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FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.
3527 Miskolc, Vásártéri út 8.
Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
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MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u.18.
EGIS Gyógyszergyár Rt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Varinex Informatikai Rt.
1141 Budapest, Kőszeg u. 4.
Sanatmetal Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 5.
Gabonatermesztési Kutató Kht.
6701 Szeged, Pf. 391.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Bonn Magyarország Elektronikai Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
1119 Budapest, Major u. 69.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Doberdó út 6.
Közlekedéstudományi Intézet Kht.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
TRIGON Electronica Kft.
3100 Salgótarján, Füleki út 173.
Infopark Zrt.
1385 Budapest, Pf. 884/6.
Borsodchem Nyrt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.

Tel
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LASER CONSULT Kft.
6726 Szeged, József Attila sgt. 130.
Debrecen Füredi út. 76.
4027
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 9028
Győr, Gesztenyefa u. 4
Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158
High Computer Kft.
7624 Pécs, Őz u. 5.
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62/562783
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Micro Europe Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
4028 Debrecen, Simonyi út 14.
Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.
Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tudományos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.
Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/a
MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
ValDeal Zrt.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.
1535 Budapest, 114. Pf. 777.

Beosztás
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár
Vezérigazgató
Igaztósági elnök
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tanácsadó
Kutatási Igazgató

Főigazgató
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Magyar Innovációs
Szövetség
Magyar Innovációs Szövetség elnökségi ülésére 2007.
szeptember 5-én került sor a MISZ székhelyén.
1, Az elnökség jóváhagyta, ill. tudomásul vette a legutóbbi ülés óta elvégzett munkát, ill. jelentősebb eseményeket, amelyet dr. Szabó Gábor , a Szövetség elnöke terjesztett elő:
1.1, Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD), egyéb pályázatok, tanfolyamok:
- Dr. Sólyom László köztársasági elnök és számos
protokoll vendég és érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében az Innoforum 2007 keretében
került sor a 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségére és a
XV. Hazai Szellemi Termék Börze megnyitására június
11-én, a Jövő Háza Fogadó Épületében.
- A Magyar Innovációs Szövetség mint a Stockholm
International Youth Science Seminar (SIYSS) magyarországi képviselője 2002 óta egy magyar fiatal
kutatót jelölhet minden évben a Nobel-díj átadási ünnepségen való részvételre, és az azt megelőző egyhetes stockholmi tudományos fórumra. Dr. Kroó Norbert, az MTA alelnöke vezetésével június 11-én került
sor az idei kiválasztásra, melynek értelmében az idén
Gilyén András, a budapesti Szent Margit Gimnázium
idén érettségizett tanulója képviseli Magyarországot.
- „Ugrás az ismeretlenbe” címmel rendezett találkozót
a Magyar Fiataltudós Fórum 2007. június 15-én, az
NKTH Konferenciatermében, mintegy 20 fő részvételével. A rendezvényen – többek között – Ivánka Gábor, MAFITUD vezetőségi tag is tartott előadást, valamint dr. Antos László részt vett a kerekasztalbeszélgetésen, ahol a fiatal kutatók innovációs tevékenységét ösztönző eszközöket és programokat vitatták meg.
- A Nobel-díjas tudósok és fiatal kutatók, tudósok
találkozóját 1951 óta minden évben megrendezik a
németországi Lindauban, idén július 1-6. között. Idén
a lehetséges öt magyarországi jelöltek egyike Kocsis
Adrienn, a Magyar Fiatal Tudósok Társasága
(MAFITUD) tagja.
- A stuttgarti Magyar Kulturális Intézet 2007. július
16-21. között rendezte meg a magyarországi
Kempelen-kiállítás
németországi
folytatását,
Karlsruhe-ben. A Magyar Fiatal Tudósok Társasága
tagjainak (Gilyén András, Rátkai Zoltán, Sik András,
Trefán Szilárd) prezentációjára a stuttgarti Magyar
Kulturális Intézetben július 18-án került sor. Ezt követően július 19-20. között Karlsruhe-ben kiállítás keretében adtak kutatásaikról ismertetést.
- Gilyén András és Sik Gergely, MAFITUD tagok részt
vettek a Yunnan tartomány fővárosában, Kunmingban
megrendezett 22. CASTIC ( China Adolescent
Science & Technology Innovation Contest), kínai tudományos és technológiai nemzetközi versenyen,
2007. július 30. és augusztus 4. között. A nemzetközi zsűri Sik Gergelyt kiemelt dicséretben részesítette.
- A London International Youth Science Forum
2007. évi rendezvényein - július 26-a és augusztus
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8-a között, a globális felmelegedés tárgyában zajló
rendezvényen – a MAFITUD három tagja Tarjányi Zoltán, Vass Csaba és Benke Tamás képviselte hazánkat. Az ünnepélyes megnyitóra 53 ország mintegy
240 ifjú kutatója gyűlt össze.
- A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által, az INTEL
Co. és a GKM támogatásával, második alkalommal
meghirdetett NOVATechCom 2.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny bírálóbizottsága július 3án értékelte a 11 beérkező pályázat angol nyelvű öszszefoglalóját. A zsűri 6 pályázat továbbjutásáról döntött. A második fordulóba beérkezett és kidolgozott
pályaművek regionális döntőbe jutásáról, az augusztus 29-ei zsűriülésen döntöttek. A NOVATech.Com
Verseny díjátadójára 2007. augusztus 31-én került
sor a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 6. Országos Konferenciáján, Nádasdladányban. A zsűri a
„Chemistry Logic” és a „Cholumex” című két pályázatot értékelte a legjobbnak. A továbbjutó két csapatnak
pedig Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke nyújtotta át a
díjakat.
- 2007. augusztus 28-án tartotta kuratóriumi ülését a
Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált Manager Képzés Alapítvány, Dr. Boross Zoltán elnök vezetésével. Az ülésen került sor a Harsányi István-díjra
beérkezett 28 magas színvonalú pályamunka elbírálására. Az előzetes pontozási eredmények megvitatása
után a bírálóbizottság hét pályázót, ill. magas színvonalú munkáját részesítette Harsányi István-díjban.
- „Innováció és (marketing)kommunikáció” címmel került megrendezésre a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) 6. országos találkozója augusztus 31-én, Nádasdladányban, a Nádasdy Akadémián.
A rendezvényt Vingli Károly, a Nádasdy Alapítvány alelnöke, és Dr. Szabó Gábor , a MISZ elnöke nyitotta
meg. A témában Vámos Zoltán, a MISZ alelnöke és
a GE Hungary alelnöke; Pomezanski György, a Duna
Televízió alelnöke; Egyed László, a Csodák Palotája
igazgatója és Kriston Ákos, a Thales Zrt. operatív
igazgatója tartottak előadást. Az előadások után a
MAFITUD-vezetőség 2007. évi beszámolójára, valamint két fiatal bemutatkozására került sor.
1.2, Állásfoglalások, véleményezések, szakmai bizottságok:
- Bajnai Gordon, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos levélben válaszolt Szövetségünk véleményére a
lezárult, 2007 és 2013 között felhasználható európai
uniós fejlesztési források tervezéséhez kapcsolódó
társadalmi egyeztetéssel kapcsolatban.
- 2007. június elején Bajnai Gordon, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos felkérésére Szövetségünk
regionális igazgatói, Budavári László, ill. Siposs István véleményezték a Nyugat-dunántúli Régió Operatív
Programjának
(NYDOPA),
illetve
az
Északmagyarországi Régió Operatív Programjának Akcióterveit. Az észrevételeket írásos formában megküldtük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.
- Dr. Vass Ilona , a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal elnökhelyettesének felkérésére Szövetségünk
véleményezte „A K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázati kiírás tervezetét. Az észrevételeket 2007. június
18-án, írásos formában megküldtük az NKTH-nak.
- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóság felkérésére Szövetségünk véleményezte a Gazdaságfejlesztési Operatív
Program Akcióterveit (GOP K+F és innováció a ver-
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senyképességért prioritási tengely akcióterv; A 2.
prioritás akcióterv „A vállalkozások (kiemelten a
kkv-k) komplex fejlesztése”; A modern üzleti környezet erősítése akcióterv). Az észrevételeket 2007.
június 22-én, írásos formában megküldtük a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökségnek.
A GKM felkérésének megfelelően, a Magyar Innovációs Szövetség, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatosan kialakította véleményét. A megküldött munkaanyaggal lényegében egyetértettünk, azonban néhány
javaslatot megfogalmaztunk, melyet 2007. június 25én juttattunk el a minisztériumba.
A GKM felkérésére Szövetségünk véleményezte „A
magyar védelmi és biztonsági ipar versenyképességi stratégiája” című tervezetet. Az észrevételeket
írásos formában megküldtük Szilágyi András, főtanácsos úrnak.
Szövetségünk javaslatokat tett az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. terveinek, jövő
évi szakmai programjainak összeállításához, az ITDH
felkérésére.
A GKM felkérésére Szövetségünk véleményezte az
Európai Technológiai Intézet (ETI) tevékenységébe való
magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási
lehetőségeiről
és
feladatairól
szóló
kormányelőterjesztést.
2007. május 6-án Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke levélben fordult dr. Szikora
Jánoshoz, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnökéhez, melyben felajánlja szakmai együttműködését
az APEH számára az innovációs járulék elszámolásával kapcsolatban. dr. Szikora János 2007. augusztus 17-én szintén levélben reagált Szövetségünk
megkeresésére, és felajánlotta szakmai együttműködését, amennyiben ilyen témájú megkeresés érkezne
hozzájuk.
Szövetségünk, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felkérésére, véleményezte a Kutatási és Technológia Innovációs Tanácsról szóló 255/2003.
(XII.24.) Korm. rendelet módosításáról szóló munkaanyagot. A véleményt megküldte Kákossy Csaba,
kabinetfőnöknek.
Az Akadémiáról szóló 1994. évi XL. törvény alapján a
MTA elnöke kétévente beszámol a magyar tudomány
helyzetéről az Országgyűlésnek. A most készülő
2005-2006-os évek időszakát felölelő beszámoló elkészítése kapcsán Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke
értekezletet hívott össze 2007. június 12-re, az MTA
Koncert Termében. Az eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget Gyulai József, elnökségi tag képviselte.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
2007. június 13-án ülésezett. A Tanácsban Szövetségünket dr. Pakucs János , tiszteletbeli elnök és
Vámos Zoltán, alelnök képviseli.
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 Nemzeti Bologna Bizottság soron következő ülésére 2007. június 20-án került sor az OKM-ben. Az
ülésen Szövetségünket dr. Pakucs János , tiszteletbeli
elnök képviselte.
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Plénumának május tárgyhavi ülését 2007.
június 29-én tartották a Professzorok Házában. A
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MAB-üléseken Dr. Szabó Gábor , elnök, dr. Greiner
István, alelnök és Dr. Stern Pál képviseli Szövetségünket.
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 Magyar Innovációs Szövetséget
dr. Pakucs János , tiszteletbeli elnök képviselte a tanácsülésen.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség GOP Irányító Hatósága, a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a
Közép-magyarországi Operatív Program tükörpályázatainak második körös pályázati kiírásaival kapcsolatban társadalmi egyeztetést tartott (műhelytalálkozó
formájában) 2007. július 4-én az NFÜ-ben. A megbeszélésen
a
Magyar
Innovációs
Szövetséget
Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes képviselte.
Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatainak elbírálását végző bírálóbizottságokban a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) biztosítja nemkormányzati szakmai szervezetek által delegált tagok
részvételét is. Szövetségünk, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség felkérésének eleget téve, az ÚMFT Bírálóbizottságába 3 főt delegált, akik közül két szakértőt
Frischmann Gábor, elnökségi tagot és Higi Gyula,
regionális igazgatót is regisztrálták az államreform
szakterületen belül.
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.
„Megállapodást a jövőnkért” címmel 2006. áprilisában 16 társadalmi szervezet – köztük a Magyar Innovációs Szövetség – kiáltványt tett közzé, melyhez később további 6 szervezet csatlakozott.
A Kiáltványt aláíró szervezetek vezetőinek kérésére,
stratégiai beszélgetésre került sor Gyurcsány Ferenc, miniszterelnök, Dr. Veres János, pénzügyminiszter és Dr. Garamhegyi Ábel , államtitkár részvételével 2007. július 24-én, a Parlamentben. A rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos
László, ügyvezető igazgató képviselte.
A GKM megbízásából egy szakértői csoport háttértanulmányt készít eVITA – életvitelt segítő technológiák
és alkalmazások címmel az átfogó eVITA nemzeti
program megalapozására. Ezért eVITA Összefogás
néven új szövetség is alakult, melynek első egyeztető
megbeszélésére 2007. augusztus 6-án került sor az
NKTH előadótermében, ahol a Magyar Innovációs
Szövetséget Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes képviselte.
Szakmai konzultációt tartottak „A védelmi és biztonsági ipar versenyképességi stratégiája” témában
2007. augusztus 23-án a GKM-ben. Szövetségünket
dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

1.3, Regionális események:
- 2007. június 5-én a Miskolci Egyetem Felnőttképzési
Regionális Központjában bilaterális megbeszélést
tartottak az Észak-magyarországi Régióban, illetve a
határmenti Kassai Régióban a 2007-2013-as tervezési időszakban várható projektekről és lehetőségekről, továbbá finanszírozási kérdésekről. Szövetségünket a rendezvényen Dr. Siposs István , regionális
igazgató képviselte, aki a projekt Irányító Bizottságának tagja.
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- A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Innovációs Szakmai Kollégiuma 2007. június 12-én
tartotta soron következő ülését Dr. Harangozó István, a MISZ regionális igazgatója vezetésével.
- Higi Gyula, a MISZ Dél-dunántúli Regionális Irodájának igazgatója és Varga József, a MISZ tagja együttesen vettek részt Svédországban, Jönköpingben a
2007. június 12-én megrendezett konferencián, a
NOVAregio legjobb gyakorlatainak bemutatásán.
- A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
Nemzetközi Regionális Innovációs Konferenciát rendezett hazai, német és osztrák nagyvállalatok, illetve
kamarák vezető szakembereinek közreműködésével
2007. június 12-13-án, Balatonfüreden, a Hotel Annabellában. A kétnapos rendezvényen „Magyarország
innovációs potenciálja” címmel tartott előadást Dr.
Szabó Gábor, Szövetségünk elnöke. A konferencián
Dr. Horváth Géza, regionális igazgatónk is tartott
előadást „Ír és holland módszerek és rendszerek az
innováció és a technológia transzfer ösztönzésére”
címmel.
- Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács 2007. június 20-án tartotta ülését Miskolcon,
az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Tanácstermében. Az ülést Dr. Patkó Gyula , a
Miskolci Egyetem rektora, Választmányunk tagja, a
RIT elnöke vezette. Az ülésen a RIT tagjaként Választmányunk további két tagja Dr. Vékony Sándor és
Dr. Siposs István , regionális igazgató is részt vett.
- A Gépipari Tudományos Egyesület Miskolci Egyetemi
Szervezete 1973 óta jutalmazza a legjobb diplomatervet vagy szakdolgozatot készítő végzős hallgatókat.
Az idén 2007. június 26-án került sor a díjátadó ünnepségre. 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.
- Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács
2007. augusztus 22-én tartotta soron következő ülését a Miskolci Egyetem Tanácstermében. Az ülést
Dr. Patkó Gyula rektor, a Regionális Innovációs Tanács elnöke, Szövetségünk Választmányának tagja
vezette, és rajta kívül részt vett az ülésen Választmányunk további 4 tagja, mint a RIT tagja: Dr. Barkóczi
István, Dr. Simonyi Sándor , Dr. Siposs István és
Dr. Vékony Sándor is.
- A DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.
2007. augusztus 22-én megbeszélést tartott Szegeden a Dél-Alföldi Operatív Program „Ipari területek,
ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiírásaival kapcsolatban.
1.4, egyéb:
- Az Európai Innovatív Régiók Szövetségének második
„Innovation Society 2007” című konferenciájára
2007. június 14-15. között került sor a hollandiai
Hertogenbosch-ban. Szövetségünket a konferencián –
a 6 fős magyar delegáció tagjaként – Dr. Szabó Gábor, elnök képviselte.
- Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Alapítvány Kuratóriumának három éves megbízatása
május 20-án lejárt. Az alapítók felkérése alapján az
Innostart új kuratóriuma 2007. június 18-án tartotta
alakuló ülését az Innostart székhelyén. A Kuratórium
elnöke: dr. Pakucs János , az Olajterv Holding Kft.
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ügyvezető igazgatója, a Kuratórium alelnöke: Dr.
Závodszky Péter, akadémikus, az MTA SzBK
Enzimológiai Intézet igazgatója, a Kuratórium tagjai
között szerepel Bolyky János Antal, a Covent Tőkebefektető Zrt. vezérigazgatója, Szövetségünk alelnöke is.
A Kuratórium Wikonkál Éva távozása után Mucsi
Flóra általános igazgatóhelyettest, gazdasági menedzsert bízta meg az igazgatói teendők ellátásával.
A 10. születésnapját ünneplő Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) közgyűlésére 2007. június 20-án került sor a Makadám Klubban, melyen
Szövetségünket, mint tagot dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.
A GKM 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 1jén veszi át a Hivatal irányítását. 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.
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.
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, köztük Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség
elnöke, aki a fiatal kutatók lehetőségeiről és az Innovációs Szövetség szerepéről beszélt.
A Feltalálók Világszervezete (IFIA) nemzetközi konferenciát rendezett korunk legfontosabb innovációs
kérdéseiről, "How is the Innovation in the Age of
Globalization?", címmel 2007. augusztus 10-11-én,
mintegy 50 fő résztvevővel. A rendezvényen Szövetségünk képviseletében Monszpart Zsolt, általános
elnökhelyettes vett részt.
A Magyar Innovációs Szövetség Tudományos Hasznos
Emberi (THE) Tehetségkutató- és Tudománynépszer űsítő Programját augusztus 14-én, dr. Antos László ,
Szövetségünk ügyvezető igazgatója, Bartók Marcell,
projektgazda és projektvezető, Burus Tünde,
MAFITUD vezető és Borsai Eszter projekt-koordinátor
Győrben, az Audi központban mutatta be, míg 2007.
augusztus 16-án a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
Média Bizottsága (Prof. Csermely Péter, Dr. Havass
Miklós, Kállai Gábor, dr. Antos László ) előtt Bartók
Marcell, projektgazda.
Bogsch Eriknek, tagintézményünk, a Richter Gedeon
Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatójának, az Innovációs Nagydíj Pályázat bírálóbizottságának tagjának, az
augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a Parlamentben Sólyom László, köztársasági elnök a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a csillaggal (polgári tagozat) kitüntetést adományozta.
2007. augusztus 22-én ünnepi találkozót rendeztek a
TIT Budapesti Planetárium megnyitásának 30 éves
évfordulóján. A találkozó mottója volt: a csillagászati
és űrkutatási ismeretterjesztés szerepe a műszaki és
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természettudományos pályák felé való orientációban.
A megnyitón Dr. Szabó Gábor , Szövetségünk elnöke
is tartott beszédet.
1.5, új tagok:
Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft
Montana Zrt.
Onlineprint Kft.
Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
ENTAL Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft.
1.6, tagdíjfizetés helyzete:
80 %-a a kiszámlázott összegnek befolyt
78 %-a a tagintézményeknek fizetett
2, Lippényi Tivadar „Regionális innováció – NKTH + KPI
= új szervezet” címmel tartott ismertetést a nemzeti
innovációs rendszer továbbfejlesztéséről. Ismertette az
NKTH tudomány-, technológia- és innováció-politikai
stratégiáját, az innovációs intézményrendszer egyszerűsítését, átalakulását. Felvázolta az új szervezet tevékenységét: mely funkciókat integrálja a mai NKTH-tól és
KPI-tól és melyek az újonnan kialakítandó feladatok.
Előadása végén még kitért a Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) szerepére, valamint a 2008-2010-es
RIÜ pályázatok követelményeire.
A prezentáció teljes anyaga olvasható innovációs portálunk (www.innovacio.hu) jelszóval védett területén.
Ezt követően kérdésekre, hozzászólásokra került sor az
elnökségi tagok, ill. a regionális igazgatók részéről. A
vita lezárásaként az elnökség a következő határozatot
fogadta el:
„A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége felkéri a
regionális igazgatókat, hogy határozzák meg azt, hogy a
Magyar Innovációs Szövetség milyen szerepet vállalhat
az egyes régiókban a Regionális Innovációs Ügynökségek működésének folytatásában, a várható RIÜ pályázatokban való részvételben úgy, hogy erősíthesse azok
hálózati jellegét. Ennek segítségével a MISZ hozzájárulhat a tapasztalatok és információk RIŰ-k közötti megosztásához és így a hatékonyabb működéshez.”
A koordinációval dr. Mogyorósi Pétert bízta meg az
elnökség.
3, Monszpart Zsolt, ált. elnökhelyettes tájékoztatta az
elnökséget, hogy a MISZ Nagyvállalati Klub következő
ülését szept. 17-én tartja a Makadám Klubban.
Garay Tóth János, a Gábor Dénes-díj pályázatra hívta
fel a figyelmét az ülés résztvevőnek.
Dr. Szabó Gábor , elnök kérte, hogy az elnökség támogassa az AIESEC és Magyar Innovációs Szövetség közötti együttműködés kialakítását, ezzel kapcsolatban emailben fog küldeni a tagoknak együttműködési javaslatot.

Megjelent a Kormány 1066/2007. (VIII. 29.) Korm.
Határozata a Kormány 2007-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) intézkedési tervéről a 113. számú Magyar Közlönyben.
A Kormány – annak érdekében, hogy erősítse Magyarország tudáson és a tudás hasznosításán alapuló versenyképességét – felhívja az érintett minisztereket (gaz-
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dasági és közlekedési, oktatási és kulturális, valamint a
közigazgatás reformjáért felelős tárca nélküli miniszter),
hogy a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollégiumról,
valamint a tudomány- és technológiapolitika kormányzati
irányítási és végrehajtási rendszerének megújításával
kapcsolatos feladatokról szóló, valamint az ehhez csatlakozó testületek statútumainak módosítását terjesszék
a Kormány elé 2007. október 31-i határidővel.
A határozat azt is előírja az érintett minisztereknek,
hogy évente készítsenek beszámolót – a TTPK által is
megtárgyalt jelentés alapján – a TTI intézkedési terv
végrehajtásának helyzetéről. A beszámoló határideje
első alkalommal 2008. június 30.
Szövetségünket közvetlenül is érintő részek:
1. A szellemi vagyon hasznosításának segítése a
költségvetési kutatóhelyeken.
Az intézkedés tartalma: a kutatás-fejlesztésről és a
technológiai innovációról, az államháztartásról szóló
törvények, valamint az állami vagyonról szóló törvények
összehangolt módosítása. Cél a kutatóhelyek vállalkozási szabadságának növelése a szellemi vagyon hasznosítása révén. Felelős intézmények: GKM (NKTH), PM,
IRM, MSZH, OKM, MTA, (MISZ) érintett szaktárcák
közreműködésével.
2. K+F+I pályázatok egyszerűbb, a szakterület sajátosságait figyelembe vevő szabályozása.
Az intézkedés oka, hogy a szakterület sajátosságait
figyelembe vevő, egységes, pályázóbarát, és a lehető
legegyszerűbb szabályozás, egyértelmű, és a mainál
egyszerűbb kezelést biztosító jogi környezet kialakítása
szükséges a KTIA, valamint a K+F célú költségvetési
előirányzatok esetében. Felelős intézmények: GKM,
NKTH, OKM, MSZH, az érintett szaktárcák közreműködésével (felkért közrem.: MTA, MRK, MISZ).
3. A TTI eredményeinek megfelelő súlyú megjelenítése
a társadalom számára.
Az intézkedés három elemből áll:
a) tudományos, technológiai és innovációs díjak, elism
rések támogatása (folyamatosan),
b) Innovációs Nagydíj és különdíjak (évente),
c) A tudományos és műszaki örökség védelme. A tudományos és technikai örökséget megőrző, a tudományt és a technikát népszerűsítő múzeumok, időszaki
kiállítások támogatása (folyamatosan).
Az intézkedési terv teljes szövege olvasható a
http://www.innovacio.hu/2b_hu.htm#h1 címen.

2007. szeptember 17-én konzultációt szerveztek a
Parlament Munkácsy Termében, melynek témája a
fekete gazdaság elleni intézkedések, javaslatok megtárgyalása volt. A találkozóra Gyurcsány Ferenc miniszterelnök hívta meg a „Megállapodás a jövőnkért” c.
Kiáltványt aláíró szervezetek vezetőit. Az Innováció Szövetség képviseletében dr. Antos László , ügyvezető
igazgató vett részt a konzultáción.
Az „Intézkedések a fekete gazdaság további fehérítésére” című anyag zárt körű vitáját a miniszterelnök
nyitotta meg, majd a Kiáltványt aláíró szervezetek vezetői tették meg észrevételeiket, többek között az innovációs járulék tervezett átalakításával kapcsolatban is.
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A megbeszélésen szintén jelen lévő Veres János pénzügyminiszter az utóbbival kapcsolatban elmondta, hogy
azok számára, akik eddig mentesek voltak az ún. kisadók fizetése alól (az innovációs járulék is idetartozik),
olyan támogatási formákat fognak javasolni, amelyeken
legalább annyit nyernek, mint amennyit fizetniük kell
majd.

teljesítményét, és annak javításához javaslatokat dolgozzon ki a kormányzati politika számára az OECD országok
tapasztalatai alapján. Az országtanulmány kiemelten
fókuszál a vállalati innovációs képességek és kapacitások növelésének ösztönzésére, a tudás és a K+F eredmények hatékony hasznosítására.

A pénzügyminiszter garanciát vállalt arra, hogy a kisadók összevonásával létrejövő új adó nem jár majd
adóemeléssel. Veres János, a konvergencia programra
való hivatkozással, kijelentette továbbá, hogy az Innovációs Alapba történő állami befizetés eddigi mértékét
nem tudják fenntartani.

A Magyar Innovációs Szövetség Agrár Innovációs Tagozata nevében Dr. Fenyvesi László tagozati elnök véleményt fogalmazott meg a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium Jogi Főosztálya számára.

A konzultáció után közös sajtótájékoztatóra került sor,
melyen Gyurcsány Ferenc, miniszterelnök és Varga
István, a Kiáltványt aláíró szervezetek képviselője adott
tájékoztatást, ill. felelt a kérdésekre.

Az Országgyűlés 2007. januárjában alakult Kutatási
és Innovációs Eseti Bizottsága (KIEB) felkérte Dr.
Pakucs Jánost, Szövetségünk tiszteletbeli elnökét a
KIEB munkájában való részvételre tanácskozási jogú
tagként. A Bizottság elnökének Dr. Magda Sándort,
társelnökének Dr. Pálinkás Józsefet nevezték ki.
A KIEB feladata az Országgyűlés tevékenységének elősegítése a kutatás-, innováció- és technológiapolitika
terén:
- 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.

Az OECD innovációs országtanulmányokat készít és
jelentet meg a tagországok és a partner országok nemzeti innovációs rendszereiről. A magyar országtanulmány megalapozására az OECD igényei szerint
szakmai háttértanulmány készül, melynek szakmai felügyeletére, illetve az érintett partnerekkel való hatékony
együttműködés érdekében egy Szakmai Konzultációs
Bizottságot hoz létre Pártos Ferenc, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke.
A Bizottság munkájában való részvételre, a GKM, az
OKM, az NFÜ, a KSH, az MSZH és az MTA mellett, a
Magyar Innovációs Szövetséget is felkérték egy képviselő delegálására. Szövetségünk Ürge László, alelnököt
jelölte a Szakmai Konzultációs Bizottságba.
Az országtanulmány (Review of Hungary’s National
Innovational System) célja, hogy egy független, átfogó
elemzés alapján értékelje a magyar innovációs rendszer

Részlet az állásfoglalásból:
„…Tapasztalataink szerint a jogszabályok konstrukciója,
nyelvezete nagyon nehezen kezelhető a felhasználó
gazdák számára. A szakmai (pl. műszaki, biológiai,
közgazdasági) fogalmak, kifejezések sokszor az átlagember számára nem érthetők, illetve félreérthetők.
Mellékletben szükséges lenne ezek rövid magyarázata…
…Javasoljuk egy olyan rövid összefoglaló megjelenítését
a jogszabályok elején, amely röviden minden lényeges
információt tartalmaz. Ez azért lenne előnyös, mert
hatékony értelmezést, döntést lehetne elérni, a felhasználók sok esetben ugyanis egyéni, illetve mikrovállalkozások, akiknek a gyors, és mégis félreérthetetlen
felvilágosítás igen fontos…”
A vélemény teljes szövege olvasható innovációs portálunk (www.innovacio.hu) Aktuális menüjében a Szövetség állásfoglalásai között.

Megbeszélést tartottak az eVITA összefogás (klaszter)
tárgyában a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban
2007. szeptember 6-án. Szövetségünket az egyeztetésen Dr. Greiner István, alelnök képviselte.
A megbeszélést Egyed Géza, a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára nyitotta meg, emlékeztetve a jelenlévőket a 2007. augusztus 6-án tartott, azonos tárgyú
találkozóra, amelyen a vonatkozó tanulmány vázlata
került ismertetésre. Az eVITA összefogás elsődleges
célja olyan ambiens (beágyazott) rendszerek létrehozása és támogatása, melyek az időskorúak (elsősorban
otthoni) életvitelének megkönnyítését szolgálják az informatika és az egészségügy legmodernebb megoldásainak felhasználásával.
Ennek a második megbeszélésnek tárgya egyfelől az
első találkozó óta eltelt idő alatt történt előrelépések
ismertetése, másrészt a klasztert ténylegesen koordináló szervezet kijelölése volt.
A bevezetőt követően az NKTH részéről Mokry Zsuzsa
tájékoztatta a jelenlévőket a Nemzeti Technológiai Platform programról, annak stratégiájáról, melyet a KTIT
elfogadott. Ennek megvalósítását pályázati formában
kívánják megoldani, mely lehetőséget fog teremteni kb.
8-10 platform kialakítására. A pályázat tényleges kiírása
szeptember végén fog megjelenni a honlapon és október vége a várható beadási határidő.
Minden ilyen platform esetében a hosszú távú együttműködés támogatása a cél, habár a pályázat először
csak két év időtartamra szól. A pályázati összeg első-
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sorban a platformok megalakításának és adminisztratív
költségeinek fedezésére fog szolgálni.
Következő hozzászólóként Hanák Péter, a BME Egészségügyi Tudásközpontjának vezetője számolt be a tanulmány írásáról, valamint a hasonló külföldi kezdeményezésekről (pl. a Finnwell Healthcare Technology
Programme). Kiemelte, hogy most az lenne a szükséges, ha a platform operatív testülete megalakulna.
Tájékoztatta a hallgatóságot továbbá arról, hogy az
eVITA honlapja az interneten a www.evita.njszt.hu cím
alatt megtekinthető.
Az előadások után megkezdődött az érdemi vita, melynek során kiderült, hogy a klaszter fogalmát a
146/2002. sz. Kormányrendelet tisztázza, és hogy
ebben a tárgykörben a Kormányzat (a GKM) csak egy
klasztert kíván (nem gazdasági értelemben) támogatni.
Abban a kérdésben a jelenlévők egyetértettek, hogy egy
központi szervező egységre van szükség a tényleges
munka megindításához.
Az ezzel kapcsolatos munkát Alföldi István, a Neumann
János Számítógép-tudományi Társaság nevében el is
vállalta. A központi szervezetre a javaslatot (személyek
tekintetében is) a hónap végére ígérte. Fontos momentum volt, amikor Takács Péter, a Tópark Városközpont
fejlesztési igazgatója felajánlott egy 12-15 fős irodát az
eVITA felhasználására 5 éven keresztül, mellyel jelentős
támogatást biztosított a klaszter működéséhez.
A Magyar Innovációs Szövetség szerepe ebben az öszszefogásban elsősorban információ-továbbító és elosztó
központként határozható meg, amennyiben lehetővé
teszi tagjainak a fontos momentumok azonnali megismerését és a programba történő intenzív bekapcsolódást.

2007. szeptember 12-én, az MTA Kémiai Tudományok
Osztálya és Kémiai Kutatóközpontja közös szervezésében „Jólét a tudományos kutatásból” címmel rendeztek fórumot, az MTA Kémiai Kutatóközpontjában.
A fórum előadói széles körben ismert sikeres vállalkozó
kutatók voltak, úgymint:
J. C Salamone (171 közlemény, 5 könyv, 186 szabadalom),
B. Salamone (számos közlemény, szabadalom és sikeres technológia transzfer),
J. P. Kennedy (több mint 700 közlemény, 3 könyv, 96
szabadalom).
Több új tudományos eredményük nagyértékű termékként realizálódott, például csúcstechnológiai szigetelőanyagokként, újszerű kontaktlencse alapanyagként,
gyógyászati eszközként, mint például bőrgyógyászati
anyagok, szívsebészetben használt érfeszítő rugók
(stentek) bevonata, amely évi 1,5 milliárd dollár (~ 270
milliárd Ft/év) többletbevételt eredményez a gyártónak.
A fórum hangsúlyos kérdésköre volt, hogy a tudományos eredmény milyen módon, milyen mechanizmussal
és milyen financiális/anyagi/szervezeti háttérrel jut el a
felfedezéstől a szellemi tulajdon védelmén keresztül a
piacig, hasznos termékeket, hasznot és jólétet generálva.
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A hazai hozzászólók a magyarországi K+F gyakorlatról,
a szellemi tulajdon védelméről, lehetőségekről, tervekről
nyújtottak tájékoztatást. A fórumon felkért hozzászólóként részt vett Dr. Szabó Gábor , Szövetségünk elnöke
is.

Megjelent A tudománytól a mindennapok gyakorlatáig
című könyv. Az albumot a Pro Progressio Alapítvány
kiadásában Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli
elnöke szerkesztette.
A kiadvány a 2007. május 4-én, a Magyar Műszaki
Értelmiség Napja alkalmából, a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki
Tudományok Osztálya által szervezett tudományos ülésszakon elhangzott előadásokat tartalmazza, szerkesztett formában.
A kötet egyes fejezetei egymástól függetlenül arról szólnak, hogy a tudomány eredményei, a kutatás-fejlesztés
milyen szorosan kapcsolódik hétköznapi életünkhöz. A
példák – a biotechnológiától kezdve a fizikán, az energetikán, az informatikán keresztül a mérnöki tudományokig
– széles területet fognak át.
A sajtótájékoztatóval egybekötött könyvbemutatóra
2007. szeptember 13-án került sor a Magyar Tudományos Akadémia Elnöki Tanácstermében. A sajtótájékoztatón elsőként Benkó Sándor, a Magyar Műszaki
Értelmiség napjának kezdeményezője foglalta össze a
rendezvény lebonyolításával kapcsolatos tevékenységeket, illetve tájékoztatott arról is, hogy a jövő évi szervezést a MTESZ vállalta magára.
Ezután Kroó Norbert, az MTA alelnöke szólt pár szót a
megjelent könyvről, s kihangsúlyozta, hogy mind a
könyvben, mind a rendezvényen külön szerepe van, ill.
volt a szimbólumoknak. Nem véletlen, hogy május 4-én
éppen abban a teremben tartották az előadásokat az
Akadémián, ahol az akadémiai tanácskozásokat szokták
tartani.
Gyulai József, az MTA Műszaki Tudományok Osztályának osztályvezetője, Szövetségünk elnökségi tagja felhívta a figyelmet az egyre növekvő mérnökhiányra. Ugyanakkor kiemelte, hogy a most épülő három Duna-híd
közül mindhárom valamelyik elemében rekordnak számít. Véleménye szerint, döntően a mérnök társadalmon
múlik a föld lakossága anyagi feltételeinek biztosítása.
Végezetül dr. Pakucs János , a könyv szerkesztője elmondta, hogy a szervezés előkészületeinél 8 tudományterület képviselőit kérték fel a rendezvényen történő
előadások megtartására. A közel 300 résztvevős esemény nagyon jól sikerült. Kihangsúlyozta, hogy sok magas beosztású vezető kétségbe vonja a tudomány fontosságát, az ezzel kapcsolatos foglalkozást, ennek ellenére ma Magyarországon igen is szükség van kutatásra, fejlesztésre és tudományra. Ennek népszerűsítéséhez igyekszik hozzájárulni ez a könyv is.
A sajtótájékoztatót kötetlen beszélgetés zárta.
A könyvismertetőn részt vett Dr. Szabó Gábor , Szövetségünk elnöke, valamint Dr. Závodszky Péter , a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke is.
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A NOVATech.Com 2.0 Innovációs Technológiai Üzleti
Terv Verseny két legjobb pályázatát (Chemistry Logic és
Cholumex) benyújtók elkészítették angol nyelvű prezentációjukat., melyet az október 5-én, Bukarestben megrendezésre kerülő regionális döntőn mutatnak be.
A nyertes csapatokból Bérces Attila és Zinner Zoltán,
ill. Benkovics Péter vesz részt a regionális döntőn,
melyre a pályázókat Szövetségünk már hivatalosan benevezte.
A döntő első helyezettje 20000 USD, második helyezettje 10000 USD, harmadik helyezettje 2500 USD pénzdíjat nyer el.
A regionális döntő 2 győztese a világdöntőbe jut, és
ősszel, Kaliforniában mérheti össze tudását a világ
más részeiről érkező versenytársakkal. A világdöntő
győztesének a díjazáson kívül az Intel és egyéb kockázati
tőkebefektetők befektetési ajánlatot tesznek.

Az MKME Év Vállalata Díj Értékelő Bizottsága 2007.
szeptember 13-án ülést tartott a DBG Eastern Europe
Kft. székhelyén. Az ülésen megtörtént a pályázati kiírás
pontosítása, valamint egyeztettek az értékelési szempontokról, a határidőkről és a promóció részleteiről is.
A megbeszélésen részt vett Dr. Szabó Gábor , Szövetségünk elnöke, mint a Bizottság tagja.

Szeptember 12-én, a SOTE-n megtartották a Nemzeti
Tehetségsegítő Tanács 2007. évi őszi ülését, melyen
dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte Szövetségünket.
Elsőként a Tanács elnöke, Csermely Péter foglalta
össze röviden az áprilisi ülés óta történteket:
– A www.tehetsegpont.hu honlap Tehetségponttérképpel és Tehetségnaptárral bővült. Jelenleg 4
Tehetségpont – Budapest, Győr, Miskolc és Ózd –
bejegyzése történt meg, ezek mellett jelenleg egy
szegedi Tehetségpont kialakítására irányuló megbeszélések zajlanak.
– A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége
2007. második félévében programokra és a személyi feltételek biztosítására támogatást kapott az
Oktatási és Kulturális Minisztériumtól, valamint a
Nemzeti Kulturális Alaptól.
– Megtörtént a Tehetségpont védjegy bejegyzése a
Magyar Szabadalmi Hivatalnál.
Az ülésen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) képviseletében Kádár-Csoboth Péter összefoglalta a Magyar
Géniusz Zászlóshajó Program és az Integrált Tehetséggondozó Program helyzetét. A Magyar Géniusz Zászlóshajó Program számos egymással összefüggő tehetségsegítő lehetőséget fog át, amelyek zöme a 20072008-as akciótervben is megjelenik. Ezek között szerepelnek önálló konstrukciók és más megvalósítási célokhoz besorolt tehetséggondozó lehetőségek, amelyek a
Tanács javaslata alapján születtek.
A Tanács kérte az NFÜ-t, hogy a közoktatási konstrukcióban szerepeljen a közoktatás egésze az óvodai oktatástól kezdődően, és legyen széles körben lehetőség a
határon túli civil szervezeteknek a pályázó konzorciumokban való részvételre.
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A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Irányító Hatósága
ugyanakkor azt javasolta, hogy a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács, ill. a Magyar Tehetséggondozó Szervezetek
Szövetsége a készülő Integrált Tehetséggondozó
Program központi, elemző, előkészítő, hálózatfejlesztő
és pilot kísérleti részeit kiemelt projektként, a pályázati
részeket pedig a Tempus Közalapítvánnyal együttműködve végezze úgy, hogy a Tanács fontos és kiemelt
szerepet kapjon a pályázatok kiírásának, ellenőrzésének
és beszámoltatásának szakmai részében.
Az Irányító Hatóság úgy véli, hogy a Tempus Közalapítvány infrastrukturális, személyi feltételei alkalmasak
lennének a pályázatok technikai lebonyolításához. A
közeljövőben, a Tanács döntése értelmében, tárgyalásokat kezdődnek a Tempus Közalapítvány vezetőségével
az együttműködés lehetséges formáiról.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, mely idén ünnepli alapításának 225. évfordulóját,
2007. szeptember 3-án tartotta a 2007/2008-as
tanév ünnepélyes megnyitóját. A rendezvényen beszédet
mondott Dr. Molnár Károly rektor és Dr. Hiller István
oktatási és kulturális miniszter.
Az ünnepség után felavatásra került a BME Központi
épület bejáratánál egykor állt négy allegorikus szobor,
melyek a 2. világháború során semmisültek meg. Újrafelállításuk a Pro Progressio Alapítvány támogatásával
vállalati adományok és a Műegyetem, valamint a Magyar Képzőművészeti Egyetem közös kutatási programjának eredménye.
A rendezvényen kiemelt vendégként részt vett Dr.
Pakucs János, a BME Gazdasági Bizottság tagja, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke és Monszpart Zsolt,
általános elnökhelyettes is.

A tanév megnyitása alkalmából 2007. szeptember 6-án
koktélpartit rendeztek az Eötvös Lóránd Tudományegyetem Dísztermében. A koktélpartit, Dr. Hudecz Ferenc,
az ELTE rektora nyitotta meg. A partin részt vett Dr.
Ürge László, Szövetségünk alelnöke is.

A Magyar Mérnöki Kamara (MMK) tagjai közül néhányan szükségesnek látták olyan gondolkodó kör létrehozását, melyben az aktuális kérdéseket mód van megvitatni és mérnöki gondolkodásmódban értékelni, a megoldásokat mérnök fejjel keresni.
A Bolyai Kör néven megalakult társaság kifejezetten az
MMK közvetlen működési területén kívül eső kérdésekkel kíván foglalkozni, még pedig úgy, hogy valamennyi
politikai párttól megőrizze a függetlenségét.
A fentiek szellemében a Bolyai Kör a nyári szünet utáni
első ülésén, szeptember 4-én, az innováció magyarországi helyzetével foglalkozott. A Magyar Mérnöki Kamara székhelyén tartott ülésen meghívottként dr. Lippényi
Tivadar, a Nemzeti Fejlesztési és Kutatási Hivatal elnökhelyettese és dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke is részt vettek, és
előadásaikkal segítették a helyzet jobb megismerését.
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A Kör következő ülésén az innováció magyarországi
helyzetével kapcsolatos állásfoglalást készül elfogadni és
azt a sajtóhoz is eljuttatja.

Az idei konferencia célja a regionális innovációs rendszer és a gazdaság szereplői együttműködésének erősítése volt, valamint a régió bekapcsolása a nemzeti és
nemzetközi innovációs rendszerbe.

2007. szeptember 15-én, a szentendrei Dunakorzón,
„Helyi vállalkozó KINCSeink - Helyi munkalehetőség”
címmel Kistérségi Vállalkozói Expot szervezett tagintézményünk, a KINCS (Szentendrei Kistérségi Innovációs Egyesület), Vajda János irányításával.

A konferencián résztvevő vállalkozások tájékoztatást
kaptak az eddigi hazai innovációs tapasztalatokról, a
régió fejlesztéspolitikájának innovációs törekvéseiről, az
innovációs folyamatok regionális hatásairól, az innovációs klaszter építés lehetőségeiről, valamint az innovációhoz és a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódó európai uniós
és hazai forrásokról. A Magyar Innovációs Szövetség
képviseletében Dr. Szabó Gábor , elnök beszélt az innovációs tapasztalatokról és a magyarországi innováció
helyzetéről.

Az Expon a Szentendrei kistérség pilisi, dunaparti és
szigeti vállalkozóinak újonnan fejlesztett termékeivel és
szolgáltatásaival ismerkedhettek meg mind a helyi lakosok, mind az érdeklődők, ezáltal is elősegítve a helyi
vállalkozások közti üzleti kapcsolatok létrejöttét.
Az első KINCS EXPON a Magyar Innovációs Szövetség
kiállítási standdal vett részt, ahol Szövetségünk tevékenységéről, illetve az évente megrendezésre kerülő
versenyeinkről, pályázatainkról tájékozódhattak az érdeklődők. A kiállításon Szövetségünk nevében Riba Nikolett, marketing menedzser vett részt.
Standunknál Dr. Dietz Ferenc , Szentendre polgármestere, Szabó Imre, a Közép-magyarországi Regionális
Fejlesztési Tanács elnöke és Vajda János, a KINCS
Szentendrei Kistérségi Innovációs egyesület elnöke is
látogatást tett.

Az elhangzott előadások szeptember 17-től megtekinthetők a www.bzaka.hu honlapon.

„ISO 9000 FÓRUM – XIV. Nemzeti Konferencia” címmel rendeztek találkozót szeptember 13-án és 14-én,
Balatonfüreden, a következő jelmondattal: „Versenyképesség – Fenntartható fejlődés”.
A több mint 100 résztvevővel zajló kétnapos program
megnyitó eseményeként egy panelbeszélgetésre került
sor, melyen részt vett: Bartha Attila, a KOPINT-Tárki
Konjunktúrakutató Intézet Rt. kutatási igazgatója, Dr.
Benedek Tamás, a Joint Venture Szövetség Gazdaságstratégiai Bizottságának elnöke, Szügyi György, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Felnőttképzési Bizottság társelnöke és Monszpart Zsolt az Ericsson
Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese, a MISZ
általános elnökhelyettese.
Előadásában Monszpart Zsolt azt fejtette ki, hogy milyen súlya van az innovációnak a gazdasági fejlődésben
általában, valamint milyen Magyarország helyzete az
EU-n belül e tekintetben.

A német Gazdasági és Technológiai Minisztérium támogatásával Budapesten működő AiF kapcsolatteremtő
iroda – mely német és magyar egyetemek, főiskolák,
kutatóintézetek, vállalatok közötti K+F együttműködéseket segít elő – idén ünnepli fennállásának 10 éves jubileumát. Az évforduló kapcsán az iroda munkatársai
rendezvényt szerveznek 2007. október 30-án 16.00
órakor. (A helyszín kiválasztására kés őbb kerül sor.)
További információk:
Szepessy Péter, Moldoványi László Tel.: 479-9011,
479-9013, E-mail: aif@neti.hu.

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézete, valamint az ÉszakMagyarországi Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ)
2007. szeptember 12-én Miskolc-Lillafüreden a Hotel
Palotában
konferenciát
rendezett.
A
2007-es
INNOTOOL konferencia a negyedik az immár hagyománnyá vált rendezvény-sorozatban.

Bartha Attila beszámolt egy frissen készült, 300 KKV-t
érintő felmérés eredményéről, mely szerint a cégeknek
az innovációs tevékenységük sikeres folytatásához a
legfontosabb a makrogazdasági szabályozórendszer
stabilitása. A megkérdezett cégek legkevésbé a munkafolyamatok innovatív fejlesztésére és a menedzsment
innovatív gondolkodására figyelnek, ugyanakkor a legfontosabb a termékfejlesztési folyamat innovatív kezelése.
A megkérdezettek leginkább azt kérdőjelezték meg,
hogy az innovációs járulék valóban kutatásra ösztönzi-e
a vállalatokat. A kutatás részletes eredményeit októberben publikálják.

A Bay-Logi Kutatóintézet egyik meghatározó projektje
a „CLUST-NET” projekt, melynek fő célja, hogy megerősítsék a határmenti megyék kis- és középvállalkozásainak gazdasági együttműködését intézményi
támogatással, így elősegítjük a partnerségi viszony
kialakítását, valamint az EU strukturális alapjaiból
nyújtandó források abszorpcióképességének növelését.
A projekt célcsoportjai a kulcsszektorokban működő
kis- és középvállalkozások (fafeldolgozó ipari, gépipari,
információs technológiai, gyógyászati, turisztikai,
textilipari-, mezőgazdasági termelő, feldolgozó klasz-
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terek) és a különféle támogató vállalkozói szervezetek: iparkamarák, egyetemek, kutatóközpontok, oktatóintézetek, tanácsadói központok, laboratóriumok.
A projekt sikeres végrehatása érdekében az intézet
létrehozott
egy
klaszterportált,
amely
az
együttműködni kívánó, regisztrált vállalkozások
részére szektorok alapján kialakított adatbázisával
versenyelőnyöket biztosít, felkínálva egyben azokat
a dokumentációkat is, mely alapján egy vállalkozás
döntést hozhat a klaszterbe történő belépésről.
Minden dokumentáció elérhető a www.huskclustnet.com weblapon, amelyen az érdeklődő vállalkozások regisztrálhatják magukat, valamint megjelenhetnek saját tevékenységük bemutatásával. A
regisztrált vállalkozások a honlap segítségével üzleti
kapcsolatokat építhetnek ki, kapcsolati tőkéjük növelésével eredményesebbek lehetnek.

Az OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) a kínai Tudományos és Technológiai Minisztériummal együttműködve összefoglaló jelentést
készített a kínai innovációs rendszerről.
A dokumentum négy része a következő:
1. A tudomány, a technika és az innováció szerepe a
kínai növekedés fenntarthatóvá válásában és az innováció széles alapú keretrendszerének fontossága
egy hatékony, piac alapú innovációs rendszer kiépítésében.
2. A fejlődés ütemének vizsgálata és a kínai nemzeti
innovációs rendszer fő jellemzőinek meghatározása,
kiemelve a K+F kulcsszereplőit és az innovációs tevékenységeket: az üzleti szektort, az állami kutatóintézeteket és egyetemeket, valamint a tudomány
és az ipar határterületeit.

Hírek
A CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ gondozásában megjelenő InnoVal c. innovációs magazin
legújabb számának középpontjában az anyagtudományok állnak. A kiadványban szó esik emellett az Európai
Kutatási Térség problémáiról, a Bay Zoltán intézetekről,
és újabb projekteket is bemutat a lap a ValDeal Innovációs Zrt. portfóliójából.
A magazint mellékletként csatoljuk Hírlevelünk nyomtatott változatához.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
Örömmel tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy 2007. szeptember 7-től a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának
honlapja – tagintézményünk, a Visualia Design Stúdió
jóvoltából – megújult. Az internetes cím továbbra is
változatlan: www.mafitud.hu.
A nyitóoldalon olvasható menüpontok:
-

Mafitud
Hírek
Találkozók
Partnerek
Kapcsolat.

Külön menüpontban (Tagoknak) érhetők el a MAFITUDdal kapcsolatos információk, köztük a tagok közvetlen
elérhetőségei. A portálról letölthető az őszi találkozókon
elhangzott előadások, illetve az ott készült fotók is.

3. Elemzés Kína tudományt, technikát és innovációt
támogató politikájáról, beleértve az innovációs
rendszer vezetőit is.

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny

4. Összefoglalás és néhány politikai javaslat.
További információ: www.oecd.org
A teljes dokumentum letölthető:
www.oecd.org/dataoecd/54/20/39177453.pdf

Hírlevelet indított a „Finnagora – Finn Kulturális, Tudományos és Üzleti Központ”, melynek címe „Finnováció –
gazdasági és oktatási hírek Finnországból”. Az első
szám 2007. szeptemberében jelent meg.
A tartalomból:
- A finn cégeket továbbra is érdekli Magyarország
- Ismét téma a finn oktatás: az oktatás minőségének
és hatékonyságának fejllesztése – szeminárium október 25-én
- Friss ismeretek a rák keletkezéséről: finn kutatócsoport szenzációs eredménye
- A jövő szuperhatékony technológiája: az egyik legújabb finn cég Magyarországon az Agil Eight
- Új lábbeli a piacon: Kényelem a lábunknak – egy finn
családi vállalkozástól
További információ: www.finnagora.hu

A 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűrijének javaslata értelmében a 2007.
szeptember 14-19. között, Valenciában megrendezésre
kerülő 19. EU Contest for Young Scientists (EU Fiatal
Tudósok Versenye) dönt őben az alábbi pályázatok képviselhetik Magyarországot:
-

Mozgásminta felismerése számítógép segítségével
(pályázó: Buza Dániel István)

-

SmartDiff (pályázó: Csanády István)

-

Növények kártevőkkel szembeni önvédelmének vizsgálata (pályázó: Spohn Márton)

Az EU-versenyre kiutazott delegációt Prim Péter, Szövetségünk marketing igazgatója vezeti.
A fiatal tudós jelöltek részvételét és kinntartózkodását a
Magyar Innovációs Szövetség intézte, míg a versenyzők
szakmai felkészítését a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagjai, korábbi EU-döntőkön díjazásban részesült
fiatalok, Ivánka Gábor, Gilyén András és Tarjányi Zoltán tartották 2007. szeptember 7-én, a Jövő Háza,
Fogadó Épületében.

11

12

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Hírek

Ezzel egyidőben viszont alaposabb és szigorúbb helyszíni ellenőrzések történnek a jövőben.
Az egységesítésre kerülő dokumentumok:
- Előleg kifizetési kérelem
- Kifizetési kérelem
- Kifizetési kérelem alátámasztó dokumentumai
- Útmutató Kifizetési kérelemhez
- Bérleti díjak arányosítása
- Rezsi arányosítása
- Rezsi átalány alapú fizetési kérelme
- Nyilatkozat szóbeli megállapodásról
- Nyilatkozat saját teljesítésről
- Összesítők
- PEJ
- PEJ útmutató
- ZPEJ
- ZPEJ útmutató
Annak érdekében, hogy a kedvezményezettek könynyebben eligazodjanak projektjeik pénzügyi elszámolásának összeállításánál egy rövid összefoglaló
készült.

INNOSTART

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

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

-

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (NFÜ ROP IH) a
KMOP-2007-1.2.6 „Minőség-, környezet és egyéb
irányítási rendszerek bevezetése” c. pályázat esetében a 2007. évre rendelkezésre álló források kimerülésére való tekintettel a pályázatok benyújtási
lehetőségét 2007. szeptember 10-i hatállyal
felfüggesztette.
A pályázat ismételten meghirdetésre kerül 2008. I.
negyedévében.
A 2007. szeptember 10-én 24 óráig postára adott
pályázatok még érkeztetésre kerültek.

-

A KMOP-2007-2.1.2 jelű, „Kerékpárutak fejlesztése” című pályázati kiírások Pályázati felhívás és Pályázati Útmutató B, Jogi forma pontjához 2007.
szeptember 10-én a következő kiegészítést történt:
„Amennyiben a fejlesztés önkormányzati és állami tulajdont is érint, és a pályázatot önkormányzat nyújtja
be, a pályázathoz elegendő csatolni a vagyonkezelő
fejlesztéshez hozzájáruló engedélyét, valamint a
fenntartó fenntartásra vonatkozó nyilatkozatát.”

-

Első ízben vontak vissza szabálytalanság miatt egy
teljes támogatási összeget a Regionális Fejlesztés
Operatív Program pályázatain. A megbüntetett cég
az Irányító Hatóság közlése szerint hat szabálytalanságot is elkövetett, a legsúlyosabb talán az, hogy
nem kötöttek munkaszerződést az ügyfeleikkel.
A kérdéses vizsgálatot még tavaly január 24-én indították, mert úgy látták, hogy a cég több, a szerződésben foglalt feltételt nem tartott be - közölte a
ROP Irányító Hatóság.

Egységesítés és egyszerűsítés az ÚMFT pályázatainak kifizetési és nyomonkövetési rendszerében
Az I. Nemzeti Fejlesztési Terv keretében beadott pályázatok
feldolgozása,
illetve
megvalósításuk
nyomonkövetése során szerzett tapasztalatok alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség jelentős egyszerűsítést és egységesítést vezet be az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében támogatott pályázatok projekt előrehaladási jelentéseinek, kifizetési kérelmeinek és a kifizetési kérelmet alátámasztó dokumentumainak vonatkozásában.
A fent említett dokumentumok 2007. augusztus 31től egységes formában és alkalmazási elvek szerint
kerültek bevezetésre.
Projekttevékenységtől függő a bekérendő dokumentumok köre, tehát a projekt keretében megvalósítani
kívánt tevékenyég során felmerült, és elszámolni kívánt költség határozza meg, milyen típusú dokumentummal kell a költség tényleges felmerülését alátámasztani.
A fenti intézkedések célja, hogy gyorsuljanak a kifizetések, valamint a kedvezményezettek és a pályáztató
szervek számára is egyszerűbbé és átláthatóbbá váljon a projektek megvalósulását nyomonkövető rendszer.
A változtatás lényege, hogy
-

a bekérendő dokumentumok száma jelentősen
csökken

-

az elszámolást alátámasztó dokumentumok tevékenyég vonatkozású költségkategóriákhoz (pl.
építés, beszerzés, szolgáltatások, lízing stb.)
vannak rendelve;

-

szélesebb körben alkalmazandók az összesítők
(értékcsökkenés, kiküldetés-útiköltség, személyjellegű költségek, saját teljesítés, rezsi stb.)

-

bevezetésre kerül az átalány keretében történő
elszámolás lehetősége (pl. rezsi elszámolása
esetében);

-

egységes nyomtatvány és összesítő sablonok
kerültek kidolgozásra;

A 2005-ben kezdődött, az Európai Unió által az
INTERREG IIIC program keretében finanszírozott SEEDREG projekt 2007. szeptemberében végéhez ért. A
programban a Közép-Magyarországi Régió, a KözépDunántúli Régió, a Brandenburgi Régió, Szlovénia, a
csehországi Közép-Bohémia Régió, valamint a görögországi Kentriki-Makedónia Régió vettek részt.
Az együttműködő szervezetek korábbi tapasztalataiból
kiderült, hogy a régiókban működő finanszírozási lehetőségek nem ösztönzik kellőképpen a vállalkozások
megalakulását, mivel túl nagy kockázatot látnak bennük.
Ezért az 5 országból 6 régiót összefogó projekt a kezdő
vállalkozások finanszírozási eszközeinek bevezetésében,
és a megfelelő politikákban látta a megoldást.
A SEED-REG legfőbb célkitűzése, hogy a régiók közötti
tudás- és tapasztalatcsere révén, olyan ún. magvető
tőke („seed-capital”) alapok jöjjenek létre, amelyek finanszírozzák az új vállalkozások létrejöttét. Emellett a projekt nagy hangsúlyt fektetet olyan regionális finanszírozási politikák kidolgozására, melyek szintén a kis- és
középvállalatok pénzügyi lehetőségeinek bővítését szolgálják. Ennek érdekében a programban részt vevő szer-
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vezetek folyamatos felméréseket és elemzéseket végeztek a régiókban és javaslatokat tettek a döntéshozóknak
arra vonatkozóan, hogy hogyan tudnák javítani a térségek vállalkozásainak pénzügyi helyzetét, illetve milyen új
finanszírozási modellek kerülhetnének bevezetését.
A projekt két éve alatt a résztvevők korai szakasz finanszírozására (elsősorban magvető tőke alapok létrehozására) vonatkozó megvalósíthatósági tanulmányokat
készítettek és innovatív finanszírozási modelleket dolgoztak ki az innovatív kis- és középvállalkozások támogatására.
Hosszú távon a projekt kidolgozói azt szeretnék elérni,
hogy minél több kis- és középvállalat jöjjön létre új munkahelyeket teremtve, és a régiók közti együttműködés
eredményeképpen a jövőben is hasznos programok
születhessenek, melyek mind az adott országok, mind
pedig az egész Európai Unió fejlődéséhez hozzájárulhatnak.
A projekttel kapcsolatosan bővebb információt a
www.seedreg.com oldalon talál, illetve Szilbereky Judittól kérhet az 1-382-1513 telefonszámon vagy a
judit.szilbereky@innostart.hu e-mail címen.

A DETECT-IT 2 projekt célja, hogy elősegítse a 7. keretprogramban a vállalkozások részvételét. Ennek érdekében partnerkereső adatbázist épített ki, három tematikus területre koncentrálva: Információs és kommunikáció technológia; energia; és biotechnológia. A vállalkozások és kutató intézetek a regisztrációt, valamint
működési és érdeklődési területük pontosítását követően feltölthetik projektötletüket, amelyet az adott terület
szakértői értékelnek.
Lehetőség van konkrét partnerkeresés felvitelére is.
Amennyiben csak körvonalazódott egy vállalkozóban a
keretprogramban való részvétel, de nincs projektötlete,
lehetőség nyílik mások által kezdeményezett projektekhez való csatlakozásra. A több, mint 15 ország vállalkozásainak és kutatóintézeteinek partnerkeresését segítő
adatbázis munkáját a tematikus szakértői csoportok is
segítik.
Az adatbázis a www.detect-it.org honlapon érhető el.
Bővebb információt, illetve segítséget Szilbereky Judittól kaphat az 1-382-1513 telefonszámon vagy a
judit.szilbereky@innostart.hu e-mail címen.

Regionális Innovációs Ügynökségek

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Informatikai Munkabizottsága ülést tartott
2007. szeptember 3-án az Észak-Alföldi Regionális
Fejlesztési Ügynökség Székházában, Debrecenben.
A legfontosabb napirendi pont az Innovációs Alap regionális innovációs célokra fordítható összegéből a költségvetési törvényben régiónként meghatározott Baross

Hírek
Gábor Program keretek felhasználásáról szóló előterjesztés megvitatása volt. Vita után, több kiegészítéssel
fogadta el az előterjesztést a Munkabizottság.
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács elé kerülő
javaslat „A” modulja két K+F+I téma (Közös-konzorciális
és önálló) kiírását tartalmazza. A „B” modul a Regionális
Innovációs Stratégia kiemelt céljai közül kíván hármat
(K+F+I befektetések vonzása a régióba, piacbővítés
ösztönzése és az innováció emberi erőforrásainak képzése) pályázati úton támogatni.
Az ülésen Dr. Harangozó István, regionális igazgató képviselte az Innovációs Szövetséget.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal sajtóközleményét adott ki a Jedlik Ányos program 2007. évi
meghirdetése kapcsán.
„…Az idén életbe lépett új európai uniós kutatás–
fejlesztési támogatási keretszabály miatt elhúzódott a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) Jedlik
Ányos program 2007. évi meghirdetése. A kutatásfejlesztési igények minél előbbi kielégítése érdekében a
Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács úgy döntött,
hogy a Jedlik Ányos program átmenetileg, a kis és
középvállalatok csoportmentességére vonatkozó támogatási szabályok alapján kerüljön meghirdetésre.
A jelenleg kiírásra kerülő program keretében az NKTH
támogatást nyújt kis- és középvállalatok kutatásfejlesztési projektjeinek megvalósításához, amelyben
ugyan nagyvállalatok is részt vehetnek, ellenben támogatást csak olyan mértékben kaphatnak, amely megfelel
a ’de minimis’ szabályoknak.
Az új keretszabályok jóváhagyása után, 2008. február
1-i beadási határidővel újra kiírásra kerül a megújított
Jedlik Ányos program, amely a kutatás–fejlesztési és
innovációs keretszabály feltételei szerint lehetővé teszi a
nagyvállalatok kedvezőbb támogatását is. A Hivatal azt
indítványozza, hogy azok a kis-, közép- és nagyvállalatok,
amelyek az új keretszabály kedvezőbb feltételeit kívánják
igénybe venni, várják meg a (146/2007 Korm.rend.)
keretszabály hatályba lépését. Az NKTH azzal a céllal
tájékoztatja a pályázni kívánókat, hogy mérlegelhessék,
az első kiírás alkalmával milyen mértékben kötik le kutatási kapacitásaikat.
Kérdéseikre választ, felvilágosítást kaphatnak az NKTH
honlapján (www.nkth.gov.hu), a 4842840-es telefonszámon, illetve Dr. Jeviczki Melindától (Melinda.jeviczki@nkth.gov.hu) és Dr. Pohánka Zsuzsától
(zsuzsanna.pohanka@kpi.gov.hu)…”

A TEKES (Finnish Funding Agency for Technology and
Innovation) és a Finn Akadémia közös finanszírozással
teremti meg annak a lehetőségét, hogy finn egyetemek

13

14

Hírek
határozott időre pályázható időtartammal, nemzetközi
tudós-hírességeket hívhassanak meg, alkalmazhassanak
oktató- és kutatóprofesszornak.
Az angol nevén Finland Distinguished Professor
Programme - FiDiPro program 2006-ban indult be.
Ennek keretében a TEKES és a Finn Akadémia különkülön meghirdetett pályázatain 17,5 millió eurót osztottak szét. A már eddig is igen sikeres kezdeményezésnek bizonyult program keretében ez az összeg 24 vezető nemzetközi kutató 2-5 éves meghívását tette lehetővé finn egyetemek számára. Az első vendégek 2007
elején kezdték meg munkájukat Finnországban.
A korábbi pályázatok alapján a Finn Akadémia 16 vendégprofesszor alkalmazását tette lehetővé 10,6 millió
euró támogatást nyújtva, aközben a TEKES 8 projektre
6,9 millió eurót hagyott jóvá.
A 2007 tavaszán a TEKES által meghirdetett legújabb
fordulóban 22 pályázat érkezett be. A kiválasztási
szempontok között az eddigi tudományos eredmények
mellett fontos szempontként került elbírálásra azok
gyakorlati hasznosulásának, valamint eközben a vállalatkutató intézet együttműködésének kérdése is. Négy
nyertes pályázatot hirdettek ki. A meghívandó vendégprofesszorok az alábbiak:
-

Fullér Róbert professzor, magyar matematikus, aki
az ELTE-ről érkezik Finnországba, a svéd nyelvű
Turkui Åbo Akademi Soft Computing Research kutatócsoportjába kapott meghívást.

-

Hisao Yamauchi japán tudós a világ vezető oxidanyag kutatói közé tartozik. A japán professzor a
Tokyo Institute of Technologyból érkezik a Helsinki
Műszaki Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémiai Laboratóriumába.

-

Anthony J. DeArdo professzor a Pittsburghi Egyetem Basic Metal Processing Research Institute jelenlegi vezetője az Oului Egyetem Acélkutató Intézetébe kapott meghívást.

-

Tadashi Matsumoto japán professzor a Japan
Advanced Institute of Science and Technology munkatársa ugyancsak az Oului Egyetemre kapott meghívást, a Center of Wireless Communications laboratóriumba.

A sikeres program folytatásaképpen a TEKES és a Finn
Akadémia is újabb pályázati fordulót hirdetett meg. A
TEKES pályázata 2007. szeptember 17-tel zárul, amíg
a Finn Akadémia pályázatára 2007. október 1-31.
között lehet jelentkezni.
További információk a FiDiPro programról, benne az
eddig meghívott vendégprofesszorok listájával az alábbi
honlapon találhatók: http://www.fidipro.fi/

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

zetközi együttműködésben megvalósuló projektek száma.
„A nemzetközi együttműködés, a nemzetköziesedés
rendkívül fontos Finnország számára és tudatos célkitűzésként jelenik meg a TEKES tevékenységében is. Ezt
szolgálja a pályázatok elbírálási, a projektek finanszírozási kritériumainak ebben az irányban történt módosítása is, amely immáron jól láthatóan meghozta a kívánt
elmozdulást - hangsúlyozza Veli-Pekka Saarnivaara, a
TEKES főigazgatója.”
Az első félévben támogatást elnyert, nemzetközi
együttműködést is tartalmazó projektek aránya megközelítette a 60%-ot, jelentősen meghaladva a korábbi
évben elért 53%-ot.
A 2007. év első felében közel 2000 kutatás-fejlesztési
projekt igényel támogatást a TEKES-től mindösszesen
611 millió euró értékben. Az igényelt összeg harmadával nagyobb volt a 2006. év hasonló időszakánál. A
pályázatoknak közel a fele érkezett vállalatoktól, vállalkozásoktól, amíg a másik fele az egyetemek és kutató
intézetek projektje volt.
Az innovációs tevékenység különösen a hagyományos
területeken élénkült meg.
A vállalati pályázatok között a különböző területeken
jelentős eltérések vannak. A támogatás iránti kereslet
növekedése leginkább az építőipar és ingatlangazdálkodás, illetve a fémipar és a darabáru termelés területén
volt tapasztalható. Ezen területek támogatás-igénye
másfélszeresére emelkedett. De jelentős a növekedés
az energetika és a környezetvédelem, továbbás a szoftverfejlesztés és a digitális média területén is.
Az év első felében elbírált nyertes pályázatok kapják
meg az egész évi támogatási összeg 60%-át. Az odaítélt 297 millió euróból 179 milliót vállalati innovációs
projektek nyerték el. A fennmaradó rész az egyetemi és
kutatóintézeti pályázatoknak jutott.
A vállalatoknak odaítélt támogatási összeg közel 60 %át kis- és közepes vállalatok, csaknem 70 %-át az 500
főnél kevesebb főt foglalkoztató vállalatok kapták. A
nagyvállalatok a TEKES pályázatain elnyert összegeket
általában arra fordították, hogy K+F munkát vagy szolgáltatást rendeljenek meg alvállalkozó kisvállalatoktól,
illetve egyetemektől és kutató intézetektől. Azon vállalatok, vállalkozások száma, amelyek közvetlenül vagy közvetetten részesedtek a TEKES támogatásaiból meghaladta a 800-at.
Jelinkó Árpád
TéT-tanácsos

Jelinkó Árpád
TéT-tanácsos

2007. első félévében a finn TEKES (Finnish Funding
Agency for Technology and Innovation) 297 millió
euróval támogatott vállalati, egyetemi és kutatóintézeti
K+F+I projekteket. A pályázott összegek nagysága meghaladta az elmúlt évit. Figyelemre méltó az a tény, hogy
mind a beérkezett, mint pedig a végül támogatást elnyert pályázatok között lényegesen emelkedett a nem-

Magyar Szabadalmi
Hivatal
A Magyar Szabadalmi Hivatal elindította új, elektronikus
hírküldő szolgáltatását. Az MSZH e-Hírekkel rendszeresen tájékozódni lehet a szellemitulajdon-védelem hazai
és nemzetközi eseményeiről, az MSZH portáljának új
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elemeiről, kiadványaikról, valamint egyéb közérdekű
információkról.
Az MSZH e-Hírekre feliratkozni a
http://www.mszh.hu/hirlevelek/ linken lehet.

Szakirodalom-figyelõ
1000 automobil - történelem, klasszikusok, technika
- A leghíresebb oldtimerek 1866 és 1975 között Alexandra Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
Képes autó-legendárium 1000 tételben. Apró túlzással
a 20. század tükröződése 1000 autó képében.
Az autó egyike azoknak az innovációknak, amelyek a
legnagyobb hatással voltak a múlt század társadalmi és
gazdasági világának kialakulására és annak egész fejlődésére. Ez több érdekes és tanulságos olvasatot is ad
ennek az elegáns kötetnek. Mindenekelőtt természetesen technikatörténet, a személyautók fejlesztéséé,
amelyet itt az 1000 leghíresebb és/vagy legfontosabb
típus bemutatásán követhetünk végig, a kezdetektől
1975-ig. A személyautó azonban többfunkciós jószág.
Egyrészt használati eszköz, a rangosabb típusoknak
emellett fontos funkciója, hogy presztízshordozóként
emeljék a tulajdonosuk, ill. a használójuk társadalmi
állását. Olykor súlyos társadalompolitikai tartalma is volt
a népautók gyártásának.
Az autóipar helyzetét, fejlődését jelentős mértékben
meghatározzák a gazdasági viszonyok, s ez igen tanulságos gazdaságtörténeti olvasatot is ad e kötetnek.
Igen jellemző, hogy ha azt nézzük, valójában Amerika
csinálta-e meg az autót, vagy inkább az autó Amerikát,
rájövünk, hogy mindkettő igaz, és hogy azóta az autó
már a szegény országokat is mind jobban átformálja.
Ugyan nem azok, amelyeket itt látunk, hanem amelyek
ezek leszármazottaiként jöttek létre.
Gazdasági környezetben az innováció legerősebb hajtóereje a verseny. A modern mikroelektronikai termékek
megjelenéséig valószínűleg az autóipar volt az az ágazat, amelyben ez a leginkább megmutatkozott. Igen
jellemző, hogy e kötet első, a kezdeteket bemutató
fejezetének címe máris „Konkurenciaharc az autógyártásban”, s ahogy az 1886 és 1975 közötti időszakot itt
végig követjük, láthatjuk, milyen erőteljes volt mindig is a
termékváltás, és mögötte pedig a verseny nyomása
ebben az ágazatban.
A bevezetés itt rögtön egy jelentős meglepetéssel szolgál: Elmondja, hogy már a kezdetektől voltak kísérletek
gázüzemű motorok kifejlesztésére, és elsőként a svájci
Isaac de Rivas készített elektromos gyújtású, tartós
üzemű gázmotort. Nem említi, ám ha utánanézünk,
kiderül, hogy ez hidrogénüzemű motor volt. Az pedig
már a 19. sz. közepétől formálódó modern világunkat
jellemzi, hogy a valóban életképes autót Európában
fejlesztették ki, az autógyártás viszont elsőként az Egyesült Államokban fejlődött életképes iparággá.

Szakirodalom-figyelõ
Szinte a kezdetektől csodálatos autók születtek: a mind
magasabbra törő műszaki- és ergonómiai fejlesztés,
valamint a formatervezés mesterművei. Nem hagyható
említetlenül, hogy mindezek mögött szinte kezdettől
erőteljes hajtóerő volt az autógyártók törekvése az értékesítési lehetőségek megszerzésére: olyan autókat
előállítani, amelyek magukra vonják a fizetőképes keresletet, sőt a különféle jellemzőikkel - és az azokat kiemelő
marketing munkával - arra is ösztönzik az autósokat,
hogy ezeket akarják megszerezni a meglévő járműveik
helyett.
És hasonló indíttatásból megjelentek a kisebb pénzűeknek tömeges értékesítésre szánt típusok is, a különféle
népautók, és az egyéb, „nem csodállak, ámde szeretlek
(mert erre telik)” alsó-közép kategóriás jószágok, amelyek szintúgy markáns részét adják az autók fejlődéstörténetének.
Az autógyártás és szintúgy az autózás a 20. sz. emberének ma is felfelé ívelő nagy kalandja. 1000 kiemelkedő típus tömör, de sokatmondó ismertetése, néhány
adata, és fényképe segít itt ezt áttekinteni. A létrejöttükben betöltött szerepük révén valamelyest megismerjük a nagy autógyárakat is.

Kaiser Ottó - Papp Márió: Magyarország 1000 csodája - Alexandra Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
A világ legegyszerűbb feladata ajánlani ezt az impozáns,
robusztus könyvet. Magyarország 1000 csodája - mi
más is lehetne, mint szemet gyönyörködtető, szívet
melengető áttekintés, amelyet mindenkinek látnia, olvasnia kellene, aki itt él, és érdeklődik e szűkebb világa
iránt. Ehhez legfeljebb annyit kell hozzáfűzni, hogy a
terjedelem nagy részét kitevő fényképek nagyon szépek
és kitűnő megjelenítő erejűek, a kísérő szövegek okosak
és kellemesek, méltóak a témához, a kötet kiállítása
pedig elegáns, ahogy az Alexandrától megszoktuk.
Kegyetlenül nehéz feladat viszont akárcsak valamelyest
is számot adni arról, mekkora történelmi, kulturális és
néprajzi kincsestárat állítanak elénk a szerzők ezen a
közel 550 nagyalakú oldalon, az ország szépségeinek,
érdekességeinek milyen sok, külön-külön is megragadó
részletével szolgálnak. Csak azért nem mondhatjuk,
hogy a csodák miriádja tárul itt fel, mert - híven a címhez - pontosan ezer látnivalót mutatnak meg, a 19
megye és Budapest szerint 20 fejezetbe sorolva.
A fejezetek sorrendje a nyugati határszéltől, GyőrMoson-Sopron megyétől indulva halad keletnek, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyébe. 402 helység sorakozik
itt, Árpástól és az egykori premontrei Szent Jakab prépostság templomától Vajáig, a Vay család XVI.-XVII.
századi kastélyáig. Kaiser Ottón túl, aki maga készítette
valamennyi fényképet, valószínűleg igen kevés ember
van - ha van egyáltalán -, aki elmondhatja, hogy mindezt
bejárta, látta. Amit viszont itt megmutat, és hozzá Papp
Márió elmond, az kétségbevonhatatlanul bizonyítja, hogy
egytől-egyig valamennyit érdemes megismerni.
Honismereti kép- és szöveggyűjteményként tallózgatni
benne gyönyörködtető, tanulságos, ám zavarba ejtő is.
Rengeteg felfedezést tehetünk, de ezek reánk is pirítanak. Akik pl. szeretik az egyházi építészet remekeit, és
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utazgathatnak, bizonyára azonnal felsorolnak legalább
öt csodás templomot Rómában - de látták-e a
jászszentandrási római katolikus templom csodálatos
belső díszítését, a vizsolyi református templom faliképeit, Százhalombatta római katolikus templomát, az egri
rác templom belsejét, a máriapócsi görög katolikus
templomét, vagy éppen Nyíregyháza részben a bizánci
stílusra hajazó római katolikus templomát?
Példák hasonló sorát idézhetnénk innen egyebek arról
is, hány szépséges szecessziós épületet ismerünk a
határainkon túlról, és hányat nem ismerünk azok közül,
amelyek itt láthatóak - és cseppet sem hátrébb valóak
amazoknál.
És akik még nem tudjátok, itt megtanulhatjátok, hogy
látni sokkal több, mint nézni! Kaiser Ottó, aki a borító
szavával megszállott képírója e tájnak, a képei tanulsága
szerint pedig kiemelkedően tehetséges fotós, olyan
látképet tud mutatni jól ismert épületekről, épületegyüttesekről is, hogy csak ámulunk. Csak Budapesten
maradva, így csodálkozunk rá a Szent-István-bazilika
homlokzatára, a Várnegyedre madártávlatból, a Margitszigeti japánkertre, vagy éppen a Mátyás-templomra
felülnézetből.
És a kitűnő fotós mesterségbeli tudása úgy emeli ki a
látvány szépségének részleteit, ahogy az a leggazdagabb élményt adja - szebbet, mint ami egy borongósabb
napon elénk tárul.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

lehető legjobban vezessék a cégüket a siker felé az
üzleti világ drasztikusan változatos és változékony terepviszonyain és akadályain át. Értékét és a szerzők rangját
nagyon kedvezően minősíti, hogy az előszót Wim
Duisenberg, az Európai Központi Bank kiemelkedő tekintélyű első elnöke írta, dicsérő szavakkal ajánlva e művet.
Erről a térkép-dologról, amely a sajátos vonását adja,
Duisenberg mondja: „Könyvünkben az üzleti életet nem
csak szavakkal írjuk le, hanem térképen is ábrázoljuk.
Ezek a térképek igencsak szokatlanok: nagyon hatásosak, és alkalmasak arra, hogy az olvasót elkalauzolják a
modern üzleti világban.” Maguk a szerzők ezt a következőképpen összegzik: Az asszociatív kartográfia olyan
eszköz, amely egyéni intuícióra alapozva, a tényszerű
információk analitikus feldolgozásának képességét kifejlesztve segít új látószögből elképzelnünk a témát, folyamatot vagy célkitűzést.
Ez mind egyéni, mind csapatszinten működik, és hatalmas alkotóerőt szabadít fel bennük. Ajánlatos ezen jól
elgondolkodni. Tény, hogy e térképek a vizuális beállítottságúaknak valóban sok hasznosat mondhatnak.
Értelmezésükhöz nyitottság és fantázia (e kötetnél egy
jó nagyító is) kell. Nem biztos, hogy ez olyannyira csaknem mindenható eszköz, ahogyan a szerzők kissé
reklámízű ismertetése mondja, de sokan találhatják
hasznosnak felvenni a vezetői - és általában a szellemi eszköztárukba.

543 oldal. Szinte minden egyes kép, és Papp Márió
mindegyik szövege megérdemelné, hogy külön-külön
dicsérjük. Tessék nézegetni, olvasgatni. S ha ennek
hatására erős kívánságunk támad meg is nézni ezeket,
az nagyon nem lesz alaptalan.

Kiemelést érdemel, hogy az innen nyerhető ismeretek
zömét a hagyományos eszköztár állítja elénk, a szerzők
fejtegetéseivel, magyarázataival, a felsorakoztatott
gyakorlati példákkal és esettanulmányokkal, igen jól
követhetően. Előadásmódja a szakkönyv és a magas
színvonalú ismeretterjesztő mű jó ötvözete.

Stuart Crainer és Des Dearlove: Üzleti világatlasz Biztos navigáció az üzlet viharos vizein - HVG Könyvek, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

Az e tekintetben is sokatmondó fejezetcímei: Hogyan
keressünk több pénzt? / Hogyan születnek a legjobb
ötletek? / Ki itt a főnök? / Hogyan irányítsuk az embereket? / Merre tartunk? / Hogyan értékesíthetünk
többet? / Hogyan szervezzük meg a vállalkozásunkat?
/ Hogyan tehetjük hatékonyabbá a vállalkozásunkat? /
Miben segíthet a technológia? / Hogyan tanulhatunk a
legjobbaktól? / Hogyan alakítsuk pályafutásunkat? (Ez
természetesen a személyes karrier építésről szól) / Mit
jelent az igaz siker?

Hasznos, érdekes mű, érdemes alaposan tanulmányozni. Ne riasszon el tőle a szédelgő alcíme. Józan ésszel
is tudható, hogy nem létezik biztos navigáció az üzleti
életben, azaz soha nem tudunk úgy vezetni egy céget,
hogy az biztosan elérje a kitűzött célt, a megcélzott
gazdasági eredményt. A cégvezetés - a „navigáció” felsőfokú mestersége és művészete éppen abban áll,
hogy a vezetők a cég küldetésének teljesítése, céljainak
elérése érdekében mindenkor optimális módon és mértékben hasznosítsák annak lehetőségeit és erőforrásait,
és megküzdjenek az előre nem láthatóan felmerülő
akadályokkal, amelyek ezt veszélyeztetik. Ehhez kínál sok
hasznos tudnivalót ez a kötet. Eredeti alcíme értelmesen sokat ígérő, aminek a tartalma jól meg is felel:
Navigáció innovatív szervezetek számára.
Forradalmi és úttörő kiadvány, amint az ajánlása mondja? Ez talán túlzás. Feltétlenül igaz viszont, hogy újszerű
és érdekes prezentációs technikát alkalmaz, főként
pedig sok tudást, célravezető gondolkodási stratégiát,
okos gondolatot és megfontolási szempontokat kínál
ahhoz, hogy jó áttekintést kapjunk a „navigáció” kulcsfontosságú kérdéseiről és feladatairól: hogyan tervezzék
az előrehaladást a jó navigátorok, mi mindenre kell
gondolniuk, hogyan kell mérlegelniük ahhoz, hogy a

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség
és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.
KOINE HÍRLEVÉL, 2007. JÚLIUS-AUGUSZTUS
EU: GYENGE KAPCSOLAT AZ INNOVÁCIÓ ÉS A

KÖLTSÉGVETÉSI

KUTATÓHELYEK KÖZÖTT

KOINE HÍRLEVÉL, 2007. JÚLIUS-AUGUSZTUS
GYENGÉN TELJESÍTÜNK A TUDOMÁNYOS ÉS
MUNKAERŐ MOBILITÁSA TERÉN

TECHNOLÓGIAI
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KOINE HÍRLEVÉL, 2007. JÚLIUS-AUGUSZTUS
NAGY-BRITANNIA : ÚJ FELSŐOKTATÁSI ÉS INNOVÁCIÓS TÁRCA
WIRTSCHAFT IN UNGARN – NÉMET-MAGYAR GAZDASÁG,
2007. AUGUSZTUS, 34. OLDAL
INTERJÚ A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL
KONKRÉT MEGOLDÁSOKRA VAN SZÜKSÉG
MÉRNÖK ÚJSÁG, 2007.

AUGUSZTUS-SZEPTEMBER,

28-29.

OLDAL

NYÁRI MPZAIK
K+F AZ UNIÓBAN
MAGYAR NEMZET, 2007. SZEPTEMBER 4., KEDD, 4. OLDAL
HILLER: A CÉL A VILÁG ÉLVONALA
A SZAKMINISZTER A MINŐSÉGI FELSŐOKTATÁS MEGTEREMTÉSÉT
SZORGALMAZZA

NÉPSZAVA , 2007. SZEPTEMBER 4., KEDD, 4. OLDAL
AKI JOBBAN TANUL , KEVESEBBET FIZET
MINŐSÉG, ESÉLYEGYENLŐSÉG ÉS HATÉKONYSÁG A VEZÉRLŐELV

TUDÁSKÖZPONT JÖN LÉTRE A PANNON EGYETEMEN
„…A kor igényeit kielégítő, új típusú szakemberek képzését honosítják meg az országban, illetve a régióban –
kaptuk a tájékoztatást dr. Bartha Lászlótól, dr. Horváth
Gézától és dr. Korim Tamástól (Pannon Egyetem, Mérnöki Kar; Magyar Innovációs Szövetség)…”
WWW.MTA .HU, 2007. SZEPTEMBER 10.
AZ INNOVÁCIÓ KULCSA A KOMMUNIKÁCIÓ
„…A szervezők gondoskodtak róla, hogy a díjazottakból
kialakult zártkörű klub, a MAFITUD tagjai a verseny után
is kapcsolatban maradjanak egymással…
…Az idei, augusztus 31-én megtartott egynapos rendezvény az innováció és a kommunikáció kapcsolata
jegyében telt. Antos László elmondta: az innováció kulcsa a kommunikáció, hiszen ha felfedezünk valami újat,
mit sem ér, ha nem tudjuk megosztani a gazdasággal,
ill. a társadalommal…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007.

SZEPTEMBER

10.,

HÉTFŐ,

10.

OLDAL

ÁLLATKÍSÉRLET HELYETT OLCSÓBBAN
SZAKÉRTŐK SZERINT SOKAT SPÓROLHATNAK A VEGYIPARI CÉGEK

AZ OKTATÁS MINDEN SZINTJÉN

MAGYAR HÍRLAP, 2007.

Sajtószemle

6.,

SZEPTEMBER

CSÜTÖRTÖK,

12.

AZ ÚJ MÓDSZEREKKEL

OLDAL

DÍJAZTÁK A MAGYAR TERMÉKEKET
JUBILÁLT A MAGYAR TERMÉK NAGYDÍJ

TEGNAP: ÉPPEN TIZED-

HÍR TV, 2007. SZEPTEMBER 12., SZERDA, 13:16
KÖNYVBEMUTATÓ AZ MTA ELNÖKI TANÁCSTERMÉBEN

SZERRE ÍTÉLTÉK ODA AZ ARRA ÉRDEMES CIKKEK GYÁRTÓINAK .

NÉPSZABADSÁG, 2007.
MAGYAR NEMZET, 2007.

SZEPTEMBER

6.,

CSÜTÖRTÖK,

11.

OLDAL

ÚJ ADÓCSOMAG A JÖVŐ ESZTENDŐRE
„…A munkáltatói járadék, a rehabilitációs, a szakképzési
és az innovációs hozzájárulást összevonnák, s az új
közteher alapja a bruttó munkabér lenne, mértéke
pedig 5,5 százalék…”
MAGYAR NEMZET, 2007.

SZEPTEMBER

6.,

CSÜTÖRTÖK,

13.

OLDAL

ÚJ ALAP, ÚJ MEGTAKARÍTÁS – NYERJEN!
NAPI GAZDASÁG, 2007.

SZEPTEMBER

6.,

CSÜTÖRTÖK,

1+2.

OLDAL

A LUXUSADÓRA ALAPOZ A PM
„…Veszprémi István, a Deloitte adópartnere szerint
nem minden cég járhat jól ezekkel a változtatásokkal,
például azok, amelyek eddig elszámolták a k+f költségeket…”
NAPI GAZDASÁG, 2007.

SZEPTEMBER

6.,

CSÜTÖRTÖK,

4.

OLDAL

HARMINCMILLIÓ
BME

FORINTOS MEGÁLLAPODÁST KÖTÖTT AZ

E.ON

ÉS A

HVG, 2007. SZEPTEMBER 8., 91+92. OLDAL
HATVANNAL ELŐRE
GAZDASÁGI FELLENDÜLÉS INDIÁBAN
„…A világ legnagyobb gazdaságai közé emelkedett India,
de az utóbbi évek látványos fejlődésének folytatódását
számos tényező – különösen az elmaradott infrastruktúra – gátolhatja…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007.

SZEPTEMBER

8.,

SZOMBAT ,

OLDAL

INFOTECHNOLÓGIAI KIÁLLÍTÁS NYÍLIK BUDAPESTEN
NAPLÓ, 2007. SZEPTEMBER 8., SZOMBAT , 23. OLDAL

13.

SZEPTEMBER

13.,

CSÜTÖRTÖK,

13.

OLDAL

EGYETÉRTÉS ÉS ELLENTMONDÁS
„…Nekünk is meggyőződésünk, hogy az innováció, az új
termékek piacra dobása, az új technológiák bevezetése,
az új menedzsmentmódszerek alkalmazása alapvetően
vállalati feladat…
…az állam „magatartása” jelentősen befolyásolhatja a
vállalatok innovációit. Gúzsba is kötheti a versengő cégeket, de jelentősen elő is segítheti a vállalatok fejlődését a korszerű ismeretek terjesztésével, az innovációs
ismeretek oktatásával, a tehetséges fiatalok pályaindulásának segítésével, a szellemi tulajdon védelmével,
egyes közcélú kutatások elvégeztetésével, a sikeres
fejlesztők elismerésével, összességében vállalkozás(innováció-)barát gazdaságpolitikával…”
HAJDÚ ONLINE, 2007. SZEPTEMBER 13., CSÜTÖRTÖK
17:14
INNOVÁCIÓ: MIÉRT NEM MEGY?
„…Az innováció hangsúlyos szerepet kap a fejlesztéspolitikában. Szóban legalábbis... A gyakorlat már vegyes
képet mutat - Így összegezték a gazdaságfejlesztés
elengedhetetlen eszközekének, az innovációnak a magyarországi helyzetét.
A kijelentést dr. Szabó Gábor az Innovációs Szövetség
elnöke tette, aki szerint hazánkban rosszul működik a
rendszer…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007.

SZEPTEMBER

14.,

PÉNTEK,

14.

OLDAL

AUTÓGYÁRTÁSRÓL GYŐRÖTT
„…Regionális kutatás-fejlesztési konferenciát és járműgyártás-technológiai szakkiállítást rendeznek a győri
Szent István Egyetemen. A rangos eseményen, ahol az
egyetem képviselői mellett városi, állami és gazdasági
vezetők is képviseltetik magukat, központi téma lesz az
egyetem és a város iparának szoros összefonódása.
(www.sze.hu)…”
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VILÁGGAZDASÁG, 2007.

SZEPTEMBER

14.,

PÉNTEK,

3.

GAZDASÁG ÉS KÖZÉLET - IRÁNYADÓ MAGAZIN - ONLINE
II. ÉVFOLYAM
A TUDOMÁNYTÓL A MINDENNAPOK GYAKORLATÁIG

VÁLTO-

ZATA

OLDAL

MECENATÚRAPÁLYÁZATRA AZ IDÉN 700 MILLIÓ
TELEPRESS - FÜGGETLEN NAPILAP - IX.
2007.09.14. 08:23
A TUDOMÁNYTÓL A MINDENNAPOK GYAKORLATÁIG

ÉVFOLYAM ,

NÉPSZAVA , 2007. SZEPTEMBER 15. SZOMBAT , 13. OLDAL
FIATAL KUTATÓK VETÉLKEDNEK VALENCIÁBAN

Pályázati felhívás
2007. október 1-én lezárul a Millennium Technology Prize 2008 nevezési határideje. A világ egyik legjelentősebb
technológiai díját egy olyan innovációnak fogják odaítélni, mely növeli az emberek életszínvonalát és segíti a fenntartható fejlődést.
A díjra pályázók dolgozhatnak a technológiai bármely területén, világszerte. Jelölést nyújthatnak be tudományos
akadémiák, egyetemek, kutatóközpontok és high-tech cégek és szervezetek. Egyének és csoportok is nevezhetők a
kutatás-fejlesztés területéről.
A győzteseket a nevezések alapján választják ki. A négy döntős neve 2008. áprilisában kerül kihirdetésre. A győztes
nevének bejelentésére és a díjátadásra 2008. június 11-én kerül sor Helsinkiben a díjátadó ünnepségen, ahol a
négy döntőst is megjutalmazzák, fejenként 50000 euróval.
További információ: www.millenniumprize.fi
Dr. Tapio Alvesalo , a Millennium Prize Foundation általános titkára, tapio.alvesalo@millenniumprize.fi
Petja Partanen, kommunikációs manager, petja.partanen@millenniumprize.fi

Várható események
Társadalmi Megújulás Operatív Program és Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TÁMOP, TIOP) aktuális pályázatai címmel rendezik meg a következő Pénzforrás Pályázati Szemináriumot 2007. szeptember 18-án, a
Nemzetek Házában (1062 Budapest, Bajza u. 54.).
A meghirdetett szeminárium célja a TÁMOP és TIOP pályázatok főbb elvárásainak, nehézségeinek megismerése. A
szeminárium során lehetőség adódik a projektötletekkel kapcsolatos egyéni konzultációra is.

A szeminárium a következő főbb témaköröket öleli fel:
-

Milyen témákra lehet pályázni a TÁMOP-ban és a TIOP–ban?

-

Mire pályázhatnak nagyvállalatok, kis- és közepes vállalatok, közoktatási intézmények, könyvkiadók, könyvtárak,
múzeumok, alapítványok- és egyéb non-profit szervezetek, egyházak önkormányzatok, egészségügyi intézmények, innovatív kutatói csoportok, kulturális intézmények, érdekképviseleti szervek, regionális szervezetek, civil,
szakmai és egyéb szervezetek?

-

Milyen fő fejlesztési területek jelennek meg a pályázatokban, mik a támogatási prioritások?
-

Munkanélküli és inaktív emberek foglalkoztatásának javítása (munkaerőpiaci kulcskompetenciák fejlesztése, munkahelyi-, szak- és felnőttképzés támogatása, a képzésekben részt vevők számának növelése, pályaorientációs rendszer fejlesztése)

-

Minőségi oktatás támogatása és hozzáférésének biztosítása: oktatási reformok, infrastrukturális fejlesztések, pedagógusképzés fejlesztése, hátrányos helyzetű és tanulási nehézségekkel küzdő tanulók lemaradásának csökkentése, tehetséggondozás, felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése

-

Egészségügyi reformok támogatása: egészségügyi infrastruktúra fejlesztése, szűrőprogramok, életmódprogramok, gyermekek egészséges fejlődésének elősegítésére irányuló programok, képzési programok,
egészségbiztosítási rendszer reformja, civil betegjogi kezdeményezések támogatása

-

Hátrányos helyzetűek és hajléktalanok társadalmi integrációjának elősegítése: szociális szolgáltatások
modernizációja, szociális képzések fejlesztése, diszkrimináció-ellenes kampányok támogatása.
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Az előadást és konzultációt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium vezető szakértője tartja
Szeminárium díja 1 főre (ÁFA nélkül) szept. 17-ig 25 E, helyszíni jelentkezés esetén 26 E Ft. Fizetés átutalással,
számla ellenében. A fenti díjakból a MISZ-tagok 10 % kedvezményt kapnak.
További információ: www.penzforras.hu

ÜZLETI ANGYAL SZOLGÁLTATÁS a DÉL-ALFÖLDÖN címmel rendeznek konferenciát
2007. szeptember 20-án, Szeged MJ Város Polgármesteri Hivatal Házasságkötő Termében
(Szeged, Széchenyi tér 10.).
Program:
13.00-13.10
13.10-13.20

13.20-14.00

14.00-14.20

14.20-14.40

15.00-15.20
15.20-15.40
15.40-16.00

16.00-16.20

Megnyitó
Dr. Botka László Szeged MJ Város polgármestere
RFH és az Üzleti Angyal Hálózat
Dr. Vajdáné Dr. Horváth Piroska vezérigazgató-helyettes,
Regionális Fejlesztési Holding Zrt.
Az Üzleti Angyal Hálózat bemutatása
Mucsi Flóra, igazgató,
Makra Zsolt, üzletfejlesztési menedzser,
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Befektető érett projektek parlagon, hol vannak a befektetők?
Dr. Dudits Dénes főigazgató,
MTA Szegedi Biológiai Kutató Intézet
Befektetésre váró tőke, hol vannak a jó projektek?
Dr. Mogyorósi Péter, igazgató,
Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális képviselet
Finanszírozási lehetőségek a JEREMIE programon belül
Benke Ákos, vezérigazgató, MAG Zrt.
Egy üzleti angyal szemszögéből…
Dr. Halmosi Károly
Sikertörténetek Szegeden
Dr. Molnár István, ügyvezető igazgató,
Biopolisz Kft.
Zárszó
Dr. Király Tünde, vezérigazgató,
Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Zrt.

Parkolási lehetőség: Arany János u. 5. szám alatti Parkolóház.
További információ: www.innostart.hu

A Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) kiállítást rendez „A beszélő újságtól a rádióig – Puskás Tivadar és a telefonhírmondó” címmel az MSZH Konferenciatermében (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.). A kiállítást 2007. szeptember
20-án 17 órakor nyitja meg dr. Bendzsel Miklós , az MSZH elnöke, majd köszöntőt mond Egervári László, a Hírközlési Múzeum Alapítvány ügyvezető igazgatója.
A rendezvény aktualitását az adja, hogy ebben az évben van 125 éve annak, hogy hazánkban helyszíni közvetítést
valósítottak meg az Operaház és a Vigadó között, annak pedig 115 éve, hogy Puskás Tivadar benyújtotta a "Új eljárás telefonújság szervezetére és berendezésére" című szabadalmi bejelentését, amely a Telefonhírmondó létrehozására vonatkozott.
A tárlaton korabeli tárgyak, szabadalmi és egyéb dokumentumok, hang- és filmfelvételek segítségével emlékezhetünk
Puskás Tivadarra, aki korát mintegy negyedszázaddal megelőzve, először valósította meg a kötött program szerinti
közösségi információ- és műsorszórást.
A kiállítás megtekinthető 2007. szeptember 3-ig, munkanapokon 9-16 óra között.

Tech4Auto2007 Regionális K + F Konferencia és Járműgyártás-technológiai Szakkiállítás
Időpont: 2007. szeptember 20-21., helyszín: Széchenyi István Egyetem, Győr
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Főszervező: a Széchenyi István Egyetemen működő Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont, szorosan együttműködve a „AUTOPOLIS” Nyugat-Magyarországi Fejlesztési Pólussal.
A Regionális K+F Konferencia középpontjában a Győr és régiója jövőjét, fejlesztési irányait és lehetőségeit alapjaiban
meghatározó két alábbi téma áll:
„AUTOPOLIS Gazdaság – Kooperáció – Fejlődés” Regionális Gazdaságfejlesztési Konferencia

-

Kormányzati gazdaságfejlesztés: „Fejlesztési Pólusok” – Zászlóshajó Projekt bemutatása;
AUTOPOLIS - A Nyugat-Magyarországi Régió jövőbeli komplex fejlesztési programja;
Tájékoztató a vállalatok bekapcsolódási lehetőségeiről, vállalati mintaprojektek bemutatása.

Regionális K+F Konferencia

-

A Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont és a Járműipari, Elektronikai és Logisztikai Kooperációs Kutatóközpont vállalatokkal közös K+F eredményeinek bemutatása.

A konferencia kísérőrendezvényeként kerül megrendezésre a regionális területi fókuszú Tech4Auto szakkiállítás,
mely a járműgyártás-technológia újdonságait, illetve regionális szereplőit kívánja bemutatni. A rendezvény tematikája
kiemelten a szerszámtechnológiára, a méréstechnológiára, az innovatív laborberendezésekre, a CAD/CAE/CAM,
illetve ERP-rendszerekre, valamint a Gyors-prototípus gyártási technológiákra fókuszál.
A konferenciasorozaton való részvétel díjmentes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött. Online regisztráció a
www.tech4auto.eu címen.
Részletes információt a 96/613-680-as telefonszámon lehet kérni.

A Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kara konferenciát rendez „Agrárgazdaság a vidékért, a
környezetért, az életminőségért” címmel 2007. szeptember 20-21., a Georgikon Napok keretében.
A konferencia egyik fő témája az innováció és technológia-transzfer: innovációmenedzsment, üzleti inkubáció, kutatás- és fejlesztés-finanszírozás, tudásalapú vállalkozások és alapításuk, szabadalmi kérdések – mely témákkal az
„Innováció és technológia-transzfer” szekcióban foglalkozunk. Az előadások után lehetőség nyílik az előadók és résztvevők közti kötetlen beszélgetésre.
A szekcióülés helyszíne a Pannon Egyetem Georgikon Mezőgazdaságtudományi Kar, D Épület, Tanácsterem (Keszthely, Festetics u. 7.), időpontja 2007. szeptember 20., 15 óra.
A szekcióülés programja:
15:00–15:20

Dr. Gorkáné Horvai Mária
/címzetes vezető főtanácsos/

Szellemi tulajdon védelme a mezőgazdaság területén /Magyar
Szabadalmi Hivatal/

15:20–15:40

Polgárné Májer Ildikó
/elnök – vezérigazgató/

Innovációmenedzsment és üzleti inkubáció a gyakorlatban
/ValDeal Innovációs Zrt./

15:40–16:00

Dr. Szemes Péter Tamás
/műszaki igazgató/

Egyetemi kutatási eredmények összekapcsolása a KKV-k versenyképességének igényével /Feltaláló és Kutató Központ Kft./

16:00–16:20

Dr. Bene Tamás
/jogi szakértő/

Spin-off alapítás Magyarországon /Debreceni Egyetem, Technológia Transzfer Iroda/

15:60–16:40

Dr. Nagy Józsefné
/gazdasági igazgató/

A Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóközpont útkeresése a
K+F finanszírozási gondjaira

16:40–17:00

Dr. Micsinai Adrienn
/ügyvezető/

Biomi Kft - az MBK és a WESSLING cégcsoport közös biotechnológiai szolgáltató vállalkozása /Biomi Kft./

17:00–17:20

Veres Zsuzsanna
/PhD hallgató/

Élelmiszerkutatáson és fejlesztésen alapuló Spin-off vállalkozás
története (avagy ki is valójában a DENEX SPIN-OFF INNOVÁCIÓS Kft.) /Denex Kft./

17:20–17:40

Nyeste Péter
/program koordinátor/

Az innovációs támogatási rendszerek /Nyugat-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség/

17:40-

Interaktív szekció

A konferencián a részvétel ingyenes.
További információ: http://www.georgikon.hu/folap.aspx
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Új, öt héten át tartó integrált képzést hirdetett meg a European Funding Academy a 7. keretprogramhoz (FP7)
kapcsolódóan, 2007. szeptember 24-i kezdettel, Budapesten.
A tréning első része szeptember 24. és október 19. között távoktatási formában zajlik.
Tematikus modulok:
-

Az FP7-ről általában

-

Az FP7 prioritásai és szerkezete

-

Az FP7 eszközei

-

FP7-es projektfejlesztés

-

FP7 projektmenedzsment.

Horizontális modulok:
-

Projektjavaslat készítése a gyakorlatban

-

Vizsga (szabadon választható).

A tréning második része egy interaktív műhelytalálkozó október 22. és 26. között, melyet a Hotel Mercure Budában
rendeznek meg.
Az akadémia két legfontosabb témája:
-

Szintetizált elméleti információk az FP7-ről, világos és érthető formában

-

Praktikus tanácsok a projektek előterjesztőinek és menedzsereinek, melyek több éves sikeres EU pályázatfejlesztésen és -menedzsmenten alapulnak.

További információ és részletes program:
http://www.nipne.ro/international/cooperations/fp7/European_Funding_Academy.pdf

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) aktuális pályázatai, támogatásai címmel rendeznek Pénzforrás Pályázati Szemináriumot 2007. szeptember 25-én, a Nemzetek Házában (1062 Budapest, Bajza u. 54.).
A szeminárium célja az ÚMVP aktuális támogatások és pályázatok elvárásainak, nehézségeinek megismerése. A
szeminárium során lehetőség adódik a projektötletekkel kapcsolatos egyéni konzultációra is.
A szeminárium a következő főbb témaköröket öleli fel:
-

Mire pályázhat az ÚMVP-ben?

-

Milyen fő fejlesztési területek jelennek meg a pályázatokban?
-

Állattenyésztés fejlesztése, trágyahasznosítás

-

Gépbeszerzés, technológiafejlesztés, tároló épületek fejlesztése

-

Növénytermelés és kertgazdálkodás modernizálása

-

Feldolgozóipar fejlesztése

-

Kedvezőtlen adottságú területek segítése, erdősítés, halászati támogatás

-

Infrastruktúra-fejlesztés, megújuló energiaforrások termelése

-

Termelői csoportok támogatása, kor-szerkezetváltás segítése, fiatalok bevonása

-

Faluturizmus, falu- és térségfejlesztés, Leader Program

-

Természetvédelmi területek megóvása (Natura 2000 program folytatása)

-

Uniós minőségbiztosítási előírások teljesítése

-

Képzés, munkahelyteremtés, mikrovállalkozások létrehozása

Az előadást a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium vezető szakértője tartja.
Szeminárium díja 1 főre (ÁFA nélkül) szept. 17-ig 24 E Ft, szept. 24-ig 25 E ft, helyszíni jelentkezés esetén 26 E Ft.
Fizetés átutalással, számla ellenében. A fenti díjból a MISZ-tagok 10 % kedvezményt kapnak.
További információ: www.penzforras.hu

A Magyar Szabadalmi Hivatal vállalkozásbarát szolgáltatásai címmel rendeznek szakmai ankétot az MSZH II.
emeleti Tanácstermében 2007. szeptember 26-án 10 és 13 óra között.
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A rendezvény célja a vállalkozók és a kkv-kat támogató intézmények tájékoztatása a Hivatal meglévő és új szolgáltatásairól, amelyek a hazai és külföldi szellemi alkotásokkal kapcsolatos tájékozódásban, valamint saját szellemi termékeik jogi oltalmazásában nyújtanak segítséget.
Program:
Bevezető

Dr. Bendzsel Miklós , elnök
Magyar Szabadalmi Hivatal

Hogyan profitálhatnak a vállalkozások az MSZH
szolgáltatásaiból?

Bakos Éva, igazgató
Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ

Újdonságok és rejtett kincsek az MSZH honlapján

Vadász Ágnes, igazgatóhelyettes
Iparjogvédelmi Tájékoztatási és Oktatási Központ

Céltanfolyamok vállalkozóknak

Haszonits András, osztályvezető
Iparjogvédelmi Oktatási Osztály

Szabadalmi kutatásokkal összefüggő térítéses szolgáltatások az MSZH-ban

Kürtös József, főosztályvezető-helyettes
Szabadalmi Főosztály

Miért? Hol? Hogyan? Kérdések, melyekre válasz az
egyszerűsített védjegyszűrés

Huszár Enikő, osztályvezető
Ügyfélszolgálati Osztály

A közeljövőben induló szolgáltatásunk – a védjegykutatás

Takács Lászlóné, védjegyügyintéző
Nemzetközi Védjegyosztály

Mit tanúsít a tanúsítvány? Az önkéntes műnyilvántartás eljárásrendje

Dr. Kiss Zoltán , osztályvezető
Szerzői Jogi Osztály

Az ankét után az érdeklődők megtekinthetik „A beszélő újságtól a rádióig – Puskás Tivadar és a telefonhírmondó”
című kiállítást a Hivatal földszinti Konferenciatermében.
A programon való részvételhez előzetes regisztráció szükséges szeptember 21-ig a zsuzsanna.varju@hpo.hu e-mail
címen vagy a 474-5501 telefonszámon.

2007. szeptember 28-án a Tempus Közalapítvány 12 partnerintézménnyel közösen immár másodszor rendezi meg
a Kutatók Éjszakáját Magyarországon.
A rendezvény 9 városban, illetve 28 európai országban zajlik párhuzamosan, így izgalmas és különleges eseményekre számíthatunk Soprontól Budapesten át Debrecenig kilenc város több száz rendezvényén.
A rendezvények célja elsősorban a kutatói életpálya népszerűsítése a fiatalok körében, ezen túlmenően pedig a tudományos eredmények közérthető formában való bemutatása, interaktív, a személyes tapasztalatokra alapozó tevékenységek: vetélkedők, kísérletek, kiállítások és tudományos-szórakoztató programok keretében. Hallhatnak digitális
dísznövényekről, megismerkedhetnek hangunk színeivel, betekintést nyerhetnek a csokoládészobrászat rejtelmeibe,
a növények szexuális életébe, sőt, tésztahidat is építhetnek!
A programok igyekeznek rávilágítani arra, hogy a kutatók nem elefántcsonttoronyban élő, zárkózott emberek, hanem a hétköznapokban tapasztalható csodák mögött álló színes egyéniségek. A magyarországi rendezvényeken
közel hatszáz kutató mutathatja meg a "másik" arcát, és bizonyíthatja be a nagyközönség számára, hogy a tudomány érdekes, és tanulni sohasem késő!
További információ: www.kutatokejszakaja.hu

2007. október 5-én rendezi meg a Hírközlési és Információs Tudományos Egyesület a 7. HTE Kongresszust
„Infokommunikáció emberközelben” címmel, a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs
Központban (6722 Szeged, Ady tér 10.).
Program
10.00 – 11.30 Levezető: Dr. Sallai Gyula , a HTE elnöke
A Magyar Innovációs Szövetség tevékenységének bemutatása
Monszpart Zsolt általános elnökhelyettes, Magyar Innovációs Szövetség
A televíziózási szokások változása az infokommunikációs eszközök tükrében
Fischer Gábor műszaki vezető, Szeged Városi Televízió,
Interaktivitás az oktatásban, interaktív tanterem
Dr. Molnár Gyöngyvér egyetemi docens, SZTE BTK Pedagógiai és Pszichológiai Intézet

XVlI.évf. 2007. szeptember 18.

17. szám

Várható események

12.00 – 12.30 Infokommunikáció kutatásközelből
Dr. Hantos Zoltán tanszékvezető egyetemi tanár, SZTE ÁOK Orvosi Informatikai Intézet
12.30 – 13.00 Informatika Történeti Múzeum
Dr. Bohus Mihály egyetemi adjunktus, SZTE TTK Informatikai Tanszékcsoport
13.00 – 13.15 Szakdolgozat / Diplomaterv pályázat díjainak átadása
13.15 – 13.30 Zárszó
13.30 – 14.30 Ebéd
15.00 – 16.00 Informatikai Történeti Múzeum megtekintése
16.00 – 18.00 Fehértói Halászcsárda
Részvételi díj: 13 000 Ft + ÁFA, HTE tagság esetén díjmentes!
További információ: www.hte.hu

2007. november 6-7-én konferenciát rendeznek „European Bioalpine Convention 2007: Gyulladás és
autoimmunitás” címmel az olaszországi Colleretto Giacosa városában.
Az esemény egy évente ismétlődő lehetőséget teremt az akadémiai és ipari kutatóknak a találkozásra, együttműködések kiépítésére, a legjobb gyakorlatok kicserélésére, és elősegíti a hozzáférést a kutatásokhoz, a tudományos
szakértelemhez és a high-tech berendezésekhez oly módon, hogy összegyűjti a szektor különböző szereplőit.
A konferencia részeként egy Brokerage Eventet is szerveznek az Innovation Relay Centre Networkön keresztül, melyet az ALPS IRC (Északnyugat-Olaszország, Torinói Kereskedelmi Kamara) és a IRC SOFRAA (Nyugat-Svájc, Franciaország Rhone-Alpes és Auvergne) alkot.
Fő tematikus területek:
-

Orvostudomány, emberi egészség

-

Biológiai biotechnológia

-

Génkutatás

-

A biológiatudományhoz kapcsolódó micro- és nanotechnológia.

A jelentkezési határidő 2007. szeptember 28., a találkozók egyeztetésének határideje pedig 2007. október 12.
További információ: http://www.bioalpineconvention.com/
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Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@obser ver.hu

Hírlevél-szerkesztõség:

4 Felelõs szerkesztõ: dr. Antos László

4 Felelõs kiadó: dr. Szabó Gábor

4 Munkatárs: Riba Nikoletta

4 Design: Visualia

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

