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A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Név Funkció Cím Beosztás Tel E-mail
Dr. Pakucs János Tiszteletbeli Elnök Olajterv Rt.

1036 Budapest, Lajos u. 103.
Ügyvezető
Igazgató

453-6470 pakucsj@olajterv.hu

Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tszv. Egyetemi
Tanár

62/544-
273

gszabo@physx.u-szeged.hu

Monszpart Zsolt Általános elnök-
helyettes

Ericsson Magyarország Kft.,
1037 Budapest, Laborc u. 1.

vezérigazgató-
helyettes

437-7260 zsolt.monszpart@ericsson.com

Bolyky János Antal Alelnök COVENT Tőke Befektető Rt.
1122 Budapest, Maros u. 27.

Vezérigazgató 355-2493 mail@covent.hu

Dr. Greiner István Alelnök Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

K+F Igazgatóhe-
lyettes

431-4102
431-5689

i.greiner@richter.hu

Koós Attila Alelnök Magyar Telekom Nyrt. PKI Távközlési Intézet
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

Igazgató 481-7400; koos.attila@t-com.hu

Tzvetkov Julián Alelnök MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.,
1138 Budapest, Népfürdő u. 22.

Vezérigazgató 452-5750 tzvetkov.julian@mfbinvest.hu

Dr. Ürge László Alelnök Thales Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.

Vezérigazgató 666-6195 laszlo.urge@thalesnano.com

Vámos Zoltán Alelnök GE Hungary Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.

Alelnök 399-1157 zoltan.vamos@lighting.ge.com

Deme Gábor Elnökségi tag INNOMED MEDICAL Rt.,
1146 Budapest, Szabó József u. 12.

Igazgató 460-9200 deme.gabor@innomed.hu

Frischmann Gábor Elnökségi tag AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Rt.,
1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.

Vezető tanács-
adó

465-2070 frischmann.gabor@aam.hu

Dr. Gyulai József Elnökségi tag MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet,
1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.

Elnök 392-2224 gyulai@mfa.kfki.hu

Thernesz Artúr Elnökségi tag MOL Nyrt.,
2443 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.

Technológia- és
projektfejlesztés
igazgató

23/552-
245

athernesz@mol.hu

Dr. Závodszky Péter Magyar Innovációs
Alapítvány elnöke

MTA SZBK Enzimológiai Intézet
113 Budapest, Karolina u. 29-31.

Igazgató 209-3535 zxp@enzim.hu

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

SZERVEZET KÉPVISELŐ

Kutatási Technológiai és Innovációs Tanács dr. Pakucs János, Vámos Zoltán
Magyar Akkreditációs Bizottság Dr. Szabó Gábor, Dr. Greiner István, Dr. Stern Pál,

Dimény Judit
Nemzeti Bologna Bizottság dr. Pakucs János
Versenyképességi Tanács dr. Szabó Gábor
”Ipari Park” cím Pályázat Bírálóbizottsága Dr. Ürge László
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács Dr. Pakucs János, Dr. Inzelt Péter
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon Szakértői Alcsoportja Dr. Greiner István
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség Dr. Pakucs János alelnök
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szekció Higi Gyula, dr. Harangozó István
Iparjogvédelmi Szakértői Testület Dr. Greiner István, Dr. Blaskó Gábor
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Dr. Marosi György ügyvezető elnök
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Innovációs Szakosztálya Jamrik Péter
Iparfejlesztési Közalapítvány Szabó Gábor
Informatikai Érdekegyeztető Fórum Koós Attila, Dr. Antos László
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Dr. Szabó Gábor, Dr. Závodszky Péter
Bólyai-díj Díjbizottság Dr. Szabó Gábor
Kármán Tódor-Díj bizottsága Dr. Pakucs János elnök, Bolyky János Antal
Gábor Dénes-Díj bizottsága Dr. Szabó Gábor, Inzelt Péter
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri Dr. Antos László

A Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével létrejött szervezetek

SZERVEZET VEZETŐ CÍM TELEFON FAX

Debreceni Tudományos Műszaki Park Kht. Dr. Országh István 4026 Debrecen,
Bem tér 18/c

52-414-350 52-414-350

Debreceni Innovációs és Műszaki Fejlesztési
Alapítvány

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

CHIC Közép-magyarországi Innovációs
Központ Kht.

Hantos Zoltán
Károly

2040 Budaörs,
Gyár u. 2. 23/887-500 23-887-501

INNONET Innovációs és Technológiai
Központ Kht. Budavári László 9027 Győr,

Gesztenyefa u.4. 96-506-900 96-506-901

INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs
Központ Alapítvány

Wikonkál Éva 1519 Budapest 382-1500 382-1510

Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai
Transzfer Centrum

Dr. Lehoczky László 3515 Miskolc,
Egyetemváros

46-565-111/2012 46-312-842

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

36/516-701 36/516-700

Magyar Innovációs Alapítvány Dr. Závodszky Péter 1036 Budapest,
Lajos u. 103.

453-6572 240-5625

Magyar Innovációs Klub Zettwitz Sándor 1036 Budapest,
Lajos u. 103. 453-6572 240-5625

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

Veszprémi Regionális Innovációs Centrum
Kht., VRIC Sztojalovszky Béla 8200 Veszprém,

Wartha Vince u. 1. 88/564-130 88-564-130

Innovációs és Technológiai Fejlesztési
Központ Kht. Hofbauer József 7630 Pécs, Finn u. 1/1. 72/526 101 72-526-108

Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Ivánka Gábor,
Kopiás Péter,
Burus Tünde

1036 Budapest,
Lajos u. 103.

453-6572 240-5625

MISZ Nagyvállalati Klub Monszpart Zsolt 1036 Budapest,
Lajos u. 103. 453-6572 240-5625
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I. DÍJAT NYERT EGY MAGYAR KÖZÉPISKOLÁS AZ EU FIATAL TUDÓSOK VERSENYÉN VALENCIÁBAN,
EGY MÁSIK KÜLÖNDÍJBAN RÉSZESÜLT

Az EU Fiatal Tudósok Versenyének sorrendben 19. nemzetközi döntőjét 2007. szeptember 14. és 18.
között rendezték meg Valenciában. A 30 ezer, 15-20 év közötti fiatalból kiválasztott 124 pályázó között
Magyarországot a Magyar Innovációs Szövetség által, a 2006/2007. évben megrendezett 16. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny három első díjas pályázója képviselte.

Az európai ifjú tudósok versenye négy lépcsős. Az első két fordulót a résztvevő országok bonyolítják, és
az itt kiválasztott legjobb 2-3 pályamunkáról a nemzetközi bírálóbizottság előzetesen egy legfeljebb 10
oldalas angol nyelvű leírást kap. Ezt követően a kiválasztottak háromnapos, kiállítással egybekötött pre-
zentáción vesznek részt, ahol a nemzetközi zsűri személyes konzultációk során alakítja ki a végleges sor-
rendet.

Az idei európai döntőre, a negyedik fordulóra, 33 országból 81 pályázat készítőit hívták meg. A valenciai
döntőn Spohn Márton (18 éves) a budapesti Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium tanulója I. díjat nyert, valamint részt vehet az idei Nobel-díj átadási ünnepségen, Stock-
holmban.

A másik magyar fiatal, Buza Dániel István (a dunaújvárosi Széchenyi István Gimnázium 15 éves tanulója)
„Mozgásminta felismerése számítógép segítségével” c. pályamunkájával az Európai Szabadalmi Hivatal
legnagyobb elismerését kapta meg különdíjként. A díjátadó ünnepségen részt vett többek között José
Manuel Silva Rodríguez, az EU K+F igazgatója is.

Az első díjat nyert Spohn Márton a „Növények kártevőkkel szembeni önvédelmének vizsgálata” c. pá-
lyamunkájával érte el a rendkívüli és kimagasló sikert.

A növények egy nagy csoportja, de különösen az
ajakosvirágúak családjának tagjai képesek bizonyos vegyü-
letek kibocsátásával kártevőiket elriasztani. A díjnyertes
kutatómunka kísérletek segítségével mutatta ki ezen jelen-
ség kémiai hátterét. A pályázó az önvédelmi funkciót ellátó
vegyületcsalád, a furanolabdánok, lehetséges reakcióútjai-
nak vizsgálata céljából kísérleteket végzett, melyek magá-
ban foglalták növényi kivonatok kromatográfiás és spekt-
roszkópiai módszerekkel történő vizsgálatát, számítógépes
modellszámításokat, valamint szövettani mikroszkópos
vizsgálatokat. A számítógépes modellszámítások alapján
javaslatokat állított fel az átalakulás különböző közegekben
lehetséges reakcióútjaira. Ezeket a kísérleti eredményekkel
összevetve, egy új elméletet dolgozott ki a furanolabdánok
növény általi felszabadításának módjára.
A pályázó által megalkotott elmélet magyarázatot ad arra,
hogyan tudja a növény időben koncentráltan felszabadítani
önvédelmi vegyületeit, azok lassú termelődése ellenére. A
kutatás kimagasló eredménye, hogy alkalmazása révén a
környezetkárosítás jelentősen csökkenthet, a káros nö-
vényvédő szerek, permetek stb. használata feleslegessé
válik.

A következő, 2007/2008. évi, 17. Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt november
elején hirdeti meg a Magyar Innovációs Szövetség az Ok-
tatási Minisztériummal közösen.
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Magyar Innovációs
Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség következő elnökségi
ülését 2007. október 3-án tartja.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett

munkáról
2. GOP innovációs pályázati kiírások megvitatása

(meghívott: Kovács Őrs, MAG Zrt.)
3. Vállalati vélemények az innovációról (meghívott:

Bartha Attila, Kopint-Tárki Konjunktúrakutató Inté-
zet)

4. RIÜ 2008 pályázatok, beszámoló a regionális igaz-
gatók megbeszéléséről

5. Választmányi ülés előkészítése
6. Szövetség ez évi gazdasági helyzete
7. Egyebek

A Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezésére
létrejött INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Köz-
pont Alapítvány kuratóriumának egyhangú döntése alap-
ján az INNOSTART új igazgatója 2007. szeptember 18-
tól Pongorné dr. Csákvári Marianna, helyettese Mucsi
Flóra gazdasági igazgató, aki az elmúlt hónapokban
megbízottként eredményesen irányította az Alapítvány
munkáját.

Pongorné dr. Csákvári Marianna vegyészmérnök a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, illetve jogelődei
munkatársa volt 1983-tól, 2000. január 1-től 2006.
június 30-ig helyettes államtitkárként a vállalkozásfej-
lesztés, az ipar és kereskedelem, valamint az innováció
szakterületeit felügyelte. 2006-tól 2007. szeptemberé-
ig a Magyar Fejlesztési Bank Fejlesztéspolitikai Divízióján
igazgatóként tevékenykedett.

A Magyar Innovációs Szövetség marketing igazgatója,
Prim Péter öt év után, közös megegyezéssel más
munkahelyen folytatja szakmai pályafutását. Prim Péter
eredményes és lelkes munkáját ezúton is köszönjük és
új munkájához sok sikert kívánunk!

A marketing menedzseri feladatokat Riba Nikolett veszi
át, aki 2006 és 2007 között a Magyar Innovációs
Szövetség menedzser asszisztensi munkakörét látta el.
Riba Nikolett az ELTE Apáczai Csere János Gyakorló-
gimnáziumban érettségizett, majd az Általános Vállalko-
zási Főiskola vállalkozásszervező szakán, kereskedelmi
szakirányon végzett közgazdászként. Német nyelvből
szakmaival kiegészített középfokú nyelvvizsgával rendel-
kezik.

A szövetség marketing asszisztensi feladatát a jövőben
Kincses Anna látja el, aki már 2005-től dolgozik a Ma-
gyar Innovációs Szövetségnek. Kincses Anna a Gödöllői
Református Líceum Gimnáziumában érettségizett, majd
a Népszabadság Oktatási Központban újságíró képesí-
tést szerzett 2005-ben. Angol nyelvből középfokú nyelv-
vizsgával rendelkezik. Jelenleg a Szegedi Tudomány-
egyetemen hallgat környezettant.

A Központi Statisztikai Hivatal kiadta Kutatás és fej-
lesztés 2006 című jelentését.

A jelentés megerősíti, hogy Magyarországon a kutatás-
fejlesztési tevékenység 2005-ben újra megindult fejlő-
dése tovább folytatódott. A K+F-ráfordítások összege
14,5 %-kal, az előző évivel megegyező ütemben emel-
kedett, és mintegy 238 milliárd Ft-ot tett ki. Ezzel a
bruttó hazai termékhez (GDP) viszonyított aránya elérte
az 1,00 %-ot, a 2005. évi 0,95 %-kal szemben.

A kutatóhelyek száma 2787 volt, amely jelentős, 10,8
%-os bővülést jelentett. 50 411 fő foglalkozott kutatás-
sal, 1,4 %-kal több, mint 2005-ben. A teljes munkaide-
j dolgozóra átszámított létszám gyorsabban (11,8 %)
nőtt, mint a tényleges, és a nemzetgazdasági átlagot is
meghaladó növekedési ütemének következtében aránya
az összes foglalkoztatott százalékában 0,6 %-ról 0,7 %-
ra emelkedett.

Az Európai Unióban is kiemelt figyelmet fordítanak a
kutatás-fejlesztésre 2000 óta. 2005-ben az EU-27
tagállama átlagosan a bruttó hazai termék (GDP) 1,8
%-át fordította kutatás-fejlesztésre. E tekintetben a régi
és új tagállamok között, de az egyes ország-
csoportokon belül is jelentősek a különbségek. A K+F-
intenzitás 0,4 (Ciprus) és 3,9 % (Svédország) között
szóródik. Magyarország a 0,9 %-os mutatójával az
újonnan csatlakozott országok élmezőnyében van, de a
régiekkel összehasonlítva számottevő az elmaradás:
mindössze Görögország és Portugália esetében mutat-
kozott alacsonyabb érték.

A vállalkozások szerepvállalása a K+F-ráfordítások finan-
szírozásában is nagyon eltérő képet mutatott. 2004-
ben az EU országaiban a vállalkozások részesedése az
összes ráfordítás pénzügyi forrásaiból átlagosan 54,9
%, Magyarországon – a növekvő tendencia ellenére –
csak 37,1 % volt. Az országok között nagyok az eltéré-
sek a K+F-személyzetnek az összes foglalkoztatotthoz
viszonyított arányaiban is. 2004-ben ez a mutató az EU-
27 országaiban átlagosan 1,0 % volt, míg Magyaror-
szágon 0,6 %, a legalacsonyabb érték 0,2 % (Törökor-
szág), a legmagasabb 2,5 (Finnország).

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége megfogal-
mazta álláspontját az egyes adótörvények módosításá-
ról szóló PM előterjesztésről a Munkaadók és Gyáripa-
rosok Országos Szövetségének megkeresésére, különös
tekintettel az innovációs járulékra.

Részlet az állásfoglalásból:
„…A javaslat előkészítetlenségét mutatja az is, hogy
hiányzik egy objektív hatáselemzés, amelyre egyébként a
jogalkotási törvény is kötelezi az előterjesztőt.
Az előterjesztés a tartalmi összefoglalóban úgy tünteti
fel a felsorolt intézkedési javaslatokat, mint „amelyek
ösztönzik a foglalkoztatást… és ösztönzik a beruházáso-
kat…” Véleményünk szerint a Kisadók c. fejezetben
javasolt innovációs járulék felváltása egy közös adó-
nemmel a fenti célokat kifejezetten gátolja, mivel a
korábbi forgalomra, árbevételre vetülő járulék a sokkal
érzékenyebb költségelemre, a bruttó munkabérre vetül,
azaz egy újabb, megnövekedett mérték bér jellegű
járulékterhet képez. Ez a vállalatok nemzetközi verseny-
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képességét tovább rontja, K+F és innovációs tevékeny-
ségüket határozottan fékezi…
…Nem illik össze a kormányzat korábbi ígéreteivel az
újabb pályáztatási rendszer bevezetésének gondolata
(nyílt pályázati eljárás a Munkaerőpiaci Alaphoz saját
képzésre), mely egyértelműen újabb bürokratikus és
adminisztratív terheket ró a gazdálkodó szféra szerep-
lőire, és a pályázati döntéshozatal nem mindig transz-
parens…”

A vélemény teljes szövege olvasható portálunk
(www.innovacio.hu) Aktuális rovatában a Szövetség
állásfoglalásai között.

A Versenyképességi Tanács 2007. szeptember 21-én
tartotta ülését, a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um Erdésztermében. Az ülésen az adójogszabályok
2008. évi tervezett módosításait, többek között az
innovációs járulékkal kapcsolatos változásokat vitatták
meg.

Az egyeztetésen a Magyar Innovációs Szövetséget Dr.
Inzelt Péter, tagozati elnök képviselte. Az ülésen részt
vett Dr. Kóka János gazdasági- és közlekedési minisz-
ter, a VT társelnöke, és meghívására Dr. Veres János
pénzügyminiszter.

Először Egyed Géza szakállamtitkár rövid előadásban
foglalta össze a vállalkozások adminisztrációjával kap-
csolatos egyszerűsítéseket (elsősorban a cégalapítás
lényeges könnyítését), és a közeljövő terveit.

Inzelt Péter előadta Szövetségünk elnökségének egyez-
tetett álláspontját az innovációs járulék összevont „kis-
adóvá” minősítésének hátrányaival, káros hatásával
kapcsolatban. Álláspontunk szerint ez szöges ellentét-
ben áll az alig 3 éve megfogalmazott célokkal, csökkenti
a vállalkozások érdekeltségét a K+F tevékenységben,
evvel forrást von el a költségvetési kutatóhelyektől is.
Növeli a mikro- és kisvállalkozások terheit, amelyek
eddig nem fizettek innovációs járulékot. További munka-
bérre vetített adót jelent, ami egyrészt nem kívánatos,
másrészt lényeges változást idéz elő – kedvezőtlen
irányba – a vállalkozások teherviselésében a nettó árbe-
vétel alapon történő befizetéshez képest. Megengedhe-
tetlen, hogy törlik az állami garanciavállalást az innová-
ciós alapba történő költségvetési befizetés vonatkozá-
sában (lásd. a tervezet függelékben szereplő 414 §-át).

A Tanács valamennyi tagja azonos álláspontot képviselt
az innovációs járulékkal, továbbá a szakképzési hozzájá-
rulással kapcsolatban. Kóka János kijelentette, hogy a
politikai megbízás arra vonatkozott, hogy az innovációs
járulékkal kapcsolatosan lényeges tényezők nem változ-
hatnak, maradnia kell az Alapnak és feladatainak, a
garantált költségvetési befizetésnek, és a vállalkozások
terhei sem növekedhetnek a módosítás következtében.
Kivéve a vállalkozások saját K+F költségeinek levonható-
ságát, aminek tapasztalatai nem egyértelm en pozití-
vak.

Veres János ugyan rokonszenvesnek nevezte az 5,5 %-
os összevont „kisadót”, de késznek mutatkozott komp-
romisszumos megoldásra; javaslatai azonban nem
valósíthatók meg könnyen. Ha a „kisadóból” kivesszük az
innovációs járulékot és a szakképzési hozzájárulást,
akkor annak semmi értelme sem marad. Kompromisz-

szumos megoldásként például olyan javaslat hangzott
el, hogy lesz 5,5 %-os kisadó, de aki fel akarja használni
az innovációs járulékot és a szakképzési hozzájárulást,
az a mai rendszerben maradhat és adminisztrálhat. Ez
természetesen tovább bonyolítja (egyszerűsítés helyett)
az adózást és az ellenőrzést, és a járulék eredeti céljá-
val ellentétben elsősorban számolási feladathoz vezet:
melyik rendszerben kell kevesebbet fizetni.

Említést érdemel továbbá, hogy a pénzügyminiszter
többször hangsúlyozta, hogy a költségvetésnek nincsen
szüksége több bevételre, a módosításoknak nem ez a
célja, és a konvergencia program végrehajtása rendben
halad.
A Tanács jónak minősítette az adótörvények tervezett
egyéb módosításait, kisebb pontosítási-módosítási javas-
latok hangzottak el.

A Magyar Innovációs Szövetség a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium felkérésére véleményt adott ki a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről
és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló munkaanyagról.

Részlet a véleményből:
„…A legfontosabb, akár a pályázati rendszer összeom-
lását is magában rejtő problémát abban látjuk, hogy mi
történik akkor, ha a kiválasztott szervezet csődöt mond.
Erre ugyan látszólag gondol az előterjesztő, az 1. §
(11)-ben „Jogszabályba ütköző vagy nem szerződéssze-
r teljesítés esetén, különösen a megállapodásban
meghatározott teljesítménycéloktól való jelentős eltérés,
késedelmes teljesítés esetén az Iroda vezetője jogosult
a közreműködői kijelölés visszavonásának kezdeménye-
zésére.” Tegyük fel, hogy visszavonják a közrem ködői
kijelölést. Akkor mi történik? Indul a közbeszerzési eljá-
rás, ha van pályázó, akkor kb. egy év múlva már újra
van pályázat kezelő, ha nincs akkor a pályázati rendszer
nemcsak egy évre, hanem beláthatatlan időre szünetel.
Ez olyan mértékű veszély, hogy amíg ezt az előter-
jesztő nem orvosolja, a Magyar Innovációs Szövetség
az előterjesztést nem támogatja…”

A vélemény teljes szövege, a munkaanyaggal együtt,
olvasható portálunk (www.innovacio.hu) jelszóval védett
rovatában.

A Országgy lés Kutatási és Innovációs Eseti Bizottsága
2007. szeptember 25-én megtartotta első ülését,
melyen elfogadta ügyrendjét, és megbízta a bizottság
elnökét, Dr. Magda Sándort, valamint társelnökét, Dr.
Pálinkás Józsefet a 2007. évi őszi munkarend összeál-
lításával.

Az eseti bizottság soron következő ülését az előzetes
tervek szerint október 16-án 15 órakor tartja, amelyen
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal munkáját
tekinti át. A Bizottság munkájában Dr. Pakucs János ,
Szövetségünk tiszteletbeli elnöke tanácskozási jogú
tagként vesz részt.

Szövetségünk több szakterületen belül is delegált szak-
értőket az Új Magyarország Fejlesztési Terv projektja-
vaslatainak elbírálását végző bíráló bizottságokba.
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Az érintett szakterületek és a delegáltak a következők:
- Gazdaságfejlesztés: Frischmann Gábor (Telephely-,

infrastruktúra-fejlesztés; Kutatás-fejlesztés, innová-
ció), a MISZ elnökségi tagja és Higi Gyula (Kutatás-
fejlesztés, innováció), a MISZ regionális igazgatója;

- Közlekedés-fejlesztés: Floch Balázs (Közlekedés-fej-
lesztés/Tömegközlekedés) és Higi Gyula (Közleke-
dés-fejlesztés/Tömegközlekedés).

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Innová-
ciós Szövetség és a Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége (MTESZ) az elmúlt évek megál-
lapodásainak és sikeres együttműködésének megerősí-
tésére. A szerződést 2007. szeptember 19-én írta alá
a MTESZ Kossuth téri székházában Dr. Gordos Géza, a
MTESZ elnöke és Dr. Szabó Gábor , a MISZ elnöke. Az
aláírásnál jelen volt Dr. Gagyi Pálffy András, a MTESZ
főigazgatója, Szegner László, a MTESZ szakmai igazga-
tója, Dr. Valastyán Pál , MTESZ EB elnök, a MTESZ
Csongrád megyei elnöke, valamint Dr. Antos László ,
Szövetségünk ügyvezető igazgatója is.

Részlet a megállapodás szövegéből:
„…Az innováció – amely döntő mértékben meghatározó-
ja az ország versenyképességének, a sikeres európai
uniós tagságnak – támogatása olyan társadalmi össze-
fogást igénylő feladat, melyet a két szervezet központi
feladatának tekint …

…A MTESZ nagy jelentőséget tulajdonít a MISZ innová-
ciót szolgáló versenyeinek, pályázatainak, a tehetség
gondozás terén betöltött szerepének…

…A jövőben a Hírlevél a MTESZ részére külön rovatot
biztosít az innovációval, kutatás-fejlesztéssel, szellemi
tevékenységgel, a műszakiak érdekérvényesítéssel kap-
csolatos híreinek közzétételére…”

2007. szeptember 30-án este, Budapesten, a Vígszín-
házban átadták a Bolyai-díjat, a magyar tudományos
élet legrangosabb díját. A Bolyai-díj történetének negye-
dik díjazottja Dr. Lovász László matematikus profesz-
szor, az ELTE TTK Matematika Intézetének igazgatója.
A Bolyai-díjátadó gálaműsoron Dr. Sólyom László , a
Magyar Köztársaság elnöke – aki egyben a Bolyai-díj
2007 Díjbizottságának elnöke is – adta át a díjat. Az
elismeréssel 50 ezer euró összegű pénzjutalom jár. A
díjazottat a Bólyai-díj kuratóriumának elnöke Dr. Szabó
Gábor – Szövetségünk elnöke – méltatta. A díjátadó
ünnepségen Szövetségünk számos tisztségviselője vett
részt.

A Bolyai-díj Alapítványt civil kezdeményezésként, 1998-
ban hozták létre a magyar üzleti élet jeles képviselői. Az
alapítók legfontosabb indítéka a tehetség megbecsülése
volt, tisztelgés a tudás előtt, útmutatás és bíztatás a
fiatal tehetségeknek, a jövő tudósainak.

A Bolyai-díjat bármely tudományterületen működő ma-
gyar tudós megkaphatja, aki nemzetközi mércével is
kimagasló eredményt ért el a tudományos kutatás,
fejlesztés, a tudományos utánpótlás nevelése, illetve
ezek eredményeinek a társadalmi-gazdasági életben
való hasznosítása terén.

Átadták a Manager Képzés Alapítvány által kiírt kutatói
ösztöndíjakat, melyek a műszaki és a természettudo-
mányi felsőfokú intézményekben graduális és posztgra-
duális, valamint PhD-képzés keretében tanuló hallgatók
menedzsment, ezen belül az innovációs menedzsment
ismereteinek bővítését, tudományos szintű feldolgozását
hivatott elősegíteni. A kiírást a Magyar Innovációs Szö-
vetség és a Szervezési és Vezetéstudományi Társaság
támogatta.

Az alábbi egyetemeken és időpontokban került sor díj-
átadásra:
- Pannon Egyetem, tanévnyitó ünnepség, 2007.9.7.
Díjazott: Kovács Kristóf – Projektmenedzsment techni-
kák alkalmazása a Duna Televízió műsorgyártásában. A
díjat átadta Dr. Sváb Péter , kuratóriumi tag.
- Szent István Egyetem, tanévnyitó ünnepség,

2007.9.24.
Díjazott: Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia – A műszaki
fejlesztés szerepe a magyar mezőgazdaság fejlődésé-
ben. A díjat átadta dr. Antos László , kuratóriumi titkár.
- Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, ünnepi állo-

mány gyűlés, 2007.9. 27.
Díjazott: Dr. Husi Géza – Minőségmenedzsment-
rendszerek módszereinek alkalmazása a Magyar Köz-
társaság Rendőrségénél. A díjat átadta Prof. Dr. Sza-
bó János, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
rektora.
- Budapesti Corvinus Egyetem, ünnepi szenátusi ülés,

2007.9. 27.
Díjazott: Kocsis Mária, Bálindt Csilla és Schmidhoffer
Norbert – A Balanced ScoreCard elmélettől a Corvinus
ScoreCard-ig. A díjat átadta Dr. Sváb Péter , kuratóri-
umi tag.
- Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem,

alapítványi díjátadó ünnepség, 2007.10. 2.
Díjazott: Párniczy Máté – A logisztikai folyamatok kor-
szerűsítési lehetőségeinek feltárása egy logisztikai szol-
gáltató vállalatnál. A díjat dr. Pakucs János , kuratóri-
umi tag adta át.

2007. szeptember 17-én, hétfőn tartották a MISZ
Innovációs Nagyvállalati Klub találkozóját a Makadám
Mérnök Klubban, Budapesten. A meghívott vendég Dr.
Pártos Ferenc, a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (NKTH) elnöke volt.

Monszpart Zsolt klubelnök köszöntője után az NKTH
elnöke ismertette a Hivatal új, formálódó stratégiáját,
melynek elemei többek között:
- a sikeres pályázók további kiemelt támogatása meg-

határozott ideig
- a megítélendő pályázati támogatásokhoz egyéb külső

források bevonása
- szakmai tanács működtetése a végs döntés meg-

hozatal előtt.

Az élénk eszmecserét, beszélgetést büfévacsora követ-
te.

Az Innovációs Nagyvállalati Klub következő ülése
2007. október 29-én lesz Budapesten, a Makadám
Klubban (Lövőház u. 37.). További információ és re-
gisztráció:
innovacio@innovacio.hu
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Kinőni Magyarországot – Hazai innovatív vállalatok
lehetőségei a világban címmel rendezett konferenciát a
Heti Válasz a Magyar Tudományos Akadémia és a Ma-
gyar Innovációs Szövetség szakmai közreműködésével
2007. szeptember 24-én a Magyar Tudományos Aka-
démia Dísztermében.

Borókai Gábornak, a Heti Válasz lapigazgató-
főszerkesztőjének megnyitója után Vizi E. Szilveszter,
az Akadémia elnöke többek között a felsőoktatás fejlesz-
tésének fontosságát hangsúlyozta, és figyelmeztetett,
hogy az európai mutatókhoz képest Magyarországon
jelentősen csökken a frissen végzett diákok között a
természettudományi és műszaki diplomát szerzett fiata-
lok aránya. Ugyanakkor a magyar szürkeállomány erejét
mutatja, hogy hazánk az előkelő 25. helyen áll az
idézettségi/publikációs világrangsorban. Az európai
átlaghoz képest viszont igen alacsony az az összeg,
amit hazánkban a GDP arányában a kutatásra, fejlesz-
tésre fordítanak (0,9 százalék). Vizi E. Szilveszter az
írek példáját említette, "akik kinőtték magukat". De eh-
hez az kellett, hogy 1995-ben tudósaik radikálisan meg-
fogalmazzák: "Ez az utolsó lehetőségünk. A kormány
eddig csak pofázott. Most el kell köteleznie magát.
Különben Írország lassan meg fog halni, és nem marad
más belőle, mint a multinacionális ipari világ egyik te-
lephelye."

Pálinkás József, volt oktatásügyi miniszter a politika
feladatairól szólt. Úgy vélte, nem helyes, hogy a magyar
innovációs politikának nincs egyszemélyi kormányzati
felelőse, és az sem tesz jót, hogy a terület egyszerre
tartozik a gazdasági és az oktatási és kulturális minisz-
térium felügyelete alá. Hangsúlyozta, egységes költség-
vetés-tervezésre, értékelési rendszerre, átfogó straté-
giára, világos célokra, és a szétaprózódott hálózat kon-
centrációjára lenne szükség. Ez utóbbiban egyetértett
vele Pártos Ferenc, a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (NKTH) új elnöke is, aki előadásában lényegében
programot hirdetett, és ismertette, hogyan kívánja
átalakítani az NKTH pályázati rendszerét. Átlátható,
tervezhető pályázatokat írnak ki már 2008-tól, a Nem-
zeti Fejlesztési Alap közel negyvenmilliárdját évek múltán
jelent s magántőke bevonásával szeretnék megemelni.
Hosszú távon a legsikeresebb innovatív beruházásokat
kívánják a legtöbb pénzzel támogatni, és egyre nagyobb
szerepet szánnak a piaci versenynek.

Egyed Géza, a Gazdasági Minisztérium szakállamtitkára
arról tett bizonyságot, hogy minden viszonylagos, min-
den mutatót lehet ború- és derűlátón is értelmezni.
Szerinte nem olyan nagy a baj, mint amilyennek látszik.
Örömmel jelentette be, hogy a KSH legfrissebb adatai
szerint a kutatásra, fejlesztésre fordított pénz a GDP
arányában 2005-ről 2006-ra 0,9-ről 1 százalékra nőtt,
és hangsúlyozta, hogy a tendenciát kell figyelni. Kiemel-
te az innovációban a verseny és az üzleti gondolkodás
fontosságát.

Mások, köztük Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szö-
vetség elnöke és Fésüs László, akadémikus, úgy látják,
éppen a tendenciával van baj, hiszen hazánk a különbö-
ző kimutatások szerint az innovációban az utóbbi évek-
ben az úgynevezett felzárkózók csoportjából a lemara-
dók közé került. Szabó Gábor szerint a kormányzat
ráadásul olyan új adótörvényeket kíván bevezetni, ame-
lyek kifejezetten meg fogják nehezíteni az innovatív vál-
lalkozások életét.

Az „Innováció=versenyelőny? Világszínvonalon itthon”

című beszélgetés elején Bogsch Erik, a Richter vezér-
igazgatója cégük óriási fejlesztéseiről számolt be, és
arról is, hogy ezekhez semmilyen állami segítséget nem
kaptak. Fodor István, az Ericsson elnöke és Tárkány
Szűcs Attila, a Microsoft egyik igazgatója arról szólt,
hogyan látják a nagy cégek a hazai innováció helyzetét
és esélyeit, mi indokolta, hogy Magyarországon is fej-
lesztésekbe fogjanak.

A konferencia második felében - Pakucs Jánosnak, a
Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnökének
vezetésével - az elmúlt években innovációs nagydíjat
nyert, a körülmények ellenére a világpiacon is sikert
elért vállalkozók mutatkoztak be. Rövid filmeket lehetett
látni vállalkozásaik fejlődéséről és filozófiájáról. Darvas
Ferenc, a ThalesNano Zrt. elnöke arra büszke, hogy
biotechnológiai cégük, amely piacvezető a világon, eleve
úgy indult, soha nem kér és nem fogad el külső támo-
gatást az innovációhoz. Hazánk legsikeresebb
innovátorai vállalkozásaik bevételének negyven-hatvan
százalékát kutatásra-fejlesztésre fordítják. Közöttük van
Duda Ernő, a Solvo Zrt. vezérigazgatója, Bagaméry
István, a Mediso Kft. ügyvezet je, valamint Molnár
Béla, a 3DHistech ügyvezetője is. Valamennyien kiemel-
ték, milyen fontos az elkötelezett, jó kutatócsapat kiépí-
tése. Mindent megtesznek azért, hogy itthon tartsák a
fiatal tehetségeket. Végül maguk a fiatal kutatók, feltalá-
lók - Gilyén András, Lacza Zsombor, Tamás Gábor -
beszéltek arról, hogy ne csodálkozzunk, ha sok társuk
külföldön próbál szerencsét, mert itthon nagyon nehéz
érvényesülni.

„Az EU szorosabb integrációjában a tudomány éllovas”
mondta Kroó Norbert, az MTA alelnöke, az ERC Bi-
zottság tagja a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal (NKTH) 2007. szeptember 26-án tartott konzultáci-
óján, amelyet Dr. Vass Ilona, elnökhelyettes hívott
össze, hogy segítse „markáns” magyar álláspont kialakí-
tását a 2007. tavaszán megjelent "Európai Kutatási
Térség (ERA): új perspektívák" című Zöld Könyv témá-
iról.

E dokumentum értelmében az Európai Kutatási Térség-
nek magába kell foglalnia:
1) a kutatók megfelelő szintű mobilitását,
2) világszínvonalú infrastruktúra kialakítását,
3) kiváló kutatóintézeteket,
4) a hatékony tudásmegosztást,
5) a nemzeti programok és prioritások megfelelő ösz-

szehangolását, valamint
6) az Európai Kutatási Térség szélesre tárását a világ

felé.

A Zöld Könyv e hat terület mentén veszi számba azokat
az intézkedéseket, melyeket már meghoztak, továbbá
azokat a problémákat, melyek megoldása feltétlen szük-
ségesek ahhoz, hogy közelebb kerüljön az EU a lissza-
boni és barcelonai célkitűzések eléréséhez.

Dr. Vass Ilona, elnökhelyettes Prof. dr. Kroó Norber-
tet (MTA), dr. Németh Gábort (MSZH) és Prof. dr.
Zrínyi Miklóst (BME) kérte fel a hat téma ismertetésé-
re.

Hangsúlyozták a mobilitás fontosságát a kutatói karri-
erben, ennek egységes kutatói piachoz kell vezetnie –
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anélkül, hogy a kevésbé fejlett térségek kiürülnének. Az
infrastruktúrát szélesebb értelemben definiálta Kroó
Norbert, amely még a társadalmi környezetet is tar-
talmazza. Ennek kell pozitív módon segítenie a kutatást.
A kutató-intézetek, -helyek megbecsültsége is szóba
került. A tudásmegosztás a szabadalmi politikát is tar-
talmazta, amelyről dr. Németh Gábor tartott átfogó
előadást, ismertetve az európai illeszkedés gondjait,
következményeit. Zrínyi Miklós a BME kiterjedt, sikeres
kapcsolati rendszerén keresztül mutatta be a ”szélesre
tárás” eredményeit.

A résztvevők több kérdésben kiegészítették az elhang-
zottakat. Fontos volt Prof. dr. Fésüs László, rektor
megjegyzése, miszerint valamennyi hazai finanszírozó-
nak közös, konszenzusos K+F-politikát kell megvalósíta-
nia, hogy a második évtizedre sikeres lehessen az or-
szág.
A Magyar Innovációs Szövetséget Prof. dr. Gyulai Jó-
zsef, elnökségi tag képviselte, aki a nemzetközi sikeres-
ség – ma hanyagolt – emberi, bizalomépítési kompo-
nensét emelte ki, amely nélkül nincs valódi szakmai
együttműködés. A kutatóhelyek minősítésének problé-
máira utalt – miszerint a minősítés akkor jó, ha abban
„Einstein és Edison azonos pontszámot kap”.

Az NKTH – a végleges álláspont finomítására – interne-
tes hozzászólásra kíván lehetőséget biztosítani. További
információ: www.nkth.gov.hu.

A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, idei „Kamarai
napok” rendezvénysorozata keretében október 1-én
Innovációs Fórumot rendezett Krisztina körúti székhá-
zában.

Wieszt János, a BKIK főtitkára megnyitójában az új
vállalati kultúra kialakításának fontosságát hangsúlyozta,
amelyben az innováció a jelenleginél lényegesen na-
gyobb szerephez jut, elősegítve ezzel, hogy a hazai vál-
lalkozások mind jobban megközelítsék, és egyre gyak-
rabban elérjék a világszínvonalat.

Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség elnö-
ke előadásában a K+F társadalmi és vállalati megtérü-
lését taglalta, majd magyar szemszögből elemezte az
Európai Innovációs Eredményjelző belső tartalmát. Ki-
emelte, hogy rövid távon a jogi környezet, a támogatási
rendszer stabilitását szükséges biztosítani, valamint
erőteljesen hangsúlyozta az innovációs járulék megőr-
zésének jelentőségét. Fontos lenne, hogy a kockázati
tőke a jelenleginél nagyobb szerepet töltsön be. Hosszú
távon a KKV-hálózatok kialakulását kell előmozdítani, és
a természettudományi, műszaki diplomák kiadásának
növelését, amely leginkább a közoktatás célirányos
fejlesztése révén lehetséges.

Kleinheincz Ferenc, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
főosztályvezetője áttekintette az Új Magyarország Fej-
lesztési Tervet, bemutatva annak célját, szerkezetét,
tartalmát. Ismertette a különböző támogatási típusokat,
valamint a pályázatok rendszerét. Külön kitért az öt
zászlóshajó projektre. Végezetül a gazdaságfejlesztés
operatív programjait ismertette, és felhívta a figyelmet,
hogy részletesebben a www.nfh.hu honlapon lehet tájé-
kozódni.

Dr. Nikodémus Antal, a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium főosztályvezető-helyettese a kutatás-
fejlesztés innováció jelentőségét taglalta az Európai Unió
szempontjából. Hangsúlyozta, hogy a hazai tulajdonú
vállalatok igényei és gondjai megkülönböztetett figyelmet
kívánnak. Tájékoztatott arról, hogy a KSH jelentése
szerint a K+F GDP aránya 2006-ban 1% volt. Közölte,
hogy a terv szerint az innovációs alap a kis adók kate-
góriájába kerül, eredeti funkcióját azonban megőrzi.

Dr. Tátrai Tünde a Corvinus Egyetemről a 2006. évi
felmérés tapasztalataira támaszkodva taglalta az euró-
pai uniós közbeszerzés jogi tapasztalatait. A piaci igé-
nyek elemzése ahhoz a megállapításhoz vezetett, hogy
létezik a nyugat-európaitól eltérő külön kelet-európai
modell, amelynek sajátosságait érdemes figyelembe
venni.
Az előadásokat vita követte.

Szeptemberben rendezték meg az InnoSME brüsszeli
finanszírozású nemzetközi projekt 2007. évi magyaror-
szági szemináriumait. Szeptember 18-án, Debrecenben
az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynök-
ség szervezésében, két nappal később, 20-án pedig
Budapesten, az MGYOSZ Székházában tartották meg a
rendezvényeket. Az esemény promóciójában és a válla-
latok bevonásában az MGYOSZ együttműködő partne-
reként részt vett a Joint Venture Szövetség, a Magyar
Innovációs Szövetség és az Informatikai Vállalkozások
Szövetsége is.

A szeminárium célja az volt, hogy betekintést adjon
elsősorban az IKT szektorban működő magyar kkv-knek
az FP7-es és CIP európai keretprogramok felépítéséről,
előzményeiről, újszerűségéről, a támogatható tevékeny-
ségek köréről, a pályázatok benyújtásának lépéseiről, a
követelményekről.

A kkv-k azonban nemcsak brüsszeli forrásokra pályáz-
hatnak, hanem hazai csatornákon keresztül is rendelke-
zésükre állnak pénzösszegek, melyek segítséget nyújt-
hatnak az innovatív ötletek megvalósításában. Ezekről a
programokról és ösztönző kezdeményezésekről a GKM
és az NKTH vezető főtanácsosai tartottak előadást.

Az InnoSME céljairól, eszközeiről, célcsoportjáról a
projekt menedzsere számolt be. Ismertette az ingyenes
szolgáltatások igénybevételéből származó előnyöket, az
ún. SWOT elemzést, mely elsőként segít beazonosítani
a vállalat erős, illetve gyenge pontjait és ezek alapján
megoldási javaslatokat tesz az innovációs kapacitás
fejlesztésére, az esetlegesen fennálló nehézségek le-
küzdésére. Azok a kkv-k, melyek már ezen a folyamaton
túlléptek és egy új fázisba lépve konkrét projektötlettel
rendelkeznek, a megvalósításhoz, formába öntéshez
azonban szakértői segítségre és véleményre van szük-
ségük, költségmentes személyes konzultációban része-
sülhetnek, valamint partnerkeresést is vállal a projekt.

Mivel a tapasztalatcsere leghatékonyabb módja, ha
saját nemzetbéli kkv-k osztják meg egymással tudásu-
kat, a szeminárium különösen nagy hozzáadott értéket
képviselő panelje keretében az FP6-os európai keret-
program pályázataiban sikerrel teljesítő magyar vállala-
tok képviselői tartottak prezentációt. Számot adtak
arról, milyen benyomásokat gyűjtöttek a konzorcium
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összeállítása, a dokumentáció benyújtása, a szerződés-
kötés, végrehajtás, elszámolás stb. tekintetében.

Jövő tavaszra tervezik a következő nemzeti szeminári-
umok megrendezését – a tervek szerint immár fóku-
száltan, elmélyültebben, az IKT szektoron belül kisebb
területre koncentrálva, specifikusabb ismereteket nyújt-
va.

2007. decemberében kerül sor a 32. Stockholm
International Youth Science Seminar-ra (SIYSS). A
Nobel-díj átadási ünnepségre és az azt megelőző egyhe-
tes stockholmi tudományos fórumra minden ország egy
fiatal kutatót jelölhet. Szövetségünk, mint a SIYSS ma-
gyarországi képviselője, a MISZ által felkért négyfős
zsűri döntése alapján Gilyén Andrást választotta ki, s
már hivatalosan is benevezte a rendezvényre.
Azonban Spohn Márton, a 19. EU Fiatal Tudósok Ver-
senyének első helyezettje, EU-különdíjként szintén ki-
utazhat Stockholmba. Így idén két fiatal – mindketten
MAFITUD-tagok – is képviselheti Magyarországot e jeles
eseményen.

A Duna-Tisza Regionális Fejlesztési Zrt. az INNOSTART
Nemzeti Üzleti és Innovációs Központtal együttműködve
2007. szeptember 20-án konferenciát rendezett Sze-
geden „Üzleti angyal szolgáltatás a Dél-Alföldön”
címmel. A konferencián bemutatták az üzleti angyal és
kockázati tőkefinanszírozás jellemzőit a befektetők és az
innovátorok szemszögéből egyaránt, a Duna-Tisza Zrt.
terveit üzleti angyal klub szervezéséről a Dél-alföldi Ré-
gióban, Szeged központtal. Továbbá beszámoltak a
formálódó Üzleti Angyal Hálózat szerepéről, céljairól.

A konferenciát Nagy Sándor, Szeged városfejlesztési
alpolgármestere nyitotta meg.
Az előadók között szerepelt Mucsi Flóra, az
INNOSTART gazdasági igazgatója, Makra Zsolt, az
INNOSTART üzletfejlesztési menedzsere, Dr. Puskás
László, MTA Szegedi Biológiai Kutató Intézet kutatója,
Dr. Mogyorósi Péter a MISZ Dél-Alföldi Regionális
Képviselet igazgatója, Benke Ákos, a Magyar Vállalko-
zásfinanszírozási Zrt. vezérigazgatója, Dr. Halmosi
Károly, a Szegedi Tudományegyetemtől, Dr. Molnár
István, a Biopolisz Kft. ügyvezető igazgatója. A rendez-
vényt Dr. Király Tündének , a Duna-Tisza Regionális
Fejlesztési Zrt. vezérigazgatójának előadása zárta.

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

- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesz-
tési Programok Irányító Hatósága (NFÜ ROP IH) a
KMOP-2007-1.2.5 „Vállalati folyamatmenedzsment
támogatása” c. pályázat esetében a 2007. évre
rendelkezésre álló források kimerülésére való tekin-
tettel a pályázatok benyújtási lehetőségét 2007.
szeptember 28-i hatállyal felfüggeszti. A 2007.
szeptember 28-án éjfélig postára adott pályázatok
még érkeztetésre kerülnek.
A pályázat ismételten meghirdetésre kerül 2008 I.
negyedévében.

- A korábbi évek sikereire való tekintettel - és a Liz
Claiborne Alapítvány (USA) jóvoltából – a SEED Kis-
vállalkozás-fejlesztési Alapítvány ismét 12 napos vál-
lalkozói ismereteket nyújtó és készségfejlesztő tré-
ning programot hirdet meg vállalkozás indításához,
újrakezdéséhez nők részére.
További információ:
Horváth Anna (ahorvath@seed.hu), vagy Sellei An-
na (asellei@seed.hu) Tel.: (1) 212-2179 telefon-
számon.

- Szeptember 18-án indult az Új Magyarország Fej-
lesztési Terv keretében uniós társfinanszírozással
megvalósuló első életminőség pályázati csomag. A
most megjelenő tíz pályázati kiírás keretében össze-
sen 342 milliárd Ft pályázható 2008 végéig. A
program novemberben új pályázati kiírásokkal folyta-
tódik.

Pályázati kiírások összesítése:
- Vízkezelés – Egészséges, tiszta települések:

- KEOP 1.2: Szennyvízelvezetés és -tisztítás:
188,6 Mrd Ft

- KEOP 1.3: Ivóvízminőség javítása: 56,3 Mrd Ft
- Hulladékkezelés – Vizeink jó kezelése:

- KEOP 2.3: A települési szilárd hulladéklerakókat
érintő térségi szintű rekultivációs rendszerek
kialakítása: 59,3 Mrd Ft

- Természetvédelem – Természeti értékeink jó kezelé-
se:

- KEOP 3.1.1: Élőhely és élettelen természeti ér-
tékeink megőrzése, vonalas létesítmények ter-
mészetkárosító hatásának mérséklése: 5,8
Mrd Ft

- KEOP 3.1.2: Élőhelyvédelem, élőhely-
helyreállítás, vonalas létesítmények természet-
károsító hatásának mérséklése: 1,7 Mrd Ft

- KEOP 3.1.3: Gyűjteményes növénykertek, vé-
dett történeti kertek megőrzése és helyreállítá-
sa: 0,8 Mrd Ft

- Energetika – A megújuló energiafelhasználás növelé-
se:

- KEOP 4.1.1: Hő és/vagy villamosenergia-
előállítás támogatása: 13,3 Mrd Ft

- Energetika – Hatékony energiafelhasználás:
- KEOP 5.1.1: Energetikai hatékonyság fokozása:

8,8 Mrd Ft
- KEOP 5.1.2: Harmadik feles finanszírozás -

energetikai hatékonyság fokozása: 1,8 Mrd Ft
- Környezetvédelem – Fenntartható életmód és fo-

gyasztás:
- KEOP 6.3: Környezetvédelmi célú informatikai

fejlesztések a közigazgatásban (e-
környezetvédelem): 5,2 Mrd Ft

- Környezetvédelem - A régió vonzerejének fejlesztése:

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele10

- KMOP 3.3.4: Környezetvédelmi célú informati-
kai fejlesztések a közigazgatásban (e-
környezetvédelem) 1,42 Mrd Ft

Az első életminőség javító pályázati csomag keretének
több mint felét, 188 milliárd Ft-ot fordíthatnak települé-
sük szennyvízelvezetési és tisztítási helyzetének fejlesz-
tésére az önkormányzatok. Most először lehet olyan
egyedi szennyvízkezelési kisberendezésekre is pályázni,
amelyek a gazdaságosan nem csatornázható települé-
seknek nyújtanak megoldást. A cél az, hogy 2015-ig
80%-ra bővüljön a csatornázottság és az elvezetett
szennyvíz 100%-át biológiai úton tisztítsák.

Ma majdnem 900 településen, több mint 2 millió em-
ber rossz minőségű csapvizet iszik Magyarországon:
sokfelé arzénes, bóros, nitrites, ammóniumos a víz.
Ebben a pályázati körben 56 milliárd, 2013-ig összesen
200 milliárd Ft jut az önkormányzatoknak az ivóvízminő-
ség javítására szánt programjaikra. A cél az, hogy
2015-ig a lakosság 100%-a tiszta vízhez juthasson.

Szintén az önkormányzatok és társulásaik számára
hirdetik meg azt a programot, amely a felhagyott, be-
zárt hulladéklerakók kezelésére nyújt 60 milliárd Ft-os
pályázati keretet. Így enyhíthető az a környezeti terhe-
lés, amivel a létesítmények gyakran súlyosan szennyezik
a felszíni és felszínalatti vizeket.

A most megjelenő három természetvédelmi pályázat a
védett természeti területeken élő védett állat- és nö-
vényfajok megóvására, valamint a botanikus kertek,
arborétumok, kastélyparkok megőrzésére, rekonstruk-
ciójára szolgál.

Magyarország fenntartható energiagazdálkodásának két
fő pillére az energiaigény mérséklése és a környezetkí-
mélő megújuló energiaforrások (pl. biomassza, geoter-
mikus, nap-, víz-, szélenergia) hasznosítása. Ezen célok
elérésére a pályázatok keretében 24 milliárd forint lesz
elérhető vállalkozások, nonprofit szervezetek, közintéz-
mények számára. A megújuló energiaforrások kiakná-
zása mellett a leghangsúlyosabb feladatok a távhő-
rendszerek korszerűsítése, a világítási és fűtési rend-
szerek modernizálása. Több mint hatmilliárd forint jut
továbbá a környezetvédelmi informatikai fejlesztésekre:
digitalizálásra, adatbázis-fejlesztésre és az elektronikus
ügyintézés biztosítására.

Novemberben indul a második életminőség javítását
célzó pályázati csomag, ekkor az árvízvédelemmel, a
vízminőség védelemmel, a hulladékgazdálkodással és
környezeti kármentesítési feladatokkal folytatódik a
program.

További információ: www.nfu.hu (KEOP pályázatok)

Megbeszélést tartottak 2007. szeptember 19-én,
Budaörsön a ”RIÜ 2008” program pályázati stratégiá-
jával kapcsolatban Szövetségünk regionális igazgatói,

valamint Dr. Antos László , a MISZ ügyvezető igazgató-
ja.

A találkozón a regionális igazgatók többek között megvi-
tatták:
- a pályázatkezelői és az innovációs ügynökségi felada-

tok kettéválasztását,
- a pályázati kiírás ellentmondásait,
- az önrész fogalmának és mértékének kérdését,
- a Magyar Innovációs Szövetség pályázatban való

részvételének lehetőségét,

A RIÜ-k létrehozása jelentős lépés volt a Nemzeti Inno-
vációs Rendszer kiépítésében. Az elmúlt három évben a
RIÜ-k nagyban hozzájárultak az innovációs kultúra és az
innovációs ismeretek elterjesztéséhez. Segítségükkel
számos innováció valósult meg – úgy a termékek, mint
a szolgáltatások körében –, valamint kialakultak bizonyos
innovációt segítő eljárások és az ezt segítő, eddig hiány-
zó szabályozások, pályázati rendszerek is.

2007. szeptember 18-án ülést tartott a Nemzeti Bolo-
gna Bizottság (NBB) az Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium épületében. Az ülés napirendjén szerepelt a bolo-
gnai folyamat 2007-2009 közötti időszakra terjedő
nemzetközi és hazai munkaprogramja, valamint az Új
Magyarország Fejlesztési Tervvel (ÚMFT) kapcsolatos
felsőoktatási aktualitások. Ami a hazai munkaprogramot
illeti, az NBB-re a szakszerkezet, illetve a folyamat szo-
ciális dimenziója terén hárul kiemelt feladat.

Az NBB egyhangúlag szorgalmazta, hogy Magyarország
kezdje meg a felkészülést a 2010-es miniszteri értekez-
let rendezési jogának megszerzésére. Az ÚMFT-vel
kapcsolatban a bizottság sérelmezte, hogy az akcióter-
vekre tett észrevételei nem kerültek be az anyagba. Ez
ügyben a tagok lépéseket tartottak szükségesnek. Az
NBB-ben Szövetségünket Pakucs János tiszteletbeli
elnök képviseli.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT)
2007. szeptember 12-ei ülésén többek között az alábbi
témákat tárgyalta és határozatokat fogadta el:

I. A Nyugat-dunántúli régió 2007. évi Baross Gábor
programjára elkülönített források felhasználásának
terve és a program keretében meghirdetendő pályá-
zatok stratégiája
„…A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (Alap)
szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (7) bek. értelmében
az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 25 %-át regio-
nális innovációs célokra kell felhasználni. A felhasználás
céljaira a regionális fejlesztési tanácsok tesznek javasla-
tot, a felhasználás tervét a Nemzeti Kutatási és Tech-

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

Regionális Innovációs Ügynökségek

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Hírek
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nológiai Hivatal a regionális fejlesztési tanácsokkal
együttműködve alakítja ki és terjeszti a Kutatási és
Technológia Innovációs Tanács elé…”

Határozat:
„1. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
(KuTIT) megtárgyalta és egyetértett a Nyugat-dunántúli
régiónak a 2007-ben rendelkezésre álló, regionális
innovációs célokat szolgáló források felhasználására tett
javaslatával, és egyetértett azzal, hogy összességében
a Nyugat-dunántúli régió 2007. évi Baross Gábor prog-
ramjának támogatására a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap terhére a programok teljes futamidejé-
re 914,5 millió Ft kötelezettség vállalható.
2. A KuTIT egyetért azzal, hogy a Nyugat-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács a régió 2007. évi Baross
Gábor programjának támogatására rendelkezésre álló
források optimális kihasználása érdekében élhet az „A”
modul intézkedései közötti, valamint az „A” modulból a
„B” modulba történő forrásátcsoportosítás lehetőségé-
vel.
3. A KuTIT megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a
Kutatás-fejlesztési, Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda a Nyugat-dunántúli régió javaslatában megadott
pályázati stratégiák alapján pályázatokat írjon ki
- „Ösztöndíj”
- „Spin off”
- „Innovációs központ”
- „Előfinanszírozási keret”
- „Termék-, technológia-, szolgáltatás-innováció”
- „Innovációs kampány”
- című programok támogatására.”

II. A Közép-dunántúli régió 2007. évi Baross Gábor
programjára elkülönített források felhasználásának
terve és a program keretében meghirdetendő pályá-
zatok stratégiája
„…A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (Alap)
szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (7) bek. értelmében
az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 25 %-át regio-
nális innovációs célokra kell fordítani. A pénzeszközök
felhasználási tervét a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal a regionális fejlesztési tanácsokkal együttműköd-
ve alakítja ki és terjeszti a Kutatási és Technológia Inno-
vációs Tanács elé…”
Határozat:
„1. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
(KuTIT) megtárgyalta és egyetértett a Közép-dunántúli
régiónak, a 2007. évi decentralizált K+F+I program
számára rendelkezésre álló, regionális innovációs célo-
kat szolgáló, 421,3 millió forint felhasználására tett
javaslatával, és egyetértett azzal, hogy a Közép-
dunántúli régió a 2007. évi decentralizált K+F+I prog-
ramjainak támogatására a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap terhére a programok teljes futamidejé-
re 421,3 millió Ft kötelezettség vállalható.

2. A KuTIT megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a
Kutatás-fejlesztési, Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda a Közép-dunántúli régió javaslatában megadott
pályázati stratégiák alapján pályázatokat írjon ki - A
gazdasági integráció támogatása
- A kutatás-fejlesztéssel foglalkozó intézmények inf-

rastruktúrájának erősítése K+F+I befektetések von-
zása a régióba

- Az ipari parkok, logisztikai központok, innovációs
központok közötti együttműködés ösztönzése, inno-
vációs folyamatokat javító vagy fejlesztő programok,

szolgáltatások fejlesztése című programok támoga-
tására.”

III. A Tudomány-, Technológiapolitikai és Versenyké-
pességi Tanácsadó Testület, a Tudomány- és Techno-
lógiapolitikai Kollégium, valamint a Tudomány és
Technológiapolitikai Titkárság működési költségeinek
biztosítása a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapból.
„…A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló
2003. évi XC. törvény 8. §, (5) bek. alapján, „az Alap-
ból biztosítani kell, ……a Tudomány-, Technológiapoliti-
kai és Versenyképességi Tanácsadó Testület, a Tudo-
mány- és Technológiapolitikai Kollégium, valamint a
Tudomány és Technológiapolitikai Titkárság működésé-
nek költségeit, feladataik ellátásához szükséges forrá-
sokat”…”
Határozat:
„A Tanács tudomásul veszi, hogy a Kutatási és Techno-
lógiai Innovációs Alap forrásaiból jogszabályi felhatalma-
zás révén a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
50 millió Ft kötelezettséget vállaljon az Oktatási és Kul-
turális Minisztérium javára a Tudomány-, Technológiapo-
litikai és Versenyképességi Tanácsadó Testület, a Tu-
domány- és Technológiapolitikai Kollégium, valamint a
Tudomány és Technológiapolitikai Titkárság működésé-
nek biztosítása céljából.”

A KuTIT következő ülését 2007. október 12-én tartja.
Bővebb információ a
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=2644
oldalon található.

Az OECD innovációs országtanulmányt készít és jelentet
meg a magyar nemzeti innovációs rendszerről. Az
országtanulmány megalapozására az OECD igényei
szerint szakmai háttértanulmány készül, melynek elké-
szítésére az NKTH megbízási szerződést kötött a
ZINNIA Group Bt-vel, amelynek megbízásából Nyiri
Lajos koordinálja a szakértői csoportot. A munka szak-
mai felügyeletére az NKTH elnöke egy Szakmai Konzul-
tációs Bizottságot hozott létre. A Bizottság, melynek
munkájában az NKTH, a GKM, az OKM, az NFÜ, a
KSH, az MSZH, az MTA és a MISZ képviselői vesznek
részt, 2007. szeptember 25-én tartotta alakuló ülését
az NKTH-ban.

Vass Ilona, az NKTH elnökhelyettese üdvözölte a Bi-
zottság tagjait és hangsúlyozta az OECD ország-
tanulmány fontosságát, szerepét a magyar kutatás-
fejlesztési és innovációs rendszer kormányzati ösztönző-
rendszerének fejlesztésére irányuló törekvések szakmai
megalapozásában. Ezzel összefüggésben a Bizottság
összetételénél fogva is egyrészt kormányzati koordiná-
ciós feladatot lát el, másrészt szakmai szemszögből
tekinti át a munkát annak egyes fázisaiban, és elősegíti
mind a magas színvonalú elemzést, mind az eredmé-
nyek hasznosítását a későbbi szakpolitikai döntések
megalapozásához.

Imre József ismertette a Bizottság összetételét, az
OECD és az NKTH között megszületett megállapodás
tartalmát és a következőkben foglalta össze a Bizottság
feladatait:
- az országtanulmányhoz kapcsolódó magyar kor-

mányzati lépések összehangolása,

Hírek
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- a háttértanulmány készítésével kapcsolatos munkák
szakmai felügyelete, értékelése, véleményezése,

- a magyar szakértői csoport munkájának támogatá-
sa, segítése.

Nyiri Lajos tájékoztatta a Bizottságot a háttértanulmány
elkészítésének feladatairól, ütemezéséről, a bevont
szakértők köréről, az információ- és adatgyűjtés kérdé-
seiről. Az előadó kérte, hogy a Bizottság tagjai segítsék
a háttértanulmány elkészítését.

A háttértanulmány első változatáról az NKTH 2007.
november közepén műhelytalálkozót szervez. A háttér-
tanulmány december elejére készül el, az angol változat
január elején felkerül az NKTH honlapjára, majd a ta-
nulmány magyar változata is elkészül.

A Magyar Szabadalmi Hivatal elindította új, elektronikus
hírküldő szolgáltatását. Az MSZH e-Hírek által rendsze-
resen tájékozódni lehet a szellemitulajdon-védelem hazai
és nemzetközi eseményeiről, az MSZH portáljának új
elemeiről, kiadványaikról, valamint egyéb közérdekű
információkról.

Az MSZH e-Hírekre feliratkozni a
http://www.mszh.hu/hirlevelek/ linken lehet.

Közép-európai Védjegykutatási Szolgáltatás létrejöttét
jelentette be Friedrich Rödler, az Osztrák Szabadalmi
Hivatal elnöke és Bendzsel Miklós, a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal elnöke a Bécsben rendezett Eurobrand
Fórum keretében, 2007. szeptember 19-én.

A védjegykutatás egyszerűsítését célzó, osztrák és
magyar szakmai koordinációban megvalósuló projekt
(Central European Trade Mark Observation Service -
CETMOS) egy új, európai szinten eddig nem létező regi-
onális szolgáltatási hálózat létrejöttét jelenti, kilenc
közép-európai ország (Ausztria, Bulgária, Csehország,
Horvátország, Lengyelország, Magyarország, Románia,
Szlovákia, Szlovénia) együttműködésében.

Az újonnan kínált szolgáltatás alapgondolata szerint az
ügyfél egy kérelemmel több közép-európai ország terü-
letére vonatkozóan, az ott érvényes korábbi védjegyekre
és védjegybejelentésekre kiterjedő kutatási jelentést
kap, amelynek díja 372 euró, így versenyképes a hason-
ló szolgáltatást végző vállalkozások díjaival.

A projekt létjogosultságát az is indokolja, hogy továbbra
is számos vállalkozás terjeszti ki tevékenységét a kelet-
közép-európai országokra, ami a régióban a védjegyolta-
lom iránti igényt is magával vonja.

Ezzel szemben mindeddig kevés megbízható szolgálta-
tás volt fellelhető ebben a piaci szegmensben, amelynek
igénybevételével a régió országainak területén érvényes
korábbi védjegyekről információt lehet szerezni.

A regionális védjegykutatási szolgáltatás 2007. szep-
tember 19-től rendelhető meg a www.cetmos.com
honlapon.

dativus Pro 7.3 fordítást segítő programcsomag -
Magyarország első óriásszótára - Dativus Translator
Kft, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Valóban óriási ez az eszköz. Óriási a tartalmában. Min-
denekelőtt, anyagának terjedelmében. Az óriásszótár
megnevezés itt nem túlzó reklámfogás, hanem szolgála-
tunkban álló valóság: benne 850 ezer szó és
kifejezéspár található. A fordítóprogram nyelvi bázisa is
szinte felfoghatatlanul nagy: 604 ezer mondatminta.

A teljes rendszert hat modul alkotja. 1) Maga az óriás-
szótár, amely szakszótárak - szleng, gazdaságtudo-
mány, humán tudományok, ipar, jogtudomány, informa-
tika, mezőgazdaság, orvostudomány, természettudo-
mány és sport - anyagát is tartalmazza. 2) A fordító-
program. Ennél az általános nyelvhasználat mellett
választhatunk szakterületet is, az előbbiekben felsorol-
tak szerint. 3) Klikk gyorsfordító - ez az Internet Explo-
rer, Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express és
hasonló programokkal működik együtt, és a segítségé-
vel egyetlen kattintással fordíthatunk le szavakat és
mondatokat. 4) Weblapfordító - ez weblapok fordítását
végzi közvetlenül az Internet Explorerben, megőrizve a
honlap eredeti formázását.

A böngészőbe betelepült eszköztárból kezelhető, és
indítása után egészen meglepő élményt nyújt, ahogy a
megnyitott honlapon a magyar feliratokat, szavakat
szép fokozatosan angolok váltják fel, vagy az angolt
magyarok. Igaz, olykor vidám dolgokat produkál. 5)
Microsoft Word Eszköztár - ez a szövegszerkesztőbe
beépülő modul, amely annak eszköztárából kezelhető,
és a dokumentum egészét, vagy általunk meghatározott
részét fordítja le. 6) Szólaljanak meg az aranybojtokkal
ékes ezüstharsonák: az új változat már tanítható is!

Érdemben ez a fordítási memóriát jelenti, amelynek
segítségével mondatokat és azok általunk helyesnek ítélt
fordítását eltárolhatjuk a rendszer memóriájában to-
vábbi felhasználás céljára. Ez sok munkát takaríthat
meg nekünk, ha fordításban visszatérünk témakörökre.

Az egész rendszerhez tartozik egy kattintással felhívha-
tó Vezérlőpult, amely könnyedén áttekinthetővé és ke-
zelhetővé teszi annak szolgáltatásait. Az is beállítható,
hogy a rendszer csak akkor induljon, ha mi aktiváljuk -
így nem köti le a számítógép erőforrásait, amíg nincs
reá szükségünk.

Aligha túlzás tehát azt mondanunk, hogy ez az eszköz
óriási abban az értelemben is, ahogy erős tetszésnyil-
vánításként szoktuk használni ezt a szót. Azt azonban
ne várjuk tőle, hogy mindig hibátlanul elvégzi helyettünk
a fordítás munkáját. Hatékonyan segíti azt azzal, hogy
készít egy megközelítő változatot, nemritkán egészen

Szakirodalom-figyelő
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jót, amelyből már könnyebben elkészíthetjük a magunk
végleges változatát. Utóbbiban igen hasznos szolgálta-
tása, hogy a fordításnak van egy Mondatszótárazás
elnevezésű funkciója, amelytől a mondat szavainak fordí-
tásához megkaphatjuk a gép által lehetségesnek ítélt
szinonimákat.

A szótár program kezelése egészen egyszerű. A fordí-
tást segítő szoftver már bonyolultabb eszköz, ami kö-
vetkezik a feladatának jóval összetettebb voltából. Al-
kalmazástechnikai vonatkozásban ez azt jelenti, hogy
alaposan ki kell tanulnunk a használatát ahhoz, hogy jól
kiaknázhassuk a benne rejlő lehetőségeket. Ez nem a
rendszer gyengesége, hanem szükségszerű velejárója a
bonyolultabb szolgáltatásainak. Az alkalmazások megta-
nulásában pedig jól segít a Felhasználói útmutató.

Kiemelést érdemlő erénye az eszköznek, hogy a számí-
tógépen rezidens szoftverként telepíthető, azaz a hasz-
nálatához már nincs szükség a lemezre. Ez számotte-
vően gyorsabbá teszi a használatát, és a lemezmeghaj-
tó is szabad marad más alkalmazások számára.

Norbert Wolf: Giotto di Bondone, 1267-1337 - A
festészet megújulása - Taschen / Vincze Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Sok van, mi csodálatos, de a reneszánsz előzményeitől
felívelő és a barokk fénykorával záruló itáliai festészetnél
és annak társművészeteinél semmi sem csodálatosabb!
(Bocsáss meg, Szophoklész!). Meggyőző bizonyítékkal,
az ezerszínű tabló egy önmagában is csodálatos darab-
jával szolgál ehhez ez a kötet.

Az Encyclopaedia Britannicából idézve: Giotto a 14. sz.
legfontosabb itáliai festőművésze, akinek munkái már az
egy évszázaddal később kifejlődő reneszánsz innovációi
felé mutatnak. Csaknem hét évszázada az európai fes-
tészet atyját, és az első nagy itáliai mestert tiszteljük
benne. A Britannica azt is kiemeli, hogy életéről és
munkáiról kevés dokumentáció maradt ránk. Magánéle-
téről ebből a tanulmányból sem tudunk meg valamit is.
Amint Wolf mondja, Giotto - akit avantgardista alkotó-
nak, és a nyugati művészettörténet egyik legbátrabbiká-
nak nevez - legendákkal övezett irodalmi alak volt, mie-
lőtt megbízhatóan körvonalazódott volna művészettör-
téneti jelentősége.

Életének fontos állomásai homályban maradtak egy
olyan korban, amikor még kevés figyelmet szenteltek a
művészek életrajzi adatainak (tudjuk, a művészeket a
reneszánsz emelte névtelen mesterekből ismert szemé-
lyiségekké). Kétségtelen azonban, hogy kezdettől fogva
ő volt a megújuló művészet atyja, a nagy forradalmár,
aki megszabadította a festészetet középkori láncaitól.

Művészi pályafutásáról és az alkotásairól itt igen alapos
képet kapunk mind átvitt értelemben, azaz Wolf leírá-
sai, elemzései és magyarázatai révén, mind pedig a
kötet gazdag és ragyogó minőségű képanyagában.
Részletes, alapos és ugyanakkor a laikus számára is jól
érthető magyarázatát adja annak is, milyen volt az itáliai
festészet ő előtte, és milyen, szó szerint alapvető jelen-
tőségű megújulást teremtett abban a munkássága.

Giotto, olvashatjuk, a maga idejében Itália legkereset-
tebb művésze volt. Művészete azonban nem valósulha-

tott volna meg megfelelő társadalmi-gazdasági háttér,
magyarán fizetőképes és igényes megrendelők nélkül.
Bámulatos az a fejlődés is, amely ezeket a kereteket
megteremtette, s amelyről Wolf itt egyebek közt így
beszél: A 13. századtól kezdődően az országban dúlt a
harc a császárság, valamint a pápaság hívei között.

A pártharcok mögött a valóságban a városállamok és
azok vezető elitjének elkeseredett gazdasági versengése
rejlett, s ennek gyakran a művészeti propaganda volt
hivatott megdicsőített külsőt adni. Ezzel magyarázható,
hogy Közép- és Felső-Itália városai a politikai és társa-
dalmi átalakulás talaján egyúttal virágzó művészeti és
pénzügyi központokká növekedtek, amelyeket hihetetlen
tempóban egyre több templom, palota, jelképhordozó
szökőkutak díszítettek. VIII. Bonifác pápa híres megálla-
pítása szerint a firenzeiek alkották a teremtés ötödik
elemét: a tűz, a víz, a levegő és a föld mellett a város
kereskedői és ügynökei mindenütt megtalálhatók.

Sajátos módon, az akkori művészet csodáiért igen hálá-
sak lehetünk az ellentétnek is, amely a vagyonosodási
törekvések, valamint az egyháznak a haszonszerzést
elítélő álláspontja között feszült. Wolf ennek igen érde-
kes fejezetet szentel, amelynek sokatmondó címe „Isten
és az üzlet nevében”.

Bámulatosak ezek az alkotások, önmagukban is, s talán
még lenyűgözőbbek a hatásukat erőteljesen felerősítő
csodálatos templombelsők képein. Annak pedig, aki a
szemlélés örömén túl érteni is akarja őket, a környeze-
tüket és a kort, amelyben születtek, nagyon sokat el-
mondanak Wolf mindezeket végigkísérő elemzései és
értékelései.

Philip Kotler & Kevin Lane Keller: Marketingme-
nedzsment - Akadémiai Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

A mai világban igazából már nem árucikkek versenge-
nek a piacon, hanem azoknak a marketingjei: az eszkö-
zök, módok, technikák, amelyekkel azokat a marketing a
figyelmünkbe ajánlja, és meggyőzni igyekszik bennünket,
hogy éppen azt érdemes megvennünk. Kotler e könyve
alapmű a fenntartható piaci siker eléréséhez, a verseny-
környezetben való sikeres fennmaradáshoz. 22 fejezete
átfogó és alapos áttekintést ad mindarról, amit az
eredményes marketing tevékenységhez tudni kell, és
amit a sikeres marketing tevékenységnek kezelnie kell.
És külön érdeme, hogy kitűnően felépített tankönyv, ami
jelentősen megkönnyíti a benne lévő ismeretek elsajátí-
tását.

A marketing tudományában kétségkívül Kotler a legna-
gyobb - legalább is, ami e tudásnak a marketingjét, az
elismertetését és a menedzsment tudományok legfon-
tosabbjai közé emelését illeti. Ő a legnagyobb a marke-
ting használati értékének kommunikálásában. És tény,
hogy aki benne bízik, nem csalatkozik: művei világos,
mindenki számára jól érthető ismereteket közölnek a
marketing lényegéről, az alkalmazásának létjogosultsá-
gáról, és mindarról, amivel a marketing koncepció ér-
vényre juttatása, és a gyorsan fejlődő, terebélyesedő
marketing eszköztár felhasználása segítheti a vállalato-
kat abban, hogy javíthassák az árutermelő tevékenysé-
gük és a piaci munkájuk eredményességét. Ez a kötete
is ilyen.
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Az újabb műveinek újdonság-értékét és -tartalmát igen
ügyesen növeli azzal is, hogy azokat gyakran társszer-
zőkkel közösen írja, akiknek a tudása kiegészíti az övét,
ill. bizonyos szakterületek specialistájaként szereztek
kiemelkedő szakmai hírnevet. Így hozták létre Kevin
Lane Kellerrel közösen Kotler régóta alapműnek számí-
tó, rendszeresen megújított Marketingmenedzsment c.
művének e legfrissebb kiadását.

E hatalmas, közel ezeroldalas kötet kiemelkedő újdon-
sága a holisztikus marketing témaköre. Amint a szerzők
írják, a holisztikus marketing a marketing programok,
folyamatok, tevékenységek olyan fejlesztését, tervezését
és végrehajtását foglalja magában, amely kellőképpen
tekintetbe veszi a mai piaci környezet elemeinek széles
skáláját, és az azok egymástól való függéseit. A holiszti-
kus marketing azt hangsúlyozza, hogy a marketingben
„minden számít”, és ezért gyakran szükséges a széles,
integráló megközelítés alkalmazása. A holisztikus mar-
ketingnek négy alapvető dimenziója van, amelyeket a
kötet végig vezet a témáin, és helyenként kifejezetten ki
is fejtik. Ezek:

Belső marketing: annak biztosítása, hogy a szervezet-
ben mindenki magáévá teszi a megfelelő marketing
elveket - legfőképpen pedig a felső vezetés;
Integrált marketing: annak biztosítása, hogy az értékek
létrehozásának, kibocsátásának és kommunikálásának
sokféle eszközeit optimális módon alkalmazzák és kom-
binálják;

Kapcsolati marketing: gazdag, sokrétű és sokoldalú
kapcsolatokat ápolni a fogyasztókkal, az értékesítési
csatornák tagjaival és az egyéb partnerekkel a marke-
tingben
Társadalmilag felelős marketing: megérteni a marketing
etikai, a környezettel kapcsolatos, jogi. és társadalmi
hatásait.

Két további, különleges témaköre a marketing személy-
re szabása, valamint a marketing elszámoltathatósága.
Az előbbi azokat az erőfeszítéseket öleli fel, amelyek
célja, hogy a marketinget a célközönsége a lehető legin-
kább a maga számára jelentőségteljesnek találja. Az
utóbbi a korszerű marketing munka egyik legnagyobb
kihívását jelenti: annak elérését, hogy a szervezetek
számára kimutatható legyen a marketingbe történő
befektetéseik hozadéka, és ezzel e befektetések létjogo-
sultsága.

(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.

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, 2007. JÚLIUS-AUGUSZTUS, 6. OLDAL

AGGASZTÓ A KKV-K INNOVÁCIÓS AKTIVITÁSA

„…Az innováció jelenlegi helyzetéről beszélgetünk dr.
Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs Szövetség elnöké-
vel…”

I VNNO AL INNOVÁCIÓS MAGAZIN, 2007. SZEPTEMBER, 10.
OLDAL

MÁR NEM CSAK LEBONTÓ, HANEM ÉPÍTKEZŐ TECHNOLÓGIÁK IS

VANNAK

KISVÁLLALKOZÁSOKKAL A NANOVILÁGBAN

INTERJÚ GYULA JÓZSEF FIZIKUS, AKADÉMIKUSSAL

I VNNO AL INNOVÁCIÓS MAGAZIN, 2007. SZEPTEMBER, 13.
OLDAL

A HAZAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK VERSENYKÉPESSÉGÉT SEGÍ-

TIK

KÖZALAPÍTVÁNY AZ INNOVÁCIÓÉRT

I VNNO AL INNOVÁCIÓS MAGAZIN, 2007. SZEPTEMBER, 17.
OLDAL

OKTÓBERBEN MOSZKVÁBAN ÉS STUTTGARTBAN BIZONYÍTHAT-

NAK A SZEGEDI FIZIKUSOK

TUDÓSOK „MÁSODÁLLÁSBAN”

I VNNO AL INNOVÁCIÓS MAGAZIN, 2007. SZEPTEMBER, 18.
OLDAL

A VALDEAL SEGÍTSÉGÉVEL ÉSZAK-AMERIKÁBA TARTANAK

EGYEDI MEGOLDÁSOK

I VNNO AL INNOVÁCIÓS MAGAZIN, 2007. SZEPTEMBER, 22.
OLDAL

PÁRTOS FERENC AZ NKTH ÚJ ELNÖKE NEM AKART A LEVEGŐ-

BE BESZÉLNI

ÜGYNÖKSÉGI SZEREPKÖRT A HIVATALNAK?

I VNNO AL INNOVÁCIÓS MAGAZIN, 2007. SZEPTEMBER, 23.
OLDAL

KOVÁCS LÁSZLÓ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG MAGYAR TAGJA A

VALDEAL PROJEKTRŐL

„INNOVATÍV NEMZET A MAGYAR”

PAKS PRESS, 2007. SZEPTEMBER 14., PÉNTEK

A TUDOMÁNYTÓL A MINDENNAPOK GYAKORLATÁIG

MAGYAR HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 15., SZOMBAT, 5.
OLDAL

A GAZDASÁGOT IS SÚJTJA AZ OKTATÁS VÁLSÁGA

„…Éveken belül súlyos válságba kerülhet a hazai termé-
szettudományos képzés, ha nem következik be kedvező
fordulat – mondta lapunknak Kroó Norbert, a Magyar
Tudományos Akadémia természettudományi alelnöke. A
professzor a középiskolai oktatás és a mérnökképzés
megerősítésében látja a kiutat…
…A Magyar Innovációs Szövetség egyetért az MTA
alelnökének nyilatkozatával – erősítette meg lapunknak
Monszpart Zsolt, a szövetség általános elnökhelyettese.
Kevés a villamosmérnök és az informatikus szakember
a piacon…”

WWW.INFOVILAG.HU, 2007. SZEPTEMBER 17., HÉTFŐ

EGY KÖNYVBEMUTATÓ TANULSÁGAI

„…Pakucs János szép, s főleg olvasmányos kiadványt
szerkesztett. Olyat, amilyet szívesen vesz kezébe az
ember, felnőttnek, gyereknek egyaránt bővíti az ismere-
teit, s talán hozzájárul a mérnöki munka nagyobb meg-
becsüléséhez, olyan nemzedékek neveléséhez, amilye-
nekben az elmúlt század nagyjai felnőttek…”

MŰSZAKI MAGAZIN, 2007. SZEPTEMBER 17., HÉTFŐ

INNOVÁCIÓMENEDZSMENT-KÉPZÉS

„…A magyar gazdaság innovációs folyamatainak dinami-
zálása, és az ehhez szükséges ismeretek terjesztése

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
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érdekében a Magyar Innovációs Szövetség a közelmúlt-
ban – a Gazdasági Minisztérium támogatásával – kézi-
könyvben foglalta össze a témakör főbb elméleti és
gyakorlati ismereteit…”

WWW.GONDOLA.HU, 2007. SZEPTEMBER 17., HÉTFŐ

MEGBESZÉLÉST TARTANAK MA A FEKETEGAZDASÁG ELLENI

KÜZDELEMRŐL

„…A fekete gazdaság elleni küzdelemről folytat megbe-
szélést Gyurcsány Ferenc miniszterelnök ma a "Megál-
lapodást a jövőnkért" című kiáltvány aláíróival. A kiált-
ványt 2006 áprilisában több Magyarországon működő
vegyes kamara, az Informatikai Vállalkozások Szövetsé-
ge, a Joint Venture Szövetség, a Magyar Agrárkamara,
a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Kereskedel-
mi és Iparkamara, a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesüle-
te, a Magyar Üzleti Vezetők Fóruma, a Mezőgazdasági
Szövetkezők és Termelők Országos Szövetsége, a Vál-
lalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége vezetői
írták alá…”

WWW.HIREXTRA.HU, 2007. SZEPTEMBER 18., KEDD

TUDÓSPALÁNTA SIKERE SPANYOLORSZÁGBAN

TELEPRESS, 2007. SZEPTEMBER 18., KEDD

ELSŐ DÍJAT NYERT EGY MAGYAR KÖZÉPISKOLÁS AZ EU FIATAL

TUDÓSOK VERSENYÉN

WWW.GONDOLA.HU, 2007. SZEPTEMBER 18., KEDD

ELSŐ DÍJAT NYERT EGY MAGYAR KÖZÉPISKOLÁS AZ EU FIATAL

TUDÓSOK VERSENYÉN

HÍR TV, 2007. SZEPTEMBER 18., KEDD

ARATTAK A MAGYAR TUDÓSPALÁNTÁK SPANYOLORSZÁGBAN

INFO RÁDIÓ, 2007. SZEPTEMBER 18., KEDD

MAGYAR FIATALOK IS ELSŐ DÍJAT NYERTEK AZ IFJÚ TUDÓSOK

EU-VERSENYÉN

WWW.HIRADO.HU, 2007. SZEPTEMBER 18., KEDD

MAGYAR FIATAL IS NYERT AZ EU VERSENYÉN

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA 4.
OLDAL

BÚZA DÁNIEL, A KÜLÖNDÍJAS TUDÓSJELÖLT

BLIKK, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA, 6. OLDAL

„…VALENCIA - Két magyar tizenéves bizonyult a leg-
jobbnak az EU fiatal tudósok versenyén. Spohn Márton
(18) első díjat nyert, míg Búza Dániel István (15) az
Európai Szabadalmi Hivatal különdíját kapta…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA, 24.
OLDAL

ELSŐ DÍJAT NYERT EGY MAGYAR TUDÓSJELÖLT VALENCIÁBAN

„…A budapesti Fazekas Mihály Gimnázium 18 éves
diákja, Spohn Márton nyerte el az EU fiatal tudósok
versenyének egyik első díját az idei, Valenciában rende-
zett döntőben…”

MAGYAR NEMZET, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA, 11.
OLDAL

A KISVÁLLALATOKAT TERHELI AZ ÖSSZEVONÁS

„…A kis adók összevonása egyes adózók számára több-
letterhet jelenthet – ismerte el a kormány. Az adóemel-
kedés elsősorban a kis- és középvállalatokat érintheti,
amit a kormány ígérete szerint kompenzálni fognak, így

kerülve el a terhek növekedését. A csoportos adózást
és a fejlesztési tartalékot érintő változások szintén jelen-
tősek…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA, 19.
OLDAL

IFJÚ MAGYAR TUDÓSOK GYŐZELME

„…Harmincezer, 15–20 év közötti „kutatópalánta” pró-
bált első díjat nyerni az EU fiatal tudósok versenyén, de
közülük csak háromnak sikerült ebben az évben. Az idei
európai döntőre 33 országból 81 pályázat készítőit
hívták meg…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA, NAPI

EGÉSZSÉGÜGY, II. OLDAL

HÁROM ÉV KÉSÉSSEL, DE ELINDULT A SE OKTATÓ- ÉS KUTATÓ-

KÖZPONTJÁNAK ÉPÍTÉSE

TELEKCSERE IS LASSÍTOTTA A BERUHÁZÁST

NÉPSZAVA, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA, 16. OLDAL

FIATAL MAGYAR KUTATÓ ELSŐ DÍJA VALENCIÁBAN

„…Magyar siker született Valenciában az Európai Unió
Fiatal Tudósok Versenyén: a három első díj egyikét a 18
éves Spohn Márton nyerte a Növények kártevőkkel
szembeni önvédelmének vizsgálata című pályamunkájá-
val. Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) egyik különdíját
kapta az eddigi legfiatalabb magyar induló, a 15 éves
Buza Dániel István…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA, 5.
OLDAL

UNIÓS PÉNZEK PIACKÉPES KUTATÁSRA

„…K+F+I. Korszerű, magas hozzáadott értéket képvise-
lő, piacképes új termékek, eljárások és szolgáltatások
létrejöttét várják a kiírók azoktól a kutatás-fejlesztési,
innovációs (k+f+i) pályázatoktól, amelyek tervezeteihez
szeptember 24-ig lehet észrevételt tenni a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség honlapján (www.nfu.hu). Össze-
sen négy-négy felhívásról van szó a Gazdaságfejlesztési
(GOP), illetve a Közép-Magyarország operatív program
(KMOP) keretében…”

METRO, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA, 1. ÉS 5. OLDAL

ELSŐ LETT AZ IFJÚ TUDÓSOK KÖZT SPOHN MÁRTON

HIR TV, 2007. SZEPTMBER 19., SZERDA

ELSŐ DÍJAT NYERT EGY MAGYAR TUDÓSJELÖLT VALENCIÁBAN

LÁNCHÍD RÁDIÓ, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA

INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT EGY BUDAPESTI DIÁK

KLUB RÁDIÓ, REGGELI GYORS 2007. SZEPTEMBER 19.,
SZERDA

INTERJÚ SPOHN MÁRTONNAL, AZ EU FIATAL TUDÓSOK VER-

SENYÉNEK ELSŐ HELYEZETTJÉVEL

WWW.HIREXTRA.HU, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA

SIKERES MAGYAR DIÁKOK

MAGYAR NEMZET ONLINE, 2007. SZEPTEMBER 19., SZERDA

INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT EGY BUDAPESTI DIÁK

FIX T ,V 2007. SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK

INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT EGY BUDAPESTI DIÁK

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK, 12.
OLDAL

15
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LOGISZTIKAI KÖZPONTOKAT ÉS INKUBÁTORHÁZAKAT TÁMOGAT-

NAK UNIÓS FORRÁSBÓL

VILÁGGAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK, 7.
OLDAL

EGYRE AGGASZTÓBB A KUTATÓHIÁNY

NÉMETORSZÁGBAN HÁROM ÉV MÚLVA MINDEN TIZEDIK K+F

MUNKAHELY ÜRESEN MARADHAT

HETI VÁLASZ, 2007. SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK, 50-51.
OLDAL

ÖRDÖGI KÖR

„…Az ország jövője attól függ, hogy lesz-e Magyaror-
szágon hozzáadott szellemi érték, vallja a 106 éves
múltra visszatekintő Richter Gedeon vegyészeti gyár
vezérigazgatójával cége innovációs és kutatás-fejlesztési
tevékenységéről beszélgettünk…”

TELEPRESS, 2007. SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK

BUDAPEST: ÚJ VEZETÉS AZ INNOSTART-NÁL

„…A Magyar Innovációs Szövetség alapítványa, az
INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Ala-
pítvány kuratóriuma egyhangú döntése alapján az
INNOSTART új igazgatója szeptember 18.-tól Pongorné
dr. Csákvári Marianna, helyettese Mucsi Flóra gazda-
sági igazgató…”

KOSSUTH RÁDIÓ, 2007. SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK

INTERJÚ SPOHN MÁRTONNAL, AZ EU FIATAL TUDÓSOK VER-

SENYÉNEK ELSŐ HELYEZETTJÉVEL

BLIKK, 2007. SZEPTEMBER 21., PÉNTEK, 5. OLDAL

MARCI NYERTE A FELTALÁLÓK VERSENYÉT

„…Igazi zseni Spohn Márton (18); aki a héten elnyerte
az Európai Unió fiatal tudósok versenyének első díját. A
gimnazista a tudományos elismerést azzal vívta ki, hogy
rájött, hogyan serkentheti a növények védekezőképes-
ségét a kártevőkkel szemben. Marci azonban, ha kisza-
badul a laborból, semmiben sem különbözik egy átlagos
tinédzsertől…
…megnyerte a Magyar Innovációs Szövetség tehetség-
kutató versenyét is. Így került ki az uniós megmérette-
tésre, ahol a 15 fős zsűrit is lenyűgözte…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 21., PÉNTEK, 4.
OLDAL

KONFERENCIÁT RENDEZ A HETI VÁLASZ

„…Kinőni Magyarországot - hazai innovatív vállalatok
lehet ségei a világban címmel szeptember 24-én, hét-
főn konferenciát rendez a Heti Válasz című hetilap a
Magyar Innovációs Szövetség, az MTA és a Magyar
Mérnöki Kamara szakmai támogatásával a Magyar
Tudományos Akadémia székházában…”

MTV, ESTE, 2007. SZEPTEMBER 21., PÉNTEK

INTERJÚ SPOHN MÁRTONNAL, AZ EU FIATAL TUDÓSOK VER-

SENYÉNEK ELSŐ HELYEZETTJÉVEL

KOSSUTH RÁDIÓ, 2007. SZEPTEMBER 21., PÉNTEK

INTERJÚ SPOHN MÁRTONNAL, AZ EU FIATAL TUDÓSOK VER-

SENYÉNEK ELSŐ HELYEZETTJÉVEL

MAGYAR HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 22., SZOMBAT, 10.
OLDAL

KLASZTERT SZEGEDEN IS

I -NFORMATIKA INNOVÁCIÓ

„…A vállalkozások közötti együttműködés erősítése és a
tudásintenzív tevékenységek infrastruktúrájának megte-
remtése érdekében tizenkilenc informatikai cég Szoft-
veripari Innovációs Pólus Klasztert alakított tegnap
Szegeden…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 22., SZOMBAT, 11.
OLDAL

MEGMARAD AZ INNOVÁCIÓ KEDVEZMÉNYE

„…A szakképzési és az innovációs hozzájárulás értéke
továbbra is felhasználható lesz a dolgozók cégen belüli
képzésére, illetve kutatásra és fejlesztésre – ígérték
meg tegnap a kormány képviselői a versenyképességi
tanács ülésén. A vállalatok vezetőivel folytatott egyezte-
tés után Veres János pénzügyminiszter hangsúlyozta,
hogy nem emelik az adótömeget…”

NÉPSZAVA, 2007. SZEPTEMBER 22., SZOMBAT, 13. OLDAL

ÖTEZER EURÓ A SZÚRÓS GYÖNGYAJAKÉRT

„…Futurisztikus környezetben, a valenciai M vészetek
és Tudományok Városában rendezték meg az Európai
Unió Fiatal Tudósok Versenyének 19. nemzetközi dönt -
jét. A magyar csapat egy első díjat és egy különdíjat
nyert el. Harmincnégy ország 124 diákja versengett,
uniós tagállamok mellett az Egyesült Államokból, Kíná-
ból, Izraelből és Törökországból is neveztek tehetséges
fiatal feltalálókat…”

MAGYAR NEMZET, 2007. SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ, 11.
OLDAL

JÖVŐKÉP NÉLKÜL A KUTATÁS-FEJLESZTÉS

„..Nincs versenyképesség piacképes tudás, innováció,
kutatás és fejlesztés nélkül – jelentette ki Medgyessy
Péter volt miniszterelnök, aki a 2002-es választási
kampányban azt ígérte, 2010-re a bruttó hazai terme-
lés 1,8-1,9 százalékát kutatás-fejlesztésre (K+F) fogják
költeni. Az ígéretekkel szemben azonban a tudományos
terület kevesebb pénzt kapott, s az azóta eltelt időben
sem javult e téren a helyzet…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ, 1+2.
OLDAL

KARCSÚSÍTJÁK AZ NKTH-T
„…Januártól karcsúsodik a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal, mert megszűnik a pályázatkezelő iroda,
és az ott dolgozók munkatársak harmadát elküldik. A
hivatalt felügyelő gazdasági tárca számításai szerint a
szervezet karcsúsítása évi 500 millió forintos megtaka-
rítással járhat…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ, 4. OLDAL

MEGMARAD A SZAKKÉPZÉSIJÁRULÉK-KEDVEZMÉNY

„…Az úgynevezett kis adók összevonása után is meg-
marad a szakképzésijárulék-kedvezmény, illetve az inno-
vációs alap önállósága - legalábbis ezzel az ígérettel
távoztak a versenyképességi tanács üléséről a meghí-
vottak…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ, 12.
OLDAL

BÚSLAKODÁSRA SEMMI OK

„…Alig jelent meg valami híradás a fiatal magyar tudó-
sok imponáló eredményéről, amelyet az Európai Kuta-
tási Tanács (ERC) most lezárult első pályázati fordulójá-
ban értek el. A 12 újonnan csatlakozott országból 30
pályázat jutott tovább, és közülük 16-ot (!) magyar kuta-
tók adták be…”
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MTV1 NAP-KELTE 3, 2007. SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ

SPOHN MÁRTON A VENDÉGÜNK

„…ez egy kutatási folyamat, amiből végül egy dolgozatot
írtam és ezt küldtem el itthon, Magyarországon az
Innovációs Szövetség versenyére és ezen nyertünk
hárman és mi hárman jutottunk ki végül most Valenciá-
ba, az európai versenyre…”

RTL KLUB, FÓKUSZ, 2007. SZEPTEMBER 24., HÉTFŐ

NOBEL-DÍJ ÁTADÁSRA KÉSZÜL A ZSENIPALÁNTA

TÖBB KÜLFÖLDI EGYETEM IS MEGKERESTE, DE MÉG ÉRETTSÉ-

GIZNIE KELL

MAGYAR HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 25., KEDD, 12.
OLDAL

INNOVÁCIÓ A POLITIKA ÁRNYÉKÁBAN

A SZAKÁLLAMTITKÁR IRREÁLISNAK TARTJA AZ EURÓPAI UNIÓ

CÉLKITŰZÉSÉT

„…A politika rátelepedett a tudományra, ahelyett hogy
kiszámítható és kedvező piaci környezetet teremtene a
kutatás-fejlesztésben érdekelt vállalatoknak. Többek
között ilyen bírálatok hangzottak el a Kinőni Magyaror-
szágot című tegnapi konferencián…
…Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
az állandóság hiányát kérte számon a döntéshozókon.
Megemlítette a 2003-ban bevezetett innovációs járulé-
kot, amelyet a kormány most össze szeretne vonni több
kis adóval…
…Pártos Ferenc, a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal elnöke szerint a Magyarországon a kutatás-
fejlesztés területén hiányzik a koncentráció. Számos
tudás- és innovációs központ alakult az elmúlt években,
ám a fejlesztések eredményei mégsem találnak utat a
nemzetközi piacra…”

KATOLIKUS RÁDIÓ, U UNIÓS TAKON, 2007. SZEPTEMBER 26.,
SZERDA

TELEFONOS INTERJÚ D . AR NTOS LÁSZLÓVAL

MAGYAR HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 26., SZERDA, 8.
OLDAL

MA TÁRGYALJA A KORMÁNY AZ ADÓCSOMAGOT

„…A Versenyképességi Tanács megbeszélésén a dön-
téshozók ígéretet tettek arra, hogy a szakképzés és az
innováció kedvezménye megmarad. A vállalatok a szak-
képzési és az innovációs járulékot eddig cégen belüli
képzésre és fejlesztésre fordíthatták, ez a kis adók
összevonásával megszűnt volna. Veres János szerint "a
vállalkozók javaslatainak és kifogásainak meghallgatása
eredményeképpen pontosított javaslat kerül a kormány
elé…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 26., SZERDA, 10.
OLDAL

ESETI BIZOTTSÁG TÁMOGATJA AZ INNOVÁCIÓT

„…Megalakult tegnap az Országgyűlés kutatási és inno-
vációs eseti bizottsága, az elnöke Magda Sándor
(MSZP), társelnöke Pálinkás József (Fidesz). A legna-
gyobb ellenzéki párt képviselője lapunknak elmondta,
hogy (…) több uniós tagállamban önálló minisztérium-
hoz tartozik a kutatás-fejlesztés és az innováció…”

MAGYAR TŐKEPIAC, 2007. SZEPTEMBER 26., SZERDA, 8.
OLDAL

A NOVARTIS ÉS A SPEEDEL NYERTE AZ INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT

„…A svájci Novartis gyógyszergyártó és a Speed Hol-
ding közösen nyerte el a Wall Street Journal idei inno-
vációs nagydíját…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 26., SZERDA, 12.
OLDAL

NYOLCMILLIÁRD A JEDLIK ÁNYOS PROGRAMRA

„…Napokon belül megjelenik a felhasználásorientált
kutatás-fejlesztéseket támogató Jedlik Ányos program
pályázati felhívása…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 26., SZERDA, 24.
OLDAL

TALÁLJUK FEL MAGUNKAT!

VILÁGGAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 26., SZERDA, 5.
OLDAL

TALÁLMÁNYOK OLCSÓBBAN

VÉGRE MEGNYÍLT AZ ÚT AZ EGYSÉGES EU-SZABADALOM MEG-

TEREMTÉSE ELŐTT

HÍR TV, 2007. SZEPTEMBER 26., SZERDA

INTERJÚ SPOHN MÁRTONNAL, AZ EU FIATAL TUDÓSOK VER-

SENYÉNEK ELSŐ HELYEZETTJÉVEL

RÁDIÓ17, 207. SZEPTEMBER 26., SZERDA

INTERJÚ SPOHN MÁRTONNAL, AZ EU FIATAL TUDÓSOK VER-

SENYÉNEK ELSŐ HELYEZETTJÉVEL

MAGYAR HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK, 28.
OLDAL

KERESETTEK A JÓL KÉPZETT MÉRNÖKEINK

SZAKKÉPZÉS - GAZDASÁGI ÉRDEK, HOGY A PIAC, A VÁLLALKO-

ZÁSOK IGÉNYEIT A HAZAI OKTATÁS MIELŐBB KIELÉGÍTSE

„…Bár hiányszakmának számít, és a piacon erőteljes
kereslet mutatkozik irántuk, mégis kevés a mérnök
Magyarországon. A nagyvállalatok időről időre több száz
fős létszámban keresik őket. A magyarországi szakem-
berhiány okai sokfélék, kezdve a szakma alacsony
presztízsétől egészen a természettudományos képzés
gyengeségéig…”

MAGYAR NEMZET, 2007. SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK,
15. OLDAL

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA MÁSODSZOR

VILÁGGAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK, 5.
OLDAL

ÚJ TAGÁLLAMRA KERÜL AZ ETI
„…Magyarország továbbra is minden lehetséges fóru-
mon és szinten megjeleníti azt az igényét, hogy a hama-
rosan felállítandó Európai Innovációs és Technológiai
Intézet (ETI) székhelye hazánkban legyen - közölte a
szakállamtitkár…”

FIGYELŐ, 2007. SZEPTEMBER 27-OKTÓBER 3., 60+61.
OLDAL

MINTADARAB

„…Ausztriában Stájerország költi a legtöbbet innováció-
ra, a vállalatok mégsem ezt, hanem a tartományban
felhalmozott tudást tartják a legfontosabb hajtóerő-
nek…”

HETI VÁLASZ, 2007. SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK, 7.
OLDAL

KINŐNI MAGYARORSZÁGOT

FELZÁRKÓZÓBÓL LEMARADÓ

HETI VÁLASZ, 2007. SZEPTEMBER 27., CSÜTÖRTÖK,
40+41. OLDAL

TÖBBET KEVESEBBNEK

Sajtószemle
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„…A Pályázati rendszer reformjával és a magántőke
bevonásával kívánja megszüntetni a magyar innovációs
terület feudális széttagoltságát a nemzeti kutatási és
technológiai hivatal (nkth) augusztus 1-jétől kinevezett új
elnöke, Pártos Ferenc…”

DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK,
5. OLDAL

DANI, AZ INNOVÁTOR

„…A hazai sikerek után a nemzetközi ifjútudós-
mezőnyben is letette névjegyét Búza Dániel. Valenciá-
ban az Európai Szabadalmi Hivatal különdíját vehette
át…”

METRO, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, 6. OLDAL

ÚJABB NEMZETKÖZI SIKERT ÉRT EL EGY IFJÚ MAGYAR

„…A közelmúltban rendezték meg Valenciában az EU
Fiatal Tudósok Versenyének 19. nemzetközi döntőjét. A
korábbi években ezen a versenyen már számos magyar
siker született. Hazánk ifjú tudósai most sem szakítot-
ták meg a sikersorozatot, Spohn Márton, a Fazekas
Mihály Fővárosi Gyakorló Gimnázium diákja nem is adta
alább az első helynél…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, 5.
OLDAL

LÉPÉSELŐNYBE KERÜLT A SEMMELWEIS EGYETEM

„…A Semmelweis Egyetem I. Számú Patológiai és Kísér-
leti Rákkutató Intézetében bemutatott digitális mikro-
szkópnak nagyszerű volt a fogadtatása a világban, már-
is sorban állnak érte…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, NAPI

INNOVÁCIÓ I. OLDAL

MA RENDEZIK A KUTATÓK ÉJSZAKÁJÁT

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, NAPI

INNOVÁCIÓ I+II. OLDAL

A NEMZETKÖZI PIACRA KELL FEJLESZTENI

„…Magyarországon nagyon sok innováció azért nem
valósul meg, mert bár az ötlettől a prototípusig minden
rendben lévőnek látszik, azonban a prototípustól a ke-
reskedelemben való megjelenésig gyakran megáll a
tudomány – mondta Drajkó László, a Microsoft Ma-
gyarország Kft. ügyvezető igazgatója…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, NAPI

INNOVÁCIÓ I. OLDAL

A BOLYAI -KÖR ÁLLÁSFOGLALÁSA AZ INNOVÁCIÓ KÉRDÉSÉBEN

„…A Magyar Mérnöki Kamara tagjaiból alakult Bolyai-
kör áttekintette az innováció hazai helyzetét és azt álla-
pította meg, hogy az innovációra fordított állami pénzek
nagyságát nem a szükségletek, hanem a maradékelv
érvényesülése határozza meg…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, NAPI

INNOVÁCIÓ II. OLDAL

FIATAL TUDÓSOKAT DÍJAZTAK NÁDASLADÁNYBAN

„…A Magyar Fiatal Tudósok Társasága augusztus vé-
gén Nádasladányban tartott országos konferenciáján
adták át a NOVA Tech.Com 2.0 Innovációs Technológiai
Üzleti Terv Verseny díjait a két legjobbnak minősített
terv alkotóinak…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, NAPI

INNOVÁCIÓ II. OLDAL

ÚJ VEZETÉS AZ INNOSTARTNÁL

„…A Magyar Innovációs Szövetség alapítványa, az
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapít-
vány kuratóriuma egyhangú döntése alapján az
Innostart új igazgatója 2007. szeptember 18-tól
Pongorné Csákvári Marianna, helyettese Mucsi Flóra
gazdasági igazgató, aki az elmúlt hónapokban megbí-
zottként eredményesen irányította az alapítvány munká-
ját…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, NAPI

INNOVÁCIÓ III. OLDAL

SPOHN MÁRTON OTT LESZ AZ IDEI NOBEL-DÍJ-ÁTADÁSON

„…Magyar sikerekkel zárult az EU fiatal tudósok verse-
nye Valenciában. Egy középiskolás kutatónk első díjat
nyert, egy másik pedig különdíjban részesült…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, NAPI

INNOVÁCIÓ III. OLDAL

A PÉNZ NEM BOLDOGÍT, DE ELENGEDHETETLEN AZ ÉRVÉNYESÜ-

LÉSHEZ

„…Annak ellenére, hogy a gazdasági növekedés és
versenyképesség kulcsa az innovációban rejlik, a hazai
találmányok és új megoldások mintegy 90 százaléka
pénzhiány miatt nem valósul meg. A forráshiány enyhí-
tése azonban még nem minden: az innovációban rejlő
üzleti potenciál kiaknázásához elengedhetetlen az olyan
komplex innovációmenedzsment-szolgáltatásokat nyújtó
cégek jelenléte, mint a ValDeal Innovációs Zrt., amely
magyar szellemi alkotásokat, találmányokat, kutatási
eredményeket segít nemzetközi üzleti sikerhez. A kor-
szerű innovációmenedzsmentről és az inkubációs szol-
gáltatásokról Polgárné Májer Ildikó vezérigazgatóval
beszélgettünk…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, NAPI

INNOVÁCIÓ IV. OLDAL

RÉGIÓS VÉDJEGYKUTATÁSI SZOLGÁLTATÁS INDULT

NÉPSZAVA, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, MECÉNÁSOK

KLUBJA, 10. OLDAL

BOLYAI -DÍJ MAGYAR KUTATÓKNAK

„…Szeptember 30-án negyedik alkalommal adják át a
Bolyai díjat, amely a magyar tudományos élet legrango-
sabb civil kezdeményezésű díja. Az ötvenezer euróval
járó elismerést egy független díjbizottság dönti el…”

NÉPSZAVA, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, MECÉNÁSOK

KLUBJA, 10. OLDAL

ENERGIA A TUDOMÁNYOKNAK

„…Hosszú távú együttműködést írt alá a napokban az
E.On Hungária és a Budapesti Műszaki és Közgazda-
ság-tudományi Egyetem. Magyar kutatókkal először köt
megállapodást az E.On nemzetközi felsőoktatási prog-
ramjának megvalósítására…”

ORIGO, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK

ELSŐ DÍJAT NYERT EGY MAGYAR KÖZÉPISKOLÁS AZ EU FIATAL

TUDÓSOK VERSENYÉN

VILÁGGAZDASÁG, 2007. SZEPTEMBER 28., PÉNTEK, 3.
OLDAL

VÁLLALKOZÁSBARÁT IPARJOGVÉDELEM

BLIKK, 2007. SZEPTEMBER 29., SZOMBAT, 3. OLDAL

TUDÓS LESZEK!

MAGYAR NEMZET, 2007. SZEPTEMBER 29., SZOMBAT,
MAGAZIN 24+25. OLDAL

Sajtószemle



XVlI.évf. 18. szám2007. október 2. 19Várható események

A RÉT REJTÉLYE

FIATAL TUDÓSOK EURÓPAI AKADÁLYVERSENYÉN

NÉPSZABADSÁG, 2007. SZEPTEMBER 29., SZOMBAT, 4.
OLDAL

ÖSZTÖNDÍJ 2300 EGYETEMISTÁNAK

NÉPSZABADSÁG, 2007. SZEPTEMBER 29., SZOMBAT, 17.
OLDAL

TÖBB DEMJÁN-ÖSZTÖNDÍJAS

VASÁRNAPI BLIKK, 2007. SZEPTEMBER 30., VASÁRNAP, 2.
OLDAL

DANI, A TÉRBELI RAJZOLÓ

VASÁRNAPI BLIKK, 2007. SZEPTEMBER 30., VASÁRNAP, 2.
OLDAL

A JÖVŐ TUDÓSAI KÖZTÜNK JÁRNAK

VASÁRNAPI HÍREK, 2007. SZEPTEMBER 30., VASÁRNAP, 4.
OLDAL

A HOUSTONI DIÁKOK ESETE A PROFESSZORRAL

Szabó Gábor a piacképes diplomáról • Egyetem és
vállalat elmaradt randevúja
„…A Magyar Innovációs Szövetség elnökeként Szabó
vesszőparipája az, hogy a sokat emlegetett ír és finn
példa alapja nem is az, hogy százalékban annyival töb-
bet költöttek volna fejlesztésekre, hanem az, hogy teljes
politikai konszenzussal döntötték el: irány a „kiművelt
emberfő", első az oktatás és tudomány - hiszen ennek
hatása politikai ciklusokon át, azokon túl hathat csak…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. OKTÓBER 1., HÉTFŐ, 12. OLDAL

AGYELSZÍVÁS UTÁN JÖHET AZ AGYVISSZASZÍVÁS

„…Egyre több indiai származású fiatal tér vissza Indiá-
ba. Az ok az ország iránti szeretet mellett, hogy a gaz-
daság szárnyal, számos új lehetőség adódik a szakem-
bereknek, s a bérek már sok cégnél elérik a nyugat-
európai szintet…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. OKTÓBER 1., HÉTFŐ, 10. OLDAL

GYILKOSSÁG AZ EGYETEMEN

„…Az idén harmadszor rendezték meg Európa-szerte az
egyre népszerűbb Kutatók Éjszakáját…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 1., HÉTFŐ, 2. OLDAL

ÚJABB DIÁKOK PÁLYÁZHATNAK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 1., HÉTFŐ, 3. OLDAL

RÉSZLEGES VISSZAVONULÓ

VÉGÜL CSAK HÁROM KISADÓT VON ÖSSZE A KORMÁNY EFEHO

NÉVEN

VILÁGGAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 1., HÉTFŐ, 6. OLDAL

INNOVATÍV SIKERTIPPEK

„…Magyarország a tengernyi ötlet, ám a kevés termék
hazája; a magyar kreativitás nemzetközi mércével is
kimagasló, amiből lehetne több haszna is az ország-
nak…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 1., HÉTFŐ, 10. OLDAL

TAROL A PIACON AZ INTRALASE

FORRADALMASÍTOTTA A VILÁG SZEMSEBÉSZETÉT A BOLYAI -
DÍJAS MAGYAR TALÁLMÁNY

Innovációs Konferenciát rendez Debrecenben, a Kölcsey Központ Báltermében 2007. október 10-én az MTA Deb-
receni Területi Bizottsága „A zene és az innováció ünnepeý című program részeként. A rendezvény keretein belül
adják át 10. alkalommal a Debreceni Akadémiai Bizottság és az Észak-Alföldi Régió kereskedelmi és iparkamarái
által alapított innovációs díjat.

Program

Helyszín: Bálterem

10.00 – 10.30 Köszöntők: (együtt a Kodály ünnepi konferenciával)
Vizi E. Szilveszter, MTA elnök
Kósa Lajos, polgármester
Prof. Fésűs László, Debreceni Egyetem, rektor
Prof. Lipták András, Debreceni Akadémiai Bizottság elnöke
Miklóssy Ferenc, HBKIK elnöke

Helyszín: 2. emeleti szekcióterem

10.45 – 11.45 Együttműködési elvárások és innovációs eredmények a gazdaság részéről
Levezető elnök: Dr. Harangozó István , HBKIK K+F és Innovációs Szakmai Kollégium, Ma-
gyar Innovációs Szövetség
Előadók:
- Dr. Ábrahám László , ügyvezető igazgató, NI Europe Kft.
- Bacsa Sándor, ügyvezető, Beks Kft.
- Bartha István, ügyvezető, Bio-Genezis Kft., Nyíregyháza

11.45 – 12.15 Együttműködési lehetőségek a régióban a tudományos szektor szemszögéből
K+F együttműködési lehetőségek a kutatástól az innovációig

Várható események
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Előadó: Dr. Zsuga Miklós , egyetemi tanár, Debreceni Eg yetem Alkalmazott Kémia Tanszék
vezetője, FOOD-ENERG tudáscentrum
Előadó: Dr. Máthé Endre, rektorhelyettes, Nyíregyházi Főiskola, Molekuláris Biológia Inté-
zet vezetője

Tudásalapú kis- és középvállalkozás fejlesztés
Előadó: Dr. Szilvássy Zoltán , rektor-helyettes, Debreceni Egyetem

12.15 – 12.45 Kérdések, felszólalások az elhangzott előadások kapcsán
12.45 - 14.00 Büfé ebéd

Helyszín: Bálterem
14.00 – 14.30 Az Innovációs Díj ünnepélyes átadása – 10. alkalommal

(A Kodály ünnepi konferencia keretében.)

További információ: www.dab.hu

Brigde2Growth címmel rendez befektetői szemináriumot kisvállalkozások részére 2007. október 11-én (csütörtök),
Győrben (Hotel Konferencia, Apor Vilmos tér 8.) a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség.

Program:

10.00 Üdvözlés
Dr. Molnár Csaba, a Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács elnöke

10.10 A BRIDGE2Growth projekt eredményeinek összegzése
Lars H. Jensen, BRIDGE2Growth project koordinátor

10.50 Az "Innovációs Eszköztár" bemutatása –
Charlotte Stausholm, elnök - Brabo Ventures Befektetésösztönzési Zrt. Belgium

11.30 Miért van szüksége egy vállalkozásnak jó üzleti tervre? Hogyan írjunk jó üzleti tervet?
Hogyan tegyünk szert jó üzleti befektetőre?
Charlotte Stausholm & Didier Vermeiren - Brabo Ventures Befektetésösztönzési Zrt.

12.30 Büfé ebéd – kapcsolatépítés
13.30 Befektetői tapasztalatok (VC) – befektetői akadályok és problémák, melyek a KKV finanszí-

rozást nehezítik Magyarországon és Közép-Európában
Moderátor: Vidovszky Ferenc - Riverside Zrt. elnök,

13.50 A magyarországi Üzleti Angyal Klub tapasztalatai a KKV finanszírozásban
Moderátor: Makra Zsolt - Innostart

14.10-15.00 Kötetlen beszélgetés, kapcsolatépítés KKV-k és befektetők között

Jelentkezni legkésőbb 2007. október 9-ig lehet e-mailben: roland.dancsecs@westpa.hu vagy faxon: 06-96/319-
467.

EU 7. K+F Keretprogram (Brüsszel) – Projektgenerálás, elszámolás projektaudit címmel tart gyakorlati szeminá-
riumot és konzultációt tagintézményünk, a Gazella Kiadó 2007. október 11-én Budapesten, a Nemzetek Házában
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)

I. Kutatás +fejlesztés. EU 7. KP projektgenerálás, elszámolás
- Mi számít projektnek?
- Mire figyeljünk a tervezésnél?
- Hogyan építsük fel a projektet?
- Hogyan „csomagoljuk” a projektet?
- Mit NE tegyünk?
- Mitől lesz esélyes a projektünk?
- Konzultációs lehetőség
Előadó: Kállai Tünde EU szakértő, EU brüsszeli projektértékelő

II. EU-s projektek elszámolása, auditálása
- Az audit célja; jelentés / audit / bizottsági ellenőrzés
- Az audithoz szükséges dokumentumok
- Elszámolási szabályok
- Amit célszerű megtenni
- A kiválasztott költségjelentési modell (FC/FCF/AC)
- Az elszámolható költségek maximális megtérítése
- A használt árfolyam, a költségek elszámolhatósági feltételei
- Az elszámolható költségek (közvetlen, közvetett), el nem számolható költségek
- A költségek vizsgálatához szükséges bizonylatok
- Közvetlen költségek, (1.1 személyi költségek, 1.2. közvetlen egyéb költségek)
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- Közvetett költségek
- ÁFA visszaigénylés
- Jellemző hibák az elszámolások során
- Hasznos útmutató
- Személyes konzultációs lehetőség a szakértővel
Előadó: Vajgel Mária könyvvizsgáló, EU projektauditor

A rendezvényen a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. A szeminárium díja 1 főre (ÁFA nélkül) okt. 10-ig
32 000 Ft, helyszíni jelentkezés esetén 33 000 Ft. A díjból a MISZ-tagok 10 % kedvezményt kapnak.

További információ: www.penzforras.hu, tel.: 340-3924

Magyarország első széndioxid-semleges konferenciája keretében adják át 2007. október 25-én, csütörtökön a
Környezeti Megtakarítás Díjakat. A díjakat olyan megvalósult innovatív intézkedésekért kapják az arra érdemes
vállalatok, amelyek pályázatukban bemutatott intézkedéseikben egyszerre hoztak környezeti javulást és pénzügyi
megtakarítást is.

A konferencián – a hagyományokhoz híven – a környezetvédelmi miniszter, Fodor Gábor adja át az Ablakon bedo-
bott pénz c. program keretében odaítélt díjakat idén, négy kategóriában.

A rendezvényt szervező Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület fokozott figyelmet fordít majd a konferencia
környezetbarát megvalósítására. Minden területen minimalizálják a CO -kibocsátást, emellett pedig egy olyan2
„semlegesítő programot” dolgoznak ki, melynek eredményeképp annyi szén-dioxid kerül megkötésre, amennyi a
konferencia által okozott összes kibocsátás volt.

Részletek: http://www.kovet.hu/view/main/154-916.html

Idén második alkalommal írták ki a European Business Awards-ot. A díjat olyan szervezetek támogatják, mint a
CMS Legal Services EEIG és a Société Générale, melyek elkötelezetten hisznek az európai gazdaság növekedésében.

A 7 díjazási kategória:
- A CMS díja az év vállalkozásának üzlete
- Az év cégvezetője
- Az év vállalkozója
- Az év üzleti innovációja
- Az év növekedési stratégiája
- A Société Générale díja a vevőközpontúságért
- Vállalati fenntarthatóságért díj.

Nevezési határidő: 2007. október 18.
A győzteseket 2008. március 11-én hirdetik ki az ünnepélyes díjátadó ceremónián, melyet Párizsban, az
InterContinental Paris Le Grand Hotelben tartanak Európa üzleti elitjének részvételével.

További információ:
www.businessawardseurope.com

Az MKME Év Vállalata Díj 2007

1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA ÉS A DÍJ ADOMÁNYOZÓJA

A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (MKME) 2007. november 13-án, a X. éves konferenciájának elő-
estéjén a Budai Várban rendezendő díjátadó fogadás keretében ismét kiosztja az MKME Év Vállalata Díjat, amely
a kockázati tőke iparág elismerését fejezi ki a kimagasló gazdasági teljesítményt nyújtó hazai vállalkozásoknak.

Az immár tizedik alkalommal kiosztandó díj (korábbi díjazottak többek között a Pannonpower, Waberer’s,
Euromedic, Index, Graphisoft, Pharmavit, Synergon, SOLVO Biotechnológiai Zrt, FreeSoft) értékes referenciát
jelent a mindenkori nyertesnek.
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2. A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázat célja, hogy az Egyesület és a kockázati tőke iparág elismerését fejezze ki azon vállalatok felé, amelyek
leginkább megtestesítik a gazdaság mozgató rugóját képző vállalkozói szellemet, az újításra, alkotásra és fejlődésre
való törekvést, illetve kockázati és magántőke befektetések potenciális célvállalatai lehetnek. A Díjazott példáján
keresztül az MKME a kockázati és magántőke, a vállalati menedzsment és a kidolgozott stratégia sikerhez történő
hozzájárulására szeretné felhívni a figyelmet.

3. KÖVETELMÉNYEK

A Díj nyerteseinek kiválasztására szolgáló kritériumrendszer összeállításakor az MKME célja a lehetséges pályázók
körének szélesítése, illetve a Díjazott átlátható és igazságos kiválasztása volt. Ezáltal mind több vállalatvezetőt sze-
retnének bátorítani arra, hogy jelölje vállalatát az iparág elismerését kifejező Díjért. A Díj odaítélésekor figyelembe
vett szempontok a következők:
- a vállalat irányításában és működésében tapasztalható-e a vállalkozói szellem, az értékteremtésre való törekvés,

a hosszú távú, üzleti szemlélet és a sikerre való alkalmasság,
- a menedzsment vezéralakjainak vállalatvezetési, stratégiai és menedzsment képessége,
- az üzleti stratégia minősége, az annak megfelelő vállalatirányítási rendszer és szervezeti felépítés, a növekedési

lehetőségek felismerése és kihasználása, illetve az üzleti tőkebefektetéssel való tényleges, vagy potenciális kap-
csolat értékelése,

- a tőkejuttatás, elsősorban kockázati, illetve magántőke, valamely formájának szerepe a vállalat dinamikus fejlő-
désében,

- a vállalat gazdasági teljesítménye, iparági szerepe, az eredményesség mögötti sikertörténet, és annak üzenete
más vállalatvezetők irányába.

Bármely, Magyarországon bejegyzett vállalkozás pályázhat a Díj elnyerésére, amely méretétől függetlenül megfelel a
pályázati kiírásnak.

Az MKME Év Vállalata Díj 2007 pályázat meghirdetésre kerül az alábbi kategóriákban*:
Kis- és középvállalatok
Nagyvállalatok

* AZ ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁG AZ ELTÉRŐ DÍJAZÁS JOGÁT FENNTARTJA

4. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSA

A jelöltek közül az öt legalkalmasabbnak tartott pályázót egy prominens gazdasági szakemberekből, a gazdasági
sajtó, az innováció és az Egyesület képviselőiből álló bizottság választja ki. A 2007-es MKME Év Vállalata Díj egyes
kategóriáinak végső nyerteseit a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület Elnöksége választja ki. A győztesek
nevét, a konferenciát megelőző díjátadó ünnepségen hozzák nyilvánosságra (2007. november 13.; Budai Vár, Bu-
dapesti Történeti Múzeum).

5. AZ ÉRTÉKELŐ BIZOTTSÁG TAGJAI

Baranyai Gábor, Értékelő Bizottság Elnöke, QualyPlan ügyvezető igazgatója
Dr. Bárdossy Dániel, Műszertechnika Holding Zrt Igazgatósági tagja;
Geszti András, Euroventures Capital Kft., Ügyvezető Partner
Kocsi Ilona, a Világgazdaság című gazdasági napilap főszerkesztője;
Dr. Kövér József , ügyvéd, magánbefektető;
Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke;
Szombati András, az Eclipse Rt vezérigazgatója,
Dr. Ürge László, Thales Zrt. vezérigazgatója
Gömbös Natália, MKME, ügyvezető titkár

6. NEVEZÉSI FELTÉTELEK

A Díjra érdemes vállalatot bárki jelölhet, vagy bármely vállalat maga pályázhat.
A vállalattal kapcsolatos nevezési feltételek:
- 2006. december 31-ig már legalább két éves múlttal kell rendelkezni,
- Magyarországon bejegyzett, vagy tényleges termelést folytató, magyar székhellyel/telephellyel rendelkező válla-

lat,
- a jelölt vállalatnak tényleges működési és értékesítési múlttal, valamint realizált bevételekkel kell rendelkeznie,
- üzleti tervek vagy piac által még meg nem erősített koncepciók nevezése kizárt.
- A nevezés a – kettő részből álló - regisztrációs lap MKME irodába történő visszaküldésével történik.

A jelöléseket, nevezéseket e-mailen kell elküldeni a hvca@hvca.hu címre, 2007. október 26-ig (péntek). Tárgy:
„MKME ÉVD 2007 Pályázat”

További információ: MKME, Gömbös Natália, ügyvezető titkár
Tel.: 475-0924; Fax: 475-0925; E-mail: hvca@hvca.hu; honlap: www.hvca.hu
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