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A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjai, ill. vezetõ képviselõi az alábbi országos szervezetekben,
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Magyar Innovációs
Szövetség
Jelenleg több mint 1500 olvasóhoz juttatjuk el a
Szövetség Hírlevelét, akik közül több mint 1100-an
csak az elektronikus változatra tartanak igényt. A
megújult, egyhasábos elektronikus változat gyorsabb,
környezetbarátabb, és jelentős költség-megtakarítást
jelent Szövetségünknek.
Az elektronikus Hírlevélre a www.innovacio.hu portálunkon bárki regisztrálhat, térítésmentesen.
Továbbra is várjuk azok visszajelzését, akik a jövőben
csak elektronikus formában kívánják a Hírlevelet
megkapni, és a nyomtatott változatot nem kérik!

A GKM felkérésére Szövetségünk véleményezte „A
magyar védelmi és biztonsági ipar versenyképességi
stratégiája” című tervezetet. Az észrevételeket írásos
formában megküldtük Szilágyi András, főtanácsos
úrnak.
Részlet a véleményből:
„…A Magyar Innovációs Szövetség örömmel üdvözli a
stratégia körvonalazódását, szükség van egy átfogó,
jövőbe mutató anyagra a védelmi iparban.
Számos helyes felismerést fogalmaz meg a tervezet,
melyekkel egyetértünk, pl. „…az informatikai biztonság
fejlesztése a védelmi prioritások között kell, hogy szerepeljen.” (7. oldal), vagy „…Mind a kormányzati, mind az
ipari oldalon tudatos befektetésekkel kell elősegíteni a
K+F-et és innovációt, felhasználva az alap- és alkalmazott kutatások eredményeit.” (12. oldal)…
…A biztonsági ipar területén azonban sokkal több kitörési pont található…
…Itt elsősorban biztonsági termékek fejlesztése és
gyártása, a gyógyszeripar, a biotechnológia, a
nanotechnológia, az informatika, valamint a szolgáltatások újabb gyorsan fejlődő területein a már elért eredményekre alapozva lehet erősíteni pozícióinkat…
…Igazi sikert a biztonsági termék gyártás területén
tudtunk csak elérni, ahol egyes termékekkel sikerült a
világ élvonalába kerülni. Azokon a területeken, ahol a
hazai ipar nem tud megfelelő terméket előállítani, ott az
importált termékek életciklusához igazodó karbantartási, javítási és beszállítói tevékenység esetleges kialakulását eredményezheti alapvetően középtávon…”
A vélemény, ill. a stratégia tervezetének teljes szövege
innovációs portálunk (www.innovacio.hu) jelszóval védett
rovatában (MISZ TAGOKNAK) olvasható.

Az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 29-én
fogadta el a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről
szóló 2004/48/EK irányelvet (továbbiakban: irányelv),
melynek a nemzeti jogszabályokba való átültetésének
határideje 2006. április 29-e volt.
Tekintettel arra, hogy a szellemi tulajdonjogok érvényesítésének rendkívül aktuális kérdései túlmutatnak az
Irányelv hatásainak értékelésén, a nemzeti jelentés
előkészítésének megkezdésével egyidejűleg, az MSZH a
bizottsági kérdőív kereteit meghaladóan információkat

Hírek
kért a rendelkezésre álló tapasztalatokról. Az adatgyűjtés a tagállami jelentés megírásához szükséges, hogy
2009-ben a valóságot tükröző következtetéseket lehessen levonni.
A Magyar Szabadalmi Hivatal felkérésének eleget téve,
a Magyar Innovációs Szövetség is kitöltötte a szellemi
tulajdonjogok érvényesítéséről szóló kérdőívet, továbbá
kapcsolattartó személynek Dr. Greiner István, alelnököt
jelölte ki.

Az Országgyűlés 2007. június 18-i ülésnapján határozott egy „Kutatási és innovációs eseti bizottság” létrehozásáról. A 15 fős Bizottság tanácskozási jogú, állandó meghívottai között szerepel, dr. Pakucs János ,
Szövetségünk tiszteletbeli elnöke is.
A Bizottság feladata:
- az országgyűlés kutatás- és innovációpolitikai tevékenységének elősegítése;
- a K+F-et, az innovációt és a Magyar Tudományos
Akadémiát közvetlenül érintő törvénytervezetek, jelentések és határozati javaslatok véleményezése;
- a kutatásról és fejlesztésről, az innovációról közvetlenül rendelkező törvények, kormány-, illetve miniszteri rendeletek áttekintése;
- a K+F, innováció és tudománypolitikai tevékenység
kormányzati kezelésének módja, szervezeti rendjének áttekintése, hatékonyságának vizsgálata;
- az akadémiai reform folyamatának áttekintése, a
Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi
törvény tervezett módosításának előkészítése;
- a lisszaboni folyamat hazai érvényesülésének, valamint az ezzel kapcsolatos dokumentumok áttekintése;
- a tudomány és a gazdaság kapcsolatának erősítése.
A Bizottság a Magyar Tudomány Ünnepéig, november
3-áig éves munkájáról jelentést készít az Országgyűlés
számára.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség GOP Irányító Hatósága, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a
Közép-magyarországi Operatív Program tükörpályázatainak második körös pályázati kiírásaival kapcsolatban
– „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 eszolgáltatások támogatása” – társadalmi egyeztetést
tartott (műhelytalálkozó formájában) 2007. július 4-én
az NFÜ-ben.
Az egyeztetésen Bendó Zoltán megbízott főigazgató,
GOP Irányító Hatóság vezetője ismertette az írásban
beérkezett több mint 200 észrevételből azokat, melyeket a legfontosabbnak tartottak. Az NFÜ július 6-i dátummal minden írott észrevételre írásos választ ígért.
A meghívott szervezetek képviselői több kérdést a helyszínen szóban még egyszer kiemeltek. A megbeszélésen a Magyar Innovációs Szövetséget Monszpart
Zsolt, általános elnökhelyettes képviselte.
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Hírek
A további Programokat illetően későbbi időpontokban
folytatódnak a társadalmi egyeztetések.

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által, az INTEL
Co. és a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával,
második
alkalommal
meghirdetett
NOVATechCom Innovációs Technológiai Üzleti Terv
Verseny bírálóbizottsága július 3-án, a MISZ székhelyén
értékelte a beérkező angol nyelvű pályázati összefoglalókat.
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.
A Tzvetkov Julián, az MFB Invest vezérigazgatója, Szövetségünk alelnöke által vezetett magyarországi zsűri
tagjai minden egyes pályázatot áttekintettek, és azokat
két kategóriába ("Javaslom kidolgozásra", illetve "Nem
javaslom kidolgozásra") sorolták be, és az alábbi 6 pályázat továbbjutásáról döntöttek:
- ChemLogic
- Revolutionary medical diagnostics
- Cholumex
- Herbal Medication For Anxiety Problems: Anxiofit 1
- High security tamper evident and copy proof label
- Ensure your heart! – ECG Ips
A bírálóbizottság döntött arról is, hogy a 2. fordulóban
beérkező pályázatokat értékelő zsűriülésre 2007. augusztus 29-én, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén kerül sor.

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából a Manager
Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség a
gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítésére és tudományos
szintű feldolgozásának elősegítésére a 2007. évre
ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot.
A beadási határidőre 2007. június 29-ig 28 magas
színvonalú pályamunka érkezett, melyek referálása
júliusban megkezdődött.
A pályázatok elbírálására és a díjak odaítélésére augusztus végén kerül sor. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként
határozza meg, melyek átadására ünnepélyes keretek
között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó
ünnepségén, vagy egyéb rendezvényen kerül sor.

Az InnoSME Projekt keretében, egy szeminárium
megrendezését tervezi az MGYOSZ Brüsszeli Irodája
2007. szeptember 20-án, Budapesten.
A prezentáció, illetve a délelőtti rendezvény nyelve magyar, kivéve Francisco Loras Úr előadása, melyhez
tolmácsolást biztosítanak.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Délután kerekasztal-beszélgetésre is sor kerül, a már
résztvevő vállalatok képviselőivel, illetve a csatlakozni
kívánó kkv-kel együtt.
Igény esetén aznap délután vagy 21-én délelőtt lehetőség van négyszemközti találkozók megszervezésére is
konkrét projektötlet megvitatására, vagy egyéb innovációval kapcsolatos tanácsadásra.
A programmal kapcsolatban további információ
Ruszanov Anett-től kérhető a 0032/26-480-938-as
vagy a 0032/484-986-302-es telefonszámon, illetve
az aruszanov@mgyosz.be e-mail címen.

2007. június 29-én került sor tagintézményünk, az
Életpálya Alapítvány által szervezett „2007. Legígéretesebb fiatal vállalkozója” pályázat díjkiosztó ünnepségére a Columbus állóhajón. A 8 döntőbe jutott pályázót
közel 2,5 millió forint összértékben díjazták a díjfelajánlók. A Barta E. Gyula, az MVA ügyvezető igazgatóhelyettese által vezetett, öt tagból álló zsűri a Budai
Gitáriskola vezetőjét, Déri Gábort tartotta a 2007. év
legígéretesebb vállalkozójának, és így neki ítélte oda az
500 ezer forint értékű fődíjat.
A rendezvényen sor került a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és az Életpálya Alapítvány stratégiai
együttműködési megállapodásának ünnepélyes aláírására, melyet Dr. Szirmai Péter, az Életpálya Alapítvány
kuratóriumának elnöke, valamint Csuhaj V. Imre, az
MVA kuratóriumának elnöke írt alá. A díjkiosztó ünnepségen Prim Péter, marketing igazgató képviselte a
Magyar Innovációs Szövetséget.

A Bolyai-nap keretében június 27-én kerültek átadásra
a Bolyai-ösztöndíj odaítéléséről szóló oklevelek. A kuratórium idén tizedik alkalommal ítélt oda ösztöndíjakat,
amelyet idén 588 érvényes pályázó közül 164-en nyertek el.
A kitűzött cél az volt, hogy sikeres, fiatal, PhD-val rendelkező kutatók hirdessenek meg egy olyan ösztöndíjat,
amely segíti és ösztönzi a legjelentősebb eredményeket
már elért fiatalokat a magyarországi kutatások folytatásában, valamint az „MTA doktora” értekezés megírására és a cím megszerzésére.
Továbbá ezen a napon kerültek átadásra, immár harmadik alkalommal a Kelly Services Magyarország Kft.
által alapított ösztöndíj átadására is.
Bővebb információ az MTA honlapján (www.mta.hu) a
pályázatok, ösztöndíjak menüponton belül, a Bolyai ösztöndíj cím alatt olvasható.

A Gépipari Tudományos Egyesület Miskolci Egyetemi
Szervezete 1973 óta jutalmazza a legjobb diplomatervet vagy szakdolgozatot készítő végzős hallgatókat. A
pályázati kiíráshoz együttműködési megállapodás alapján, több mint 10 éve csatlakozott a Magyar Innovációs
Szövetség is, az Észak-magyarországi Regionális Képviseletén keresztül, és különdíjat adományoz a legjobb
innovációs feldolgozásért.
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A díjakat ipari és egyesületi szakemberekből álló zsűri
ítéli oda, és hagyományosan a diplomaosztó ünnepséghez kötődve adják át a nyerteseknek.
Az idén 2007. június 26-án került sor a díjátadó ünnepségre, ahol több első, második és harmadik díj talált
gazdára.
Az innovációs díjat ez alkalommal a megoldás újszerűségéért, aktualitásáért és színvonalas kidolgozásáért
Buczkó Katalin kapta „Decentrumokra épülő virtuális
logisztikai vállalat működésének vizsgálata” című diplomamunkájáért.
A díjat dr. Siposs István , regionális igazgató nyújtotta
át.

A Kutató Diákok Országos Szövetsége által megrendezett XI. Káptalanfüredi Kutatótábor szokásos pénteki
szponzornapján, 2007. július 13-án, is megjelentek a
KutDiák Mozgalom támogatói és partnerei.
Az előadások sorát Lippényi Tivadar, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal alelnöke kezdte, aki a hivatal
kutatás-fejlesztéssel kapcsolatos munkáját mutatta be.
Majd Nagy Imre következett, aki a Corax-Bioner igazgatóság elnökeként ismertette a biotechnológia területén
működő cég felépítését, terveit.
Őt követte Kürtössy Jenő, a Magyar Szabadalmi Hivatal
munkatársa, aki a szabadalmaztatás menetét és fontos
pontjait, buktatóit ismertette. A szünet előtti utolsó
előadás Kürti Sándor, a Kürt Kft. alapítója és egyben
vezetője a sikeres vállalkozás alapfeltételeiről beszélt.
Majd dr. Pellioniszné dr. Paróczai Margit és dr. Pálné
Aranyosi Katalin mutatott be egy rövid filmet a Richter
Gedeon Rt. történetéről és terveiről. A következő előadó Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség
elnöke volt, aki a fiatal kutatók lehetőségeiről és az
Innovációs Szövetség szerepéről beszélt. Ezután Szabó
Gábor, a Közép-Magyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség vezetője az innováció fontosságát kiemelő
előadása következett.
Őt követte Sallai László, a Magyar Telekom, Képzési és
Tudásmenedzsment Igazgatóságának első embere, aki
a telekommunikáció fejlődéséről és annak a fejlődési,
fejlesztési lehetőségeiről, illetve a Mindentudás Egyetemének terveiről beszélt. Végül Kapitány Katalin, a
Természet Világának főszerkesztője beszélt a lap, tudományos életben betöltött szerepéről, illetve biztatta a
fiatalokat tudományos publikáció írására.
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Az előadások befejeztével lehetőség volt személyes
beszélgetésekre is, ahol a résztvevő diákok további
kérdéseket tehettek fel az előadóknak.

2007. július 9-én, Budaörsön, 13 taggal megalakult a
Versenyképes Mikro-, Kis- és Középvállalkozások Magyarországi Egyesülete, melynek célja, hogy a Kisvállalkozások Európai Chartája elvei, és a Lisszaboni Stratégia célkitűzéseivel összhangban hozzájáruljon a tudásalapú gazdaság megteremtéséhez, a magyarországi
mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének
fokozásához. A Magyar Innovációs Szövetséget az ülésen dr. Szabó Gábor , elnök képviselte.
Az Egyesület segítséget kíván nyújtani az innovatív vállalkozások nemzetközi integrációjához, és szoros kapcsolatok kialakítását kezdeményezi Európa és a világ hasonló szervezeteivel. A Magyar Innovációs Szövetség
(MISZ) tagintézményeként, annak országos elismertségét erősítve, kívánja összefogni és képviselni saját tagjainak érdekeit, fejlesztési javaslatait.
Az Egyesület közgyűlése egy évre elnöknek választotta
meg Polgárné Májer Ildikót, a Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Integrátor Szolgáltató Centrum Kft. ügyvezető
igazgatóját, a MISZ Innovatív Kis- és Középvállalkozások
Tagozatának vezetőjét és közép-magyarországi regionális igazgatóját; fejlesztési alelnök Buzásné Józsa Viktória, a Nord Consult Kft. tulajdonos-vezető szakértője;
nemzetközi alelnök dr. Mogyorósi Péter , a Laser
Consult Kft. igazgatója, a MISZ dél-alföldi regionális
igazgatója; pénzügyi alelnök dr. Kazi Károly, a Bonn
Hungary Elektronikai Kft. ügyvezetője. Az elnökség ötödik tagja Zelenka Péter, titkár, a Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Integrátor Szolgáltató Centrum Kft. kommunikációs vezetője.
A közgyűlés százezer forintban határozta meg az éves
tagdíjat. Az alapítók az Egyesület titkáránál, a
zelenka@isc.co.hu címen és a 30/466-5657-es telefonon várják a hazai szervezetek csatlakozását.

A 2007. június 28-án bemutatkozó szakmai napot
rendezett a március végén megalakult Észak-alföldi
Informatikai Klaszter (www.itcluster.hu ). Az alulról
szerveződő – jelenleg 45 céget tömörítő – non-profit
konzorcium célja, hogy ösztönözze a régió informatikai
vállalatai közötti együttgondolkodást, és a közös projektek, fejlesztések, pályázatok, valamint ágazati lobbizás
révén fokozza a tagvállalatok versenyképességét.
A szakmai napon Kovács Zoltán, a Klaszter munkaszervezetének vezetője beszélt az eddigi eredményekről,
és ismertette a jövőbeni célokat.
A meghívott előadók között volt Dr. Csorján Balázs , az
ITD regionális vezetője, aki kiemelte, hogy a Klaszter
lehetőséget ad arra, hogy a régió informatikai ipara
„külföldről is látható” legyen, ezzel is elősegítve további
befektetéseket és megrendeléseket.
Dr. Grasselli Norbert, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgató-helyettese megerősítette,
hogy szükség van az ehhez hasonló klaszterekre a régióban, hiszen az EU-s és hazai támogatások középpont-
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jában is a cégek versenyképességének növelése áll.
Ehhez a klaszterek hatékony eszközt biztosítanak.
A rendezvényen előadást tartott Dr. Mihálydeák Tamás, a Debreceni Egyetem Informatikai Karának docense is, aki nagyon sikeresnek nevezte a klasztert és
annak munkaszervezetét a cégek és az egyetem kooperációjában, melynek már kézzelfogható jelei is vannak a
hallgatók gyakorlat-orientált képzésének javításában.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

…Biogáz: termelés növekedése is alábecsült. A tervezett 8-10 üzemmel szemben 45-50 közepes kapacitású
üzem építése várható, amely a mai 15 milliárd köbméter földgáz import kb. 15 %-ának kiváltását eredményezheti…”
További információ Dr. Bérci Gyula , ügyvezető elnöktől
kérhető a 20/9127-985-ös telefonszámon.

A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara és a
Biotechnológia Innovációs Bázis Klaszter által alapított
Biotechnológiai Benchmarking Klub a Pécsi Tudományegyetem Laboratóriumi Medicina Intézetében
tartotta meg második ülését 2007. július 10-én.

A nyár folyamán jelent meg Krzysztof Piech-nek és
Slavo Radosevic-nek a tudásalapú gazdaság témájában
íródott „The knowledge-based economy in Central and
Eastern Europe: countries and industries in a process
of change” c. angol nyelvű szakkönyve, mely részletesen
bemutatja a közép- és kelet-európai országok iparaiban
zajló változási folyamatokat.

Prof. Dr. Kovács L. Gábor, intézetigazgató a laboratóriumi medicina jövőjéről tartott előadást. A résztvevők
Dr. Miseta Attila és Dr. Liszt Ferenc vezetésével betekintést nyerhettek az európai színvonalú automatizált
laboratórium munkájába. Végezetül Dr. Szekeres
György, a Benchmarking Klub elnöke felvázolta a Laboratórium és a Klub tagjai közötti együttműködésben
rejlő lehetőségeket a K+F területén.

A könyv országonként, szektoriális és politikai mutatja
be a közép- és kelet-európai országok tudásalapú társadalmainak fejlettségét. Ezen kívül a kiadvány kvalitatív
és kvantitatív elemzéseket is tartalmaz a témában.
A könyv tartalomjegyzéke a
http://www.loc.gov/catdir/enhancements/fy0625/2
005051504-t.html internetes oldalról tölthető le.

Speciális technológiák bemutatására került sor a PécsBaranyai Kereskedelmi és Iparkamara Építőipari Szakmai Klubja, a Fejlesztők Fóruma és a Dél-Dunántúli
Regionális Innovációs Ügynökség Hálózat Kamarai Irodája „Világörökségi helyszínek, látogatás a Cella
Septichorában” című közös rendezvényén 2007. június
25-én, Pécsen.
A meghívott szakemberek azokkal a módszerekkel ismerkedhettek meg, melyeket a műemlékegyüttes helyreállításánál alkalmaztak. A szakmai program előadói
Dr. Bachmann Zoltán , Kossuth-díjas építész és tervező, illetve Vörös Gábor, a kivitelezést irányító mérnök
volt.

Részlet az Agrár Innovációs Szövetség „Bioenergetika
fejleményei Magyarországon” című jelentéséből:
„…A megújuló energia (ME) piac élénkülése várható az
Európai Unió legújabb döntésétől, amely 2020-ig 20 %
-ra növeli az energia- felhasználáson belüli ME arányt.
Az országok kötelező normát nem, de az ME 20%-os
arány elérésére erőteljes ösztönzést kapnak.
Természeti adottságai miatt 2020-ig Magyarország
biztosan eléri a megújuló energia használat 20%-os
arányát, amiben a villamos erőművek energia növény
használata és a biom-tor üzemanyag – főleg a bioetanol
– képezi a legnagyobb hányadot...
…Bioetanol termelés: 2013-ig 4-5 nagyüzemben (100150 ezer tonna /év) és 30-35 kisüzemben (10 ezer
tonna/év) összesen:1-1,2 millió tonna kapacitással,
főleg EU exportra (Svéd, Német, Osztrák) és hazai felhasználásra történik…
…Biodízel: termelés kilátásai kedvezőtlenek a repce
alacsony hozama (1,5 t/év) miatt. Vannak nagyüzemek, ahol 3 tonnás hozamot is elérnek. E példák terjedése nyomán várható, hogy a 2013 évi 80-100 e. t.
kapacitás sokszorosa kiépülhet a kereslet várható gyors
emelkedésének hatására…

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
„Innováció és (marketing) kommunikáció”
címmel kerül megrendezésre a
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) 6.
országos találkozója
2007. augusztus 31. és szeptember 1. között
Nádasdladányban, a Nádasdy Akadémián.
A MAFITUD tagjai a Magyar Innovációs Szövetség által
szervezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyeken díjazásban részesült és a hazai
versenyhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken
részt vett fiatalok.
Program
Aug. 31.
11:30 - Indulás busszal Budapestről (Déli pályaudvartól)
13:00 - Érkezés a Nádasdy Akadémiára
13:00-15:00 - Ebéd a kastélyban
15:00-15:10 - Megnyitó, köszöntő: Nádasdy Ferenc,
Nádasdy Alapítvány elnöke, dr. Szabó Gábor , MISZ
elnöke
15:10-15:40 - Vámos Zoltán, a MISZ alelnöke, a GE
Hungary alelnöke: Az ötlettől a piacig
15:40-15:50 - Kérdések
15:50-16:20 - Pomezanski György, a Duna Televízió
alelnöke: A tudományos ismeretek kommunikálása, a
Mindentudás Egyeteme által
16:20-16:30 - Kérdések
16:30-17:00 - Szünet

XVlI.évf.

2007. július 24.

14. szám

17:00-17:30 - Egyed László, a Csodák Palotája igazgatója: Ismeretterjesztés és kedvcsinálás: az informális
oktatás helyszíne, a Csodák Palotája
17:30-17:40 - Kérdések
17:40-18:10 - Darvas Gergely, a Thales Zrt. ügyvezető igazgatója: Heurékától Oscarig – avagy a marketingkommunikáció bemutatása egy innovatív terméken
18:10-18:20 - Kérdések
18:20-18:50 - Szünet
18:50-19:20 - Zongorajáték
19:20-20:50 - Vacsora
20:50 - Zenés parti a Nádasdy Akadémián,
Érkezés a Jancsár Hotelbe (Székesfehérvár) és a szobák elfoglalása

Hírek
ben is tartottak bemutatót, ill. kiállítás keretében ismertetést adtak kutatásaikról.
A kiállításon az alábbi MAFITUD-tagok vettek részt, a
következő témákkal:
- Gilyén András: Mobilos iránytű
- Rátkai Zoltán: Mikrokontrolleres robot
- Sik András: Milyen színeket ajánlott használni mobiltelefonon?
- Trefán Szilárd („Az energiaerdők kitermelésének új
technikája”).

Szept. 1.
12:00 - Indulás Budapestre
Támogatók: Ericsson Magyarország, Puskás Tivadar
Közalapítvány, Nádasdy Alapítvány, Magyar Innovációs
Alapítvány
A találkozón előzetes regisztráció után a MAFITUDtagjai vehetnek részt.
Bővebb információ Szövetségünk titkárságán kérhető a
453-6572-es telefonszámon vagy az
innovacio@innovacio.hu e-mail címen.

A Nobel díjas tudósok és fiatal kutatók, tudósok találkozóját 1951 óta minden évben megrendezik a németországi Lindauban, idén július 1 és 6-a között. A
találkozón résztvevő 18 Nobel-díjas tudós közül 14
előadást tart, többen kerekasztal beszélgetésen vesznek részt. Az idén a magyar származású Avram
Hershkot is az előadók között szerepel.

A magyar delegációt Prim Péter, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny titkára
vezette, aki a stuttgarti és a karlsruhe-i helyszínen is
bemutatta a Magyar Innovációs Szövetség munkáját, és
kiemelten szólt a Szövetség tehetségkutató, tehetséggondozó programjáról.

A Lindaui találkozókra a fiatal tudósokat a világ minden
tájáról várják, kiválasztásuk két lépcsőben történik,
ajánlás alapján, szigorú feltételek mellett. Olyan karrierjük kezdeti szakaszában lévő kutatókat céloznak meg,
akik már tanújelét adták kiválóságuknak és tudomány
iránti elkötelezettségüknek.
Idén a lehetséges öt magyarországi jelöltek egyike Kocsis Adrienn, a Magyar Fiatal Tudósok Társasága
(MAFITUD) tagja.

Az AKZENT-programok keretében a stuttgarti Magyar
Kulturális Intézet 2007. július 16-21. között rendezte
meg a magyarországi Kempelen-kiállítás németországi
folytatását, Karlsruhe-ben.
A kiállításon Kempelen Farkas két legfontosabb találmányán kívül — nevezetesen a sakkautomatán és a
beszélőgépen kívül — bemutatásra kerültek egyéb kutatási eredményei is.
A szervezők bemutatták személyét, a vele kapcsolatos
legendákat, a róla szóló könyveket, filmeket, a kor divatos robotjait, hasonló típusú találmányait, és a személye
ihlette kortárs művészeti alkotásokat.
A számos érdekes program között kiemelt helyen került
sor július 18-án a Magyar Fiatal Tudósok Társasága
tagjainak prezentációjára a stuttgarti Magyar Kulturális
Intézetben. Ezt követően július 19-20. között Karlsruhe-

A Magyar Innovációs Szövetség hivatalosan benevezte
Sik Gergelyt és Gilyén Andrást, a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) tagjait a 22. CASTIC (China
Adolescent Science & Technology Innovation Contest)
tudományos és technológiai nemzetközi versenyre,
melyet 2007. július 30. és augusztus 4. között Kínában, Yunnan tartomány fővárosában, Kunmingban rendeznek. A magyar delegációt dr. Antos László , ügyvezető igazgató vezeti.
A nemzetközi versenyen több mint 500 fiatal kutató
mutatja be munkáját. Sik Gergely, a „Milyen színeket
ajánlott használni virtuális világokban?” c., a 15. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen
díjazásban, míg Gilyén András a „Mobilos iránytű”, a
18. EU Fiatal Tudósok Versenyén az Európai Szabadalmi Hivatal különdíjában részesült pályázatával vesz részt
a versenyen.
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INNOSTART

és Bátora László mutatták be röviden a hazai JEREMIE
kezdeményezést.

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

A 7. Keretprogram „Információs és Kommunikációs
Technológiák” valamint „Biztonság” c. témakörökben
szervezett információs napot és tréninget az
INNOSTART, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége
és a hollandiai székhelyű PNO Consultants 2007. július
4-én, Budapesten, a Regus Haus-ban. A rendezvény az
európai uniós SECURE-FORCE keretén belül került megrendezésre.
A tréning elsődleges célja az érdeklődő vállalkozások
felkészítése volt a keretprogram következő pályázati
felhívásaira, de emellett a résztvevők részletes ismertetést kaptak az IT és biztonság aktuális trendjeiről és
kutatási témáiról, a keretprogram pénzügyi és jogi vonatkozásairól, a konzorciumi követelményekről, valamint
a SF projekt által nyújtott gyakorlati segítségekről. A
rendezvényen közel negyvenen vettek részt, vállalkozások, tanácsadó cégek, illetve felsőoktatási intézmények
képviseletében.
Az előadásokat a projekt szakemberei mellett, az érintett területek hazai szakértői tartották, többek között
Bognár Vilmos, ICT nemzeti kapcsolattartó, illetve Gulyás Ágnes és Szeles Ágnes, NKTH. A rendezvény
lehetőséget adott a résztvevőknek személyes konzultációra is, melynek keretében bemutathatták projektelképzeléseiket, illetve partnerségek kialakításához kérhettek segítséget.

A SECURE-FORCE projekt 2007. július 5-6-án tartotta
féléves konzorciumi találkozóját Budapesten, a Regus
Haus-ban. A 23 partner részvételével megvalósuló
projekt az IT biztonság témakörben tevékenykedő vállalkozások számára dolgoz ki és nyújt szolgáltatásokat,
elsősorban azzal a szándékkal, hogy elősegítse azok
részvételét az Unió kutatás-fejlesztés programjaiban,
azon belül is elsősorban a 7. Keretprogramban.
A vállalkozások a projekt keretén belül regisztrálhatnak
egy nemzetközi adatbázisba, ahol lehetőséget kapnak
K+F igényeik és ötleteik megosztására, partnerkeresésre, pályázati konzorciumokhoz való csatlakozásra, pályázati ötletek bemutatására vagy más pályázati ötletek
vizsgálatára, szakértői segítség igénybevételére. A projektpartnerek tréningeket is szerveznek minden résztvevő országban, ahol az érdeklődő vállalkozásokat és
egyéb szervezeteket megismertetik a pályázati és pályázási rendszerekkel és gyakorlatokkal.
Amennyiben IT biztonság területen tevékenykedik és
szándékában áll európai uniós K+F projektekben részt
venni, kérjük, jelezze szándékát Jónás Dénes, projektmenedzsernek a denes.jonas@innostart.hu e-mail címen.

A hazai JEREMIE programról 2007. július 10-én az
INNOSTART tájékoztatót és kötetlen megbeszélést
szervezett a téma iránt érdeklődő partnerei számára az
INNOSTART székhelyén. A programot koordináló Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. részéről Benke Ákos

Ezt követően a jelenlévő befektetőket leginkább érdeklő
tőkeprogramról, annak részleteiről indult kötetlen beszélgetés. A kérdések és válaszok, a kialakult viták a
megjelent befektetőknek és a program irányítóinak
egyaránt hasznosnak bizonyultak: a JEREMIE végső
szabályai így a „szakma” részvételével, elvárásainak
megfelelően csiszolódnak, továbbá a befektetői oldal is
fel tud készülni a pályázatok megjelenésére.
Az INNOSTART a kezdetektől részt vesz a program aktív
alakításában, segítésében, mivel felismerte, hogy a
JEREMIE program nagyban hozzájárulhat a korai fázisú
innovatív projektek és vállalkozások finanszírozásának
könnyebbé válásához.
Eltökélt célja, hogy a kormányzati és a befektetői oldalt
egyaránt segítse a program sikerében, mivel ezzel saját
ügyfeleinek, az innovatív projektgazdáknak és vállalkozóknak is hasznára válik. Az INNOSTART arra számít,
hogy a korai fázisú kockázatitőke-befektetések dinamizálásával már rövidtávon is növekedni fog a kereskedelmileg hasznosult hazai innovációk száma.
További információ Makra Zsolttól kérhető a 3821508-as telefonszámon
vagy a makra.zsolt@innostart.hu e-mail címen.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) jelentős erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy növekedjen az
MTA intézetek kutatási eredményeinek gazdasági
hasznosulása. E cél megvalósításának érdekében az
MTA együttműködést kezdeményezett az INNOSTART
Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvánnyal, aki
befektetők keresésével segítheti a MTA projektek hasznosulását.
Az MTA Titkárságán dr. Pakucs János, az INNOSTART
Alapítvány kuratóriumának elnöke és Mucsi Flóra, az
INNOSTART igazgatója tárgyalást folytatott Szegő Károllyal, az MTA Kutatásfejlesztési és Innovációs Főosztály vezetőjével 2007. július 6-án. A megbeszélés a két
intézmény együttműködési kereteinek a meghatározására irányult.
Az INNOSTART Üzleti Angyal Klubjában már sikeresen
bemutatkozott egy MTA projekt, és az ott jelentkezett
befektetővel hamarosan szerződéskötésre kerül sor.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2007. július
5-én szakmai találkozót szervezett a GKM Imatermében, ahol Kóka János, gazdasági és közlekedési miniszter bemutatta a hazai innovációs szféra meghatározó
vezetőinek az NKTH új elnökét Dr. Pártos Ferencet, aki
2007. augusztus 1-jén veszi át a Hivatal irányítását
A eseményen a tárca vezetője kiemelte, hogy a Kormányprogramban és a Kormány versenyképességi
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programjában, az ún. lisszaboni akciótervben egyaránt
kiemelt hangsúlyt kap a kutatás-fejlesztés és az innováció (K+F+I) ösztönzése, támogatása, továbbá szó esett
arról is, hogy a Kormány az összehangolt, hatékony
kormányzati cselekvés érdekében megalkotta első,
2013-ig szóló középtávú kormányzati tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiát, majd a
végrehajtás első három évére vonatkozó, 2010-ig szóló
részletes intézkedési tervet.
A cél a K+F során a meglévő anyagi források segítségével tudás létrehozása, a tudás segítségével pedig az
innovációs értéklánc útján a gazdasági életben, pénzügyi mutatókkal is leírható értékek előállítása.
Az intézkedési terv nem teremt új pénzügyi forrásokat,
de az intézkedések összehangolásával segíti a következő
7 évben rendelkezésre álló mintegy 500 milliárd Ft
összegű pályázati forrás hatékony, koherens felhasználását. A tervezett jogi akadálymentesítési lépések egy
része minden további kiadás nélkül segíti a K+F+I folyamatot.
Az intézkedési tervvel összhangban, e hónapokban
alakul ki a K+F+I terület állami oldalának szereplői közötti munkamegosztás is.
A rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget Dr.
Szabó Gábor, elnök és dr. Pakucs János , tiszteletbeli
elnök képviselte. A fontos eseményen többen részt
vettek a Szövetség elnökségéből és a választmány tagjai
közül.

Hírek
-

Tájékoztatás hallgattak meg azokról a megbeszélésekről, amelyeket a MAB Elnöksége időközben lefolytatott az MRK, az NBB és az OKM képviselőivel.

Zárt ülés keretében:
- Döntéseket hoztak személyi kérdésekben a szakbizottságok összetételében.
- Tárgyalták és elfogadták 7 egyházi felsőoktatási
intézmény akkreditációját.
- A Doktori Bizottság javaslatára akkreditációs és
személyi kérdésekben döntöttek.
- A MAB Testülete kollégiumi előterjesztéseket hallgatott meg és döntéseket hozott szaklétesítési és
szakindítási kérdésekben.
- Tanári mesterszakok képzési kimeneti követelményeinek tervezetét tárgyalták, szakonként csoportosították azokat a készültségi állapot szerint, és további
egyeztetéshez jóváhagyták.
A Professzorok Házának más jellegű további hasznosulása miatt, a MAB Titkárság 2007. július hónapban
átköltözik a Budapest, VII. ker. Király u. 16. alá, változatlan telefonos és internetes elérhetőségek fenntartásával. A szakbizottsági munkák nyáron is folytatatódnak.
A szeptemberi Plénum ülésre október 5-én kerül sor.
Az ülés nyilvános eredmény-dokumentumai a
www.mab.hu honlapon olvashatók.
A MAB-üléseken Dr. Szabó Gábor, elnök, dr. Greiner
István, alelnök és Dr. Stern Pál képviseli Szövetségünket.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Oktatási és Kulturális
Minisztérium
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
Plénumának május tárgyhavi ülését 2007. június 29én tartották a Professzorok Házában. Az ülésén tárgyalt 15 napirendi pont közül kiemelést érdemelnek a
következők:
Nyilvános ülés keretében:
- A MAB Plénum módosította a felsőoktatási intézmények közös képzéseinek véleményezésére vonatkozó irányelveket.
- Kiegészítéseket fogadtak el a MAB szakindítási követelményeihez.
- Átmeneti kezelési módot rendeltek el a szakirányok
képzési és kimeneti követelményeinek kapcsán, hogy
figyelembe vehessék az akkreditációs és a minisztériumi eljárásrend időbeli eltéréseit.
- Pontosították, hogy az egyházi intézmények
akkreditációja milyen témakörökre terjed ki.
- Megvitatták az akkreditációs eljáráshoz igénybe vett
bírálói véleményezések tapasztalatait, és azok kezelésmódját pontosították.
- A MAB szakértői vélemény záróformuláit egységesítették a véleménynyilvánítás egyértelmű kifejezése
érdekében.
- A Plénum javaslatot fogadott el a MAB új Nemzetközi Tanácsadó Testületének személyi összetételére.

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 2007.
június 13-i ülésén többek között az alábbi határozatokat
hozta:
1. A Tanács megtárgyalta a Stratégiai javaslatot a
Jedlik Ányos Program c. pályázatra.
Részlet a vezetői összefoglalóból:
„…A pályázat a középtávú stratégiai, és hasznosításorientált kutatás-fejlesztést kívánja elősegíteni négy
alprogramban (Egészséges ember, Versenyképes ipar,
Versenyképes agrárium és Élhető, fenntartható környezet) a magyar K+F stratégiai szempontok figyelembevételével…”
Határozat:
- „…A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a
javaslattal, hogy meghirdetésre kerüljön a Jedlik
Ányos Program c. pályázat.
- A Tanács megtárgyalta és egyetértett a 2007-ben
meghirdetésre kerülő pályázat stratégiájával.
- A Tanács egyetértett azzal, hogy a Jedlik Ányos
Programra a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap forrásaiból a kötelezettségvállalás 3 évre 8 milliárd Ft legyen. A 2007- re várható kifizetés a döntés időpontjában fennálló kötelezettségvállalást figyelembe véve az előzetes felhasználási tervnek megfelelően 1,28 milliárd forint…”

9
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Hírek
2. A Tanács megtárgyalta a Stratégiai javaslatot „A
magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának
támogatása” c. pályázatra.
Részlet a vezetői összefoglalóból:
„…A magyar kutatóhelyek és vállalkozások jelentős tudományos eredményeik ellenére, nem törekednek elért
kutatás-fejlesztési eredményeik iparjogvédelmi oltalmának megszerzésére és a találmány szerinti termék,
szolgáltatás üzleti hasznosítására, így nem részesülhetnek a megszerzett oltalmakból származó előnyökből.
Mindezek a tendenciák visszavetik a technológia transzfert és lassítják az innovációs folyamatot a gazdaságban…”
Határozat::
- „…A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a
javaslattal, hogy meghirdetésre kerüljön „A magyar
találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása” c. pályázat.
- A Tanács megtárgyalta és egyetértett a 2007-ben
meghirdetésre kerülő pályázat stratégiájával.
- A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a
pályázatra 2007. és 2008. évekre összesen 200
millió Ft kerüljön felhasználásra, amiből a 2007.
évet 100 millió Ft kötelezettségvállalás terheli…”
3. A Tanács megtárgyalta a Stratégiai javaslatot a ”Déri
Miksa program, Konzorciumépítő” c. pályázatra.
Részlet a vezetői összefoglalóból:
„…A konzorciumépítő pályázat célja, hogy elősegítse a
magyar résztvevők minél erőteljesebb bekapcsolódását
az Európai Unió Kutatási, Technológiafejlesztési és
Demonstrációs Keretprogramjába…”
Határozat:
- „…A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a
javaslattal, hogy meghirdetésre kerüljön „Déri Miksa
program konzorciumépítő” c. pályázat.
- A Tanács megtárgyalta és egyetértett a 2007-ben
meghirdetésre kerülő pályázat stratégiájával.
- A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a
pályázatra 2007-2010 évekre összesen 500 millió
Ft kerüljön felhasználásra, amiből a 2007. évet 80
millió Ft kötelezettségvállalás terheli.
- Beadás és elbírálás folyamatos….”
4. A Tanács megtárgyalta a Déri Miksa program
EUREKA programban való magyar részvételt elősegítő
pályázatának 2007. évi stratégiai tervét és költségvetési keretét.
Részlet a vezetői összefoglalóból:
„…A 2004 óta működő Déri Miksa programot azzal a
céllal indította el az NKTH, hogy ezen keresztül támogassa a vállalkozói szféra, különösen a kis- és középvállalkozások nemzetközi, piac-orientált kutatás-fejlesztési
együttműködését elősegítő EUREKA programban való
magyar részvételt…”
Határozat:
- „…A Tanács megtárgyalta és egyetértett a Déri
Miksa Program EUREKA programban való magyar
részvételt elősegítő pályázat 2007-2010. közti időszakra szóló tervével.
- A Tanács egyetértett azzal, hogy a Déri Miksa Program EUREKA programban való magyar részvételt

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

elősegítő pályázatára a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból 2007. évre 500 millió Ft,
a 2008-2010 között időszakra pedig évente 500
millió Ft kerüljön felhasználásra…”
5. A Tanács megtárgyalta a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap 2007. évi felhasználási tervének 2.
módosítását
Részlet a vezetői összefoglalóból:
„…A terv elfogadása óta nyilvánvalóvá vált, hogy a K+F
állami támogatásáról szóló, 2007-2013 tervezési ciklusra érvényes rendelet notifikációjának elhúzódása
miatt késedelmet szenved a 2007. évi Jedlik Ányos
program (JÁP2007) meghirdetése, ami kérdésessé
teszi a program idei kiadási előirányzatának teljesítését…”
Határozat:
„…A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács megtárgyalta és egyetértett a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap 2007. évi módosított felhasználási
tervével:
- a Jedlik Ányos pályázat kiadási előirányzatának csökkentésével 1,28 milliárd Ft-ra,
- az Iparjogvédelmi költségek támogatásáról szóló
pályázat indításával és 0,1 milliárd Ft-os 2007. évi
kiadási előirányzatával…”
6. A Tanács megtárgyalta a Nemzeti Kutatásnyilvántartási Rendszer 2007. évi működtetését.
Részlet a vezetői összefoglalóból:
„…A Nemzeti Kutatás-nyilvántartási Rendszer (NKR)
célja a közfinanszírozással megvalósuló kutatás és innovációs projektek nyilvántartása, az átláthatóság növelése, a párhuzamos, valamint a halmozott támogatások
azonosítása, a tudományos, szakmai együttműködés
megkönnyítése, a hasznosítás elősegítése…”
… a fedezet biztosításáról a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), valamint a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) –
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
elnöke által előzetesen jóváhagyott költségterv alapján –
pályázaton kívül, szerződésben állapodik meg…”
Határozat:
- „…A Tanács a BME részére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap terhére jogszabályi felhatalmazással történt 87.000.000,- Ft pályázaton kívüli kötelezettségvállalást jóváhagyja…”
7. A Tanács megtárgyalta a „Gazdaságban hasznosuló
innovációt megalapozó alapkutatás támogatása” c.
(OTKA-A07) pályázat keretbővítését.
Részlet a vezetői összefoglalóból:
„…Az alapkutatásokat támogató NKTH-OTKA közös
program keretében a „Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása” c. (OTKAA07) pályázati stratégiában a KuTIT márciusi ülésén 2
100 millió Ft keretösszeget hagyott jóvá…”
Határozat:
- „…A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a
javaslattal, hogy a ”Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása” c. pályá-
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zat korábbi 2 100 millió Ft keretösszege 2 456 millió Ft-ra módosuljon…”
A Tanácsban Szövetségünket dr. Pakucs János , tiszteletbeli elnök és Vámos Zoltán, alelnök képviseli.
Bővebb információ a
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=2644 c.
oldalon olvasható.

A Kormány június 20-i ülésén elfogadta, és július 4-én
hatályba is lépett a Kutatási Technológiai és Innovációs
Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló
Kormányrendelet.
2007. január 1-jétől hatályba lépett az Európai Unió új
kutatás- fejlesztési és innovációs Keretszabálya (K+F+I
Keretszabály) és módosultak a regionális beruházási, a
kis-és középvállalkozásoknak nyújtott támogatások,
valamint a csekély összegű támogatások nyújtásának
szabályai is. Ezen szabályok alkalmazása a tagállamokra
kötelező, továbbá nemzeti szabályozás is csak ezekkel
összhangban hozható.

Hírek
Robbantásos hegesztési technológia
Jelinkó Árpád, TéT-attasé összeállítása
A finnországi Savitaipaleban adják át az ország első,
robbantásos technológiával működő hegesztő berendezését. A Saderekkakko Oy az új technológiával tervek
szerint 2007. június végén kezdi meg a kísérleti hegesztéseket. Ez a kísérleti sorozat egyúttal egy félmillió
euró értékű észtországi megrendelés teljesítését is
hivatott szolgálni. Ezt az első sorozatot emellett referenciának is szánják.
A robbantásos technológiával két különböző minőségű
acélt csatlakoztatnak egymáshoz. Az alap minden esetben a hétköznapi szénacél, amelyet azután egy másik
minőségű fémmel egyesítenek, borítanak be. A leggyakrabban használatos borító fém a rozsdamentes acél.
De a borító anyag lehet titán, alumínium vagy cirkónium
is. A különböző anyagok természetesen eltérő robbantási sebességet igényelnek. Pl. a rozsdamentes acél
esetében kb. 2000 m/sec, a cirkónium esetében
azonban csak 1800 m/sec égési sebesség szükségeltetik.

A szabályozásról bővebb információ az alábbi linken
olvasható:
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=507&arti
cleID=5548&ctag=articlelist&iid=1

A cég nagy reményeket fűz az új technológia bevezetéséhez. Reményeik szerint a termelésük mintegy 80 %-a
lesz majd az acél rozsdamentes acéllal történő beborítása. Termékeik döntő része a folyamattechnológiákban, pl. az energiatermelésben nyer majd felhasználást.

Új kutatói vízumszabályozás a harmadik országbeli
kutatóknak és új akkreditációs eljárás a fogadó kutatószervezeteknek

A robbantásos hegesztés előnye elsősorban az árban
jelenik majd meg. Amíg a sima acél ára kb. 1 euró/kilo,
addig a rozsdamentes acélé ennek sokszorosa, kb. 7
Euró/kilo. Ezzel a módszerrel 4-8 mm-re lehet csökkenteni a takarófelület vastagságát, és azzal kb. 75 %-os
nyersanyag-megtakarítást lehet elérni a korábbi technológiához képest.

Az Európai Unió - felismerve azt, hogy a gazdaság globalizálódása szükségessé teszi a nagyobb fokú mobilitást, továbbá, hogy Európában a kulcsfontosságú területeken kutatóhiány van - megalkotta a harmadik országbeli állampolgároknak az Európai Közösség területén folytatott tudományos kutatás céljából való fogadására vonatkozó külön eljárásról szóló 2005/71/EK
tanácsi irányelvet, melyet minden tagállamnak kötelezően be kellett építeni saját jogrendszerébe.
A 2007 júliusától hatályba lépő új szabályozás elsődleges célja, hogy a harmadik országból három hónapnál
hosszabb időre érkező magasan képzett kutatók kutatási programok végrehajtása érdekében történő beutazását megkönnyítse.
Azok a kutatószervezetek – akár költségvetési vagy
közhasznú intézményekről, akár innovatív vállalkozásokról van szó – amelyek egy új akkreditációs eljárás keretében erre jogot szereznek, a korábbiaknál gyorsabb és
egyszerűbb módon alkalmazhatnak harmadik országbeli
állampolgárokat.
Az új akkreditációs eljárást, mint hatósági tevékenységet - alapvetően kérelemre - a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal folytatja le a 181/2007. (VII.6.)
Korm rend. alapján. A kérelmet Dr. Vass Ilona , általános elnökhelyettesnek címezve kell benyújtani az alábbi
postacímre: Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal,
1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c.
A 181/2007 (VII.6.) Korm. rendelet szövege és a
kérelem megtalálható az NKTH weboldalán:
www.nkth.gov.hu

A finn cég elsősorban az orosz piacot szeretné meghódítani, ahonnét már most szinte megszámlálhatatlan
érdeklődést kapnak. Reményeik szerint már ebben az
évben 3-6 millió eurós forgalmat tudnak majd lebonyolítani.
Európában ez idáig egyedül Svédországban alkalmazták
már sikerrel ezt a technológiát.

Svédországban épül fel Európa legnagyobb szélerőmű-együttese
Jelinkó Árpád, TéT-attasé összeállítása
Két svéd vállalat, a Finn-grunden Offshore és leányvállalata, a WPD Scandinavia tervbe vette, hogy a Keleti
tengerben, a partoktól 40 kilométerre fekvő
Finngrunden területén szélerőmű telepet épít fel.
Az építési munkálatok terv szerint 2010-ben kezdődnek
el, és mindösszesen 210 szélerőmű épül fel. Az egyes
erőművek teljesítménye meghaladja majd az 5 megawattot, az összteljesítmény, pedig 1050 megawatt fölé
emelkedik. A termelt áramot öt tengeri kábelhálózaton
továbbítják majd a szárazföldre.
Jelenleg a tervezet környezeti hatásvizsgálata folyik.
Ebben a kérdésben Svédország Finnországgal is konzultálni kíván, kikérve a finnek véleményét a tervezett erőmű-együttesnek a finn parti térségekre gyakorlandó
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Új belépõ
esetleges környezetkárosító hatásáról. A tervet az
ENSZ, és az EU Gazdasági Bizottságának a határokat
átlépő környezeti hatásokat szabályozó általános
egyezménye alapján kívánják megvalósítani.
A svéd célkitűzés a tervezett teljesítmény vonatkozásában valamivel megelőzi Észtországot. Alig több mint egy
hónappal korábban ui. az észtek is bejelentették, hogy
Nyugat Észtországban, Hiidenmaa partvidékénél egy
200 szélerőműből álló parkot hoznak létre. Az észt
erőművek teljesítménye 3 és 6 megawatt között váltakozik majd, az összteljesítmény, pedig közel 1000 megawatt lesz. Az észt terv megvalósítása ugyancsak
2010-ben kezdődik el.
A svéd és az észt erőművek mögött 322 megawattos
teljesítményével harmadik helyre sorolódik a már építés
alatt álló, 140 erőművet magában foglaló skót szélerőmű-telep, amelyet Glasgow közelében, Eaglesham
Moorban építenek fel.

Magyar Szabadalmi
Hivatal
A Magyar Szabadalmi Hivatalban július 1-től minden
oltalmi formában lehetőség van elektronikus bejelentésre!
A részletes információk a Hivatal honlapjának
(www.mszh.hu) "Hatósági közlemények" rovat vezető
hírében találhatók.
A rendszer a
http://ugyintezes.hpo.hu/hpo/app címen érhető el.

A Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács , a Magyar
Szabadalmi Hivatal (MSZH) elnökének szakmai tanácsadó testülete, 2007. június 29-én az MSZH Garibaldi
utcai Tanácstermében tartotta ez évi második testületi
ülését.
A kimagasló innovációs, iparjogvédelmi és szerzői jogi
szakértelemmel rendelkező tagokból álló testület megvitatta a két évvel ezelőtt útjára bocsátott „Fehér Könyv a
szellemi tulajdon védelméről” kiadványsorozat ez évi
kötetének tematikai irányait.
Tájékoztatás hangzott el a televíziózás és a rádiózás
digitális átállásának magyarországi stratégiájának szerzői jogi összefüggéseiről – a Miniszterelnöki Hivatal
részére készített stratégiai háttértanulmány összegzéseként.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

gyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanácsnak megalakulása
– 2001 – óta tagja.

A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló
1997. évi XI. törvény hatálybalépésének 10. évfordulója alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH), a
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE),
valamint a Magyar Védjegy Egyesület (MVE) 2007.
június 29-én közös szakmai rendezvényt tartott az
MSZH Konferenciatermében.
A szakmai konferencia levezető elnöke és első előadója
Dr. Bendzsel Miklós , az MSZH elnöke volt, aki a védjegyek és a versenyképesség összefüggéseinek bemutatásán túlmenően, a hivatali múlt, jelen és jövő közérdeklődésre számot tartó aspektusairól tájékoztatta a megjelenteket.
Dr. Fazekas Judit , az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
szakállamtitkára
a
törvény
létrejöttének jogharmonizációs hátteréről tartott előadást.
Ezt követően Dr. Gödölle István , a MIE képviseletében a
közösségi védjegyrendszer kiterjesztéséről fejtette ki
gondolatait, majd Dr. Vida Sándor, a MVE képviseletében az Európai Bíróság gyakorlatának a magyar védjegyjogra gyakorolt hatásait elemezte.
Az utolsó előadást Dr. Vékás Gusztáv tartotta, amelyben felelevenítette a törvénytervezet előkészítését, illetve a kodifikáció menetét, melyben az MSZH elnökhelyetteseként működött közre.

Köszöntjük új tagjainkat!
Tagsorszám
529.
Székhely:
Kapcsolat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezető:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Montana Zrt.

1016 Budapest,
Mészáros u. 58/b.
Dallos Katalin
327-9810
327-9801
dallos.katalin@montana.hu
Vadász Pál
327-9810
327-9801
vadasz.pal@montana.hu

Az Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ
igazgatója beszámolt a Magyar Szabadalmi Hivatal
vállalkozásbarát szellemitulajdon-védelmi szolgáltatásairól, annak fejlesztési irányairól. Kiemelte az elmúlt évben újonnan bevezetett hatósági szolgáltatást, a műnyilvántartást, valamint az új térítéses szolgáltatásokat,
az expressz szabadalmi kutatást és az előzetes védjegyszűrést.

A Montana immáron 17 éve van jelen az informatikai
piacon. A cég megalakulása óta kizárólag minőségi,
piacvezető termékek forgalmazásával, szervizelésével és
üzemeltetésével, hálózatok tervezésével és megoldások
fejlesztésével foglalkozik.

A Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Pakucs János ,
tiszteletbeli elnök képviselte a tanácsülésen, aki a Ma-

Saját fejlesztésű szoftvereik közül a legnagyobb sikert a
MonDoc System hozta, mely Magyarországon a Micro-
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Szakirodalom-figyelõ

soft alapú iratkezelő rendszerek között piacvezetővé
vált.
A cég főbb tevékenységei:
- Rendszerintegráció, amely a megrendelő igényeinek,
elképzeléseinek megfelelően kialakult informatikai
rendszer;
- Montana Quality Support, mely biztosít mindent, ami
hardver-, szoftver- és hálózati hibák elhárításához
szükséges, illetve a hardver és a szoftver viszonttámogatások biztosítása;
- Infovadász, az eddigi legkomolyabb magyar szövegbányászati projektet a Montana által vezetett konzorcium (MTA SZTAKI, MTA Nyelvtudományi Intézet,
ORFK) fejleszti.

Szakirodalom-figyelõ
Hermann Bauer & Andreas
Taschen/Vince Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Prater:

Barokk

-

Három új kötet is megjelent a Vince Kiadó nagy művészettörténeti áttekintést kínáló, és igen szép Kismonográfia sorozatának a művészeti irányzatokat bemutató
„Izmusok” sorában: a Barokk mellett még a Reneszánsz
és a Gótika. Most erről szólunk, ám mindhármukhoz jár
a figyelmeztetés: aki akár csak beléjük kóstol, ha megengedheti, nagyon hamar ott találja magát egy könyvesboltban, amint megveszi a kötetek „nagy testvérét”,
a Vince Nagy Stílusok sorozatának megfelelő darabját.
Mert a maguk szűkebb terjedelmi keretei között (amelyhez cserében ma kifejezetten barátságosnak számító ár
járul) képben-ismertetésben egyaránt kiválóak ezek a
kötetek.
A barokk művészet mestermunkái hatalmas, sokszínű,
változatokban rendkívül gazdag panorámát alkotnak,
amelyben a legtisztább szépségek épp úgy kitűnnek,
mint a vad, nemegyszer dekadenciába hajló túlzások bár olyat, ami ezért már nem is tetszene, az utóbbiak
között sem igen találunk. Jakob Burckhardt szavával,
aki az Encyclopaedia Britannica szerint egyike volt az
első nagy művészettörténészeknek, „A barokk ugyanazt
a nyelvet beszéli, mint a reneszánsz, bár egy vad dialektus árnyalataival.” Valahogy így lép túl a reneszánsz
hűvösebb eleganciáján a barokk buja, nemegyszer féktelen díszítőkedve, a pompa iránti gyakran túlzásokba eső
vonzódása.
Ennek a karcsú, szép kötetnek a közvetlen tárgya a 17.
századi festészet Itáliában, Franciaországban, Németországban, Spanyolországban és Hollandiában. Tartalmas, igen alapos és részletes bevezető tanulmánya
segít megértenünk magának e stílusirányzatnak a lényegét, helyét a művészetben, valamint a fő iskoláit és
sajátosságait az e kötetben bemutatott földrajzi területeken. Idézzünk ide belőle néhány fontos tényt:
A barokk - amelynek kora az abszolutizmus és a felvilágosodás közé esik - az utolsó olyan stílusirányzat, amely
átfogja Európa egészét. Jó ideig a reneszánsz különc
hajtásának tekintették. Világi örömök és érzékiség,

vallásos áhítat és szigorú aszkézis, formai sokszínűség
és merev szabályok betartása egyaránt jellemző a barokk mesterek alkotásaira. A barokk festészet eredeti
újításokat mondhatott magáénak.
A portréfestés immáron nem korlátozódott a vallásitörténelmi témákra vagy allegóriákra. Képi tárháza új
világokat fedezett fel. Új volt, hogy ami korábban a szélsőséget képviselte, most elfogadott formai megoldássá
vált. Az építészet és a festészet újszerű, átfogó vizuális
elgondolás szerint fonódik össze. A barokk a festészet
és építészet összjátékát teremtette meg, Maga az
építészet válik minden ízében festőivé.
E tanulmány oldalain, abba ágyazva is számos festményt láthatunk. Utána pedig nem nagy, viszont csodálatos, sokarcú képtár következik. nyolc festmény
egészoldalas képe Itáliából, hété Franciaországból,
kettőé Németországból, négyé (óh, de kevés!) Spanyolországból, és tizenkettőé Németalföldről. Mindegyikükhöz egészoldalas tanulmány kapcsolódik, amely bemutatja a festőt, és röviden elemzi ezt az alkotását. Ezekben többségében láthatjuk a festő arcképét, és - kicsiben - egy további festményét is.

Heller Farkas: Etikai tudomány-e a közgazdaságtan? AULA Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
Heller Farkas (szül. 1877. máj. 9. Budapest – megh.
1955. szept. 29. Budapest) a közgazdaságtan tudománya magyar tudósainak egyik legjobbika. Egyaránt
foglalkozott elméleti és alkalmazott közgazdaságtannal,
szociálpolitikával, pénzügytannal és közgazdasági elmélettörténettel. E kötet bevezetőjét idézve, 1904-ben
már akadémiai pályázatot nyert a kor egyik kiemelkedő
szakmai témájáról, a határhaszon elméletről írt könyvével, és már ez az első műve érett, széleskörűen tájékozott, higgadtan és kiegyensúlyozottan érvelő tudóst
mutat, aki inkább törekszik a vitázó elméletek korrekt
bemutatására, mintsem elszántan lándzsát törne valamelyik fél mellett.
1907-től kereskedelmet és iparpolitikát tanít a budapesti Műegyetemen (amelyet a két világháború között
Európa egyik legjobb műszaki és gazdaságtudományi
egyetemének ismertek el - OP.), ugyanott 1914-t ől
közgazdaságtant és pénzügytant „nyilvános rendkívüli
egyetemi tanárként”, majd 1917-ben kapta meg a Műegyetem nemzetgazdaságtani és pénzügyi tanszékének
a vezetését. Szakmai tisztségeinek, funkcióinak sora
imponálóan hosszú. A közgazdasági elmélet története
c. műve komoly nemzetközi sikert aratott (hasonmás
kiadását az AULA jelentette meg 2001-ben.)
Heller tudományos gondolkodásmódja iránymutató
mindenki számára, aki szakszerűen és felelősségteljesen akar véleményt nyilvánítani és cselekedni. „Az életbe irányítólag való belenyúlás biztos alapokra csak akkor
helyezhető, ha az életnek belső természetéből folyó
összefüggéseit ismerjük. Ehhez pedig másképpen, mint
alapos és elfogulatlan vizsgálattal nem lehet eljutni.
Ezért biztos alapokra a gazdasági politika csak akkor
helyezhető, ha alapos elméleti vizsgálatokra támaszkodik.”
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Sajtószemle
A merkantilisták vizsgálódásainak indítékairól szóló e
négy sora világos és cáfolhatatlan magyarázatát adja,
miért kell legalább valamelyes közgazdasági ismeretekkel felvértezniük magukat mindazoknak, akik akár a
nemzetgazdasággal, akár a gazdaságban működő szervezetekkel - pl. cégekkel - kapcsolatos döntések kialakításában részt vesznek.
És szintúgy az ő iránymutató szavai a következők: „A
politika (ez itt gazdaságpolitikát, a gazdasági ügyek
irányítását jelenti - OP) művészet, mely az adott helyzetek helyes felismerését és megítélését tételezi fel.
Amit a közgazdaságtan, mint tudomány ezen a téren
nyújthat, az csupán az egyes elgondolható intézkedések
hatásainak vázolása, kiterjesztve az azokkal a múltban
tett tapasztalatokra (azaz kiegészítve a velük kapcsolatos múltbéli tapasztalatokkal - OP.)” És: „Az elmélet
jelentőségét csak az tudja értékelni, aki alkalmazásának
határait is szem előtt tartja.”
Ez a kötet Heller 17 tanulmányát tartalmazza. Benne a
címadó írása mellett olyan kérdéseket elemez, mint pl.
A drágaság kérdése elméleti megvilágításban; A pénzelmélet fejlődése; A háború és a közgazdaságtan elmélete; Konjunktúraelmélet és konjunktúrakutatás; Új
felfogások a hitelelmélet terén; Áralakulás és nemzeti
jólét; A gazdasági liberalizmus elmélete és bírálata;
Vágyak és lehetőségek a közgazdaságban; Üzleti szellem és közérdek; Visszapillantás a közgazdasági elmélet
fejlődésére.
Az értők méltatják műveinek világos felépítését, kitűnő
magyarázó képességét. Tegyük hozzá: amit mond, és
ahogyan elmondja, az mindig elmélyült elemzésekkel és
sok fontos ismerettel és tanulsággal szolgáló olvasmány. Könnyűnek viszont nem mondanánk: többnyire
nagy odafigyeléssel, és az olvasottak alapos átgondolásával kell megküzdenünk a megértésért - viszont olyan
tudást ad, ami mindezt nagyon megéri.

Pszichológiai lexikon - Helikon Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

lan maradni - a veszélyei ellen pedig azzal kell védekeznünk, hogy igyekszünk jól ismerni, meddig tart, meddig
szolgál megbízható támaszul a tudásunk, s hol kezdődnek a hiányosságai.
Az utóbbiak áthidalásának különösen fontos eszközei a
lexikonok - mint ez is. Ezt nagyon is érdemes a kezünk
ügyében tartanunk, s nem is csak rákeresni benne,
amikor valamit éppen tudnunk kell, hanem breviáriumszerűen olvasgatni. Rendszeres olvasgatása gazdagítja
és tisztítja az emberrel és az ő viselkedésével kapcsolatos ismeretkészletünket.
A kötet lélektan alapfogalmainak magyarázatát, a pszichológiatudomány jeles művelőinek, irányzatainak, metódusainak bemutatását kínálja A-tól Z-ig: ötezer tárgyszót és ötven áttekintő cikket, mellettük 200 illusztrációt. Mindez segít tájékozódni ezek között, és valódi tudást szerezni róluk. Az eredeti német kiadót illető apró
zokszó, hogy jó lett volna egy tartalomjegyzék, amelyből
látjuk, hogy milyen témákról találjuk a bővebb ismertetéseket.
Ha tallózgatunk benne, egyre inkább látjuk, milyen sok
segítséget ad e kötet a laikusnak is, ugyanakkor találunk
olyan magyarázatokat, kommentárokat is, amelyek
igencsak váratlanul érnek, vagy meghökkentenek. Néhány kiragadott példa: Okkupáció: a hajdani katonai
szakszó itt egy embernek (túlértékelt) gondolatoktól,
kényszerképzetektől való megszállottságát jelenti. Ősbizalom: az ember szociális beállítottsága, amely segít
megtalálni annak mértékét, mennyire bízzon meg az őt
körülvevő és számára fontos emberekben.
Eustressz: ösztönző, a teljesítményhez szükséges
stresszforma. Karakterpáncél: az elhárítás személyiségstruktúráinak kifejeződése. Lumináris ciklus: pszichológiai ritmus, amely teljes, ill. fél holdciklusnak felel
meg. Közbeszédünkben mindinkább megjelennek angol
szakszavak - ilyenekhez is találunk fontos magyarázatokat. És három cím a nagyobb tanulmányok közül: Férfi Se nem hős, se nem papucshős; átalakulóban a férfiról
alkotott kép.

Egy ilyen ismerettár értéke a szakembereknek evidencia. Nekünk, többieknek? Napjainkra a pszichológia
nagyon mélyreható ismereteket felsorakoztató, gyorsan
fejlődő, összetett, sokrétű és egyre több szakággá
terebélyesedő tudománnyá fejlődött. A laikus gyakran
már a fogalmait sem érti, vagy, ami rosszabb, csúful
félreérti. Pedig a pszichológia valamelyes ismeretére a
legtöbbünknek nagyon is szüksége van - legalább is
azoknak, akik szeretik érteni, mi miért történik, mi
mozgatja a dolgokat, különösen pedig a mások és a
magunk viselkedését.

Személyiség - Meghatározott tulajdonságok gyűjteménye. Mítoszok - Énekük a bennünk rejlő tudás őrzői.
Nos, e lexikon pedig a bennünk, laikusokban nem rejlő,
nekünk is fontos tudás gazdag kincsestára.

Igen, a magunkét is, mert ha elegendően bölcsek vagyunk, és még némi /ön/elemző képességgel is bírunk,
gyakran rádöbbenhetünk, hogy nem igazán tudjuk, mit
miért tettünk, miért viselkedtünk, reagáltunk éppen úgy.
Ezekben segít a pszichológia, ezért is tartozik hozzá
minden művelt ember alapfelszereltségéhez, sőt egyre
több pozícióban, környezetben a túlélő-készletéhez, hogy
legalább valamennyit tudjon abból, amivel segíti az emberi viselkedés megértését.

A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség
és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.
(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)

Félműveltnek lenni ugyan mindig veszélyes kompromiszszum, de ebben a tekintetben jobb, mint egészen tudat-

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI. ÉVFOLYAM 5-6.
2. OLDAL
KUTATÁS- FEJLESZTÉS ELŐKELŐ HELYEN

MÁJUS-JÚNIUS,

POLGÁRI SZEMLE, 2007. JÚNIUS
NINCS FORDULAT !

SZÁM,

2007.
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AZ INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS -FEJLESZTÉS HELYZETE 2006-BAN
MAGYARORSZÁGON - PAKUCS JÁNOS
„…Összességében kijelenthető, hogy 2006. évben sem
a kutatás-fejlesztés ráfordításaiban, sem a megszületett
eredményekben és megvalósult innovációkban nem
következett be jelentős, fordulatszerû változás. A politikai és a kormányzati hatáskörben az előző évben tapasztalt problémák jellemezték a 2006. évet is, sőt
inkább romló, mint javuló tendenciákkal…”

Sajtószemle
lását sok bosszantó apróság is nehezíti – véli Szabó
Gábor. A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke
szerint azok a kkv-k, amelyek energiáit nem a napi túlélésért folyó harc köti le, sokszor nem tudnak azokról a
lehetőségekről, amelyek megoldhatnák innovációs problémáikat…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, NAPI INNOI+III. OLDAL
LEHETŐSÉGEK TÁRHÁZÁT KÍNÁLJÁK A K+F-ES ADÓKEDVEZMÉ-

VÁCIÓ,

ELEKTROTECHNIKA, 2007. JÚNIUS 20., 25. OLDAL
A XII. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ ÁTADÁSA A PARLA-

NYEK

MENTBEN

VEZŐ SZABÁLYOZÁST

HASZNÁLJÁK KI AZ EURÓPAI VISZONYLATBAN IS KED-

„…A cégek még mindig nem elég tudatosak a k+f-hez
kapcsolódó adókedvezmények kihasználásában, holott a
gumiszabályoknak köszönhetően tevékenységek széles
körénél érvényesíthetnék azokat…
…Mivel azonban a törvényben foglalt k+f definíció igencsak szűkszavú és a műszaki fejlesztésen kívüli esetekre
nehezen értelmezhető, számos esetben fennáll annak a
veszélye, hogy az adóhatóság egy későbbi vizsgálata
során megkérdőjelezi a járulékcsökkentés jogosságát
…”

ÚJ NÉPLAP, 2007. JÚNIUS 21., 7. OLDAL
SZABADON SZÁRNYALHAT AZ IFJONTI ALKOTÓI KÉPZELET
ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 2007. JÚNIUS 21., 7. OLDAL
SZABADON SZÁRNYALHAT AZ IFJONTI ALKOTÓI KÉPZELET
KISALFÖLD, 2007. JÚNIUS 25., 9. OLDAL
MEGDOLGOZNAK A KAROK AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉKÉRT
NAPLÓ, 2007. JÚNIUS 26., 5. OLDAL
AZ MTA KÉT CÉGET ALAPÍTOTT
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 26., 5. OLDAL
BUDAPESTRE JÖNNEK AZ ÜZLETI ANGYALOK
PIAC ÉS PROFIT, 2007. JÚNIUS, 60+61+62. OLDAL
A VILÁGPIACON VERSENYEZNEK
SEM A FEJLESZTÉSI EREDMÉNYEKET, SEM MAGÁT A CÉGET NEM
KÍVÁNJÁK A MULTIKNAK ELADNI

„…Bagaméry István nem akarja, hogy a tizenhét éve
alapított cége kinőjön a kisvállalkozás kategóriából.
Pedig az általuk tervezett, fejlesztett és gyártott orvosi
diagnosztikai berendezések világpiaci sikere, az évről
évre magasabb árbevétel és nyereség, és a kétszer is
elnyert innovációs díj előrevetíti a további növekedés
lehetőségét. A cél azonban nem több - és persze nem
is kevesebb -, mint hogy a nyolcvan munkatársnak legalább a fele továbbra is kutatás-fejlesztéssel foglalkozhasson…”
NÉPSZABADSÁG, 2007. JÚNIUS 26., KEDD, 19. OLDAL
A NAGY KOMMUNIKÁCIÓS KÍSÉRLET VÉGET ÉRT
ŐSZTŐL MÁR NEM FOLYTATÓDIK A MINDENTUDÁS EGYETEME

KEVESEN

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, NAPI INNOVÁCIÓ, I+IV. OLDAL
BETETT AZ INNOVÁCIÓNAK A GYÓGYSZER-GAZDASÁGOSSÁG?
„…A hazai gyógyszergyártók örömébe jókora üröm
vegyül a kormányzati intézkedések miatt. A legtöbb
itthoni cég kénytelen visszafogni a fejlesztési költségeket, pedig hosszú távon nem ez a nyerő stratégia…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, NAPI INNOII. OLDAL
A GÖMBROBOT ÉS A DIFFERENCIÁLKÍGYÓ IS ELSŐ LETT
LEZÁRULT AZ IDEI INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

VÁCIÓ,

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, NAPI INNOII. OLDAL
JÓKORÁT HARAPHATNAK A NAGYVÁLLALATOK AZ FP7-BŐL
„…Több mint 50 milliárd eurós keret- összeggel indul az
Európai Unió 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramja
(FP7). A 2007 2013-as időszakban a nagyvállalatoknak is sok területen lesznek kitűnő lehetőségeik…”

VÁCIÓ,

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, NAPI INNOII. OLDAL
BIZTONSÁGI K+F KÖZPONT ALAKUL VESZPRÉMBEN
„…Egyéves előkészítő munka után az egyesült államokbeli Alacera International Corporation, a Kürt Zrt. és a
Pannon Egyetem Technology Security Experience Center (TSEC) Institute-Hungary néven Európában egyedülálló biztonsági fejlesztő központot alapít Veszprémben, a
Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karán…”

VÁCIÓ,

A

TELEVÍZIÓBAN

„…A legutóbbi (tizedik) szemeszterével az eddig megismert formájában véget ért a Mindentudás Egyeteme.
Ha a tévés ismeretterjesztő projektet "élesben" végrehajtott médiakísérletnek tekintjük, az eredmény korántsem egyértelmű: az ötéves élettartam és a pozitív sajtóvisszhang sikernek tekinthető, ám a tudományos
kommunikációban nem hozott alapvető újdonságot…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, NAPI INNOII. OLDAL
MÁR AZ ALBA INNOVÁCIÓS PARKI MUNKÁRA KÉSZÜL AZ MTA

VÁCIÓ,

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., 7. OLDAL
DÍJAZOTT HAZAI INNOVATÍV TERMÉK
NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, NAPI INNOVÁCIÓ, I+II. OLDAL
„RECESSZIÓ UTÁN MINDIG AZ A GYŐZTES, AKI NEM SPÓROLT AZ
INNOVÁCIÓN”
Interjú Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség
elnökével
„…Az innovációt támogató intézkedések egyelőre nem
alkotnak egységes rendszert és azok érdemi hasznosu-

NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, NAPI INNOII. OLDAL
LEHETŐSÉGET KAP A KÉMEGÉR ÉS AZ INTELLIGENS SEBÉSZKÉS
„…A közel háromszáz pályázatból huszonnyolcat karol
fel a ValDeal Innovációs Zrt.: a cég, amely tavaly novemberben hirdette meg első kiírását Magyarországon
élő vagy dolgozó projektgazdák, feltalálók, kutatók számára, ennyi beadványt talált minden tekintetben támogatandónak, fejlesztésük során finanszírozhatónak…”

VÁCIÓ,

15

16

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Sajtószemle
NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, NAPI INNOVÁCIÓ, III. OLDAL
EGYSZERŰBB MEGVÁSÁROLNI A KNOW-HOW-T, MINT INNOVÁCI-

ország technológiai felkészültségét és nemzetközi versenyképességét vizsgálja…”

ÓRA KÖLTENI

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 29., PÉNTEK, 8. OLDAL
VITA A TECHNOLÓGIATÁMOGATÁSRÓL
„…A német gazdasági és technológiai minisztérium
(BMWI) megbízásából készült technológiajelentés…
…Többek között azt javasolták, hogy hasonlóan számos
más OECD-országhoz, Németország is térjen át a k+f
tevékenység közvetlen adójellegű támogatására, mivel
ez segíti a legjobban a kis- és közepes vállalatok innovációs erőfeszítéseit…”

SZÜKSÉG

LEHET EGY K+F-ET TÁMOGATÓ ÖNÁLLÓ KORMÁNYZATI

SZERVRE

„…A gazdasági megszorítások miatt a cégek többségénél nem jut pénz a kutatás-fejlesztésre. Míg egyes ipari
ágazatokban szükségszerű az innováció, mások a
fennmaradást és a gazdasági nehézségekből kivezető
utat látják benne…
…még mindig kevés a fejlesztésre elérhető forrás –
mondta Kovács Vince, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kutatásfejlesztési és innovációs kollégiumának elnöke…
…Magyarország felzárkózási célkitűzései mindaddig
nem tudnak megvalósulni, amíg a versenyképesség
mozgatórugóját, a k+f-et csak szavak szintjén tarjuk
kiemelt fontosságúnak, a valóságban azonban másodlagos – tette hozzá a szakember, aki szerint talán érdemes lenne egy önálló kormányzati szervet létrehozni a
k+f tevékenység erősítésére…”
NAPI GAZDASÁG, 2007.
VÁCIÓ, IV. OLDAL
A MAGYAROK NEM ÉRZIK

JÚNIUS

27.,

SZERDA,

NAPI INNO-

FONTOSNAK A SZABADALMI OLTAL-

MAT

A

KÜLFÖLDIEK EGYRE JELENTŐSEBB CÉLPONTNAK TEKINTIK AZ

ORSZÁGOT

„…A Magyarországon érvényes szabadalmak mintegy
85 százaléka külföldiek kezében van, az évi kevesebb
mint ezer bejelentésnek pedig mindössze egynegyede
származik magyar cégektől…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 27., SZERDA, 5. OLDAL
MEGVAN AZ ETI MŰKÖDÉSÉHEZ HIÁNYZÓ 308,7 MILLIÓ EURÓ
„…Megegyeztek az Európai Technológiai Intézet (ETI)
felállításához szükséges pénz előteremtésének a kérdésében a tagállamok versenyképességért felelős miniszterei…
Kritikus hangok
…Az amerikai Massachusetts Institute of Technology
ellenpólusának szánt ETI létrehozásának terve ellen
megszületése óta kifogásokat fogalmaznak meg. A
legfőbb ellenérv szerint ez is csak egy újabb költséges
uniós projekt, amely nem oldja meg az európai innováció igazi problémáját, a pénzhiányt…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007. JÚNIUS 29., PÉNTEK, 8. OLDAL
A LEGTÖBB HITELT MAGYARORSZÁG VETTE FEL
MAGYAR NEMZET, 2007. JÚNIUS 29., PÉNTEK, 13. OLDAL
NEM KELL TÚLBECSÜLNI AZ UNIÓS PÉNZEKET
„…Az állam szerepéről szólva Simor kifejtette, hogy
nem tekinti elsődleges fontosságú állami feladatnak a
régiós különbségek tompítását, a kutatás- fejlesztést és
„iparágak létrehozását a semmiből”. Simor Japán példáját említve aláhúzta, hogy inkább támogatandó a külföldi
jó példák átvétele, mintsem a hazai innováció…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚNIUS 29., PÉNTEK, 8. OLDAL
INNOVÁCIÓS HELYZETKÉP : DERŰLÁTÁS INTŐ JELEKKEL
„…A magas tudástartalmú javak, azaz „technológiai
áruk” világexportjából 14 százalékkal részesedik Németország, ezzel világelső még az Egyesült Államok
(13,2) és Japán (10,7 százalék) előtt is - írja az a múlt
héten nyilvánossággá hozott német jelentés, amely az

LOGISZTIKAI HÍRADÓ, 2007. JÚNIUS 29., 32-34. OLDAL
A K+F SZEREPE A LOGISZTIKÁBAN A MISKOLCI EGYETEMEN
PRIVÁTBANKÁR.HU, 2007. JÚNIUS 29.
MIBEN VAGYUNK A LEGJOBBAK ?
KLUB RÁDIÓ, TÖBBET ÉSSZEL, 2007. JÚNIUS 29.
„…Egy fiatal tudós találmánya a növények önvédelmi
rendszerére épít. Nyilatkozott: Spon Márton, az ifjúsági
innovációs verseny első helyezettje…”
HÍRTV, 2007. JÚNIUS 30.
CSÖKKENT A MAGYAR SZABADALMAK SZÁMA

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ, 2007. JÚNIUS 30., 1-3. OLDAL
"TUDOMÁNYOSABB" FELTÉTELEK , "TUDOMÁNYOSABB"

LEHE-

TŐSÉGEK

MAGYAR NEMZET, 2007.

JÚNIUS

30.,

SZOMBAT ,

1+13.

OLDAL

KEVÉS A MAGYAR SZABADALOM
„…A Magyarországon bejegyzett szabadalmaknak csak
a 15 százaléka van hazai kézben, s ez messze alulmúlja
a nyugat-európai átlagot. A helyzetet rontja, hogy 2000
óta csökkent a Magyar Szabadalmi Hivatalhoz beadott
kérelmek száma is; a visszaesés oka a kutatásfejlesztésre fordított összegek kirívóan alacsony aránya…”
NÉPSZABADSÁG, 2007. JÚNIUS 30., SZOMBAT , HÉTVÉGE
8. OLDAL
FELCSAVARODOTT ÖTÖDIK DIMENZIÓ
MAGYAR FIZIKUSOK EREDMÉNYE A NEW SCIENTISTBEN
„…Magyar fizikusok egy 37 ezer fényévnyire található
csillagrendszer furcsaságaiból az ötödik dimenzió létére
következtettek – jelentette a New Scientist…”

MELLÉKLET,

NÉPSZAVA , 2007. JÚNIUS 30., SZOMBAT , 8-9. OLDAL
REFORMKORMÁNYZÁS: FOLYTATÁS TIZENHÁROM TERÜLETEN
IDŐNKÉNT ELLENTMONDÁSOSAK A VÉLEMÉNYEK A KOALÍCIÓS
PÁRTOK TERVEIRŐL

„…5. A kutatás-fejlesztés ösztönzése
Óriási áttörés nem várható e téren a következő időszakban, már csak azért sem, mert az innovációs politika nem volt mostohagyerek a magyar gazdaságpolitikában az elmúlt néhány évben – fejtette ki Matejka Zoltán, a Kopint- Tárki tudományos munkatársa…
…A megállapodástervezetben ugyanis konkrét lépéseket
a fő célon kívül nem jelöltek meg. Matejka Zoltán azonban rámutatott arra is, hogy 2000 óta komoly előrelépések történtek a kutatás-fejlesztés elősegítése érdekében. Fő céljuk az volt, hogy megteremtsék a kapcsolatot az egyetemi kutatóhelyek és a vállalatok között…”
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NÉPSZAVA , 2007. JÚLIUS 3., KEDD, 9. OLDAL
AZ UNIÓ IS NYER ÉS MI IS
„…Az Európai Unió kezdi utolérni az Egyesült Államokat.
Már Brüsszelben is kezdik felismerni, hogy szétszakíthatatlan a kapcsolat a profitérdekelt és a nonprofit kutatás között. Egyebek között erről is beszélt lapunknak
Kroó Norbert akadémikus. Az akadémia 73 éves alelnöke ma is kutat a németországi Max Planck Intézetben, s így nyilván még szaporítja találmányai számát:
jelenleg 40-et tartanak belőlük számon…”
VAS NÉPE, 2007. JÚLIUS 3., 4. OLDAL
CSODATEVŐ FIZIKA
INNOVAL, 5. SZÁM, 2007. JÚNIUS-AUGUSZTUS, 3. OLDAL
INNOVÁCIÓ-MENEDZSMENT MÁSKÉNT
INNOVAL, 5.

SZÁM,

2007.

JÚNIUS-AUGUSZTUS,

8-11.

OL-

DAL

AZ

INNOVÁTOR ÉS AZ INNOVÁCIÓS MENEDZSER TEVÉKENYSÉ-

GÉNEK SZORZATA …,

…NE LEGYEN NULLA
INNOVAL, 5.

SZÁM,

2007.

JÚNIUS-AUGUSZTUS,

14-16.

OLDAL

BŐVÜLNEK AZ INDULÓ CÉGEK FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEI
KOCKÁZTATÓ T ŐKE KICSIKNEK
INNOVAL, 5. SZÁM, 2007. JÚNIUS-AUGUSZTUS, 17. OLDAL
AZ AUSTINI UNIVERSITY OF TEXAS AT IC2 INTÉZETE AZ EGYIK
LEGDINAMIKUSABBAN FEJLŐDŐ HIGH-TECH KÖZPONT
BUDAÖRSRŐL AUSTINBA
INNOVAL, 5.

SZÁM,

2007.

JÚNIUS-AU GUSZTUS,

18-19.

OLDAL

A

GYÜMÖLCSTERMESZTÉS AZ INTENZÍV TERMESZTÉSI MÓDOK

IRÁNYÁBA FEJLŐDIK

MIÉRT ÉPPEN CSERESZNYE?
INNOVAL, 5.

SZÁM,

2007.

JÚNIUS-AUGUSZTUS,

20-21.

OLDAL

A

MAGYAR INNOVÁCIÓS PIAC ALULNÉZETBŐL

–

A

Sajtószemle
INNOVAL, 5. SZÁM, 2007. JÚNIUS-AUGUSZTUS, 37. OLDAL
HALLOTA , HOGY…
„…350 millió forinttal a nyugati régiók, köztük Vas és
Zala megyének az idei pályázati kerete a legalacsonyabb…”
INNOVAL, 5. SZÁM, 2007. JÚNIUS-AUGUSZTUS, 37. OLDAL
XV. H AZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZE
MAGYAR DEMOKRATA , 2007. JÚLIUS 5., 59. OLDAL
VÉGET ÉR A MINDENTUDÁS EGYETEME?
„…A tizedik szemeszter utolsó előadásával az eddig
ismert formájában véget ért a Mindentudás Egyeteme,
ősztől már a televízió képernyőjén nem kísérhetik figyelemmel a nézők a magas szintű tudományos ismeretek
közérthető bemutatását…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 5., CSÜTÖRTÖK, 2-3. OLDAL
LIBERÁLIS CÉLOKÉRT DOLGOZHAT A HILLER-CSAPAT
TÉMA: OKTATÁSPOLITIKA A KOALÍCIÓS MEGÁLLAPODÁSBAN
„…A liberális oktatáspolitika folytatását ígéri az MSZP
és az SZDSZ koalíciós szerződését kiegészítő új paktum. A vasárnap aláírt megállapodás kitér a kutatásfejlesztés átszervezésére, és újra kilátásba helyezi a
felsőoktatási intézmények átalakulásának lehetőségét…
…Az egyezség főbb pontjai
Kutatás-fejlesztés
- az üzleti szféra K+F és az innováció iránti elkötelezettségének erősítése,
- a kutatói/akadémiai és a vállalkozói szféra közötti
együttműködés ösztönzése,
- az állami támogatási rendszer átfedéseinek megszüntetése,
- az egységes közfinanszírozási rendszer kialakítása, a
pénzalapok és egyéb hazai források összehangolása.
Feladat: munkacsoport felállítása.
Előkészítés: a gazdasági és az oktatási tárca, Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség.
Határidő: 2007. szeptember 15.
Politikai egyeztetésért felelős: Kóka János (SZDSZ),
Veres János (MSZP).

VALDEAL

-

PÁLYÁZATOK TAPASZTALATAI

VERSENYBEN MEGSZŰRT KREATIVITÁS
INNOVAL, 5.

SZÁM,

2007.

JÚNIUS-AUGUSZTUS,

24-25.

OLDAL

„KAPJANAK

ADÓKEDVEZMÉNYT AZOK A VÁLLALATOK , AMELYEK

FIATAL KUTATÓKNAK ÖSZTÖNDÍJAT ADNAK

Az állami tulajdonú kutatóintézetekben a tudományos
teljesítményen alapuló bérezési modell kialakítása, a
közalkalmazotti státusban ellátandó feladatkörök
csökkentése. Az intézetek projektalapú finanszírozásának erősítése a működési finanszírozással
szemben.

”

TÁBLÁZATBA FOGLALT INTÉZKEDÉSI TERV
INNOVAL, 5. SZÁM, 2007. JÚNIUS-AUGUSZTUS, 26. OLDAL
„A VÁLLALATI K+F ÉS INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON ”
VÁLASZÚT ELŐTT
INNOVAL, 5. SZÁM, 2007. JÚNIUS-AUGUSZTUS, 33. OLDAL
NOVATECH.COM 2.0 INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV
VERSENY FELHÍVÁS
INNOVAL, 5. SZÁM, 2007. JÚNIUS-AUGUSZTUS, 36. OLDAL
I-TECHPARTNER
KAPCSOLATÉPÍTŐ PORTÁL
INNOVAL, 5. SZÁM, 2007. JÚNIUS-AUGUSZTUS, 36. OLDAL
FÚZIÓS ÁLOM
BIZTATÓ KUTATÁSOK

Feladat: az akadémia törvény és a közalkalmazotti törvény módosítása.
Előkészítés: oktatási tárca, MTA.
Határidő: 2007. őszi parlamenti ülésszak.
Politikai egyeztetésért felelős: Magyar
Bálint (SZDSZ), Hiller István (MSZP).
-

Egységes tudomány- és innovációpolitikai irányítási
rendszer kialakítása.

Feladat: kormányhatározat elfogadása.
Előkészítés: a gazdasági és az oktatási tárca, MTA.
Határidő: 2007. december 31.
Politikai egyeztetésért felelős: Magyar
Bálint (SZDSZ), Hiller István (MSZP)…”
NÉPSZAVA , 2007. JÚLIUS 5., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL
FÁTÓL AZ ERDŐT
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Sajtószemle
„…Igazán lenyűgöző méretű a kormány középtávú tudományos-technikai-innovációs stratégiai intézkedési
terve. (E rövidke címet nem én találtam ki, megvallom,
egy szuszra nem is igen tudnám végigmondani.) Egyébként nem csekélység ez a 2007 és 2010 közötti időszakra szóló operatív program a maga 95 intézkedési
pontjával. Hiszen hát nem is a számosság fontos, hanem a megvalósulás valószínűsége meg a tartalom
lényege. Némi kétséget gerjeszt azonban, hogy az öt
nagy fejezetbe sorolt intézkedéshalmaz mögött nem
látszik a legfontosabb: a megbízhatóan meglévő és
tisztességesen szétosztható pénzügyi háttér…”
HÍREXTRA.HU, 2007. JÚLIUS 5.
TÉVÉKTŐL, RÁDIÓKTÓL A KUTATÁS -FEJLESZTÉS ÉLÉRE
TŐZSDEFÓRUM.HU, 2007. JÚLIUS 5.
PÁRTOS FERENC AZ NKTH ÚJ ELNÖKE
MŰSZAKI FÓRUM, 2007. JÚLIUS 5.
RENDELET A KUTATÁSI ALAPBÓL ADHATÓ TÁMOGATÁSOKRÓL
MFOR.HU, ÜZLETI NEGYED, 2007. JÚLIUS 5.
VOLT TÉVÉS LETT AZ ÁLLAMI INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG VEZETŐJE
MAGYAR HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 6., PÉNTEK, 13. OLDAL
RENDSZERHIÁNYOS A HAZAI INNOVÁCIÓ
„…A kormány fél év után megtalálta a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal új elnökét, de még mindig hiányzik az a koncepció, amely rendszerbe foglalná az időzítésében és eszközrendszerében szétforgácsolódott
sokféle támogatást…
…Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
szerint ez az összeg azonban csak akkor szolgálja a
fenntartható fejlődést, ha sikerül felállítani azt a rendszert, amely figyelembe veszi a magyar gazdaság sajátosságait és ágazati igényeit…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 6., PÉNTEK, 28. OLDAL
KORSZERŰ KUTATÁS -FEJLESZTÉS FOLYIK A GY ŐRI SZÉCHENYI
ISTVÁN EGYETEMEN
„…A Széchenyi István Egyetemnek jelentős hagyományai
vannak az olyan vállalkozásokkal való együttműködésben, amelyek a győri technológiai régióban működnek.
Az észak-dunántúli gazdasági térségben meghatározó
ágazat a járműipar. A korábbi évek munkájának elismerése, hogy a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
által kiírt pályázatok jóvoltából az egyetemen 2004-ben
megkezdhette munkáját a Járműipari, Elektronikai és
Logisztikai Kooperációs Kutatóközpont (KKK), majd
2005-ben megalakulhatott a Járműipari Regionális
Egyetemi Tudásközpont (JRET)…”
MAGYAR NEMZET, 2007. JÚLIUS 6., PÉNTEK, 13. OLDAL
ÚJ VEZETŐ A KUTATÁS ÉLÉN
„…Pártos Ferencet nevezte ki Kóka János augusztus 1jei határidővel a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal élére. A tegnap bemutatott elnök elsőrendű feladatának nevezte, hogy a következő években az innovációra
beérkező uniós pénzek megfelelő helyre kerüljenek…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 6., PÉNTEK, 2. OLDAL
ÚJ VEZETŐ AZ NKTH ÉLÉN
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 6., PÉNTEK, 3. OLDAL
ÚJ VEZETŐ AZ NKTH ÉLÉN
GONDOLA, 2007. JÚLIUS 6.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

KINEVEZTÉK PÁRTOS FERENCET, AZ NKTH ÚJ ELNÖKÉT
IT. NEWS, 2007. JÚLIUS 6.
EURÓPA : STAGNÁLÓ KUTATÁS -FEJLESZTÉSI TELJESÍTMÉNY
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG , 2007. JÚLIUS 7., 3. OLDAL
KLASZTERBAN FEJLESZTENÉNEK
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 7., 4. OLDAL
FANTÁZIÁT LÁTNAK AZ INNOVÁCIÓBAN
METRO, 2007. JÚLIUS 11., SZERDA, 14. OLDAL
GÖMBROBOTTAL TART A SIKER FELÉ
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 11., SZERDA, 5. OLDAL
PARLAMENTI TÁMOGATÁS AZ ETI-NEK
TOVÁBBRA SEM MEGOLDOTT AZ EURÓPAI TECHNOLÓGIAI INTÉZET FINANSZÍROZÁSA

NÉPSZABADSÁG, 2007. JÚLIUS 12., CSÜTÖRTÖK, 17. OLDAL
A KUTATÓ DIÁK NEM PEDÁLGÉP
A
TEHETSÉGES
KÖZÉPISKOLÁSOK
AZ
IDÉN
IS
KÁPTALANFÜREDEN TÁBOROZNAK
„…A tagok középiskolások, de nem kizáró ok, ha valakiből időközben elsőéves egyetemista lett. Támogatóik
között van Oláh György Nobel- díjas kémikus. A kutató
diákok mozgalmát ötezer tudóspalánta élteti…”

HVG.HU, 2007. JÚLIUS 12.
MEKKORA IGÉNY VAN INNOVÁCIÓRA A HAZAI PIACON?
MA.HU, 2007. JÚLIUS 12.
SZERETIK AZ ÚJDONSÁGOT A MAGYAR FOGYASZTÓK !
NAPI GAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 13., PÉNTEK, NAPI INFORMATIKA , 5. OLDAL
A MAGYAR TELEKOM BOSZORKÁNYKONYHÁJA
MEGNYÍLT A KITCHEN BUDAPEST
„…Első projektjeinek bemutatásával hivatalosan is megnyílt a Magyar Telekom kutató-fejlesztő laboratóriuma, a
Kitchen Budapest. A KiBu-ban pályázat útján kiválasztott
fiatal tehetségek kapnak lehetőséget arra, hogy új
technológiai alkalmazásokat, művészeti alkotásokat
hozzanak létre…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 13., PÉNTEK, 11. OLDAL
VIDÉKI KÖZPONTOK A DBH-TÓL
A KIS- ÉS KÖZEPES VÁLLALATOK KISZOLGÁLÁSA A LEGFŐBB
FELADAT

„…AKCIÓ. Július végén lesz a DBH Group 320-350
millió forintos beruházással Debrecenben felépített
1500 négyzetméteres innovációs üzleti központjának
műszaki átadása, szeptembertől pedig már várják a
vállalkozásokat az új létesítménybe - tudtuk meg Erdei
Sándortól, a társaság vezérigazgatójától…”
MEDIAINFO.HU, 2007. JÚLIUS 13
ÚJÍTÁSPÁRTIAK A MAGYAROK
MARKETINGINFO.HU, 2007. JÚLIUS 13.
ÚJÍTÁSPÁRTIAK A MAGYAROK
GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM , 2007.
4-7. OLDAL
ÚJ UTAKAT KELL KERESNÜNK A VERSENYKÉPESSÉGHEZ
ELSŐKBŐL LEHETNEK UTOLSÓK
MARKETING IGEN, K+F NEM
JÚLIUS,
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GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM , 2007.
10. OLDAL
TUDÁSKÖZPONTOKKAL ERŐSÍT ÉS FEJLESZT A DUNAÚJVÁROSI
FŐISKOLA
HÍD A KUTATÁS ÉS AZ ÜZLETI SZFÉRA KÖZÖTT

JÚLIUS,

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII.
51. OLDAL
PÁLYÁZATI KILÁTÁSOK NYÁRRA ÉS ŐSZRE

ÉVFOLYAM ,

MÉRNÖK ÚJSÁG, XIV.

ÉVF.,

7.

SZÁM,

2007.

JÚLIUS,

9.

OLDAL

NEM ELÉG SZÉPNEK, OKOSNAK IS KELL LENNED!
ÉSZAK-MAGYARORSZÁG , 2007. JÚLIUS 19., 1. OLDAL
NANO, NOVO, NANOVO

2007.

JÚLIUS,

KOSSUTH RÁDIÓ, 2007. JÚLIUS 19.
PIACRA LÉP A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM , 2007.
52-54. OLDAL
CSAK A PIACKÉPES K+F-TERMÉKEK EREDMÉNYESEK
INNOVÁCIÓ A MODERN GAZDASÁG HAJTÓEREJE

MFOR.HU, 2007. JÚLIUS 19.
MAGYAR -OROSZ NANOVÁLLALAT ALAKULT MISKOLCON

JÚLIUS,

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM , 2007.
55. OLDAL
A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM KERETÉBEN
„MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSE”

JÚLIUS,

ZALAI HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 16., 3. OLDAL
HÁROMBÓL EGY TALÁN NYERŐ LESZ
ZALAI HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 17., 4. OLDAL
KÖRNYEZETVÉDŐ ÖTLETPÁLYÁZAT
INDEX, 2007. JÚLIUS 17.
HÍR: 690 MILLIÁRD GAZDASÁGFEJLESZTÉSRE
PRIVÁTBANKÁR.HU, 2007. JÚLIUS 17.
KUTATÁSFEJLESZTÉS MINDENEK AL ŐTT
GONDOLA, 2007. JÚLIUS 17.
NFÜ: 268,5 MILLIÁRD FORINT KUTATÁSFEJLESZTÉSRE 2013IG

MFOR.HU, 2007. JÚLIUS
AUGUSZTUSTÓL LEHET PÁLYÁZNI K+F FEJLESZTÉSEKRE
ORIGO., 2007. JÚLIUS 18.
MAGYAR -OROSZ NANOTECHNOLÓGIAI CÉG ALAKULT
BORSOD, 2007. JÚLIUS 18.
NANO. NO, NÉ!
METRO, 2007. JÚLIUS 18., SZERDA, 4. OLDAL
NFÜ: 268,5 MILLIÁRD JUT FEJLESZTÉSEKRE
„…Az Új Magyarország Fejlesztési Tervben 690 milliárd
forintot szánnak gazdaságfejlesztési célokra, ebből első
helyen áll a prioritások rangsorában a kutatásfejlesztés,
amelyre a tervek szerint 268,5 milliárd forint áll majd
rendelkezésre – mondta Márkus Eszter, a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség munkatársa kedden Budapesten
egy szakmai konferencián…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 18., SZERDA, 11. OLDAL
KEVÉS EURÓPAI UNIÓS PÉNZ JUT AZ INNOVÁCIÓRA
AZ MTA SZERINT VERSENYHÁTRÁNYBA KERÜLÜNK A ROSSZ
PÁLYÁZATI FELTÉTELEK MIATT

„…A Magyar Tudományos Akadémia szerint kedvezőtlen
feltételekkel írja ki a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az
innováció támogatására elérhető uniós pályázatokat,
mert csak gazdasági társaságok jelentkezhetnek, egyetemek és kutatóközpontok nem…”
NÉPSZAVA , 2007. JÚLIUS 18., SZERDA, 4. OLDAL
FELSŐOKTATÁS ÁLLAMI FELÜGYELETTEL
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HETI VÁLASZ, 2007. JÚLIUS 19., 40. OLDAL
A JÖVŐ ENERGIÁJA
„…Hiába a tudományos kutatás hagyományos alulfinanszírozottsága, a magyar kutatók időről időre igazolják,
érdemes figyelni rájuk. Tudósaink azonban nem csak
hazánkban alkotnak maradandót. Oláh György,
kaliforniában élő nobel-díjas kémikusunk a metanol jövőbeni szerepéről írt könyve bizonyítja: vigyázó szemünket
időnként érdemes az óceánon túli eredményekre vetni…”
HETI VÁLASZ, 2007. JÚLIUS 19., 41. OLDAL
VERSENYRE FEL!
„…A Heti Válasz nagyszabású konferenciát szervez
kinőni Magyarországot - hazai innovatív vállalatok lehetőségei a világban címmel szeptember 24-én a Magyar
Tudományos Akadémia dísztermében…”
HETI VÁLASZ, 2007. JÚLIUS 19., 42. OLDAL
AZ INNOSTART A GYŐZTES
„…A magyar Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs
Központ - amely 1994 óta teljes jogú tagja a 36 országból több mint 160 üzleti és innovációs központot
összefogó EBN-nek (European Business Network) megpályázta a 2008-as EBN kongresszus megrendezését.
A rendezvény keretében közel négyszáz neves, az innováció- és vállalkozásfejlesztésben jártas európai szakember osztja meg tapasztalatát egymással…”
MÉRNÖK ÚJSÁG, 2007. JÚLIUS 19., 53. OLDAL
GÁBOR DÉNES-DÍJ 2007 FELTERJESZTÉSI FELHÍVÁS
HETI VÁLASZ, 2007. JÚLIUS 19., 42. OLDAL
GÖRDÜLŐ ÖTLET
„…Gilyén András és Szvoboda Péter közös találmányát,
a hungaroszféra nevű gömbrobotot is díjazta a bírálóbizottság a 16. ifjúsági tudományos és innovációs versenyen, ahol négy első díjat osztottak ki…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 19., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL
ÚJ BERUHÁZÁS A KNORR-BREMSÉNÉL
MINDEN ELKÉPZELÉST FELÜLMÚLÓ ELSŐ FÉL ÉV A GÉPIPARI
VÁLLALATNÁL

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 20., PÉNTEK, 3. OLDAL
GYORSABB DÖNTÉSEKET VÁRNAK
A MAGYAR EURÓPAI ÜZLETI TANÁCS KONSZENZUST SÜRGET

A

VERSENYKÉPESSÉG ÉRDEKÉBEN

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 20., PÉNTEK, 5. OLDAL
MILLIÁRDOK INNOVÁCIÓRA
AZ EU MÉG AZ IDÉN MEGKÖTI A SZERZŐDÉST AZ ÚJ FORRÁSOKAT KÖZVETÍTŐ PARTNEREKKEL
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Várható események
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JÚLIUS 20., PÉNTEK, 5. OLDAL
KONZULTÁCIÓ A NANOTECHNOLÓGIÁRÓL
MAGYAR HÍRLAP, 2007. JÚLIUS 21., SZOMBAT 4. OLDAL
AZ IDÉN...
„...és jövőre kilencvenmilliárd forint uniós forrást ad a
kormány kutatás-fejlesztési pályázatokra az Új Magyarország fejlesztési terv keretében…”
MAGYAR NEMZET, 2007. JÚLIUS 23., HÉTFŐ, 1+11. OLDAL
GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK ELŐNYBEN

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

„…Hiába érkeznek százmilliárdok kutatás-fejlesztési
célokra az unióból, a hazai egyetemek és kutatóközpontok lényegében nem részesülhetnek ezekből a forrásokból. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség úgy határozta
meg a pályázatok szabályait, hogy a jelentős összeghez
csak a gazdasági társaságok férhessenek hozzá – tudtuk meg a Magyar Tudományos Akadémiától...”
NÉPSZABADSÁG, 2007. JÚLIUS 21., SZOMBAT , 4. OLDAL
KILENCVENMILLIÁRD KUTATÁSFEJLESZTÉSRE
NÉPSZAVA , 2007. JÚLIUS 21., SZOMBAT , 4. OLDAL
90 MILLIÁRD K+F

Várható események
„Kinőni Magyarországot, Hazai innovatív vállalatok lehetőségei a világban”
címmel szervez konferenciát a Heti Válasz a Magyar Tudományos Akadémia és a
Magyar Innovációs Szövetség szakmai együttműködésével 2007. szeptemberben az MTA-n.
A konferencia célja, hogy rávilágítson, miként lehet a világviszonylatban is élvonalban teljesítő hazai szürkeállományt,
kutatási tőkét jobban hasznosítani Magyarországon, és hogyan teremtsék meg a professzionális kutatómunka feltételeit, amely a fiatalok számára is vonzóvá teszik az országot.
Előzetes program:
09:00-09.15
09.15-10.15.

Megnyitó
Vizi E. Szilveszter, akadémikus, MTA – elnök
I. A kutatásfejlesztés stratégiája avagy a politika szerepe az innovációban
Gazdasági stabilitás, magasan szakképzett munkaerő, kormányzati tervezés szerepe.
Intézményi-, jogi-, és eszközrendszer felépítése, a hatékony innovációs kultúra kialakítása és
szemléletváltás.
Előadók:
Egyed Géza, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, gazdaságfejlesztési szakállamtitkár

10.15-11.30

Pártos Ferenc, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke
Pálinkás József, akadémikus, volt oktatásügyi miniszter
II. Innováció = versenyelőny?
Világszínvonalon – itthon. Több ezer milliárd forintban mérhető az a vállalati haszon, amely a
magyar céges innovációnak köszönhető. Hosszútávú befektetés vs. megtérülés a hazai gazdasági mutatók, folyamatok tükrében.
Nyitó előadás: Bogsch Erik Richter Gedeon Nyrt., elnök-vezérigazgató
Kerekasztal résztvevői:
Fésüs László, akadémikus, Debreceni Egyetem Biokémiai és Molekuláris Biológiai Intézet,
igazgató; Szabó Gábor, akadémikus, Magyar Innovációs Szövetség, elnök; Fodor István,
Ericsson Magyarország, elnök; Vityi Péter, Microsoft Magyarország, ügyvezető igazgató

11.45-12.45

Moderátor: Kóczián Péter, újságíró
III. Akiktől tanulni lehet…
A hazai viszonylatban kiemelkedô, nemzetközi viszonylatban versenyképes K+F eredményt
produkáló és azt üzletileg sikeresen hasznosító cégek példája.
(rövid kisfilmek interjúkkal, utána kerekasztal-beszélgetés)
A kerekasztal beszélgetés résztvevői:
Darvas Ferenc ThalesNano Nanotechnológiai Zrt, elnök; Duda Ernő Solvo Biotechnológiai
ZRt., vezérigazgató, az Innovációs nagydíj 2004 nyertese; Bagaméry István – Mediso,
ügyvezető igazgató, az Innovációs Nagydíj 2006 nyertese; Molnár Béla 3DHistech Kft.,
ügyvezető igazgató, Innovációs Nagydíj 2003 nyertese
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Várható események

Moderátor: Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
IV. „Jövőkutatás” - fiatal tudósok esélyei
A kerekasztal-beszélgetés résztvevői:
Gilyén András, a MISZ által szervezett 2006 évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny egyik győztese, a “Mobilos Iránytű" feltalálója, a 2006. évi Európai
Unió Fiatal Tudósok Verseny különdíjasa; T-Mobile képviselője; Lacza Zsombor, SOTE;
Freund Tamás, MTA Kísérleti Orvostudományi Intézet, igazgató; Tamás Gábor, agykutató,
az MTA doktora, európai fiatal kutatók 5 éves ösztöndíjának nyertese 2006
Moderátor: Dévényi István, Heti Válasz, újságíró
Állófogadás

14.00

A rendezvénnyel kapcsolatban bővebb információ innovációs portálunkon olvasható.

A TII (Technology Innovation Information) éves nyári iskoláját 2007. szeptember 17-21. között Larnacán, Cipruson
szervezi.
Az ötnapos angol nyelvű konferencia főbb témái között a technológia-transzfer, az innováció támogatása szerepel. A
napi műhelytalálkozókat szakavatott trénerek vezetik, akik öt különböző európai országból érkeznek. A nyári iskolán
való részvételt 25 főben korlátozták a szervezők.
A rendezvény részletes programja a http://www.tii.org/2007_SummerSchool honlapról letölthető, valamint bővebb információ és részvételi lap beszerezhető: Christine Robinsontól,
fax: +352 46 21 85,
tel.: +352 46 30 351,
e-mail: tii@tii.org.

Vállalkozások és kutatás-fejlesztés
10. Tudományos és Technológiai Attaséi konferencia
kerül megrendezésre a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal szervezésében
2007. október 2-án, a Magyar Tudományos Akadémián. (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.)
A konferencia fő témája, hogy az egyes országokban milyen eszközökkel ösztönzik a magánszférát az aktívabb részvételre a K+F-ben, és Magyarország miként hasznosíthatja a külföldi tapasztalatokat.
Részletes program
10:00

12:00 – 13:00
13:00 – 14:30

Nyitó előadások:
Dr. Göncz Kinga , KÜM, miniszter
Dr. Garamhegyi Ábel , GKM, államtitkár
Dr. Vizi E. Szilveszter, MTA, elnök
Dr. Szabó Zoltán , OGY Oktatási és Tudományos Bizottság
Herczog Edit, EU Parlament, képviselő
Dr. Pártos Ferenc, NKTH, elnök
Dr. Takács István , washingtoni TéT-attasé: Technológiatranszfer, Versenyképességi kezdeményezés
Dr. Szendr ődi László, brüsszeli TéT-attasé: Az Európai Unió kutatás-politikájának új irányai;
Kérdések-válaszok
Büféebéd (párhuzamosan sajtótájékoztató)
Szekcióülések
K+F+I szakpolitikai szekció
Levezető elnök: Várkonyi Attila, KuTIT, elnök
Dr. Pánczél Mária (Róma): A vállalati K+F regionális ösztönzése Itáliában;
Magócsi László (London): Kooperációs technológiai fejlesztések az Egyesült Királyságban:
szervezetek, módszerek, eszközök;
Jelinkó Árpád (Helsinki): Csúcstechnológiák, húzóágazatok, ICT;
Korányi László (Tel-Aviv): A kockázati tőke és a gyorsan fejlődő hi-tech ipar;
Kérdések, válaszok
Szakterületi szekció
Levezető elnök: Dr. Vass Ilona , NKTH, általános elnökhelyettes
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Dr. Pálfi György (Párizs): Biotechnológia;
Dr. Geiger Mihály (Peking): Egészséges egészségügyi K+F Kínában, avagy a TCM modernizációja;
Dr. Graczka Gyula (Moszkva): Nanotechnológia;
Dr. Győr Miklós (Tokió): Környezetvédelem;
Dr. Molnár Imre (Berlin): IKT kutatás-fejlesztés Németországban – Ambient Intelligence;
Kérdések, válaszok
A konferencián történő részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
Jelentkezési lap és további információ az NKTH-honlapján (www.nkth.gov.hu) olvasható.

Az első GE Európai Technológiai Fórum 2007. novemberében kerül megrendezésre a GE Globális Kutatóközpontjában, Garching-ban (Németország, München mellett).
A fórum célja, hogy összekapcsolja az európai vállalkozásokat a GE üzletágainak képviselőivel, pénzügyi és kutatási
szakembereivel, hogy kölcsönösen felmérjék a technológiai és üzleti együttműködési, befektetési és licensz lehetőségeket. A Fórumon a globális GE szívesen látja a magyar kis- és középvállalkozásokat is,
Egy korábbi hasonló kezdeményezés eredményeként kialakult sikeres együttműködésről az alábbi linken lehet olvasni:
http://www.ge.com/etf2007/caseStudy.html
Az alábbi linken (http://www.ge.com/etf2007/techExamples.html) található technológiák fejlesztésével foglalkozó
társaságok részvételét várják a GE Európai Technológiai Fórumon.
Bővebb információ és regisztráció a rendezvény honlapján (www.ge.com/etf2007) olvasható.

Pályázati felhívás
Az MGYOSZ Brüsszeli Irodája 2005 óta rendszeresen szervez brüsszeli székhelyű képzéseket vállalatok részére.
„Fejlesztési és Innovációs támogatások elnyerése az EU-ban” címmel kerül megrendezésre egy képzési modul
2007-ben.
A képzés célja, hogy a hazai vállalatok vezetői és munkatársai betekintést nyerjenek a vállalati K+F-et és innovációt
támogató, Brüsszelben pályázható források pályázási mechanizmusairól. A brüsszeli helyszín előnye, hogy közvetlen
kapcsolatteremtési lehetőséget biztosít a programok irányító egységeihez, partnerhálózatokhoz. A képzés kulcselemét tartalmazó gyakorlati pályázati workshop tapasztalt pályázati tanácsadók részvételével történik. Hozzáférést
kaphatnak továbbá a vállalat innovációs kapacitását és felkészültségét mérő értékelő módszerekhez is.
A
-

modul tartalma:
konzultáció és döntéshozatal az Európai Unió intézményeiben
innovációs támogatáspolitika az Európai Unióban
kutatás+fejlesztés
„Best Practice” (osztrák, finn és svéd példa)
az innovációs politika súlypontjai az Európai Unióban
gyakorlati útmutató a pályázatok elkészítéséhez.

Az Európai Unió fővárosában szervezett tanulmányutak, képzési programok és csoportos tréningek költsége a vállalkozás szakképzési hozzájárulása terhére elszámolhatók.
A képzés konkrét időpontja, illetve a pontos helyszín az előzetes regisztrációk függvénye.
További információ Lótos Adrienn, brüsszeli irodavezetőtől kérhető az mgyoszbrussels@mgyosz.be e-mail címen
vagy Kőhalmi Zsófia, tréning koordinátortól az info@mgyosz.be e-mail címen.
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