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Cím
Sz egedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.
3527 Miskolc, Vásártéri út 8.
Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
1068 Budapest, Nagymező u. 46-48.
MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u.18.
EGIS Gyógyszergyár Rt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Varinex Informatikai Rt.
1141 Budapest, Kőszeg u. 4.
Sanatmetal Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 5.
Gabonatermesztési Kutató Kht.
6701 Szeged, Pf. 391.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Bonn Magyarország Elektronikai Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
1119 Budapest, Major u. 69.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Doberdó út 6.
Közlekedéstudományi Intézet Kht.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
TRIGON Electronica Kft.
3100 Salgótarján, Füleki út 173.
Infopark Zrt.
1385 Budapest, Pf. 884/6.
Borsodchem Nyrt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
Micro Europe Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.
Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tudomá nyos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.
Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/a
MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
ValDeal Zrt.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.
1535 Budapest, 114. Pf. 777.

Beosztás
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár
Vezérigazgató

Tel
62/544272
46/501850;
30/9898245
20/9444551
265-5504

407-4888

Egyetemi tanár

28/522071

28/410804

Elnök

273-3411

273-3412

Ügyvezető igazgató

Rektor

36/512900
62-435235
266-3119

36/512932
62-434163
266-9786

Ügyvezető igazgató

233-2138

233-2506

Főtitkár

353-166

353-1780

Rektor

463-1111

463-1110

Fejlesztési igazgató

382-9801

382-9810

Rektor
Rektor

46/565034
453-4141

46/563423
388-6763

Ügyvezető igazgató

371-5808

205-5951

Ügyvezető igazgató

32/432432
382-0720

32/511644
382-0729

48/310955

48/310602

46/359895
52/524760
212-6991

46/359895
52/524770
201-7954
22/328110
302-2798

Elnök

22/514126
20/91279
85
204-2967

204-2969

Elnök

467-0236

467-0236

Elnök

328-0538

268-1526

Elnök

62-424729
209-5257

62-426098
466-7503

23/887582
319-8913

319-8916

Igaztósági elnök
Vezérigazgatói
tanácsadó
Kutatási Igazgató

Főigazgató

Elnökvezérigazgató
Környezetvédelmi
és biztonságtechnikai igazgató
Igazgató
Ügynökségvezető
Társelnök
Társelnök
Ügyvezető Elnök

Igazgató
Igazgató
Elnök

Fax
62-544658
46/501851
354-3001
464-4654

Vezető főtanácsos

489-9649

INTERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft, 1364
Budapest Pf. 93.
FVM Műszaki Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik út 4.
Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II.

Ügyvezető igazgató

318-3309

317-4856

Igazgató

28/511611
266-5108

28/511680
266-5108

LASER CONSULT Kft.
6726 Szeged, József Attila sgt. 130.
Debrecen Füredi út. 76.
4027
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 9028
Győr, Gesztenyefa u. 4
Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158
High Computer Kft.
7624 Pécs, Őz u. 5.

Ügyvezető Igazgató

62/562782
52/534204
46/365560
96/506900
88/421905
72/504050

62/562783
52/500426
46/327643
96/506901
88/624631
72/333120

Ügyvezető Igazgató

Regionális Igazgató
Egyetemi Docens
Ügyvezető Igazgató
Dékán
Ügyvezető Igazgató
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Felhívjuk kedves olvasóink szíves figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a
nyári időszakban, a szabadságok miatt ritkábban, az alábbi időpontokban jelenik meg:
2007. július 24.
2007. augusztus 21.
Ezt követően újból kéthetente olvashatják legfontosabb híreinket.

Mély megrendülésünket fejezzük ki, értesülve
Dr. Pungor Ern ő
professzor, az MTA rendes tagja, Állami-díjas, nyugalmazo tt tárca nélküli miniszter, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány első főigazgatója
szomorú és váratlan halálának híréről.
Pungor Ernő személyes tekintélyével, önzetlen, önfeláldozó munkájával elévülhetetlen érdemeket szerzett a magyar
innováció szolgálatában. Mint tudós, tudományszervező és közéleti ember nagy hatást gyakorolt az ország szellemi
életére és gazdasági fejlődésére. Ő volt az els ő és egyetlen, aki miniszterként képviselte a tudomány és az innováció
ügyét a kormányban, s tette ezt a feladathoz méltó tehetséggel, tudással és energiával. Az innováció ügye egy fáradhatatlan képviselőjét veszítette el személyében.
A család és a munkatársak gyászában osztozva,
Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke

A hazai innovációs közélet legújabb nemzetközi sikere
Az INNOSTART NÜIK Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ, – amely 1994 óta teljes jogú tagja a 36 országból, több
mint 160 Üzleti és Innovációs Központot (BIC) összefogó EBN-nek (European Business Network) – megpályázta a
2008-as EBN kongresszus megrendezését. A rendezvény keretében közel 400 neves, az innováció és vállalkozásfejlesztésben jártas európai szakember osztja meg tapasztalatát egymással, ráirányítva a figyelmet az innováció és a
vállalkozóvá válás (entrepreneurship) fontosságára.
A kongresszus megrendezéséhez támogatását fejezte ki a Budapesti Főpolgármesteri Hivatal részéről Demszky
Gábor főpolgármester, a GKM részéről Egyed Géza gazdaságfejlesztési szakállamtitkár, az NKTH részér ől Dr. Vass
Ilona megbízott elnök, valamint az ITDH részéről Rétfalvi György vezérigazgató.
A
-

rendezés jogára öt helyszín pályázott:
Franciaország – Strasbourg
Spanyolország – Bilboa
Spanyolország – ITC Canarias
Finnország
– Lahti
Magyarország – Budapest.

A pályázatok bemutatására és az eredményhirdetésre az EBN ez évi kongresszusán Canterburyben (Kent, 2007.
június 20-23.) került sor. Az INNOSTART NÜIK által benyújtott anyagot Dr. Lippényi Tivadar (az INNOSTART NÜIK
kuratórium tagja) és Mucsi Flóra (igazgató, INNOSTART NÜIK) prezentálta.
A mezőnyben igen erős támogatásban részesült a Finnország (Lahti) és a Franciaország (Strasbourg) által beadott
pályázat is, de a magyarországi pályázat és különösen a helyszíni prezentáció eredményeként a szavazatok többségét
a magyar ajánlat nyerte el.
Így az EBN 2008-as kongresszusát Budapesten rendezik meg az INNOSTART NÜIK szervezésében.
Miért előnyös ez a kongresszus Magyarországnak?
- Ráirányítja a figyelmet a vállalkozás és innováció fontosságára;
- Közvetett hatásként: elősegíti az innovatív vállalkozások növekedését, fejlődését, ami akár már középtávon is a
nemzeti össztermék növekedéséhez vezethet
- BIC modell elterjedhet Magyarországon, régiónként legalább 1-1, a BIC minősítésnek megfelelő szervezet jöhet
létre, és kialakulhat a Magyar BIC Hálózat
- Az innovatív vállalkozások támogatása területén Magyarországot, mint jó példát mutatja be a környező országoknak, reputációját nemzetközi szinten is erősítheti.
Tervezett időpont: 2008. május 15. és június 30. között, 3 nap
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Hírek
Magyar Innovációs
Szövetség
A Magyar Innovációs Szövetség választmányi ülését az
éves munkarendnek megfelelően, 2007. június 27-én
11 órakor tartja az Innostart Alapítvány székhelyén
(1116 Budapest, Fehérvári út 130.).
Az ülésen az alábbi napirendi pontok kerülnek megvitatásra:
- A Szövetség elnökségének beszámolója
- KTI-irányítás Magyarországon, EU - Havas Attila
- Állásfoglalás a KTI Alap felhasználásáról és az NKTH
tevékenységéről szóló 2006. évi beszámolóról
- Egyebek.

Szövetségünk innovációs portálját (www.innovacio.hu)
az elmúlt 5 hónapban több mint 41000-en látogatták
meg és 12,90 Gbyte-ot töltöttek le, ami jelentős növekedést jelent az elmúlt év hasonló időszakához képest.
A statisztikák szerint a legtöbb látogató – több mint
7800 fő – májusban jelentkezett be, ami azt jelenti,
hogy naponta átlagosan közel 250-en keresték fel portálunkat. Ebben az évben a legnagyobb látogatottság
június 12-én, az Innoforum kiállítás második napján volt,
amikor is közel 600-an keresték fel portálunkat.

jának Akcióterveit. Az észrevételeket írásos formában
megküldtük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.
Részlet az NYDOPA véleményből:
„…A régióban a GDP több mint 90%-át, beleértve az
exportot is, az ipari ágazatok adják, ezért nem fogadható el, hogy a forrásallokációban a Regionális gazdaságfejlesztés prioritás a legkevesebb forrást kapja…
…Az 1.3.1. Befektetési környezet fejlesztése konstrukcióban a maximum 30-50%-os támogatási arány nonprofit társaságok esetében elfogadhatatlan. A non-profit
társaságoktól az 70-50%-os önrész előteremtése lehetetlen elvárás. Ennél a konstrukciónál elengedhetetlenül
szükség van ebben a körben a 90%-os támogatásra,
különben nem lesznek valós célt kitűző és kielégítő közösségi projektek...”
Részlet az Észak-magyarországi Régió Operatív Programjának Akciótervéről írt véleményből:
„…A Komponens: Innovatív kísérletezési (experimentation) projektek támogatása
A komponens esetében javasoljuk tágabb, nem csak
K+F-re szűkített értelmezés kialakítását, amely magába
foglalhatja az innovációs tudatformálás, innovatív
együttműködések, önálló, egyedi kezdeményezések
lehetőségét is…
… A hátrányos és leghátrányosabb helyzetű kistérségek
vállalkozásai esetében a beruházási elemek támogathatóságának mértéke érje el a 85/2004 Korm. rendelet
szerinti támogatási mértéket…”
A vélemény teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) Aktuális rovatában olvasható.

Dr. Vass Ilona , a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal elnökhelyettesének felkérésére Szövetségünk
véleményezte „A K+F eredmények és innovatív ötletek
egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázati
kiírás tervezetét. Az észrevételeket írásos formában
megküldtük az NKTH-nak.
Részlet a véleményből:
„…Mindenekelőtt nagy örömmel látjuk, hogy a megszűnt, szabadalom-megszerzését támogató rendszer
helyébe egy komplexebb, és nagyobb volumenű pályázati
rendszer lép, melynél a támogatási összeg is jóval
meghaladja a korábbit (legalább 12 ötlet két évnél hoszszabb finanszírozását segíti), és a támogatható tevékenységek köre is bővült. Ugyanakkor a kiírás néhány
eleme további pontosításra szorul…
…Sajnálatosnak tartjuk ugyanakkor, hogy az egész
kiírás teljesen szabadalom-központú. Igaz az, hogy a
szabadalmaztatással komoly versenyelőnyt lehet biztosítani, igaz, hogy az ilyen ötletek jobban értékesíthetők.
De nem igaz az, hogy csakis az az innováció, amit szabadalommal lehet védeni. Ezért javasoljuk, hogy ajánlott, és ne kötelező melléklet legyen a Magyar Szabadalmi Hivatal újdonságvizsgálati jelentése a II fázis elején, és az iparjogvédelmi bejelentés a III. fázis elején…”
A vélemény teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) Aktuális rovatában olvasható.

Bajnai Gordon, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos felkérésére Szövetségünk regionális igazgatói, Budavári László, ill. Siposs István véleményezték a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjának (NYDOPA),
illetve az Észak-magyarországi Régió Operatív Program-

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság felkérésére Szövetségünk véleményezte a Gazdaságfejlesztési Operatív
Program Akcióterveit. Az észrevételeket írásos formában megküldtük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.
Részlet a GOP K+F és innováció a versenyképességért
prioritási tengely akciótervről kialakított észrevételből:
„…A KTI Alap Jedlik Ányos Programja folytatódik. A
javaslat olvasói, véleményezői számára ismert a JÁP
eddigi hatékonysága? Biztos, hogy ez az a leghatékonyabb forma, melyet a jövőben is fel kell használjunk?
Az NKTH 2006-os beszámolójában 4,7 %-os, a legalacsonyabb siker arány szerepel. A támogatás összesen
kb. 43 Mrd Ft-ot jelent 4 évre…”
Részlet a 2. prioritás akcióterv „A vállalkozások (kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése” részről kialakított észrevételből:
„…2.2.1.12 rész Gazdasági hatások:…
…Kevesebb, mint a kkv-k alig 1 ezreléke! Biztos, hogy
ez hatékony (persze fontos!), sokkal inkább a kkv-k által
kedvezményesen beszerezhető dobozos alkalmazás
csomag kifejlesztetésére/vagy csak a kedvezményre
kellene fordítni ezt az összeget…”
Részlet a modern üzleti környezet erősítése akciótervről kialakított észrevételből:
„…A 2-es pontban a stratégiai indokoltsághoz meg kell
említeni, hogy a távközlési szolgáltatásokban igen korlátozottan működnek a piaci verseny feltételei, mesterséges monopol helyzetek vannak, EU-s összehasonlításban
magas az előfizetői árszínvonal. Mindezek miatt szüksé-
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ges a verseny erősítése és a szélessávú infrastruktúra
kedvezőbb árszinten történő elérhetőségének biztosítása…”
A vélemény teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) Aktuális rovatában olvasható.

A GKM felkérésének megfelelően, a Magyar Innovációs
Szövetség, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan
kialakította véleményét. A megküldött munkaanyaggal
lényegében egyetértettünk, azonban néhány javaslatot
megfogalmaztunk:
„…a releváns paragrafusban az NKTH elnökének "bevonását" jobban részletezni kellene: vétó-, jováhagyásiegyetértési jog stb.?
A személyi változások, valamint az, hogy az NKTH szintje leértékelődött, indokolta a változtatást. Annak lényegét, hogy a Kormány kezébe tevődik a tulajdonosi jogok
gyakorlása, nehéz előre látni. Félő, hogy túl magasra,
azaz a kompetencián túlra került a jog.
A kuratóriumi munka intenzitásának növelését látjuk
szükségesnek. A korábbi elnöknél - mivel külföldön élt több volt az elektronikus szavazás, mint a szerintünk
optimális. Az új elnököt hatékony kuratóriumi tagként
ismertük meg…”
A vélemény szövege innovációs portálunk Aktuális rovatában is olvasható.

A 2007. június 11-12-én megrendezett Innoforum
2007 rendezvény résztvevői körében a Magyar Innovációs Szövetség munkatársai felmérést végeztek, melynek célja a kiállítói elégedettség mérése és az esetleges
javaslatok begyűjtése volt.
A 2007. évi Innoforumon a kiállítók többféle céllal vettek
részt:

Hírek
A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) az INTEL Co. és
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával második alkalommal hirdette meg a csúcstechnológia területén, NOVATechCom címmel Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyét, az USA-beli „Intel Berkeley
Technology Entrepreneurship Challenge” program részeként.
A versenyre a következő témakörökkel lehetett nevezni:
félvezetők, gyártás, hardware; mobil és wireless; digitális otthon és fogyasztói elektronika; kiskereskedelmi és
fogyasztói szoftverek; vállalati szoftverek és IT; energia
és áram előállítás; nanotechnológia és biotechnológia.
Június 18-ig, 11 színvonalas pályázati összefoglaló
érkezett a MISZ-hez – döntően az információtechnológia területéről – , melyeket formai ellenőrzés
után továbbítottunk a Tzvetkov Julián, az MGB Invest
vezérigazgatója, Szövetségünk alelnöke által vezetett
magyarországi zsűrinek.
A bírálóbizottság 2007. július 3-án tart ülést, és határoz a továbbjutókról, akik július 30-áig dolgozhatják ki
részletesen üzleti tervüket.
A legjobb két pályázatot augusztus végéig választja ki a
magyarországi zsűri. Az értékelés legfontosabb kritériuma, hogy az új technológia bevezetése mind a befektetők, mind az érintett iparág számára jelentős haszonnal
járjon.
A regionális döntőn nyolc kelet-közép-európai ország
résztvevői előadás formájában, október 5-én mutatják
be üzleti tervüket a bukaresti elődöntőben, ahol az Intel
Co. által összeállított bírálóbizottság értékeli a pályázatokat.
Az elődöntő két legjobb pályázata 20.000, ill. 10.000
dollárt nyer, valamint kijut az októberi dönt őbe, az USAbeli Berkleybe. A kaliforniai döntő nyertesei fődíjként
megkapják a kívánt tőke-befektetéseket.

Az Európai Innovatív Régiók Szövetségének második
„Innovation Society 2007” című konferenciájára
2007. június 14 és 15-e között került sor a hollandiai
Hertogenbosch-ban.
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Többszörös választási lehetőség, %-ban
A válaszadók szerint összesen több mint 200 komoly
érdeklődő látogatta meg a standokat a két nap során.
A szervezés kérdésében alapvetően meg voltak elégedve a válaszadók: 62 % teljes mértékben meg volt elégedve, 21 % alapvetően meg volt elégedve, és mindöszsze 17 % volt elégedetlen a szervezéssel.
A kiállítók 71 %-a úgy érezte, hogy érdemes volt részt
venni a börzén, 20 %-a még nem tudta ezt eldönteni,
míg mindössze a kiállítók 9 %-a tartotta sikertelennek
az Innoforumot.

A 2006-os konferenciának eredménye az ún.
„Innovation Alliance”, innovációs szövetség létrejötte
volt. A mostani konferencia célja pedig az volt, hogy
megerősítse az „Innovation Alliance” létrejöttének céljait
és azok elérését, elmélyítse és kiszélesítse annak munkáját.
A konferencián díszvendégként Danuta Hubner, az
Európai Regionális Politikáért felelős biztos vett részt.
Az eseményen az alábbi témákat vitatták meg:
- Mobilizing competence - mi szükséges a jól képzett,
és tapasztalat munkaerő megtartásához
- Shaping visions of future markets - hogyan ismerhetők meg a gazdasági, tudományos trendek, illetve
miként lehet ezeket regionálisan befolyásolni
- Cross-border regional innovation - az államhatárokon
átívelő innovációs együttműködések lehetőségei
- Open innovation and growth - vállalatok kutatásfejlesztési együttműködései miként jelenthetnek versenyelőny a zárt innovációs folyamattal szemben
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Pioneering demand - az állam, mint innovatív termékek és szolgáltatások megrendelője, miként teremthet piacot

Szövetségünket a konferencián – a 6 fős magyar delegáció tagjaként – Dr. Szabó Gábor, elnök képviselte.

Az Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény alapján a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke kétévente beszámol a magyar tudomány helyzetéről az Országgyűlésnek. A most készülő 2005-2006-os évek időszakát
felölelő beszámoló elkészítése kapcsán Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke értekezletet hívott össze 2007.
június 12-ére, az MTA Koncert Termében. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget Gyulai József,
elnökségi tag képviselte.
Az összejövetelen az MTA elnöke elvi bevezetőjében egy
újszerű, a képviselők által emészthető, sőt vonzó jelentés összeállítását nevezte meg őszi célnak. Pléh Csaba
főtitkárhelyettes beszédében elmondta, hogy június hó
végéig elkészülő részletesebb vázlatban már megírják a
felkért szervezeteknek, mely kérdésekben várnak véleményt tőlük - nem zárva ki más témához is a hozzászólást. Az első vélemény beérkezési határideje júl. 15.,
míg az első szövegváltozat aug. 15-re jut el a közreműködőkhöz.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Regionális Innovációs Konferenciát rendezett
hazai, német és osztrák nagyvállalatok, illetve kamarák
vezető szakembereinek közreműködésével 2007. június
12-13-án, Balatonfüreden, a Hotel Annabellában.
A felmérések szerint a magyar kis- és középvállalkozások fejlesztési hajlandósága elmarad a nyugat-európai
társaikétól, amelyek a gazdasági növekedés legfontosabb tényezőjeként számon tartott fejlesztéshez, innovációhoz jellemzően 25-30 %-ban járulnak hozzá hazájukban. A konferencia célja az volt, hogy nem eltekintve
a magyar gazdasági környezet és szabályozás innovációt akadályozó szerepétől - erről is részletesen esett szó
a konferencián -, felhívja a figyelmet az innovatív gondolkodás jelentőségére, az innovatív vállalkozói magatartásra, a fejleszteni képes kisvállalkozások körében.
A kétnapos rendezvényen „Magyarország innovációs
potenciálja” címmel tartott előadást Dr. Szabó Gábor ,
Szövetségünk elnöke, aki kihangsúlyozta, hogy a Kutatás-Fejlesztés-Innováció (KFI) támogatása egy igen jó
hozamú beruházás és az állam semmilyen körülmények
között nem szállhat ki a KFI támogatásából. Előadásában kitért a kkv-k és az innováció kapcsolatára, a magyar kutatói szféra produktivitására, továbbá a KFI tartalmi elemeire.
A konferencián Dr. Horváth Géza, regionális igazgatónk
is tartott előadást „Ír és holland módszerek és rendszerek az innováció és a technológia transzfer ösztönzésére” címmel, melyben kiemelte a főbb programokat,
különös tekintettel a regionális programokra, továbbá
ismertette az üzleti és innovációs központokat, ezek
tapasztalatait, illetve eredményeit.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A konferencián elhangzott előadások power point bemutatói
megtekinthetők
a
kamara
honlapján:
www.veszpremikamara.hu

A 10. születésnapját ünneplő Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) közgyűlésére 2007. június 20án került sor a Makadám Klubban, melyen Szövetségünket, mint tagot dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.
A 2006. évről szóló beszámoló után részleges tisztújításra került sor.
A jubileumi közgyűlés dr. Tárkány Sz űcs Attila jogászt,
a Microsoft közép-európai terület jogi és vállalati kapcsolatok vezetőjét új elnöknek, míg dr. Beck György
leköszönő elnököt örökös tiszteletbeli elnökké választotta meg.
Az Inforum új ügyvezető elnöke Pajna Sándor, informatikus, az IHM volt helyettes államtitkárát, a Hajdú-Bihar
Megyei Önkormányzat Informatikai Központjának igazgatóját lett, továbbá az elnökség soraiba választották
Molnár Szilárdot, az Információs Társadalom- és
Trendkutató Központ kutatási igazgatóját.

„Ugrás az ismeretlenbe” címmel rendezett találkozót a
Magyar Fiataltudós Fórum 2007. június 15-én, az
NKTH Konferenciatermében, mintegy 20 fő részvételével.
A rendezvény célja volt többek között egy konferencia
sorozat elindítása; a fiatal kutatók figyelmének felkeltése
a kutatási eredmények hasznosítása iránt; a közös
gondolkodás kialakítása a meglévő rendszer hiányosságainak felszámolására, vagyis egy teljesen új, a fiatalokat középpontba helyező innovációs politikai javaslat
kidolgozása.
Lacza Zsombor, mb. elnök megnyitója után 15 perces
előadások következtek, melyekben a meghívott előadók
– Ságvári Bence (ITHAKA), Ivánka Gábor (MAFITUD)
és Babcsán Norbert (Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány) – a Magyarországon élő fiatal kutatók
lehetőségeiről számoltak be.
Az ezt követő kerekasztal-beszélgetésen a résztvevők –
Dr. Balogh Tamás , főosztályvezető (GKM), Dr. Antos
László, ügyvezető igazgató (Magyar Innovációs Szövetség), Nagy Péter, elnök (Magyar Spin-off Szövetség) és
Lasztovicza László, elnök (DOSZ) – a fiatal kutatók
innovációs tevékenységét ösztönző eszközöket és programokat vitatták meg.
A konferenciát Fehér Arnold (Convincive Consulting Bt.)
„Magyarország kutatási stratégiájának egyik szegmense” című előadása zárta.

Higi Gyula, a MISZ Dél-dunántúli Regionális Irodájának
igazgatója és Varga József, a MISZ tagja együttesen
vettek részt Svédországban, Jönköpingben a 2007.
június 12-én megrendezett konferencián, a NOVAregio
legjobb gyakorlatainak bemutatásán.
A konferencián a regionális politika képviselői, innovációs szakértők és a CEI& CPMR szervezet képviselői voltak
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jelen. A Dél-Dunántúli Régió a Baross-program tapasztalatait mutatta be.

lyozástól, elsősorban a költségvetési forrásokból nyújtott finanszírozástól vagy társfinanszírozástól függ.

Az előadások után a magyar küldöttség részt vett a
svéd Egészségügyi Technológiai Szövetség projektjeinek
ismertetésén is.

A valószínűség elmélete elárulja, hogy az EU sikere az
innováció terén – amelyet például az elmúlt három évben innovációt bevezető gazdasági szereplőknek a teljes
célpopulációban levő szereplők teljes számához viszonyított százalékában kifejezett számmal mérünk – valószínűleg az említett jelenséget ösztönözni képes összes
lehetséges intézkedés végrehajtásától fog függeni…”

A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Innovációs Szakmai Kollégiuma 2007. június 12-én
tartotta soron következő ülését Dr. Harangozó István ,
a MISZ regionális igazgatója vezetésével. A Kollégium
megtárgyalta az – 2007. évben már tizedik alkalommal
kiírásra kerülő – Innovációs Díj pályázati feltételeit, a
lebonyolítás menetrendjét.
Mint ismeretes a régió három kereskedelmi és iparkamarája, valamint a Debreceni Akadémiai Bizottság, a
Magyar Innovációs Szövetség támogatásával szervezi az
eseményt. A bevált gyakorlat szerint a három megye –
közös feltételrendszer mellett – önállóan szervezi a
pályázati folyamatot, és értékeli a bejött anyagokat. A
díjak átadására minden évben a Tudomány Napján,
Debrecenben, a DAB székházában szervezett tudományos előadássorozat keretében kerül sor.
Ez évben – az előzetes tervek szerint – október 10-én
kerül sor a díjak átadására. Az eseményhez kapcsolódóan a régió sikeres fejlesztést végrehajtó vállalkozásai
és a regionális innovációba sikeresen bekapcsolódó
egyetemi-főiskolai fejlesztő m űhelyek közül néhányan
konferencia keretében mutatják be eredményeiket,
lehetőségeiket. A konferencia alapvető célkitűzése a
regionális együttműködések, a régióban megoldható
fejlesztések lehetőségeinek bemutatása.

Az Európai Bizottság tavaly megjelent „Az ismeretek
átültetése a gyakorlatba: széles körű innovációs stratégia az Európai Unió számára” című jelentése, továbbá az Európai Parlament erre vonatkozó állásfoglalása
magyar és angol nyelven is bekérhető Szövetségünk
titkárságáról (1036 Budapest, Lajos utca 103. Tel:
453-6572, E-mail: innovacio@innovacio.hu)

INNOSTART

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

A Budapesten 2008. évben rendezendő XVII. EBN
éves konferencia tervezett témái:
- Nyitás Közép- és Kelet-Európa (EU új tagállamai,
jelöltek) és Szovjetunió utódállamai felé: Magyarország kapu szerepének jelentősége mind az üzletfejlesztési centrumok kialakításában, mind a know-how
és minősítés kidolgozásában és átadásában
- Vállalkozóvá válás (entrepreneurship), az innováció
menedzselése és erősítése
- Beszállítóvá válás elősegítése (hazai mikro, kis- és
középvállalkozások versenyképességének növelése,
technológiai színvonalú beszállítói képességük javítása)
- Hálózatok és klaszterek szerepe (innovációs és vállalkozói hálózatok – entreprenőr - a különböző szervezetek, centrumok kapcsolódása a magán és az állami szervezetekhez. Regionális és szakmaspecifikus
csoportosulások)
- Az üzleti és innovációs központok szerepe a regionális innováció-fejlesztésben és a fejlesztési pólusokon
belül (az egyetemek, kutatóintézetek, illetve kis- és
nagyvállalatok együttműködésének elősegítése, a versenyképességi pólusok fejlesztése. A témának külön
aktualitást ad a magyarországi Pólus program és EU
források innováció-barát felhasználásának kérdése.)
- Magyarországi BIC Hálózat erősítése, kiterjesztése;
valamint a Közép-Európai BIC Hálózat létrehozása

Részlet a jelentésből:
„…a Közösségnek és a tagállamoknak folytatniuk kell a
nyitott, egységes, versenyképes és a kutatóknak vonzó
karrierlehetőségeket – beleértve esetleges mobilitási
ösztönzőket – kínáló európai munkaerőpiac kialakítását
célul tűző stratégia kialakítását és végrehajtását…
…a költségvetésből finanszírozott kutatás eredményeinek lassú európai elterjedése jelentette probléma megoldására a Bizottság 2006-ban közleményt fogad el,
amely a tagállamokra és az érdekeltre vonatkozó, önkéntesen vállalható iránymutatásokat, valamint a tagállamok, és az érdekeltek önkéntes intézkedéseit tartalmazza, az egyetemek és más, állami kutatóintézetek,
és az ipar közötti tudásátadást ösztönzi….”
Részlet az Európai Parlament fent említett közleményről
kiadott állásfoglalásából:
„…Amint láttuk, az innováció egyrészről pusztán a piaci
mechanizmusoktól, másrészről pedig a központi szabá-

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Alapítvány Kuratóriumának három éves megbízatása
május 20-án lejárt. Az alapítók felkérése alapján az
Innostart új kuratóriuma 2007. június 18-án tartotta
alakuló ülését az Innostart székhelyén.
A Kuratórium elnöke: dr. Pakucs János , az Olajterv
Holding Kft. ügyvezető igazgatója
A Kuratórium alelnöke: Dr. Závodszky Péter , akadémikus, az MTA SzBK Enzimológiai Intézet igazgatója
A Kuratórium tagjai:
- Bolyky János Antal, a Covent Tőkebefektető Zrt.
vezérigazgatója
- Egyed Géza, a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára
- Dr. Horvai György, akadémikus, a Budapesti Műszaki Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára
- dr. Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese
- Pongorné dr. Csákvári Marianna , a Magyar Fejlesztési Bank Rt. koordinációs igazgatója

7

38

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Hírek
-

dr. Vajdáné dr. Horváth Piroska , a Regionális Fejlesztési Holding Zrt. vezérigazgatója
dr. Vass Ilona , az NKTH elnökhelyettese

A Felügyelő Bizottság elnöke: Nagy Levente, vállalkozó
A Felügyelő Bizottság tagjai:
- dr. Csuhaj-Varjú Imre, a Beszállítói Befektető Zrt.
vezérigazgatója
- Havass Miklós, a SZÁMALK Zrt. nyugalmazott
elnöke
A Kuratórium Wikonkál Éva távozása után Mucsi Flóra
általános igazgatóhelyettest, gazdasági menedzsert
bízta meg az igazgatói teendők ellátásával.
Mucsi Flóra röviden ismertette szakmai előéletét, majd
előterjesztette az INNOSTART kuratóriumi ülésének
anyagát.

-

-

-

Tájékoztató hangzott el a Corvin Innovációs Központról,
illetve az EBN 2008. évi kongresszusának megrendezésére benyújtott pályázatról.
A Corvin Innovációs Központ Kft. tulajdonosi struktúrára
vonatkozó szerződésmódosítási kérelmet nyújtott be a
KPI-hez. A SOTE 70%-ban, az INNOSTART és a Corvin
Zrt. 15-15%- ban szándékozik részt vállalni a projekt
teljesítésében. A KPI nem zárkózott el a módosítástól.
A Corvin projekt nagyon fontos szakmai kihívás az
INNOSTART számára. Projektszűrési és inkubációs
tevékenységét végre ideális körülmények között, régóta
kívánt színvonalon nyújthatja.
Az EBN (European Business and Innovation Centre
Network) jövő évi kongresszusát az INNOSTART szeretné megszervezni Budapesten. A Kuratórium tájékoztatást kapott a kiírásról, valamint a benyújtott pályázatról
és rögzítette, hogy a szeptemberi ülésen megtárgyalják
részletesen a költségvetését.
Mucsi Flóra, igazgató részletesen ismertette az
INNOSTART üzleti tervét. A Kuratórium az előterjesztett
tervet alaposan megvitatta és az ülésen elhangzott
észrevételek figyelembevételével elfogadta.
Az ülés végén egyhangú szavazással elfogadta az
Innostart aktualizált Szervezeti és Működési Szabályzatot.

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 potenciális pályázói részére:
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség előrejelzései szerint
július közepén 20 meghirdetésre kerülő pályázat a
gazdaságfejlesztést és a területi kiegyenlítődést hivatottak szolgálni.
-

Mindkét célnak eleget kíván tenni az a tervezett
kiírás, melynek keretében költségeik 30%-a erejéig,
összesen 3,3 milliárd Ft támogatásban részesülhetnek a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások komplex technológiai beruházásai. Feltétel, hogy teremtsen munkalehetőséget a térségben,
és járuljon hozzá annak felzárkózásához a támogatott beruházás.

Ugyanilyen fontos prioritás a nemzetközi gazdaság
vérkeringésébe történő bekapcsolódás, ezért az
unió átlagos fejlettségét el nem érő, ún. konvergencia régiókban 2,2 milliárd Ft-ra pályázhatnak nemzetközi szolgáltató központok létrehozására, illetve
fejlesztésére. A keretösszeg 5-8 regionális szolgáltató központ forrásigényét elégítheti ki, szintén 30%os támogatási mérték mellett.
A gazdaságfejlesztési program júliusi pályázati kiírásai 1,6 milliárd Ft-tal támogatják a vállalati folyamatmenedzsment hatékonyságának növelését szolgáló informatikai fejlesztéseket.
Az e-kereskedelemre és egyéb e-szolgáltatások bevezetésére 1,3 milliárd Ft uniós forrást igényelhetnek gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni vállalkozók, gazdasági kamarák és egyéb vállalkozási
érdekképviseletek.
A hazai KKV-szektor csak nehezen tud megfelelni az
unió és a nemzetközi standardok minőségi követelményeinek, ezért 1 milliárd Ft-os keret nyílik meg
azért, hogy támogassa a minőség-, környezet és
egyéb irányítási rendszerek, szabványok bevezetését.

Az ismertetett öt konstrukció ún. tükörpályázat formájában kerül meghirdetésre Magyarország legfejlettebb
régiójában, Közép-Magyarországon is, mintegy 5 milliárd Ft-os vissza nem térítendő forrást biztosítva a vállalkozóknak a 2007/2008-as két éves periódusra.
A többi régióban folytatódik a kerékpárút-hálózat fejlesztési program, a kerékpáros közlekedéshez kapcsolódó
létesítmények kiépítése, akadálymentesítési beruházások megvalósítása, a közúthálózat fejlesztése, valamint
közúti szakaszok kiépítése.
Tükörpályázatok Közép-Magyarországon (KMOP)
- Munkalehetőség teremtő beruházások támogatása
a leghátrányosabb kistérségekben
- Nemzetközi szolgáltatóközpontok létrehozása, fejlesztése
- Vállalati folyamat-menedzsment támogatása
- Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek,
szabványok bevezetésének támogatása
- E-kereskedelem, és egyéb e-szolgáltatások támogatása
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
- Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére
- Nemzetközi szolgáltatóközpontok létrehozása, fejlesztése
- Vállalati folyamat-menedzsment támogatása
- Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek,
szabványok bevezetésének támogatása
- E-kereskedelem, és egyéb e-szolgáltatások támogatása
További információ Szegner Erzsébettől kérhető a
382-1511-es telefonszámon.

2007. június 14-15-én tartották féléves projekt előrehaladási megbeszélésüket a Biobusiness Európai Uniós
projekt partnerei Szlovéniában, Moravske Toplice városában.
A projekt 7 nemzetközi szervezet által kerül megvalósításra az Intelligens Energiát Európának Közösségi Prog-
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ram keretén belül, azzal az elsődleges céllal, hogy gyakorlati segítséget nyújtson a résztvevő régiók, országok
biomasszában érintett vállalkozásainak. A projekt első 6
hónapja elsősorban a partnerek által lefedett régiók
biomassza potenciáljának és jellemzőinek felmérésével,
a piaci szereplők beazonosításával, a hazai és nemzetközi releváns jogi szabályozások és gyakorlatok összegyűjtésével, a projekt weboldalának szerkesztésével,
valamint a különféle disszeminációs anyagok készítésével telt.
A megbeszélésen a partnerek meghatározták a projekt
soron következő prioritásait és feladatait, melyek döntően a biomassza szektorban működő vállalkozásoknak
nyújtott különféle szolgáltatások (hazai és nemzetközi
együttműködési lehetőségek, pályázati és egyéb támogatási programok, tréningek stb.), valamint a hazai
politikai lépések, döntések és stratégiák gyakorlati hatásainak felmérése köré épülnek.
A találkozó második napján a konzorcium ellátogatott
Beltinci településre, ahol megtekintett egy magánerőből
és helyi támogatásból megvalósított, biomasszát felhasználó fűtőrendszert, amely a helyi templomnak és 45 környező épületnek biztosítja a fűtését és melegvízzel
való ellátását. A rendszer kiváló példája volt annak, hogy
hogyan lehet helyi szinten, viszonylag kis befektetéssel
környezetbarát megoldásokat alkalmazni. A partnerek
emellett megtekintették a ’Nemščak’ farm területén
felépített biogáz üzemet is, amely Közép-Európa legnagyobb ilyen típusú létesítménye.
A projekttel kapcsolatban további információ Jónás
Dénestől kérhető a denes.jonas@innostart.hu e-mail
címen.

A tizenkettedik Üzleti Angyal Klubot az INNOSTART
Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ az Ybl Klub vendégeként 2007. június 12-én szervezte meg Budapesten, az Ybl Palota Rendezvényközpontban.
A klubösszejövetel célja az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a sikeresnek ígérkező, innovatív projektekkel
rendelkező vállalkozók és tőkebefektetők, elsősorban
magánbefektetők között. A rendezvényt dr. Pakucs
János, az INNOSTART kuratóriumának elnöke nyitotta
meg, köszöntőt mondott a rendezvény házigazdája, dr.
Stumpf István is az Ybl Klub részéről. A projektek bemutatkozása előtt Traub József, üzletágvezető röviden
ismertette a Start Tőkegarancia Zrt. tevékenységét, és
kiemelte azt a lehetőséget, hogy magánbefektetők révén, 5 M Ft feletti befektetés esetén, kedvező feltételekkel garanciát nyújtanak.
A nyolc előre kiválasztott és felkészített projektgazda
fele az információtechnológia területén dolgozik, egy
elektronikai, biotechnológiai, energetikai és mezőgazdasági projekt mellett. A rendezvény további érdekessége
az volt, hogy az INNOSTART az MTA-val kialakuló szorosabb együttműködés keretében már egy akadémiai
spin-off cég ígéretes, piacközeli projekt bemutatóra is
sor került.
A befektetői oldalt üzleti angyalok, az Ybl Klub tagjai,
pénzügyi tanácsadók és állami befektetési társaságok
képviselői alkották. A vállalkozók és a befektetők között,
szinte minden projekt esetében tárgyalások indulnak,

Hírek
bizonyítva, hogy az ígéretes vállalkozások kerültek kiválasztásra. A legélénkebb érdeklődés a megújuló energetikai beruházás iránt volt.
Az INNOSTART őszre tervezi a következő üzleti angyal
klubját, valamint az Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat
keretében interaktív honlapjának (www.uzletiangyal.net)
indulását.
További információ, befektetők regisztrálása, befektetések szervezése Makra Zsolt, Innostart üzletfejlesztési
menedzsertől kérhető a
makra.zsolt@innostart.hu e-mail címen.

Regionális Innovációs Ügynökségek

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács
2007. június 20-án tartotta ülését Miskolcon, az ÉszakMagyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Tanácstermében,
Az ülést Dr. Patkó Gyula , a Miskolci Egyetem rektora,
Választmányunk tagja, a RIT elnöke vezette. Dr. Nyíry
Attila, igazgató (RIÜ) tájékoztatást tartott az ÉszakMagyarországi Régió Operatív Programjának a gazdaságot érintő Akciótervének társadalmi egyeztetésre
kitett korrigált változatáról, a társadalmi vita eredményeiről, a 2006-os Baross és Innocsekkes pályázatok
helyzetéről.
Dr. Borsi Balázs (GKI) „A legjobb gyakorlat vizsgálata a
térségi innovációs politika terén” c. prezentációval ismertette a ProAct nemzetközi program eredményeit,
mely program egyik vizsgált régiója éppen az északmagyarországi volt. Ezt követően három Barossprogram támogatásával megvalósult fejlesztésről számolt be a három cégigazgató: Benus Ferenc (Mátrai
Hegesztéstechnikai Kft), Karosi Imre (Miskolci Kommunikációs Kht) és Bódi Tibor (ÉMK Északmagyarországi Környezetvédelmi Kft).
Az ülésen a RIT tagjaként Választmányunk további két
tagja Dr. Vékony Sándor és Dr. Siposs István , regionális igazgató is részt vett.

Ipari Parkok Egyesülete
Az IPE az alábbi kommünikét adta ki „Az Ipari Parkok
Egyesület Közgyűlésének Állásfoglalása” címmel:
„Az Ipari parkok Egyesület (IPE) 2007. május 31-én
Közgyűlést tartott. A Közgyűlést levélben tájékoztatta
Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
szakállamtitkára a parkokat érintő - korábban egyeztetett - az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázati
feltételeinek módosításáról. Az Egyesület állást foglalt a
módosításokról, illetve a kormányzati kompetenciát is
érintő feladatokról. A Testület úgy döntött, hogy
Gyurcsány Ferenc miniszterelnököt levélben kell tájékoz-
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tatni arról, hogy a szükséges intézkedéseket a Kormány
időben megtehesse. Különösen aggályos, hogy a Nemzeti Fejlesztési Tanács – az IPE kezdeményezését támogató – 2006. decemberi állásfoglalását (az ipari parkok
átfogó fejlesztésére irányuló program kidolgozására) a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség mindezideig nem érvényesítette.
- Az IPE kezdeményezését fenntartva fontosnak tartja,
hogy az ipari parkok fejlesztésére átfogó program
keretében kerüljön sor, különös tekintettel a hálózatépítés, a szinergiák létesítésére az összesen tizennégy operatív programban résztvevő parkok fejlesztésének koncepciójára. Az Egyesület folytatni kívánja az eddigi munkát, együttműködve a GKM-el, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel.
- Az Egyesület szükségesnek tarja, hogy a Regionális
Operatív Programokban valamennyi ipari park pályázati lehetőséghez jusson.
- Az IPE szükségesnek tartja, hogy az ipari parkok
terminológiai csoportosítása feleljen meg az európai
gyakorlatnak. Ki kell dolgozni a tudományos-, technológiai-, innovációs park címek odaítélésének rendszerét, illetve a jelenlegi parkok átalakításának feltételrendszerét. Célszerű lenne a munkát az ipari parkok
fejlesztésének átfogó programja keretében elvégezni.
- A parkok tevékenységében egyre inkább az együttműködés, az innováció, általában a versenyképesség
előmozdítása a meghatározó követelmény. Ahhoz,
hogy a parkok ennek megfeleljenek, a menedzserek
képzésében, a betelepült cégek szakmai tevékenységének áttekintésében, az ipari parkok monitoringja
terén érdemi előrelépés szükséges. Kívánatos lenne, hogy ezekre a tennivalókra egy átfogó stratégia
jegyében kerüljön sor.
- A parkok betelepítésénél fontos szempont, hogy a
működési feltételek mennyire átláthatók és kiszámíthatóak. Ez a szempont a jövőben felerősödik azáltal,
hogy a betelepülő cégek egyre inkább a KKV kategóriából kerülnek ki. Az Egyesület sürgetőnek tartja,
hogy Szlovákiához, Romániához, Bulgáriához hasonlóan hazánkban is legyen ipari park törvény, az ehhez vezető kodifikációs munkát mielőbb kezdeményezze a tárca.
- A térségfejlesztésben az ipari parkok szerepe mind
jelentősebb. A felzárkózás előmozdításának differenciált feltételeiről kormányzati szinten is érdemben
gondoskodni szükséges.
- Az ipari parkok jelentős részénél továbbra is meghatározó feladat a foglalkoztatás bővítésének előmozdítása, a munkahelyteremtés. Az IPE – együttműködve
a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal – erőfeszítéseket tesz e cél elérése érdekében, különös tekintettel a felzárkózó térségekre.
- A fentiekre tekintettel az Egyesület – más szervekkel
együtt – javasolja az Ipari Parkok Fejlesztési Tanács
működésének felélesztését, hogy a szükséges javaslatokat az érintettek bevonásával lehessen előkészíteni. Az Ipari Parkok Egyesület kész ebben a munkában továbbra is részt venni.
Megjegyzés: Jelenleg 190 ipari park van az országban,
több mint 170 ezren dolgoznak az ezekben működő
3200 cégnél. A parkokban működő vállalkozások adják
az ipari teljesítmény több mint negyedét, exportjának
több mint harmadát. A parkok infrastruktúrájuk kiépítésére 1992-től napjainkig 10,5 Mrd Ft költségvetési

forrást kaptak. 2007 és 2013 között a potenciális
pályázati forrás elérheti a 250 Mrd Ft-ot.
Budapest, 2007. május 31.”

Oktatási és Kulturális
Minisztérium
A Nemzeti Bologna Bizottság soron következő ülésére
2007. június 20-án került sor az OKM-ben.
-

-

-

Egyetértés született, hogy a 2007. május 17-18-ai
londoni miniszteri találkozó után kiadott Londoni Nyilatkozat részletes operatív tervének, illetve munkatervének megoldását minél előbb el kell kezdeni.
A Bizottság több tagja megvitatta a TÁMOP munkaprogramban található felsőoktatással kapcsolatos akciótervet, s az így kialakított NFT akcióterv-módosítás tervezetét továbbították a MAB, az MRK és az FTT elnökeinek. A hozzászólásokat is tartalmazó közös javaslatot
pedig megküldték az Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.
A szakirányok rendezetlensége témában megállapították, hogy összességében a szaknak, mint kompetenciát
adó képzésnek, valamint az egyetem/kar megnevezésének van jelentősége elsősorban a diplomában (a munkaerőpiac számára), a differenciált szaktudást jelentő
szakirány megjelenhet a diplomamellékletben.

Az ülésen Szövetségünket dr. Pakucs János, tiszteletbeli
elnök képviselte.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

Olasz Nemzeti Innovációs Ügynökség felállítása
Dr. Pánczél Mária , római TéT attasé összeállítása
Az olasz kormány nemrégiben nevezte ki az új Nemzeti
Innovációs
Ügynökség
(Agenzia
Nazionale
per
l’Innovazione) felállításáért felelős kormánybiztost, Ezio
Andreta személyében, aki jelenleg az olasz APRE (Európai Kutatásokat Népszerűsítő Ügynökség) elnöke,
korábban pedig az EU Kutatási Főigazgatósága ipari
kutatásokért felelős igazgatója volt. Az olasz törvények
szerint a biztosnak egy év áll rendelkezésére, hogy egy
hamarosan kinevezendő stratégiai és tudományos bizottság segítségével megalkossa az új intézmény statútumát és elindítsa annak operatív működését.
Az Agenzia Nazionale per l’Innovazione (ANI) még az
előző kormány, tavaly május eleji döntése alapján milánói székhellyel jön létre a helyi Kereskedelmi Kamara
által 2008-ban átadandó Innovációs Palotában. Az
intézmény működéséhez szükséges pénzügyi források
garantálásáért Letizia Moratti, korábbi oktatási és
kutatási miniszter, jelenlegi milánói polgármester sikeresen lobbizott a Prodi-kormány illetékes szakminisztereinél. Így az ügynökség nemcsak a közel 50 millió eurós 5 éves költségvetését kapta meg, hanem az eredetileg elképzelt innováció terjesztési, módszertani és a jó
példákat egy nemzeti regionális hálózat keretében propagáló tevékenysége mellé megkapja feladatul az új
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olasz innovációs törvény („Ipar 2015 program”) alapján
3 év alatt megnyíló, összesen 1 milliárd eurós ipari
innovációs pályázatok értékelését is.
Ezio Andreta egy konferencia szünetében elmondta a
magyar TéT attasénak, hogy az ANI ez év végére lesz
működőképes. Szándékai szerint a hazai, minden régióra kiterjedő aktivitás beindítása után kiemelten szorgalmazza majd az Európai Bizottsággal és minden EU
tagállam hasonló intézményével való együttműködést az
olasz „Ipar 2020 program” és az EU 8. kutatási és
technológia-fejlesztési keretprogramja sikeres előkészítése érdekében.

Magyar Szabadalmi
Hivatal
„Start-up Guide, Üzleti tanácsok kezdő m űvészeti
vállalkozók számára” címmel hiánypótló elektronikus
kiadvány jelent meg, melyet a Magyar Formatervezési
Tanács kezdeményezésére, a Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem (MOME) Menedzserképző Intézete közreműködésével, Szenes Gábor szerkesztő és huszonnégy szakértő szerző készített.
A vállalkozási, pályázati, kommunikációs és iparjogvédelmi alapismereteket tartalmazó kiadvány, elsősorban
a művészeti szakok végzőseinek, pályakezdő formatervezőknek, iparművészeknek, építészeknek készült.
A kiadvány tömören sorra veszi egy új vállalkozás elindításához szükséges lépéseket. Több fejezet foglalkozik a
vállalkozás sikerességét ma alapvetően befolyásoló
kommunikáció különféle formáival, így például azzal,
hogy miként kell sajtóközleményt írni, hogyan épüljön fel,
és mit tartalmazzon egy jó weboldal, mi a PR lényege,
és hogyan lehet hatékonyan reklámozni.
Arról is olvashatunk, hogy miért érdemes piackutatást
vagy SWOT-analízist végezni, mire való a védjegy, a
szabadalom, mi a szerzői jog és hogyan kell szponzort
keresni. E szerteágazó ismeretanyagot a szerkesztők a
lehető legszorosabb egységbe, áttekinthető rendszerbe
foglalták.
Minden fejezetben keretes szövegek is találhatók, melyekben az adott témával kapcsolatos praktikus információk, alapadatok, tájékozódási pontok, „receptek”,
olvashatók.
A kiadványt sikeres hazai designerekkel készült interjúk
zárják, melyekben pályájuk eddigi történetét, tapasztalataikat ismerhetjük meg. A szerkesztők – az első lépéseket megkönnyítendő – a pénzügyi tervezéshez szükséges táblázatokat is mellékeltek az anyaghoz.
A Start-up Guide szabadon letölthető a Magyar Formatervezési Tanács honlapjáról:
www.mft.org.hu/startupguide
A szerzők az olvasói véleményeket és a javaslatokat az
mft@hpo.hu e-mail címre várják.

Szakirodalom-figyelõ
Szakirodalom-figyelõ
Angol-magyar Jogi, Kormányzati, Politikai Értelmező
Szótár Magyar-angol szószedettel - Panem Könyvkiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
Szó szerint hiánypótló, s ezzel különösen hasznos a
PANEM újabb szakszótára, akárcsak a korábbi, az Angol-magyar informatikai értelmező szótár (L. MISZ Hírlevél 2005/1.sz). Minden nyelvet csupán azokban a
fogalmi körökben értünk igazán, amelyekben a tényleges használat során elegendő jártasságot szereztünk.
Minden szakterületnek kialakul egy sajátos szókincse,
részben a tényleges működése nyomán - beleértve azt
is, hogy saját fogalmakat alkot a maga használatára,
bizonyos szavakat, kifejezéseket pedig a saját céljára az
addigiaktól eltérő jelentéstartalommal ruház fel és így
alkalmazza azokat -, részben midőn folyamatosan fejlesztik, finomítják annak szakirodalmát.
Nagyon is érvényes ez a jogi, kormányzati, politikai területekre. Ha a kívülálló nem ismeri ezek sajátos fogalomkészletét, szóhasználatát, gyakran félreértheti azok
tényleges jelentését, s még gyakrabban nehezen követhető hivatali zsargonnak találja azokat. Az ilyen megértési problémák hatványozottan jelentkeznek, ha egy
idegen nyelv szakmai szóhasználataival kell megbirkóznunk. Az pedig még sokkal igényesebb feladat, hogy
használni is tudjuk a másik nyelv szakmai kifejezés- és
fogalomkészleteit.
Az angolok, majd nyomukban a britek sok évszázada a
maguk sajátos jogrendjét követik és fejlesztik, ami
méginkább különleges jelentéstartalommal töltötte meg
e szakterületen a kifejezés- és fogalomkészletüket - ezt
értse a külföldi, ha tudja! A jogi nyelv azután nagyrészt a
maga képére formálja a kormányzati szóhasználatot,
annál is inkább, mivel az államigazgatásnak eleve a
jogrend keretei között, annak szabályai szerint kell teljesítenie a feladatát, és így logikus és célszerű, hogy a
nyelvezetében is ahhoz illeszkedjék.
A politika szóhasználatát szintúgy sajátos tényezők formálják: egyrészt a politikacsinálók sokszor tudatosan is
duplafenekű nyelvezete, manapság pedig, a mindent
elöntő tömegkommunikáció korszakában, legalább anynyira a médiáé is.
Ebben a szótárban közel 12 ezer angol címszó és kifejezés magyar megfelelőjét, szükség szerint annak rövid,
értelmező magyarázatát kapjuk, hozzájuk sok helyütt
angol példamondatokat is (azok magyar fordításával),
hogy a szövegösszefüggésben is követhessük a jelentésüket és annak változatait. A szótár a maga szakterületein átfogja az angol és az amerikai nyelvhasználatot,
valamelyest még a sajátos szlenget is, továbbá az Európai Unió intézményei által használt angol kifejezéseket.
A jobb megértést helyenként rövid idézetek bemutatásával, másutt megjegyzésekkel is segíti. Egészen köznapi szavak is megjelennek benne, ha részét alkotják sajátos jogi kifejezésnek is. Így pl. a „shop” szócikk megad a
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köznyelvben és a jogi nyelvben egyaránt használt kifejezéseket, mellettük pedig olyan speciális jelentésűeket,
mint „closed shop” ill „union shop” (USA), ami szakszervezeti tagok kizárólagos alkalmazását jelenti. Egyes, a
magyar megközelítéstől alapjaiban eltérő kifejezések
megértését jegyzetek segítik.

Tény az is, hogy a termékek küllemét, valamint azok
ergonómiai jellemzőit rendszerint számos olyan tényező
is befolyásolja, amelyek kialakításában a technológiai
szempontok elegendő mozgásteret adnak ahhoz, hogy a
formatervező azokat bizonyos keretek és határok között
bárminemű többletköltség előidézése nélkül alakíthassa.

A felsorakoztatott szó- és kifejezéskészlet alapja az
angolszász fogalomrendszer és szóhasználat. A magyarból kiinduló keresésre a magyar-angol szószedet
szolgál, amely a kötetet lényegében a magyar-angol
szakszótár használati értékének nagy részével is felruházza. A kiadó ugyanakkor maga is kiemeli, hogy a
magyar rendszer kifejezéseinek nem mindegyike található meg itt.

A magasabb esztétikai és ergonómiai értékű külső kialakítása igen sokszor nem kíván egyebet, mint a termelő igényét és a formatervező szaktudását. Felhasználási területeinek igen nagy hányadán a designnak van
egy marketing szempontból különösen fontos funkciója:
viszonylag kis változtatásokkal - azaz költségkímélő módon - is képes új küllemet teremteni, annak révén pedig
új keresletet létrehozni.

Charlotte & Peter Fiell: Design Kézikönyv - Fogalmak Anyagok - Stílusok - Taschen/Vince Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése
A design lényegét minden nyelvújítási szándék nélkül is
küllem-tervezésként foglalhatjuk össze. Hasonló jelentéstartalommal használtuk, használjuk a formatervezés
fogalmát. Ezt az elegáns kis kötet méltán nevezhetjük a
designhoz kapcsolódó fogalmak, továbbá a termékei
létrehozásában alkalmazott stílusok és jellegzetes anyagok kitűnően illusztrált képes enciklopédiájának.
Amint ez az áttekintés is kiválóan szemlélteti, a design
felhasználási köre gyakorlatilag az élet minden területét
átfogja, a fejléces levélpapírtól és a hétköznapi használati tárgyaktól a gyógyászati és a katonai eszközökig. Az
autógyártásban csaknem a kezdettől fogva kiemelkedő
jelentőséget kapott, különösen a személyautóknál.
Már évtizedekkel ezelőtt igen fontos szerepe volt a
modern termelőeszközök és berendezések előállításában is, olyannyira, hogy egyik meghatározó megjelenítési eszközévé vált azok korszerű voltának. És amióta a
gyorsan fejlődő elektronikával és termelékenységgel
kiélesedett a verseny a szórakoztató elektronikai-, majd
informatikai termékek piacán, a design itt is arra szolgál, hogy az élenjáró minőséget sugallja.
A design markánsan kétarcú tevékenység: egyrészt
művészi alkotás, másrészt viszont - legalább is jelentős
részben - olyan tervezőmunka, amelynek eredményei az
árutermelés körében hasznosulnak, és annak fogalmai
szerint állítanak elő értéket. A gazdasági szakember
nézőpontjából tehát az innovációs fejlesztés egyik fontos
területe, amely a termékek külső megjelenésének alakítását használja a hozzáadott érték előállításának eszközéül. Gazdasági szerepe és jelentősége éppen abban
áll, hogy igen számottevő mértékben hozzásegíthet az
árutermelés jövedelmezőségének javításához.
Ezt azáltal éri el, hogy a külső kialakítás formálása
révén az ipari termékek meglehetősen jelentős részénél
számottevő mértékben képes befolyásolni azok használati értékét, kelendőségét, és - ami az árutermelési
viszonyok között döntő jelentőségű lehet - azok eladhatóságát és piaci értékét.
Gyakorlati jelentőségéhez tartozik, hogy alkalmazása - a
tévhitekkel ellentétben - nem szükségképpen drágítja
meg a terméket. Lehetősége mindenkor eleve adott,
hiszen nincsen gyártmány külső nélkül, minden tárgy
valamilyen formában létezik - ezt alakíthatja a design.

Hogyan, milyen eszközökkel és építőanyagokkal teszi
mindezt, és milyen uralkodó stílusok váltották ebben
egymást? Erről kapunk itt tudástár-értékű, betűrendes
áttekintést. Benne sok egyéb közt olyan címszavakat is
találunk, mint pl. design fogyatékkal élőknek; A kézművesség újraéledése; Hasznos design; Szín a formatervezésben; Biomorfizmus - és sorolhatnánk. A kötte
kiállítása pedig kiemelkedően elegáns - ahogy azt a
Vincénél megszoktuk.

Anna Maria Sigmund: Diktátor, démon, demagóg Kérdések és válaszok Adolf Hitlerről - Athenaeum
2000 Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése
E kötet elsőként talán azt a kérdést veti fel, vajon időszerű-e, hogy Hitlerről ma könyv jelenjék meg. Nos,
nagyon is igaz a mondás, hogy a történelem a jelen
tanítómestere, és aki nem ismeri a múltat, az arra van
kárhoztatva, hogy ismét elkövesse annak hibáit. Hitler
pályafutását ismerni kell.
Nemcsak azért, mert rettenetes művének hatásai máig
élnek, és nélkülük az egész világunk más lenne - valószínűleg sokkal élhetőbb, egészségesebb, normálisabb.
Nem is csak azért, mert Hitler Harmadik Birodalmának
a nyugati világ leigázására törő fenyegetése nélkül Sztálin birodalma sem gyűrhette volna maga alá Európa
jelentős részét, és vonhatta volna a befolyása alá a
harmadik világ nagy hányadát - bár ennek a tanulságai
is örökéletűek.
Hitler életében, pályájában, művében a legfőbb tanulság
minden bizonnyal maga a tény, hogy a felvilágosult (?)
20. században elegendőek voltak egyetlen, kétségtelenül kiváló adottságokkal bíró, vasakaratú ember képességei, és az európai civilizáció minden humanista értékét, morális fékjét kíméletlenül félresöprő, kiiktató politizálása ahhoz, hogy katalizátora és vezetője lehessen az
újkori történelem legkíméletlenebb, legagresszívebb
totális diktatúrája kialakulásának és hatalmas ívű előretörésének.
Egyszerű azt mondani, hogy ő volt a 20. sz. fekete
géniusza, a kor - és hatását tekintve talán minden eddigi korok - legsötétebb démona, aki ártó szellemként
messze túlszárnyalni látszik még nagy, és nem kevésbé
gyászos emlékű kortársát, Sztálint is, hiszen az utóbbi
sokkal rejtettebben gyakorolta a gyűlölet művészetét.
Egyszerű reá és a legkiemelkedőbb társaira hárítani a
felelősséget az örökre megbocsáthatatlan bűnökért,
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ami ugyebár egyben a felmentést is jelenti másoknak. A
nagy kérdés, hogyan és miért volt képes a szavaival
felgyújtani előbb Németországot, majd a világ jelentős
részét, miért szegődtek milliók és milliók a vakbuzgó
híveivé, s váltak szó szerint gyilkos rezsimjének támogatóivá, sőt cinkosaivá. A Hitler-tanulságok tehát nem is
Hitlerről szólnak, hanem az ő pályafutása tükrében a
társadalom szövetéről. Ezek megismerését segíti
Sigmund e könyve is.
Elsősorban azoknak hasznos és érdekes ez a mű, akik
még nem rendelkeznek alapos ismeretekkel e témában.
Nem kiemelkedő alkotás, nem szolgál jelentős új felismerésekkel. Nem is ad átfogó, elmélyült értékelést az
emberről, aki talán lehetett volna közepes festőművész,
e helyett azonban Führerré lett, és halotti máglyaként
magára gyújtotta a világot, sem pedig a korról, amelyben ezt megtehette.
Ezeknek hét szeletét, kérdéskörét elemzi, mintegy válaszokat keresve hét meghatározó jelentőségűként beállított kérdésre. Sigmund történész és újságíró, s a legismertebb műveinek felsorolása, azok címei arra engednek következtetni, hogy igyekszik a maga területén
bestseller témákat feldolgozni.
E kötetének hét kérdésköre, fejezete is tükröz valamit
ebből. Kifejezetten jók azok a fejezetei, amelyek a politikusi pályafutásának felívelő szakaszán mutatják be Hitlert, tehetségének számos olyan vonását bemutatva,
amelyek segítenek jobban érteni a hatását, vonzerejét,
és azt, hogy miért tartott olyan sokáig, amíg a Nyugat
felismerte benne a halálos, megbékíthetetlen ellenséget.
Érdekes egy fejezetet olvasnunk arról is, hogy ellene
több merényletet terveztek és kíséreltek meg, mint a
világtörténelem bármely más politikusa ellen. Vannak
viszont részek, amelyek kissé szenzációhajhász, de
legalább is öncélú kutakodásként hatnak.

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség
és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.
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DUNA TV, DUNA HÍREK, KÉSŐ ESTI HÍRADÓ 2007. JÚNIUS 7.
„…Bajnai Gordon kormánybiztos szerint a magyar iparban kell találni néhány olyan különlegességet, amely a
legkiválóbb lehet Európában. A fejlesztéspolitikáért felelős politikus ezt Párizsban mondta az Európai Kutatási
és Innovációs Szalon megnyitója alkalmából. A rendezvényre hét magyar városból utazott küldöttség…”
INFOMEDIA KIADÓ, 2007. JÚNIUS 7.
NOVATECH.COM 2.0 - INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI
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GONDOLA, 2007. JÚNIUS 7.
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MAGYAR GRAFIKA, 2007. MÁJUS 31., 93-94. OLDAL
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INGYENES KAMARAI TANÁCSADÁS
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HÍRADÓ ONLINE, 2007. JÚNIUS 11.
KIHIRDETTÉK A 16. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY EREDMÉNYÉT

ZÖLD ÚJSÁG, 2007. JÚNIUS 8., 46. OLDAL
HALFELVÁGOTT , HALVIRSLI ? -MIÉRT IS NE?!
KLUB RÁDIÓ-TÖBBET ÉSSZEL, 2007. JÚNIUS 8.
„…A stúdió két vendége Balogh Tamás, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium innovációs főosztályának
vezetője és Monszpart Zsolt, a Magyar Innováció
Szövetség általános elnökhelyettese…”
NÉPSZAVA , 2007. JÚNIUS 9., 5. OLDAL
EREDMÉNYT HIRDETETT A VALDEAL
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 9., 1. OLDAL
KIEMELT MILLIÁRDOK
KISALFÖLD, 2007. JÚNIUS 9., 4. OLDAL
TIZENNYOLC PROJEKT KIEMELVE
VASÁRNAPI HÍREK, 2007.

JÚNIUS

10.,

VASÁRNAP ,

21.

OLDAL

HAZAI CÉGEK A SIKER KAPUJÁBAN
KIHIRDETTÉK A VALDEAL INNOVÁCIÓS

PÁLYÁZATÁNAK ERED-

MÉNYÉT

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 11., 6. OLDAL
IPARI PARKOK KERESTETNEK
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 11., HÉTFŐ, 6. OLDAL
JÚNIUS 11-12.
INNOFÓRUM 2007 - XV. HAZAI SZELLEMI TERMÉKBÖRZE
„…A kétnapos rendezvényen az innovatív vállalkozások,
a kutatóhelyek, a felsőoktatási Intézmények, illetve a
feltalálók, kutatók mutatják be és kínálják fel értékesítésre szellemi termékeiket. Helyszín: Millenáris park…”
KOSSUTH RÁDIÓ, KOSSUTH-DÉLUTÁN, 2007. JÚNIUS 11.
INNOFORUM 2007
„…Ki gondolkodott Önök közül azon, hogy a pénzérmék
miért csengenek különbözően vagy hogy milyen fizikai
különbség van az egyes érmék hangjai között? Vagy
hogy mely frekvenciaértékek jellemzőek egy adott érmére? Én sem szoktam ezen gondolkodni, még a szabadidőmben sem, viszont akik igen, nincsenek sokan, szám
szerint ketten vannak, rögtön visznek minden díjat. Pl.
az ifjúsági tudományos és innovációs tudományos
versenyen, ahol Mohácsi Edit járt és egyéb díjazottakkal
is beszélgetett…”
DUNA TV, DUNA HÍREK, 2007. JÚNIUS 11.
HÍRÓRA - HÍRADÓ
„…Nemcsak az eredetiség, de az alaposság és a működképesség is jellemzi az idei Ifjúsági Innovációs Verseny pályaműveit. Hangzott el a Jövő Házában tartott
díjkiosztón. A szellemi seregszemlére összesen 53-an
pályáztak…”
IT-BUSINESS, 2007. JÚNIUS 11.
BESZÉLJÜNK AZ INNOVÁCIÓRÓL!
„…A kommunikáció fontosságát alapvetõen három
tényezõ indokolja. Elõször is el kell fogadtatni az emberekkel, hogy a természet- és mûszaki tudományok meghatározó jelentõségûek. Közérthetõ módon kell bemutatni azokat a bonyolult folyamatokat, tudományos
eredményeket, amelyek a napi életünkben felmerülõ
problémákra - részben az adófizetõk pénzébõl - megoldást nyújthatnak…”
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MFOR.HU, ÜZLETI NEGYED, 2007. JÚNIUS 11.
GÖMBROBOTTAL JÖNNEK A FIATAL MAGYAR ZSENIK
BLIKK, 2007. JÚNIUS 12., 4. OLDAL
GÖMBROBOTTAL JÖNNEK A FIATAL BUDAPESTI ZSENIK
„…BUDAPEST - Távirányítható űrgömbrobotot fejlesztett
ki Gilyén András (19) és Szvoboda Péter (19). A két
fiatal zseniális találmányával megnyerte a 16. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt,
amelyen csak 15-20 év közötti fiatalok vehetnek részt.
Az első díjért többen is versenyben voltak, végül a zsűri
4 nyertest hirdetett. A két diák 5 hónap alatt közösen
készítette el Hungaroszféra névre keresztelt gömbrobotját…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 12., KEDD, 11. OLDAL
ERŐS INFORMATIKAI KÉPZETTSÉG ...
„…nagy intelligencia, jól alkalmazható tudás, számítástechnikai érdeklődés jellemzi a 16. Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Verseny helyezettjeit. A
díjakat Sólyom László köztársasági elnök adta át a fiataloknak…”
MAGYAR TŐKEPIAC, 2007. JÚNIUS 12., KEDD, 1. OLDAL
KEDVEZŐ A MAGYAR KIVITEL SZERKEZETE
„…Magyarország rendelkezik a fejlett technológiát képviselő termékek legnagyobb exporton belüli arányával az
Európai Unió kelet-európai új tagországai közül - derül ki
egy kimutatásból, amelyet az Európai Bizottság hétfőn
hozott nyilvánosságra Brüsszelben. A 18 százalékos
uniós átlaghoz képest Magyarországon 22 százalék az
ilyen termékek kiviteli aránya az unión kívüli országokkal
folytatott kereskedelemben. Ennél magasabb aránnyal
csak Málta, Luxemburg, Írország és Nagy-Britannia
rendelkezik.
Janez Potocnik kutatási ügyekért felelős biztos a kutatással és innovációval kapcsolatos legfrissebb uniós
adatokat mutatta be a sajtónak. A statisztika egyik
legnagyobb tanulságaként azt vonta le: az uniós versenyképesség fejlődésének útjában állhat az, hogy a
cégek általában nem fordítanak eleget kutatásra és
újítások kidolgozására. Miközben az ilyen jellegű befektetések aránya Európában az elmúlt években nem változott, a nagy világgazdasági partnereknél, az Egyesült
Államoknál és Japánnál jelentős a növekedés…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 12., KEDD, 2. OLDAL
KEVÉS JUT INNOVÁCIÓRA
A HÓNAP VÉGÉRE KÉSZÜL EL A KORMÁNY INTÉZKEDÉSI TERVE
„…A kormánypolitikusok szerint a gazdasági szféra nem
ad elég pénzt innovációra, a vállalkozók viszont úgy vélik,
az állam adós a k+f hathatós támogatásával. Így nem
csoda, hogy hazánk erős lemaradásban van ezen a
területen…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 12., KEDD, 2. OLDAL
NYILVÁNOS A GAZDASÁGI TÁRCA 2010-IG SZÓLÓ STRATÉGIÁJA
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 12., KEDD, 5. OLDAL
KUTATÓI FIZETÉSEK : VEZET AUSZTRIA
„…Ausztriában, Luxemburgban és Hollandiában a legmagasabbak az EU-ban a kutatói fizetések - állapítja
meg egy felmérésében az Európai Bizottság. Míg azon-
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ban az éllovas Ausztriában a tudományos kutatók évi
60 530 euróra számíthatnak, addig az Egyesült Államokban és Japánban némileg még ennél is magasabbak a fizetések…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 12., KEDD, 10. OLDAL
ÚJ BIZTONSÁGI FEJLESZTŐ-KÖZPONT VESZPRÉMBEN
„…Európában egyedülálló biztonságtechnológiai megoldásokat fejlesztő központot alapít TSEC Institute - Hungary néven az amerikai Alacera International Corp, a
Kürt Zrt. és a Pannon Egyetem. A veszprémi k+f bázis
a jövő év első felében kezdi meg működését, s mintaként szolgál az Egyesült Államokban és a közel-keleti
térségben létrehozandó további TSEC-intézetek számára
is…”
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 12., 5. OLDAL
FELELŐSSÉG A JÖVŐÉRT
COMPUTERWORLD SZÁMÍTÁSTECHNIKA, 2007.
5. OLDAL
NEMZETKÖZI KUTATÓKÖZPONT VESZPRÉMBEN

JÚNIUS

12.,

15

Sajtószemle
nyert az Ifjúsági Innovációs Versenyen, amelynek díjait a
Hazai Szellemi Termékbörze első napján osztottak ki…”
MTV ONLINE, 2007. JÚNIUS 13.,
MAGYAR BÁLINT: KIEMELKEDŐ FEJLESZTÉSEK

VÁRHATÓK AZ

OKTATÁSBAN

HÍRADÓ ONLINE, 2007. JÚNIUS 13.
MAGYAR BÁLINT: KIEMELKEDŐ FEJLESZTÉSEK

VÁRHATÓK AZ

OKTATÁSBAN

ORSZÁGOS METRO, 2007. JÚNIUS 14., 5. OLDAL
DIÁKFELTALÁLÓK ÖTLETPARÁDÉJA
METRO, 2007. JÚNIUS 14., 18. OLDAL
DIÁKOK ÖTLETPARÁDÉJA
GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM , 2007.
42. OLDAL
MEGÚJULÓ FORRÁSBÓL SZÁRMAZÓ KOMPONENSEK
A ZÖLDEBB ÜZEMANYAGOKÉ A JÖVŐ
„…A vállalat kénmentes üzemanyagai több alkalommal
Innovációs Nagydíjban, az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, a Környezetvédelmi Minisztérium és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Különdíjában
részesült…”

JÚNIUS,

COMPUTERWORLD SZÁMÍTÁSTECHNIKA, 2007. JÚNIUS 12.,
6. OLDAL
MEG KELL KÜZDENI A BEFEKTETÉSEKÉRT
ECHO TV, INNOVÁCIÓS HÍREK, 2007. JÚNIUS 12.
„…Létfontosságúvá vált a termékfejlesztések megfelelő
tesztelése és kutatása is a Szonda legújabb felmérése
szerint; Megrendezésre került a XVI. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny; Elindult
az innováció menedzsment képzés…”

NAPLÓ, 2007. JÚNIUS 14., 4. OLDAL
FELÉRTÉKELŐDIK A "CÉGES" TUDÁS

HÍRTV, REGGELI JÁRAT , 2007. JÚNIUS 12.
16. IFJÚSÁGI INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
VENDÉGEK: SZVOBODA PÉTER, CSANÁDI ISTVÁN ÉS BUZA
DÁNIEL, DÍJAZOTTAK

KLUB RÁDIÓ, TÖBBET ÉSSZEL, 2007. JÚNIUS 14 ÉS 15.
GÖMBROBOT A SZENT MARGIT GIMNÁZIUMBAN, MEGALKOTÓI
INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT NYERTEK .
VENDÉG: GILYÉN ANDRÁS, AZ EGYIK KONSTRUKTŐR.

TELEPRESS, 2007. JÚNIUS 12.
ÁTADTÁK XVI. ORSZÁGOS IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS
CIÓS VERSENY DÍJAIT

ÉS INNOVÁ-

IT-BUSINESS, 2007. JÚNIUS 12., 15. OLDAL
BESZÉLJÜNK AZ INNOVÁCIÓRÓL!
SZABÓ GÁBOR, A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKE
DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 13., 3. OLDAL
BUZA DÁNIEL A JÖVŐ EMBERE
A SZÉCHENYIS DIÁK TAGJA LETT A MAGYAR FIATAL TUDÓSOK
TÁRSASÁGÁNAK
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 13., SZERDA, 5. OLDAL
NEM JAVUL AZ UNIÓS K +F
A MAGÁNSZFÉRA ÉS A KORMÁNYZATOK SEM ELÉG AKTÍVAK
KUTATÁS -FEJLESZTÉSBEN

A

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 13., SZERDA, MEDICINA
VIII. OLDAL
INTELLIGENS BETEGFIGYELŐ RENDSZEREK
„…Bioelektromos orvosi képalkotó rendszer kidolgozására készül a veszprémi kutató-fejlesztő központ…”

MELLÉKLET,

INFORADIO.HU, 2007. JÚNIUS 13.
MAGYAR SIKEREK : ÖNJÁRÓ GÖMBROBOT

ÉS

KÉZÍRÁS-

FELISMERŐ

„…Gimnazisták által készített önjáró, irányítható gömbrobot és számítógépes kézírás-felismerő is első díjat

INFOVILÁG, 2007. JÚNIUS
TEHETSÉGKUTATÁS 2007

NÉPSZABADSÁG, 2007.

A VASAKARAT SIKERT ARAT

JÚNIUS

14.,

CSÜTÖRTÖK,

12.

OL-

DAL

A HARMADIK TÉNYEZŐ
„…Sem az MNB kiadványa, sem Csermely Ágnes cikke
nem szól arról a közgazdasági szakirodalomban meggyőző módon bizonyított kapcsolatról, amely egy ország
innovációs aktivitása és a TTT hosszú távú alakulása
között van. Arról, hogy a XX. században, s különösen
annak második felében az innováció vált a TTT növekedésének meghatározó tényezőjévé…
…A gyenge innovációs teljesítményünket annak ellenére
sem sikerült javítani, hogy az állam - igaz, a jelentős
adó- és járulékemelésekkel egyidejűleg - "ösztönzők",
adókedvezmények, támogatások, pályázatok stb. - változatos lehetőségét kínálta fel a vállalatoknak. Mindez
nem tudta ellensúlyozni az intézményrendszer működési
zavaraiból és a makrogazdasági feltételek romlásából
fakadó bizonytalanságoknak a vállalkozói várakozásokban megnyilvánuló hatásait…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 14., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL
ÚJ TEREPEN AZ OUTSOURCING
KÜLÖNBÖZIK A MEGRENDELŐK ÉS A SZOLGÁLTATÓK IGÉNYE
„…Bár az informatika még mindig jelentős szét képezi a
tevékenységkiszervezésnek (outsourcing), a megoldás
fokozatosan kiterjed a stratégiai fontosságú alaptevékenységekre (gyártás, szolgáltatás), illetve a kutatásfejlesztésre - derül ki a PricewaterhouseCoopers (PwC)
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Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Sajtószemle
globális outsourcing felméréséből. A kiszervezés kiterjesztése az innovációra és a kutatás-fejlesztési tevékenységre különösen a média, a távközlés és az informatikai szektorban figyelhető meg…”
LÁNCHÍD RÁDIÓ, LÁNCHÍD EXPRESSZ, 2007. JÚNIUS 14.
INTERJÚ GILYÉN ANDRÁSSAL ÉS SZVOBODA PÉTERREL
MÉRNÖK ÚJSÁG, XIV. ÉVFOLYAM , 6.
15. OLDAL
ÖRÖMZENE ÉS ÜNNEPI NAP

SZÁM,

2007.

JÚNIUS,

MÉRNÖK ÚJSÁG, XIV. ÉVFOLYAM , 6. SZÁM, 2007. JÚNIUS,
16-19. OLDAL
MAGYAR MŰSZAKI ÉRTELMISÉG NAPJA KÖZÖS ÜNNEPÜNK
A TALÁLÉKONY MÉRNÖK ÉS A TUDÁS ARISZTOKRÁCIÁJA
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 15., PÉNTEK, 20. OLDAL
VONZZÁK-E A MAGÁNTŐKÉT A MAGYARORSZÁGI FEJLESZTÉSEK ?
„…Nagy még a tanácstalanság az Új Magyarország
fejlesztési tervvel kapcsolatban: senki sem válaszolt
határozott igennel a címben feltett kérdésre, igaz,
nemmel sem. Biztosnak csak az látszik, hogy a makrogazdasági helyzet, az adóterhek és a pályázati feltételek
döntők lesznek a magántőke megmozdulásában…”
PIAC ÉS PROFIT ONLINE, 2007. JÚNIUS 15.
ROMLIK A K+F HATÉKONYSÁGA
SZABAD FÖLD, 2007. JÚNIUS 15., 34. OLDAL
DIÁKGÖMBROBOT

…Ezt az ország külgazdasági integrációjának erősítésével, az üzleti környezet minőségének javításával, az
innováció erősítésével és a vállalkozói kultúra nimbuszának emelésével kívánja javítani a kormány…
… Fogalommagyarázat
A közgazdászok között nincs teljes egyetértés, hogyan
lehet mérni a versenyképességet. A nemzetközi gyakorlatban elsősorban a világexportból való részaránnyal
vagy oly módon, hogy ehhez milyen költségek, milyen
árak járulnak hozzá. Illetve azt lehet mérni, hogy ehhez
milyen makro- és mikrogazdasági környezet járul hozzá…”
HÍRADÓ ONLINE, 2007. JÚNIUS 18.
FIATAL KUTATÓK TALÁLMÁNYÁT EURÓPA -SZERTE

HASZNÁLHAT-

JÁK

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP, 2007. JÚNIUS 18., 14. OLDAL
KÉSZPÉNZT ÉR A TUDÁS
ECHO TV, MILLIÓK REGGELIRE, INNOVÁCIÓS HÍREK, 2007.
19.
KEVÉS PÉNZ JUT MAGYARORSZÁGON AZ INNOVÁCIÓRA
COMPUTERWORLD SZÁMÍTÁSTECHNIKA, 2007. JÚNIUS 19.,
7. OLDAL
GYENGE KUTATÁSFEJLESZTÉS

JÚNIUS

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 19., KEDD, 12. OLDAL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS – NKTH
„…A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium két szakaszos pályázatot hirdet az Európai Neutronkutató Központ (ESS) magyarországi megvalósítási helyszínének
kiválasztására…”

HVG, 2007. JÚNIUS 16., 71-74. OLDAL
PÉNZECSKEGYORSÍTÓK
PÁLYÁZAT NÉLKÜLI UNIÓS PROJEKTEK
„…A kormány egy hónap múlva vizsgázik abból, képes-e
elfogulatlanul dönteni az egyes régiók úgynevezett kiemelt projektjeiről. Az első igénylista végösszege megközelíti a 2 ezermilliárd forintot…”

MAGYAR MINŐSÉG TÁRSASÁG, XVI. ÉVFOLYAM 6.
2007. JÚNIUS, 35. OLDAL
GRATULÁLUNK AZ INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ NYERTESEINEK!
ÁTADTÁK A 2006. ÉVI INNOVÁCIÓS DÍJAKAT

NÉPSZABADSÁG, 2007. JÚNIUS 16., SZOMBAT , HÉTVÉGE
MELLÉKLET 28. OLDAL
ENERGIAÁTVITEL REZONANCIÁVAL
A GYAKORLATI MEGVALÓSÍTÁS ÚTJÁBAN MÉG ÉLETTANI KÉRDŐ-

NAPLÓ, 2007. JÚNIUS 20., 6. OLDAL
AZ INNOVÁCIÓ RÉGIÓJA

JELEK IS ÁLLNAK

„…Ismét egy csattanós példa arra, hogy régóta ismert
fizikai jelenséget vagy műszaki eljárást napjaink igénye
érlel mindennapi alkalmazássá. A napokban arról értesülhettünk, hogy a mágneses rezonancia elvét hasznosítja a hírneves amerikai MIT műegyetem és egy haditechnikai intézet kutatógárdája (a Népszabadság is hírt
adott erről június 9-i számában)…”

SZÁM,

ZALAI HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 20. 3. OLDAL
KISTÉRSÉGI TAPASZTALATCSERE

CEO, VIII. ÉVFOLYAM , 2007/2., 16-18. OLDAL
A KODAK MEGALKOTÓJA
„…Háromévi kísérletezés után Eastman valóban készített egy használható száraz fotólemezt. Aztán azon
kezdett gondolkodni, hogyan tudna pénzt csinálni erőfeszítései gyümölcséből…”

LEGFŐBB PRIORITÁSOKAT

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 20., SZERDA, NAPI EGÉSZIII. OLDAL
VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐ LETT AZ ÉV GYÓGYSZERE
DÍJAZTÁK A RICHTER GEDEON INNOVÁCIÓJÁT
„…Az Év Gyógyszere 2006 díjat a Richter a „Lisonorm®
kombinált hatóanyag-tartalmú tabletta – Eredeti, új
magyar fixkombinációs gyógyszerkészítmény és eljárás
ennek előállítására” című pályázatával nyerte el…
…Az új originális fixkombinációs vérnyomáscsökkentő
készítmény 2004 őszén került a gyógyszertárak polcaira, és egy évvel később elnyerte az Innovációs Nagydíjat…”

„…Az államháztartási egyensúly megteremtésével másfél-két éven belül be kell indulnia a gazdasági növekedésnek…

DUNAÚJVÁROS, 2007. JÚNIUS 20.
FIATAL TUDÓSUNK

DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 16., 3. OLDAL
EGY DANI, AKI FELTALÁLTA ÖNMAGÁT
HÍRTV, KERESZTMETSZET, 2007. JÚNIUS 17.
INTERJÚ GILYÉN ANDRÁSSAL ÉS SZVOBODA PÉTERREL
NÉPSZAVA , 2007. JÚNIUS 18., HÉTFŐ, 5. OLDAL
VERSENYKÉPESSÉGBŐL EGYELŐRE KÖZEPES
A KÉSZÜLŐ JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÁR FIGYELEMBE

VESZI A

SÉGÜNK,
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„…A Széchenyi István Gimnázium diákja Búza Dániel
első helyezést ért el a 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen. Az első helyért járó díjat Budapesten,
a Jövő Házában 2007. június 11-én a köztársasági
elnöktől, Dr. Sólyom Lászlótól vette át…”
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 21., 4. OLDAL
FEHÉRVÁRON IS LEHETNE A KUTATÓKÖZPONT ?
MAGYAR HÍRLAP, 2007.

JÚNIUS

21.,

CSÜTÖRTÖK,

11.

OLDAL

LEHETŐSÉG FIATAL KUTATÓK RÉSZÉRE
„…Megnyílt tegnap a Magyar Telekom által létrehozott
Kitchen Budapest, amely a távközlés területén fiatal
kutatóknak ad teret és eszközt a fejlesztésekhez és a
kreatív csapatmunkákhoz. A helyszínen mérnökök, művészek és tervezők is együtt dolgoznak a kutatásfejlesztés és az oktatás terén, és kapcsolódási pontokat
keresnek a művészet, a tudományok és a média között…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 21., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL
KISEBB CSODA PHOENIXBEN
MAGYAR SZABADALOM ALAPJÁN GYÁRTOTT ELEMEK AZ USABAN

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 21., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL
AZ MTELEKOM-„KONYHA" ELSŐ FOGÁSAI
ÉLESBEN VIZSGÁZNAK A TÁVKÖZLÉSI CÉG KUTATÓ -FEJLESZTŐ
LABORATÓRIUMÁNAK INDÍTÓ PROJEKTJEI

MAGYAR DEMOKRATA , 2007. JÚNIUS 21., 66. OLDAL
IN MEMORIAM PUNGOR ERNŐ
„…Megint eltávozott egy ember, akit a Jóisten olyan
tehetséggel áldott meg, amivel keveseket Mint a bibliai
példabeszédben az öt tálentumot kapott szolga, ő is úgy
sáfárkodott tehetségével: az elszámolásnál megduplázta a kapott tehetséget. A magyar tudósvilág kimagasló
alakja…”
HETI VÁLASZ, 2007. JÚNIUS 21., 7. OLDAL
MEGHALT PUNGOR ERNŐ
HETI VÁLASZ, 2007. JÚNIUS 21., 44. OLDAL
SUTBA DOBOTT TALÁLMÁNYOK
„…A XV. Hazai Szellemitermék-börze vegyes képet mutatott. Az ifjú tehetségek változatlanul fantáziadús találmányokkal állnak elő, ám a felnőtt kutatók többsége
lassan belefásul a befektetőI érdektelenségbe…”
HETI VÁLASZ, 2007. JÚNIUS 21., 46. OLDAL
HAZÁNK A 27. HELYEN
„…Az Economist Intelligence Unit (EIU) legfrissebb innovációs világrangsorában Magyarország a 27. helyen áll,
megelőzve Csehországot, Észtországot, Lengyelországot és Szlovákiát. Előttünk jár ugyanakkor Szlovénia,
Ciprus…”
HETI VÁLASZ, 2007. JÚNIUS 21., 46. OLDAL
FIATAL KUTATÓ A NOBEL-DÍJ ÁTADÁSÁN
„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) mint a
Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS)
magyarországi képviselője 2002 óta egy magyar fiatal
kutatót jelölhet minden évben, hogy részt vegyen a
Nobel-díj átadási ünnepségén és az azt megelőző egyhetes stockholmi tudományos fórumon…

Sajtószemle
…a 2007 decemberében rendezendő 36. Stockholm
International Youth Science Seminar magyar résztvev ője Gilyén András, a budapesti Szent Margit Gimnázium
érettségiző tanulója lesz…”
HETI VÁLASZ, 2007. JÚNIUS 21., 46. OLDAL
ÚJ ADATOK AZ EURÓPAI K + F-RŐL
„…A közelmúltban jelent meg Science, technology and
innovation in Europe, 2007 Edition címmel az Eurostat
zsebkönyve a legfontosabb kutatásra és fejlesztésre
vonatkozó adatokkal…
A statisztikai adatok elemzése korántsem ad okot optimizmusra. Az EU és versenytársai közötti innovációs
szakadék nem csökkent…”
NÉPSZAVA , 2007. JÚNIUS 22., PÉNTEK, 5. OLDAL
KITCHEN BUDAPEST, A MAGYAR TELEKOM BOSZORKÁNYKONYHÁJA

„…Első projektjeinek bemutatásával hivatalosan is megnyílt a Magyar Telekom kutató-fejlesztő laboratóriuma, a
Kitchen Budapest. A KiBuban pályázat útján kiválasztott
fiatal tehetségek kapnak lehetőséget arra, hogy új
technológiai alkalmazásokat, művészeti alkotásokat
hozzanak létre…”
ÉLET ÉS TUDOMÁNY, 2007. JÚNIUS 22., 27. OLDAL
ÖNJÁRÓ GÖMBROBOT ÉS KÉZÍRÁS-FELISMERŐ
KELET-MAGYARORSZÁG , 2007. JÚNIUS 22., 5. OLDAL
SZAKÉRTŐK JÖTTEK A CSALIRA
VAS NÉPE, 2007. JÚNIUS 23., 4. OLDAL
REGIONÁLIS AKCIÓTERV
MAGYAR HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 23., SZOMBAT , 12. OLDAL
PROBLÉMÁS AZ FVM GAZDÁLKODÁSA
„…A kormány vizsgálja felül az agrárium szellemi értékeinek és tárgyi vagyonának állami kezelésben történő
megőrzése érdekében a kutatóintézetek privatizációját –
áll az Állami Számvevőszéknek az agrártárca működéséről készített jelentésében. A számvevőszék javasolja
az agrárpolitika középtávú tervének mielőbbi elkészítését
is…”
NÉPSZABADSÁG, 2007.

JÚNIUS

23.,

SZOMBAT ,

HÉTVÉGE 3.

OLDAL

LESZAKADÁSI TÜNETEK ÉS VÉSZJELEK
„…A közelmúltban gomba módra szaporodtak az ország
fejlődésének eltorzulására, a rendszerváltoztatás elhibázott jellegére, az állampénzügyi, növekedési teljesítményekben kialakult európai sereghajtó szerepre utaló,
tragikus életérzésekben sem szűkölködő nyilatkozatok,
állásfoglalások…
…A múlt politikai torzulatai, balsikerű oktatási reformjai
nyomán kedvezőtlen fordulat következett be. Ma az egy
főre jutó GDP magyar színvonala az uniós átlag 61
százalékára rúg, emberi erőforrásaink fejlettségi mutatóinak szintje viszont ennél lényegesen alacsonyabb. A
kutatás-fejlesztési ráfordítások GDP-hez viszonyított
aránya, a tudósképzésben részt vevők aránya az uniós
átlag felét sem éri el, a természettudományos és mérnöki végzettségű szakemberek aránya az uniós átlag
egyharmadát, a tízezer munkavállalóra jutó kutatók
száma az uniós átlag egynegyedét közelíti. A magyar
diákteljesítményekről készített nemzetközi felmérések a
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Pályázati felhívások
korábbi helyzettől eltérően Magyarországot a sereghajtók közé helyezik.

hökkentő magyar találmányra, a forgódugattyús robbanómotorra…”

A közép- és felsőfokú képzésből kikerülő magyar diákok
gondolkozási készsége, felkészültsége, tudása lényegesen elmarad a korábbi időszakokban elért szintektől. A
magyar lemaradás éppen ott a legnagyobb mértékű,
ahol a századunk elején kiteljesedő tudásintenzív világgazdasági növekedés, illetve tudásalapú társadalom
felzárkózás szempontjából a legerőteljesebb versenyképességi követelményeket támasztja…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. JÚNIUS 25., HÉTFŐ, 20. OLDAL
TAPINTÓ ROBOT
„…Ha tárgyakat felismerő eszközt kellene készíteni,
akkor a legegyszerűbb megoldás a tárgy jellemző részleteiről felvételt készíteni és számítógépre vinni. Alkalmas szoftver segítségével azonosítani lehet a felületet
és a részleteit…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. JÚNIUS 25., HÉTFŐ, 20. OLDAL
NYOLCVAN LÓ HÁROMKILÓS MOTORBAN
MAGYAR FEJLESZTÉS
„…EU-s és NKTH-s díjeső hullik mostanában egy meg-

ECHO TV, 2007. JÚNIUS 25.
16. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TERHETSÉGKUTATÓ V ERSENY
INTERJÚ DR. ANTOS LÁSZLÓVAL, SZÖVETSÉGÜNK ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓJÁVAL

Pályázati felhívások
„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 Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók 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,
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, témavezetőI, 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 értesíti 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.
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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. rovatból.

A Gazdaság és Közlekedési Minisztérium két szakaszos pályázatot hirdet az Európai Neutronkutató Központ magyarországi megvalósítási helyszínének kiválasztására.
Az Európai Neutronkutató Központ (European Spallation Source, a továbbiakban: ESS) - melynek létrehozása és
üzemeltetése világviszonylatban is az egyik legnagyobb tudományos vállalkozás - magyarországi megvalósítási helyszínének kiválasztására a Kormány 2007. április 18-i döntésével a gazdasági és közlekedési minisztert jelölte ki.
Az első pályázati szakaszt jelentő minősítő előpályázaton sikerrel szereplő pályázatok vehetnek részt a 2007. második felében kiírandó második, tárgyalásos pályázati szakaszban, amelynek célja az Európai Unió elvárásainak megfelelő magyarországi megvalósítási helyszín kiválasztása.
A minősítő előpályázat résztvevői:
A pályázaton részt vehetnek jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok, valamint ezek konzorciumai. Előnyt élveznek a versenyképességi pólus székhelyek önkormányzatai, önkormányzatok társulásai, valamint a
részvételükkel alakított konzorciumok.
A pályázatban résztvevő pályázatok várható száma: 6-7 db
A pályázati dokumentáció díja
A pályázati dokumentáció díja egységesen bruttó 5 000000 forint, amelyet az NKTH 10032000 00287209
00000000 számú, Magyar Államkincstárnál vezetett folyószámlájára „ESS Megvalósítási Helyszín” megjelöléssel kell
befizetni. A díj befizetésének igazolását követően a pályázati dokumentáció személyesen átvehető az ESS Projekt
Irodán.
A pályaművet legkésőbb 2007. július 13-án 14 óráig kell benyújtani a pályázati útmutatóban meghatározottak szerint.
A pályázati felhívásra beérkezett pályaművek elbírálására és a megvalósítási helyszíneknek a kiválasztására a pályázat leadási határidejétől számított maximum 45 napon belül kerül sor.
A pályázattal kapcsolatban további információ a http://www.gkm.gov.hu/sajtoszoba/ujdonsagok_/neutr.html oldalon olvasható.

Kármán Tódor-díj
az oktatás és kutatás támogatóinak
A díjat olyan
- természetes, illetve magánszemélyek kaphatják, akik kiemelkedő támogatást nyújtanak a tanulóknak, hallgatóknak, oktatóknak és oktatási intézményeknek,
- jogi személyek (intézmények, vállalkozások) kaphatják, amelyek szoros együttműködés keretében jelentős támogatással (pl.: ösztöndíj rendszerek, kétoldalú együttműködések, tudásközpontok, kooperációs kutató központok,
stb.) közreműködnek az oktatási intézmények kutatási, oktatási munkájában.
A díjra pályázni lehet, vagy az oktatási és kutatási intézmények, vagy az oktatásban és kutatásban résztvevő személyek tehetnek indoklással javaslatot.
Évente maximum öt díj adományozható, amelyet az oktatási miniszter a tanévkezdés időszakában ad át. A díjjal
oklevél és plakett jár.
A díjazásra szóló pályázatoknak és javaslatoknak tartalmaznia kell, hogy milyen a támogatás vagy együttműködés
szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, valamint azoknak együttes értéke.
A pályázatokat és a javaslatokat (maximum 5 oldal) 2007. szeptember 28-ig lehet eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára. (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)
További információ Szigeti Katalin, oktatási kitüntetési referenstől kérhető a 473-7423-as telefonszámon.

Harmadik alkalommal kerül megrendezésre az „Európai Vállalkozási Verseny” (European Venture Contest), mely
lehetőséget biztosít innovatív vállalatok nemzetközi hálózatának kialakítására. A versenyen való részvétel a cégeknek,
vállalkozásoknak számos előnnyel jár, pl. értékes nemzetközi pénzügyi és ipari partnerekkel való kapcsolat-kialakítás
és számos lehetőség a személyes tanácsadásra és felkészítésre.
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A bírálóbizottság a jelentkező cégek vállalkozási profilját vizsgálva választja ki, hogy melyek azok, amelyek részt vehetnek a második (regionális) fordulóban. A regionális fordulókat Európa különböző pontjain szeptember-október
folyamán bonyolítják le, ahonnan a legjobban szereplő cégek bejutnak a november 27-én Barcelonában rendezendő
döntőbe.
A versenyről bővebb információ és jelentkezés a www.europeanventureinstitute.eu honlapon érhető el, ill. Enrico
De Amicis-től a +32 (2)643 36 89-es telefonszámon, vagy a secretariat@europeanventureinstitute.eu e-mail
címen kérhető.
Ezen túlmenően részletes .ppt prezentáció a Magyar Innovációs Szövetség titkárságáról is bekérhető.

Várható események
„Innováció generálása Zemplénben” címmel rendez műhelytalálkozót a Zempléni Regionális Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, a Baross Gábor program keretében
2007. június 27-én 14 és 16 óra között, a Zemplén Európa Ház I. emeleti Konferenciatermében.
(Sátoraljaújhely, Rákóczi u. 18.)
A Baross Gábor program célja az innováció népszerűsítése Zemplénben a kis- és középvállalkozások körében, melynek 2. műhelymunka előadásán az Észak-magyarországi innovációs stratégiáról, és az Észak-magyarországi Operatív
Program pályázatairól szóló előadások hallgathatók meg.
Részletes program:
1400 – 1430

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Stratégia bemutatása
Előadó: Nagy Bálint, Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség menedzsere

1430 – 1515

Innovációs tevékenységhez kapcsolódó pályázati lehetőségek: Észak-magyarországi Regionális Operatív Program Akcióterve 2007-2008
Előadó: Margitics György, NORDA, ÚMFT menedzser

1515 – 1600

Konzultáció

További információ a 47/523-080-as telefonszámon vagy a zrva@t-online.hu e-mail címen kérhető.

„Pályázás és piacszerzés az EU-ban – 7. K+F Keretpgrogram” címmel szervez tréninget
az IVSZ-INNOSTART-PNO Consulting 2007. július 4-én 9:00 és 16:30 között,
a Regus Centerben (Budapest V., Kálmán Imre u. 1.).
A tréning célja a magyar KKV-k aktívabb részvételének elősegítése a 7. K+F Keretpropgramban nemzetközi projektjeiben, ami egyúttal új piacokat nyit meg a hazai vállalkozások előtt Európában. A tréning fő témája a biztonságtechnológia lesz, de a gyakorlati ismeretek más K+F Keretprogram finanszírozta projektekben is könnyen hasznosíthatók.
A délutáni szekció angol nyelven folyik külföldi előadók részvételével. A tréning hasznos ismereteket nyújt a konzorciumi alakításhoz, a sikeres pályázáshoz és projektmenedzsmenthez, a megfelelő pénzügyi elszámoláshoz, illetve a
széles körű nemzetközi együttműködésből fakadó problémák kezeléséhez az Európai Bizottsággal és a külföldi partnerekkel.
A rendezvényen történő részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, melynek határideje 2007. június 29-e.
Online regisztráció (a tréning regisztrációhoz az IVSZ honlapján előzetes regisztrálni szükséges):
http://www.ivsz.net/engine.aspx?page=showevent&content=calendar_sf_trening_070704
További információk a tamas.sofalvi@ivsz.hu vagy a denes.jonas@innostart.hu e-mail címen.

Az „FP7-ICT Cooperation Market for Successful International Networking with focus on broadband
communication” partnerkeresõ rendezvény – amely öt EU által támogatott projekt együttmûködésével (EPISTEP,
HAGRID, Hungary for FP6, Ideal-ist, Star-Net), a 16. IST Mobil and Wireless Communication Summit kísérő rendezvénye – 2007. július 5-én kerül megrendezésre Budapesten.
A partnerkeresõ műhelytalálkozó kettõs céllal jött létre. Egyrészrõl, hogy felhívja a résztvevõk figyelmét az Európai
Technológiai Platformok (ETP) Stratégiai Kutatási Terveire (SKT) és ezek várható megjelenésére a következõ felhívá-
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sokban, másrészrõl pedig, hogy segítse a kutatók hálózatépítését, különös tekintettel partnerek keresését jövõbeni
közös európai kutatási projektekhez, az infokommunikációs technológiák, valamint azok alkalmazási területein.
A délelõtti plenáris üléseken az Európai Technológiai Platformok Stratégiai Kutatási Terveirõl lehet hallgatni ismertetőt, majd délután bilaterális megbeszéléseken a résztvevõk elõre kiválasztott partnerekkel folytathatnak tárgyalásokat.
A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, továbbá független a Mobile Summit-on
való részvételtől.
További információ Heilingbrunner Klárától kérhető a 463-1014-es vagy a 20/591-4119-es telefonszámon, illetve
a hklara@mail.bme.hu e-mail címen.

"The Budapest Dialogue - Intellectual Property, Creative Economies and their Consumers" címmel a szellemi
tulajdon három jelentős hazai társadalmi szervezete, az AIPPI Magyar Csoportja, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, valamint a Magyar Szerzői Jogi Fórum Egyesület közös nemzetközi konferenciát szervez, amelynek központi témája a szellemi tulajdon, a kreatív gazdaság és a fogyasztó kapcsolata.
A konferencia 2007. szeptember 6-a és 8-a között a budapesti Hélia Hotelben kerül megrendezésre.
Részletes program és a részvételi feltételek a konferencia honlapján, a http://www.mie.org.hu/konf07 oldalon
olvashatók.

Az egész Európában egy napon, 2007. szeptember 28-án tartandó Európai Kutatók Éjszakája elnevezésű egészéjszakás, hangulatos, vidám esti esemény fő célja a kutatás és tudomány népszerűsítése, a kutatói életpálya vonzóbbá tétele a fiatalok számára, minden korosztálynak szóló fesztivál jellegű szabadtéri események, interaktív találkozók
és különböző versenyek segítségével.
A Tempus Közalapítvány (TKA) és tizenegy fővárosi, illetve vidéki partnerintézménye az idén is elnyerték a Kutatók
Éjszakája megszervezésének lehetőségét.
Az eseményhez kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány K+F Információs Irodája meghirdeti a „Keressük az Ország
Tehetséges Kutatóit!” felhívását!
Várják azon kutatók jelentkezését (bármely tudományterületről), akik
- már elmúltak 25 évesek,
- valamelyik művészeti ágat magas szinten művelik – például zenélnek, táncolnak, énekelnek, festenek, verset írnak
vagy szobrászkodnak,
- és vállalják, hogy ebből bemutatót tartanak a Kutatók éjszakája című rendezvényen az érdeklődő közönségnek.
Jelentkezni egyénileg és csoportosan is lehet, fényképes bemutatkozással, max. egy A4-es oldal terjedelemben,
melynek határideje: 2007. szeptember 6. (péntek)
A fellépés helyszínétől függően, az alábbi e-mail, illetve postacímekre kell elküldeni a jelentkezést:
- Széchenyi István Egyetem, Győr: Mészáros Márta, mmzs@sze.hu, 9026 Győr, Egyetem tér 1., tel.: (06 96)
503 418
- Debreceni Egyetem: Hreskó Dia, hreskod@admin.unideb.hu, 4010 Debrecen, Egyetem tér 1., tel.: (06 52)
512 900/22142, /22280
- Tempus Közalapítvány, Budapest: Kvassay Krisztina, krisztina.kvassay@tpf.hu, 1438 Budapest 70, Pf. 508.,
tel.: (06 1) 237 1300
- Miskolci Egyetem: Kalamár László, aramka@uni-miskolc.hu, 3515 Miskolc, Egyetemváros, tel.: (06 30) 278
7917, (06 46) 565 111, 12-53
- Eszterházy Károly Főiskola, Eger: Orosz Gyuláné, ogyne@ektf.hu, 3300 Eger, Leányka utca 4., tel.: (06 36)
520 478
- Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba: Fetter Mária, fetter.maria@btk.ppke.hu, 2087 Piliscsaba, Egyetem u. 1., tel.: (06 26) 577 003
- Szegedi Tudományegyetem, Boár Tamás, 6720 Szeged, Dugonics tér 13., project@rekt.u-szeged.hu, tel.: (06
62) 544 897, (06 62) 544 896
Továbbá az eseményhez kapcsolódóan a Tempus Közalapítvány a kutatói munka és az egyes tudományágak megismertetése és népszerűsítése érdekében felhív minden diákot az Európai Bizottság rajzpályázatán való részvételre és
meghirdeti a „Rajzoljatok kutatót!” pályázati felhívást,
Pályázni olyan A3-as méretű rajzokkal, festményekkel lehet, amelyek kutatót/kutatókat ábrázolnak munka közben
(kutatás, kísérletezés, felfedezés, egy új találmány kipróbálása stb.).
A rajzversenyen három kategóriában lehet pályázni:
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I. kategória: 6–12 éves diákok
II. kategória: 13–18 éves diákok
III. kategória: 18 éven felüli, felsőoktatásban tanuló hallgatók.
A pályázatra egy pályázó csak egy rajzzal pályázhat, és kizárólag saját készítésű rajzokkal, festményekkel lehet pályázni, amelyek szerzői jogával a pályázó rendelkezik. A pályázaton való részvétellel az alkotó hozzájárul, hogy rajzát/festményét a Tempus Közalapítvány térítésmentesen felhasználja a szerző megjelölésével további rendezvényein, valamint kiadványaiban is.
A rajzokat vagy festményeket postán kell eljuttatni a következő címre:
Tempus Közalapítvány, 1438 Budapest 70, Pf. 508.
A borítékon fel kell tüntetni, hogy „Kutatók Éjszakája - rajzpályázat”, a képek hátoldalára rá kell írni a kép címét, az
alkotó nevét és címét, továbbá a rajz mellé csatolni kell egy kísérőlevelet az alábbi adatokkal:
a kép címe, a készítő neve, életkora, telefonszáma, e-mail címe, a kategória sorszáma (I., II. vagy III.) intézményének
neve, címe.
Beérkezési határidő: 2007. szeptember 7. (péntek)
Minden kategóriában az első három helyezettet jutalmazzák, akik jutalmukat egy díjátadó ünnepség keretében vehetik át. A legjobb ötven képből kiállítást szerveznek szeptember 28-án, a Kutatók Éjszakáján.
A győztes rajzok európai szinten is megmérettetnek: a programsorozat megrendezésében részt vevő országok –
köztük Magyarország – elküldik a három kategória első helyezett munkáit az Európai Bizottságnak. A díjnyertes rajzot a Kutatási Főigazgatóság emblémaként fogja használni, illetve a győztes értékes jutalomban részesül.
További információ a rajz pályázattal kapcsolatban: Kvassay Krisztina, E-mail cím: krisztina.kvassay@tpf.hu; Tel.:
237-1300,
Az esemény hivatalos honlapja: http://www.kutatokejszakaja.hu/

2007. november 22-25. között Brüsszelben rendezik meg az Innova Energy nemzetközi fórumot, melyen 40 ország
vesz részt. Az idei év fő témaköre az energia.
A konferencia kiváló alkalmat biztosít a világ különböző tájairól érkező szakemberek kölcsönös kapcsolatfelvételére,
üzletkötésre, ill. a különböző kutatási eredmények tanulmányozására. Mindemellett a rendezvényen számos szakmai
előadás is elhangzik neves szakemberektől.
Az Innova Energy-ről bővebb információ, valamint regisztráció: Patrice Le Grelle,
e-mail: plegrelle@cpexpo.com,
telefon: +32.2.741.6161,
fax: +32.2.732.0509,
honlap: www.innova-energy.com

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 elsajátítására és az
elektronikus vizsga letételére. A sikeresen levizsgázott hallgatók elektronikus oklevelet kapnak a
tanfolyam sikeres elvégzéséről.
A tanfolyam 15.000 forint + ÁFA részvételi díj ellenében végezhető el. A szervezők célja nem a
profitszerzés, hanem a képzés lehetőleg minden, a téma iránt érdeklődő számára hozzáférhetővé tétele. Ezért a jelentkezési díjat úgy állapították meg, hogy abból fedezhető legyen a rendszer fenntartási és üzemeltetési költsége.
További részletes tájékoztatás Kozma Ibolya, irodavezetőtől kérhető a 382-1505-ös telefonszámon vagy az innostart@innostart.hu e-mail címen.
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