-mailen címen, illetve a
382-1513-as telefonszámon.

Az INNOSTART küldetése, hogy felismerje az ígéretes
innovatív ötleteket és támogassa az innovatív vállalkozá-
sok piacra jutását és megerősödését. A szervezet saját
tapasztalatát és szaktudását használja, hogy kedvező
infrastruktúrán és kreatív környezeten keresztül bizto-
sítsa az innovációs park szolgáltatásait.

Az INNOSTART jövőképe, hogy bizonyítottan jó műkö-
dési módszertanára támaszkodva, hídképző létesít-
ményként megerősítse pozícióját, felismerje az alapvető
fontosságú problémás területeket és összetett megol-
dásokat nyújtson az innovatív vállalatok és a döntésho-
zók számára. Az INNOSTART a növekedés, az innováció
fejlődésének és a fenntartható üzleti fejlődés elősegítő-
jének szerepét tölti be.

Az INNOSTART hazai és nemzetközi projekteken keresz-
tül építi fel és erősíti meg a helyi, regionális, nemzeti és
nemzetközi kapcsolatokat az innovációs lánc szereplői
között.

Munkatársai szakértelmére támaszkodva a szervezet
komplex mentori támogatást nyújt, hogy ezáltal az újon-
nan létrejött innovatív vállalkozások sikeresen fejleszt-
hessenek szolgáltatásokat és termékeket a hazai és a
nemzetközi piacra

Ennek érdekében többek között az alábbi szolgáltatásait
ajánlja fel az ország minden régiójában működő vállalko-
zások számára:
- Pályázatírás (hazai és nemzetközi pályázatok)
- Tanulmányok elkészítése (megvalósíthatósági, piac-

és marketing)
- Projektmenedzselés
- Projektek, innovatív ötletek finanszírozási lehetősége-

inek felkutatása
- Innovatív projektek felkészítése tőkebevonásra, part-

ner- és befektető keresés.

Az INNOSTART várja tehát azoknak a már meglévő és
lelendő partnerek a megkeresését, akik a fenti törekvé-
seikre alapozva szolgáltatásaikat igénybe kívánják venni.

További információ és jelentkezés az
innostart@innostart.hu e-mail címen, illetve telefonon, a
382-1505-as számon.

Innováció-menedzsment képzéssorozatot rendeztek az
Észak-alföldi régióban 2007. tavaszán. A rendezvénynek
az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség Kht. adott otthont.

Az INNOVA az innováció-menedzsment képzéssorozat
megrendezésével azt a célt tűzte ki, hogy közös plat-
formot teremtsen azon szervezeteknek, akik a kutatás-
fejlesztés és innováció területén működnek.

Az INNOVA az alábbi modulokat szervezte:
- Az 1. modul (2007. 03. 29.) az innováció fogalmi

körét, politikáját és rendszerét mutatta be regioná-
lis, hazai és nemzetközi szinten.

- A 2. modul (2007. 04. 05.) a projekt- és innováció-
menedzsment témája köré épült.

- A 3. modul (2007. 04. 12.) az üzleti stratégia és
tervezés módszerét célozta.

- A 4. modul (2007. 04. 18.) az innováció finanszíro-
zási lehetőségeit járta körbe.

- Az 5. modul (2007. 05. 03.) a marketing kérdéseit
vizsgálta az innovációs folyamatokban.

- A 6. modul (2007. 05. 10.) a szellemi tulajdon
védelmének módját és gyakorlati eljárásait taglalta.

A résztvevő vállalkozások, kutatóintézetek és a vállalko-
zásokat segítő közvetítő szervezetek képviselői nagyon
sikeresnek értékelték a modulokat, a gyakorlatias elő-
adásokat. A visszajelzések alapján az üzleti stratégia és
tervezés módszertanáról szóló napot tartották a leg-
hasznosabbnak a résztvevők.

A képzéssorozat oklevélkiosztó ünnepséggel zárult
2007. május 10-én, ahol Dr. Grasselli Norbert, az
Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgató-
helyettese 33 hallgatónak adott át oklevelet és 24 elő-
adónak köszönte meg munkáját egy emléklappal.

Az innováció-menedzsment képzés sikerén felbuzdulva
az INNOVA további képzéseket tervez ősszel.

További információ Gergely Valériától kérhető az
52/524-760-as telefonszámon vagy a
vgergely@eszakalfold.hu e-mail címen.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Plénumának ülését 2007. június 1-én tartották
a Professzorok Házában. Az ülésen tárgyalt 8 napirendi
pont közül kiemelést érdemelnek a következők:

Nyilvános ülés keretében:
- Tájékoztatás hallgattak meg a bolognai folyamatról

tartott londoni miniszteri értekezletről és a szentpé-
tervári CEE ülésről Csirik Jánostól (NBB elnök, MAB
Nemzetközi Bizottság elnöke). A nemzetközi értéke-
lések szerint Magyarország jelentős elmaradásban

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Regionális Innovációs Ügynökségek

Hírek
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van a vizsgált felsőoktatási témakörben az európai
országok átlagától.

- Az Elnök ismertette „A felsőoktatási ágazat minő-
ségpolitikája” c. tervezetet, amelynek egyeztetését
folytatják a partner-szervezetekkel. Egyúttal tájékoz-
tatást kapott a Plénum arról is, hogy őszre kor-
mányhatározat készül a MAB működéséről.

- A Plénum tájékoztatást kapott az „1 oktató 1 intéz-
mény” szabály jogszabályi előkészítésének helyzeté-
ről, amelynek átvezetését a MAB akkreditációs köve-
telményeiben is végre kell hajtani.

- Áttekintették a mesterszakokba való belépés feltét-
eleit és a Plénum határozott arról, hogy minimum
60 szakmailag releváns kredit szükséges a minőség
védelme érdekében.

- A MAB új székhelye 2007. júliusától: Budapest VI.
Király u. 16.

Zárt ülés keretében:
- Döntéseket hoztak személyi kérdésekben a követke-

ző területeken:
1. Ad hoc kollégiumok összeállítása (intézményi
akkreditációhoz)
2. Változtatási javaslatok a szakbizottságokban

- A MAB Testülete kollégiumi előterjesztéseket hallga-
tott meg és döntéseket hozott szaklétesítési és
szakindítási kérdésekben.

- Tanári mesterszakok képzési kimeneti követelménye-
inek tervezetét tárgyalták és további egyeztetéshez
jóváhagyták

Az ülés nyilvános eredmény-dokumentumai a
www.mab.hu honlapon olvashatók. A MAB-üléseken Dr.
Szabó Gábor, elnök, dr. Greiner István, alelnök és Dr.
Stern Pál képviseli Szövetségünket.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 2007.
május 16-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

- A Tanács megtárgyalta a KuTIT 2007.03.23-ai és
2007.04.05-ei jegyzőkönyveit és az abban foglaltak-
kal egyetértett.

- 1. A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a
javaslattal, hogy az OTKA-NKTH közös alapkutatási
programok keretében meghirdetésre kerüljön „Az
alapkutatás humánerőforrásának fejlesztése” c. pá-
lyázat.
2. A Tanács megtárgyalta és egyetértett a 2007 el-
ső félévében meghirdetésre kerülő pályázat stratégi-
ájával, az A., B. és C. témakörök tematikájával.
3. A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy
a pályázatra 400 millió Ft kerüljön felhasználásra,
amiből a 2007. évet 300 millió Ft kötelezettségválla-
lás terheli.

- A KuTIT a SEE-ERA.NET EU projekt keretében törté-
nő közös TéT finanszírozásban való NKTH részvétel-
ről szóló elõterjesztést megtárgyalta, és egyetértett
azzal, hogy az NKTH a Kutatási és Technológiai In-
novációs Alap forrásaiból 2007-ben a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap 2. jogcíméből a nem-
zetközi kétoldalú projektek keretében 80.000 eurót
(max. 21.600.000 HUF; 1EUR=270 HUF) a SEE-

ERA.NET EU projektben való NKTH részvételre for-
dítson.

- A Tanács megtárgyalta a „Kormány-elõterjesztés a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott
állami támogatások szabályairól” szóló kormányren-
delet-tervezetet, és az abban foglaltakkal egyetér-
tett.

- A Tanács megtárgyalta a KuTIT ügyrendi tervezetét
és az abban foglaltakkal egyetértett.

Bővebb információ a
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=2644 c.
oldalon olvasható.

A Finn Akadémia új kutatási igazgatója
Jelinkó Árpád, TéT attasé összeállítása

A Finn Akadémia 2007. június 1-i hatállyal Riitta
Mustonen asszonyt nevezte ki a kutatási igazgatói
posztra. Az új igazgató feladatai között kiemelt helyet
kap az akadémia tudománypolitikai együttműködésének
tervezése, a kutatásfinanszírozás kérdésköre, továbbá
a nemzetközi kutatási projektekben való finn részvétel
koordinálása. (2007-ben a Finn Akadémia költségveté-
se 276 millió euró, ami az éves állami kutatási keret
16 %-a.)

Mustonen asszony 2003 óta dolgozik a Finn Akadémi-
ánál. Kinevezése előtt az egészségügyi kutatások cso-
portját vezette. Korábban tudományos titkárként, majd
főtitkárként is tevékenykedett, de az azt megelőző idő-
szakban a Sugárzásbiztonsági Központ kutatási labora-
tóriumának vezetőjeként, illetve egyetemi kutatóként is
dolgozott.
A Finn Akadémia korábbi kutatási igazgatója, Anneli
Pauli 2007 áprilisától az EU Joint Research Center
főigazgató-helytteseként Brüsszelben folytatja szakmai
pályafutását.

Nagy érdeklődéssel kísért előadást tartott Kroó Nor-
bert, az MTA alelnöke "A magyar tudomány Európá-
ban (Ki kinek hasznos)" címmel 2007. június 5-én, a
Garibaldi Klubban.

Az előadásban és az azt követő beszélgetésben szó
esett arról, hogy mik azok a tényezők (elsősorban a
rugalmasság, a kezdeményezőkészség, a gyors dönté-
sekre való képesség) amelyeken az EU-nak is általában,
hazánknak pedig különösképpen változtatnia szükséges,
hogy megőrizhessük versenyképességünket. Az előadó
és a résztvevők egyetértettek abban, hogy az oktatás, a
tehetségek felkarolása és támogatása a fejlődés legfon-
tosabb tényezője, s abban is, hogy a kutatásra fordított
pénzeszközöket nem támogatásként, hanem a jövőre
vonatkozó, jó megtérülésű beruházásként kell figyelem-
be venni.

„Composites on Tour - egy (mű)anyag formái” címmel
nyílt design kiállítás június 12-én a Centrális Galériában
(1051 Budapest, Arany János u. 32.), ahol két fiatal



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele14 Szakirodalom-figyelő

Köszöntjük új tagjainkat!

Szakirodalom-figyelõ

magyar iparművész Selján Márk és Nádasi Gábor
alkotásai is megtekinthetők.

A Composites-on-Tour-2 projekt nyolc európai szervezet
együttműködésének eredménye. Az Európai Bizottság
„Kutatás, technológiai fejlesztés és demonstráció”
programjában szervezett projekt célja, hogy a formater-
vezőkkel megismertesse a kompozit anyagokat és a
bennük rejlő lehetőségeket, a kompozittal foglalkozó
szakembereknek pedig új felhasználási ötleteket adjon.

A kiállításon interaktív „szigetek” teszik érthetővé a
kompozit anyagok felépítését, működését és előnyeit. Az
így megszerzett alapismeretek birtokában célszerű
megtekinteni a projekt magját képező design kiállítást,
amely egy nyilvános pályázat nyertes pályamunkáiból áll.
A munkák között szerepelnek olyan egyszerű, ám for-
matervezők által újragondolt termékek, mint például
egyedi székek, újszerű kültéri padok, környezetbarát,
természetes szálból készült dohányzóasztal, mindössze
1 kg össztömegű létra, és még sok egyéb, szemet
gyönyörködtető érdekesség.

A pályamunkák másik része pedig a mérnöki csúcstelje-
sítményt képviselő termékekből áll, ide sorolható
például, a szénszálas kerékpár, vagy a repül őgépgyár-
tásban használt 3 dimenziós mérőkamera.

A kiállítás Brüsszel, Párizson és Barcelona után érke-
zett Budapestre, majd Ljubljanában és Eindhovenben
lesz látható. Június 19-én, 10.00 órától 18.00 óráig
nyílt napot rendeznek a szakmai érdeklődők számára,
ahol a kompozit technológiákban jártas szakemberek
segítik a még jobb érthetőséget.

A kiállítás 2007. július 1-jéig tekinthető meg, hétfő
kivételével minden nap 10 és 18 óra között, illetve a
Múzeumok éjszakáján is nyitva lesz.

A Composites-on-Tour-2projektről az érdeklődők további
tájékoztatást kaphatnak a www.compositesontour2.be
oldalon, illetve Mezey Zoltántól a 463-2462-es, illetve
a 70/258-1035-ös telefonszámon vagy a
mezey@pt.bme.hu e-mail címen.

Tagsorszám
528.

Mediso Orvosi Berendezés
Fejlesztő és Szerviz Kft.

Székhely: 1022 Budapest,
Alsótörökvész u. 14.

Kapcsolat: Zelei Erzsébet
Telefon: 30/900-0931

Fax: 399-3040
E-mail: erzsebet.zelei@mediso.hu

Vezető: Bagaméry István
Telefon: 30/900-0930

Fax: 399-3040
E-mail: istvan.bagamery@mediso.hu

Képalkotó orvos diagnosztikai berendezések (gamma
kamera, SPECT, SPECT/CT, PET, PET/CT) fejlesztése,
gyártása és szervize.

Tomka Béla: Képes banktörténet - Magyar pénzinté-
zetek a kezdetektől az államosításig - HVG Kiadó,
2006
Dr. Osman Péter ismertetése

Hasznos, érdekes, jó könyv. Alapos és sok tanulsággal
szolgáló történeti ismertetést ad a magyar pénzintézeti
ágazat létrejöttéről, működésének, fejlődésének és a
nemzetgazdaságban betöltött szerepének alakulásáról -
már amennyire ez a képekkel együtt mindösszesen 150
oldal terjedelemben egyáltalán lehetséges. Ezzel hiány-
pótló mű a mai könyvkínálatban, ami jelentősen emeli az
értékét.

A szakmai nyelvben a pénzintézet átfogóbb kategória,
mint a bankok, az itt olvasható áttekintés ellenben túl-
nyomó részben a bankokra összpontosít, és az egyéb
pénzintézetekre inkább csak az előbbiekkel összefüg-
gésben tér ki. Tartalmának értékét ez nem csorbítja,
hiszen - amint ki is tűnik belőle - a meghatározó szerep
a bankoké volt. Maga az áttekintés pedig lényegében az
ágazat egészének a történetét tárja elénk, semmint az
egyes pénzintézetekét. Emellett, ahogy az időben hala-
dunk előre, benne mind nagyobb hangsúlyt kap a mone-
táris pénzügyek történetének ismertetése.

A bankok, pénzintézetek mindebben a létük és működé-
sük legfontosabb mozzanataival szerepelnek, úgy és
annyival, ahogyan az ágazat létét és tevékenységét
formálták. Ennél több nyilvánvalóan nem is várható el
egy ilyen terjedelmű tanulmánytól - annál is inkább nem,
mert a témában kevésbé járatosak meglepetéssel tud-
hatják meg innen, milyen sok bank működött hosszabb-
rövidebb ideig a szóban forgó időszak során.
„Képes banktörténet”: a bemutatott korszak banki vilá-
gát felidéző képek valóban szép számmal találhatók itt,
ezek azonban így is csupán elszórt illusztrációként szol-
gálnak.

Szakmatörténetileg is, a honi történelem sajátos tükre-
ként is minden elemében érdekes és tanulságos olvas-
mány ez a tanulmány. A tények benne helyenként szinte
hihetetlenek. Például, hogy Lánczy Leó 24 éves korában
már a 8 éves addigi szakmai pályafutása alapján lett a
Magyar Általános Földhitelintézet igazgatója, Kornfeld
Zsigmond, szintúgy a saját erejéből, már 20 éves korá-
ban igazgató a prágai Böhmischer Bankverein-nél. Szin-
te hihetetlen, hogy Magyarországon 1867-1873 között
552 hitelintézetet alapítottak - és nagyon érdekes, hogy
ezek nagy többségét az engedély birtoklására támasz-
kodó spekulációk szándékával. Cseppet sem meglepő,
viszont tanulságos tudni, hogy a szükséges források
bevonása okán a bankjaink már akkor is erősen kötőd-
tek a külföldhöz.

És mily ismerős: 1886-ban megalapították a Magyar
Királyi Postatakarékpénztárat, amely a hatalmas posta-
hivatali hálózatra támaszkodott, és eleinte főként a kis
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betétek gyűjtésében jeleskedett. Szintúgy; hogy az
1864-ben megnyílt Pesti Áru- és Értéktőzsdén kialakult
buborékszerű hossz kiaknázásába a bankok milyen hi-
telexpanzióval, és annak céljával milyen meredek konst-
rukciókkal szálltak be. Meghökkentő, hogy a magyaror-
szági hitelintézetek száma 1914-ben 4990 volt, és
még a húszas évek elején is jóval meghaladta a kétezret
(Trianon után ez azt is tükrözte, hogy igen nagy hánya-
duk Budapesten koncentrálódott). Szintúgy, hogy az
első világháború során a nagybankok kihelyezési prob-
lémákkal kerültek szembe, s ennek hatására egyebek
közt birtokokat béreltek, és mezőgazdasági vállalkozá-
sokat indítottak.

A háborús viszonyokat azzal is törekedtek kiaknázni,
hogy az áruüzletük fejlesztésével igyekeztek közvetlenül
is részt venni a hadiszállításokban. S mily ismerős: a
Népszövetség küldöttei 1923 végén Magyarországra
érkeztek a gazdasági helyzet tanulmányozására, és
elkészítették az ország pénzügyeinek rendezését célzó
szanálási programjukat.

És hosszan folytathatnánk - de inkább el kell olvasni.
Érdemes...

Lovas Gábor (szerk.): Van megoldás, 10 éves a Mun-
kaügyi Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat - MKDSZ és
MGYOSZ, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

A modern társadalomnak és az annak anyagi alapjait adó
gazdaságnak egyik meghatározó jellemzője, hogy mind-
kettő a különböző érdekcsoportok harctere. Ennek egyik
különösen fontos területe a munkaadók és a munkaválla-
lók viszonya. Ebben döntő jelentőségű, hogy a munkával
megtermelt értéktöbblet kettejük között történő felosztá-
sa zéró összegű játszma, azaz az egyik fél részarányának
emelése csak a másikéból történhet, ami ebben a vonat-
kozásban szükségképpen szembeállítja a munkaadókat és
a munkavállalókat. A modern társadalom a jogrend révén
igyekszik olyan kereteket létrehozni, a mindkét felet kötő
szabály- és intézményrendszert működtetni, amelyek
segítenek a konfliktusok megoldásában, és főként azok-
nak a hatásaiknak a tompításában, amelyek zavarhatják
a társadalom működését.

Tudjuk, tapasztaljuk, hogy a munkaadóikkal szembeni
érdek érvényesítésben a munkavállalók végső eszköze a
sztrájk. A klasszikus időkben annak alapvető rendeltetése
az volt, hogy megfossza az előbbieket a munka hozamá-
tól. A társadalom számára főként azzal válik zavaróvá, ha
olyan szolgáltatásokat állít le, amelyekre sokaknak szük-
ségük van, s a sztrájkolók éppen ezt használják eszközül
arra, hogy kikényszerítsék céljuk elérését. Ezért társa-
dalmi érdek, hogy ne fajuljanak idáig a konfliktusok, vagy
minél rövidebb ideig tartsanak azok. Ugyanakkor, az ilyen
viták bírósági úton történő rendezése a hatásaiktól szen-
vedő érintettek számára elfogadhatatlan mértékben is
elhúzódhat. Ezért az ezt szolgáló intézményrendszer
különösen fontos elemei a fejlett országokban a munka-
ügyi közvetítői és döntőbírói szolgálatok.

A nálunk most már tíz éve működő Munkaügyi Közvetí-
tői és Döntőbírói Szolgálatról (MKDSZ) és annak érdemi
tevékenységéről ad nagyon érdekes és tanulságos átte-
kintést ez a kötet. Ez nem elméleti munka, hanem na-
gyon gyakorlatias tájékoztatás. A legfontosabb, amit

megtudhatunk belőle, a Szolgálat működésének módja,
és az eredményei.

Minden érdekütközés megoldásának a leghatékonyabb
módja egy olyan megállapodás létrehozása, amelyet a
szembenálló felek mindegyike úgy ítéli, hogy nyert vele.
Csak ez teremthet esélyt arra, hogy képesek lesznek jól
együttműködni. Az ilyen megoldások kimunkálásához és
elfogadtatásához pedig nagyon komoly szakmai felké-
szültség, és többféle képesség is kell, a helyzetelemzés-
től a szembenálló felek meggyőzéséig. Amint olvashat-
juk, az MKDSZ 1996 óta nyújt szolgáltatást a munka-
ügyi kapcsolatok szereplői számára.

Eredményességét jellemzi, hogy a sikerrel zárult közvetí-
téseinek részaránya az eddigi teljes működését tekintve
meghaladta a 95 %-ot. Ehhez persze az kell, hogy a
szembenálló felek megegyezzenek a közvetítőként való
bekapcsolásában, ahhoz pedig, hogy ismerjék ennek
célszerűségét. Ebben is segíthet ez a kiadvány. Benne
négy konkrét ügynek a lényeget kiemelő bemutatását
találjuk, s mindegyikhez részletes jogi szakkommentárt,
továbbá elemzést arról is, hogyan válhat valaki közvetí-
tővé, milyen a jó közvetítő és milyen szabályok kötik.

Közli az MKDSZ teljes Szervezeti, Működési és Eljárási
Szabályzatát is, amely szintén sok érdemi információval
szolgál az érdeklődőknek, valamint a mediátorok névso-
rát, azok érdemi, szakmai bemutatásával. Utóbbiakban
különösen érdekes látnunk, milyen sokféle szakmai
előélettel, hányféle területről jöttek - ami nyilvánvalóan
sokat segíthet abban, hogy az MKDSZ az ügyekhez az
azok környezetét jól ismerő közvetítőt válasszon.

Walter Bosing: BOSCH - A festői életmű - Taschen /
Vince Kiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

Hieronymus Boschról valószínűleg elmondható: a fest-
ményei általában annyira karakteresek, sajátosak, any-
nyira reá vallanak, hogy még a laikus is többnyire felis-
meri, hogy az ő művét látja. Képein egészen különleges,
olykor derűsen átszellemült, már-már meseszerű han-
gulatú, gyakorta viszont rémmesébe illően hátborzonga-
tó világot láthatunk.

A Britannica Hungarica szócikkéből idézve, Bosch ra-
gyogóan eredeti késő középkori észak-európai festő,
akinek alkotásain egy összetett és individuális stílus
szokatlan ikonográfiája tárul elénk. A szigorúan és ború-
látón moralista Boschnak nem voltak illúziói az emberi
természetet illetően, és az ember által megrontott világ
jóindulatában sem bízott. Festményei prédikációk, ame-
lyek gyakran csak a beavatottaknak szólnak, ezért meg-
fejtésük is nehéz. Témái vallásosak, de az ember földi
gonoszok általi megkísértésének és bűnbeesésének
szimbólumait úgy választotta meg, hogy sok kritikus az
okkult tudományok művelőjének vélte őt. Mai kutatók
inkább az emberi jellemet mélyen ismerő, tehetséges
alkotónak látják, s úgy tartják, egyike volt az első kép-
zőművészeknek, akik műveikben elvont koncepciókat
jelenítettek meg.

A karcsú, 96 oldalas monográfia elején igen érdekes
áttekintést kapunk Bosch életéről és környezetéről. Úgy
tűnik, élete az idők homályában épp úgy telve van rejté-
lyekkel, mint a művei. Nem maradtak fenn sem naplói,
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Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

sem levelei, s az a kevés adat, amelyet az életéről és a
tevékenységéről tudunk, szülővárosának a levéltárából,
mégpedig elsősorban a Miasszonyunk Testvéri Gyüleke-
zete számlakönyveiben található. Ezek semmit sem
árulnak el az emberről - még a születési dátumát sem.
Bosch maga, s családjának a legtöbb tagja ehhez a
gyülekezethez tartozott, s különféle munkákat végeztek
a számára. Nyilvánvalóan így szolgál a számlakönyv
adatforrásként.

Döbbenetes, bár sajnos egyáltalán nem egyedi, ahogy
az utókor a műveinek némelyikével bánt. A kánai me-
nyegző c. csodálatos képéről pl. Bosing elmondja, hogy
a felső sarkait levágták, több figura fejét átfestették, és
utólag két kutyát festettek rá.

A Britannica Hungarica maga is kitér Bosch műveinek
értelmezésére. E monográfia sokat elmond az egyes
alkotásainak feltételezett céljáról, üzenetéről, magyaráza-
táról, és meg kell adnunk, hogy a jámbor, laikus olvasó
bizony gyakran elcsodálkozik. Tudomásul kell vennünk,
hogy a kornak - vagy ténylegesen, vagy a szakértők ma-
gyarázata szerint - volt egy olyan jelkép-rendszere,
amelyből mi vajmi keveset tudunk, s amelynek jelentései-
re magunktól aligha jövünk rá. A bűvész c. festményről
mondja pl. Bosing, hogy a bűvész hegyes orra jól érzékel-
teti sunyi ravaszságát. Kód? Belemagyarázás?

A gyönyörök kertje c. festmény egyik értelmezőjéről -
Dirk Bax - elmondja, hogy a régi holland irodalomban
való alapos jártassága révén a kép rengeteg elemét
olyan erotikus szimbólumokként azonosította, amelyek a
korabeli dalokkal, közmondásokkal és szólásmondások-
kal állanak kapcsolatban. Mi ilyen tudások híján jól meg-
lehetünk azzal is, hogy úgy élvezzük Bosch alkotásainak
nagy részét, ahogyan a komolyzenét is: nem tudjuk,
pontosan milyen jelentést is szánt nekik az alkotójuk, de
rezonálunk reájuk, gondolatokat, hangulatokat idéznek,
és főként tetszenek.

(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.

TEHETSÉG, 2007. MÁJUS

IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ

VERSENY

BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, 2007. MÁJUS 17., 13. OLDAL

INNOVÁCIÓS KÖZPONT A MEGYÉBEN?

BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, 2007. MÁJUS 17., 13. OLDAL

MÁR NEM ÁLOM, A KÖZELJÖVŐBEN MEGVALÓSULHAT AZ INNO-

VÁCIÓS KÖZPONT

IT-BUSINESS, 2007. MÁJUS 21.
MEGISMÉTELHETETLEN ÚJSZERŰSÉG

MŰHELY, 2007. MÁJUS 21., 5. OLDAL

JÖVŐRE MEGVÁLTOZIK A DIÁKOK HOZZÁÁLLÁSA A TANULÁSHOZ -
MEGÉRKEZETT A TANDÍJ

MŰHELY, 2007. MÁJUS 21., 2. OLDAL

INNOVÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ

HETI VÁLASZ, 2007. MÁJUS 24., 42. OLDAL

MÉRNÖKÖK ÜNNEPE

„…Első alaklommal tartották meg május 5-én a Magyar
Műszaki Értelmiség Napját. A Magyar Innovációs Szö-
vetség és az MTA Műszaki Tudományok Osztálya által
szervezett akadémiai ülésen különféle tudományágak
szakemberei adtak számot a műszaki kutatásban elért
legfrissebb eredényekről…”

KERTÉSZET ÉS SZŐLÉSZET, 2007. MÁJUS 24., 5. OLDAL

AZ INNOVÁCIÓN A HANGSÚLY A BIOTECHNOLÓGIÁBAN

HETI VÁLASZ, 2007. MÁJUS 24., 42. OLDAL

HARSÁNYI ISTVÁN-ÖSZTÖNDÍJ

HÍRMAGAZIN, 2007. MÁJUS 24.
CIVIL NYILATKOZAT A TUDÁSHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉSÉRT

TŐZSDEFÓRUM, 2007. MÁJUS 24.
A KIS ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK AZ INNOVÁCIÓ MOTORJAI

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. MÁJUS 25. , 22. OLDAL

FEJLESZTÉSI PÓLUSBAN VANNAK

NÉPSZAVA, 2007. MÁJUS 29., 14. OLDAL

ÜZLETI ANGYAL KERESTETIK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁJUS 29., 12. OLDAL

IGAZGATÓVÁLTÁS AZ INNOSTARTNÁL

METRO, 2007. MÁJUS 29., KEDD, 23. OLDAL

TOVÁBB TERJESZKEDIK A BOSCH BUDAPESTI FEJLESZTÉSI

KÖZPONTJA

„…Henk Becker, a Budapesti Fejlesztési Központ igaz-
gatója elmondta: „A Bosch kiemelt szerepet szán a
fejlesztési tevékenységeknek Budapesten.”…
…Előnyök
Henk Becker szerint a fejlesztések oka a Németország-
hoz való kulturális közelség mellett az, hogy, az egyete-
mi oktatás színvonala magas szintű, a végzett mérnö-
kök pedig nagyon rugalmasak, kreatívak és jól motivál-
hatók…”

MAGYAR NEMZET, 2007. MÁJUS 29., KEDD, 5. OLDAL

VEGYÉRTÉK

VILÁGSZERTE ELISMERT TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEKKEL BÜSZ-

KÉLKEDHET A SZAKMA

„…Százéves a Magyar Kémikusok Egyesülete. E cente-
nárium nem kap nagy hírverést a honi médiában – igaz,
az egyesület egyetlen bulvársztárt sem adott a hazának.
Adott viszont jó néhány Nobel-díjas és egyéb nemzetközi
hírű szakembert, kiváló pedagógusok seregét, újítókat
és feltalálókat…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 29., KEDD, 5. OLDAL

FELÉVEL NÖVELTE ÁRBEVÉTELÉT A ROBERT BOSCH

ERŐSÖDŐ K+ -F RÁFORDÍTÁSOK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁJUS 29., KEDD, 12. OLDAL

IGAZGATÓVÁLTÁS AZ INNOSTARTNÁL

„…Mucsi Flórát (42), az Innostart NÜIK Alapítvány ed-
digi igazgatóhelyettesét bízták meg az Innostart Nemze-
ti Üzleti és Innovációs Központ vezetésével…”
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ZALAI HÍRLAP, 2007. MÁJUS 30., 6. OLDAL

ÖSSZEFOGÁS NÉLKÜL NINCS FEJLŐDÉS SEM

GONDOLA.HU, 2007. MÁJUS 30.
MAGYAR BIOTECHNOLÓGIAI VÁLLALATOK A VILÁG ÉLVONALÁBAN

STOP.HU, 2007. MÁJUS 31.
MAGYAR BIOTECHNOLÓGIAI VÁLLALATOK A VILÁG ÉLVONALÁBAN

KLUB RÁDIÓ, 2007. MÁJUS 31.
INTERJÚ DR. ANTOS LÁSZLÓVAL, A MISZ ÜGYVEZETŐ IGAZGA-

TÓJÁVAL A NOVATECH.COM 2.0 NNOVÁCIÓSI TECHNOLÓGIAI

ÜZLETI TERV VERSENYRŐL

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ I+II. OLDAL

A CÉGEK ELSÖPRŐ TÖBBSÉGÉNEK NINCS K+F AMBÍCIÓJA

INTERJÚ EGYED GÉZÁVAL, A GKM GAZDASÁGFEJLESZTÉSI

SZAKÁLLAMTITKÁRÁVAL

„…Csendes reformra számít Magyarországon a követ-
kező években Egyed Géza. A gazdasági tárca szakállam-
titkára szerint a vállalkozói és iparjogvédelmi ismeretek-
ben, a szellemi tulajdon menedzsmentjében nagy a
magyar lemaradás. Ezen változtathat az a 268 milliárd
forint, amelyet az ország 2007 2013 között a k+f-re–

felhasználhat…
... Ön szerint milyen szerepet kell játszania a kormány-
zatnak az innovációban és a k+f-ben?
Mindkettő olyan terület, ahol jelentős a kockázat és
gyakori a piaci elégtelenség, ezért minden fejlett piac-
gazdaságban a kormányzatnak aktív szerepet kell vállal-
nia bennük. Ez elsősorban az átlátható, kiszámítható
gazdálkodási környezetre, az innovatív tevékenységeket
ösztönző szabályozásra és a hatékony közfinanszírozási
rendszerekre terjed ki. Utóbbin belül egyre nagyobb
szerepet kell kapniuk a piacépítő, a vállalkozások saját
szerepvállalását ösztönző konstrukcióknak…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ I. OLDAL

ÚTJÁRA INDUL A NAPI INNOVÁCIÓ

„…Ezentúl a NAPI Innováció havonta négy oldalon jelent-
kezik, szándékaink szerint részletes képet nyújtva a
magyarországi kutatás-fejlesztés (k+f) és innováció va-
lamennyi területéről. A kiadvány végigköveti a gondolat,
az ötlet megvalósulását annak minden jogi, pénzügyi,
befektetési - nehézségével, beszámol az aktuális hazai,
uniós és nemzetközi pályázati lehetős égekről, a szak-
mai szervezetek tevékenységéről, helyzetéről, a magyar
innovációs sikertörténetekről, konferenciákról és ren-
dezvényekről…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ I+III. OLDAL

A MÁR MEGLÉVŐ TALÁLMÁNYOKAT KELLENE HASZNOSÍTANI

„…A magyar feltalálóknak két tipikus fajtája létezik: az
egyik csoportba az egzisztenciális problémákkal küszkö-
dő „kényszerfeltalálók” és azok a nyugdíjasok tartoznak,
akik „bélyeggyűjtés helyett találnak fel”. Ők előveszik
régóta dédelgetett ötletüket, és ezzel járják a gyártókat,
hivatalokat. Ez általában sehova sem vezet: maga az
ötlet sem piacképes, és többnyire azt sem tudják, hova
kell fordulni az ügyben. A másik típusba tartozók – ők
vannak kisebbségben – kutatóintézetben dolgoznak vagy
tényleg feltaláltak valami újat, és ezt próbálják hasznosí-
tani…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ I+IV. OLDAL

INNOVÁCIÓ ÉS KOMMUNIKÁCIÓ: SZÜKSÉGÜK VAN EGYMÁSRA

MINDEN TALÁLMÁNY ANNYIT ÉR, AMENNYIT TUDNAK RÓLA AZ

EMBEREK

„…Ma már egy-egy találmány sikeréhez elengedhetetlen
a megfelelő kommunikáció: nemcsak a partnereket,
befektetőket, hanem a társadalmat is meg kell győzni
az eredmények fontosságáról, használhatóságáról. A
tudománynak és a médiának is van még mit tanulnia e
téren…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ II. OLDAL

MAGYARORSZÁG 27. AZ INNOVÁCIÓS VILÁGRANGSORBAN

„…Az Economist Intelligence Unit (EIU) legfrissebb
rangsorában Magyarország a huszonhetedik helyre
került. A lista összeállításakor 82 ország szabadalmi
statisztikáit és egyéb innovációs mérőszámait, emellett
mintegy ötszáz vállalatvezető véleményét vették figye-
lembe…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ II. OLDAL

STARTOL A PÓLUSPROGRAM

„…Idén 12 milliárd forintos forráskihelyezéssel, hét
régió nyolc városában indul a pólusprogram. Elsőként a
gazdaságfejlesztési operatív program (GOP) keretéből
pályázhatnak a pólusvárosok innovációs parkok kialakí-
tására…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ II. OLDAL

FÓRUM ALAKUL NAGYVÁLLALATI INNOVÁCIÓS SZAKEMBEREKNEK

„…A tervek szerint lapunk megjelenésével egy időben
alakítja meg a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) a
Nagyvállalati Klubot. A szervezet azért hozza létre ezt a
fórumot a nagyvállalatok kutatással, fejlesztéssel és
innovációval foglalkozó vezetői számára, mert kérdőíves
felmérései szerint a szakemberek igénylik a rendszeres,
kötetlen találkozót…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ II. OLDAL

NOVATECH-PÁLYÁZAT: HALLGATÓK, IRÁNY A HIGH-TECH!
„…Ismét beindult a Magyar Innovációs Szövetség
(MISZ) NOVATech-pályázata, a szervezet a nyertest és
a második helyezettet egyaránt 400 ezer forinttal díjaz-
za. Ez olyan kiírás, amelyet második éve hirdetünk meg
a high-tech területén – mondta a NAPI Gazdaságnak
Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ III. OLDAL

AZ ÁLLAMNAK AZ ALAPKUTATÁSOKBÓL KELL OROSZLÁNRÉSZT

VÁLLALNIA

„…Nemzetközi összehasonlító elemzést készíttet a Gaz-
dasági Versenyképesség Kerekasztal (GVK) más euró-
pai államok innovációs politikájáról, amelynek során a
szakértők a magyarországi innovációs környezetet is
felmérik. A GVK stratégiai tervében az államnak első-
sorban az alapkutatásokban szán szerepet…
... A kerekasztal elnöke Török Ádám akadémikus, tagjai
többek között Zara László, az Adótanácsadók Egyesüle-
tének elnöke, Straub Elek, a Német-Magyar Ipari és
Kereskedelmi Kamara elnöke, Chikán Attila, a Budapes-
ti Corvinus Egyetem professzora, Bojár Gábor, a
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Graphisoft R&D Rt. elnöke és Palócz Éva, a Kopint-Tárki
Zrt. vezérigazgatója…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ III. OLDAL

GYÉMÁNTOKAT IS TALÁLT A VALDEAL A MAGYAR TALÁLMÁNYOK

KÖZÖTT

JÚNIUS ELEJÉN MUTATJÁK BE A LEGÍGÉRETESEBB PROJEKTEKET

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ IV. OLDAL

MEGHÁROMSZOROZÓDIK A PÁLYÁZATOKON ELNYERHETŐ FOR-

RÁS

ÉVI SZÁZMILLIÁRD FORINT INNOVÁCIÓS TÁMOGATÁS ELNYERÉSE

A CÉL

„…Bár a kutatásban jók a magyarok, az eredmények
magyarországi hasznosítása nagyon rossz – mondja
Vass Ilona, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH) megbízott vezetője. A 2007–2013-as új terve-
zési időszak egyik fő célja a gazdasági szervezetek mobi-
lizálása, amelyre a most rendelkezésre álló támogatási
összeg háromszorosa használható fel…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, NAPI

INNOVÁCIÓ IV. OLDAL

MÉG MINDIG MEGFIGYELIK MAGYARORSZÁGOT

„…A Nemzetközi Szellemi Tulajdon-Védelmi Szövetség
(IIPA) éves összefoglalója szerint Magyarország tovább-
ra is a megfigyeltek listáján található 29 másik ország-
gal…”

NÉPSZAVA, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL

TEXASI SEREGSZEMLÉN A VALDEAL

„…Magyarország vezető innovációmenedzsmenttel és
vállalati inkubációval foglalkozó cége, a ValDeal Innová-
ciós Zrt. több fejlesztéssel és találmánnyal is képviselte-
ti magát a világ legjelentősebb szakmai seregszemléjén,
a texasi Houstonban megrendezendő élettudományi
vállalkozói fórumon…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁJUS 31., CSÜTÖRTÖK, 14. OL-

DAL

ÚJ PROGRAM INDUL NÉGY UNIÓS RÉGIÓBAN

PIAC ÉS PROFIT, 2007. MÁJUS, 45+46. OLDAL

TÁMOGATOTT KUTATÁSOK

SOKAT ÉRHET A KUTATÁS -FEJLESZTÉS OPTIMALIZÁLÁSA

„Hatalmas lehet őségek várnak a magyar vállalatokra
a kutatásfejlesztés területén. Ugyanis nemcsak a piaci
előnyök nyilvánvalóak itt, hanem a pénzügyiek, adózásiak
is. Mégis, csak alig néhányuk veszi a fáradságot, és néz
utána, hogy mekkora összeget tudna évente megspó-
rolni, ha K+ f szempontjából is optimalizálná tevékeny-
ségét…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 1., PÉNTEK, 5. OLDAL

GAZDASÁGPOLITIKAI VÁLASZÚT

„…Bővülés vagy kohézió? Európának választania kell:
vagy a versenyképesség fokozását és vele együtt a
gyorsított növekedést célzó kurzust követi, vagy a kohé-
ziót helyezi a középpontba - figyelmeztet tanulmányában
az ESPON kutatóintézet…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 1., PÉNTEK, 12. OLDAL

SIKERES MAGYAR MEGOLDÁSOK

SZÁZMILLIÓ DOLLÁROS FORGALMAT HOZHATNAK A HAZAI BIO-

TECHNOLÓGIAI ÚJÍTÁSOK

„…Innováció. Évente akár százmillió dolláros bevételt is
hozhatnak sikeres piaci bevezetés esetén azok a ma-
gyar biotechnológiai megoldások, amelyeket a texasi
Houstonban június 6-án kezdődő élettudományi vállalko-
zói fórumon mutatnak majd be - mondta el érdeklődé-
sünkre Csíkos Péter, a ValDeal Innovációs Zrt. üzletfej-
lesztési vezetője…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 5., KEDD, 8. OLDAL

KONFERENCIA - INNOFORUM 2007
„…XV. HAZAI SZELLEMI TERMÉKBÖRZE 2007. JÚNIUS
11-12., JÖVŐ HÁZA (FOGADÓ EPÜLET)…”

METRO, 2007. JÚNIUS 6., SZERDA, 18. OLDAL

JELENTŐS EREDMÉNY…

„…hogy a magyar ValDeal Innovációs Zrt. több fejlesz-
téssel és találmánnyal is képviselteti magát a világ legje-
lentősebb szakmai seregszemléjén, a texasi Houston-
ban idén hatodik alkalommal megrendezendő élettudo-
mányi vállalkozói fórumon…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 6., SZERDA, 3. OLDAL

A CIKLUS VÉGÉIG BEBETONOZZÁK AZ ADÓTERHEKET

NEM HAJTJA A TATÁR A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉGI

KEREKASZTAL SZAKÉRTŐIT

„…A GVK (amely három szekcióban külön-külön vizsgálja
az adózást, az üzleti környezetet és az innovációt, illetve
a k+f-et) által felhasznált szakértői anyagok fő megállapí-
tása egyébként az, hogy a versenyképességre az egyik
legsúlyosabb csapást a kiszámíthatatlan jogszabályi
környezet, például a gyakran változó adószabályok jelen-
tik…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 6., SZERDA, 3. OLDAL

„NEM AZT AKARJUK MEGMONDANI, MI LEGYEN, HANEM AZT,
HOGY MIT LEHET ÉS MIT NEM”
INTERJÚ TÖRÖK ÁDÁMMAL, A GVK ELNÖKÉVEL

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 6., SZERDA, 4. OLDAL

ÚJ FORRÁS A K+F TÁMOGATÁSÁRA

„…A kutatás és innováció támogatására új kockázat-
megosztó finanszírozási eszköz (RSFF) kialakításáról
írtak alá megállapodást az Európai Bizottság (EB) és az
Európai Beruházási Bank (EIB) képviselői. A két fél egy-
egy milliárd euróval járulna hozzá a létrehozásához…”

KLUB RÁDIÓ, 2007. JÚNIUS 7., CSÜTÖRTÖK

INTERJÚ MONSZPART ZSOLTTAL, A MAGYAR INNOVÁCIÓS

SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS ELNÖK HELYETTESÉVEL

KLUB RÁDIÓ, 2007. JÚNIUS 7., CSÜTÖRTÖK

INTERJÚ PRIM PÉTERREL, A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MARKETING IGAZGATÓJÁVAL AZ INNOFORUM 2007 HAZAI

SZELLEMI TERMÉK BÖRZÉRŐL

M1: HÍRADÓ ESTE, 2007. JÚNIUS 7., CSÜTÖRTÖK

EURÓPAI I VNNOVÁCIÓS ÁSÁR

„…Magyarország olyan kutatási területeket keres, ame-
lyekben a legjobbak lehetünk Európában – mondta a
fejlesztéspolitikai kormánybiztos Párizsban. Bajnai Gor-
don az Európai Innovációs Vásáron arról is beszélt,
hogy a versenyképességi pólusvárosoknak specializálód-
niuk kell, amint azt Szeged teszi a biotechnológiával,
vagy Debrecen az élettudományokkal…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 8., PÉNTEK, 10. OLDAL

FRANCIA KITÖRÉSI PONT HAZAI VÁLLALKOZÁSOKNAK
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„…A hazai kis- és középvállalkozások versenyképességét
alapvetően az fogja meghatározni a jövőben, hogy talál-
nak-e maguknak európai partnereket. Erre kitűnő alkal-
mat nyújthat a jövő hónaptól kezdődő francia gazdasági
év Magyarországon…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 8., PÉNTEK, 5. OLDAL

FEJLESZTŐKÖZPONTOT HOZ AZ IGM

„…A termelés áttelepítése után a termékfejlesztést is
Magyarországra hozza az osztrák Igm Robotsysteme
AG. A világ egyik legnagyobb robotrendszergyártója
ezentúl az orosz, a kínai és az indiai piacot is győri
üzemeiből szolgálja ki…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 8., PÉNTEK, AMERIKA MEL-

LÉKLET, 11. OLDAL

C DSÚCSTECHNOLÓGIA EBRECENBEN

„…A National Instruments (NI) csúcstechnológiájú ter-
mékeket állít elő, amelyeket mérnökök, kutatók, fejlesz-
tők alkalmaznak szerte a világon a mérés, tesztelés és
automatizálás területén…”

NÉPSZAVA, 2007. JÚNIUS 8., PÉNTEK, 12. OLDAL

NYÍLÓ VILÁG ÉSZAK-MAGYARORSZÁGON

„…A Nyíló Világ középiskolás tehetséggondozó program
keretében a közelmúltban 91 kisvárdai és hajdúbö-
szörményi diák ismerkedett meg a GE Európai Világítás-
technikai Innovációs Központjában folyó munkával…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 8., PÉNTEK, 10. OLDAL

PEZSGŐ PÓLUSBÖRZE PÁRIZSBAN

ÖT MAGYAR VÁROS MUTATKOZIK BE AZ EURÓPAI KUTATÁSI ÉS

INNOVÁCIÓS EXPÓN

I. Nemzetközi Regionális Innovációs Konferenciát szervez a
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hazai és külföldi előadók közreműködésével

2007. június 12-13-án, Balatonfüreden, az Annabella Hotelben.
(8230 Balatonfüred, Deák F. u. 25.)

Részletes program

1. nap (június 12.)

1000-1005 Megnyitó
dr. Markovszky György, a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

1005-1025 Magyarország innovációs potenciálja
dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

1025-1055 Innováció és fejlesztés a Continental Teves Magyarország KFT-nél
Pápai Tamás, ügyvezető igazgató

1055-1125 A Karsai Holding Rt. innovációs tevékenysége
Karsai Béla, elnök

1135-1205 Az MTD Hungária KFT. innovációs stratégiája és gyakorlata
dr. Kosztyú János , ügyvezető igazgató

1205-1235 Innováció a kisvállalkozás szemével
Hédl Sándor, ügyvezető igazgató Bakony Elektronika KFT.

1235-1400 Ebéd

1400-1430 A Közép-Dunántúli régió innovációs stratégiájának végrehajtása
Kovács Tamás, programigazgató, Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

1430-1500 Innováció és fejlesztés az MTD AG konszern vállalatainál
Frank Bretschneider, MTD AG Saarbrücken

1510-1540 Innováció - lépés a jövőbe
Werner Wilhelm, alelnök, Magna Steyr Fahrzeugtechnik AG& Co KG, Graz

1540-1610 A bajor vállalatok innovációs tevékenységének ösztönzése és támogatása
Gabriel von LENGYEL-KONOPI, Bayern Innovativ, Gesellschaft für Innovation und Wissenstransfer
mbH, Nürnberg

1610-1700 Konzultáció

2. nap,(június 13.)

900-930 Ír és holland módszerek és rendszerek az innováció és a technológia transzfer ösztönzésére
Dr. Horváth Géza, regionális igazgató, Magyar Innovációs Szövetség

930-1000 Innovációs és fejlett információs technológiák a vállalkozások szolgálatában
Dr. Friedler Ferenc, dékán Pannon Egyetem Veszprém

1000-1030 A kutatási eredmények hasznosítási lehetőségei a mikrovállalkozásoknál
Dr. Nagy Endre igazgató, MÜKKI

1040-1110 A Bajor Szabad Állam és a Bajor Kereskedelmi és Iparkamara közös tevékenysége a kis- és középvál-
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lalkozások nemzetköziesítésére
Peter Sonnleitner, ügyvezető, Alsó-Bajorországi Kereskedelmi és Iparkamara, Passau

1110-1140 Hogyan segíti a Stájer Gazdasági Kamara tagvállalatainak innovációs tevékenységét
Ewald Verhounig, Stájer Gazdasági Kamara Gazdaságfejlesztési Intézete, Graz

1140-1210 A vállalkozások innovációs fejlesztéseinek támogatására alkalmazott, a gyakorlatban tesztelt eszkö-
zök, módszerek
Dr. Robert Schmidt, osztályvezető, Nürnbergi Kereskedelmi és Iparkamara

Jelentkezés és további információ Dr. Somogyiné Csécsi Évától kérhető a 88/429-008-as telefonszámon vagy az
eva.somogyi@veszpremikamara.hu e-mail címen.

Tagintézményünk, az Egyetemközi Távközlési és Informatikai Kooperációs Kutatási Központ (ETIK KKK)
tudományos ülést tart 2007. június 13-án, a BME Informatikai Épület, Informatikai Klubjában.

(1117 Budapest, Magyar tudósok krt. 2. IB 017 sz. Terem)

A rendezvényen a kutatási témák résztvevői beszámolnak az elmúlt időszakban végzett munkájukról, kutatási ered-
ményeikről, a hasznosítás lehetőségeiről.

A műhelytalálkozó tervezett programja

9:00-9:15 Megnyitó

9:15-9:45 Németh Gábor Árpád - Inkrementális tesztelés

9:45-10:15 Vass Dorottya - Szenzorhálózatok energiahatékony kommunikációja

10:15-10:45 Vincze Gábor - Terhelésmegosztási módszerek Grid hálózatokhoz

10:45-11:15 Windisch Zoltán - Valós idejű számlázás csomagkapcsolt mobil környezetben

11:15-11:30 Szünet

11:30-12:00 Huszák Árpád - Részleges újraküldés IP alapú multimédia alkalmazásokban

12:00-12:30 Kurucz Miklós - Szinguláris felbontás alkalmazásai: közösségek, ajánló rendszerek

12:30-14:00 Poszterszekció, konzultáció

A rendezvényen az előadások magyar nyelven hangzanak el.

Részvételi szándék bejelentése, illetve egyéb információ Szabó Rita, asszisztenstől kérhető a 463-3453-as telefon-
számon vagy rita.szabo@tmit.bme.hu e-mail címen.

„Intelligens energia a jövőért” címmel szervez információs napot az INNOVA Észak-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség 2007. június 19-én, az Ügynökség székházában. (Debrecen, Simonyi u. 14.)

Részletes program

11.00-11.40 Intelligens Energia Európa Program bemutatása
Előadó: Izsák Kincső, regionális képviselő, Észak-Alföldi Régió Brüsszeli Képviselete

11.40-12.00 Kérdések

12.00-12.40 7. Keretprogram Energia területének ismertetése
Előadó: Marton Gábor, FP7 Nemzeti Kapcsolattartó, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

12.40-13.00 Kérdések

14.00-14.40 Környezet és Energia Operatív Program bemutatása
Előadó: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

14.40-15.00 Kérdések

15.00-15.40 Norvég Alap lehetõségeinek ismertetése
Előadó: Bente Angell Hansen, Norvégia magyarországi Nagykövetasszonya

15.40-16.00 Kérdések

A rendezvényen történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határideje június 15-e, 12 óra
További információ Völgyiné Nadabán Márta, ügynökségvezetőtől kérhető az 52/524-760-as telefonszámon vagy
az mnadaban@eszakalfold.hu e-mail címen.

Az Informatikai Érdekegyeztető Fórum közgyűlésére, amely egyben az Inforum 10 éves fennállását ünneplő jubile-
umi közgyűlése, 2007. június 20-án 14 óra és 17:30 között kerül sor Makadám Mérnök Klubban.

(1024 Budapest, Lövőház u. 37.)
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Az Inforum közgyűlés témái:
- Alapszabály-módosítás (a tervezet mellékelve, a módosítandó szövegek kiemelve)
- Elnökválasztás
- 10 éves az Inforum.

Az Inforum közgyűlésén jelenlévők részt vesznek az IT-mentor projektzáró rendezvényének utolsó fázisában, ahol
azoknak a szervezeteknek adnak Társadalmi Szerepvállalási Díjat, amelyek az IT-Mentorok képzését és munkaerő-
piaci reintegrációját támogatták.

Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), a Magyar Tartalomipari Szövetség (MATISZ), az Informatikai Érdek-
egyeztető Fórum (Inforum), a Napra Forgó Kht., valamint a Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete
(HARKE) alkotta konzorciumi partnerség az EQUAL program jóvoltából két éven át tartó IT-mentor projektjét ezzel az
aktussal zárja le. A projekt a munkavállalás szempontjából hátrányos helyzetű, jelenleg inaktív és 45 éven felüli mun-
kanélküliek munkaerőpiacra jutását célozta az informatikai szektorban.

Ezt követően sajtótájékoztatón mutatják be az Inforum megválasztott vezetőit, az IT-Mentor programot, illetve az IT-
Mentor program keretén belül létrejött, de különösen az Inforum és az ITTK munkájával elkészült Információs Tár-
sadalmi Befogadás tanulmánykötetet, illetve az ebben foglalt akciótervet.

A rendezvénysorozatot egy 10 éves, jubileumi fogadás zárja, amelyen köszöntőt mond Csepeli György, Detrekői
Ákos és Eszes Gábor.

Részvételi szándék bejelentése és további információ Dombi Gábor, f őtitkártól kérhető a 06-20/9544-176-os tele-
fonszámon.

A Mondjuk magyarul mozgalmat magába foglaló, SZVT Szaknyelvi Szakosztály következő összejövetelére 2007.
június 20-án, szerdán kerül sor, a Budapest. Fő u. 68. szám alatti épület III. emeletén, a 328-as Teremben.

Az eseményen Reményi Tibor, villamosmérnök tart bevezető előadást "Azt mondjuk-e, amit akarunk?" címmel.

További információ Kiss Józseftől kérhető a kiss160@mta.mmsz.hu e-mail címen.

„Védjegy-design - marketing” címmel rendez szakmai előadást
a Magyar Szabadalmi Hivatal, a Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar Marketing Szövetség

2007. június 20-án, délután 14 órakor az MSZH konferenciatermében.
(Budapest V. ker., Garibaldi utca 2.)

Levezető elnökök:
Dr. Szabó Ágnes, a Magyar Védjegy Egyesület szakosztályvezetője és Dr. Gonda Imre, a Magyar Szabadalmi Hiva-
tal osztályvezetője.

Részletes program

14:00-14:20 A szellemi tulajdon védelme a marketingben, különös tekintettel a védjegyoltalomra
Előadó: Dr. Gonda Imre – osztályvezető, Magyar Szabadalmi Hivatal

14.20-14.40 Az arculat, a forma és a megjelenés hazai és nemzetközi védelme
Előadó: Szőllősi Gusztáv – osztályvezető, Magyar Szabadalmi Hivatal

14.40-15.00 Védjegy és marketing kölcsönhatások – jogérvényesítési szempontok
Előadó: Dr. Takács Zoltán - ügyvéd

15.30-16.10 Termékarculatok a borászatatban – Jelölések, címkék, palackok
Előadók: Sidlovits Diana - szakmai referens, Hegyközségek Nemzeti Tanácsa
Halasi Zoltán - kreatív igazgató, Art Force Kft.

16.10-16.30 A brand és a marketing
Előadó: Tonk Emil – alelnök, Magyar Marketing Szövetség

További információ Bajzák Veronikától kérhető a 210-6000-as telefonszámon vagy a veronika.bajzak@kem-
univerzal.hu e-mail címen.

Észak-alföldi regionális fórumot szervez a Kis-, Közép- és Agrárvállalkozók Országos Szolgáltató Egyesülete,
a Magyar Faluszövetség, a Kelet-magyarországi Biokultúra Egyesület,

a Dr. Sárközy Péter Alapítvány a Biokultúráért, a Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Szövetsége,
a Magyar Megújuló Energia Szövetség, a Magyar Természetvédők Szövetsége,

valamint a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
2007. június 21-én, a Megyei Önkormányzat Dísztermében.

Várható események
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(5000 Szolnok, Kossuth Lajos utca 2.)

A fórum házigazdái:
Gazda László, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Elnöke
Fejér Andor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat Elnöke

9.00-9.15 Köszöntőt mond Fejér Andor és Gazda László

9.15-9.45 A vállalkozók előtt megnyíló új lehetőségek és kihívások a 2007 és 2013 közötti uniós költségve-
tési időszakban.
Előadó: Kováts Kornél, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Operatív Program Hálózati
Igazgatója

9.45-10.15 Észak-alföldi Regionális Operatív Program kiemelt célkitűzései és várható hatásai
a kis-, közép- és agrárvállalkozók tevékenységére.
Előadó: Dr. Debreczeni Ferenc, a Regionális Fejlesztési Ügynökség Igazgatója

10.15-10.45 Tájékoztató a Kisvállalkozások Európai Chartájáról 2007. június 4. és 5. között Berlinben tartott
konferencia munkájáról: „Hogyan hasznosítható a lisszaboni folyamat a KKV-k működési feltételei-
nek javítására?” címmel.
Előadó: Hegedűs Márta, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium osztályvezetője

10.45-11.15 Európai Uniós támogatások területfejlesztési vonatkozásai.
Előadó: Szendrényi Péter főosztályvezető-helyettes, Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszté-
rium

12.00-12.30 A megújuló energia és energiahatékonyság – pályázati lehetőségek a KEOP Akcióterve alapján
2007 és 2013 között.
Előadó: Szántó Szilvia, tanácsos, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

12.30-13.00 Ökogazdálkodás helyzete és perspektívái hazánkban és az Észak- alföldi Régióban
Előadó: Dr. Lucskai Attila , a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium ökogazdálkodási szak-
értője.

13.00-13.30 Az ökoturizmus és a falusi turizmus helyzete, fejlesztésének lehetőségei.
Előadó: Geszti Jánosné, a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének Alelnöke

13.30-13.45 Összefoglaló és zárszó

13.45-15.00 A résztvevők ismerkedése egymással, valamint a biotermékek kóstolója, vásárlási lehetőséggel

Az egyes előadásokat rövid szakmai vita követi, melynek során a résztvevőknek módjuk lesz véleményt nyilvánítani,
kérdéseket feltenni, illetve javaslatokat tenni.

Jelentkezés és bővebb információ: Magyar Anikó, Tel.: 06-20-310-78-01, E-mail: magyara@ph.szolnok.hu

„CSR Hungary 2007 - CR-monopoly lépésről lépésre”
2007. október 18-án, a Budapest Marriott Hotelben.

(1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 4.)

A rendezvényen kerül átadásra a Magyar Adományozói Fórum Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó Díja.

Előzetes regisztráció és kiállítási helyfoglalás a www.csrhungary.eu weboldalon.
További információ a 321-0268-as telefonszámon vagy az info@csrhungary.eu e-mail címen kérhető.

„Harsányi István-díj”

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés
alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, és a Szervezési és Vezetési Tu-
dományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a termé-
szet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hall-
gatók menedzsment ismereteinek bővítését, tudományos szintű feldolgozását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére 2007. évre ismételten pályázatot ír
ki. A Kuratórium a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- diplomatervek, PhD-disszertációk,
- tudományos diákköri munkák,
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készítőjét kívánja segíteni és elismerésben részesíteni.

A pályázatok elsősorban az alábbi, az innovációs folyamatokkal kapcsolatos menedzsment szakterületeken adhatók
be:
- tudás menedzsment
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagi, technológiai folyamatok
- informatika
- innovációs menedzsment
- kutatás-fejlesztés, innováció
- innovációs marketing, PR
- környezetgazdaság, minőség
- humán menedzsment.

A pályaműveket írásos formában 2 példányban, 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 esettanulmányt is
tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2007. június 29-én 12.00 óráig beérkezően
Beadás helye: Manager Képzés Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség titkársága:
1036 Budapest, Lajos u. 103.

A szakmai Kuratórium 2007. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban érte-
síti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg.
(2006-ban a 9 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 100.000,- Ft volt).
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén,
vagy egyéb rendezvényen kerül sor.

A pályázati adatlap az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-mail:
innovacio@innovacio.hu) beszerezhető vagy letölthető a www.innovacio.hu c. portálon a Pályázati Felhívások c. ro-
vatból.

A „Magyar Köztársaság és az Olasz Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműkö-
dés keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására” pályázatot hirdet a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal. A támogatás nyílt pályázati rendszerben, a magyar-olasz kormányközi TéT együttműködési
program keretében történik

Támogatást kaphatnak azok a költségvetési körbe tartozó szervezetek (kutatóintézetek, oktatási intézmények stb.),
piacbefolyásoló gazdasági tevékenységet nem végző non-profit szervezetek, azok a magyarországi állandó lakóhellyel
rendelkező természetes személyek, akik belföldi székhelyű jogi személyek, vagy jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok alkalmazásában állnak, és akiknek pályázásához munkáltatójuk a pályázathoz csatolt dokumentumban
hozzájárult, és amelyek, vagy akik a természet-, az orvos-, a mezőgazdasági és a műszaki tudományok területén
tervezik az együttműködést.

Az olasz partner tájékoztatása szerint a http://www.esteri.gov.it/ita/4_28_67_81_91_95.asp honlapon (bando,
Ungheria, Call for proposals, 1.3. pont utolsó bekezdés + Annex 2) további információk találhatók a „Joint
Experimental Thesis Proposal” keretében fiatal vendégkutatók számára nyíló lehetőségekről, valamint (2. pont +
Annex 3) a „Significant Bilateral Projects” pályázati feltételeiről. Ezekre csak az olasz félnek kell benyújtania a – ma-
gyar projekt-vezetővel egyeztetett – pályázatot, amely közös elbírálásra kerül.

A pályázatokat feladásának határideje: 2007. június 30.
Postai cím: TéT Alapítvány, 1255 Budapest, Pf. 38., A borítékra kérjük ráírni: Magyar-olasz pályázat
A pályaműveket elektronikus formában (csatolt Word dokumentumként, egyetlen fájlba szerkesztve) az alábbi címen
is be lehet küldeni (A Tárgy mezőbe szíveskedjenek beírni az „IT” szócskát): bilat@tetalap.hu vagy
peter.judak@nkth.gov.hu
Támogatás futamideje: 36 hónap

A pályázati csomag az alábbi linken tölthető le:
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=2639&articleID=5434&ctag=articlelist&iid=1

További információ a KPI ügyfélszolgálatán kérhető a 484-2800-as és a 484-2922-es telefonszámon vagy az
info@kpi.gov.hu e-mail címen.
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NOVATech.Com 2.0
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

az „Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge”
program része

TÉMAKÖRÖK
félvezetők, gyártás, hardware
mobil és wireless
digitális otthon és fogyasztói elektronika
kiskereskedelmi és fogyasztói szoftverek
vállalati szoftverek és IT
energia- és áram-előállítás
nanotechnológia
biotechnológia

HATÁRIDŐK 2007-BEN
Jún. 18.: 2 oldalas összefoglaló beadása
(elektronikusan, angolul)
Júl. 3.: továbbjutók közzététele
Júl. 30.: üzleti tervek beadása (angolul)
Okt. 5.: regionális döntő Bukarestben a
két legjobb hazai csapat számára (1-1 fő
részvételét a szervezők fizetik.)
Okt.: világdöntő Berkeley-ben (USA), a két
legjobb regionális csapat számára

DÍJAK
Hazai döntő:
1. hely: 400 000 Ft
2. hely: 400 000 Ft

Regionális döntő:
1. hely: 20 000 USD
2. hely: 10 000 USD
3. hely: 2 500 USD

Világdöntő:
Intel és más, kockázatitőke-befektetés

JELENTKEZÉS
Magyar Innovációs Szövetség
e-posta: innovacio@innovacio.hu
telefon: 1-453-6572
jelentkezési lap, útmutató és értékelés:
www.innovacio.hu

példák:
www.bimtbg.com/competition/samples.html

A 2-4 fős csapatban legalább egy főnek
felsőfokú képzésben kell részt vennie.
A pályázók üzleti tervükhöz fűzödő minden
joga fennmarad.

KONZULTÁCIÓ
Magyar Innovációs Szövetség
(innovacio.hu)
Innostart Alapítvány (innostart.hu)
Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók
Országos Szövetsége (fevosz.hu)

TÁMOGATÓK
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
INTEL Co.
Bolgár Menedzsment és Technológiai Intézet

A díjazott magyar csapat 2006-ban.


