XVlI.évf.

2007. január 23.

2. szám

Hírlevél
www.innovacio.hu

2.
szám
XVII. évfolyam

|

2007. január 23.

32

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Képviseletek

Regionális képviseleti rendszer

Miskolc
Dr. Siposs István
tel.: 0620 9942435

Gyõr
Budavári László
tel.: 0620 9557370

Veszprém
Dr. Horváth Géza
tel.: 0630 2645487

BUDAPEST

Debrecen
Dr. Harangozó István

tel.: 30/7462344
Budaörs
Polgárné Májer Ildikó
tel.: 0630 9429963

Szeged
Dr. Mogyorósi Péter
tel.: 0630 9784215

Pécs
Higi Gyula
tel.: 0630 9938231

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjai, ill. vezető képviselői az alábbi országos szervezetekben, bizottságokban vesznek részt, illetve képviselik Szövetségünket
SZERVEZET
Kutatási, Technológiai és Innovációs Tanács
Magyar Akkreditációs Bizottság
Versenyképességi Tanács
Felsőoktatási és Tudományos Tanács
Felsőoktatási és Tudományos Tanács Finanszírozási Szakbizottsága
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Kollégium
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szekció
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége EU-bizottság
„Ipari Park” cím pályázati rendszer működését segítő Bírálóbizottság
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács
Iparjogvédelmi Szakértői Testület
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Innovációs Szakosztálya
Iparfejlesztési Közalapítvány
Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület elnöksége
Informatikai Érdekegyeztető Fórum
Kármán Tódor-Díj bizottsága
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon Szakértői Alcsoportja
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
Az „Év Vállalata Díj” bírálóbizottsága

K ÉPVISELŐ
ifj. Duda Ernő, Rakusz Lajos
Dr. Greiner István, Dr. Stern Pál
dr. Pakucs János
Dr. Szabó Gábor
Dr. Mogyorósi Péter
Dr. Pakucs János, Várkonyi Attila
Higi Gyula, dr. Harangozó István
Dr. Pakucs János alelnök
Dr. Kemény Tamás
Dr. Ürge László, Rakusz Lajos
Dr. Pakucs János, Dr. Inzelt Péter
Dr. Szarka Ern ő, Dr. Greiner István , Dr. Blaskó Gábor
Dr. Marosi György ügyvezető elnök
Jamrik Péter
Dr. Pálmai Zoltán
Dr. Kemény Tamás
Koós Attila, Dr. Antos László
Dr. Pakucs János elnök, Bolyky János Antal
Dr. Antos László
Dr. Greiner István
Dr. Pakucs János, Dr. Závodszky Péter
Dr. Pakucs János

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

Debrecen, Attila tér 3.
4029

52/349-489

52/349-529

23/887-500

23-887-501

96-506-900

96-506-901

CHIC Közép-magyarországi Innovációs
Központ Kht.
INNONET Innovációs és Technológiai
Központ Kht
INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány
Miskolci Egyetem Innovációs és
Technológiai Transzfer Centrum

Hantos Zoltán
Károly

INNTEK Kht.

Fülöp Gábor

Magyar Innovációs Alapítvány

Dr. Závodszky
Péter

Magyar Innovációs Klub

Zettwitz Sándor

PANNONIA REGIA Kht.

Dr. Balogh István

Veszprémi Regionális Innovációs
Centrum Kht., VRIC
Innovációs és Technológiai Fejlesztési
Központ Kht.
Magyar Fiatal Tudósok Társasága

Budavári László

2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
9027 Győr,
Gesztenyefa u.4.

Wikonkál Éva

1519 Budapest

382-1500

382-1510

Dr. Lehoczky
László

3515 Miskolc,
Egyetemváros
3300 Eger,
Faiskola u. 15.
1036 Budapest,
Lajos u. 103.
1036 Budapest,
Lajos u. 103.

46-565111/2012

46-312-842

36/516-701

36/516-700

453-6572

240-5620

453-6572

240-5620

2800 Tatabánya

34-487-901

34-487-901

88/564-130

88-564-130

72/526 101

72-526-108

453-6572

240-5620

Sztojalovszky Béla
Hofbauer József
Ivánka Gábor,
Kopiás Péter,
Burus tünde

8200 Veszprém,
Wartha Vince u. 1.
7630 Pécs, Finn u.
1/1.
1036 Budapest,
Lajos u. 103.
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Magyar Innovációs
Szövetség
Olvasóink kérésére, 2007. január 1-től megújítottuk
Hírlevelünk elektronikus változatát. Ezentúl egy hasábos változatban küldjük a híreket, áttekinthetőbbé téve a
képernyőn történő olvasást annak a több mint 1100
olvasónknak, akik jelenleg is kapják az elektronikus változatot.
A megújult forma kedvező visszhangot váltott ki, többen
írásban fejtették ki pozitív véleményüket.
Bízunk benne, hogy az új arculattal tovább bővül a
csak elektronikus változatot kérő Olvasóink köre.

2006. december 1-től indult el a Magyar Innovációs
Szövetség és az INNOSTART Alapítvány közös elearning képzése, az innovációs menedzserképzés.
Minden hallgatónak 3 hónapja van a 3 nagy tananyagrész elsajátítására és az elektronikus vizsga letételére.
A sikeresen levizsgázott hallgatók elektronikus oklevelet
kapnak a tanfolyam sikeres elvégzéséről.
A tanfolyam 15.000 forint + ÁFA képzési hozzájárulás ellenében végezhető el.
A képzési hozzájárulás fedezi a rendszer fenntartási és
üzemeltetési költségét.
A képzésre eddig összesen 169 fő jelentkezett be.
További részletes tájékoztatás Kozma Ibolya, irodavezetőtől kérhető a 382-1505-ös telefonszámon, illetve az
innostart@innostart.hu e-mail címen.

A Magyar Innovációs Szövetség 2007. január 18-án
kibővített Vezető Testületi (VT) ülést tartott, a Szövetség Lajos utcai székhelyén.
1. A Vezető Testület jóváhagyta, ill. tudomásul vette a
legutóbbi ülés óta elvégzett munkát, ill. jelentősebb
eseményeket, amelyről dr. Pakucs János , a Szövetség
elnöke számolt be:
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, egyéb
pályázatok:
- A 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny
első szakasza lezárult. A 2007. január 4-i határidőre
összesen 109 pályázatot küldtek be a fiatalok. A bírálóbizottság az I. forduló döntését 2007. január 19-én
testületileg hozza meg.
- A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács informális ülésére 2007. január 5-6-án került sor Dobogókőn, a
Manréza Hotelben. A Magyar Innovációs Szövetséget
és a Magyar Innovációs Alapítványt a megbeszélésen
dr. Antos László , képviselte.
Állásfoglalások, véleményezések, tanulmányok:
- 2006. december 12-én véleményt adtunk ki - az
Oktatási és Kulturális Minisztérium felkérésére - „A
Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájának céljairól és elveiről” szóló
kormány-előterjesztés tervezetéről.

Hírek
- 2006. december 21-én véleményt adtunk ki a gazdasági és közlekedési miniszter által az Országos Érdekegyeztető Tanács részére készített „A kis- és középvállalkozások fejlesztésének koncepciójáról” szóló előterjesztésről
Ezek az állásfoglalások a www.innovacio.hu internetes
portálon olvashatók.
Regionális események:
- A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
(CSMKIK) és a Szeged Pólus Kht. közös szervezésében 2006. december 12-én „Gondolkodjunk együtt”
címmel műhelymunkára került sor Temesváron. A
rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget Dr.
Mogyorósi Péter, a Dél-alföldi Regionális Képviselet
igazgatója képviselte.
- 2006. december 12-én tartotta az év utolsó ülését
az Észak-Magyarországi Régió Innovációs Tanácsa. Az
ülésen áttekintették azoknak a személyeknek a körét,
akiket tevékenységük, szakmai kötődésük, életútjuk
alapján a Régió Innovációs Díjának elnyerésére javasoltak a szakmai szervezetek és képviseletek. Az ülés
zárásaként dr. Patkó Gyula, a Tanács elnöke, Szövetségünk elnökségének tagja megköszönte a Tanács
tagjainak egész éves munkáját.
- A MISZ dél-dunántúli tagvállalatainak vezetői és
Wekler Ferenc, a régió kinevezett új vezetője 2007.
december 12-én találkoztak Pécsett, a Kalamáris Étterem külön helységében egy munkavacsorán, ahol a
régió fejlesztésével kapcsolatos elképzeléseket beszélték meg. A találkozót Higi Gyula, regionális igazgató
szerveztek.
- Szekszárdon, a Tolna Megyei Iparkamara tárgyalójában 2006. december 15-én újjáalakult a DélDunántúli Regionális Innovációs Bizottság. Az új bizottságban továbbra is hat MISZ tagvállalat vezetője
vesz részt a munkában, a bizottság elnöke Szabó Lóránt, Dombóvár polgármestere, míg alelnöke Higi
Gyula, a MISZ regionális igazgatója.
- Tagintézményünk, a Veszprémi Regionális Innovációs
Centrum Közhasznú Társaság következő taggyűlése
2006. december 19-én került megrendezésre
Veszprémben, a VMJV Polgármesteri Hivatalban. Az
ülésen részt vett Veszprém város új polgármestere
Debreczenyi János. A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László , ügyvezető igazgató és dr. Horváth Géza, közép-dunántúli regionális igazgató képviselte.
- Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács a
régióban kiírt Baross Gábor Pályázati rendszer keretében benyújtott pályázatok támogatásáról döntött
2006. december 22-én Debrecenben, az ÉszakAlföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség székházában.
Az ülésen, mint a Regionális Bíráló Bizottság elnöke
Dr. Harangozó István , a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója is részt vett meghívottként.
Egyéb:
- „Innovatív ötlettől a piacképes termékig” címmel
tartott konferenciát 2006. december 14-én a
Novotel Budapest Centrum Szállodában a Joint
Venture Szövetség, a Magyar Innovációs Szövetséggel és a Magyar Franchise Szövetséggel közösen. A
konferencia levezető elnöke Dr. Pakucs János , a
Magyar Innovációs Szövetség elnöke volt. Polgárné
Májer Ildikó, a ValDeal Zrt. vezérigazgatója, a MISZ
regionális igazgatója előadást tartott. A panelbeszél-
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Hírek
getés – többek között – dr. Ürge László, Szövetségünk alelnöke bemutatta a Thales Kft. vállalkozásának
első lépéseit.
- A Gazdálkodási Tudományos Társaságok Szövetsége
által rendezett, „Hogyan tovább Magyarország az
Európai Unióban” tárgyú konferenciáján – többek között – DSc. Papanek Gábor, elnökségünk tagja tartott előadást 2006. december 20-án, Budapesten a
Budai Vár Fortuna Mátyás Rendezvénytermében.
- A NOVOFER Alapítvány kuratóriuma által 18. alkalommal odaítélt hazai, és az ötödik alkalommal adományozott nemzetközi Gábor Dénes-díjat a Parlament Főrendiházi Termében 2007. december 21-én
adták át. Gábor Dénes-díjban részesült – többek között Bogsch Erik vegyészmérnök, gazdasági mérnök,
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatója, (a Magyar Innovációs Szövetség jelöltje);
- 2007. január 1-től megújult Hírlevelünk elektronikus
változata – a korábbi kéréseknek eleget téve. Ezentúl
egyhasábos változatban küldjük a híreket, áttekinthetőbbé téve a képernyőn történő olvasást annak a több
mint 1100 olvasónknak, akik jelenleg is kapják az
elektronikus változatot.
- A Felsőoktatási és Tudományos Tanács 2006.
december 13-án tartotta soron következő ülését az
Oktatási és Kulturális Minisztériumban. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében dr. Inzelt Péter ,
tagozatvezető vett részt az ülésen.
Közgyűlés előkészítése:
- A Magyar Innovációs Szövetség 2007. évi tisztújító
közgyűlésének jelölőbizottsága Dr. Krómer István
vezetésével ülést tartott 2006. december 21-én, a
Szövetség székhelyén. Az ülésen áttekintették a tagintézmények által eddig visszaküldött jelölőlistákat. A jelölőbizottság úgy döntött, hogy további konzultációk
után alakítják ki a végleges jelölőlistákat.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

6. A VT foglalkozott, ill. megtárgyalta „A kis- és középvállalatok fejlesztésének koncepciójáról” szóló előterjesztésre adott Szövetségi véleményt, és Egyed Géza szakállamtitkárnak arra érkezett válaszát. A VT úgy döntött,
a szakállamtitkár válaszát az internetes portálra felteszi, és álláspontját az államtitkárnak közvetlen megküldendő rövid levélben rögzíti.
7. A VT szavazást követően – egy tartózkodás melletti –
határozatot hozott, hogy dr. Pakucs Jánost delegálja a
Kutatási Technológiai és Innovációs Tanácsba (KTIT).
8. A VT – Garay Tóth János, elnökségi tag javaslata
alapján – döntött arról is, hogy a közgyűlésen – második
alkalommal – átadásra kerül a MISZ Média (sajtó) Díja
is.

A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségének Elnöksége ez évi első ülését 2007. január 17-én
tartotta az MGYOSZ székház Panoráma Termében. A
Magyar Innovációs Szövetséget dr. Pakucs János ,
elnök, az MGYOSZ alelnöke képviselte.
Napirenden az MGYOSZ január 31-ei évi rendes közgyűlésének anyagai szerepeltek, amit az elnökség elfogadott.

„A kis- és középvállalatok fejlesztésének koncepciójáról”,
december végén kialakított Szövetségi véleményre
Egyed Géza GKM szakállamtitkár választ küldött, levélben.
A MISZ Vezető Testülete kialakította álláspontját, és
megküldte válaszát a szakállamtitkárnak.
Mindkét levél internetes portálunkon olvasható, az Aktuális menüpontnál.

2. 7 új tag belépését hagyta jóvá a Vezető Testület:
JNSZ Megyei Gazdaságfejlesztő Kht.
Empirica Gazdasági és Társadalomkutató Intézet Kft.
Csomay Károly, egyéni vállalkozó
Thales Zrt.
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft.
IFUA Horváth and Partners Consulting Kft.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében
január 30-án jelenik meg az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) két első pályázati kiírása, amely 5
pályázati csomagra bontva jelenik meg a „Vállalati technológia fejlesztés” és a „Munkalehetőség teremtő beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben” címmel.

3. A VT egyeztetés és kiegészítés után egyhangúlag
jóváhagyta
a
Szövetség
tervezett
Alapszabálymódosítását és SZMSZ-módosítását.
A VT határozott arról, hogy az előre kiküldendő Alapszabály-tervezethez írásos hozzászólási lehetőségre a
közgyűlést megelőzően 1 hétig van lehetősége a tagintézményeknek.

A pályázati kiírások tervezetét az NFÜ, még a hivatalos
kiírás előtt meg kívánta vitatni az érintett szaknai csoportok képviselőivel, így a Magyar Innovációs Szövetséggel is. Dr. Vági Márton, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Írányító Hatóság elnökének felkérő levelére Szövetségünk az összegyűjtött taintézményi véleményeket január 18-án eljutatta az NFÜ Gazdasági Versenyképesség Operatív Program Irányító Hatóságának.

4. A Vezető Testület véglegesítette a 2007. évi tisztújító közgyűlés programját. A közgyűlés időpontja 2007.
február 20.
Ezt követően dr. Pakucs János , elnök rövid tájékoztatást adott a Jelölő Bizottság munkájáról.
5. A Vezető Testület véglegesítette, majd egyhangúlag
jóváhagyta a 2006. évi éves beszámolót és egyhangúlag elfogadta az előzetes, 2006. évi gazdasági beszámolót.

A javaslatok megvitatására az NFÜ-ben 2007. január
22-én került sor. A találkozón a Magyar Innovációs
Szövetséget dr. Szabó Gábor , általános alelnök képviselte. Az összegyűjtött és megvitatott véleményeket az
NFÜ január 29-ig feldolgozza, ezt követően a véglegesített pályázati kiírást honlapukon tesszik közzé.
A specifikusan az innovatív vállalkozások számára kiírandó pályázatokat később teszik közzé.
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Az AiF díjmentes megjelenési lehetőséget biztosít
németországi internetes lapban. A népszerű tudományos szinten bármilyen témakörű magyar innovatív találmányról, eljárásról, berendezésről, tudományos rendezvényről szóló cikk, maximum fél oldal terjedelmű
lehet.
Az anyag magyar nyelven is beküldhető, a fordítást,
illetve a szerkesztést a szervezet munkatársai átvállalják.
Részletesebb információ: Szepessy Péter, telefon:
479-9011, e-mail: peter.szepessy@neti.hu, vagy
Moldoványi László, telefon: 479-9013-es, e-mail:
laszlo.moldovanyi@neti.hu.

A Magyar Innovációs Alapítvány részére 2006-ban
289327 Ft került befizetésre az SZJA 1% közcélú
felhasználásra felajánlott összegből.
Ez az összeg a Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriumának határozata értelmében kizárólag a 15. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny legjobb
10 pályázatának elkészítői részére megítélt ösztöndíjként került felhasználásra.
Ezúton is köszönjük a támogatást!

Judith Brussee, a holland EVD (a Holland Gazdasági
Minisztérium nemzetközi üzleti kapcsolatokat el ősegítő
szervezete) Közép- és Kelet– Európáért felel
ős vezetője
hivatalos magyarországi látogatása során, Dr. Varga
Mária, a Holland Királyság Nagykövetségének vezető
tanácsadójával együtt, 2007. január 18-án felkereste
a Magyar Innovációs Szövetséget is, ahol megbeszélést
folytattak dr. Antos László , ügyvezető igazgatóval.
A találkozón Judith Brussee az EVD-ről adott tájékoztatást, ill. tájékozódott Szövetségünk tevékenységéről.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara hagyományos évköszöntő összejövetelét
2007. január 8-án tartotta Miskolcon, a Kamara
Szentpáli Termében, melyre meghívta a régió gazdaságáért felelősséget érző partnerei – vállalatok, vállalkozók, önkormányzatok, egyetem és kutatóintézetek, intézmények, köztük Szövetségünk – képviselőit, valamint
képviselőket, politikusokat.
A nagyszámú megjelenteket Bihall Tamás, a Kamara
elnöke, Szabó György, az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, Orosz Lajos, Miskolc
város alpolgármestere és dr. Patkó Gyula , a Miskolci
Egyetem rektora, Szövetségünk elnökségének tagja
köszöntötte.
A résztvevők kötetlen eszmecsere keretében beszéltek
a régió előtt álló aktuális feladatokról, elkötelezték magukat a partnerség eszméje mellett. A rendezvényen
Szövetségünket dr. Siposs István , regionális igazgató
képviselte.

A Heves Megye Innovatőre Díjakat 2007. január 3-án,
a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara gazdasági

Hírek
évnyitóján, a Hotel Eger & Parkban, Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke adta
át.
Díjazottak:
- Rolf Roeder, a Magnetec-Ungarn Kft. ügyvezető
igazgatója
Az 1989. évben alapított cég nemzetközileg is elismert
eredményeket ért el mágnestechnológia, illetve a
nanokristályos anyagok alkalmazása területén, mely
eljárásokat szabadalmaztatott. A Kft. kiemelkedő fontosságúnak tartja a magyarországi kutatás-fejlesztési
tevékenység folytatását.
- Dr. Pet ő Béla, a Fish and Food Kft. ügyvezető igazgatója
Korszerű élelmiszeripari eljárások kifejlesztésében és
bevezetésében kiemelkedő eredményeket értek el, többek között a speciális igényeket kielégítő halpogácsa
előállítása, a hazai halfajtákra alapozott élettanilag optimális termékek gyártása, a finomított halolaj élelmiszeralkotóként történő felhasználása területein.
- Gál András, a Flott-Trans Kft. ügyvezető igazgatója
Nemzetközileg is elismert újszerű megoldások kerültek
kidolgozásra a szállítmányozás területén információs
technológia alkalmazásával. A Volvo haszongépjármű
javításához, karbantartásához szükséges műszaki és
szellemi háttér megteremtésével a márkaspecifikus
diagnosztikai műszerezettségével a régió meghatározó
fuvarozó, szállítmányozó, szerviz és logisztikai bázisa.
- Tóth Péter, a TOMETH Kft. ügyvezető igazgatója
A gépipari vállalkozás a régió tudásbázisát innovációs
kapacitását is felhasználva folyamatosan fejleszti gyártmányait, így többek között saját tervezésű mechanikus
rendszereket, különféle szerszámokat. Kooperációs
készsége a megrendelők felé magas szintű integrált
hálózati együttműködéssel párosul

A Pázmány Péter Program keretén belül a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával január
első hetében elkészült a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont éves jelentése magyar és
angol nyelven.
A kiadvány részletesen foglalkozik a K+F programokkal,
az alkalmazásfejlesztési főirányokkal, a köztesréteg,
tudásbázis és grafikai alkalmazásokkal, az eBiztonságfejlesztésekkel, valamint a grid és biztonsági
laborral. Továbbá tartalmazza a főbb 2006. évben elért
tudományos szakmai és gazdasági eredményeket.
A kiadvány Titkárságunkon rendelkezésre áll. További
információ a 463-1188-as telefonszámon kérhető
Risztics Pétertől.

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
A Magyar Innovációs Szövetség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Duna TV Zrt. által, a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával a
2006/2007-es tanévre, a 15 és 20 év közötti korosztály számára – az Európai Unió országaiban minden
évben megrendezett „Contest for Young Scientists” (Ifjú
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Tudósok Versenye) c. versenysorozat részeként – meghirdetett 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny első szakasza lezárult.
A 2007. január 4-i határidőre összesen 109 pályázatot
küldtek be a fiatalok. Néhány érdekesebb adat a pályázókról:
A pályázatok célkitűzés szerinti megoszlása
66

– többségi szavazással – 62 pályázatot fogadott el, ill.
javasolta a részletes kidolgozását.
Az elfogadott pályázatokat 2007. május 3-ig kell részletesen kidolgozni. A végső döntésre a zsűri május végi
ülésén kerül sor, amelyen nemcsak a több mint másfél
millió forint összegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek,
hanem meghatározzák, illetve kiválasztják azt a három
pályázatot is, amelyek képviselhetik Magyarországot
2007. szeptember 14-19. között az európai döntőn,
Valenciában.
INNOSTART

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

43

Tudományos kutatás, tanulmány
Eszköz, eljárás

43
66

A pályázók megoszlása iskola szerint
12

6

35
83

Gimnázium
Szakközépiskola
Egyetem, főiskola
Egyéb (pl. ált. iskola)

83
35
12
6

A pályázók megoszlása lakhelyük szerint
29

38

Budapest
Dunántúl
Kelet-Magyarország
határon túli

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Az INNOSTART – mint az INNOREG Regionális Innovációs Ügynökség tagja – ezúton tájékoztatja a KözépMagyarországi régió potenciális pályázóit, hogy megkezdődött a Közép-magyarországi régiót érintő pályázati kiírások szakértői egyeztetése.
A hét magyarországi régió közül a közép-magyarországi
régió az egyetlen, ami a gazdasági fejlettsége miatt
versenyképességi régió kategóriájába sorolódik. Ez azt
jelenti, hogy a többi hat felzárkóztatási régióval szemben, ez a térség nem jogosult a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program (GOP) támogatásaira, így saját regionális forrásaiból kell megoldania egyes fejlesztéseit. A
Közép-Magyarország Operatív Programjának (KMOP)
most szakmai vitára bocsátott pályázati tervezetei lényegében megfelelnek a GOP hasonló vállalkozásfejlesztési kiírásainak.
A KMOP keretében két pályázati kiírás megjelenése
várható 2007. január 30-án, „Vállalati technológia
fejlesztés” témájában.
A pályázatok meghirdetése után további részletes tájékoztatás Szegner Erzsébet, projektmenedzsertől kérhető a 382-1511-es telefonszámon.
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51

18
51
38
29

A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál, az MTA Biológiai
Kutató Központ Biofizikai Intézet igazgatója vezetésével
az alábbi szempontok szerint értékelte a beadott témajavaslatokat:
•
a probléma megközelítésének eredetiségét és
kreativitását,
•
a kidolgozás alaposságát, ill. tudományos értékét,
•
az eredmények ésszerű és világos értelmezését,
•
megvalósítható-e 2007. május 3-ig,
•
a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra.
A zsűri a végleges döntést, részletes értékelést követően, 2007. január 19-én testületileg hozta meg. A zsűri

A 39 tagot számláló Országos Biomassza Klaszter a
biomassza értéklánc szereplőiből, a biomasszával foglalkozó vállalkozásokból, szervezetekből és magánszemélyekből áll.
A klaszter missziója, hogy képviselje és elősegítse a
fejlődését egy olyan fenntartható, környezetbarát iparágnak, amely a mezőgazdasági, erdészeti, állattenyésztési és élelmiszeripari melléktermékekből és hulladékokból, energetikai növényekből, biomassza formájában
értéktöbbletet adó terméket (energiát, üzemanyagot és
vegyipari terméket stb.) állít elő. A fenti tevékenységet
az európai és hazai más hasonló szervezetekkel koordinálva végzi.
A klaszter célja, hogy a tagokkal együttesen fellépve
segítse elő a biomassza témával foglalkozó érintettek
tevékenységét azáltal, hogy bekapcsolja őket a szakmai
információ-áramlásba, felméri a rendelkezésre álló
kistérségi biomassza potenciálokat, gyártási lehetőségeket és elosztási csatornákat, valamint széles körű
felvilágosító tevékenységet folytat a biomassza termelés
és hasznosítás műszaki, tudományos és gazdasági
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vetületeiről. Az Országos Biomassza Klaszter szolgáltatásainak fejlesztésére a Közösségi Alapból (ERFA) és
hazai központi költségvetési előirányzatból nyert támogatást a GVOP 1.1.3 pályázat keretében.
További
klaszterrel
kapcsolatos
információ
www.biomasszaklaszter.hu oldalon található.

a

Egyéb fontos információ Szilbereky Judittól kérhető a
1-3821514-es
telefonszámon,
illetve
a
szilbereky.judit@biomasszaklaszter.hu e-mail címen.

Az Európai Unió által finanszírozott SEED-REG Interreg
IIIC projekt keretében az INNOSTART célja, hogy egy-két
éven belül az új, jó piaci lehetőségekkel rendelkező projektek megvalósítására álljon rendelkezésre országos
vagy regionális szinten finanszírozás.
Ennek elősegítése érdekében az INNOSTART a minisztériumok, állami kockázati tőketársaságok, üzleti angyalok, innovációs központok és egyetemek képviselőiből
álló szakértői csoport részére találkozót szervez a nemrégiben elkészült a korai szakaszra, elsősorban magvető finanszírozásra vonatkozó megvalósíthatósági tanulmány megvitatására január végén. A találkozó tervezett
időpontja 2007. január 30.
A megbeszélés célja, hogy a hazai helyzetelemzésen
alapuló, nemzetközi tapasztalatokat felhasználó és a
hazai szakértőkkel folytatatott egyeztetések eredményeként létrejött megvalósíthatóság tanulmányt a szakértők
értékeljék, és a kapcsolódó észrevételeket megvitassák.
A tanulmány szerint olyan integrált szolgáltatáscsomag
kialakítására van szükség ma Magyarországon, amely
az ötlet piaci lehetőségeinek vizsgálatától a konkrét
vállalkozás fejlesztéséig a tőke mellett egy mentoring
hálózaton keresztül szakértői támogatást nyújt az ígéretes projektgazdáknak és vállalkozásoknak.
Bővebb információ a www.innostart.hu
www.seedreg.com oldalon található.

vagy

a

A
projekttel
kapcsolatosan
további
információ
Szilbereky Judittól kérhető a 382-1513-as telefonszámon, vagy a judit.szilbereky@innostart.hu e-mail
címen.

Regionális Innovációs Ügynökségek
A Regionális Fejlesztési Tanács által 2006. évben
létrehívott „Innovációs díj”-at az Észak-Magyarországi
Regionális Innovációs Tanács döntése alapján négyen
vehették át a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
pénzügyi támogatásával együtt 2006. december 19én.
A Kamara és egyéb szakmai érdekképviseletek javaslata, valamint az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács tagjainak előterjesztése alapján azok a
természetes személyek kapták a díjakat, akik tevékenységük, eddigi életútjuk, eredményeik alapján sokat tet-

tek a régió innovációs folyamatainak előmozdításának,
fejlesztésének, népszerűsítésének érdekében.
Az előterjesztés alapján a korábbiakhoz hasonlóan,
sorrendiség megállapítása nélkül kerülnek elismerésre
az alábbi szakemberek:
Dr. Vékony Sándor (Miskolc), a Magyar Innovációs
Szövetség Elnökségének választott tagja, részt vesz a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselőjeként a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara Innovációs Kollégiumának és Környezetvédelmi
Kollégiumának
munkájában.
Az
Északmagyarországi Gazdasági Közösség elnökhelyetteseként, a Regionális Innovációs Tanács tagjaként segíti a
régió kis- és középvállalkozásainak innovációs tevékenységét.
Smuczer Tibor (Eger), a Sanatmetal Kft. (tagintézményünk) kutatás-fejlesztési vezetőjeként jelentős érdemeket szerzett abban, hogy a magyar tulajdonban lévő
középvállalkozás az Európai Unió tagországain túl Amerikában, Ázsiában, Ausztráliában is megjelent termékeivel.
Sándor Ildikó (Salgótarján), 2001. óta vezeti az ITDH
Észak-Magyarországi Regionális Képviseletének helyi
irodáját. Arra törekszik, hogy ráirányítsa a figyelmet a
magas szellemi hozzáadott értékkel működő vállalkozások piacképes termékeire, szolgáltatásaira. Nógrád
megyében innovációt népszerűsítő tevékenységet végez,
melynek célja, hogy javuljon Nógrád megye forráslekötő
képessége.
Nagy Korsa Judit (Miskolc), a Miskolci Regionális Rádió munkatársa, a RÁDIÓ-INN műsor 2006-ban történt
beindításával teljes mértékben újszerű megközelítésben
igyekezett elérni azt a célt, hogy az innováció fontossága tudatosodjon az „utca emberében”, és kiemelkedő
szereplőit megismerhesse az Észak-magyarországi
Régió.

G

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

A Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., a Magyar Fejlesztési Bank támogatásközvetítési igazgatósága, az IT
Információs Társadalom Kht. valamint a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosító Iroda integrálásával megalakult a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) Zrt., jelentette be Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakállamtitkára a
2007. január 11-én tartott sajtótájékoztatón Budapesten.
A GKM szakállamtitkára kiemelte, hogy az Európai Bizottság közzétette a pénzügyi kifizetések tekintetében
legjobban teljesítő operatív programok listáját, és ezen
két magyar operatív program - a GVOP és a Környezetvédelmi és Infrastruktúra Operatív Program (KIOP) benne van a legjobb hatban.
Az eseményen Egyed Géza hangsúlyozta, hogy a MAG
Zrt. megalakításával - a kormány célkitűzéseinek megfelelően - egyablakos, költséghatékonyan működő, átlátha-

7

38

Szakirodalom-figyelõ
tó közfinanszírozást közvetítő szervezet jön létre. Továbbá az új szervezet 2007-ben 10 százalékkal, 450
millió forinttal kevesebb költséggel működik majd, mint
az integrált – az első Nemzeti Fejlesztési Terv végrehajtásában közreműködő – négy szervezet tavaly együttesen.
Szakállamtitkár Úr felhívta a figyelmet arra, hogy a GOPban a vállalkozások számára kedvező változás lesz a
Gazdasági Versenyképesség Operatív Programhoz
(GVOP) képest például, hogy az egyablakos rendszer
kialakításával az ügyfelek számára átláthatóbbak és
elérhetőbbek lesznek a pályázatok, rövidülnek a határidők, csökken a biztosíték mértéke, és csak a szerződéskötéskor kell bemutatni az egyéb dokumentációkat.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által vezetett
Tárcaközi Ellentételezési Bizottság 2006. évi utolsó
ülésén összesítette a Gripen ellentételezés (offset)
2006. évi eredményeit.
A Bizottság a jelenleg hatályos 14 ellentételezési megállapodásból adódó 276 Mrd Ft összértékű ellentételezési kötelezettségből 2006-ban 82,7 Mrd Ft értékben
fogadott el teljesítési benyújtásokat. Ezzel a programok
végrehajtása 89%-os összesített szintet ért el, amiből
21,4 %-ot a befektetések tesznek ki.
A Bizottság újabb ellentételezési teljesítéseket is jóváhagyott: a RÁBA részére közel 40 Mrd Ft értékben, a
Gripen International részére pedig 12 Mrd Ft értékben.
Külön kiemelendő, hogy az összességében 191 Mrd Ft
értékű Gripen ellentételezési program teljesítési szintje
ezzel már elérte a 95%-ot.
A Bizottság megállapította, hogy az ellentételezés betölti a prioritásként meghatározott hármas funkciót:
- a védelmi kiadásokat értékes gazdasági programokkal kompenzálja,
- hozzájárul a védelmi kiadások takarékos és racionális struktúrájának kialakításához,
- egyedi eszközként támogatja a hazai biztonsági és
védelmi, valamint a kettős felhasználású, csúcstechnológiát képviselő iparágak fejlődését.
2006-ban 5 új ellentételezési megállapodás megkötésére került sor, összesen 12,4 Mrd Ft értékben. Ezek
a megállapodások elsősorban a Gripen vadászrepülőgépek fegyverzete beszerzésének ellentételezését szolgálják.

A GOP-ban a GVOP-hoz képest növekszik a vállalati innováció súlya, a vissza nem térítendő támogatások felhasználásában a komplex fejlesztések kerülnek előtérbe.
Változás lesz, hogy bevezetik a visszatérítendő támogatásokat is. A biztosítékok változásáról kapcsolatban
elhangzott, hogy 5 millió forintról 10 millióra növekszik
a
biztosítékadás
alóli
általános
mentesség
értékhatára. A támogatás 120 százalékáról 100 százalékára csökken a biztosíték mértéke. A projekt fenntartási időszakára 50 millió forint alatti támogatásnál nem
kell biztosítékot adni, 50 millió forint felettinél a támogatás 50 százalékára csökken a biztosíték értéke, valamint 5 évről 3 évre mérséklődik a biztosíték fenntar-
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tásának kötelezettsége. Egyszerűbb lesz továbbá a
pályázati adatlap.
Az ütemezéssel kapcsolatos információ: a GOP első
pályázatainak tervezetét szakmai egyeztetésre bocsátotta az NFÜ, január végén írják ki a pályázatokat. Ezt
követően március után, illetve májusban várhatók további pályázati kiírások a GOP-ban.

Magyar Szabadalmi
Hivatal
A „Találd meg-, ki-, fel” sze llemitulajdon-védelmi vetélkedő díjkiosztójára 2006. december 18-án került sor a
Magyar Szabadalmi Hivatalban.
Az 5 fordulós vetélkedő 2006 októberében és novemberében zajlott, miközben a résztvevők 19 megyei és
két városi kereskedelmi és iparkamara internetes honlapján találkozhattak a kérdésekkel. A válaszokat az
MSZH honlapján kísérhették figyelemmel az érdeklődők,
természetesen csak a kérdések beküldési határidejének
lejárta után.
Az MSZH szakmai irányításával folyó versengésre 79-en
jelentkeztek, s a legalább 4 fordulón keresztül kitartó
45 – vegyes korosztályú – játékos teljesítményét hasonlították össze. Decemberben 5 városban regionális
díjkiosztót tartottak, s a vetélkedés záróaktusa volt az
országos rendezvény, ahol értékes művészeti könyveket
és kreativitást fejlesztő játékokat nyertek az alábbi versenyzők:
- 1 helyezés: Korom Csaba (Győr), Vörös Lászlóné
(Veszprém)
- 2. helyezés: Schmidt László (Nagykanizsa)
- 3. helyezés: Smahó Melinda (Győr), Vörös Zsófia
(Veszprém), Schwarckopf Beáta (Mánfa).

„Beszélgetés a nanotechnológiáról” címmel tart előadást Csurgay Árpád akadémikus, egyetemi tanár a
Magyar Szabadalmi Hivatal "Szép beszélgetések" sorozatának következő előadásán, mely 2007. február 6-án
17.30-kor kerül megrendezésre az MSZH Garibaldi
Klubjában (Budapest, V. ker., Garibaldi utca 2).
További információ az MSZH honlapján (www.mszh.hu)
olvasható.

Megjelent a "Szép beszélgetések" második folyamának beszélgetéseit összefoglaló kötet, amely 1800
forintos áron megvásárolható, illetve megrendelhető a
Magyar Szabadalmi Hivatal ügyfélszolgálatánál, a 4745561-es telefonszámon.

Szakirodalom-figyelõ
Winkler Róbert: 47 kedvenc járművem - Tericum
Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
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Ez valami egészen különleges: a nagyon tanulságosnak
és a nagyon szórakoztatónak kitűnő ötvözete, és mindez
egy voltaképpen nagyon is gyakorlatias témáról. 47
jármű használati értékének, főbb műszaki és ergonómiai jellemzőinek előadása élvezetes, színes - tehát jó
irodalmi értékű - elbeszélésben. Mindez nem csekély
mértékben használati útmutatóul is szolgál, azok pedig,
akik egy ilyesfajta jószág esetleges vásárlását fontolgatják, ehhez is sok értékes információt kapnak innen.
Winkler nagyon tud írni. Itt nem is csak egyszerűen
kiváló előadó, hanem az írásaiból rendre kicsillan két
igen fontos erény: szereti a témát, amelyről ír, jelen
esetben a járműveket, azok kezelését, használatát, sőt
gondozását is, és érezhetően egészen jól ért is ehhez.
Napjaink gyermekeként a hasonlatai néha kissé hajmeresztőek, nem mindig a szigorú prüdéria kívánalmai
szerint valók, az összbenyomás viszont, amelyet az itt
sorakozó írások bennünk keltenek, négy szóval jellemezhető: érdekes, kellemes, intelligens és hozzáértő. És,
amint említettem, igen hasznos műszaki, gazdasági,
ergonómiai és használati információkkal is szolgálnak a
bemutatott járművekről.
Mesterségének - bár már inkább művészetnek nevezném - címere: úgy tud szólni témákról, hogy az is szórakoztatónak találja, akit a szóban forgó téma egyáltalán nem érdekel. Így beszélt pl. a Nagyvárosi természetbúvár c. kötetében (Tericum, 2005 - MISZ Hírlevél
2006/7. sz.) olyan városlakó állatokról, rovarokról,
amelyeket akkor lássak, ha piros hó esik, de írásai így is
kellemesen mulattattak. Akit pedig érdekel napjaink
robbanómotoros járműveinek világa, és olvasni is szeret, az nagyon megkedveli ezt a kötetet.
Az itt szereplő gépek választéka igen csak sokszínű: a
járgánytól a köznapi értelemben vett autókon át a műfaj
egészen elegáns, sőt káprázatos képviselőiig ível. Íme
néhány kiragadott példa:
Kugelmann-féle Csettegő (nevezhetnénk házilagos
barkácsolmányú géperejű öszvérnek is, amely, olvashatjuk, némi szocialista lobbizás eredményeként lassú
jármű néven kapta létének hivatalos elismerését): „Gazdaságtörténeti szempontból a marxizmus gyakorlati
megvalósulásával
foglalkozó
történészek
álma.”.
Cadillac DeVille halottaskocsi. Az egyetlen honi példány
Kiskőrösön teljesít szolgálatot. Winkler szerint egy ’87es DeVille-nél méltóságteljesebb autó nem sok van, az
európai konkurenseket, a Volvót és a Mercedest vastagon veri.
Alfa Romeo Alfetta: „Az olasz autók nem úgy rosszak,
mint mondjuk egy rossz angol autó, mint egy átlagos
Rover például, ami ezer sebből vérzik, érdemi fejlesztést
alig végeztek rajta, és a dizájn során nem vették figyelembe, hogy egyszer még emberek fogják használni,
nagy eséllyel közlekedés céljára. Az olasz autók zseniálisan, imádnivalóan rosszak, és ilyen szempontból talán
az Alfa a legolaszabb autó.” Alfa Romeo GTV: „A beszállás kész humorfesztivál.” Caterpillar 771D (dömper
az istenadta): „Ordas egy borzalom. 114 millió Ft az
ára, de nem a 33 tonna acél, a 18 literes motor, vagy
a márkanév kerül ennyibe, hanem maga a bányagépség. A konzervatív dizájn iskolapéldája.”
Honda Hornet CBF 600 (motorkerékpár): „A Hornet az
eredeti kentaur-állapot visszaállítása, ahogy a japán

Szakirodalom-figyelõ
mondja, dzsinba ittai, ló és lovas tökéletes egysége.
Mindenkiből elmebeteg, vad motorost csinál, szívem
szerint 30 év alatt nem is engedélyezném, vagy legalábbis használatát két hónapos baleseti sebészeti
kisegítő munkához kötném.”
És van itt BMV M6, Chrysler PT Cruiser, Jaguar EType, Land Rover Defender, Lexus RX 400H, de úgyszintén Lada Niva, Dacia Lastun („Szülőanyja által is
eltaszított gyermek”), UAZ 469B „Bambinál is hálásabb
játszópajtás” - mindegyik írás említést érdemelne.

Steve Watkins & Clara Jones: Felejthetetlen utazások, amelyek nélkül nem teljes az élet - Alexandra
Kiadó / BBC, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése
Jó ez a „Felejthetetlen...” sorozat, amelyet az Alexanda
a BBC-től átvett. Steve Davey: Felejthetetlen tájak, amelyeket látni kell c. kellemes, érdekes kötetéről már szóltunk (MISZ Hírlevél 2006/22), és van a Steve Watkins
- Clare Jones szerzőpárosnak egy újabb, szintúgy kitűnő
könyve is, Felejthetetlen kalandok a világ legszebb tájain
címmel (Alexandra Kiadó / BBC, 2006), amelyről hamarosan beszámolunk. A BBC-re ezúttal is érdemes
felfigyelnünk - kitűnő márka egy ilyesfajta műnek. Eleve
biztosak lehetünk abban, hogy benne jó minőségű,
megbízható tájékoztatást kapunk.
Képek, képek, szebbnél szebb fényképek gazdag és
változatos sora a világ negyven tájáról. Akad ugyan egykét banális is, néhányuk rosszul bírja a lekicsinyítést, de
a túlnyomó többségük a fényképezés mesterműve. S
felejthetetlenül megragadó látványt itt nem csak olyan,
nekünk egzotikus tájaik, jelenetek felvételei nyújtanak,
mint pl. a napfelkelte Las Vegas és a Mojave-sivatag
felett, a kínai Nagy Fal képei,Dzsodhpur „kék városa” az
erőd felől, a dzsaiszalmeri kereskedők lakóházainak
díszes homlokzata, vagy a patagóniai Torres del Paine
nemzeti Park szikla-gúlája, hanem szintúgy olyan köznapi
témák képei is, mint egy lovaglás lábnyomai a tengerpart nedves fövenyén (jelen esetben az új-zélandi Paquiri
Beachen), egy göcsörtös fatörzs (történetesen a namíbiai Csontváz-parton) - és sorolhatnánk. Voltaképpen,
ha a képek címén túl egy sor sem lenne a kötetben,
akkor is felemelő szórakozást kínálna.
Negyven utazás, a föld negyven tájának, helyszínének
képei, hangulatai, élményei, kalandjai képekben, leírásokban és gyakorlatias megjegyzésekben elénk vetítve.
Érdemes odafigyelnünk a szerzők ezekhez fűzött szavaira: „Az úti célok, amelyeket választottunk, akár önmagukban is lenyűgözőek lehetnének. Legvarázslatosabb
emlékeink többsége azonban a legkisebb részletekhez
és a múlandó pillanatokhoz kötődik. Ezek a múló képek,
drámai és fenséges pillanatok teszik bolygónkat olyan
különlegessé.” Valóban, ezt kapjuk e kötetben. Ám „a
józanság útjára visszahullva” azt is el kell mondanunk
róla, hogy ez sem éppen az átlagemberek számára
könnyen elérhető utazások könyve. Idézzük ehhez ismét
a szerzőket: „Ahol lehetett, megpróbáltuk az utazást
egy extra adag stílussal színesíteni, hogy igazán felejthetetlen legyen. Egy szafari a serengeti parkban mindenképp csodálatos; azonban ha van egy kétszemélyes
magánjárgányunk, egy tágas sátortábor, ahol finomságokat szolgálnak fel, saját, jól képzett vezetőnk, akkor a
kaland biztosan több lesz, mint hétköznapi. Mi arra
jöttünk rá, hogy ezek a „luxusok” jobbára megérik az
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árukat.” Óh hogyne, ehhez csak az kell, hogy teljen is
reájuk.

ményének méréséről. Ugyanakkor szem előtt kell tartanunk, hogy az itt elmondottak a brit joghoz igazodnak.

Tehát utazzunk! A címekből: Kutyaszánhajtás, Svédország / Álmodni az ausztrál őslakosokkal / Vadvízi evezés, Zambia / Légyhorgászat és whisky, Skócia /
Utazni
elefántháton,
Nepál
/
Fürödni
egy
gyógyhőforrásban, Izland / fesztivál a Szaharábanm
Tunézia / Rizsszállító csónakon hajókázva, India /
Gyöngyök után kutatva, Francia Polinézia. A szerzők azt
is kiemelik: több nagy helyszín azért maradt ki, mert
Steve Davey (fent említett műve) már szól róluk.

Vitathatatlan tény, hogy a nagy játszmában, amit a
nyereség elérése érdekében tett befektetések világa
alkot, nincs és elvileg sem létezhet biztosan nyerő stratégia. Itt a legjobb útmutató is csak gondolkodni segít,
de a siker, a nyereség elérését nem biztosíthatja - ez
megkerülhetetlenül következik e piac természetéből.
Mindenkor hasznos stratégia viszont, hogy igyekezzünk
jól megismerni a befektetési eszközöknek, műveleteknek
a választékát, valamint azok működési módját, természetét, ide értve a befektetők döntéseinek mozgató
rugóit is, és e hozzáértésre építsük a befektetési ügyleteinket. Ebben segít a hatalmas, és igen jól előadott
tudásanyag, amelyet ez a könyv kínál, benne kitűnő
magyarázatokkal, és a megértést könnyítő példákkal,
sokat segíthet e tanulásban - és végső soron a jobb
befektetésben.

Glen Arnold: The Financial Times Guide to Investing The Definitive Companion to Investment and the Financial Markets A Financial Times útmutatója a befektetéshez - A
hiteles irányadó kézikönyv a befektetéshez és a pénzpiacokhoz - Financial Times / Prentice Hall, 2004
Dr. Osman Péter ismertetése
Ilyen útmutatónál kritikus jelentőségű a szakmai megbízhatóság. A gazdasági szakkönyvkiadók legjobbjai közé
tartozó Prentice Hall, valamint a világ egyik legolvasottabb és legnevesebb pénzügyi lapja, a Finacial Times a
garancia arra, hogy ez a kötet, amely kettejük szaktudásából merít, biztosan korrekt, megbízható útmutatással szolgál ezen a rendkívül kényes területen, ahol
minden hiba, tévedés árát pénzben, vagy legalább is
elmaradt haszonban kell megfizetni. A tanulmányozása
során sem fedezünk fel benne hibát. Kivéve a bevezetőt: azokat az ostobán reklámízű, e könyv komolyságához semmiképpen sem illő állításait, miszerint esztelenség befektetési szakértőknek fizetni, hogy lényegesen
nagyobb hozamot érjenek el a pénzünkkel, mint amit
magunk el tudunk érni, továbbá, hogy tévhit, hogy a
magánbefektető eleve hátránnyal indul a hivatásos
szakértőkkel szemben, és ha felvérteztük magunkat jó
alapismeretekkel a befektetés tudományában, akkor
megszabadulhatunk a feltevéstől, hogy azok jobbak
lennének nálunk.
Ettől eltekintve, valóban kitűnően segít megismerni, és
érteni az értékpapírokba és bizonyos származékos ügyleteikbe történő befektetés világát. Tudni kell azonban,
hogy ez a technikai kérdésekre vonatkozik, jelesül arra,
hogy melyek a meghatározó sajátosságaik az egyes
lehetőségeknek, eszközöknek, intézményeknek, mi a
szerepük, mi a működési módjuk. Ezeken részletesen,
és igazán jó magyarázatokkal vezet végig, megmaradva
abban a körben, amely az egyéni befektetőket érdekelheti. Foglalkozik olyan befektetési eszközökkel is, amelyek nálunk nem léteznek.
Tagolása: A befektetés alapjai / A befektetési spektrum: Kollektív befektetési eszközök; Kötvények; „Rendhagyó” részvénybefektetések (itt szól a kockázati- és
magántőkéről, valamint az üzleti angyal befektetésről
is); Opciók; Határidős ügyletek. Terjedelmes rész szól a
cégelemzésről, ami a befektetés tudományának különösen fontos területe. Fejezetcímek innen: pénzügyi jelentések elemzése, könyvelési fogások, iparág elemzés.
Szintúgy terjedelmes rész ad áttekintést a portfolió
menedzselésről - egyebek közt a kibocsátásokról, az
adózási kérdésekről, a cégfelvásárlásokról és összeolvadásokról, a befektető-védelemről, a portfolió teljesít-

A Prentice Hall könyvei a Management Kiadónál (Budapest) is megrendelhetők.

Köszöntjük új tagjainkat!
Tagsorszám
506.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:

MFB Invest Befektetési és
Vagyonkezelő Zrt.
1138 Budapest
Népfürdő u. 22.
Farkas Annamária
452-5700

fax:
e-mail:

452-5702

vezető:

Tzvetkov Julián

telefon:

452-5700

e-mail:

Tagsorszám
507.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:

farkas.annamaria@mfbinvest.hu

tzvetkov.julian@mfbinvest.hu

Ipargazdasági Kutató és
Tanácsadó Kft.
1117 Budapest
Dombóvári út 17-19.
Domonkos Gabriella
204-2951

fax:
e-mail:

204-2952
domonkos.gabriella@ikt.hu

vezető:

Kulcsár Péter

telefon:

204-2951

e-mail:

kulcsar.peter@ikt.hu
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Az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. meghatározóan gazdaságstratégiai- és fejlesztési döntések megalapozását segítő, elsősorban alkalmazott kutatásokat
folytat (helyzetelemzések, tendenciaelemzések, illetve
összehasonlító vizsgálatok). A vállalkozásfejlesztés gyakorlati megvalósításaként az Ipargazdasági Kft. az
1990-es évek első fele óta szervez vállalkozói ismeretek
növelését célzó képzéseket is. Információs kézikönyveket
készít vállalkozások és vállalkozásfejlesztési szervezetek
számára.
1998 óta közreműködik a vállalkozások hálózati
együttműködését segítő és az iparági klaszterek létrehozását támogató projektek szakértői feladatainak megvalósításában. Mindemellett ágazati/üzletági/ piactanulmányokat készít, szervezetfejlesztési és pályázati
tanácsadást, projektvezetést folytat.

Tagsorszám
508.
Székhely:
Kapcsolat:
telefon:

IFUA Horváth & Partners
Consulting Kft.
1119 Budapest
Fehérvári út 79.
Juhász Erika
30/382-8811

fax:
e-mail:

30/382-8889
erika.juhasz@ifua.hu

vezető:

Dr. Dobák Miklós

telefon:
e-mail:

30/382-8828
miklos.dobak@ifua.hu

Az IFUA Horváth & Partners Vezetési és Informatikai
Tanácsadó Kft. a Horváth & Partners cégcsoport tagja.
A Horváth & Partners csoport független nemzetközi
vezetési tanácsadó cég, amely több mint tizenöt éve
kínál különböző ágazatokban tevékenykedő szervezetek
számára magas szintű és jövőbemutató vezetési megoldásokat. Jelenleg Európa hat országában és az Amerikai Egyesült Államokban működnek irodáik.
Tanácsadási filozófiájuk középpontjában a Performance
Architect-i küldetés áll, melynek értelmében céljuk az
ügyfelek teljesítményének átfogó és tartós fejlesztése.
Tanácsadási tevékenységük során innovatív gazdasági
koncepciók kifejlesztésében és megvalósításában, korszerű informatikai megoldások kialakításában vesznek
részt.

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
ÉLET ÉS TUDOMÁNY, 2006. DECEMBER 22., 1657. OLDAL
KÍNA A KUTATÁS -FEJLESZTÉS ÉLÉN
DÉLMAGYARORSZÁG , 2006. DECEMBER 27., 4. OLDAL
MÉRLEGEN A SZEGEDI TUDÁSKÖZPONT
BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, 2006. DECEMBER 30., 4. OLDAL
VIZI E. SZILVESZTER : TÍZSZER TÖBBRE LENNE SZÜKSÉG

Sajtószemle
24 ÓRA, 2006. DECEMBER 30., 6. OLDAL
VIZI E. SZILVESZTER : TÍZSZER TÖBBRE LENNE SZÜKSÉG
TOLNAI NÉPÚJSÁG, 2006. DECEMBER 30., 6. OLDAL
VIZI E. SZILVESZTER : TÍZSZER TÖBBRE LENNE SZÜKSÉG
AMARO DROM, 2006. DECEMBER 31., 7-9. OLDAL
MINDEN SZINTEN SZINTE MINDEN
ÚJ NÉPLAP, 2006. DECEMBER 30., 9. OLDAL
VIZI E. SZILVESZTER : TÍZSZER TÖBBRE LENNE SZÜKSÉG
SOMOGYI HÍRLAP, 2006. DECEMBER 30., 8. OLDAL
VIZI E. SZILVESZTER : TÍZSZER TÖBBRE LENNE SZÜKSÉG
HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2007. JANUÁR 4., 16. OLDAL
EURÓPAI KISUGÁRZÁSÚ TUDÁSKÖZPONT A FŐISKOLÁN
KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP, 2007. JANUÁR 5.,
1-3. OLDAL
JÓL VIZSGÁZOTT RÉGIÓNK A 2004-2006-OS IDŐSZAKBAN
HAJDÚ_BIHARI-NAPLÓ, 2006. JANUÁR 8., 7. OLDAL
INNOVÁTOROKAT SEGÍTENEK
MAGYAR NEMZET, 2007. JANUÁR 9., KEDD, 6. OLDAL
SZEGÉNYEDŐ ÁLLAM GAZDAGODÓ ELIT
A VÁLSÁGBÓL A NEMZETI ÉRDEKEKKEL ELLENTÉTES IRÁNYBA
NEM VEZET KIÚT

„…A kutatás-fejlesztés támogatásának alakulása az
egyik jellemző példája, hogyan változott az állami szerepvállalás. A fejlesztést és alkalmazott kutatást a szocializmusban az állami nagyvállalatok számára kötelezően előírt Műfa (Műszaki és Fejlesztési Alap) tartotta
életben. A nagyvállalatok gazdasági csődje és a kötelező
befizetések eltörlése szinte teljesen megszüntette az
országban az alkalmazott kutatásokat, és ezzel megfosztotta az országot attól a lehetőségtől, hogy saját
műszaki fejlesztésekkel tudjon alkalmazkodni a megnyíló
piacok magasabb technikai követelményeihez…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. JANUÁR 10., SZERDA, 7. OLDAL
ÜZLETI PARTNERÜNK FELHASZNÁLTA A MI M ŰSZAKI ISMERETEINKET

KÜLÖN REGISZTRÁCIÓ
KNOW-HOW

NÉLKÜL IS VÉDELEMBEN RÉSZESÜL A

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 10., SZERDA, 1+4. OLDAL
NEM ELÉG VÁLLALKOZÓ KEDVŰEK A MAGYAROK
„…Az utóbbi években számottevően csökkent és ma
már kritikus szinten van a vállalkozásalapítási kedv Magyarországon - derül ki egy több tucat egyetem együttműködésében készült nemzetközi felmérésből…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 10., SZERDA, 7. OLDAL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 10., 5. OLDAL
CSAK AZ INNOVÁCIÓ JELENT KIUTAT
ORIGO, ÜZLETI NEGYED, 2007. JANUÁR 11.
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KÖZPONT ALAKULT
NAPI ÁSZ, 2007. JANUÁR 11., CSÜTÖRTÖK, 8+9. OLDAL
A PAPÍRBILI IS MAGYAR TALÁLMÁNY
AZ IFJÚ FELTALÁLÓ A SIKER KAPUJÁBAN

11
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Sajtószemle
„…BILL GATES életéhez hasonlítható RÁTAI DÁNIEL
sorsa is, hiszen mindketten vállalkozásuk kedvéért abbahagyták az egyetemi tanulmányaikat. Bill Gates sorsa
ismert, és csak remélni lehet, hogy Rátai Dánielé is
hasonlóan alakul majd…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. JANUÁR 11., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL
2006. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT
FIGYELŐ, 2007. JANUÁR 11-17., 19. OLDAL
GYORSABBAN, TÖBBET, JOBBAN
„…Ha Magyarország térképén vonallal kötnénk össze
azokat a településeket, amelyek közvetlenül, vagy vállalkozói útján közvetve kapcsolódtak az elmúlt három évben az NFT pályázataihoz, meglehetősen sűrű háló
rajzolódna ki…”

ugyanannyit fordított kutatás-fejlesztésre, mint Észtország, kevesebbet, mint Csehország és Szlovénia, de
többet, mint Lengyelország vagy Szlovákia. Az uniós
rangsort Svédország és Finnország vezeti, ahol a bruttó
hazai termék több mint három százalékát költötték
kutatásra. A lista sereghajtója a január 1-je óta uniós
tag Bulgária, itt a fejlesztési kiadások mindössze a GDP
fél százalékát tették ki…”
MAGYAR NEMZET, 2007. JANUÁR 15., HÉTFŐ, 17. OLDAL
FŐTITKÁR LETT A KUTATÓBÓL
„…Magyar kutató, Sarkadi Balázs, az Országos Gyógyintézeti Központ nemrég létrehozott Orvosi Biotechnológiai Intézetének kutatási igazgatója vezeti az idén az Európai Biokémiai Egyesületek Szövetségét…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. JANUÁR 15., HÉTFŐ, 10. OLDAL)
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY

BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, 2007. JANUÁR 11., 5. OLDAL
DIÁK FELTATÁLÓK MUNKÁIT VÁRJA A MEGYEI ALAPÍTVÁNY

NÉPSZAVA , 2007. JANUÁR 15., HÉTFŐ, 5. OLDAL
ÉLEN A TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS ÉS A KÉPZÉS
EZUTÁN MINDIG LESZ SZAKÉRTŐI EGYEZTETÉS A PÁLYÁZATOK

HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2007. JANUÁR 12., 1-3 OLDAL
AZ IPARI PARKOK NAGY RÉSZE TOVÁBBFEJLŐDIK

KÖZZÉTÉTELÉT MEGELŐZŐEN
MEH.HU/TEVÉKENYSÉG/HÍREK, ESEMÉNYEK,

12.
SZILVÁSY GYÖRGY

2007.

JANUÁR

A FELTALÁLÓK VILÁGSZERVEZETÉNEK ELNÖ-

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 15., HÉTFŐ, 5. OLDAL
AZ EU KEVESET KÖLT KUTATÁSFEJLESZTÉSRE

KÉVEL TALÁLKOZOTT

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 15., 5. OLDAL
UNIÓS KÉPZÉSI PROGRAM REGIÓKNAK

MFOR.HU, 2007. JANUÁR 12.
KÜLFÖLDRE IGYEKVŐ CÉGEKET TRENÍROZ AZ ITDH

DUNA TV/ GAZDAKÖR, 2007. JANUÁR 15.
INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. JANUÁR 12., 4. OLDAL
PÓLUS PROGRAM: TÍZ NAGYPROJEKT

IT-BUSINESS, 2007. JANUÁR 16., 9. OLDAL
HETEDIK KERETPROGRAM

SOMOGYI HÍRLAP, 2007. JANUÁR 12., 2. OLDAL
SZÁZMILLIÓKBÓL FEJLESZTENEK
NAPI GAZDASÁG, 2007. JANUÁR 12., PÉNTEK, 4. OLDAL
MAG-OT VETETT A GKM
„…A pályázati eljárások felgyorsítása érdekében a Magyar Fejlesztési Bank Támogatásfejlesztési Igazgatósága, a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., az IT
Információstársadalom Kht., illetve a Kutatás-fejlesztési
Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda új szervezetbe, a
Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.-be (MAG)
integrálódik – jelentette be Egyed Géza, a GKM szakállamtitkára…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 12., PÉNTEK, 3. OLDAL
EGYABLAKOS KÖZFINANSZÍROZÁS
„…Megalakult a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
(MAG) Zrt., az egyablakos közfinanszírozást közvetítő
szervezet - közölte Egyed Géza, a gazdasági tárca szakállamtitkára…”
MÉRNÖK

ÚJSÁG,

XIV.

ÉVF.,

1.

SZÁM,

2007

JANUÁR.,

28.

OLDAL

KUTATÁS- FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓ A BETONIPARBAN
MAGYAR NEMZET, 2007.

JANUÁR

13.,

SZOMBAT ,

11.

OLDAL

KEVESET KÖLTÜNK K +F-RE
„…Magyarország a GDP 0,94 százalékát költötte
2005-ben kutatás-fejlesztésre, míg a 27 tagú Európai
Unió átlaga másfél százalékos volt – derül ki az Európai
Unió statisztikai hivatalának tegnap közzétett jelentéséből. Az Eurostat adatai szerint hazánk 2005-ben

PR HERALD (WS), 2007. JANUÁR 16.
KREATÍV KOMMUNIKÁCIÓ
NAPI ÁSZ, 2007. JANUÁR 16., KEDD, 8+9. OLDAL
MEGVALÓSULT ÖVEGES PROFESSZOR ÁLMA
„…A Csodák palotája az ország talán legkülönlegesebb
szórakoztatóközpontja. Az érdeklődők fizikai kísérletek
sorát ismerhetik meg játékos módon, közben a szülők
sem unatkoznak…”
METRO, 2007. JANUÁR 16., KEDD, 11. OLDAL
ÉRTÉKES ÖTLETEKBŐL ÜZLET: VALDEAL
„…Tekintettel a nagy érdeklődésre, meghosszabbította
a feltalálók számára kiírt pályázat határidejét a ValDeal.
Mint Polgárné Májer Ildikó, a cég vezérigazgatója elmondta, rengeteg olyan ötlet, találmány, fejlesztés
érkezik, amely cége segítségével komoly üzleti sikereket
érhet majd el…”
NÉPSZAVA , 2007. JANUÁR 16., KEDD, 11. OLDAL
MAGYAR GAZDASÁGFEJLESZTÉSI KÖZPONT ALAKULT
„…A napokban új szervezet alakult Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. néven, amelyet a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht., a Magyar Fejlesztési Bank támogatásközvetítési igazgatósága, az IT Információs Társadalom Kht., valamint a Kutatás-fejlesztési Pályázati és
Kutatáshasznosító Iroda integrálásával hoztak létre.
Ezek a szervezetek 2006-ban a Nemzeti Fejlesztési
Terv végrehajtásában működtek közre…”
MFOR. HU, 2007. JANUÁR 16.
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SZEREPE LEHET A KREATIVITÁSNAK AZ ÜZLETI SI-

KERBEN

MFOR.HU, 2007. JANUÁR 16.
INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATOT HIRDET A HENKEL
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. JANUÁR 16., 16. OLDAL
KAMARAI TAGOK FIGYELMÉBE

STOP.HU, 2007. JANUÁR 18.
KEVÉS PÉNZT FORDÍTANAK K +F-RE A ROMÁNOK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 17., 9. OLDAL
A BNP PARIBAS AZ ÉV DERIVATÍV KERESKEDŐJE

ECHO TV, 2007. JANUÁR 19.
BESZÉLGETÉS POLGÁRNÉ MÁJER ILDIKÓVAL

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. JANUÁR 17., 16. OLDAL
INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

STOP.HU, 2007. JANUÁR 19.
NANOTECHNOLÓGIAI LABOR FEHÉRVÁRON

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 17., SZERDA, 7. OLDAL
A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY...
JANUÁR

18.,

CSÜTÖRTÖK,

10.

OLDAL

FEJLESZTÉSI KÖZPONTOT TERVEZ AZ ORGANICA
„…Technológiai fejlesztési központ létrehozását tervezi a
szennyvíztisztítással foglalkozó Organica Környezet
technológiák Zrt…”
NÉPSZAVA , 2007. JANUÁR 18., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL
HATÁRIDŐT HOSSZABBÍTOTT A VALDEAL ZRT.
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 18., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL
MEGÚJULT A KERETPROGRAM
„…Ötvenmilliárd euróból gazdálkodhat a hetedik kutatási
keretprogram…”
DUNA TV, DUNA-REGGEL, 2007. JANUÁR 18.
„…A Vajdasági Tudományos Akadémia három héttel
ezelőtt tiszteletbeli tagjává választotta, avatta Pungor
Ernőt…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007.

JANUÁR

18.,

CSÜTÖRTÖK,

FIGYELŐ, 2007. JANUÁR 18.-24., 8. OLDAL
ÚJ FEJLESZTÉSI KÖZPONT
„…Egyablakos ügyintézést, rövidülő határidőket, a források egyszerűbb elérését ígéri az ügyfeleknek a január
elején létrejött Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
(MAG) Zrt., amely a II. N FT Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának (GOP) közreműködő szervezete lesz…”
KOSSUTH RÁDIÓ, SZÓLJON HOZZÁ 2007. JANUÁR 18.
„…A Vállalkozás Klinika vendége Deme Gábor, az Innovációs Szövetség elnökségi tagja…”

MAGYAR KÖZLEKEDÉS, 2007. JANUÁR 17., 6. OLDAL
INNOVÁCIÓS BONBONOK

MAGYAR HÍRLAP, 2007.

Várható események

MAGYAR RÁDIÓ ONLINE, 2007. JANUÁR 19.
KIÍRTÁK A 15. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT
METRO, 2007. JANUÁR 19., 5. OLDAL
A KREATÍV ALAPÚ GAZDASÁG KORA
ORSZÁGOS METRO, 2007. JANUÁR 19., 4. OLDAL
A KREATÍV ALAPÚ GAZDASÁG KORA
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. JANUÁR 20., 4. OLDAL
KÖZÖSEN PÁLYÁZNAK A NANOTECHNOLÓGIÁRA
VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 22., HÉTFŐ, 4. OLDAL
KITELEPÜLNEK A NÉMET KUTATÓK
ÖNGÓLT LŐHET A TERMELÉS OTTHON TARTÁSÁT CÉLZÓ BÜNTETŐADÓVAL A MERKEL-KORMÁNY
„…A német vállalatok eddig sokkal ritkábban helyezték
más országokban működő leányvállatokhoz a k+f tevékenységeket, mint a termelést, ám az új adószabályok
miatt a kutatóközpontok is nagy számban kerülhetnek
más országokba…”

10.

OLDAL

VÁRJÁK A FELTALÁLÓK PÁLYÁZATAIT
„…Meghosszabbította a feltalálók számára kiírt pályázat
határidejét a nagy érdeklődés miatt a ValDeal…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. JANUÁR 22., HÉTFŐ, 8. OLDAL
GE: ORVOSDIAGNOSZTIKÁBAN ERŐSÍT
AZ EGÉSZSÉGÜGYI RÉSZLEG TÉRSÉGBELI TEVÉKENYSÉGÉT MAGYARORSZÁGRÓL IRÁNYÍTJÁK

Várható események
Pénzforrás Pályázati Szemináriumra kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében
2007. január 23-án, 9.30 és 14:30 óra között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)
Program:
1. II. Nemzeti Fejlesztési Terv:
Mit támogat a 15+1 új Operatív Program
GOP, KOP, Környezet, Energia, Közlekedés stb. Várható változások.
Intézményi szereplők. Keretek. Végrehajtási idő. Támogatási konstrukciók. Pólus és komplex programok. Értékelések. Hogyan ismerhetjük meg előre a még meg nem jelent pályázati felhívás tartalmát Az Akcióterv szerepe. Az
NFT-2-ben napi két Mrd Ft-ra pályázhatunk. Hogyan készüljünk fel az új EU források elnyerésére
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14

Várható események

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Konzultáció Tóth Tamással, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) Központi Irányító Hatóságának vezető szakértőjével.
2. Mit támogat az új Gazdaságfejlesztési Operatív Program?
(Gazdasági és Közlekedési Minisztérium -GOP?) Milyen programokat indítanak Mire adnak automatikusan támogatást 5 M Ft-ig Milyen lesz a KKV támogatási rendszere JEREMY Jessica, Jaspers. Konzultáció a GKM vezető
KKV szakértőjével.
3. Tudja-e, hogy 2007-től hét Regionális Operatív program lesz?
Tudja-e, hogy a budapesti és közép-magyarországi cégek csak a regionális KMROP felhívásaira pályázathatnak, de
nem a központi kiírásokra Régiónként változnak a támogatási súlypontok Turisztika Gazdaságfejlesztés Közlekedési Infrastruktúra Humán infrastruktúra-fejlesztés Okta tás, egészségügy, szociális gazdaság, kulturális célok
Településfejlesztési akciók
A konzultációt Horkay Nándor, vezető tervező, a VÁTI szakembere tartja.
A rendezvényen történő részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, a részvételi díjból a MISZ-tagok 10% kedvezményt
kapnak.
További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

„Fostering Economic Growth through Innovation and Intellectual Property Protection” címmel tart előadást Brad
Smith, a Microsoft jogi igazgatója 2007. január 23-án, 14 órakor az ELTE Jogi Karának Dísztermében. (1053
Budapest, Egyetem tér 1-3.)
Az előadással kapcsolatban további információ a 353-1780-as telefonszámon, vagy az 1.mie@mtesz.hu e-mail
címen kérhető.

ELTE Innovációs Napot szervez
2007. január 30-án, az ELTE lágymányosi kampuszán
(1116 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c., Déli Tömb, Nyugati bejárat, Kitaibel Pál Terem)
az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Tudományszervezési, Pályázati és Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer Irodája.
A konferencia célja, az egyetemen keletkezett tudás és alapkutatások a gyakorlati életben való hasznosításra ösztönzése, az egyetemen dolgozó és hallgató kutatók egymás közti, és a vállalati szférával való kapcsolatainak elősegítése, erősítése, illetve kiterjesztése.
Részletes program:

9:30-9:40

9:40-10:00
10:00-10:20

10:20-10:40
10:40-11.00

11:00-11:10

Plenáris ülés I. - Pályázatok vs. sikeres vállalati együttműködések
Megnyitó
Kutatásfinanszírozás és az egyetemi innováció
támogatása
Kooperatív kutatások támogatása, a kutatásfinanszírozás jövője
CIP – bevezető az Innovációs Keretprogramba
Egyetem és vállalati együttműködések, illetve
együtt NEM? működések
Kis pénzből nagy tudomány az üzleti szférában

Levezető elnök: dr. Pakucs János ,
Magyar Innovációs Szövetség elnöke

Hosszú távú kutatási érdekek és rövid távú
profitrealizálás – eltérő szükségletek, érdekek?
Kérdések, hozzászólások

Fodor István elnök, Ericsson Magyarország Kft.

11:30-12:30

Plenáris ülés II. – ELTE innováció – vállalati
igények
ELTE innovatív termékek bemutatása (biotechnológia, informatika, stb. – ágazat szerinti
bemutatkozás)

12:30-13:10

Vállalati K+F, technológia igények bemutatása

Hudecz Ferenc rektor, ELTE
Vass Ilona elnökhelyettes, NKTH
Balogh Tamás főosztályvezető, GKM

ifj. Duda Ernő ügyvezető igazgató,
Solvo Zrt.

Levezető elnök:
Székely Mózes, igazgató

Levezető elnök: Orosz Magdolna,
tudományos rektorhelyettes
Frei Zsolt: fizika, Juhász Gábor:
proteomika, Kozma László: informatikai projektek, Papp Gábor: mi az
eScience Frank András, Záray
Gyula: környezetkémia
Ujfalussy György, Egis Nyrt, Kerekes
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13:10-13:20

Zárszó, konklúziók

14:00-15:00

Tematikus kerekasztal-beszélgetések
1. Egyetemi szellemi tulajdonjog és szerzői jog
kezelés
2. Vállalkozó kutatók, kutató vállalkozók – spinoff cégek nehézségei

1. Diplomás szakemberek alkalmazása – vállalati igények és az egyetemi képzés
2. Interdiszciplináris kutatások, humán kutatások innovációs potenciálja

9:00-16:00

13:35-15:30

Szakmai kiállítás
Nagyvállalatok K+F tevékenysége és innovációs szükségleteik, ösztöndíjprogramok
ELTE innovatív termékei (tudományos műhelyek szerint)
Üzleti és kutatási kooperációs megbeszélések

Várható események
István, Ericsson Magyarország Kft.
Pázmány Tamás, Richter Nyrt.
Hlatki Miklós, MOL Nyrt.
Levezető elnök:
Székely Mózes, igazgató

Levezető elnök: Schwab Richard
igazgató, SE KKK
Előadók: Bene Tamás, DE, Csíkos
Péter, ValDeal Zrt., Dvorszki László,
BME, Faludi Gábor, ELTE,
Ferdinandy Péter, SZTE, Rónay
Zoltán, ELTE, Urbányi Béla, SZIE
Levezető elnök: Székelyi Mária,
oktatási rektorhelyettes
Előadók: Buzás Norbert, ValDeal Zrt.
Fodor István, Ericsson Magyarország
Kft., Greiner István, Richter Nyrt.,
Hermecz István, Chinoin Nyrt.,
Kürti Sándor, Kürt Zrt., Szőcs László, Mol Nyrt.
Solvo Biotechnológia Zrt., ValDeal
Zrt., további cégek egyeztetés alatt
Innovációs nagyprojektek (eScience
RET, KKKK, IKKK, NAP, OBIK)

A részvételi szándékot 2007. január 25-ig kell jelezni az innovaciosnap@rekthiv.elte.hu e-mail címen.
További, részletes információ Horváth Alexandra, innovációs és technológia-transzfer referenstől kérhető a 41165-00/2186 vagy a 411-65-00/2188-as telefonszámon.

Pénzforrás Pályázati Szemináriumra kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében
2007. január 30-án, 9.30 és 15:30 óra között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)
Program:
1. Hogyan készítsük el a II. NFT Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP-2007.) beruházási pályázatát?
Gyakorlati pályázatkészítési szeminárium.
2. Januárban meghirdetésre kerülő II. NFT GOP beruházási pályázatok:
GOP-2007-2.1.1 Technológiafejlesztés
A) Mikro és kisvállalkozások technológiafejlesztése (1-5 M Ft)
B) Komplex vállalati technológia fejlesztés KKV-knak (5-50 M Ft)
C) Komplex vállalati technológia fejlesztés (50-500 M Ft)
GOP-2007-2.1.2 Munkahelyteremtés hátrányos helyzetű kistérségekben
A) Munkahelyteremtő beruházások hátrányos h. kistérségben-KKV (5-50 Mt)
B) Munkahelyteremtő beruházások hátrányos helyzetű kistérségben (50-500M)
Januárban kiírják a II Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) 5 pályázatát kis- középés nagyvállalatok részére, melynek célja a beruházás és a munka-helyteremtés. A 2007. évi új pályázati kiírások
jelentősen megváltoztak a tavalyihoz képest! Módosultak a pályázóval szembeni elvárások, „beugró” feltételek és a
mellékletek is. Az új felhívások megkövetelik, hogy egyszerre pályázzunk pl. a gépbeszerzésre és a kapcsolódó informatikára, képzésre stb. Hogyan tudunk megfelelni Hogyan készítsünk jó pályázatot Kinek érdemes pályázni A
részvevők megismerhetik: a pályázati felhívásokat, az elvárásokat, hogy a pályázati dokumentáció összeállításnál
mire ügyeljenek.
Az előadás végén lehetőség adódik személyes konzultációra a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezető szakértőjével.

15

16

Várható események

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A rendezvényen történő részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, a részvételi díjból a MISZ-tagok 10% kedvezményt
kapnak.
További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

"A nemzetközi formatervezési mintaoltalom (Miért nem szeretjük?)" címmel tart előadást Mészárosné Dónusz
Katalin, szabadalmi ügyvivő, (S.B.G.&K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák) a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Egyesület Védjegy-, Versenyjogi és Formatervezési Szakosztályának következő összejövetelén.
A rendezvényre 2007. január 30-án, 15.00 órakor kerül sor a Magyar Szabadalmi Hivatal földszinti Konferenciatermében. (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)
További információ Párkányi Mária, MIE-titkártól kérhető a 353-1661-es telefonszámon.

„A jövő kérdéseire ma keressük a választ” címmel tart egynapos konferenciát a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal 2007. február 8-án az EU 7. Kutatás fejlesztési keretprogramjáról az Eötvös Loránd Tudományegyetem
Természettudományi Kar északi tömbjében.
(1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. Kupolaterem)
A
-

konferencia célja, hogy
Megismertesse a magyar pályázókkal a 7. keretprogram célkitűzéseit, szerkezetét
Rávilágítson a keretprogram újdonságaira (kevesebb bürokrácia, egyszerűbb pénzügyi konstrukciók)
Pályázati menedzsment-technikákat mutasson be

A konferencia programja (tervezet):

9.30-10.00

10.00-10.30
10.30-10.45
10.45-11.00
11.30-12.00
12.00-12.30
12.30-12.45

14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30
15.30-16.00
16.45-17.00

Vass Ilona, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal - levezető elnök
Hudecz Ferenc, Eötvös Loránd Tudományegyetem - rektor
Kóka János, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium - miniszteri köszöntő
Vizi E. Szilveszter, Magyar Tudományos Akadémia - elnök
Zoran Stancic, EU Kutatási Főigazgatóság - főigazgató-helyettes
Meskó Attila, Magyar Tudományos Akadémia - főtikár
Molnár Károly, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem - rektor
Vass Ilona, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal - általános elnökhelyettes
A magyar részvétel fokozásának lehetőségei
Frank Marx, Kutatási Főigazgatóság – People Specifikus Program
Dan Andrée, Kutatási Főigazgatóság – Cooperation Specifikus Program
„How the Cooperation programme will further st rengthen cooperation between academia and
industry in Europe”
Jean David Malo, EU Kutatási Főigazgatóság – Projektmenedzsment, pénzügyi elszámolások
Nicolas Sabatier, EU Kutatási Főigazgatóság – Capacities Specifikus Program
CORDIS (10 perces előadása), kérdések hozzászólások
Ideas Specifikus program
Vass Ilona: Zárszó

A rendezvény nyelve magyar, de az Európai Bizottság szakembereinek el őadása angol nyelven hangzik majd el. A
konferencia lehetőséget nyújt arra, hogy a leendő pályázók és gyakorlati szakemberek közös fórumon tanácskozzanak a keretprogramot érintő kérdésekről, a magyar részvétel lehetőségeiről.
A részvétel díjtalan, de előzetes regisztrációhoz kötött, melyet 2007. január 31-ig lehet megtenni az NKTH honlapján: http://www.nkth.gov.hu/main.php folderID=507&articleID=5197&ctag=articlelist&iid=1
A konferencia a Tempus Közalapítvány, valamint a TÉT Alap ítvány „Hungary for FP6 projekt” támogatásával valósul
meg.
További információ Dömötör Erzsébet, kommunikációs referenstől kérhető a 484-2595-ös telefonszámon.

Nemzetközi Fiatal Feltalálók Kiállítását (IEYI) 2007. február 13-16. között az indiai Új-Delhiben rendezi meg az
Indiai Iparszövetség (CII) és a Tudományos és Technológiai Minisztérium (DST) a 6 és 20 év közötti korosztály részére.
AZ IEYI kiváló lehetőséget biztosít a fiataloknak kreatív ötleteik, gondolataik kicserélésére, valamint bíztatja őket a
kutatásaik folytatására.
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A kiállítással együtt, 17. alkalommal kerül megrendezésre India legnagyobb műszaki és technológiai vására, a
„Nemzetközi Műszaki és Technológiai Vásár” (IETF). A vásár Dél-Ázsia legszéleskörűbb technológiai üzlete, 1975
óta, melyre előreláthatólag több mint 50 országból érkeznek kiállítók. Az IETF-en innovációk, találmányok, új design,
új technológiák kerülnek kiállításra „Technovation” néven.
Bővebb információ: Gurpal Singh , tel.: +91-124-401 4088, fax: +91-124-401-4057;
e-mail: gurpal.singh@ciionline.org

2007. április 1-4. között a seattle-i Sheraton Hotelben 21. alkalommal rendezi meg a National Business Incubation
Association (Nemzeti Üzleti Inkubációs Szövetség) a világ legnagyobb és egyben legjelentősebb nemzetközi üzleti
inkubációs konferenciát, a „Vállalkozások és az innováció gyorsulása világszerte” témában. Az NBIA konferenciája
évente több mint 600, az iparban dolgozó szakembert hoz össze, közel 40 különböző országból.
A 2007. évi konferencián több mint hatvan szekcióban foglalkoznak az üzleti inkubáció fejlesztése, az ügyfélprogramok és szolgáltatások, a nemzetközi inkubáció trendjei, az inkubátorok és ügyfelek finanszírozása, valamint a mezőgazdasági, kisebbségi és egyéb piaci szegmensek témakörével.
A Nemzetközi Üzleti Inkubációs konferenciát megelőzően 2007. március 31-én külön rendezvényként zajlik a „Nemzetközi Kereskedelmi Forum” , melyről bővebb tájékoztatás a
www.nbia.org/nbia_events/conf2007/preconf.php honlapon olvasható.
Az NBIA 2007. április 1-4. közötti konferenciájával kapcsolatos további információ: Lindsay Schuenke, tel.: (740)
593-4331, e-mail: education@nbia.org, www.nbia.org/nbia_events/conf2007/index.php

Közép- és Délkelet-Európai Innovációs Térség Egyesület (CEIA) – a Royal Institute for the Sustainable Management of
Natural Resources and the Promotion of Clean Technology (IRGT/KINT) – belga szervezettel közösen, a Magyar
Tudományos Akadémia támogatásával, „Fenntarthatóság és regionális innováció klaszterek Európa kisebb államaiban” címmel konferenciát szervez, 2007. április 5-én.
A konferencia helyszíne: MTA Szociológiai Kutatóintézet (1014 Budapest, Országház u. 30.), Jakobinus terem.
A szervezők a konferenciát négy szekcióra osztották, melyeken a belga és magyar kapcsolatokat erősíteni igyekvő
közgazdászok, környezetvédők, szociológusok előadásai hangzanak el.
A rendezvényről, valamint a CEIA-val kapcsolatosan bővebb információ beszerezhető:
Fayl Gilbert: Nachtegalenhof 3, B-1933 Sterrebeek / Brussels, Belgium, e-mail: gilbert.fayl@european-academy.at
Nagy Éva: tel.: 224-67-63; e-mail: nagyeva@vki.hu

2007. május 9-én elektrotechnika, elektronika, gépgyártás címmel kooperációs napot rendez német vállalatok és
kutatóintézetek részvételével Budapesten, a Benczúr Szállóban, a Német Gazdasági és Technológiai Minisztérium
(BMWI) AiF szervezetének budapesti képviselete.
A rendezvényre olyan egyetemi/főiskolai tanszékek, kutatóintézetek, kis- és középvállalatok, jelentkezését várják, akik
szeretnének német partnerekkel kooperálni.
A rendezvényen való részvétel díjmentes, további információ a www.intec-online.net honlapon olvasható.
Részletesebb információ: Szepessy Péter, telefon: 479-9011, e-mail: peter.szepessy@neti.hu, vagy Moldoványi
László, telefon: 479-9013-es, e-mail: laszlo.moldovanyi@neti.hu.

Pályázati felhívások
A XVI. évfolyam 23. számunkban közzétett „Értékes ötletből jó üzlet” című pályázati felhívás határidejét a nagy
érdeklődésre való tekintettettel meghosszabbították.
A ValDeal nemrégiben 550 millió forint pályázati pénzt nyert a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által kiírt
pályázaton. A cég ezt az összeget a magyar tudósok és feltalálók segítésére szánja, hogy találmányaikból sikeres
termék válhasson a nemzetközi piacon. Az állami támogatás mellett sok száz millió forint magántőkét is kockáztat-
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nak¸ vagyis a következő két évben összesen közel 1,5 milliárd forintot költenek arra, hogy az értékes ötletből jó üzlet
is legyen.
Az elmúlt hetekben több egyetemi kutatóhely mellett számtalan fejlesztő és feltaláló jelezte, hogy igénybe venné
ezeket, tehát bebizonyosodott, hogy széles körben igény mutatkozik a segítségre. A meghirdetett pályázatra tehát
az eredetileg kitőzött határidőnél tovább,
2007. január 31-ig lehet jelentkezni.
A pályázat nyertesei a megmérettetés után üzleti ajánlatot kapnak a ValDealtól attól függően, hogy az adott esetben
mire van szükség, a szabadalmaztatási eljárástól kezdve a stratégia alkotáson át az üzleti terv elkészítésig, vagy
akár a szükséges tőke megszerzéséig is lehetséges az együttműködés.
A pályázattal kapcsolatban további információ Rodé Eszter, kommunikációs munkatárstól kérhető a 30/58-55-55ös telefonszámon, vagy a www.valdeal.hu honlapon olvasható.

A tavalyi sikeres program alapján „ISO 14001/EMAS Egyszerűen” címmel újabb 10 mikro- és kisvállalkozás felkészítését indítja el az ISO 14001 vagy az EMAS alapján kiépített környezetközpontú irányítási rendszer bevezetésére
és tanúsítására a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET-INEM Hungária).
A programot minden olyan mikro- és kisvállalkozásnak ajánlják, akik környezetvédelmi tevékenységüket rendszerbe
foglaltan szeretnék folytatni, és ezt a rendszert az ISO 14001 vagy az EMAS szerint tanúsíttatni is kívánják.

A 2007. február 26-án induló programban a résztvevő vállalkozások csoportos felkészítését kezdik meg, ami tartalmaz négy egynapos képzést, két telephelyfelmérést, egy belső auditot és a külső tanúsításra való teljes felkészítést. A program előnye a csoportos felkészítésből eredő idő és költséghatékonyság és a dokumentáció minimalizálása. A felkészítés során a vállalatok választhatnak, hogy az ISO 14001 vagy a néhány tekintetben szigorúbb EMAS
bevezetésére vállalkoznak.
Jelentkezési határidő: 2007. február 23.
Az ISO 14001/EMAS Egyszerűen program menetéről, a tapasztalatokról és a részvétel feltételeiről további információ a http://www.kovet.hu/view/main/152.html honlapon olvasható, illetve Pap Imre, programvezetőtől kérhető a 473-2290-es telefonszámon, vagy az info@kovet.hu e-mail címen.

Nemzetközi innovációs pályázatot hirdet független feltalálók részére a düsseldorfi székhelyű Henkel.
A pályázatokat 2007. április 15-ig lehet benyújtani.
A jelentkezés, illetve a pályázat nyelve kizárólag német vagy angol.
Pályázni olyan termékkel vagy eljárással lehet, amely már közzétett szabadalmi kérelem vagy bejegyzett szabadalom,
illetve bejegyzett használati minta vagy ipari minta tárgya. A részletes pályázati kiírás és a hozzá kapcsolódó adatvédelmi, illetve részvételi szabályok, valamint a jelentkezési lap német és angol nyelven elérhető a
www.innovation.henkel.de (német), illetve a www.inno vation.henkel.com (angol) internetes oldalakról.
A beérkezett termékkel, folyamatokkal kapcsolatos innovatív ötleteket belső és külső szakértőkből álló zsűri bírálja el.
A győztesek, akik elnyerik a „Henkel Innovációs Díjat” és a vonzó pénzjutalmakat, egyedülálló lehetőséget kapnak
arra is, hogy szerződést kössenek a Henkellel a kapcsolódó jogok hasznosítására. A Henkelhez beküldött pályázatoknak a vállalat négy üzletága valamelyikéhez kell kapcsolódniuk. Ezek az üzletágak a
- Mosó- és háztartási tisztítószer,
- Kozmetika,
- Lakossági és szakipari ragasztók és
- Henkel Technológiák.
További információ a 372-5505-ös telefonszámon kérhető, illetve a www.henkel.hu honlapon olvasható.
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A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY meghirdeti
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal,
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen

A 2006. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT.
A 15. alkalommal kiírt PÁLYÁZATON azok a
Magyarországon bejegyzett társaságok vehetnek részt, amelyek a 2006. évben kiemelkedő
innovációs teljesítménnyel (új termékek, új
eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős hasznot értek el. Az innováció kiindulási
alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológiatranszfer stb. lehet.
Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval
újból pályázni nem lehet.
TARTALMI követelmények:
= egyoldalas összefoglaló: az innováció tár-

gyának ismertetése; továbbá az innovációt
megvalósító szervezet(ek) neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; valamint az innováció gazdasági és egyéb eredményeinek,
referenciáinak felsorolása,
= részletes leírás a megvalósításról és az

elért piaci, ill. gazdasági eredményről
(többleteredmény, többlet éves árbevétel,
piaci részesedés növekedése stb.) max. 10
A/4-es oldalon,
= referenciák (szakvélemény, vevők vélemé-

nye, fotó, videofilm, szakcikk stb.).

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG a Magyar Innovációs
Alapítvány Kuratóriuma által felkér t
szakemberekbõl áll, elnöke a gazdasági és
közlekedési miniszter.
A 2006. évi
MAGYAR INNOVÁCIÓS
NAGYDÍJ pályázat értékelésének szempontjai:
1. 2006-ban elért többlet eredmény vagy
többletárbevétel és egyéb mûszaki, gazdasági
elõnyök
2. eredetiség, újszerûség
3. társadalmi hasznosság.
Az év legjelentõsebb innovációját elismerõ
Nagydíj mellett további kiemelkedõ innovációs
teljesítmények a GKM, az FVM, a KvVM, az
NKTH, az MSZH és az MKIK 2006. évi
innovációs díját kapják.
A díjak ünnepélyes átadására 2007. március
végén kerül sor az Országházban.
Az Alapítvány a bírálóbizottság által minden
jelentõs innovációnak minõsített pályázatot
díszoklevéllel ismer el.
A pályázatok összefoglalóit külön kiadványban
és a világhálón közzéteszi.

= nyilatkozat a közölt adatok, információk

hitelességéről, valamint a szellemi tulajdonvédelmi jogokról.

2006. december 7.
Prof. Závodszky Péter, kuratóriumi elnök

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2007. FEBRUÁR 13, 12 ÓRÁIG BEÉRKEZŐEN
A pályázatokat kinyomtatva, 3 példányban (az egyoldalas összefoglalót lemezen is) az alábbi címre kell
eljuttatni: MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625,
e-posta: innovacio@innovacio.hu; http://www.innovacio.hu
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A HÍRLEVÉL MEGJELENTETÉSÉT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (NKTH), VALAMINT A KUTATÁS FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI ÉS KUTATÁSHASZNOSÍTÁSI IRODA (KPI) TÁMOGATTA .

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg.

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

Hírlevél-szerkesztõség:

4 Felelõs szerkesztõ: dr. Antos László

4 Felelõs kiadó: dr. Pakucs János

4 Munkatárs: Szentmártony Barbara

4 Design: Visualia

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

