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Cím
Sz egedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.
3527 Miskolc, Vásártéri út 8.
Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
1068 Budapest, Nagymező u. 46-48.
MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u.18.
EGIS Gyógyszergyár Rt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Varinex Informatikai Rt.
1141 Budapest, Kőszeg u. 4.
Sanatmetal Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 5.
Gabonatermesztési Kutató Kht.
6701 Szeged, Pf. 391.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Bonn Magyarország Elektronikai Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
1119 Budapest, Major u. 69.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Doberdó út 6.
Közlekedéstudományi Intézet Kht.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
TRIGON Electronica Kft.
3100 Salgótarján, Füleki út 173.
Infopark Zrt.
1385 Budapest, Pf. 884/6.
Borsodchem Nyrt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
Micro Europe Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
4028 Debrecen, Simonyi út 14.
INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Alapítvány
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.
Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.
Tudomá nyos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.
Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.
Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/a
MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
ValDeal Zrt.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.
1535 Budapest, 114. Pf. 777.

Beosztás
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár
Vezérigazgató

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

407-4888

Egyetemi tanár

28/522071

28/410804

Elnök

273-3411

273-3412

Ügyvezető igazgató

Rektor

36/512900
62-435235
266-3119

36/512932
62-434163
266-9786

Ügyvezető igazgató

233-2138

233-2506

Főtitkár

353-166

353-1780

Rektor

463-1111

463-1110

Fejlesztési igazgató

382-9801

382-9810

Rektor
Rektor

46/565034
453-4141

46/563423
388-6763

Ügyvezető igazgató

371-5808

205-5951

Ügyvezető igazgató

32/432432
382-0720

32/511644
382-0729

48/310955

48/310602

Igazgató

46/359895
52/524760
382-1511

46/359895
52/524770
382-1510

Társelnök

212-6991

201-7954

Társelnök

22/514126
20/91279
85
204-2967

22/328110
302-2798

Vezérigazgató
Vezérigazgatói
tanácsadó
Kutatási Igazgató

Főigazgató

Elnökvezérigazgató
Környezetvédelmi
és biztonságtechnikai igazgató
Igazgató
Ügynökségvezető

Ügyvezető Elnök
Elnök

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

204-2969

Elnök

467-0236

467-0236

Elnök

328-0538

268-1526

Elnök

62-424729
209-5257

62-426098
466-7503

319-8916

Igazgató
Igazgató
Elnök

23/887582
319-8913

Vezető főtanácsos

489-9649

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

Ügyvezető igazgató

318-3309

317-4856

Igazgató

28/511611
266-5108

28/511680
266-5108

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

Ügyvezető Igazgató

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

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

Ügyvezető Igazgató

Regionális Igazgató
Egyetemi Docens
Ügyvezető Igazgató
Dékán
Ügyvezető Igazgató
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A Kormány 2007. március 28-án elfogadta a 2007-2013 időszakra vonatkozó középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiát (TTI Stratégia).
A TTI célja, hogy Magyarország már középtávon olyan országgá váljon, ahol a gazdaság hajtómotorja a tudás és az
innováció, és a vállalatok a globális piacon versenyképes termékekkel, szolgáltatásokkal jelennek meg.
A dokumentum számszerűsített cél-indikátorokat tűz ki 2010-re és 2013-re. Részletes feladatokat tartalmaz a kutatást végző és koordináló intézményrendszerrel, az emberi erőforrásokkal, a befogadó társadalmi környezettel, az
eredményeket hasznosító vállalati innovációval, az országos és regionális közvetítő intézményrendszerrel, a nemzetközi együttműködéssel, valamint a mindezt segítő pénzügyi és jogi környezettel kapcsolatban.
A megvalósítás részletes feladatairól és azok ütemezéséről a TTI Stratégia alapján a Kormány számára 90 napon
belül részletes intézkedési terv készül. Ez részletesen tartalmazza majd megvalósításának konkrét programjait, megjelöli azok forrásait, valamint összefoglalja azokat a tervezett jogszabályi változásokat, amelyek javítják a tudomány, a
technológia és az innováció jogszabályi környezetét.
A stratégia szövege a GKM és az OKM honlapjáról letölthető vagy megkérhető a MISZ titkárságától.

Magyar Innovációs
Szövetség
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége 2007. április 4-én ülést tart a szövetség székhelyén.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett
munkáról
2. TéT attaséi rendszer működése, a MISZ-NKTH
együttműködés lehetőségei (meghívott: Kovács Ildikó,
NKTH)
3. Nagyvállalati innováció
4. Európai Technológiai Platformok
5. Egyebek

Szövetségünk véleményezte a „Kormány középtávú
tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiája” című (2007. február) kormány előterjesztés
tervezetet. Az észrevételeket írásos formában megküldtük a Miniszterelnöki Hivatal Államreform Bizottságának március 21-én.
Részlet a véleményből:
„…Az előttünk levő, 2007. februárjában készült előterjesztéssel kapcsolatban – amely akár a célok megfogalmazását, akár azok realitását tekintve lényegesen
jobb elődeinél – a legfontosabb általános kifogás még
mindig az lehet, hogy több helyen is adós marad a célok
eléréséhez szükséges konkrét eszközök bemutatásával…
Úgy véljük ugyanakkor, hogy ezt a problémát nem oldja
meg az, hogy a stratégiát további testületek megtárgyalják. Ezért azt javasoljuk, hogy a Kormány az előterjesztést – amely véleményünk szerint az alapvető célokat helyesen jelöli ki –, fogadja el, és adjon utasítást
arra, hogy az akcióterv, illetve az ahhoz szükséges
háttérelemzések elkészítése haladéktalanul kezdődjön
meg...”

Európai Technológiai Platformok c. témában – Vass
Ilona elnökhelyettes vezetésével – 2007. március 21én, az NKTH-ban megbeszélést tartottak, melyen a
Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

Az Európai Technológiai Platformok az EU 7. Kutatási
Keretprogram stratégiai és támogató eszközei, amelyeken keresztül a Keretprogram erősíteni tudja az ipar
szerepét, az európai és a magán források együttműködését.
A megbeszélésen elhangzott, hogy az NKTH ösztönözni
kívánja a Nemzeti Technológiai Platformok magalakulását, részvételüket az Európai Technológiai Platformokban azért, hogy a hazai kutatás markánsabban vegyen
részt az EU 7. Kutatási Keretprogramban. Ennek érdekében a közeljövőben pályázatot fog kiírni az NKTH.

„Együttműködés Kanadával az EU 7-es Keretprogramban” címmel tartott tudományos és technológiai
információs napot a Kanadai Nagykövetség 2007.
március 27-én a követség épületében. Az információs
napon 40 fő vett részt, többek között Závodszky Péter,
elnökségi tag és dr. Antos László , a MISZ ügyvezető
igazgatója.
Az információs nap során tájékoztatást kaptak a résztvevők a nemzetközi együttműködés kanadai finanszírozási programjairól, a Kanadával történő együttműködés
szervezett kereteiről – kiemelve az EU 7-es Keretprogramot – , Magyarország innovációs eredményeiről, stratégiai prioritásairól, húzóágazatairól, az IST-EC2 projektről, amely a K+F projektekben együttműködés kialakítását célozza meg stb.
A konferencia eredményesen zárult, javaslatok hangzottak el konkrét együttműködésre alkalmas területekre és
olyan projekteket ismerhettek meg a résztvevők, amelyekbe kanadai partnerek is bekapcsolódtak, illetve a
jövőben bekapcsolódhatnak.
A megjelenteket Robert Hage, kanadai nagykövet és a
kereskedelmi osztály munkatársai látták vendégül egy
ebédre, amely során a konferencia levezető elnöke, a
Magyar Innovációs Alapítvány elnöke, Závodszky Péter
felszólalásában értékelte a hazai innováció jelenét öszszehasonlítva a kanadai tudományos és technológiai
helyzettel, amelyből kiderült, hogy Magyarországnak van
még tennivalója ezen a területen.

3

34

Hírek
Hojoon Lee, a Koreai Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatójának vezetésével 2007. március 20-án
kormányzati delegáció kereste fel a Magyar Innovációs
Szövetséget, ahol megbeszélést folytattak dr. Antos
László, ügyvezető igazgatóval, Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettessel és Tzvetkov Julián, alelnökkel. A
Magyar Innovációs Szövetség bemutatása után Ki-Taek
Lee, főigazgató ismertette a Koreai Ipari Technológiai
Alapítvány (KOTEF) tevékenységét.
A főigazgató elsőként röviden bemutatta a KOTEF küldetését, céljait, kezdeményezéseit, majd a főbb kutatási
területeket.
A megbeszélés végén konkrét együttműködési formákról
(szakembercsere,
magyar-koreai
technológiai
együttműködés stb.) esett szó.

„A kis- és középvállalkozások növekedési lehetőségei:
külső és belső támogató és gátló tényezők” címmel
tartott műhelyvitát a Piacgazdaság Alapítvány 2007.
március 21-én, az MGYOSZ székházában.
A vita az NKTH által „közgazdasági kutatások
(Közkut_06) keretében” támogatott projekt felmérési
módszereinek megbeszélése, a kérdőívek tesztelése
ügyében folyt.
Az informatív megbeszélésen egyrészt a kutatók, másrészt a potenciális tesztelendők szempontjait egyeztették annak érdekében, hogy a felmérés zavartalanul
lebonyolítható legyen, és az elvárt hasznosítható eredményeket hozza.
A kutatási témák eredményéről és témakör hazai helyzetéről ősszel rendeznek konferenciát.
A rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget
Deme Gábor, elnökségi tag képviselte.

A Valdeal Innovációs Zrt. magyar szellemi alkotások
piaci hasznosításának, illetőleg már működő innovatív
vállalkozások piacbővítésének elősegítésére kiírt pályázatára beérkezett 278 ötletből 92 projektet tartottak
érdemesnek a továbbjuttatásra.
A 92 pályázatot ismét értékelték, két lépcsőben, azzal a
know-how-val, amelyet a ValDeal austini partnerével
együtt működtet. A megmérettetésen 64 találmány (17
informatika, 21 élettudomány és 26 egyéb) jutott túl.
A következő lépésben a résztvevők először félórás prezentációt tartottak, majd szakértők kérdezték őket, ezek
után egy standard értékelő lap alapján, majd az azonnali
értékelés következett. Később egy áttekintő értékelésre
is sor került az összes projektről.
Végül kiválasztották azt a 30-at, amelyet március folyamán Austinban egy QuickLook nevű piaci értékelési
módszertan alapján részletesen értékeltek.
A kiválasztott 30 ígéretes projektre részletes piacelemzések, illetve ajánlások készülnek. A legjobb projektek
tulajdonosai üzleti ajánlatot kapnak a ValDeal Innovációs
Zrt.-től.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

„Az agrárium és a társadalom” címmel rendezett vitadélutánt a Magyar Újságírók Országos Szövetsége Agrár- és Szövetkezeti Szakosztálya 2007. március 20án, a MÚOSZ Székház, Mikszáth Termében.
A vitadélután aktualitását az adta, hogy a mezőgazdaság, illetve az agrárium felé irányuló érdeklődés a társadalom részéről nagymértékben csökkent. Igen fontos
feladatnak tekinthető ezért az agrárszektor iránti figyelem fokozása, az ágazat tevékenységére, az agrártermékek értékrendjére vonatkozó információk, ismeretek
bővítése, az ismeretterjesztésre, a társadalmi tudat
felkeltésére alkalmas megoldások bővítése, fejlesztése.
A vitaindítót követően két rövidfilm levetítésére került
sor. Az egyik az Awassi birka, mint fajta megismertetését és a bakonszegi telep működésén keresztül a korszerű, innovatív birkatartó technológia bemutatását
célozta.
A „Tarnabod a befogadó falu” című film arra próbált
példát mutatni, hogy a társadalom perifériáján lévő
emberek milyen módon kaphatnak segítséget, lehetőséget a közösségi életkörülményekbe történő integrálódásukhoz, mint társadalmi és emberi, mint pedig egzisztenciális tekintetben.
A program hátralévő részében a résztvevők hozzászólására került sor. Általános igényként fogalmazódott meg
az agrártársadalom összefogásának szükségessége.

A Bio-Hétfő egy minden hónap utolsó hétfőjén megrendezett találkozó, mely Szegeden a biotechnológiához
bármilyen módon kapcsolódó emberek számára ad
lehetőséget kapcsolatok kialakítására, fenntartására és
új ismeretek szerzésére. Eddig már két Bio-Hétfő került
megrendezésre, melyek mindegyike meglehetősen
hasznosnak bizonyult.
A harmadik találkozóra március 26-án került sor, melynek témája „Egy orvosi m űszer spin-off vállalat története” volt. Ennek keretében a Minvesive Orvosi Eszközfejlesztő és -Gyártó Kft. kezdeteiről és felemelkedéséről
hallgathattak egy előadást Puskás Zsolt ügyvezetőtől.
Ezt követően az Avicor ügyvezetője, Puskás László
moderálásával egy vitafórum keretében lehetőségük volt
a résztvevőknek, hogy a spin-off vállalkozásokkal kapcsolatos kérdéseikre kapjanak választ. És mint minden BioHétfőn, a márciusin is elhangzott néhány technológiai
gyakorlati tanács főként biotechnológiai menedzserek
számára. Ebben az esetben a Pronovix képviseletében
Kristof Van Tomme beszélt a biotech blogokról.
További információk az esemény honlapján a
http://biohetfo.org/ vagy a leila@pronovix.com e-mail
címen kérhetők.

2007. március 31. és április 1. között a veszprémi
Lovassy László Gimnáziumban rendezte meg tagintézményünk, a Kutató Diákok Országos Szövetsége a 7.
„TUDOK”-ot, azaz a Tudományos Diákkörök Országos
Konferenciáját.
A megnyitó ünnepségen részt vett és köszöntőt mondott Porga Gyula, Veszprém alpolgármestere, Dr.

XVlI.évf.

2007. április 3.

7. szám

Kristóf János, a Pannon Egyetem rektorhelyettese,
Talabér Márta, a Veszprém megyei Önkormányzat
alelnöke, Katanics Sándor, a Lovassy László Gimnázium igazgatója és Dr. Csermely Péter, a Kutató Diákokért Alapítvány elnöke.
Dr. Vonderviszt Ferenc , a Pannon Egyetem
Nanotechnológiai Tanszékének vezetője előadást tartott
„A Cserhát lakóteleptől a nanovilágig” címmel, melyben
részletesen bemutatta szakmai pályáját a fiatal kutatóknak.
A kétnapos konferencián 18 szekcióban tartottak előadást a regionális selejtezőkből továbbjutott versenyzők,
összesen 124 előadással 152 diák vett részt.
A konferencián Prim Péter, marketing igazgató, az
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny szervezőtitkára képviselte Szövetségünket.

Tagintézményünk, a PANNON Regia Kht. 2007. március 26-án tartotta taggyűlését Komáromban. Az ülésen
a Magyar Innovációs Szövetséget Bolyky János Antal,
alelnök képviselte.
A taggyűlés fókuszában a társasági szerződés módosítása állt. A Kht. új székhelye – tevékenységük súlypontjának áthelyeződése miatt – a Komáromi önkormányzat
által üzemeltetett Ácsi Ipari Park (2941. Ács, Gyár
u.32-38.). A tevékenységi körből kikerültek a már nem
végzett (pl. a korábbi szociális diszkont működtetéshez
kapcsolódó) tevékenységek.
A törvények változása, illetve egyéb poziciókkal való
összeférhetetlenség miatt lemondott az eddigi FB. A
taggyűlés által megválasztott új FB tagok, akik az FB
tagságot társadalmi funkcióban látják el:
- dr. Fodor Eleonóra,
- dr. Kispál Tibor,
- dr. Peth ő Tünde.
Az értekezleten meghosszabították Lippai Elemérné
könyvvizsgáló mandátumát is.

„A Szövetség jelenlegi helyzete és jövőbeni feladatai”
címmel tartott megbeszélést a 18 szakmai szervezetet
tömörítő Civil Szakmai Érdekképviseleti Szervezetek
Országos Szövetsége 2007. március 29-én a MTESZ
Budai Konferencia Központban.

Hírek
A kötettel kapcsolatban bővebb információ a 3181284-es telefonszámon vagy az udvardia@gki.hu e-mail
címen kérhető.

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
A 16., 2006-2007. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny konzultációs interjúira
2007. március 21. és április 2. között került sor. A
megbeszélések célja, hogy a zsűri tagjai már előzetesen
is betekintést nyerjenek a pályázatokba, munka közben
és személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel. A kész pályamunkák beadási határideje 2007.
május 3-a, míg a végső értékelés május második felében lesz.
A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2007. június 11-12. között
nyilvános bemutatásra kerülnek a Jövő Háza (Millenáris)
Fogadó Épületében az Innoforum 2007 XV. Hazai Szellemi Termék Börzén. A 2007. június 11-i díjátadó ünnepségen Sólyom László, köztársasági elnök köszönti a
fiatalokat és tanáraikat, valamint átadja a díjakat is.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
A Tehetség Napjához csatlakozva, 2007. március 22én került sor a Magyar Fiatal Tudósok Társasága
(MAFITUD) 5. találkozójára a Graphisoft Parkban. A
találkozó alkalmával előadásokat hallhattak a résztvevők
a tudományos eredmények hasznosításáról, ill. a tehetségek értékké válásának lehetőségeiről, két neves szakembertől. A találkozó levezető elnöke Burus Tünde
MAFITUD-vezető volt.
Az előadások előtt, egy hagyományt bevezetve, két
fiatal, Sólyom Zsófia és Gilyén András mutatkozott be
a többi fiatalnak, és elmondták röviden eddigi eredményeiket, további elképzeléseiket.

A találkozón a Civil Szövetség ez évi terveit vitatták meg,
ill. ügyvezetési kérdések voltak napirenden. A megbeszélésen, a Magyar Innovációs Szövetséget, mint tagot
dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

A GKI Gazdaságkutató Zrt. két új kiadványt jelentetett meg „Benchmarking Kézikönyv az Európai Unióhoz
csatlakozó országok innovatív kutató-fejlesztő szervezetei számára”, illetve „Kísérleti Térkép: Innovatív kutatófejlesztő szervezetek az Európai Unióhoz csatlakozó
országokban” címmel.
A Kiadó további két kötet megjelentetését tervezi, melynek témái: az európai regionális innovációs politika,
illetve az európai agrár- és élelmiszeripari K+F.

Az első előadó, dr. Havass Miklós , a 25 Mrd Ft forgalmú Számalk Zrt. elnöke és tulajdonosa volt, aki beszélt életútjáról és megszerzett tapasztalatairól. Kifej-
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Hírek
tette, hogy a tehetség önmagában nem elég ahhoz,
hogy valaki sikeres szakmai pályát fusson be, kitartás,
kedv, tanulás, szorgalom és szerencse is kell hozzá.
Elmondta, hogy mindenkinek meg kell találnia, hogy
miben tehetséges, és azt kell fejlesztenie.
Bojár Gábor, a Graphisoft társalapítója és elnöke beszélt arról, hogy elsősorban a társadalmi megbecsülés
miatt indult el a tudományos pályán, és csak később
lett üzletember. Ezt követ ően beszélt a Graphisoft indulásáról. Az üzleti életben neves szakember bíztatta a
fiatalokat, ha tudósok szeretnének lenni és a kutatásfejlesztés az életük, legyenek azzá, ha az üzleti élet fele
kacsintgatnak, akkor legyenek bátrak, és az első sikertelenség ne vegye el a kedvüket a további próbálkozástól, azzal kezdjenek el foglalkozni, amihez a legjobban
értenek.
Az előadások után számos kérdést tettek fel a fiatalok.
A találkozó kellemes beszélgetéssel és büfével zárult.

A Magyar Innovációs Szövetség 2007. március 23-án
hivatalosan kiküldte Sik Gergely, a Padányi Bíró Márton
Római Katolikus Gimnázium tanulójának benevezési
anyagát az 58. INTEL International Science and
Engineering Fair (INTEL ISEF), a 21 éven aluli tudósok
tudományos olimpiájára, melyet 2007. május 13-19.
között az USA-beli Albuquerque-ban rendeznek.
Sik Gergely, a „Milyen színeket ajánlott használni virtuális világokban?” c., a 15. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen díjazásban részesült
pályázatával vesz részt a versenyen. A verseny kétlépcsős. A világ 40 országából meghívott több mint 1200
fiatal versenyzőtől a zsűri egy legfeljebb 20 oldalas
angol nyelvű leírást kér előzetesen a projektről.
Ezt követően a kiállítással egybekötött döntőn a neves
zsűritagok személyes interjúk során győződnek meg a
versenyzők felkészültségéről, és alakítják ki a végleges
sorrendet.
A zsűri tizennégy kategóriában oszt ki első, második, és
harmadik díjakat. Ezen kívül a verseny további győztesei
a támogatók (alapítványok, kutatóintézetek, multinacionális cégek, kormányzati hivatalok) által felajánlott tárgy(pl. nagy teljesítményű személyi számítógép), utazási és
pénzjutalmait nyerik el.
INNOSTART

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
– mint az INNOREG Regionális Innovációs Ügynökség
tagja – ezúton tájékoztatja a Közép-Magyarországi Régió vállalkozóit és egyéb pályázóit, hogy:
-

a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) már a tavalyi
évben is működtette az Egységes Monitoring Információs Rendszer (EMIR) Pályázótájékoztató felületet. A tájékoztató felület célja, hogy a pályázó ellenőrizhesse pályázatának nyilvántartott adatait, valamint nyomon követhesse benyújtott pályázata elbírálásának lépéseit. A honlapot pályázatának azonosító száma, illetve az illetékes közreműködő szervezet

által a pályázónak megküldött jelszó megadásával
használható.
Az NFÜ tájékoztatása értelmében az Új Magyarország
Fejlesztési
Terv
pályázatainak
nyomonkövetése jelenleg nem lehetséges. Ez a
funkció a már kiküldött felhasználói névvel és jelszóval, várhatóan 2007. április 5-étől lesz elérhető.
-

A Környezet és Energia Operatív Program (KEOP)
akcióterveinek véglegesítése után, de még a pályázati felhívások megjelenése előtt a KEOP megismertetésére, a források minél hatékonyabb lekötése érdekében országos népszerűsítő kampányt indít a
Minisztérium. A kampány a KEOP AKTÍV roadshow
keretében valósul meg.
A kampány célja, hogy a potenciális pályázók közvetlenül az érintettektől szerezhetnek információkat
környezetvédelmi beruházásaikkal, az Európai Unió
támogatásaival kapcsolatban. Ahhoz, hogy az információ a leghatékonyabban eljusson az illetékesekhez,
országos szintű, hét helyszínes (régiónként 1-1 helyszín) roadshow-t bonyolítanak le.
A roadshow keretein belül a célközönség előadások
formájában ismerkedhet meg a 2007-2013-as időszak célkitűzéseivel, pályázati lehetőségeivel, de az
előadásokat követően műhelymunka, kerekasztalmegbeszéléseken konkrét kérdéseire is választ kaphat.
A Roadshow ütemezése:
Közép-Magyarországi Régió: Budapest - április
5. (csütörtök)
Közép-Dunántúli Régió: Székesfehérvár - április
12.(csütörtök)
Dél-Dunántúli Régió: Pécs - április 17. (kedd)
Dél-Alföldi Régió: Szeged - április 20. (péntek)
Nyugat-Dunántúli Régió: Győr - április 24.
(kedd)
Észak-Alföldi
Régió:
Debrecen
április
26.(csütörtök)
Észak-Magyarországi Régió: Miskolc - május
3.(csütörtök)
2007. január 1-vel indult el a 7. Keretprogram,
melynek költségvetése az előző keretprogramhoz
képest 63 % nőtt és így a 2007-13-ig terjedő időszakban 50,521 Mrd euróra pályázhatnak az európai kutatók, vállalatok, kutatóintézetek és egyetemek.
Az Európai Unió keretprogramjainak megvalósítását
segítik az országok nemzeti kapcsolattartói. Tevékenységükkel jelentősen segíthetik, hogy a K+F pályázói közül minél többen nyertes pályázónak mondhassák magukat.
A Nemzeti Kapcsolattartó Pontok (NCP-k) európai
hálózata még az 5. Keretprogramban került felállításra. E hálózat létrehozásának célja, a Keretprogramok hatékony megvalósítása és az európai kutatóközösség projektekbe való integrálása. Az elmúlt
évek során létrejött az NCP-k transznacionális hálózata és az egyes országok szakterületi NCP-i között
szoros munkakapcsolat alakult ki.
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Az NCP hálózatnak nem csak az Európai Unió tagállamai, hanem a tagjelölt országok és a Keretprogramhoz társult országok NCP szervezetei is tagjai.
Összesen 33 ország NCP szervezete vesz részt
benne.
Az Nemzeti Kapcsolattartó Pontok feladatát az
alábbi 4 fő pontban lehet összefoglalni:
- információterjesztés pl. pályázati, bírálati, pénzügyi útmutatókról; konferencia, műhelytalálkozók,
borkerage event-ek szervezése; majd előrehaladva az időben egyre inkább a projektmenedzselés,
pénzügyi elszámolás, beszámolók elkészítésének
fortélyaira fogják a hangsúlyt helyezni; illetve kiadványok készítésére, képzések szervezésére,
- segítségnyújtás a prioritások, eszközök kiválasztásában, nyertes pályázat esetén a szerződéskötési eljárásban
- tanácsadás (pályázatírás, pénzügyi, jogi, szerződéskötési tanácsadás); projektmenedzsment,
- partnerkeresés
Az NCP-k elérhetősége:
http://www.nkth.gov.hu/main.php folderID=2555
100 %-os vissza nem térítendő támogatás nemzetközi vásárokon való részvételre
- Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Kht. meghirdette az általa kezelt és finanszírozott 2007. évi Kereskedelemfejlesztési
Pályázatot. A rendelkezésre álló pályázati keretösszeg 500 millió Ft.
Kiállítási részvételre, illetve kísérőrendezvény szervezésre egy naptári évben maximum 5 alkalommal lehet
támogatást igényelni. A kiírásban meghatározott költségek 100 %-a igényelhető, az ajánlati listában szereplő
rendezvényekre maximum 1,2 millió Ft, egyéb nemzetközi kiállításra, vásárra pedig maximum 1 millió Ft adható.
Prospektusok, szórólapok, katalógusok, műszaki leírások, illetve dossziék, valamint elektronikus adathordozók
készíttetéséhez évente egy alkalommal, a költségek
maximum 50 %-ára, 500 ezer Ft értékhatárig igényelhető támogatás maximum az első 500 példány előállítására.

2006. december 1-től indult el a Magyar Innovációs
Szövetség és az INNOSTART Alapítvány közös Elearning tanfolyama, amely az innovációs menedzserek
feladatainak elsajátításához nyújt segítséget.
Minden hallgatónak 3 hónapja van a 3 nagy tananyagrész elsajátítására és az elektronikus vizsga letételére.
A sikeresen levizsgázott hallgatók elektronikus oklevelet
kapnak a tanfolyam sikeres elvégzéséről.
A tanfolyam 15.000 forint + ÁFA részvételi díj ellenében végezhető el.
A szervezők célja nem a profitszerzés, hanem a képzés
lehetőleg minden, a téma iránt érdeklődő számára
hozzáférhetővé tétele. Ezért a jelentkezési díjat úgy
állapították meg, hogy abból fedezhető legyen a rendszer fenntartási és üzemeltetési költsége.

Hírek
További részletes tájékoztatás Kozma Ibolya, irodavezetőtől kérhető.
Tel.: 06-1/382-1505,
E-mail: innostart@innostart.hu

Regionális Innovációs Ügynökségek
„Vállalkozási innovációs alapismeretek” címmel tartott
szakmai napot a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2007. március 2-án, az SZTE József Attila
Tanulmányi és Információs Központban.
A szakmai nap hatodik alkalommal került megrendezésre, ezúttal Szegeden. A rendezvény célja az volt, hogy
egyrészt a vállalkozásoknak, másrészt az innovációs
intézményrendszer munkatársainak olyan innovációs
alapismereteket nyújtson. A képzés gyakorlat-orientált,
az alapvető ismeretek átadása esettanulmányokkal
kombinálva történt.
A délelőtti előadásokat Dr. Mogyorósi Péter , a MISZ
Dél-alföldi Regionális Képviselet igazgatója tartotta, a
főbb témakörök az alábbiak voltak:
- képzési elképzelések a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség keretében,
- innovációs folyamatok pályázati finanszírozása,
- tudásalapú vállalkozások sikeressége.
Délután Dr. Buzás Norbert , a Valdeal Innovációs Zrt.
vezérigazgatója folytatta a képzést két fő témában:
- innovációs rendszerek és intézmények,
- a szellemi tulajdon formái és védelme.
A program az előadókkal való kötetlen beszélgetéssel
fejeződött be.

"A kutatóhelyek és vállalkozások közötti kapcsolatteremtés lehetőségei" címmel kerekasztal megbeszélést
tartott a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
2007. március 22-én, Szegeden.
Az előadó Richard Tomlin volt a Blubell Research Ltdtől (Northumberland, UK). A téma a regionális innovációs rendszer továbbfejlesztését, illetve az innovációs
együttműködések kereteinek, lehetőségeinek ismertetését célozta meg.

Magyar Kockázati és
Magántõke Egyesület
Tagszövetségünk, a Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesület (MKME) 2007. március 29-én tartotta éves
rendes Közgyűlését a Petőfi Irodalmi Múzeum Lotz
Termében, Budapesten. A Magyar Innovációs Szövetséget mint társult tagot dr. Antos László , ügyvezető
igazgató képviselte.
A közgyűlést az Egyesület 2007. január 1-jétől posztjára lépett elnöke, Oláh László nyitotta meg. A közgyűlés
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elfogadta Tzvetkov Julián, leköszönő elnök (Magyar
Innovációs Szövetség új alelnöke) 2006. évi értékelőjét
és a leköszönő gazdasági vezető által ismertetett pénzügyi beszámolót, továbbá a szakmai bizottságok tevékenységének beszámolóját.
Az Egyesület alapszabályának megfelelően a gyűlésen
tisztújításra került sor, amelyet Lendvai-Lintner Béla, a
jelölőbizottság elnöke vezetett le. Az újonnan megválasztott tisztségviselők a következő személyek.
Elnökség Tagjai (Teljes jogú tagok):
- Bruckner Zoltán – Primus Capital Primus Capital
Vezetői Tanácsadó Kft., ügyvezető igazgató
- Gyurácz Attila – Erste Befektetési Zrt, corporate
finance igazgató
- Hradszki László – 3TS Capital Partners, Investment
Director
- Tahy Balázs – Riverside Zrt., Vice President
- Halász Iván (Gazdasági Vezető) – Euroventures
Capital Advisory Kft
Elnökség Tagja (Társult tagok):
- Michael Carlson – KPMG - Partner, Head of Financial Advisory Services (including Corporate Finance
and Restructuring; Transaction Services; Property
Services; and Forensic)
Etikai Bizottság Tagjai:
- Siklósi Zoltán - Invescom Tőkebefektetési Tanácsadó Kft., Managing Director
- Zoltán Csaba - START Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt., Vezérigazgató
- Herczeg Gábor - Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő
Zrt., Vezérigazgató
Etikai Bizottság Elnöke:
- Dr. Széphalmi Géza - AIG Capital Management,
regionális igazgató.

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
A Versenyképességi Tanács ülésére 2007. március
27-én került sor a GKM-ben. A harmadik napirendi pont
keretében „A középtávú tudomány-, technológia- és
innováció-politikai stratégia tervezetét” tárgyalták meg.
Többen is kifejtették, hogy örülnek az innovációs stratégia elkészítésének, annak ellenére is, hogy sok mindent
lehetne még javítani rajta. A legfrissebb változatban az
orvostechnikai ipar is szerepel mint kiemelt szakterület.
Szövetségünk képviseletében Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes röviden ismertette a MISZ véleményét kiemelve, hogy a cselekvési programon múlik majd,
hogy mennyire lehet megvalósítani, a gyakorlatban érvényesíteni és elérni a stratégia céljait.
Az ülés tagjait tájékoztatták, hogy az EU Versenyképességi Tanács (VT) következő, informális ülése
Würzburgban kerül megrendezésre 2007. április 2628-án, előzetes napirend szerint a következő témakörökkel: kutatás-fejlesztés európai dimenziói, európai
beruházások ösztönzése és globalizáció. Az előbbi té-

makörön belül az Európai Technológiai Intézet létrehozásának állása, valamint az európai kutatási térségről
szóló Zöld Könyv bemutatása várható.
Továbbá az EU VT május 21-22-i ülésén várhatóan
európai árupiaci szabályozást, iparpolitikát, közösségi
vámpolitikát, újfent kutatás-fejlesztést, valamint fogyasztóvédelmet érintő kérdések kerülnek napirendre.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

2007. március 23-án, a megbízólevelek ünnepélyes
átadásával újjáalakult a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács. A miniszterelnök által aláírt új kinevező
okmányokat Kóka János miniszter adta át a Gazdasági
és Közlekedési Minisztériumban.
A miniszterelnök 22/2007 (III. 22.) ME határozata
alapján a Tanács tagjai 2007. március 23-tól 2009.
december 31-ig a következő személyek.
A kormányrendeletben megjelölt hat fő a minisztériumok részéről:
- Benedek Fülöp szakállamtitkár (FVM)
- Csepeli György közpolitikai igazgató (GKM)
- Kemény László kormány-főtanácsadó (MeH)
- Kovács Kálmán államtitkár (KvVM)
- Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár (OKM)
- Ungár László f őorvos, Szent István Kórház (EüM
jelölése alapján)
A kormányrendeletben megjelölt három szervezet képviselője:
- Meskó Attila főtitkár (Magyar Tudományos Akadémia)
- Molnár Károly, a BME rektora, a Magyar Rektori
konferencia elnöke (MRK)
- Pakucs János tiszteletbeli elnök (Magyar Innovációs
Szövetség)
Egyéb szövetségek, kamarák javaslata alapján:
- ifj. Duda Ernő, a Solvo Biotechnológiai Zrt. vezérigazgatója, Magyar Biotechnológiai Szövetség
(MBSZ)
- Futó Péter társelnök, Munkaadók és Gyáriparosok
Országos Szövetsége (MGYOSZ)
- Kovács Zoltán, elnök, Informatikai Vállalkozások
Szövetsége (IVSZ)
- Lepsényi István társelnök, Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége (VOSZ)
- Vámos Zoltán, a General Electric Rt. technológiai
igazgatója,
Amerikai
Kereskedelmi
Kamara
(AmCham)
- Várkonyi Attila, a FastVentures Kft. ügyvezetője,
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) - a Tanács elnöke
Állandó meghívottak:
- Dr. Bendzsel Miklós elnök, Magyar Szabadalmi
Hivatal (MSZH)
- Egyed Géza gazdaságfejlesztési szakállamtitkár
(GKM)
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A Tanács a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH) mellett működő, stratégiai kérdésekkel foglalkozó testület, amely egyben a kutatás-fejlesztés és az
innováció (K+F+I) területén a gazdasági és közlekedési
miniszter tanácsadó testülete.

Szakirodalom-figyelõ
A 2006. évben megkezdett értékelés és a bírálóbizottságok döntési javaslata alapján, a 2007. január 1-től
érvényes jogszabályok alapján a döntést Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszter hozta meg.
Az Irinyi János program pályázatai minden esetben egyegy természetes személy ötletén, találmányán vagy
kutatási eredményén alapulnak. A pályázat több lépcsős, három fázisból áll: 1. tervezési, kutatási fázis, 2.
kutatási, demonstrációs fázis, 3. fejlesztési, kipróbálási
fázis.

A Tanács működésének egyik fő célja a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alappal kapcsolatos, jogszabályban rögzített feladatok ellátása. A Tanács egyetértési jogot gyakorol az Alap felhasználási tervével, támogatási céljaival, pályázati stratégiájával, valamint a pályázati felhívásokkal kapcsolatban, beleértve a pénzügyi
támogatások finanszírozási és döntéshozatali rendjét. A
Tanács működésének másik fő célja, hogy segítse az
állami K+F+I politika stratégiai szintű egységes kezelését, és az ehhez kapcsolódó hazai és EU források felhasználásának összehangolását. Emellett több más,
jogszabályban rögzített szakmai feladat hárul a Tanácsra, például a különböző beszámolók és értékelések
jóváhagyásával kapcsolatban.

A 2006. évi pályázat második értékelési fordulóján 3
pályázat nyert el támogatást összesen 183.048 E Ft
értékben. Ezen belül 2 db korábbi nyertes pályázat
került a II. fázisba, míg 1 db korábbi nyertes pályázat
került a III. fázisba. Vida László tavalyi sikeres pályázata
után a megvalósítás fázisába léphet. A 138,25 millió
Ft-ot elnyert projekt célja egy horizontális vasúti konténerátrakó berendezés fejlesztése.

Az okmányok átadását követően – többek között – a TTI
stratégiáról és intézményrendszerről, a testület 2007.
évi munkatervének tervezetével és a Pályázati stratégia
a 2007. évi „Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása” c. OTKA-NKTH közös
pályázathoz - című munkaanyagról tárgyaltak a jelenlévők.

Az Apponyi Albert program keretében 57 pályázat nyert
el támogatást összesen 168.856 E Ft értékben. Ez a
pályázat ösztönözni kívánja a kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjét, a részvételt nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatok és infrastruktúra megteremtésében és működtetésében, valamint a kutatási eredmények népszerűsítését.

„Nemzeti Innovációs Rendszer” címmel szervezett
közös konferenciát az NKTH és a GKM 2007. március
29-én a hazai tudományos élet és az innovatív vállalati
szféra kiemelkedő képviselői részvételével, Budapesten.
A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Szabó Gábor ,
elnök képviselte.

Magyar Szabadalmi
Hivatal

A konferencia tanácskozásának középpontjában a jövő
hazai nemzeti innovációs rendszere működésének három kulcsfogalma állt: az integráció, a hatékony közfinanszírozás, valamint a szellemi tulajdon védelme és
hasznosítása.

„Kempelen - Ember a gépben” címmel 2007. május
28-ig látogatható a Műcsarnokban az a kiállítás, melynek tematikája Kempelen Farkas sakk-automatáját és
az általa konstruált beszélőgépet, valamint az életútja
és találmányai által inspirált művészi alkotásokat állítja a
középpontba.

Egyed Géza, szakállamtitkár a tanácskozáson jelentette
be, hogy a Kormány elfogadta a 2007-2013 időszakra
vonatkozó középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai stratégiát. Egyúttal megköszönte a szakmai szervezetek közreműködését, első helyen a Magyar
Innovációs Szövetség segítségét.

A Magyar Szabadalmi Hivatal kutatási közreműködésével bemutatásra kerülnek a kapcsolódó szabadalmak is.
A beszélőgép rekonstrukciójához, valamint egy 18.
századi automata ("Diadalkocsi") restaurálásához többek között az MSZH is jelentékeny anyagi támogatással
járult hozzá.

Dr. Szabó Gábor , elnök ugyanakkor felajánlotta a MISZ
és tagintézményei közreműködését a stratégia intézkedési tervéhez, valamint a pályázati kiírások véleményezéséhez.

Bővebb információ a kiállítás honlapján olvasható:
http://www.mucsarnok.hu/

A közfinanszírozású K+F és innovációs programok keretében a következő 7 évben mintegy 500 milliárd Ft
forrás célirányos befektetésére lesz lehetőség. Ugyancsak fontos pályázati lehetőség az EU 7. Kutatási Keretprogramja, amelynek keretében uniós szinten 7 év
alatt mintegy 54 milliárd euró vissza nem térítendő
támogatás pályázható meg.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
Irinyi János és Apponyi Albert pályázatainak utolsó
értékelési fordulóján 60 pályázat összesen 351,9
millió forint támogatást nyert el.

Szakirodalom-figyelõ
Cseng Ho - Michael Yamashita a legnagyobb kínai
felfedező nyomában - Alexandra Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
Kétszeresen is különleges csemege ez a gyönyörű album. Egyrészt olyan bámulatos tényeket tudhatunk meg
a 15. századi Kína fejlettségéről, amelyek megváltoztatják az egész képünket az akkori világról. Ezekről a nagy-
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Szakirodalom-figyelõ
közönségnek Gavin Menzies számolt be „1421, amikor
Kína felfedezte a világot” c. könyvében (nálunk szintén
az Alexandra Kiadó jelentette meg), meghökkentően,
szinte alig hihetően új látványt kínáló ablakot nyitva a
középkor világára.
Nem kevesebbet mondott el, mint hogy kínai flották a
15. sz. elején felfedező utakon körülhajózták a világot,
eljutottak Észak-, Közép- és Dél-Amerikába, olyannyira,
hogy Patagoniát és a Falkland-szigeteket is elérték,
eljutottak a Déli-sarkvidékre, szintúgy Ausztráliába,
Grönlandra, Izlandra, és alig 290 kilométernyire megközelítették az Északi-sarkot. Mindezzel igen jelentősen
megelőzték azokat, akiket az európai kultúrában a világ
nagy felfedezőinek tekintünk.
Másrészt, mert Yamashita, aki a szakmai színvonal
csúcsát jelentő National Geographic fotóművésze, olyan
tájakra visz itt bennünket, olyan képeket, jeleneteket
mutat róluk, amelyek többségét amúgy sohasem láthatnánk, amelyekkel igazán különleges élmény a találkozás - még ma is, pedig annyi jó filmet, képet láthatunk a
világról. Ő is Menzies könyvével kezdi.
Tőle hallott először Cseng Hóról, a kínai admirálisról,
aki akkora flottát irányított, amilyen nagyot egészen az
első világháborúig nem látott ismét a világ. Kimagasló
hajózási teljesítményeiket az tette lehetővé, hogy Kína
akkoriban messze a világ legerősebb hatalma volt, és a
tudományok, a technikák és a technológiák számos
területén nagyon is megelőzte fejlettségben Európát.
Csu Ti, az expedíciókat kiküldő császár sokezer hajóból
álló új flottát épített hódításra.
A vezető hajók a legjobb európaiakat messze felülmúlták
méreteikben, jóval jobb minőségű anyagokból, konstrukciókkal és technológiákkal készültek, ezért a hajózási
teljesítményük és a tengerállóságuk is sokkal megelőzte
amazokat. A felfedezőkül kiküldött hajók logisztikai felszereltsége lehetővé tette, hogy három hónapnál tovább is hajózzanak, legkevesebb 7.200 km utat tegyenek meg a készleteik frissítése nélkül.
A legdöbbenetesebb kínai előnyt azonban az expedíciós
törekvések mögött álló szemléletben találjuk. Európa a
felfedező útjain rabolni ment, vagy legalább is rabolt, ha
már valahol megjelent. Csu Ti Kínája a kereskedelemre
alapozott hatalmát akarta terjeszteni, s ehhez tudományosan is feltárni, megismerni a világot.
Cseng Ho felfedező flottája 300 hajóból állt, azokon 30
ezer ember szolgált, és a megismerni szándékozott
tájak, országok tanulmányozására tudósok, mérnökök,
technikusok egész hadát is magukkal vitték. Yamashita
a National Geographic megbízásából végigjárta, és
végig fotózta a Kínai-tengeren és az Indiai-óceánon
megtett hét nagyszabású expedíciójának útvonalát, és
ebből válogatta e kötet anyagát.
A hét útról, azok történetéről és hátteréről egy szakíró,
Gianni Guadalupi ad részletes áttekintést, ő mondja el
Cseng Ho személyes történetét is, aki az első útjánál,
1405-ben mindössze 34 éves volt.
Yamashita öt fejezetre osztja a Cseng Ho nyomában
tett utazásai fényképeit: A kezdet: Kína - A Középső
Királyság meghódítja a tengereket / Dél-Kínai-tenger Nanking: a Déli Óceán / Indiai-óceán - Úton Kalkutta

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

felé / Arab-tenger - Kereskedelmi utazás Mekkába /
Szuahéli-part - A zsiráfok földjén.

David Osborne & Peter Hutchinson: A kormányzás
ára - Hatékonyabb közszolgáltatások megszorítások
idején - Alinea Kiadó & IFUA Horváth & Partners,
2006
Dr. Osman Péter ismertetése
Kényes és különösen fontos, szó szerint létkérdést
jelentő problémák enyhítéséhez kínál ez a kötet sok
hasznos gondolatot, megfontolást, megoldási elemeket
és azok működésének gyakorlati tapasztalatait. Tartalma és előadásmódja szerint egyaránt igen színvonalas
szakkönyv, amely mentes minden politikai íztől, agitációtól, ugyanakkor magvas, tanulságos, és gyakran élvezetesen színes olvasmány mindenkinek, akit érdekel az
állam működése, és különösen a közpénz-ügyek kezelése.
Művük fő mondanivalója, hogy radikális szemléletváltást,
és azt megvalósító technikát tanácsol a közpénzek kormányzati elköltésében. Eredményorientált kormányzást
javasol, amelynek lényege, hogy a költségvetés kiadási
és bevételei oldalait tekintve úgy kell kialakítani a polgároknak biztosított közszolgáltatások tartalmát és terjedelmét, hogy az utóbbiak helyénvalónak találják azokat
megvásárolni, azaz nagyobb ellenkezés nélkül teljesíteni
a befizetési kötelezettségeiket (adók, illetékek, stb).
Ez a vevők piacát teremti meg a kormányzat által nyújtott közszolgáltatásokban, lényegében az értéktervezés
bevezetését jelenti azok kialakításában, és alkalmas
lehet arra, hogy a közpénzek felhasználásában hatékony
működésre kényszerítse a kormányzatot.
Mindehhez a szerzők magas szakmai igényű áttekintést
adnak számos ország - elsősorban az Egyesült Államok
- erre irányuló útkeresésébe és megoldási kísérletébe,
nagyon sok konkrét példa bemutatásával, gyakorlati
megvalósítások elemzésével. Megmutatják, hogy a
megvalósításra már vannak sikeres példák, útmutatásul
is szolgáló gyakorlati tapasztalatok.
Tudnunk kell azonban, hogy bármilyen jók legyenek is az
itt bemutatott elvek, joggal feltételezhető, hogy a megvalósítás mikéntje a helyi viszonyoktól, alkumechanizmusoktól fog függeni. Akiknek erősebbek az érdekeiket
megjelenítő és érvényesítő képességeik, nyilvánvalóan
azok kerülnek ebben is jobb helyzetbe az osztozkodásnál.
A megvalósítás eszközei, megközelítési módjai tíz, a
folyamatban az utánuk következőket megalapozó csoportot alkotnak. Ezek - a szerzők címszavaival - a következők: Stratégiai átvilágítás: bontás (valójában elemzés)
az építkezés előtt. / konszolidáció - azaz a köz-, valamint a magánszférából megvásárolható elemek integrálása / méretoptimalizálás - vagyis a kormányzat szervezeteinek beállítása arra a méretre, amelynél optimális
költséghatékonysággal működnek.
Ez értelemszerűen magában foglalhat összevonásokat
is. / A szolgáltatások beszerzése versenyeztetéssel /
A jó teljesítményt kell jutalmazni, nem a jó szándékot hiszen csak az eredmény számít, és tudjuk, hogy a
pokolba vezető út is az utóbbival van kikövezve. / Jobb
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ügyfélkiszolgálás: irányítsanak az ügyfelek - vagyis ők
dönthessék el, hogy a közpénzeken nyújtott szolgáltatásoknak mi legyen a tartalma, és választhassanak a
szolgáltatók között. / Szüntessük meg a bizalmatlanságot - költséghatékony megoldások létrehozása a szabályok betartásának ellenőrzésében. / Rugalmassággal az
elszámoltathatóságért - lazítani a szolgáltatók adminisztratív szabályozását, ha azok nagyobb elszámoltathatóságot vállalnak. / Állítsuk magunk mellé a közigazgatást - érdekeltté tenni a közszférát a saját rendszerének és működésének javításában. / Jobb munkafolyamatok: a piaci szféra módszereinek alkalmazása.

Alessandra Capodiferro (szerk.): A világ építészeti
csodái - Alexandra Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
Az ősi civilizációk színre lépése óta az építészet az emberiség egyik legmarkánsabban megmutatkozó alkotó
tevékenysége. Az építészet legjava minden korban annak fejlett technológiája, és a határokat bátran, de
okosan feszegető-tágító alkotói fantázia házasságából
született.
Bárhová megyünk a világon, a hellyel való ismerkedés
egyik legfőbb része, hogy megnézzük az építészeti emlékeket, templomokat, jelesebb palotákat, középületeket, az építtetők anyagba formált üzeneteit a környezetüknek, a világnak, vagy éppen az örökkévalóságnak.

Új belépõ
A válogatás időskálája a Kr. e. 3. évezredt ől
(Stonehenge, Gizai piramisok) 2002-ig terjed (a római
Parco della Musica, a londoni Swiss-Re Tower, az Alexandriai Könyvtár). Az itt látható építmények csaknem
kivétel nélkül kiérdemlik, hogy a kultúra csodáinak tekintsék őket, és csak a legújabb kor alkotásai között
találunk olyanokat, amelyek nem feltétlenül nyerik el
mindenki tetszését.
Minden ilyen válogatás elkerülhetetlen gyengéje, hogy
kimaradnak alkotások, amelyek megérdemelnék, hogy
bekerüljenek. Így hiába keressük itt pl. Angkor Vat csodálatos építmény-együttesét. Ettől eltekintve, hiányérzetre legfeljebb annyi okunk lehet, hogy Fekete-Afrikát
egyetlen alkotás sem képviseli - gondoljunk pl. a legismertebbre, Nagy-Zimbabwe romjaira. A tárlat azonban
így is csodás, és minden darabja, minden képe és szövege megérdemli, hogy megismerjük.

Köszöntjük új tagunkat!
Tagsorszám
522.
Székhely:

Ilyen helyszíneken vezet végig, ilyen építményeket mutat
be ez a káprázatos képanyagú, kitűnő kötet. Mindaz,
amit bemutat, ékes bizonyságául szolgál annak, hogy a
világ építészeti emlékeiben ott a történelem, megmutatják, hogyan éltek az emberek az adott korban, milyen
volt a társadalmi és a technikai fejlettségük. Méltón
fejezi ki ezt, hogy az UNESCO az épített környezet legszebb kincseit a világörökség részeként kezeli és védi.
Az építészet szinte a kezdet kezdetétől többet jelent az
ember számára, mint hogy védelmezze az életterét. A
mai napig számos rendeltetést tölt be egyidejűleg: alapvetően gyakorlati célokat szolgál, de egyben nagyhatású
eszköze a társadalom-szervezésnek, egyik kiemelkedő
területe az alkotóképességek kibontakozásának, a társadalomban élő ember számára pedig a kommunikáció
egyik nagyhatású eszköze. A nagy építészeti alkotásoknak mindig is volt több-kevesebb kultikus tartalma és
rendeltetése, és ez ma sincs másként.
Országok és városok, uralkodók, főurak építészeti alkotások segítségével jelenítették meg a hatalmukat, a
polgárosodással pedig már az egyéb tehetősek is így
hirdették a maguk erejét, gazdagságát, ambícióit. Korunkban pedig a nagy építtetők elsősorban a gazdag, és
jó hírnévre törekvő városok, közösségek, valamint a
nagy cégek közül kerülnek ki.
Ezek a lenyűgöző épületeiket is felhasználják arra, hogy
hirdessék a gazdasági erejüket, s ezzel erősítsék létalapjuk egyik legfontosabb elemét, az irántuk való bizalmat. Mindezek legjavából kapunk itt válogatást remek
fényképekkel, és szakértő elemzésekkel. A kivitelezés
finom gondosságát jellemzi, hogy mindegyik ismertetés
térkép-vázlaton is megmutatja az építmény elhelyezkedését a világban.

Kapcsolat:
Mobil:
Fax:
E-mail:
Vezető:

Nyitott Tér Kht., NÓVUM
K+F Ágazat
1077 Budapest,
Almássy tér 6.
Bihari László
70/334-59-82
413-19-79
laszlo.bihari@nyitott-ter.hu
Bihari László

A Nyitott Tér Kht., NÓVUM K+F célja, hogy a kreatív
szellemi tőke, az innovatív gondolkodás, az ezt képviselő
szakemberek, valamint a vállalkozások, amelyek az
újszerű megoldásokat használni tudják és akarják, reményeink szerint eredményes együttműködés keretében
találjanak egymásra. Ezért különböző kutatás-fejlesztési
programokat ajánlanak partnereiknek, amelyek segítségével olyan projektekhez jutnak, amelyekkel termelékenységüket javíthatják, a munkakörülményeiket optimalizálhatják, a piaci ismereteiket bővíthetik, vagyis gazdaságosságukat, forgalmukat és nyereségüket mérhető
módon növelhetik.
A NÓVUM K+F további célja, hogy elősegítse azon magyar fiatalok előmenetelét, akik innovációval, kutatásfejlesztéssel szeretnének foglalkozni. Támogassa őket
szakmai továbbfejlődésükben és felvértezze a szakembereket mindazokkal a „szakmán túli” információkkal,
amelyek abban nyújtanak segítséget, hogy elképzeléseik
megvalósításához finanszírozókat, támogatókat találjanak.
Infrastruktúrájuk, a Budapest szívében található 6700
m2 területű székhelyük szintén a partnereink rendelkezésére áll.
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HETVENÉVES VIZI E. SZILVESZTER

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 21., SZERDA, MEDICINA
1. OLDAL
VESZÉLYBEN A TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS
„…A magyarországi gyógyszergyártás több mint százéves múlttal büszkélkedik. Méltán ismert és elismert
világszerte, hiszen a „hazai szürkeállomány” számos
bravúros műszaki megoldással, kémiai eljárással és
egyéb újításokkal írta be magát az iparág egyetemes
történetébe. Főként vegyészek, mérnökök, orvosok,
gyógyszerészek és műszaki szakemberek generációinak
sikere ez, amelyből mindmáig igyekeznek profitálni a
hazai cégek…”

MELLÉKLET,

(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.
GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM 2007.
3. SZÁM, 8. OLDAL
MÚLT , JELEN, NAGY REMÉNYEKKEL KECSEGTETŐ JÖVŐ
A NANOTECHNOLÓGIA ITTHON IS HÚZÓÁGAZAT LEHET

MÁRCIUS,

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM 2007.
MÁRCIUS, 3. SZÁM, 50. OLDAL
BUDAPESTEN IS KERESTÉK A HOLNAP KÉRDÉSEIRE A VÁLASZO-

ÚJ NÉPLAP, 2007. MÁRCIUS 22., 19. OLDAL
TÖBB SZÁZAN KERESTÉK FEL RÉGIÓNK STANDJÁT BRÜSSZELBEN

KAT

SOMOGYI HÍRLAP, 2007. MÁRCIUS 22., 12. OLDAL
EGYÜTT ERŐSÍTIK EGYMÁST A VÁLLALKOZÓK ÉS KUTATÓK

EURÓPA JÖVÖJÉNEK KULCSA - A K+F - EGYÜTTMŰKÖDÉS
GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII.
MÁRCIUS, 3. SZÁM, 59. OLDAL
AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSE

2007.

ÉVFOLYAM

HETIVÁLASZ, 7. ÉVFOLYAM 12. SZÁM, 2007. MÁRCIUS 22.
RÉGI ÉS MODERN IRÁNYTŰK
VILÁGGAZDASÁG, 2007.

MFOR.HU, 2007. MÁRCIUS 19.
ÁTALAKÍTANÁ AZ OKTATÁST AZ INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

2007.

22.,

CSÜTÖRTÖK,

2.

BEINDULT A KEREKASZTAL -NAGYÜZEM
A PROBLÉMÁKAT FELTÁRJÁK , AJÁNLANAK, DE MAJD A POLITIKA

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 20., 3. OLDAL
FEJLESZTÉSRE 85 MILLIÓ EURÓ
COMPUTERWORLD SZÁMÍTÁSTECHNIKA,
20., 8. OLDAL
50 MILLIÓ FORINTOS INNOVÁCIÓ

MÁRCIUS

OLDAL

DÖNT
MÁRCIUS

COMPUTERWORLD SZÁMÍTÁSTECHNIKA, 2007. MÁRCIUS
20., 18. OLDAL
MAGYARORSZÁG AZ INNOVÁCIÓS SEREGHAJTÓK KÖZÖTT
MÉRNÖK ÚJSÁG, 2007. MÁRCIUS 20., 30-31. OLDAL
FELTÁRATLANOK AZ INNOVÁCIÓ HELYI ÉS REGIONÁLIS DIMENZIÓI
KLUB RÁDIÓ, REGGELI GYORS, 2007. MÁRCIUS 20.
INNOVÁCIÓ ÉS FELSŐOKTATÁS - AZ INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG
ÁTALAKÍTANÁ AZ OKTATÁST

IT-BUSINESS, 2007. MÁRCIUS 20., 22-24. OLDAL
INNOVÁCIÓ ÉS EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS
VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 20., KEDD, 5. OLDAL
KEVÉS MAGYAR K +F PÁLYÁZAT
A BRÜSSZELI KIÍRÁSOK ZÖMÉT A RÉGI TAGÁLLAMOK
„ VISZIK EL"
„…Tavaly a brüsszeli kiírású közösségi programok közül
a legnépszerűbbek a közösségi nonprofit és a kutatásfejlesztési pályázatok voltak, ugyanakkor a k+f területről
még hiányoznak a magyar cégek, főleg a kis- és középvállalkozások…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007. MÁRCIUS 21., SZERDA, 10. OLDAL
HIÁNYOLJÁK A NEMZETI INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁT
„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) aggodalmát
fejezte ki, hogy a kormány még mindig nem fogadta el
hazánk
középtávú
tudomány-,
technológiaés
innovációpolitikai stratégiáját…”
NÉPSZAVA , 2007. MÁRCIUS 21., SZERDA, 4. OLDAL

„…PÁRBESZÉD. Mától „kerekasztalügyben” teljesebb
lesz a kép: harmadikként összeül a versenyképességgel
foglalkozó testület is. A grémium a munkaterve elfogadása mellett megtárgyal egy k+f és innovációs stratégiát, amelyet a gazdasági és oktatási minisztérium és az
MTA együtt készített…”
KLUB RÁDIÓ, 2007. MÁRCIUS 22.
INTERJÚ MONSZPART ZSOLTTAL , A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ÁLTALÁNOS ELNÖK -HELYETTESÉVEL
HETI VÁLASZ, 2007. MÁRCIUS 22., 45. OLDAL
HIDAT ÉPÍTENI
„…Innovációs teljesítménye alapján Magyarországot az
európai unió negyedik, lemaradó csoportjába sorolja az
európai bizottság legújabb, 2006-os európai innovációs
helyzetjelentése (eis), többek között Málta, Olaszország,
Spanyolország és Szlovákia társaságában. A 2005-ös
jelentésben még a felzárkózónak nevezett harmadik
csoportba tartoztunk…”
HETI VÁLASZ, 2007. MÁRCIUS 22., 46. OLDAL
MÁRCIUS 22.
„…A Tehetség Napja programsorozathoz kapcsolódva a
Magyar Innovációs Alapítvány 16 órakor találkozót szervez a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának…”
HETI VÁLASZ, 2007. MÁRCIUS 22., 46. OLDAL
TECHNOLÓGIAI ÚTTÖRŐK
„…Két magyar innovatív céget is jelöltek az Európai
Infokommunikációs Technológiai Díjra: a Holografika Kft.
HoloVizió nevű 3 dimenziós televíziójával, a 77 Elektronika pedig egy ADSL-vonalsokszorozó berendezéssel
pályázik…”
HETI VÁLASZ, 2007. MÁRCIUS 22., 46. OLDAL
A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK ESÉLYEI

XVlI.évf.

2007. április 3.

7. szám

„…A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal információs nap keretében ismertette, milyen esélyeket kínál az
unió hetedik keretprogramja a kis- és közepes vállalkozásoknak…”
HÍR TV, 2007. MÁRCIUS 23.
MAFITUD TALÁLKOZÓ

Sajtószemle
„…Esély a felemelkedésre - vagy vihar egy pohár vízben.
Hamarosan kiderül, milyen arányban osztozkodhatnak
félezer milliárd forintnyi, "tudásalapú" fejlesztésre szánt
uniós pénzen a legnagyobb magyar városok. S hogy
egyáltalán jön-e a pénz…”
PIAC & PROFIT, XI.

ÉVFOLYAM ,

2007.

MÁRCIUS,

22-23.

OLDAL

NÉPSZAVA , 2007. MÁRCIUS 23., PÉNTEK, 5. OLDAL
MEGALAKULT A VERSENYKÉPESSÉGI KEREKASZTAL
„…Csütörtökön tartotta alakuló ülését a Magyarország
holnap
program
gazdasági
versenyképességi
kerekasztala. – A cél az, hogy a politikától függetlenül,
szigorúan szakmai szempontok alapján fel tudjuk gyorsítani a versenyképességgel, azon belül az innovációval,
az adórendszerrel és az üzleti környezettel kapcsolatos
kormányzati gondolkodást – szögezte le Török Ádám
elnök…”

ÜZLETI ANGYALOK
„…Az Üzleti Angyal Klub, amelyet szintén az
INNOSTART és a központot létrehozó Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) indított útjára, olyan havi rendszerességgel megtartott rendezvény, amelyre a szervezők
alkalmanként húsz-harminc befektetőt hívnak meg, és
négy-öt projektgazdának adnak rá lehetőséget, hogy
bemutassák az ötletüket…”
PIAC & PROFIT, XI.

ÉVFOLYAM ,

2007.

MÁRCIUS,

24-25.

OLDAL

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 23., PÉNTEK, 2. OLDAL
ÚJJÁALAKULÓ TANÁCSADÓ TESTÜLET
„…Ma újjáalakul a Kutatási és Technológiai Innovációs
Tanács. A megbízóleveleket ünnepélyesen adja át Kóka
János miniszter a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumban. A Nemzet) Kutatási és Technológiai Hivatal
mellett működő, stratégiai kérdésekkel foglalkozó tanács egyben a kutatás-fejlesztés és az innováció területén a gazdasági és közlekedési miniszter tanácsadó
testülete…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 23., PÉNTEK, 12. OLDAL
PÁLYÁZHATNAK A PÓLUSPROGRAMOKRA
„…A Budapest Innopolisz Program keretében innovációs
vállalkozásfejlesztésre, a fővárosi egyetemek és kutatásfejlesztési tevékenységet végző piaci szereplők összefogásával három versenyképességi bázis jön létre…
… Az Információs Társadalom Technológiái Versenyképességi Póluson - amelynek tervezett támogatási kerete
hárommilliárd forint - belül létrejövő Tudáspark Zrt. a
harmadik generációs tudományos-innovációs parkok
modelljét követi…
… A legnagyobb támogatásra (15,2 milliárd) a
Medipólus számíthat. Projektgazdája a Semmelweis
Egyetem, az ELTE és a Corvinos Egyetem. Cél a régió
egészségiparának kiszélesítése, összekapcsolva az
információtechnológiával.
Az Ökopólus projekt (tervezett támogatása 5,2 milliárd
forint) középpontjában a környezetkímélő szennyvíziszapkezelés és bioenergia-termelés áll. A projektek résztvevői: az ELTE Természettudományi Kara, a Fővárosi
Csatornázási Művek, a Fővárosi Vízművek és az ország
legnagyobb w magántulajdonú környezettechnológiai
fejlesztő vállalkozása, az Organica Zrt…”
DUNA TV, VÁLTÓ , 2007. MÁRCIUS 23.
ÚJJÁALAKULT A KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS TANÁCS

MŰSZAKI FÓRUM, 2007. MÁRCIUS 23.
ÚJJÁALAKULT A KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS TANÁCS

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. MÁRCIUS 24., 4. OLDAL
ÜGYESEN PÁLYÁZTUNK
HVG, 2007. MÁRCIUS 24., 12-14. OLDAL
EGYÜTT, EGYMÁS ELLEN

NEM NYILVÁNOS , DE HASZNOS ANGYALOK
PÉNZ A SZÁRNYAK ALATT
„…Angyalok - üzleteik - márpedig vannak, adózott pénzüket befektetve segítik előbb az ötletek megvalósítását,
majd saját maguk gyarapodását. Szükség is van rájuk,
mert még korunk újítói is hadilábon állnak vállalkozásaik
menedzselésével…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007.

MÁRCIUS

24.,

SZOMBAT ,

10.

OLDAL

INNOVÁCIÓS TANÁCS VAN , STRATÉGIA MÉG NINCS
„…Az uniós források felhasználására is kiterjesztené
egyetértési jogát a tegnap újjáalakult Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács. A testület jelenleg csak az
állam és a vállalkozások által biztosított innovációs alap
pénzeinek elosztásába szólhat bele…
…„Az uniós források felhasználására is szeretnénk
kiterjeszteni az egyetértési jogunkat” – mondta a Magyar Hírlapnak Pakucs János, az újjáalakult tanács
tagja. A Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke szerint még nem világos, hogy a testületnek milyen
szerep jut a GOP pályázataiban. A kormány és az érdekképviseletek között még abban sincs megállapodás,
hogy a vállalkozásoknak mekkora önerőt kell majd biztosítaniuk az uniós pénzek lehívásához…”
NÉPSZABADSÁG, 2007. MÁRCIUS 24., SZOMBAT , 14. OLDAL
ÁLLAMI K+F: SOK SZERVEZET, KEVÉS PÉNZ
„…Kutatás-fejlesztési stratégiával foglalkozó testületből
és szervezetből a kelleténél talán több is van Magyarországon - az eddigi négy mellé egy ötödik, újjáalakult
szerveződés is került -, K+F-re szánt pénzből viszont
biztosan kevesebb. Tavaly az ország a GDP alig 0,88
százalékát költötte kutatás-fejlesztésre, s ez nemcsak a
két százalékot közelítő uniós átlaghoz képest kevés, de
az innovációra alapozó beruházásokat is kérdésessé
teszi…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007. MÁRCIUS 26., HÉTFŐ, 13. OLDAL
TECHNOLÓGIATRANSZFER AMERIKÁBAN
„…Az amerikai állam SBIR típusú, kis- és középvállalatoknak szóló kutatás-fejlesztési támogatási rendszeréről
szólva, korábban már említettem az amerikai technológiatranszfert (vagyis az alapkutatásokat és a gazdasági
hasznosításokat összekötő hidat). Az amerikai és a
magyar technológiai transzfer folyamatába több oldalról
is belelátok, egyrészt tíz év amerikai kutatási-fejlesztési
tapasztalatom révén, másrészt 2005 ősze és 2006
tavasza között az egyik magyar egyetem frissen alakult
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technológiatranszfer-irodájának igazgatójaként szerzett
keserű hazai tapasztalatok révén…”
MAGYAR NEMZET, 2007. MÁRCIUS 26., HÉTFŐ, 13. OLDAL
A MINDENTUDÁS EGYETEMÉNEK SIKERE
„…Nemzetközi elismerésben részesült, a Descartes-díj
döntőseinek elit csapatába került a Magyar Telekom és
a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közös vállalkozása, a Mindentudás Egyeteme…”
PAKS-PRESS, 2007. MÁRCIUS 26., 3-4. OLDAL
EGYÜTTMŰKÖDIK A VILLAMOS MŰVEK A MŰEGYETEMMEL
NÉPSZAVA , 2007.

MÁRCIUS

26.,

HÉTFŐ,

BIORITMUS, 8+9.

OLDAL

SZÜKSÉGÜNK VAN A PÉLDAKÉPEKRE!
KISALFÖLD, 2007. MÁRCIUS 26., 12. OLDAL
PÁLYÁZATOKRÓL , HITELEKRŐL

NÉPSZABADSÁG, 2007. MÁRCIUS 28., 32. OLDAL
UNIÓS PÉNZEK FEJLŐDŐKÉPES CÉGEKNEK
NAPI GAZDASÁG, 2007.

MÁRCIUS

29.,

CSÜTÖRTÖK,

1+2.

OLDAL

VÉGLEG LESZAKADT MAGYARORSZÁG ?
„…Nagy megtakarítási lehetőséget nem lát a Fidesz az
államháztartásban, ezzel együtt „példaértékű” spórolást
javasol. Varga Mihály alelnök elmondta, a párt továbbra
is kitart a közterhek csökkentése mellett, bár a korábbinál kevésbé radikális megoldást javasol…
…A recept az ellenzéki párt szerint a következő: rendbe
kell tenni a büdzsét, bővíteni a foglalkoztatást, megerősíteni a hazai beszállítói kis- és középvállalkozói szektort,
hatékonyan fellépni a korrupció, a feketegazdaság ellen,
növelni az oktatásra, a k+f-re és az innovációra szánt
forrásokat…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 29., CSÜTÖRTÖK, PRO5. OLDAL
VALDEAL: ÉRTÉKTEREMTÉS AZ INNOVÁCIÓBAN
„…„Értékes ötletekből jó üzlet” – fejti ki Polgárné Májer
Ildikó a 2006. júliusban, többéves előkészítő munka
után
létrejött
ValDeal
Innovációs
Zrt.
elnökvezérigazgatója a cég filozófiájának lényegét…”

JEKTMENEDZSMENT

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 27., 3. OLDAL
INNOVÁCIÓ HÁROM ÉVSZÁZADON ÁT
VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 27., 12. OLDAL
FONTOS CÉL A VERSENYKÉPESSÉG NÖVELÉSE
MAGYAR HÍRLAP, 2007. MÁRCIUS 27., KEDD, 13. OLDAL
INNOVÁLTSÁG
„…Újjáalakult az innovációs tanács. És lesz majd innovációs stratégia is. Nem mondom, hogy megrendültem
a hírtől. De kicsit azért meglepett. Mert azt hittem,
Magyarországon már minden ki van találva…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 28., SZERDA, 2. OLDAL
MÉG CSAK KÉSZÜL AZ INNOVÁCIÓS STRATÉGIA
„…Három hónapon belül a kormány elé kerülhet a tudományos, technológiai és innovációs stratégia részletes cselekvési terve – mondta Kóka János gazdasági
miniszter. Magyarországnak a rendszerváltás óta nincs
innovációs stratégiája, a mostani tervezet mielőbbi
elfogadását a Versenyképességi Tanács (VT) is támogatja…”
NÉPSZABADSÁG, 2007. MÁRCIUS 28., SZERDA, ÜZLETME7. OLDAL
AZ ÜZLETI ANGYALOK KÖZTÜNK VANNAK
„…A vállalkozásokat közvetlenül, saját pénzükből támogató üzleti angyalok nehezen találják meg a befektetésre alkalmas cégeket, a kezdő vállalkozások pedig nem
találnak finanszírozót, ezért befektetőket közvetítő
üzletiangyal-hálózat születik közpénzből, és várhatóan
uniós támogatással…
... Magyarországon a PHARE-pénzből útjára indított, de
ma már önfinanszírozó Innostart Nemzeti Üzletfejlesztési Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség hozta
létre az Üzleti Angyal Klubot 2000-ben. A klub az egyetemeket, kutatóintézeteket, inkubátorházakat, ipari
parkokat is igyekszik bevonni működésébe…”

NET

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 28., 2. OLDAL
EGYRE TÖBB IGÉNY KÜLFÖLDI SZABADALMI OLTALOM IRÁNT
NÉPSZABADSÁG, 2007. MÁRCIUS 28., 25. OLDAL
A FEJLŐDŐKÉPESEK KAPNAK A PÉNZBŐL

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 29.,
8+9. OLDAL
A PROJEKTMENEDZSMENT KORSZAKAI

CSÜTÖRTÖK,

PRO-

JEKTMENEDZSMENT

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 29., CSÜTÖRTÖK, PRO10+11. OLDAL
A BRIT TECH „TAVASZA ”
„…A BRIT TECH Üzleti Tanácsadó Kft. technológiai és
informatikai tanácsadó vállalat, amely projektmenedzsment-eljárásokat és ezeket támogató informatikai megoldásokat vezet be…”

JEKTMENEDZSMENT

INDEX, 2007. MÁRCIUS 29.
HÍR: 500 MILLIÁRD FORINT KÖZFINANSZÍROZÁS
EBROKER, 2007. MÁRCIUS 29.
K+F ÉS INNOVÁCIÓ: 500 MILLIÁRD FORINT KÖZFINANSZÍROZÁS

TRANZIT, 2007. MÁRCIUS 29.
STRATÉGIA A KORMÁNY KÖZÉPTÁVÚ
GIA- ÉS INNOVÁCIÓ-POLITIKÁRÓL

TUDOMÁNY-, TECHNOLÓ-

MAGYAR RÁDIÓ, 2007. MÁRCIUS 31.
MŰHOLDAK HELYETT MATEMATIKÁN ALAPULÓ GPS
„…Egy érettségi előtt álló fiú, Gilyén András találmánya
a csillagászati számításokkal működő mobiltelefonos
iránytű. Ő találta ki a csillagászati algoritmus alapján
működő GPS-t is, amely a Naphoz, illetve a Holdhoz
mért távolságból számítja ki a pontos helyzetet.
Gilyén András, szerencsés fiatalember, akinek a tehetség mellett biztos otthon, kiváló iskola adatott. A Szent
Margit Gimnáziumba járó 18 éves fiú az idén fog érettségizni. Ősszel az Európai Szabadalmi Hivatal Különdíját
kapta egyik találmánya eredetiségéért, A mobiltelefonos
iránytűprogram után most speciális robotot tervez…”
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Pénzforrás Pályázati Szemináriumra kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében
2007. április 5-én 9:30 és13:05 között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)
1. II. Nemzeti Fejlesztési Terv
Mit támogat a 15+1 új Operatív Program Gazdaságfejlesztés, képzés, humáner őforrás, környezet, energia stb. Mi
várható Operatív Programok és Brüsszel. Pályázzunk Intézményi szerepl ők. Hova és mekkora forrásokra pályázhatunk 2007-ben Pólus és komplex pr ogramok. Hogyan ismerhetjük meg előre a még meg nem jelent pályázati
felhívás tartalmát Hogyan készüljünk fel az új EU források elnyerésére A konzultáció a Program vezet ő szakértője
tartja.
2. Regionális Operatív Program (ROP)
Regiónként változó támogatási súlypontok Turisztika Gazdaságfejlesztés
Műszaki vagy humán infrastruktúra
Oktatás, egészségügy, szociális gazdaság, kulturális célok Településfejlesztési akciók Budapesti cégek csak a
KMROP regionális felhívásaira pályázathatnak – GOP-ra nem A konzultációt a Program vezet ő szakértője tartja.
A rendezvényen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A részvételi díj március 23-ig 13.500 Ft+áfa, március
30-ig 14.000 Ft+áfa, április 5-ig történő jelentkezés esetén pedig 14.500 Ft+áfa, mely összegekből a MISZ-tagok
10% kedvezményt kapnak.
További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

A Közép-Dunántúli Bioenergetikai Klaszter és Termelői Csoport alakuló ülésére 2007. április 11-én kerül sor a
Devecseri Művelődési Házban (Jókai u.3.).
Program:
9:00
9:05
9:10

10:30
10:45
11:45
12:30

Megnyitó
Köszöntő
Holczinger László polgármester, Ajkai Többcélú Kistérségi Társulás elnöke
KDB Klaszter és TCS megalakításának célja. Pénzügyi- támogatási lehetőségek.
Dr. Bérci Gyula, ügyv. elnök AISZ., Bartha István, szakreferens FVM, Dr. Varga
Zsigmond, ügyvezető igazgató INTER Kft.
Kávészünet
KDB Klaszter megalakítása.
TCS megalakítása.
Összefoglaló, értékelés.

További információ dr. Bérci Gyulától kérhető a 302-2798-as telefonszámon.

Pénzforrás Pályázati Szemináriumra kerül sor Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében
2007. április 12-én a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)
Hogyan készítsük el GOP pályázatunkat?
Gyakorlati konzultáció pályázatíróknak - pályázatról-pályázatra.
Hogyan készítsük el a most meghirdetett GOP és KMOP pályázatokat Mire figyeljünk az adatlapok kitöltésénél
Hogyan értelmezzük a feltételeket Hogyan tudunk sikeresen megfelelni az új elvárásoknak Hogyan készítsük el a jó
pályázatot Mit jelent a „komplex” pályázati csomag Miben különbözik a technológia-korszerűsítési és munkahely
teremtési felhívás Most pályázzunk-e gépbeszerzésre, informatikai beruházásra, képzésre, munkahelyteremtésre
vagy előnyösebb megvárni egy későbbi felhívást Kinek van és kinek nincs esélye? A II. Nemzeti Fejlesztési Terv
Gazdaságfejlesztési Operatív Programjának (GOP) első pályázatait áprilisban kell beadni. Az egész napos gyakorlati
szemináriumon részvevők pályázatról-pályázatra haladva választ kapnak arra, hogy a dokumentáció összeállításnál
mire ügyeljenek! A konzultációt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezető szakértője tartja.
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A konzultáción kielemzett GOP pályázati felhívások:
GOP-2007-2.1.1 Technológiafejlesztés
- Mikro és kisvállalkozások technológiafejlesztése (1-5 M Ft)
- Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozásoknak (5-50M Ft)
- Komplex vállalati technológiafejlesztés (50-500 M Ft)
GOP-2007-2.1.2 Munkahelyteremtés hátrányos helyzetű kistérségekben
- Munkahelyteremtő beruházások a hátrányos helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára (5-50
M Ft)
- Munkahelyteremtő beruházások hátrányos helyzetű kistérségekben (50-500M Ft)
A rendezvényen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A részvételi díj március 20-ig 23.500 Ft+áfa, március
23-ig 24.500 Ft+áfa, március 28-ig történő jelentkezés esetén pedig 25.500 Ft+áfa, mely összegekből a MISZtagok 10% kedvezményt kapnak.
További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

Intenzív Pályázatkészítő Tréningre kerül sor Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében
2007. április 19. és 21. között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)
A képzés célja, hogy a program eredményeként a résztvevők alaposan megismerjék az EU strukturális politikájának
részét képező támogatási alapokat, közösségi kezdeményezéseket, tisztában legyenek azok prioritási céljaival, az
aktuális uniós pályázati kiírásokkal. Megismerkedjenek a projektszemléletű feladatmegoldás feltételeivel és sajátosságaival; a különböző típusú projektek előkészítésének, tervezésének, szervezésének és hatékony megvalósításának
módszereivel és technikáival.
A
-

-

képzés főbb témakörei:
Az Európai Unió regionális és strukturális politikája, eszközei, támogatási lehetőségek
A Strukturális Alapok igénybevételéhez szükséges tervezés-programozás
Programozás az Európai Unióban, a 2007-ben induló II. Nemzeti Fejlesztési Terv /NFT-2./ sajátosságainak
ismertetése, az Operatív Programok és az Akcióterv dokumentumok bemutatása.
A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap intézményrendszere az Operatív Programokhoz kötve
Projekttervezési technikák: Projektciklus-menedzsment, Projektek előkészítése
Projekttervezési technikák alkalmazása
Pályázatok figyelése, a megfelelő pályázat kiválasztása
A pályázati kiírás, célok, szempontok, prioritások
A pályázati tartalom meghatározása
Partnerépítés, a projekt érintettjeinek azonosítása és elemzése, projekttervezés
Projekt tervezése - A logikai keretmátrix
A projektek előzetes értékelése, döntés
A projektek kidolgozása, a pályázati dokumentáció elkészítése:
1. műszaki feldolgozások
2. gazdasági elemzések
3. pénzügyi elemzések, finanszírozás
4. szerződéses feltételek
5. egyéb feltételek, referenciák.
A projektek pénzügyi végrehajtása, gazdaságossági elemzések és számítások
Pályázat elkészítése és benyújtása, pályázati dokumentáció
Programfinanszírozás és a szerződéskötés feladatai, szabályai.
Pályázatértékelési módszerek.
Pályázati esettanulmányok
A projektek megvalósítása és lezárása
A projektek végrehajtásával kapcsolatos monitoring, ellenőrzés, értékelés és a projektek lezárása

A képzések gyakorlatorientáltak, amelyet esettanulmányok, egyéni és csoportos feladatok, valós és mintapéldák
ismertetése biztosít. A képzés során lehetőséget biztosítanak személyes konzultációra is.
A rendezvényen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A részvételi díj 44.900 Ft+áfa/fő, mely összegekből a
MISZ-tagok 10% kedvezményt kapnak.
További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

XVlI.évf.

2007. április 3.

7. szám

Várható események

A Szent György Napi Agrárexpo Pápa nyitó programjaként „Bioenergetikai Fejlesztések Hangsúlyai”
címmel kerül megrendezésre egy konferencia 2007. április 20-án, az Arany Griff Hotelben
(Pápa, Fő tér 15.).
Program:
9.00

9.05
9.10

9.30
9.50
10.10
10.30
10.40
11.00
11.20
11.40
12.00
12.30

Megnyitó
A bioenergetika és a közgondolkodás
Bérci Gyula agrár tud. kandidátus, levezető elnök AISZ. ügyvezető elnök
Köszöntő
Kovács Zoltán, országgyűlési képviselő, Pápa város polgármestere
Fejlesztési lehetőségek és feltételek
Gőgős Zoltán, országgyűlési képviselő, államtitkár, Földm űvelésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium
Bioenergetikai Fejlesztési Koncepció
Bíró Tamás, szakreferens, Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium
Bioenergetikai Fejlesztések alapfeltétele a Labor-szolgálat
Prof. Horváth István, mikrobiológus, New Yorki Tud. Akadémia tagja
Termelői csoport a bioenergetikai fejlesztések eszköze
Bartha István, tanácsos, FVM Szakigazgatási Főosztály
Bioenergetikai Pályázatok
Varga Zsigmond, ügyvezető, INTER Kft
Kávészünet
Bioenergetikai kazánok, típusok
Morvai Ferenc, ügyvezető, ÖKOMORV Kft.
Biogáz ellátás növénytermesztési háttere
Farkas Károly elnök-vezérigazgató, Készenlét Zrt.
Bakonyi Erőmű Zrt. Bioenergetikai Fejlesztései
Németh Frigyes, elnök-vezérigazgató / Kovács László, termelési oszt. vez., BE. Zrt.
Kérdések, válaszok, konzultáció
Konferencia összefoglalása

A rendezvényen való részvétel díjtalan.
További információ dr. Bérci Gyulától kérhető a 302-2798-as telefonszámon.

„Kutatási pályázat készítése a 7. Keretprogramban – Singleimage Műhelytalálkozó” címmel szervez tanfolyamot
a Tudományos és Technológiai Alapítvány a Singleimage angol céggel közösen, az EU 7. Keretprogramjában való
részvétel elősegítésére, 2007. április 26-án és május 15-én, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Széchenyi
Termében. (Budapest, Krisztina krt. 99., 7. emelet)
Ez első tanfolyam elsősorban azoknak a kutatóknak szól, akik most találkoznak először a Keretprogrammal, most
készülnek az első EU finanszírozású pályázatukra. A tanfolyam programjából a résztvevők megismerhetik, hogyan
épülnek fel a kutatási pályázatok, hogyan jönnek létre a konzorciumok, hogyan kell a keretprogram kívánalmainak
megfelelő témát választani.
A május 15-ei tanfolyamon a résztvevők valódi tapasztalaton alapuló praktikus ismereteket szerezhetnek az EU kutatási projektjeinek finanszírozási szabályairól, és megismerhetik a 6. és a 7. Keretprogram közötti különbségeket is.
A tanfolyamot EU kutatási programban résztvevő gazdasási és adminisztratív munkatársaknak ajánljuk elsősorban,
de projekt menedzserek és szakmai vezetők számára is hasznos lehet.
A tanfolyamok nyelve angol, résztvevőinek száma max. 25 fő.
A tanfolyamok részvételi díja: 80.000 Forint + ÁFA /fő/tanfolyam.
Részletes ismertetők és jelentkezési lapok a Singleimage honlapjáról tölthetők le:
http://www.singleimage.co.uk/index.php option=com_content&task=view&id=5&Itemid=12
Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és az alábbi faxszámra vagy e-mail címre való elküldésével lehet:
Singleimage Limited (Fax: +44-1480-497714; E-mail: singleimage@singleimage.co.uk)

„Az iparjogvédelem helye és iparjogvédelmünk helyzete a változó világban” címmel
rendez szakmai továbbképzést a Magyar Iparjogvédelmi és Szerői Jogi Egyesület
2007. április 23-24-én Visegrádon,
a Hotel Silvanusban (2025 Visegrád, Feketehegy).
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Előzetes program:
2007. április 23. hétfő
- Megnyitó
Kürtös József, a MIE Találmányi-szabadalmi szakosztályának vezetője
- Fennmaradni vagy lemaradni?
Posteinerné Toldi Márta, elnökhelyettes, Magyar Szabadalmi Hivatal
- Időszerű jogalkotási és európai integrációs kérdések a szellemi tulajdon területén
Dr. Várhelyi Olivér , főosztályvezető, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
- ValDeal – egy új innovációs vállalkozás célkitűzései és eddigi eredményei
Polgárné Májer Ildikó, elnök-vezérigazgató, ValDeal Innovációs Zrt.
- Kérdések, hozzászólások

2007. április 24. kedd
- A szabadalmi osztályozási rendszerek fejlődése és jövője
Dr. Henczi Mária , szabadalmi elbíráló, Magyar Szabadalmi Hivatal
- Dokumentumok felhasználása európai és amerikai szabadalmi eljárásokban
Dr. Palágyi Tivadar, szabadalmi ügyvivő, műszaki főtanácsos, Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda
- Az európai szabadalmi ügyvivőket érintő aktuális kérdésekről
Ifj. Szentpéteri Ádám, szabadalmi ügyvivő, szabadalmi iroda vezető, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák
- Kérdések, hozzászólások
- Ebéd
- A szabadalmi anyagi jog nemzetközi harmonizációjának állása
Dr. Ficsor Mihály , elnökhelyettes, Magyar Szabadalmi Hivatal
- Kína innovációs és iparjogvédelmi helyzete és törekvései
Marosi György, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület ügyvezető elnöke
- Felszólalási eljárások az Európai Védjegyhivatal (OHIM) előtt
Pintz György, szabadalmi ügyvivő, irodavezető, Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda
- Kérdések, hozzászólások
A rendezvény részvételi díja 39.000 Ft + áfa, mely magá ba foglalja a szállást a Hotel Silvanus kétágyas, fürdőszobás szobáiban és az ellátás költségét.
További információ a 353-1661-es telefonszámon, vagy a mie@axelero.hu e-mail címen kérhető.

„Öko - Innováció Finanszírozása” címmel kerül megrendezésre egy regionális konferencia 2007. április 23-án Bu‐
dapesten, a Radisson SAS Béke Hotelben (1067 Budapest, Teréz krt. 43.). Az angol nyelvű konferencia központi
témája a Versenyképesség és Innováció Keretprogram (CIP) és ebből eredő finanszírozási lehetőségek.
További információ, illetve jelentkezési lap a http://ecoinnovationfinancingconference.rec.org/ honlapon található.

„Ötletek, tanácsok, gyakorlati példák Zöld iroda kialakítására és fenntartására” témában előadásokkal és fórummal egybekötött börzére kerül sor a KÖVET-INEM Hungária szervezésében
2007. április 27-én, a Magyar Telekom székházában (Budapest I. ker., Krisztina körút 55.).
A rendezvény célja egy olyan platform megteremtése, ahol a Zöld Irodát kialakítani szándékozó vagy már üzemeltető
vállalatok kapcsolatot teremthetnek környezetbarát irodai berendezések és eszközök gyártóival, forgalmazóival.
A kiállítás ideje alatt zajló képzés tervezett programja:
9:15 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 12:00
12:00 – 12:30

Regisztráció, reggeli kávé
Mitől környezetbarát egy iroda?
Vadovics Edina (CEU), A Zöld iroda kézikönyv szerzője
Hogyan kezdjünk hozzá? Problémák és célok… (Irodai ökotérképezés)
Havasi Péter (KÖVET)
Szünet, börze
A környezet- és emberbarát munkahely kialakításának főbb lépései
Tóth-Baltási Péter (KÖVET)
Egy sikertörténet– és a hozzá vezető rögös út…
Bartha Judit (Holcim Hungária Zrt.)

12:30 – 13:00
13:00 – 13:30

Ebéd, börze
Irodai megtakarítások számítása, példák, gyakorlat
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Tóth-Baltási Péter (KÖVET)
Hogyan egyeztessük össze az üzemeltetők érdekeit a Zöld iroda programmal?- műhelybeszélgetés Perneczky László (HuMuSz) vezetésével
Zárás, értékelés

A képzés részvételi díja KÖVET tagoknak 10.000 Ft+áfa, nem KÖVET tagoknak 15.000 Ft+áfa, mely összeg magában foglalja a kávészünetet, a büféebédet, egy Zöld iroda kézikönyvet, az Ökotérképezés című kiadványt, valamint a
kiállításon való részvételt.
A Jelentkezési lap, melynek beküldési határideje április 20-a, a www.kovet.hu oldalról tölthető le.
Bővebb információ Vályi Zsuzsa, programasszisztenstől kérhető a 473-2290-es telefonszámon.

2006. évben a műszaki és természettudományi egyetemek rektorai, valamint a Mérnök Kamara közös nyilatkozatban rögzítették, hogy 2007. május 5-ét a magyar
Műszaki Értelmiség Napjává nyilvánítják.
A Műszaki Értelmiség Napja szervezésére öttagú szervező bizottságot kértek fel:
Elnök: Dr. Molnár Károly a rektori konferencia elnöke
Tagok. Dr. Benkó Sándor
Dr. Kovács Gábor a Mérnök Kamara elnöke
Dr. Ginsztler János a Mérnök Akadémia elnöke
Dr. Pakucs János a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
A szervező bizottság döntése alapján a Műszaki Értelmiség Napját két napig tartó szakmai rendezvénysorozat keretében szervezzük. A rendezvénysorozat nyitó programját a Magyar Innovációs Szövetség az MTA Műszaki Tudományos Osztállyal ünnepi tudományos ülésszak keretében közösen rendezi
„A tudományoktól a mindennapok gyakorlatáig; a műszaki tudományok szerepe a gazdasági fejlődésben” címmel
2004. május 4-én 10 órakor, az MTA Díszterm ében (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.).
A műszaki értelmiség napja alkalmából rendezett ünnepi tudományos ülésszak célja, hogy néhány kiválasztott szakterületen bemutassa, hogy miként ülteti át a tudomány eredményeit a természettudományos és műszaki értelmiség
a mindennapok gyakorlatába.
Program

10.00
10.05
10.15
10.35
10.45
11.00 – 11.15
11.15
11.30
11.45

12.00
12.15

Levezető elnök: Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke
Köszöntő: Benkó Sándor
Megnyitó: Vízi E. Szilveszter, MTA elnöke
Biotechnológia, mit tanulhat a technológia az élővilágtól
Závodszky Péter akadémikus, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke
Lépést tartunk-e a mikro- és nanotechnológiában a világgal?
Gyulai József Széchenyi-díjas akadémikus, a MISZ elnökségi tagja
Új tendenciák az intelligens út-jármű rendszerek fejlesztésében
Bokor József akadémikus, BME Széchenyi-díjas tsz.vez. egyetemi tanár
szünet - Benkó Sándor fogadása
Szabó Gábor akadémikus, a MISZ elnöke
Fenntartható-e a fejlődés (a füstölgő kéménytől a zéró kibocsátásig)
Kocsis István, az MVM vezérigazgatója
Az informatika dilemmája: megtanulunk-e ott viszketni, ahol vakaróznunk
kell?
Kürti Sándor Kürt Zrt. Széchenyi-díjas elnöke
Mérnöki szerkezetek – a tudománytól a megvalósulásig
Kollár László akadémikus, BME egyetemi tanár
Zárszó

A tudományos ülésszak nyilvános. Az érdeklődök bejelentkezhetnek a 453-6572-es telefonszámon, vagy az
innovacio@innovacio.hu e-mail címen.

2007. május 16-17. között a minneapolis-i Radisson Plaza Hotelben 6. alkalommal rendezi meg az International
Business Forum, a Medtech befektetési konferenciát és kiállítást, melynek témája a kockázati tőke és a magántőke
befektetések a gyógyászati segédeszközök és az egészségvédelmi technológiák területén.
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Pályázati felhívás

A kétnapos konferencia, ill. kiállítás részvételi díja 895, ill. 1295 USD, melyből 100, ill. 200 USD kedvezmény kapható, abban az esetben, ha a résztvevő 2007. április 11. előtt regisztráltatja magát.
További információ és regisztráció: Cathy Fenn, e-mail: cathy@ibfconferences.com, telefon: 00-1-516-765-9005

Pályázati felhívás
Idén hetedik alkalommal indul útjára a nagyon sikeres kezdeményezés, a Legjobb Munkahely Felmérés, a Hewitt
Humán Tanácsadó Kft. szervezésében, a Szociális és Munkaügyi Minisztérium védnökségével.
Az országos kutatási program segít megismerni a dolgozók munkahelyükről alkotott véleményét, elégedettségük és
elkötelezettségük erősségét, hathatós segítséget nyújtva a HR-célok és az üzleti célok összhangjának megteremtéséhez.
A Magyar Innovációs Szövetség és a Hewitt együttműködésének keretein belül tagszervezeteink számára is ajánljuk
a térítésmentes felmérésben való részvételt.
Amennyiben Szövetségünktől több mint 6 tagszervezet kapcsolódik be a Hewitt Legjobb Munkahely Felmérésébe, az
összesített eredményekről Szövetségünk részére egy térítésmentes összefoglaló tanulmányt készítenek, melyet
publikálni fogunk.
Kérjük tagjainkat, hogy amennyiben szeretnének csatlakozni a programhoz, jelentkezzenek titkárságunkon (Tel: 4536572, e-mail: innovacio@innovacio).

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. Szabó Gábor

4 Munkatárs: Riba Nikoletta

4 Design: Visualia

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

