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A 2006. ÉVI INNOVÁCIÓS DÍJAK ÁTADÁSÁRA 2007. ÁPRILIS 4-ÉN KERÜLT SOR AZ ORSZÁGHÁZBAN

Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség el-
nöke a Himnusz elhangzása után megnyitotta az ün-
nepséget:
„…fontos számunkra ez az Innovációs Nagydíj. Ez, úgy
gondoljuk, hogy az Innovációs Szövetség egyik nagyon
fontos öröksége, eredménye, amelyet a továbbiakban
is mindenképpen tovább kívánunk vinni, hiszen ez az a
díj, amelyik azt a típusú innovációt méri, amit az Inno-
vációs Szövetség a zászlajára tűzött. Itt ugyanis nem az
innováció különböző részleteiről beszélünk. Ez nem egy
tudományos díj és nem egy üzleti díj, ez egy innovációs
díj a szó komplex értelmében, hiszen itt az innovációt,
az üzleti sikert egyszerre mérjük és ez az, amit a Szö-
vetség innovációnak tekint. Tehát úgy gondoljuk, hogy

ez a legteljesebb és legkomplexebb mérése annak, amit az Innovációs Szövetség hosszú távon támogatni
kíván...”

Dr. Závodszky Péter , a Magyar Innovációs Alapítvány
elnöke köszöntőjében elmondta:
„…Ma 15. alkalommal kerül átadásra az Innovációs
Nagydíj. Amikor 1991-ben a Magyar Innovációs Alapít-
vány és a Magyar Innovációs Szövetség elhatározta a
díj megalapítását, több szándék is vezérelt bennünket.
Úgy gondoltuk, hogy a gazdasági és politikai átalakulás
nehéz éveiben pártolnunk kell a hosszú távú építkezést,
a szilárd gazdasági alapvetés ügyét, vagyis az innováci-
ós tevékenységet. Ennek eszköze az elismerés azok-
nak, akik ezt a rögös utat járják. Elismerés és egyben
ösztönzés a potenciális innovátoroknak…

…Figyelmeztető jel, hogy az elmúlt 15 év során a pá-
lyázatok száma nem emelkedett, hanem inkább csökkent, ha a számokat nézzük. S valódi új tudományos
eredményekre alapozott technikai innovációk száma csupán 5 a most benyújtott 57 pályázatból. Az sem
egészen megnyugtató, hogy az országban bejegyzett több százezer vállalkozás közül csupán mintegy hat-
száz az, ami innovációs tevékenységet folytat!...

...Sokszor ígéretes, jó programok szakadnak meg, hogy helyet adjanak új, ígéretes, de még ki nem pró-
bált programoknak. Reményeim szerint az új középtávú tudomány-technológiai és innovációs stratégia,
amelyet éppen egy hete fogadott el a Kormány megoldást hozhat erre a rossz gyakorlatra...
...Visszatekintve az elmúlt 15 év hazai gyakorlatára azt láthatjuk, hogy mind a finanszírozásban, mind a
programokban jelentős fluktuáció figyelhető meg, s ez a változás egy-egy kormányváltáshoz köthető...”

Dr. Szili Katalin az Országgyűlés elnöke ünnepi köszön-
tőjében kifejtette:
„...Számomra teljesen természetesen volt az, hogy
Önöknek ezen a díjátadáson itt a helyük a Magyar Köz-
társaság Parlamentjének Felsőházi üléstermében.
Számomra ez az a terem, ahol ma az úgynevezett szel-
lemi felsőháznak működnie kell. Önöknek itt a helyük. Itt
a helyük, akkor is, amikor a jók közül a legjobbakat
fogjuk ma díjazni…

…A versenyképesség nem csak azt jelenti, hogy a gaz-
dasági elvárásoknak hogyan tudunk megfelelni, hanem
azt is, hogy mi magunk hogyan tudjuk azt a szellemi
tőkét, ami egyébként a sajátunk megbecsülni, és ho-
gyan tudunk olyan kiszámíthatóságot, átláthatóságot

biztosítani ezen a területen, ami az önmaga hasznosságával, hozzáadott értékével segíti a magyar gaz-
daság modernizációját és versenyképességét. Én szeretném Önöknek egyértelműen megfogalmazni itt a
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Felsőházi Ülésteremben, hogy a magyar műszaki értelmiség megbecsülése az innovatív készségüknek, a
szellemi hozzáadott értéküknek a megbecsülése talán ha valaha, akkor ma a legfontosabb.”

Egyed Géza, a GKM szakállamtitkára, a bírálóbizottság elnökének, a gazdasági miniszternek, a XV. Ma-
gyar Innovációs Nagydíj pályázat zsűrielnökének képviseletében szólalt fel:
„…Magától értetődőnek tűnik, ennek ellenére szeretném nyomatékkal hangsúlyozni, hogy a technológiai
import mellett a hazai innováción alapuló termékek létfontosságúak a magyar gazdaság versenyképessé-
ge szempontjából. Ugyan a kutatás-fejlesztés hozza létre az új ismereteket, a technológiákat, vegyük
észre az innováció ennél sokkal többről szól. Csak akkor tekinthetjük eredményesnek a folyamatot, ha
nemcsak műszaki technikailag, szakmailag, hanem üzletileg is eredményt produkál.

…Mint tudjuk, jelentős jövedelemhez az jut, aki képes
megszervezni a teljes innovációs értékláncot, a teljes
innovációs folyamatot. Érdekünk tehát, hogy minél több
hazai vállalkozás legyen képes saját vagy külföldi kutatási
fejlesztési eredmények alapján, de lehetőleg saját márka-
név alatt a nemzetközi piacokon termékeket, szolgáltatá-
sokat eladni…

…Miközben Magyarország közismerten erős az új ötletek
és kutatási eredmények létrehozásában és méltán va-
gyunk büszkék a tudományos eredményeinkre, Nobel-
díjasainkra, eközben messze elmaradunk Európától és
különösen Észak-Amerikától, Ázsiától a hasznosításban.
Ezért is hordoz jó üzenetet az innovációs nagydíj koncep-

ciója, ami a gyakorlati megvalósításra koncentrál és az értékelésnél a legnagyobb pontértéket a többlet-
eredmény, illetve alternatívaként a többlet árbevétel határozza meg…

…Egy aktív állami K+F és innovációs politika keretében négy fő területen van a kormánynak teendője.
Először a szakmával együttműködve alkossa meg a nemzeti tudományos technológiai és innovációs stra-
tégiát. Másodszor ennek megfelelően alakítsa ki és működtesse a támogató jogszabályi és intézményi
környezetet. Harmadszor teljesítmény hatékonyság kritériumok szerint, illetve a magánfinanszírozás be-
vonását ösztönző módon programokat működtessen, finanszírozzon, társ finanszírozzon. Negyedszer
közvetítse az innováció és hasznosítás kultúráját. E felsorolás első helyén említettem a stratégiaalkotást.
Ennek különös aktualitást ad az, hogy éppen ma egy hete, március 28-án fogadta el a kormány a 2013-
ig szóló középtávú tudománytechnológiai és innovációs stratégiát...

...E helyen is szeretném megköszönni a segítségét mindazoknak, akik közreműködtek ebben a közel két-
éves folyamatban és ötleteikkel, javaslataikkal, kritikai megjegyzéseikkel segítették a munkát. Külön öröm,
hogy a stratégia a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium mellett az Oktatási és Kulturális Minisztérium,
a Magyar Tudományos Akadémia, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal jelentős közreműködésével és konszenzusával született. Külön örömünkre szolgál, hogy a
Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek javaslatait nagymértékben felhasználhat-
tuk...”

Ezt követően a kiemelt dicséretben részesült pályázatok címeit Pomezanski György, a Duna TV alelnöke
ismertette. A kiemelt dicséretben részesült pályázatok okleveleit Prof. Závodszky Péter adta át, sor-
rendben:
- Bondi Róbertnek, az Elektronika Átviteltechnika Szövetkezet elnökének "Előfizetői vonalak (érpár) vizsgá-
latára szolgáló műszerek"
- Tremmel Jánosnak, a Magyar Telekom Nyrt. Mobil Szolgáltatások Üzletág Műszaki Igazgatósága fej-
lesztési igazgatójának "A kommunikációs hálózatok állomásainak korszerű hűtése"
- Dr. Pénzes Zoltánnak , a Ceva-Phylaxia Oltóanyagtermelő Zrt. fejlesztési igazgatójának "CEVAC
Transmune® IBD: immunkomplex vakcina csirkék fertőző burzitisz elleni in ovo és subcutan vakcinázásá-
ra"
- Thernesz Arturnak, a MOL Nyrt. technológia és fejlesztési igazgatójának "Környezetbarát technológia
kifejlesztése és megvalósítása reformált benzinek olefinmentesítésére"
- Barkóczi Istvánnak, a FUX Zrt. vezérigazgatójának "Kábelgyártás és fejlesztés"
- Puruczki Andrásnak és Puruczki Istvánnak, a Puru Élelmiszeripari és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőinek
"Puru Fisch termékek"
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- Vadász Pálnak, a MONTANA Információtechnológiai és Kommunikációs Zrt. elnök-vezérigazgatójának
"MonDoc System"
c. innovációért.

Pomezanski György a díjnyertes pályázatokat külön-külön röviden ismertette. A 2006. évi innovációs
díjak átadásakor a díjátadók méltatták a díjazott pályázatot, külön kiemelve és felvázolva a pályaműben
szereplő innovációkat.
- A Magyar Szabadalmi Hivatal 2006. évi Innovációs Díjában részesült a "RIPEDON® 1 mg, 2 mg, 3

mg, 4 mg tabletta" című innovációért az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. A díjat Dr. Bendzsel Miklós elnök
adta át Gál Péterné vezérigazgatónak.

- A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2006. évi Technológiai Innovációs Díjában részesült a
"Napelemgyártó berendezés és komplett, önálló gyártósor" című innováció, melyet a KPE Kraft Pro-
ject Elektronikai Kft. jegyez. A díjat dr. Vass Ilona megbízott elnök adta át dr. Krafcsik István techno-
lógiai igazgatónak.

- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2006. évi Innovációs Díjában részesült a "Saját technológián
alapuló, új poliuretán alapanyag-gyártó üzem" című innováció, amelyet a BorsodChem Nyrt. valósított
meg. A díjat dr. Parragh László, elnök adta át Kay Gugler vezérigazgatónak.

- A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2006. évi Agrár Innovációs Díjában részesült a
"Rita, Carmen és Axel magyar nemesítésű cseresznyefajták termesztésbe vonása" című innovációért
az Érdi Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutató-Fejlesztő Kht. A díjat Benedek Fülöp szakállamtit-
kár adta át Szenci Győző igazgatónak.

- A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2006. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában részesült
az ALSTOM Power Hungária Zrt. és a Mátrai Erőmű Zrt. által megvalósított "Világelső hibridhűtés a
Mátrai Erőmű Zrt. V. blokkján" című innováció. A díjat Varga Miklós szakállamtitkár adta át Wolff
Vilmos vezérigazgatónak és Valaska József, igazgatósági elnöknek.

- A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2006. évi Ipari Innovációs Díját Egyed Géza szakállamtitkár
adta át a "Dunaújvárosi Duna-híd" című, a Hídépítő Speciál Kft., a Ganzacél Zrt., a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem, Hidak és Szerkezetek Tanszéke és a Barabás Mérnökiroda Kft. kö-
zös pályázatért. A díjat átvették Hlatky Károly, ügyvezető igazgató, Dr. Varga Gusztáv , vezérigazga-
tó, Farkas György, tanszékvezető, Barabás István, ügyvezető igazgató.

Az Innovációs Nagydíjat az idei évben a MEDISO Orvosi Berende-
zés Fejlesztő és Szerviz Kft. nyerte el a "NanoSPECT/CT® in vivo
kisállat-vizsgáló rendszer" című pályázatával. A Nagydíjat dr. Szili
Katalin, az Országgyűlés elnöke adta át Bagaméry István ügyve-
zető igazgatónak, aki az alábbi gondolatokat osztotta meg a
résztvevőkkel: „...Megtiszteltetés az, hogy egy magántulajdonú
magyar középvállalkozás ilyen komoly díjat kapott...Véleményem
szerint ez az elismerés nemcsak a Mediso Kft-nek szól, hanem a
magyar orvosi berendezést gyártó iparnak is, jelezve azt, hogy a
régi hagyományokat követve van értelme a kitartó munkának,
mely előbb-utóbb sikerekhez vezet...”

Végül a 2005. évi Innovációs Nagydíj nyertese, Bogsch Erik, a
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. vezérigazgatója köszöntöt-
te a díjazottakat: „…Nekünk, amikor tavaly megnyertük a
Lisonorm®, kombinált hatóanyag-tartalmú vérnyomás-csökkentő
gyógyszer-készítményünkkel a Nagydíjat, nagyon nagy megtisztel-

tetés volt, kollegáink eredményének mindannyian nagyon örültünk......Itt elhangzott: a hitelesség. Na-
gyon-nagyon fontos, hogy hitelesség legyen, hiszen ahhoz, hogy a jövő szempontjából a kutatókat, fejlesz-
tőket Magyarországon megtartsuk, hitelesség és motiváció kell.”

A díjátadásról a televízió- és rádióműsorok, valamint az írott sajtó bőséges terjedelemben számolt be, ill.
tájékoztatott. (A 2006. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunkat a Hírlevélhez mellékelve
megküldjük.)
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Magyar Innovációs
Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség működésére, kezdettől
fogva jellemző volt a nyíltság. Ennek szellemében szak-
mai anyagainkat, véleményeinket nem csak tagintézmé-
nyeinkkel, hanem az innovációs szféra más szereplőivel,
a szélesebb közönséggel is megismertettük.
Ugyanakkor számos szakmai (munka)anyag, melyről
kifejtettük álláspontunkat nem kerülhetett a nyilvános-
ság elé, annak bizalmas jellege miatt.

Tagintézményeink számára ezért, innovációs portálun-
kon, létrehoztunk egy jelszóval védett területet, ahol
közölni fogjuk azokat a szakanyagokat is, melyek belső,
bizalmas anyagoknak számítanak, ill. olyan információ-
kat is, melyeket csak tagintézményeinknek szánunk.

Az azonosítót és a jelszót e-mail-ben küldtük el tagjaink-
nak.

Ezúton szeretnénk felhívni tagvállalataink figyelmét, hogy
Szövetségünk április 4-ei elnökségi ülésén egyezség
született a MISZ és az NKTH között, melynek értelmé-
ben a Magyar Innovációs Szövetség közvetítésével tag-
vállalataink is kérdésekkel, kérésekkel fordulhatnak a
Külügyminisztérium és az NKTH által közösen foglalkoz-
tatott 11 magyar Tudományos és Technológiai (TéT)
attaséhoz.

TéT-állomáshelyek a következő fővárosokban vannak:
Washington, Brüsszel, Berlin, Párizs, London, Róma,
Helsinki, Moszkva, Tel-Aviv, Tokió, Peking.

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) felajánlja tagin-
tézményei számára, hogy szövetségi szolgáltatásként
segít sajtónyilvánossághoz jutni.

A sajtókapcsolatok ápolására a MISZ külön PR-igazgatót
foglalkoztat, melynek hatására a Szövetség rendszere-
sen szerepel a hazai sajtóban. 2006-ban pl. közel 150
tudósítás, riport, interjú jelent meg a Szövetség tevé-
kenységéről az írott és elektronikus médiaorgánumok-
ban.

Abban az esetben, ha intézményüknek van olyan innova-
tív témája, mely megítélésük szerint sajtó-
nyilvánosságot érdemel, akkor kérjük, hogy egy max. fél
oldal terjedelmű témaleírást, az ügyben nyilatkozati
joggal rendelkező kontaktszemély elérhetőségeivel (tele-
fon, e-mail) részünkre az innovacio@innovacio.hu e-mail
címre eljuttatni szíveskedjenek, hogy a Magyar Innová-
ciós Szövetséghez beérkező esetleges sajtómegkeresés
esetén, javaslatokat tehessünk!

A Magyar Innovációs Szövetség 2007. április 4-én
elnökségi ülést tartott a MISZ székhelyén.

1, Kovács Ildikó, az NKTH főosztályvezetője, az elnök-
ségi ülés meghívottja beszámolt a TéT attaséi rendszer
működéséről. A Külügyminisztérium és az NKTH által

közösen foglalkoztatott 11 magyar TéT-attasé feladata
– többek között – a partnerkapcsolatok építése, vala-
mint szakmai partnerközvetítés. A főosztályvezető is-
mertette, hogy az NKTH jelenleg is dolgozik az attaséi
munka mérési rendszerének kialakításán, valamint a
további országokban való megjelenés lehetőségén.
Egyezség született a MISZ és az NKTH között, melynek
értelmében a Szövetség Hírlevelében új rovat indul,
mely a TéT-attasék információit közli, valamint a Szövet-
ségen keresztül a tagvállalatok is kérdésekkel, kérések-
kel fordulhatnak az attasékhoz.

2, Az elnökség jóváhagyta, ill. tudomásul vette a leg-
utóbbi ülés óta elvégzett munkát, ill. jelentősebb ese-
ményeket, amelyet dr. Szabó Gábor , a Szövetség elnö-
ke terjesztett elő:

2.1 Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, Ma-
gyar Innovációs Nagydíj Pályázat, egyéb pályázatok,
tanfolyamok:
- Sikeresen befejeződött a XV. Magyar Innovációs

Nagydíj pályázat. A Magyar Innovációs Alapítvány által
meghirdetett pályázatra 54 pályamunka érkezett be.
A Nagydíjat a MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és
Szerviz Kft. (Budapest) által megvalósított
"NanoSPECT/CT® in vivo kisállat-vizsgáló rendszer" c.
innováció nyerte el. A díjat dr. Szili Katalin az Or-
szággyűlés elnöke adta át 2007. április 4-én a Par-
lamentben.

- A Magyar Fiatal Tudósok Társasága 5. országos
találkozóját 2007. március 22-én a Graphisoft Zrt.
székhelyén tartotta. A találkozón bemutatkozott Só-
lyom Zsófia és Gilyén András, MAFITUD-tagok. Ezt
követően dr. Havass Miklós , a SZÁMALK Zrt. elnöke
és Bojár Gábor, a Graphisoft Zrt. elnöke tartottak
színes előadást a fiataloknak, a tudományos eredmé-
nyek hasznosítási, ill. a tehetségek értékké válásának
lehetőségeiről.

- A Magyar Innovációs Szövetség 2007. március 23-
án hivatalosan kiküldte Sik Gergely, a Padányi Bíró
Márton Római Katolikus Gimnázium tanulójának be-
nevezési anyagát az 58. INTEL International Science
and Engineering Fair (INTEL ISEF), a 21 éven aluli tu-
dósok tudományos olimpiájára, melyet 2007. május
13-19. között az USA-beli Albuquerque-ban rendez-
nek.

- A 16., 2006-2007. évi Ifjúsági Tudományos és Inno-
vációs Tehetségkutató Verseny konzultációs interjúira
2007. március 21.-április 2. között került sor.

- 2007. március 31. és április 1. között a veszprémi
Lovassy László Gimnáziumban rendezte meg tagin-
tézményünk, a Kutató Diákok Országos Szövetsége a
7. „TUDOK”-ot, azaz a Tudományos Diákkörök Orszá-
gos Konferenciáját. A konferencián Prim Péter, az
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny szervezőtitkára képviselte Szövetségünket.

- Az AKZENT-programok keretében 2007 nyarán
Kempelen-kiállítás nyílik Karlsruhe-ben. Kiemelt helyen
kerül sor július 18-án a Magyar Innovációs Alapítvány
által gesztorált Magyar Fiatal Tudósok Társasága tag-
jainak stuttgarti előadására, ezt követően július 19-
20. között Karlsruhe-ben a Kempelen-kiállításon mu-
tatják be találmányaikat a fiatalok.

2.2 Állásfoglalások, véleményezések, tanulmányok:
- 2007. március 14.: A MISZ véleménye a Kormány

részére készített GKM/OKM Beszámolót illetően a
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Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évi
tevékenységéről, valamint a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap felhasználásáról. A véleményt Szövet-
ségünk eljuttatta Kákosy Csabának, a GKM kabinet-
főnökének.

- 2007. március 18.: a Magyar Innovációs Szövetség
közleményt adott ki Magyarország középtávú tudo-
mány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiájá-
ról, melyet követően a Kormány 2007. március 28-
án elfogadta a TTI Stratégiát.

- Szövetségünk véleményezte a Kormány középtávú„

tudomány-, technológia- és innováció-politikai stra-
tégiája című (2007. február) kormány előterjesz-
tés tervezetet. Az észrevételeket írásos formában
megküldtük a Miniszterelnöki Hivatal Államreform Bi-
zottságának március 21-én.

2.3 Regionális események:
- „Vállalkozási innovációs alapismeretek” címmel

tartott szakmai napot a Dél-alföldi Regionális Innová-
ciós Ügynökség 2007. március 2-án, az SZTE József
Attila Tanulmányi és Információs Központban. A dél-
előtti előadásokat Dr. Mogyorósi Péter , a MISZ Dél-
alföldi Regionális Képviselet igazgatója tartotta, míg
délután Dr. Buzás Norbert, a ValDeal Innovációs Zrt.
vezérigazgatója folytatta a képzést.

- Higi Gyula regionális igazgató kezdeményezésére, a
MISZ dél-dunántúli regionális tagszervezeteinek ven-
dége volt március 12-én Kesjár János, az APEH re-
gionális igazgatója.

- "A kutatóhelyek és vállalkozások közötti kapcsolat-
teremtés lehetőségei" címmel kerekasztal megbe-
szélést tartott a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügy-
nökség 2007. március 22-én, Szegeden.

2.4 egyéb:
- A 2007. február 20-i tisztújító közgyűlést követően, a

Fővárosi Bíróságon hivatalosan is bejelentettük a Ma-
gyar Innovációs Szövetség alapszabályának, ill. képvi-
selőjének változását.

- A MISZ titkársága 2007. márciusában kiküldte a
Szövetség több mint 280 tagintézményének a 2007.
évi tagdíjszámlákat.

- Átadták az ez évi Jedlik Ányos-díjakat a március 15-
ei nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Az ünnepségen
dr. Pakucs János , Szövetségünk tiszteletbeli elnöke
pohárköszöntő keretében gratulált a díjazottaknak.

- Hojoon Lee, a Koreai Ipari és Kereskedelmi Miniszté-
rium igazgatójának vezetésével 2007. március 20-án
kormányzati delegáció kereste fel a Magyar Innováci-
ós Szövetséget, ahol megbeszélést folytattak dr.
Antos László, ügyvezető igazgatóval, Monszpart
Zsolt, általános elnökhelyettessel és Tzvetkov Julián,
alelnökkel.

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

- „A kis- és középvállalkozások növekedési lehetősé-
gei: külső és belső támogató és gátló tényezők"
címmel tartott műhelyvitát a Piacgazdaság Alapítvány
2007. március 21-én, az MGYOSZ székházában. A
rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget
Deme Gábor, elnökségi tag képviselte.

- 2007. március 23-án, a megbízólevelek ünnepélyes
átadásával újjáalakult a Kutatási és Technológiai In-
novációs Tanács. Az okmányokat Kóka János minisz-

ter adta át a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium-
ban. A Tanács tagjai között van a Magyar Innovációs
Szövetség tiszteletbeli elnöke, dr. Pakucs János is.

- Tagintézményünk, a PANNON Regia Kht. 2007.
március 26-án tartotta taggyűlését Komáromban. Az
ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget Bolyky Já-
nos Antal, alelnök képviselte.

- 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. 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 célja-
it.

- „Nemzeti Innovációs Rendszer” címmel szervezett
közös konferenciát az NKTH és a GKM 2007. márci-
us 29-én a hazai tudományos élet és az innovatív vál-
lalati szféra kiemelkedő képviselői részvételével, Bu-
dapesten. A Magyar Innovációs Szövetséget dr. Sza-
bó Gábor, elnök képviselte.

- Tagszövetségünk, a Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesület (MKME) 2007. március 29-én tartotta
éves rendes Közgyűlését a Petőfi Irodalmi Múzeum-
ban, Budapesten. A Magyar Innovációs Szövetséget,
mint társult tagot dr. Antos László , ügyvezető igaz-
gató képviselte.

- „A Szövetség jelenlegi helyzete és jövőbeni feladatai”
címmel tartott megbeszélést a 18 szakmai szerveze-
tet tömörítő Civil Szakmai Érdekképviseleti Szerveze-
tek Országos Szövetsége 2007. március 29-én a
MTESZ Budai Konferencia Központban. A megbeszé-
lésen, a Magyar Innovációs Szövetséget, mint tagot
dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

- A GKM, a HM, a Külügyminisztérium és az Igazság-
ügyi és Rendészeti Minisztérium megállapodott, hogy
2007. április 3-án Védelmi Együttműködési Fórumot
hív össze. A Fórum előkészítése érdekében március
14-én kötetlen megbeszélést tartottak a GKM-ben,
melyen a MISZ képviseletében Monszpart Zsolt, ált.
elnökhelyettes vett részt.

2.5 Kitüntetések:
A Magyar Innovációs Szövetség felterjesztésére, márci-
us 15-e alkalmából a Magyar Köztárság elnöke a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitünte-
tést adományozta Szövetségünk volt elnökségi tagjának,
dr. Kemény Tamásnak, a magyarországi innováció
előmozdítása érdekében végzett sokoldalú munkája
elismeréseként.

2.6 Két új tag belépését hagyta jóvá az elnökség:
- Dombi és Nagy Ügyvédi Iroda
- Nyitott Tér Kht., NÓVUM K+F Ágazat

3, Koós Attila, alelnök tájékoztatást adott a „Nagyválla-
lati innováció” c. munkáról, melyet rajta kívül,
Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes, dr. Greiner
István és Vámos Zoltán alelnökök állítottak össze.
A dolgozat beszámol a hazai nagyvállalatok innovációs
helyzetéről, a Szövetség nagyvállalati tagintézményeinek
kérdőíves megkérdezése segítségével. Az elemzés ké-
szítői javasolják, hogy az érintett nagyvállalatok hozza-
nak létre egy klubot, ahol informálisan cserélhetik ki
tapasztalataikat.
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4, Dr. Antos László, ügyvezető igazgató beszámolt az
NKTH által támogatni kívánt Nemzeti Technológiai Plat-
formokról, mely programmal hazánk is csatlakozni kíván
az Európai Technológiai Platformokhoz. A kezdeménye-
zést a Magyar Innovációs Szövetség is támogatja és
részt is kíván venni benne.

5,
5.1 Az elnökség határozott arról, hogy következő ülését
május 2-án, 16 és 18 óra között tartja.
5.2 Szövetségünkhöz megkeresés érkezett Bartók
Marcell újságírótól, aki szeretne beindítani egy, a fiata-
lok számára szóló, a tudományt népszerűsítő kommuni-
kációs programot, melyhez kérte a Magyar Innovációs
Szövetség szakmai támogatását is. Az elnökség egy-
hangúlag hozzájárult a támogatás megadásához, és
Pakucs János vállalta a program gesztorálást is.

5.3 Dr. Pakucs János , tiszteletbeli elnök ismételten
felhívta az elnökség figyelmét a 2007. május 4-5-én
rendezendő Műszaki Értelmiség Napja c. rendezvényre.
Továbbá – javaslata alapján – Dr. Szarka Ernőnek, az
FB korábbi elnökének és dr. Pálmai Zoltánnak, korábbi
alelnöknek személyesen, előreláthatólag egy választmá-
nyi ülés keretében köszöni meg munkát az elnökség,
míg Várkonyi Attilának, volt alelnöknek, Berszán Fe-
renc, Dr. Detrekői Ákos, Dr. Kemény Tamás, Kovács
F. László, Somogyi Miklós és Dr. Veress Gábor , volt
elnökségi tagoknak, Farka László FB-tagnak levélben
fejezi ki köszönetét az MISZ elnöksége.

5.4 Az elnökségi ülés végén Dr. Mogyorósi Péter ,
regionális igazgató röviden hírt adott az UNESCO követ-
kező, párizsi üléséről.

„A MISZ feladatai a nagyvállalati innováció erősítése
terén” címmel készült felmérést és összegzés Koós
Attila, alelnök, Monszpart Zsolt, általános elnökhelyet-
tes, dr. Greiner István és Vámos Zoltán alelnökök
közreműködésével. A dolgozat beszámol a hazai nagy-
vállalatok innovációs helyzetéről, a Szövetség nagyválla-
lati tagintézményeinek kérdőíves megkérdezése segít-
ségével. Az elemzés készítői javasolják, hogy az érintett
nagyvállalatok hozzanak létre egy klubot, ahol informáli-
san cserélhetik ki tapasztalataikat.

Részlet az összegzésből:
„…A hazai általános innovációs helyzetképet már több
tanulmány is összefoglalta és elemezte. Ezekből kiindul-
va a MISZ a közelmúltban a hazai nagyvállalatok innová-
ciós tevékenységét felmérő kérdőívet dolgozott ki annak
érdekében, hogy meghatározza, milyen formában tudná
segíteni az innovációs tevékenység növelését…

…A felmérés alapján a MISZ érdekérvényesítő szerepét
négy szakterületi tevékenységre szükséges koncentrálni.
Ezek a következők:
- el kell érni a kormányzati szervekkel folytatott tárgya-

lások során, hogy az innovációs szabályozói környe-
zet – a választási ciklusoktól függetlenül – stabil és
kiszámítható legyen, és csökkenjen a ma még erős
bürokrácia.

- hozzá kell járulni a felső- és középfokú képzésnek a
piaci igényeknek megfelelő gyorsabb átalakításához a
vállalati innováció terén szerzett tapasztalatok ösz-
szegzésével és átadásával,

- fokozni kell a MISZ tevékenységét a felsőfokú oktatá-
si intézmények és a vállalati kutatás-fejlesztési köz-
pontok közötti együttműködésben, tapasztalat- és in-
formációcserében, elsősorban közös projektek meg-
valósításával,

- folyamatos információgyűjtést kell végezni a kor-
mányzati szervek tervezett intézkedéseiről, erős lob-
by tevékenységet kell folytatni, szorosabbá kell fűzni
a tagvállalatok együttműködését a vállalatok innová-
ciós vezetőinek rendszeres párbeszédével…”

A felmérés teljes szövege portálunk (www.innovacio.hu)
a Kiadvány/Tanulmányok c. rovatban olvasható.

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége áttekintet-
te a Magyar Innovációs Szövetség számára megküldött,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról szóló
277/2006. (XII.23.) Korm. rendelet módosításáról, a
harmadik országbeli állampolgár kutatókat fogadó kuta-
tószervezetek akkreditációjáról, valamint a fogadási
megállapodásról szóló Korm. rendeletről szóló előter-
jesztést.

Szövetségünk mindkét előterjesztéssel egyetértett,
melyről levélben tájékoztatta Dr. Kákosy Csabát, A
GKM kabinetfőnökét.

A kormány-előterjesztések innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) jelszóval védett területén olvasha-
tók.

A Magyar Innovációs Alapítvány részére 2006-ban
289.327 Ft felajánlás érkezett, melyet kizárólag 20 év
alatti tehetséges fiatalok ösztöndíj-támogatására fordí-
tottak. Az alapítvány szívesen várja és előre is megkö-
szöni azoknak a magánszemélyeknek a felajánlását, akik
elkötelezettséget éreznek a kreatív fiatalok felkarolásá-
ra, az innováció népszerűsítésére.

Hírlevelünk mellékleteként küldjük a befizetett adó egy
százalékáról szóló rendelkező nyilatkozatot.

2006. december 1-től indult el a Magyar Innovációs
Szövetség és az INNOSTART Alapítvány közös E-
learning tanfolyama, amely az innovációs menedzserek
feladatainak elsajátításához nyújt segítséget. Minden
hallgatónak 3 hónapja van a 3 nagy tananyagrész elsa-
játítására és az elektronikus vizsga letételére. A sikere-
sen levizsgázott hallgatók elektronikus oklevelet kapnak
a tanfolyam sikeres elvégzéséről.

A tanfolyam 15.000 forint + ÁFA részvételi díj elle-
nében 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 rend-
szer fenntartási és üzemeltetési költsége.

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



XVlI.évf. 8. szám2007. április 17. 9Hírek

Hazánkban először került megrendezésre a
Gardenexpo-Greenexpo nevet viselő, a hazai kertészeti
és környezetvédelmi szektort képviselő cégek és szak-
mai szervezetek kiállítása, 2007. április 6-8. között a
Papp László Budapest Sportarénában.

Az épületek terveivel együtt készülnek el a kerttervek is.
Az építtetőkben egyre nagyobb az igény a környezetkí-
mélő technológiák és bioenergiák felhasználása iránt. A
kiállításon bemutatásra kerültek azok a környezetvédel-
mi eljárások is, amelyekkel szűkebb környezetünket
tudatosan óvhatjuk, alakíthatjuk.

A nagyszabású rendezvényen az ágazat szinte teljes
spektruma, több mint 90 kiállító jelent meg. A három
nap folyamán a Magyar Innovációs Szövetség külön
standdal képviseltette magát.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2007. április 11-én
tartotta idei második ülését a Professzorok Házában,
Budapesten. Az ülésen az alapító tagok mellett meghí-
vottként jelen volt Farkas Katalin, miniszteri biztos,
igazgató (OFI), Kormos Dénes, országgyűlési képviselő
és Sarka Ferenc, igazgató. A Magyar Innovációs Szö-
vetséget és a Magyar Innovációs Alapítványt, mint alapí-
tó tagokat dr. Antos László , ügyvezető igazgató képvi-
selte.

Dr. Csermely Péter a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
elnöke összefoglalta a januári ülés óta történt legfonto-
sabb eseményeket, mint pl. a tehetsegpont.hu honlap
sikeres beindítását, a Tehetség Napja rendezvények
megszervezését stb.

Dr. Balogh László , professzor beszámolt a Tehetség-
elméleti Munkacsoport munkájáról. Az ülésről készült
összefoglaló a
http://www.tehetsegpont.hu/96-12711.php oldalon
tekinthető meg.

A Tanács elfogadta és véglegesítette a tehetségpontok
megalakítására vonatkozó feltételeket és jóváhagyta azt
a regisztrációs formát, amely segítségével a jövőben a
Kárpát-medence magyarlakta településein Tehetség-
pontok alakulhatnak. A Tehetségpontok elsődleges
funkciója a tanácsadás, a pályaorientáció, a lehetősé-
gek, az információk személyre szabott megmutatása a
tehetséges fiatalok számára. A Tehetségpontok össze-
gyűjtik és tematizálva ajánlják fel az ország és a határon
túli térség minden tehetséggondozással foglalkozó szer-
vezetének a szolgáltatásait.

A Tanács megvitatta a II. Nemzeti Fejlesztési Tervben
való részvétel lehetőségét és formáját. Dr. Antos Lász-
ló írásban és a helyszínen szóban is véleményezte az
előterjesztett anyagot. Az ülésen határozat született a
Nemzeti Tehetségsegítő Központ megalakításával kap-
csolatban

A Tanács egyöntetű véleménye szerint a tehetséggon-
dozás ügyét képviselnie kell a jövőben is mind a hazai,
mind a nemzetközi fejlesztési programokban, és jelen
kell lennie a II. Nemzeti Fejlesztési Terv megvalósítói
között. Ez ügyben a tagszervezetek szándéknyilatkoza-
tokkal nyilvánítják ki együttműködésüket, és a feladatok
megvalósítására közös konzorciumként vállalkoznak.

A Tanács egyhangú döntéssel felvette tagjai sorába a
Székelyföldön működő Amőba Alapítványt.

2007. április 16-án, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat
székházában Budapesten, „Hat hónap múlva indul az
LHC (Large Hadron Collider)” című rendezvényen a
magyar nagyenergiás részecske- és magfizikusok szá-
moltak be a 2007 novemberében, a CERN európai
kutatóközpontban induló, LHC gyorsító kísérleteiben való
részvételükről.

Közel 50 magyar fizikus, mérnök, informatikus és diák
vesz részt az új gyorsító és detektorainak építésében az
MTA KFKI RMKI, az ELTE, az ATOMKI, és a Debreceni
Egyetem tanszékeiről. A kutatásokat az NKTH, az MTA
és az OTKA támogatja.

Az európai vezetésű összefogással megvalósuló beren-
dezés egy 20 éve tartó tudományos fejlesztési és tech-
nikai innovációs folyamat eredményeként jött létre. A
CERN-ben, 1992 óta egyenrangú tagként, való magyar
közreműködés példaértékű abból a szempontból, hogy
miként járulhat hozzá Magyarország az EU nagy infrast-
rukturális projektjeihez, s miként részesülhetünk az ott
kifejlesztett új módszerek és eljárások közvetlen hasz-
nából az információtechnológia és a nagy műszaki fel-
készültséget igénylő, speciális berendezések létrehozá-
sa területén.

2007. március 22-23. között 21. alkalommal került
megrendezésre a microCAD Nemzetközi Tudományos
Konferencia a Miskolci Egyetem szervezésében.

A rendezvény plenáris előadással kezdődött, ahol neves
hazai szakemberek, Kapolyi László, Hajtó János és
Forrai Gábor tartottak előadást. A konferencia ezt
követően a következő 17 szekcióban folytatta munkáját:
Környezetbarát és minőségi nyersanyagtermelés; Víz-
gazdálkodás és környezetvédelem; Anyagtudomány és
mechanikai technológiák; Áramlás- és hőtechnika; Al-
kalmazott mechanika; Matematika és számítástudo-
mány; Fizika és oktatása; Automatizálás és telekommu-
nikáció; Elektrotechnika és elektronika; Gép- és szerke-
zettervezés; Gépgyártástechnológia és gyártórendsze-
rek; Alkalmazott informatika; Anyagáramlási rendsze-
rek. Logisztikai informatika; Kihívások a gazdaságban;
Vállalati versenyképesség a XXI. században; Bölcsészet-
tudomány; Egészségtudomány.

A szekciókban elhangzott 463 előadásból 176 előadást
külföldi előadó, 104 előadást magyarországi intézmé-
nyekből, valamint 183 előadást Miskolci Egyetemről
jelentkezett előadó tartotta.
A találkozó kulturális és kísérő rendezvényei közé tarto-
zott – a 2007. március 22-én 1900-kor kezdődő –
microCAD Party, melyen a microCAD díszpolgári címek
átadására is sor került.

Ez alkalommal Dr. Dietrich Ziems, a Magdeburgi Otto-
von-Guericke Egyetem professzora kapta e kitüntető
címet, aki több mint 40 éve tart fenn kapcsolatot a
Miskolci Egyetemmel. Dékánként, intézetigazgatóként
és tanszékvezetőként, a hallgatói és oktatói mobilitások
elősegítésével sokat tett a széleskörű oktatási, kutatási
és személyes kapcsolatok kiépítése érdekében.
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Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

A Pannon Egyetem Mérnöki Karának (PEMK) feladatai
között szerepel, hogy a közép-dunántúli régión belül
olyan innovációt segítő központtá váljon, amelynek se-
gítségével (főkén a régión belüli) vállalkozások hozzájut-
hatnak a működésükhöz szükséges tudományos, mű-
szaki és szakértői háttérhez.

A szakértői háttér erősítésére kialakítottak egy 23 főből
álló szakértői testületet, amelynek tagjai a PEMK-nak
mind a 6 intézetét (Anyagtudományi-, Biológia, Föld- és
Környezettudományi-, Fizikai, Gépészeti és Mechatroni-
kai-, Kémiai-, Környezetmérnöki- és Vegyészmérnöki
Intézet), ezeken belül 12 tanszékét, illetve szervezeti
egységét képviselik.

A tagok szűkebb szakterülete (szerves kémia, ásvány-
olaj- és petrolkémia, gépészet, analitika, fizikai kémia,
általános- és szervetlen kémia, környezetmérnökség,
radiokémia, biológia, kibernetika, anyagtudomány) teljes
mértékben lefedi a kar innovációs tevékenységéhez
tartozó tudomány-területeket. Szoros kapcsolatot ápol-
nak a régió kereskedelmi és iparkamaráival és önkor-
mányzataival is.

Az innovatív ötlet és az arra épülő gyakorlati kivitelezés
jó példája a dr. Bartha László egyetemi tanár vezeté-
sével működő kutatócsoport által kifejlesztett ún. gumi-
bitumen, melynek alkalmazásával 500 m felújított útpá-
lya készült el és használják Veszprémben.

Az INNTEK Innovációs és Közhasznú Társaság 2007.
április 3-án tartotta taggyűlését Hatvanban, A rendez-
vényen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos
László, ügyvezető igazgató, a Heves Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarát Dr. Bánhidy Péter , elnök képvi-
selte.

A taggyűlés elfogadta a közhasznú társaság 2006. évi
mérleg és eredménykimutatását, valamint meghatároz-
ta a 2007-es évi feladatokat. A taggyűlést Fülöp Gá-
bor, ügyvezető igazgató vezette le.

Továbbá részletesen ismertetésre került az INNTEK
Kht. 2007-2008-as év egyik meghatározó feladata, a
Regionális Energia Ügynökség és Energia Ház létreho-
zása is. Mint ismert, az energia hatékonyság felhaszná-
lás egyre jelentősebb szerepet tölt be a vállalkozások-
nál, szükségessé válik az energiatermelés, felhasználás
és szolgáltatói szektor összehangolt „klaszter” jellegű
együttműködésének elősegítése, melyben kiemelt sze-
repet kapnak a korszerű energetikai megoldások, fej-
lesztések, vállalati alkalmazások elterjesztése.

A tervezett projekt egyik kiemelt látható eredménye
lenne, az ún. „Energia Ház” létrehozása, a következő
funkciókkal:
- a ház teljes energiaszükségletének megtermelése

megújuló energiával, kiemelten a napenergia és a
geotermikus energia felhasználásával.

- a megújuló és újrahasznosítható energia termelés
és felhasználás bemutatása korszerű szemléltető
eszközökkel.

- az újrahasznosítható anyagok visszanyerésének,
felhasználásának bemutatása korszerű szemléltető
eszközökkel, különös tekintettel az építőipari felhasz-
nálásra.

bemutatók, szakmai összejövetelek és oktatások szer-
vezésére. Fejlesztési-, kutatási feladatok ellátása. Kezdő
vállalkozások inkubálása.

Tudományos információs elektronikus levelet indított a
Francia Nagykövetség Együttműködési és Kulturális
Osztálya 2007. elejétől.

A terjesztési listán szereplő kutatók és laboratóriumok
havonta fogják kapni az elektronikus levelet, mely a
legfontosabb tudományos eseményeket és
eredményeket foglalja össze. Az áprilisi szám főként
környezetvédelmi, mezőgazdasági, élelmiszeripari,
orvostudományi, közegészségügyi, matematikai, fizikai
és atomtudományi témákról számol be.

Az elektronikus hírlevélre a france-coop-su@inst-
france.hu e-mail címen lehet regisztrálni.

Az MGYOSZ Brüsszeli Képviseleti Irodája a friss aktua-
litásokat a www.mgyosz.hu honlapon a Brüsszeli hírek
menüpont alatt teszi közzé magyar nyelven, ezzel járulva
hozzá a magyar vállalatok minél sikeresebb hazai és
nemzetközi tevékenységéhez.

A hónap végén pedig elektronikus hírlevél formájában
összegezik az adott négy hét üzleti élet szempontjából
legfontosabb történéseit.

További információ a 0032-2-648-0938-as telefon-
számon, az info@mgyosz.be e-mail címen kérhető vagy
a www.mgyosz.hu honlapon olvasható.

Az EBN által 2007. március 21-én Brüsszelben rende-
zett tavaszi konferencia a vállalkozások, BIC-ek és tá-
mogató szervezet FP7-es pályázati lehetőségeire kon-
centrált. A konferencián a Biotech, Mezőgazdaság és
Élelmiszer, Egészség, Energia Főigazgatóság is képvisel-
tette magát egy előadóvsl.

A főigazgatóságok munkatársaival, az INNOSTART ese-
tében az energia témában, lehetőség nyílt személyes
beszélgetésre is a konferencia alatt.
2007 folyamán a jelenleg kiírt energia pályázatokon
kívül nem lesz több kiírás, és 2008 folyamán is csupán
egy kisebb pályázati kiírás (öko-építészet) várható. A
szakember javasolta az Intelligens Energia programok
terén a pályázatok beadását, mivel az energia témában
a 7. keretprogramban a többi programhoz képest ala-
csonyabb a költségvetés.

A DETECT-IT projekt célja, hogy el ősegítse a 7. keret-
programban a vállalkozások részvételét. Ennek érdeké-
ben, három tematikus területre koncentrálva: informá-
ciós és kommunikáció technológia; energia; ill. biotech-
nológia partnerkereső adatbázist építettek ki.

A vállalkozások és kutató intézetek regisztrációt követő-
en, működési és érdeklődési területük pontosítását
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követően feltölthetik konkrét projektötletüket, amelyet
adott terület szakértő értékelnek. Lehetőség van, konk-
rét partnerkeresés felvitelére is. Amennyiben csak
körvonalazódott egy vállalkozásban a keretprogramban
való részvétel, de nincs projektötlete, lehetőség nyílik
mások által kezdeményezett projektekhez való csatlako-
zásra. A több mint 15 ország vállalkozásainak és kuta-
tóintézeteinek partnerkeresését segítő adatbázis mun-
káját a tematikus szakértői csoportok is segítik.

A nemzetközi projektben részt vevő szervezetek számá-
ra – a partnerkeresés hatékonyságának növelése érde-
kében – tréninget szervezett a koordinátor EBN 2007.
március 22-én, Brüsszelben.

A tréningen 2 esettanulmány került megvitatásra:
- 7. keretprogram kollektív pályázat költségvetésének

összeállítása
- szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos szerződés-

kötés.

Az esettanulmányokat követően az Információs és
Kommunikációs; az Energia és a Biotech Klaszter szak-
értői panelje számolt be a partnerkeresés állásáról. Szó
esett továbbá az úgynevezett „enterprise grouping” –
vállalkozások csoportba szervezéséről is. A koordinátor
EBN összefoglalta a pénzügyi és adminisztratív tenniva-
lókat és az egyes munkaprogramokon belüli következő
mérföldköveket. A detect-it.org adatbázis használatának
elősegítésére röviden ismertették az új funkciókat, és
javaslatot tettek a partnerkeresés hatékonyságának
javítására.

Az adatbázis a www.detect-it.org honlapon érhető el.

Bővebb információ, illetve segítség Szilbereky Judittól
kérhető a 382-1513-as telefonszámon vagy a
judit.szilbereky@innostart.hu e-mail címen.

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

- Felszámolja a késő kifizetéseket a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vezetése elrendelte az
elszámolási és kifizetési rendszer teljes átvilágítását és
a késedelmes kifizetésű projektek tételes vizsgálatát.

Jelenleg több mint 11.000 projekt megvalósítása folyik,
ebből körülbelül 2.700 projekt (24%) rendelkezik 90
napnál régebbi kifizetetlen számlával. Ezek összértéke
30 milliárd forint. Ez a helyzet nem elfogadható sem a
pályázók, sem az intézményrendszer számára. A haté-
konyság növelése érdekében a munkaszervezetben
prioritást kap a hátralékok ledolgozása. Racionalizálni
kívánják az ellenőrzéseket, a kifizetési ügyeket intézők
számára ösztönző rendszert alakítanak ki, minden pro-
jekthez azonosítható felelőst rendelnek.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv esetében a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség már áttekintette az intéz-
ményrendszer működését és az egyszerűsítéseket, új
érdekeltségi formákat vezetett be. Most lényegében az
új működési modell visszamenőleges alkalmazása törté-

nik meg annak érdekében, hogy a csúszó kifizetéseket
rendezze az Ügynökség.

Az intézkedések segítségével 2007. június 20-ra, 5 %
alá akarják csökkenteni az 1 éven túl ki nem fizetett
számlák arányát, szeptember 15-re, 1 % alá a 90
napnál hosszabb idő óta ki nem fizetettek számlákat.

- Sikeres a vállalati képzésre kiírt uniós pályázat - a
beérkezett igénylések összege elérte a rendelkezés-
re álló keretet.

Mivel a beérkezett pályázatokban összesen igényelt
támogatás elérte a rendelkezésre álló keretet, a Nem-
zeti Fejlesztési Ügynökség 2007. április 6-i dátummal
felfüggeszti a pályázatot (arra április 6-án éjfélig lehe-
tett még igénylést beadni). Az ezt követő napokban
értékelik a beérkezett pályázatokat és megvizsgálják
annak lehetőségét, hogy van-e mód a többletigények
kielégítésére.

Az érdeklődést fokozhatta, hogy bár a szakmai kritéri-
umok szigorodtak (csak akkreditált intézményben lehet
igénybe venni az OKJ-s vagy akkreditált képzést), a
pályázóknak mindössze 20-25 % önrésszel kell rendel-
keznie a vissza nem térítendő támogatás igényléséhez.

- Rekordtámogatások várhatók a K+F projektekre
A tervek szerint májusban jelennek meg az első K+F
pályázatok az Új Magyarország Fejlesztési Terv kereté-
ben. Az idén összesen 6 ilyen kiírás várható, ezek ré-
vén, együttesen 42 milliárd Ft vissza nem térítendő
támogatáshoz juthatnak a pályázó egyetemek, kutató-
központok és vállalkozások 2007-ben.

Bizonyára sláger lesz a vállalati innovációt ösztönző, a
legnagyobb keretű kiírásterv. Itt az előirányzott 14,78
milliárd Ft-ból hozzávetőleg 130-140 projekt számíthat
– minimum 25, maximum 200 milliós – dotációra.
Várhatóan a támogatható tevékenységek közé sorolják
a kísérleti fejlesztést, a műszaki megvalósíthatósági
tanulmányt, az iparjogvédelemmel kapcsolatos fellépést,
innovációs tanácsadó és támogató szolgáltatások
igénybevételét stb.

A tervezett keret nagyságát tekintve a második helyre a
vállalati kutatás-fejlesztési profil erősítését szolgáló
felhívás kerül. Itt 8,4 milliárd Ft-ot készül szétosztani a
kiíró hatóság, meglepően kevés, mindössze kb. 10
projekt között. Ezzel rendkívül nagy lehetőséghez juthat-
nak a nyertesek a közvetlenül hasznosuló K+F tevékeny-
ség fejlesztése, új vállalati kutatóhelyek létesítése terén.
A kivételes alkalmat tükrözi az elnyerhető támogatás
nagysága is, ez minimum 200 millió, maximum 1,5
milliárd Ft lehet.

A keret nagysága – 8,207 milliárd Ft – alapján a har-
madik a sorban az innovációs és technológiai parkok
támogatását szolgáló pályázatterv, ez még az előzőnél
is több – minimum 1, maximum 4 milliárd Ft – fejlesz-
tési forrást biztosíthat összesen kb. 2 nyertes projekt-
nek. Ennél a kiírásnál a fejlesztési pólusokban lehet
pályázni koncentrált, üzleti alapon működő kutatási és
innovációs szolgáltató központok kialakítására.

Ugyancsak számottevő – 7,461 milliárd Ft – a keret-
előirányzat a piacorientált kutatási-fejlesztési tevékeny-
ség, valamint a K+F és technológiai együttműködések
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Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

fejlesztését támogató kiírásnál. Itt ötven projekt nyerhet
darabonként minimum 50, maximum 300 millió Ft
támogatást.

A Nemzeti Bologna Bizottság dr. Csirik János , a Sze-
gedi Tudományegyetem professzorának vezetésével,
2007. április 11-én tartotta ülését az Oktatási és Kul-
turális Minisztériumban, melyen a felhasználói szféra
képviseletében Szövetségünk tiszteletbeli elnöke, dr.
Pakucs János vett részt. A Nemzeti Bologna Bizottság
az OKM felsőoktatási és tudományos szakállamtitkárá-
nak szakmai tanácsadó testülete.

Az ülésen az Új Magyarország Fejlesztési Terv felsőok-
tatási programjairól tartott tájékoztató előadást
Köpeczi Bócz Tamás, igazgató (Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség) és Mesterházy Balázs, főosztályvezető
(OKM Fejlesztési Főosztály). Az előadásokat kérdések
követték, majd a résztvevők megvizsgálták annak a
lehetőségét is, hogy hogyan lehetne a bizottság kompe-
tenciáját felhasználni a tervezési folyamatban.

A májusi, londoni miniszteri találkozón aláírandó „Bolo-
gnai Nyilatkozat” tervezete volt a másik fő témája az
ülésnek, melynek kapcsán a MISZ képviselője javasolta,
hogy a bizottság a Londoni Nyilatkozat alapján készítsen
a magyar felsőoktatásban érintettek részére egy ma-
gyarországi helyzetre adaptált „ajánlásokat”. A javaslat-
tal a testület egyetértett.

Az NBB-ről további információ az alábbi linken olvasha-
tó:
http://www.okm.gov.hu/main.php folderID=601&arti
cleID=228881&ctag=articlelist&iid=1

A szakmai szövetségek vezetőinek és tagjainak részvéte-
lével „Védelmi és Biztonsági Együttműködési Fóru-
mot” szervezett a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um 2007. április 3-án, a GKM-ben, melyen a Magyar
Innovációs Szövetséget Monszpart Zsolt, általános
elnökhelyettes képviselte.

Szövetségünk egyetért és jó kezdeményezésnek tartja
a Fórumot, illetve a konferencia megrendezését és
támogatja az Európai Védelmi Ügynökséghez való csat-
lakozást is.

A MISZ e jelen helyzetből a kitörést abban látja, hogy a
magasabb tudást megtestesítő, nagyobb hozzáadott
értéket, kutatást, fejlesztést, innovációt hordo-
zó termék/szolgáltatás előállítása irányába tolódjon el a
hangsúly. Manapság a hadviselésben, védelem-
szervezésben az elektronika, a magasabb szoftver tar-
talmú termékek szolgáltatások fajsúlya növekszik. Az
innovatív megoldások, informatika, biztonságtechnika

szerepét érdemes növelni és a hazai szereplőket ebbe
az irányba támogatni, segíteni.

Világszerte trend, hogy a hadiipari beruházások, kuta-
tás-fejlesztés állami támogatása megmarad. Itt szület-
nek meg azok a megoldások, melyek a civil szférába
átkerülhetnek és széleskörű ipari alkalmazásokban elter-
jedhetnek. Ezért indokolt a hazai ipar, a KKV-k védelme.

A rendezvény publikus anyagai elérhetők a GKM honlap-
ján:
http://www.gkm.gov.hu/feladataink/ipar/hadiip

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal „Vállalatok
sikeres részvételének fokozása a 7. Keret-
programban, problémák-megoldások" címmel szerve-
zett egyeztető ülést 2007. április 2-án, az NKTH Irinyi
Termében. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget
Dr. Ürge László, alelnök képviselte.

Az NKTH célja, hogy erősödjön a vállalati részvétel a 7.
keretprogramban és növekedjen a vállalatok által koor-
dinált projektek száma. Ezen célok megvalósítását
azonban számos probléma nehezíti, amelyeknek az
NKTH szeretne elébe menni és javaslatokat megfogal-
mazni. A vállalatok a hangsúlyt a még mindig nehézkes
bürokrácia mellett, a nehezen hozzáférhető informáci-
ókra helyezték.

Mivel a legtöbb magyar KKV-nak nincs tapasztalata EU-
s pályázatok területén, felmerült az a javaslat, hogy
szervezett módon támogassanak projekt menedzseri és
koordinátori továbbképzéseket is. Fontosnak tartották
annak a kérdésnek a megvitatását is, hogy a nagy és
közepes, ill. kisvállalatok döntési mechanizmusa eltérő,
ezért nehéz és hosszadalmas a nagyvállalatok bevonása
a pályázatokba.

Továbbá elhangzott javaslat arra vonatkozóan is, hogy
az NKTH tartson fenn egy brüsszeli irodát, abból a
célból, hogy a szervezeteknek közvetlenül tanácsot
nyújtson, első kézből kapjon információt, és így tárgya-
lási lehetőséget is biztosítana a konzorciumok építésé-
hez. Mivel a konzorciumok építése költség- és időigé-
nyes folyamat, javaslat született konzorcium-építő pályá-
zatok kiírására is.

Kísérletek virtuális sejtekkel
dr. Molnár Imre, nk.tanácsos, TéT attasé – Berlin,
összeállítása

Kicsiny, ám nagyon fontos a gazdaság számára: a pál-
cika formájú Clostridium acetobutylicum baktérium. Ez a
baktérium a cukorból egy alkoholfajtát, butanolt állít elő,
aminek üzemanyagként való felhasználása, a fogyatkozó
nyersanyagokat tekintve, egyre inkább szóba kerül.

Német, brit és holland kutatók azt vizsgálják, hogy ez a
baktérium hogyan állítja elő ezt az értékes anyagot, és a
folyamathoz vajon milyen feltételek az optimálisak. A
vizsgálatot azonban nem a hagyományos laboratóriumi
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kísérletekkel, hanem számítógépes szimulációval végzik.
A kutatók ugyanis számos adat alapján felállították a
baktérium virtuális modelljét, és ennek eredményeként
a számítógépen figyelhetik, ahogyan a mikro-élőlények a
környezeti változásokra reagálnak.

Az összetett életfolyamatok matematikai modellel törté-
nő szimulációját rendszerbiológiának nevezik. A rend-
szerbiológia még fiatal tudományág, ám mind a tudo-
mány, mind az ipar egyformán nagy várakozással fogad-
ta. A biológiai cégek a hosszadalmas kísérleteket rész-
ben szimulációval helyettesíthetik, és ezzel javíthatják a
termelési hatékonyságot. A gyógyszergyártók azt várják,
hogy egyes, (például toxikológiai) vizsgálatok számítógé-
pes szimulációval egészíthetők majd ki, és ezzel a
gyógyszerek kifejlesztése gyorsabbá válhat. A mezőgaz-
daság, az élelmiszeripar és a vegyipar további felhasz-
nálási területeket jelenthet.

A kutatás ma még csak a kezdeteknél tart. Még a leg-
egyszerűbb élőlények – mint pl. baktériumok – modelle-
zése is óriási mennyiségű adatot igényel. Az adatokat
kísérletekkel kell összegyűjteni, majd utána matematikai
funkciókká lefordítani. A kezdeti sikereket látva a rend-
szerbiológia területén szorosan együttműködő biológu-
sok, orvosok, matematikusok, informatikusok és mér-
nökök azonban azt remélik, hogy ez a tudományág a
jövőben képes lesz szervek, sőt egész szervezetek szá-
mítógépes modellezésére.

A rendszerbiológia fejlesztésére a Német Szövetségi
Oktatási és Kutatási Minisztérium (BMBF) európai szin-
tű ösztönző programot indított „Mikroorganizmusok
rendszerbiológiája – SysMo” címmel. A programban
német, brit, holland, norvég, osztrák és spanyol kutató-
intézetek és kutatást támogató szervezetek határokon
átnyúló nemzetközi projekteket finanszíroznak, melyek-
hez három évre összesen 28 millió euró támogatás áll
rendelkezésre. A két legnagyobb pénzforrás a német
BMBF és a Brit Biológiai és Biotechnológiai Kutatási
Tanács (BBSRC), egyaránt 11-11 millió Euró összeggel.

A rendszerbiológia különösen Németországban és
Nagy-Britanniában fejlődik, amiből az európai kutatók
kapcsolódó projektekkel profitálhatnak. Így például nem-
régiben cseh, svájci és francia kutatók csatlakoztak a
programhoz.

Shaker A. Zahra (szerk.): Corporate
Entrepreneurship and Growth - Edward Elgar, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

A világ legjobbjai közé tartozó gazdasági szakkönyvkiadó
ezzel a 700 oldalas, téma szakirodalmának legjavából
összeállított tanulmánygyűjteménnyel elsőrangú jelentő-
ségű ismereteket és tapasztalatokat kínál minden na-
gyobb vállalat számára, amely a teljesítő- és a verseny-
képessége javításának új és hathatós eszközeit keresi.
Címének lefordításához nyelvünkből még hiányoznak a
közgondolkodásban meggyökeresedett fogalmak.
A corporate entrepreneurship (a továbbiakban CE)
érdemben a cégek olyan vállalkozásait jelenti, amelyek

keretében azok jelentős mértékben kilépnek a szokásos
tevékenységeik keretei közül annak céljával, hogy új
üzleti lehetőségeket tárjanak fel ill. hozzanak létre a
maguk számára, és/vagy új erőforrásokat, kompeten-
ciákat teremtsenek maguknak, ill. vonjanak be a tevé-
kenységükbe, és ennek segítségével növeljék az ered-
ményességüket és az értéküket.

Erre utal a címben a növekedés is, hiszen a cégek szá-
mára a CE a növekedés egyik kulcsfontosságú eszköze-
ként szolgál. Sokkal inkább vállalati stratégia, mintsem
tevékenységek pontosan körülhatárolható halmaza, és
arra sem lehet éles határvonalat húzni, hogy hol válik az
el a cég bejáratott tevékenységétől.

A kötet igen széles, jól tagolt elemzést ad a CE különfé-
le jellegzetes területeiről és megvalósulásairól. Komoly
figyelmet követelő olvasmány, vállalatgazdaságtani
elemzésekkel, és a szakkönyvek pontosságra és alapos-
ságra törekvő előadásmódjával.

Elsősorban azoknak ajánlható, akik mélyrehatóan meg
akarják ismerni, mit tártak fel a kutatók e
/nagy/vállalati tevékenység- és eszközcsoport lényegé-
ről, sajátosságairól, működéséről. Fenntartás nélkül
mondható, hogy a cégek stratégiai tervezőinek kötelező
tananyag, és nagyon hasznos a vezetők számára is.

Amint e kötet részletesen tárgyalja, a CE-nek két fő
területe van. Az egyik, midőn a cég a saját alkalmazot-
tait segíti hozzá olyan vállalkozásokhoz, akár a saját
keretein belül, akár azokból részben-egészben kilépve,
amelyeknek az eredményei kiegészítik a saját erőforrá-
sait.

Ez az ún. belső CE. Ismeretes, hogy számos nagyválla-
lat folyamodott ennek különféle változataihoz az ered-
ményességének javítása, vagy éppen válsághelyzetek
megoldása érdekében.

A másik fő terület a külső CE. Ennek keretében a cég
más vállalatok tevékenységének fejlesztésébe társul be
a maga erőforrásaival, és a kockázatok bizonyos részé-
nek átvállalásával. Teszi ezt mindenekelőtt azért, hogy a
maga javára kiaknázhassa a másik erőforrásait, képes-
ségeit. Ennek gazdaságilag nagyjelentőségű részterüle-
tét alkotják azok az ügyletek, amelyek keretében cégek
kockázati tőke típusú befektetéssel segítik, természete-
sen a saját érdekeik szolgálatában, más vállalatok fejlő-
dését.

A jó növekedési képességű vállalatok számára komoly
jelentőséggel bír, hogy ezek az ügyletek komoly gazda-
sági előnyökhöz juttathatják azokat a cégeket is, ame-
lyek a befektetést kapják, és vele azt a támogatást,
amellyel a befektető az ügylet részeként előmozdítani
igyekszik azok megerősödését.

A tanulmánygyűjtemény öt nagy témaköre a következő:
A CE jelentősége és kulcsfontosságú dimenziói / Ered-
ményes corporate venturing programok tervezése / A
vállalatközi fejlesztőtőke-befektetés és a CE / A CE
előzményei és folyományai / A szervezeti felépítés és a
CE - benne / A külső környezet hatása a CE-re / A
versenystratégia és a CE közötti dinamikus kölcsönha-
tás / Nemzeti kultúra és a CE-re törekvés / Értékte-
remtés a CE-ben.

Szakirodalom-figyelõ
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Simon W. Bowmaker (szerk.): Economics Uncut - A
Complete Guide to Life, Death and Misadventure -
Gazdaságtan vágatlanul - Teljes útmutató élethez,
halálhoz és balszerencséhez - Edward Elgar, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

Vágatlanul, cenzúrázatlanul - azaz olyan témák üzem-
gazdasági jellemzőit elemezve a gazdaságtan szemléle-
tével és eszköztárával, amelyeket nem szokás így tár-
gyalni. Egy részüket azért nem, mert azok olyan tevé-
kenységekre, magatartásokra vonatkoznak, amelyeket a
társadalom illegálisnak tekint, mint ilyet elítél, és ezért a
tisztes tudomány tartózkodik is tőlük, nehogy a vizsgála-
tukkal az elfogadásuk bármilyen látszatát keltse.

Más részüket azért nem, nehogy azok gazdasági néző-
pontú megközelítése azt éreztesse, hogy lényegében
pusztán gazdaságossági kérdéssé redukáljuk az ennél
magasabb eszmékhez, az élet magasabb szféráihoz
kötődő tartalmukat - mint pl. a házasság, a vallás, az
öngyilkosság, vagy éppen a gyermekáldáshoz segítő
orvosi beavatkozások esetében.
Az itt sorakozó elemző tanulmányok - összesen 14 - a
társadalmi, valamint az egyéni élet legkülönbözőbb terü-
leteihez kapcsolódnak. Erre utal az alcím (a „teljesség”
persze költői túlzás benne).

Bowmaker kiemeli: a gazdaságtan utakat keres, és
eszközöket alakít ki a magatartás megértéséhez, és
előrejelzéséhez, mindenfajta magatartáséhoz, minden
időben és helyen. Ez sokkal szélesebb körben szolgálja a
megismerést, mint ameddig a szó szoros értelmében
vett piacon működő, pénzben mérhető összefüggések
vizsgálata elvisz.

Ezek az elemzések társadalmi kérdések vizsgálatára
alkalmazzák a mikrogazdaságtant. Bemutatják, hogy az
képes az élet legkülönösebb területeit is elérni, a kábí-
tószerektől a válásig, a prostitúciótól a pornográfiáig, a
sporttól az öngyilkosságig, a vallástól a rockig, és meg-
világítani az emberi természet sötét oldalait is.

Tegyük hozzá: lehet vallási és/vagy erkölcsi meggyőző-
dés alapján elutasítani egyes itt tárgyalt tevékenysége-
ket, magatartásokat, de a haragtól és elfogultságtól
mentes elemzésük mindenképpen segít jobban megér-
teni azokat, akik ezeket választják, vagy ezekre kénysze-
rülnek, és mindezzel jobban érteni a való világunkat,
annak a nekünk nem tetsző oldalaival együtt.

Mire jó mindez A gazdaságtan eszközei lehet? őséget
adnak megérteni a dolgok menetét, az élet folyását,
amelyek nagyrészt az emberek csoportos vagy egyéni
viselkedéséből állanak össze. Ebben pedig igen tekinté-
lyes részt alkotnak az itt tárgyaltak - joggal mondható,
hogy az utóbbiak és mozgatóerőik megértése nélkül
nem boldogulhatunk az azokat is felölelő szélesebb
összefüggésekkel sem.

Továbbá, csak ez a megértés adhat szilárd alapokat a
stratégiáink, valamint cselekvési programjaink kialakítá-
sához. Végső soron kimondhatjuk, hogy még a gazda-
ságtan hagyományos alkalmazásának számos területén
is akkor hozhatnak a vizsgálódásaink valóban jól hasz-
nálható eredményt, ha az itt tárgyaltakból is figyelembe
vesszük azokat a területeket, amelyek szervesen kap-
csolódnak az előbbiekhez.

Másrészt, a társadalom sok problémájának jobb keze-
lését segíthetik igen hathatósan a gazdaságtan alkal-
mazásának itt bemutatott, valamint ezekhez hasonló
kiterjesztései.

Igen jó példa erre, hogy a jog-, valamint normasértő
magatartások célszerű kezelésének kialakításában
meghatározó lehet annak vizsgálata, mibe kerülnek a
társadalomnak - a fogalomnak mind a szó szerinti, mind
pedig az átvitt értelmében - az azok megelőzését, visz-
szaszorítását szolgáló intézkedések, beleértve a szank-
cionálást is, másrészt pedig milyen veszteségeket okoz,
ha azokat bizonyos határig eltűrjük.

Glatz Ferenc: A magyarok krónikája - Helikon Könyv-
kiadó & Alexandra Könyvkiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

Ha lehetne, mindenkit hozzá kellene segíteni, hogy meg-
ismerje ezt a témájához méltóan kiemelkedően tartal-
mas és színes kötetet. Üzenetére, a belőle nyerhető
ismeretekre különösen nagy szükségünk van.

Ma egyre közvetlenebb létkérdéssé válik, mennyire
becsül minket a világ, s szintúgy az a közösség, amely-
ben a boldogulásunkat igyekszünk kivívni. Cégre, szerve-
zetre, országra egyaránt igaz: ahhoz, hogy kivívja má-
sok megbecsülését, meg kell tanulnia becsülni magát;
ahhoz, hogy felmutathassa a világnak az értékeit, előbb
meg kell ismernie azokat. Országnak, népnek önbecsü-
lést elsősorban a történelme értékeinek ismerete adhat
- nekünk sok egyéb közt annak tudata, hogy nem most
kapaszkodunk a bűvös-bájos Európa felé, hanem már
évezrede fontos része vagyunk a történelmének és a
kultúrájának.

Ki hiszi ezt el nekünk, ki becsül meg érte, ha magunk is
szem elől tévesztjük Magyarországnak az iménti ezred-?
fordulóig bejárt útját, életét, a történelem megannyi
vihara közt a fennmaradásért vívott - végső soron sike-
res - küzdelmeit, teljesítményeit segít megismerni ez a
kiállításában is megragadóan szép kötet.

Első kiadása kiemelkedő ünnepi alkalomra, a honfogla-
lás 1100. évfordulójára jelent meg - ez annak javított,
frissített változata, amely a 2000.évig kiterjeszti a ma-
gyarok legújabb kori történetének, s e történet jeles
szereplőinek, eseményeinek, fejleményeinek bemutatá-
sát.

Az áttekintés az őshazától követi végig a magyarok
történelmének fordulatokban, drámai történésekben,
nehézségekben és sikerekben igencsak gazdag útját, az
országnak és népének Európa viharos történelmében
kiállott megpróbáltatásait, a fennmaradásért vívott
küzdelmeit, helytállásait. Mindezzel óriási történelmi
anyagot ölel fel, hatalmas információ mennyiséget kö-
zöl. Szükségszerű, hogy csak akkor képes eljuttatni az
üzenetét a mai emberekhez, ha okosan alkalmazkodik
napjaink olvasási szokásaihoz.

E kötet ebben is mestermű. Nem a szó hagyományos
értelmében vett krónika, amely a tudós hozzáértést
sugalló, veretes stílusban elmondja a történéseket,
elénk tárja az azok mögött álló erőket és viszonyokat,
és mindezekkel olyan elmélyült tanulmányozást kíván,
amelyre a legtöbbeknek ritkán adódik módja.
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Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

Ezt a kötetet alkotói nagyon ügyesen ruházták fel azzal a
színes, változatos, gyorsan pergő előadásmóddal, a
szövegek és a képi illusztrációknak azzal az ötvözetével,
amely ma képes megragadni a figyelmünket, magán
tartani az érdeklődésünket, s ugyanakkor azt is jól en-
gedi, hogy - ha időnk csak annyira van - akár szemez-
gessünk belőle.

A kötet 840 nagyalakú oldalán 4000 szócikk, 2000-nél
is több, túlnyomórészt színes illusztrációval, rengeteg
korabeli ábrázolás reprodukciójával, láttató-magyarázó
ábrákkal, 120 térképpel, 13 fejezetben vezet végig a
magyarok krónikáján, az őstörténettől és megtelepe-
déstől (Kr. e. 3000 - Kr. u. 1000) a rendszerváltás
első évtizedének végéig (1990 - 1999).

Hagyományos krónika is van benne, legalább is annyi-
ban, hogy minden fejezet egy-egy rövid átfogó tanul-
mánnyal kezdődik. Utánuk pedig kitűnő szerzőktől, a
legjobb ismeretterjesztő előadásmód szerinti kisebb-
nagyobb írások, elemzések, helyzetképek, portrék, idő-
rendi táblák sorakoznak, az ország életének szinte min-
den szegmenséről, már önmagukban is sokat mondó,
mesteri címekkel.

Az erős nemzeteket igen jelentős részben népük szilárd
identitástudata, önbecsülése tette, és teszi ma is nagy-
gyá. Tanuljunk belőle - itt ehhez jó segítséget találunk.

Tagsorszám
523.

4D SOFT
Számítástechnikai Kft.

Székhely: 1096 Budapest
Telepy u. 24.

Kapcsolat: Orosz Ágnes
Telefon: 455-8880

Fax: 455-8890
E-mail: orosz.agnes@4dsoft.hu

Vezető: Siklósi István
Telefon: 455-8880

Fax: 455-8890
E-mail: siklosi.istvan@4dsoft.hu

Az egyedi és innovatív megoldásokat fejlesztő 4D SOFT
Kft. több mint 15 éve van jelen a hazai informatikai
piacon, ahol kiemelkedő minőségű és technikai színvo-
nalú eszközökkel és szolgáltatásokkal látja el ügyfeleit
stratégiai céljaik elérése érdekében. Üzleti sikereik
mozgató rugója, hogy az alkalmazások fejlesztésével
párhuzamosan mindig végeznek olyan K+F tevékenysé-
get, melynek célja az egységes, a teljes életciklust átfo-
gó, biztonságos és hatékony fejlesztési technológia
kialakítása. Megoldásaik középpontjában a csapatmun-
ka hatékonyságának, kreativitásának fokozása, az üzleti
lehetőségek maximális kiaknázása áll.

FIGYELŐ, 2007. MÁRCIUS 29., 29. OLDAL

INNOVÁCIÓ HÁROM ÉVSZÁZADON ÁT

„…120 évvel ezelőtt, 1887-ben elindult az ország első
villamosa Budapesten, a Nyugati pályaudvar és a Király
utca között. A Siemens-Halske szerelvényei láttán sejt-
hető volt: új korszakba lépett Magyarország. Elkezdő-
dött a modernizáció, az a folyamat, amely ma is áthatja
mindennapjainkat, s még korántsem ért véget. A kihí-
vások, s főként a nagyságrendek változtak - ám a fejlő-
dés alapja továbbra is egy kulcsfogalom: az innováció…”
„…„Soha nem azt kell nézni, hogy ez vagy az eddig hogy
volt, mindig azt kell vizsgálni, hogy lehet jobban, egysze-
rűbben, olcsóbban megcsinálni, s az így megfontolt útra
habozás nélkül rá is kell lépni" - erre bíztatta erre biztat-
ta Schumann Károly és Tupy Frigyes, a Siemens két
vezetője a múlt század húszas éveiben a mérnököket és
a kereskedőket…”

FIGYELŐ, 2007. MÁRCIUS 29, 29. OLDAL

SIEMENS INNOVÁCIÓK MAGYARORSZÁGON - KULCSFONTOSSÁGÚ

MODERNIZÁCIÓS PROJEKTEK

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP, 2007. MÁRCIUS

29., 7. OLDAL

KÓKA: STRATÉGIA A KUTATÁS -FEJLESZTÉSRŐL

MAGYAR HÍRLAP, 2007. MÁRCIUS 30., PÉNTEK, 12. OLDAL

ÖTSZÁZMILLIÁRD FORINT KUTATÁSRA ÉS FEJLESZTÉSRE

„…Csaknem ötszázmilliárd forint közpénz jut kutatásfej-
lesztési és innovációs programokra 2007 és 2013
között - derült ki a Gazdasági és Közlekedési Minisztéri-
um, valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal közös konferenciáján. Számításaik szerint, ha a
magyar résztvevők az uniós keretösszeg egy százalékát
elnyernék, az évi húszmilliárd forint forrás lenne…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 30., PÉNTEK, 2. OLDAL

JAVUL AZ INNOVÁCIÓ

„…A kormány szerdán jóváhagyta a tudomány-, techno-
lógia- és innovációpolitikai stratégiát (tti) – jelentette be
Egyed Géza, a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitká-
ra. A stratégiához kapcsolódó intézkedési terv legké-
sőbb június végéig elkészül….
… Tavaly a 715 szabadalmi bejelentésből mindössze
198 volt intézményi bejelentés, ez pedig lesújtó képet
fest a magyar üzleti és gazdasági intellektusról – mond-
ta Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal
(MSZH) elnöke…”

NÉPSZAVA, 2007. MÁRCIUS 30., PÉNTEK, 6. OLDAL

MOROG A MÉLY

"MENJÜNK, KÜLÖNBEN MENESZTETÜNK” – ÍRTA KOSSUTH

1847 KARÁCSONYÁNAK ELSŐ NAPJÁN A HETILAPBAN.

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 30., PÉNTEK, 3. OLDAL

PÉNZ TEREMTÉSE TUDÁSBÓL

ÚJ ALAPOKRA ÉPÜL A NEMZETI INNOVÁCIÓS RENDSZER

TOLNAI NÉPÚJSÁG, 2007. MÁRCIUS 30., 2. OLDAL

AZ ERŐMŰ ELNÖKE TAGJA LETT AZ INNOVÁCIÓS TANÁCSNAK

MAGYAR IRODAPIAC, 2007. MÁRCIUS 30., 23. OLDAL

AZ INFOPARK D ÉPÜLETÉNEK 40%-A ÁTADÁS ELŐTT KIADVA

Köszöntjük új tagjainkat!
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SIGN, 2007. ÁPRILIS 1, 72-76. OLDAL

KKV PÁLYÁZATOK: MIT HOZ A KÖZELJÖV

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 3., KEDD, 4. OLDAL

PÉNZESŐ AZ OROSZ KUTATÁSFEJLESZTÉSBEN

MAGYAR RÁDIÓ, 2007. ÁPRILIS 3.
11 PÁLYÁZÓ NYERTE EL MÁRCIUSBAN AZ IPARI PARK CÍMET

NÉPSZAVA, 2007. ÁPRILIS 4., SZERDA, 15. OLDAL

SIEMENS INOVÁCIÓK MAGYARORSZÁGON – KULCSFONTOSSÁGÚ

MODERNIZÁCIÓS PROJEKTEK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 4., SZERDA, 9. OLDAL

SZÖVETSÉGBE TÖMÖRÜLTEK ITTHON A BIOETANOLT GYÁRTÓ

CÉGEK

KOSSUTH RÁDIÓ, ESTI KRÓNIKA, 2007. ÁPRILIS 4.
KÜLFÖLDÖN SIKER, ITTHON MÉGSEM KELL, BÁR ELISMERTÉK

DUNA T , DV UNA HÍRADÓ, 2007. ÁPRILIS 4.
EGY ORVOSI MŰSZEREKET GYÁRTÓ BUDAPESTI CÉG NYERTE EL A

2006-OS ÉV MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJÁT

METRO, 2007. ÁPRILIS 4.
ÁTADTÁK MAGYAR I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJ ELISMERÉSEKET

PIAC ÉS PROFIT, 2007. ÁPRILIS 4.
MÉG A CSERESZNYE IS INNOVATÍV

FIOGYELŐ ET, 2007. ÁPRILIS 4.
ÁTADTÁK AZ I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJAKAT

E-BROKER, 2007. ÁPRILIS 4.
ÁTADTÁK MAGYAR I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJ ELISMERÉSEKET

DIÓ RÁDIÓ, HÍREK, 2007. ÁPRILIS 4.
KÖRNYEZETVÉDELMI INNOVÁCIÓS DÍJAT KAPOTT A MÁTRAI

E ,RŐMŰ Z ELISMERÉS RÉSZLETEIRŐL VALASKA JÓZSEF, A

MÁTRAI E ZRŐMŰ RT. ELNÖKE TÁJÉKOZTATTA A DIÓRÁDIÓ

HALLGATÓIT.

MUSZAKIFORUM.HU, 2007. ÁPRILIS 4.
ÁTADTÁK A MAGYAR I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJ ELISMERÉSEKET

MFOR.HU, 2007. ÁPRILIS 4.
KISÁLLATVIZSGÁLÓ-RENDSZER KAPTA AZ INNOVÁCIÓS NAGYDÍ-

JAT

TRANZIT.HU, 2007. ÁPRILIS 4.
ÁTADTÁK A MAGYAR I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJ ELISMERÉSEKET

BUDAPEST TV – RIPORT, 2007. ÁPRILIS 4.
I I DPARI NNOVÁCIÓS ÍJAK, AGRÁR I DNNOVÁCIÓS ÍJAK, TECHNO-

LÓGIAI I DNNOVÁCIÓS ÍJAK, A MAGYAR KERESKEDELMI ÉS

IPARKAMARA I DNNOVÁCIÓS ÍJÁNAK KIOSZTÁSA.

MAGYAR HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 5., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL

MAGZATI EGÉSZSÉG MAGYAR GÉPPEL: VILÁGSZABADALOM

„…Világszabadalmi oltalmat kapott az a magyar fejlesz-
tésű készülék, amellyel veszély nélkül lehet vizsgálni a
magzatok állapotát…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 5., CSÜTÖRTÖK, 10. OLDAL

ÁTADTÁK AZ I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJAT

„…Tizenötödik alkalommal ítélték oda az innovációs
díjakat. Az elismeréseket tegnap adták a Parlamentben.
Az Innovációs Nagydíjat a Mediso Orvosi Berendezés
Fejlesztő és Szerviz Kft. által megvalósított projekt kap-
ta…”

MAGYAR NEMZET, 2007. ÁPRILIS 5., CSÜTÖRTÖK, 13.
OLDAL

NAGYDÍJ A MEDISÓNAK

ÖTVENNÉGYEN PÁLYÁZTAK AZ INNOVÁCIÓS ELISMERÉSRE

NÉPSZABADSÁG, 2007. ÁPRILIS 5., CSÜTÖRTÖK, 15. OLDAL

INNOVÁCIÓS FŐDÍJ A KISÁLLATVIZSGÁLÓ RENDSZERNEK

NÉPSZAVA, 2007. ÁPRILIS 5., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL

ÁTADTÁK AZ INNOVÁCIÓS DÍJAKAT

GKM HÍRLEVÉL, 2007. ÁPRILIS 5.
ÁTADTÁK MAGYAR I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJ ELISMERÉSEKET

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 5., CSÜTÖRTÖK, 1+5. OL-

DAL

SOK PÉNZ JUT K+F PÁLYÁZATOKRA

„…A tervek szerint májasban jelennek meg az első
kutatás-fejlesztési pályázatok az Új Magyarország fej-
lesztési terv keretében. A Világgazdaság értesülése
szerint az idén hat ilyen kiírás közzététele várható, ezek
révén együttesen 42 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatáshoz juthatnak a sikerrel pályázó egyetemek,
kutatóközpontok és vállalkozások…”

KOSSUTH RÁDIÓ, REGGELI KRÓNIKA, 2007. ÁPRILIS 5.
A VONALBAN D . SR ZABÓ GÁBOR, A MAGYAR INNOVÁCIÓS

SZÖVETSÉG ELNÖKE

KOSSUTH RÁDIÓ, REGGELI KRÓNIKA, 2007. ÁPRILIS 5.
NEM CSODA, HOGY A MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT EGY

ÁLLATEGÉSZSÉGÜGYI VIZSGÁLATI BERENDEZÉS KAPTA . NÁNÁSI

ANIKÓ BAGAMÉRY ISTVÁN ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓT KÉRDEZI.

INFO RÁDIÓ, 2007. ÁPRILIS 5.
ÁTADTÁK A 2006-OS MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT A

PARLAMENTBEN

VILAGGAZDASAG.HU, 2007. ÁPRILIS 5.
DÍJAZOTT INFORMATIKAI FEJLESZTÉS

MAGYAR HÍRLAP ONLINE, 2007. ÁPRILIS 5.
ÁTADTÁK AZ I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJAT

BUDAPEST.HU, 2007. ÁPRILIS 5.
ÁTADTÁK AZ I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJAKAT

TŐZSDEFÓRUM.HU, 2007. ÁPRILIS 5.
ÁTADTÁK AZ INNOVÁCIÓS DÍJAKAT

FIGYELŐ.NET, 2007. ÁPRILIS 5.
CSÚCSÖSSZEGEK K+F FEJLESZTÉSEKRE

TRANZIT.HU, 2007. ÁPRILIS 5.
ÁTADTÁK A MAGYAR I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJ ELISMERÉSEKET

MAGYAR RÁDIÓ, 2007. ÁPRILIS 5.
INNOVÁCIÓS DÍJ KAPOSVÁRIAKNAK

TELEPRESS, 2007. ÁPRILIS 5.
BUDAPEST: ÁTADTÁK MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT ÉS AZ

ELISMERÉSEKET

N

A
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NEPSZAVA.HU, 2007. ÁPRILIS 5.
ÁTADTÁK AZ INNOVÁCIÓS DÍJAKAT

HÍRADÓ ONLINE, 2007. ÁPRILIS 5.
KIEMELT ELISMERÉSBEN RÉSZESÜLT A XV. MAGYAR INNOVÁ-

CIÓS N PAGYDÍJ ÁLYÁZATON A MONDOC SYSTEM

MFOR.HU, ÜZLETI NEGYED, 2007. ÁPRILIS 5.
HAT K+F PÁLYÁZATOT ÍRNAK KI AZ IDÉN

NAPLÓ, 2007. ÁPRILIS 5., 5. OLDAL

INNOVÁCIÓS ELISMERÉSEK

ZALAI HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 5., 6. OLDAL

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT KAPOTT

METRO, 2007. ÁPRILIRS 5., 26. OLDAL

A VÁROS LEHET A RÉGIÓ INNOVÁCIÓS KÖZPONTJA

INGATLAN ÉS BEFEKTETÉS, 2007. ÁPRILIS 5., 13. OLDAL

HEGYMENETBEN A MAGYAR SZILÍCIUM-VÖLGY

SOMOGYI HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 5., 1. OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJAT ADOMÁNYOZTAK A KAPOSVÁRI RÖNTGEN-

SZEMNEK

MANAGER MAGAZIN, 2007. ÁPRILIS 5., 60-65. OLDAL

LEHET-E ÜZLET A TUDOMÁNY

MAG, KUTATÁS, FEJLESZTÉS ÉS KÖRNYEZET, XXI./6./
ÉVFOLYAM, 2007. FEBRUÁR, 3. OLDAL

ELŐSZÓ

„…Eközben nem veszíthetjük szem elől azt az összefüg-
gésrendszert, amit Dr. Pakucs János, az Innovációs
Szövetség leköszönő elnöke nemrég nagy figyelmet
keltő gondolatsorában fogalmazott meg…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 6., PÉNTEK, 5. OLDAL

ELVITTE AZ INNOVÁCIÓS DÍJAT A MEDISO KFT.

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 6., PÉNTEK, 5. OLDAL

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

„…A XV. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázat ünnepé-
lyes eredményhirdetését 2007. április 4-én tartották az
Országházban. A Nagydíjat dr. Szili Katalin, az Ország-
gyűlés elnöke adta át. A 2006. évi Innovációs Nagydíj-
ban részesült a MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és
Szerviz Kft. által megvalósított „NanoSPECT/CT® in vivo
kisállatvizsgáló rendszer”…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 6., PÉNTEK, 9. OLDAL

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG, 2007. ÁPRILIS 6., 7. OLDAL

A LEGINNOVATÍVABB PÁLYÁZATOK

ZALAI HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 7., 3. OLDAL

ELNYERTÉK AZ I PPARI ARK CÍMET

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 7., 5. OLDAL

MEGAPARKOK A MEDENCÉBEN

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 10., 2. OLDAL

HATÁRIDŐRE KÉSZ LESZ AZ INNOVÁCIÓS TERV

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 10., 15. OLDAL

IPARI PARKOK KIÁLLÍTÁSA BUDAPESTEN

MAGYAR HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 10., KEDD, 9. OLDAL

KEVÉS A PÉNZ, SOK A PÁLYÁZÓ AZ UNIÓS FORRÁSOKRA

„…Szigorú feltételek mellett is nagy a verseny a cégek
között az uniós pályázati pénzek elnyerésére. A Magyar
Pályázatkészítő Iroda szerint kevés az eddig kiírt har-
mincmilliárdos keret, így csak a legjobbak nyerhetnek…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 10., KEDD, 4. OLDAL

MAGYAR OROSZ NANOTECHNIKAI VEGYESVÁLLALAT ALAKUL

„…Vegyesvállalatot hoz létre egy hónapon belül Miskol-
con nanotechnológiai kutatásra, fejlesztésre és haszno-
sításra az iparág egyik legjelentősebb szereplője, az
orosz NT-MDT társaság és a miskolci önkormányzat
cégeit tömörítő Miskolc Holding Zrt…”

IT-BUSINESS, 2007. ÁPRILIS 10., 14. OLDAL

INNOVÁCIÓ

IT-BUSINESS, 2007. ÁPRILIS 10., 26. OLDAL

ÖTLETTŐL A TERMÉKIG

HÍRADÓ ONLINE, 2007. ÁPRILIS 10.
GRÁF: KUTATNI IS KELL AZ AGRÁREGYETEMEKEN

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 10.,
11. OLDAL

HATÁRIDŐRE BENYÚJTJÁK A KORMÁNYNAK AZ INNOVÁCIÓS

STRATÉGIA INTÉZKEDÉSI TERVÉT

MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 11., 5. OLDAL

INNOVÁCIÓS-DÍJ A TERMESZTÉSBE VONÁSÉRT

NKTH HONLAP, (WWW.NKTH.GOV.HU)
ÁTADTÁK A MAGYAR I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJ ELISMERÉSEKET

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 11., SZERDA, 15. OLDAL

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A MAGYAR FORMATERVEZÉSI DÍJ ELNYE-

RÉSÉRE

„…A nyilvános pályázatot a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közre-
működésével hirdeti meg. A pályázat célja a kiemelkedő
színvonalú formatervezőI teljesítmény elismerése…”

NÉPSZAVA, 2007. ÁPRILIS 11., SZERDA, 3. OLDAL

GRÁF SZERINT FONTOS A KUTATÁS

„…Egyre nagyobb szerepet kap az oktatás mellett a
kutatás az agráregyetemeken, és az az elvárás, hogy
ezek az intézmények gyakorlati kérdésekre is választ
adjanak – mondta Gráf József szakminiszter Kaposvá-
ron…”

KERTÉSZET ÉS SZŐLÉSZET, 2007. ÁPRILIS 12., 24-25.
OLDAL

K -UTATÁS FEJLESZTÉS FRANCIAORSZÁGBAN

MAGYAR HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 12., CSÜTÖRTÖK, 17.
OLDAL

A MAGYAR TECHNOLÓGIATRANSZFER

A TENGERENTÚLON NEM SIKK CSALNI

A MUTYIÍZŰ SAJÁTOS MAGYAR MINTA

NEM KELLENE FELTALÁLNI A SPANYOLVIASZT

„…Magyarországon sem kellene senkinek feltalálnia a
spanyolviaszt, csupán átvenni az Egyesült Államokban
már jól működő rendszert: profi szakirodákat felállítani,
valamint bevezetni a kutatás-hasznosítási képzést az
egyetemeken, például a PhD-képzés részeként…”
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NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 12., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL

GLOBÁLIS KUTATÁS ÉS SZÉTTAGOLTSÁG

A BIZOTTSÁG ELKÉPZELÉSEI AZ EURÓPAI KUTATÁSI TÉRSÉGRŐL

„…„Jövőnk azon múlik, hogy Európa igazi tudásalapú
társadalommá válik-e – nyilatkozta Janez Potocnik, a
tudományért és kutatásért felelős európai biztos. – Az
európai kutatási térség az az alap, amelyre e tudásala-
pú társadalmat építeni kell”…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 12., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL

ELŐNY AZ INNOVÁCIÓNAK A BIOTECHNOLÓGIÁBAN

MAGYAR NARANCS, 2007. ÁPRILIS 12., 7. OLDAL

ŰRKÖZPONT A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN

„…A részletes szabályozási tervek és hatósági engedé-
lyek birtokában a Mammutot is jegyző Kenyeres Sándor
projektje, a Talentis Program idén mintegy 16 milliárd
forint összértékű fejlesztést indít el a Zsámbéki-
medencében…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 13., PÉNTEK, 1+3. OLDAL

MOZGÓSÍTHATATLAN A KKV -SZEKTOR

„…Ha a régiós növekedési pólusnak kinevezett városok
nyertesen akarnak kikerülni a 400–600 milliárd forintos
uniós forrásért folyó versenyből, akkor át kell gondolniuk
programjaikat. Azokban ugyanis a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség (NFÜ) útmutatása ellenére túl nagy súlyt
kapott a városfejlesztés, háttérbe szorítva az eredeti
célt, vagyis az innováción alapuló gazdaságélénkítést…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 13., PÉNTEK, 3. OLDAL

BRÜSSZELNEK TETSZIK A PÓLUS

„…Brüsszelben a regionális támogatások főigazgatósá-
gán pozitívan fogadták a növekedési pólusok kijelölését,
főként mert azokat könnyen lehet az innováció szolgála-
tába állítani…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 13., PÉNTEK, 3. OLDAL

AZT SEM TUDJUK, MENNYI PÉNZ VAN A PÓLUSPROGRAMRA

INTERJÚ KÓSA LAJOSSAL, DEBRECEN POLGÁRMESTERÉVEL

„…Egyáltalán nem lehet tisztán látni, hogy valójában
mennyi pénz is jut a pólusprogramhoz kapcsolódó fej-
lesztésekre…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 13., PÉNTEK, 3. OLDAL

HÁROM PILLÉREN NYUGSZIK A PÉCSI PROGRAM

„…Ha a több mint 100 milliárd forint értékű, hárompil-
léres pólusprogram megvalósul, Pécs az Európai Unió
egyik versenyképes régióközpontjává válhat…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 13., PÉNTEK, 3. OLDAL

G : AYŐR UTOPOLIS

„…Győr az autóipart, illetve ennek háttériparát helyezte
a város pólusprogramjának fókuszába, ezért is keresz-
telték „Autopolis” névre a város programját…”

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,
2007. ÁPRILIS, 40. OLDAL

AZ EGYÜTTMŰKÖDÉS KÉNYSZER ÉS LEHETŐSÉG

MULTINACIONÁLIS CÉGEK HATÁSA A KUTATÁS -FEJLESZTÉSRE

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,
2007. ÁPRILIS, 41. OLDAL

KOOPERÁCIÓS KUTATÁSI KÖZPONT A VÁLLALKOZÁSOK VER-

SENYKÉPESSÉGÉÉRT

HATÉKONY, TUDOMÁNYOS ALAPÚ TÁMOGATÁS

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,
2007. ÁPRILIS, 42. OLDAL

ELSŐDLEGES CÉL A KUTATÁSI EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSA

AZ INNOVÁCIÓT A STABIL GAZDASÁGI KÖRNYEZET IS ÉLTETI

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,
2007 ÁPRILIS, 45. OLDAL

TŐKE ÉS PÁLYÁZATI FORRÁSOK EGÉSZÍTIK KI A TUDÁST

VIRULENS A MAGYAR BIOTECHNOLÓGIA

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,
2007 ÁPRILIS, 47. OLDAL

KITÖRÉSI PONTOT JELENTHET A PIACI RÉSEK MEGTALÁLÁSA

BIOTECHNOLÓGIAI ALKALMAZÁSOK

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,
2007. ÁPRILIS, 48. OLDAL

GYÓGYÍT ÉS HASZNOT HOZ A TUDOMÁNYOS MUNKA

MIKOR LESZ NYERESÉGES A TUDÁSKÖZPONT

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, VII. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM,
2007. ÁPRILIS, 57. OLDAL

KOMPLEX VÁŰLLALATI TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉS A GOP KERE-

TÉBEN

NAPLÓ, 2007. ÁPRILIS 14., 1. OLDAL

TÖBB PÉNZT A KUTATÁSRA!

TŐZSDEFÓRUM.HU, 2007. ÁPRILIS 14.
BEFEJEZÉS ELŐTT A MAGYAR SZILÍCIUM-VÖLGY

MAGYAR NEMZET, 2007. ÁPRILIS 14., SZOMBAT, 17. OL-

DAL

DÍJAZOTT KUTATÓK

„…Az űrhajózás napja alkalmából Bay Zoltán-díjat vett át
Ferencz Csaba és Szegő Károly űrkutató tegnap Buda-
pesten, az Űrkutatási Tudományos Tanács ( ŰTT) ülé-
sén…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. ÁPRILIS 14., SZOMBAT, 2. OLDAL

KOALÍCIÓS VITA AZ EGYETEMEK PRIVATIZÁCIÓJÁRÓL

„…Megeshet, hogy újabb koalíciós konfliktus forrása
lesz a felsőoktatási intézmények gazdasági státusának
kérdése. Az SZDSZ lehetővé tenné, hogy az egyetemek
az általuk kezelt vagyon tulajdonosaivá váljanak. Hiller
István viszont még csak nem is vizsgálná ennek lehető-
ségét…”

NÉPSZAVA, 2007. ÁPRILIS 14., SZOMBAT, 5. OLDAL

KÍNAIAK AZ ORGANICÁNÁL

MAGYAR HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 16., HÉTFŐ, ÉSZAK-
MAGYARORSZÁG, 20. OLDAL

OROSZ–MAGYAR NANOTECHNOLÓGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS

„…Orosz–magyar vegyesvállalatot hozott létre az NT-
MDT, Oroszország egyik legnagyobb nanotechnológiai
cége és a Miskolc Holding Zrt. – jelentették be a két
ország Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizott-
ság Infokommunikációs és Innovációs Munkacsoportjá-
nak miskolci ülése után…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 16., HÉTFŐ, 6. OLDAL

ESEDÉKES AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK

AZ ELŐSZÖR FIZETÉSRE KÖTELEZETTEKNEK BEVALLÁST IS KELL

ADNIUK ÁPRILIS 20-IG
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Pályázati felhívás

„Infopark ösztöndíj” diplomamunkáért és doktori munkáért címmel hirdet pályázatot
az InfoPark Alapítvány.

Infopark ösztöndíj diplomamunkáért és doktori munkáért (a továbbiakban: Infopark ösztöndíj) kiemelkedő
infokommunikációs tudományos-technikai eredményekért és ezek alkalmazásáért adományozható az alábbi szakterü-
leteken:
- Beágyazott rendszerek
- Mechatronika
- Mobil távközlési és informatikai eszközök
- Hálózati és elektronikus média
- Nanotechnológia
- Hálózatba szőtt szoftverek és szolgáltatások
- Robotika
- Fotonika
- Egészségügyi informatika
- Bioinformatika.

Az elbírálás során előnyt élveznek az olyan vállalkozói szemléletű pályaművek, amelyek spin-off vállalkozások megala-
kításának lehetőségét hordozzák magukban.

Az Infopark ösztöndíj olyan főiskolai és egyetemi, illetve doktorandusz hallgatóknak adható, akik az adott évben, illet-
ve az Infopark ösztöndíj meghirdetése előtti évben eredményesen védték meg a diplomamunkájukat, illetve doktori
munkájukat. E felhívás keretében két diplomamunka és egy doktori munka díjazására kerülhet sor.

A diplomamunkáért járó ösztöndíj összege 100 ezer forint, a doktori munkáért járó ösztöndíj összege 200 ezer
forint.

A pályaműveket az életrajzzal és az ajánlással együtt egy példányban az InfoPark Alapítvány postacímére kell eljut-
tatni: 2123 Dunakeszi, Pf.15., valamint elektronikus úton az antoni@infoparkalapitvany.hu e-mail címre kell megkül-
deni.

A pályamű beadási határideje: 2007. 06. 15.

A pályázattal kapcsolatos bővebb információ beszerezhető és konzultáció Antoni Györgyinél igényelhető a
30/9647-277-es telefonszámon, vagy az antoni@infoparkalapitvany.hu e-mail címen.

2006. évben a műszaki és természettudományi egyetemek rektorai, valamint a Mérnök Kamara közös nyilatkozat-
ban 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 kere-
tében szervezik.

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.).
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A műszaki értelmiség napja alkalmából rendezett ünnepi tudományos ülésszak célja, hogy néhány kiválasztott szak-
területen bemutassa, hogy miként ülteti át a tudomány eredményeit a természettudományos és műszaki értelmiség
a mindennapok gyakorlatába.

Program:

Levezető elnök: Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke
10.00 Köszöntő: Benkó Sándor
10.05 Megnyitó: Vízi E. Szilveszter, MTA elnöke
10.15 Lépést tartunk-e a mikro- és nanotechnológiában a világgal

Gyulai József Széchenyi-díjas akadémikus, a MISZ elnökségi tagja
10.35 Biotechnológia, mit tanulhat a technológia az élővilágtól

Závodszky Péter akadémikus, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke
10.45 Új tendenciák az intelligens út-jármű rendszerek fejlesztésében

Bokor József akadémikus, BME Széchenyi-díjas tsz.vez. egyetemi tanár
11.00 – 11.15 szünet - Benkó Sándor fogadása
11.15 Festo Innovation and education – competitive advantage for the Hungarian

Industry
Dr. Kurt Stoll, a FESTO elnök-vezérigazgatója

11.30 Pasteur negyede, ahol a fizika és a mérnöki tudományok találkoznak
Szabó Gábor akadémikus, a MISZ elnöke

11.45 Fenntartható-e a fejlődés (a füstölgő kéménytől a zéró kibocsátásig)
Kocsis István, az MVM vezérigazgatója

12.00 Az informatika dilemmája: megtanulunk-e ott viszketni, ahol vakaróznunk
kell
Kürti Sándor, a Kürt Zrt. Széchenyi-díjas elnöke

12.15 Mérnöki szerkezetek – a tudománytól a megvalósulásig
Kollár László akadémikus, BME egyetemi tanár

12.35 Zárszó

A tudományos ülésszak nyilvános, de előzetes jelentkezéshez kötött, melynek határideje április 23-a.

Bejelentkezés és további információ a 453-6572-es telefonszámon, vagy az innovacio@innovacio.hu e-mail címen
kérhető.

Oktatás és versenyképesség címmel szemináriumot szervez
a Finnagora, a Finn Nagykövetség és a Nemzeti Tankönyvkiadó

2007. április 18-án, a Finn Nagykövetségen (1118 Budapest XI., Kelenhegyi út 16/A.).

Program:

13.30 Megnyitó – Mr. Pekka Kujasalo , Finnország magyarországi nagykövete
Moderátor: Lannert Judit, az OKI kutatási központjának igazgatója

13.40 Oktatáspolitika és az innovációpolitika kölcsönhatása – Osmo Lampinen, oktatási tanácsadó, Okta-
tási Minisztérium (Finnország)

14.10 Magyar kommentár – Dr. Kozma László , oktatási tanácsadó, Oktatási és Kulturális Minisztérium
(Magyarország)

14.25 Vita

14.45 A (felső)oktatásból származó gazdasági előny – néhány gondolat – Rita Asplund, a Finn Gazdasági
Kutatóintézet kutatási igazgatója

15.15 Magyar kommentár – Varga Júlia, MTA Gazdasági Kutatóintézet kutatója

15.30 Vita

16.00 Összegzés és zárszó – Lannert Judit

16.30 Fogadás

Az előadások, valamint az azokat követő beszélgetések angolul, tolmácsolás nélkül fognak elhangzani. A rendezvé-
nyen történő részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Jelentkezés, illetve további információ Márkus Ferenctől
kérhető a ferenc.markus@finnagora.hu e-mail címen.
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Regionális Operatív Program c. rendezvényre kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében

2007. április 19-én 9:30 és10:55 között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)

1. Regionális Operatív Program (ROP)
Regiónként változó támogatási súlypontok Turisztika Gazdaságfejlesztés M? ? ? űszaki vagy humán infrastruktúra
Oktatás, egészségügy, szociális gazdaság, kulturális célok Településfejlesztési akci? ók 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 április 17-ig 14.000 Ft+áfa, 19-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 Regionális Innovációs Ügynökség projekt keretében Technológiai Transzfer szemináriumra kerül sor az INNONET
Innovációs és Technológiai Központ, mint a Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség part-

nere, és a PANAC Pannon Autóipari Klaszter szervezésében
2007. április 24-én, az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Előadótermében

(9027 Győr, Ipari Park, Gesztenyefa u. 4.).

A szeminárium célja, hogy a résztvevők gyakorlati példákon keresztül megismerkedjenek olyan új technológiákkal,
amelyet a jövőben használni tudnak vállalatuknál. A szemináriumon a vállalkozásoknak lehetőséget biztosítanak
prospektusaik, ismertető anyagaik elhelyezésére.

Program:

10.00 – 10.10 Köszöntő
Budavári László, INNONET Innovációs és Technológiai Központ
Kabács Zoltán, PANAC Pannon Autóipari Klaszter

10.10 – 10.30 A TECHNONET Autóipari Kompetencia Központ bemutatása
Budavári László, INNONET Innovációs és Technológiai Központ

10.30– 10.50 Nanotechnikai felületkezelés
Kovács-Juhos Diána, Simo Project Bt.

10.50– 11.10 Energiatakarékos világítástechnikai megoldás
Halbritter Tamás, Future Energy Kft.

11.10 – 11.25 Kávészünet
11.25 – 11.45 Nyitott innováció és szolgáltató-centrikusság az autóipari szerep-

lők számára a Living Labok Európai Hálózatán keresztül
Kállai Tünde, X10D International IT Services Hungary Kft.

11.45 – 12.05 3D printing térhódítása
Falk György, Varinex Informatikai Zrt.

12.05 – 12.25 Szárazjeges tisztítási technológia
Urszu Péter, PMT Hungária Kft.

12.25 – 12.45 Szárazjeges tisztítási technológia – gyakorlati bemutató
Urszu Péter, PMT Hungária Kft.

12.45 – 13.10 Kérdések
13.10 Állófogadás

A konferencián és a szakmai programon a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határide-
je 2007. április 20-a.

További információ Baumgartner Klaudiától kérhető a 96/506-900-as telefonszámon vagy a
kbaumgartner@innonet.hu e-mail címen, illetve Berki Tímeától kérhető a 96/506-917-es telefonszámon vagy a
berki.timea@autocluster.hu e-mail címen.

Pályázati Szemináriumra kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében

2007. április 24-én 9:30 és15:00 között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)

1. Új hazai és EU támogatási szabályok (Pénzügyminisztérium)
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Milyen új EU rendelkezéseknek kell megfelelnünk Hogyan? érinti a vállalatokat és önkormányzatokat az új szabályo-

zás Mi a különbség, ha az EU forrásokra Brüsszelbe pályázunk és ha itthon?

A konzultációt a Pénzügyminisztérium vezető szakembere.

2. Amit egy pályázatírónak a közbeszerzésről feltétlenül tudni kell
Közbeszerzési tréning – pályázatíróknak, tanácsadóknak
Mit vegyünk figyelembe a támogatási pályázat elkészítésénél
Hogyan közbeszereztessük az önkormányzat által elnyert támogatást
- A közbeszerzés szabályozásának rendszere az Európai Unióban és a magyar jogban
- A közbeszerzés szabályozásának várható változásai (kitekintve az Európai Unió elképzeléseire)
- Közbeszerzési értékhatárok – eljárási rendek, közbeszerzés tárgyai (nézzük az ingatlan vásárlást is!)
- A közbeszerzés alanyai (a projekttársaság micsoda )
- Önkormányzat: Hogyan közbeszeressük az önkormányzat által elnyert támogatást
- KKV-k és a közbeszerzés, avagy csak a támogatás mértékére figyeljünk
- Egybeszámítás – egy projekt egy közbeszerzés, egy projekt több közbeszerzés
- Pályázati költségvetés – közbeszerzés (idő és költségtényezők)
- A pályázatírók és a közbeszerzők közbeszereztetésének kérdése, avagy akasztják a hóhért
- Pályázati tanácsadók által feltett gyakori kérdések
- Gyakori hibák
- Kérdések, válaszok, konzultáció

A rendezvényen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A részvételi díj március 30-ig 13.500 Ft+áfa, április
6-ig 14.000 Ft+áfa, 17-ig 15.000 Ft+áfa, 23-ig történő jelentkezés esetén pedig 15.500 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.

Pályázati Szemináriumra kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében

2007. április 26-án 9:30 és14:30 között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)

1. Környezetvédelmi és Energia Operatív Program (KEOP)
Milyen környezetvédelmi célok maradnak meg, és milyen újak kerülnek be Milyen energiagazdálkodási célokat tá-?
mogatnak Alternatív energiák Energia-korszer? ? űsítés, szigetelés Mi változik Mit támogatnak 2007-t? ? ől? A konzul-
tációt a Program vezető szakértője tartja.

2. HEFOP, Humán Er őforrás Operatív Program
Mi várható Mit támogatnak Foglalkoztatás Képzés Beruhá? ? ? ? zás Infrastruktúra-fejlesztés Nonprofit vagy vállal-? ?
kozás Mi változik A konzultációt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium vezet? ? ő szakértője tartja.

3. Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium AVOP, Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program Mi várha-
tó Mit fognak támogatni Mi változik az agrár- és vidé? ? kfejlesztési támogatásoknál Pályáztatás vagy kérelem Be-? ?
ruházás Mez? őgazdaság helyett új tevékenység megkezdése Hogyan? készüljünk az új támogatásokra A pályázati?
konzultációt a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium vezető szakértője tartja.

A rendezvényen való részvétel előzetes jelentkezéshez kötött. A részvételi díj április 10-ig 13.000 Ft+áfa,17-ig
13.500 Ft+áfa, 26-ig történő jelentkezés esetén pedig 14.000 Ft+áfa, mely összegekből a MISZ-tagok 10% ked-
vezményt kapnak.

További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

2007. május 2-4. között Párizsban rendezi meg közösen a TII (Technology Innovation Information) és az UNESCO az
„Innováció a fejlődésért” c. kétnapos nemzetközi konferenciát.

Az ez évi konferencia elsősorban az Európán kívüli felzárkózó és fejlődő országok innovációs tevékenységét állítja a
központba. A konferencia kiváló alkalmat kínál a résztvevőknek új üzleti kapcsolatok kialakítására ázsiai, afrikai és
amerikai szervezetekkel.

A rendezvény költsége TTI-tagoknak 400 EUR, azoknak, akik nem tartoznak a szervezethez 550 EUR.

A rendezvényről bővebb információ és részvételi lap beszerezhető a http://www.tii.org honlapról, a tii@tii.org e-
mail címről, valamint Michel Duhamel, elnöktől, fax: +352 46 2185, tel.: +352 46 30 351.
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2007. május 15-16. között Dallas Fort Worth-ben rendezik a WBT (World’s Best Technologies) kiállítást . A
2007. évi kiállítás egybeesik az FLC (Federal Laboratory Consortium) éves találkozójával, melyen az Egyesült Államok
több mint 700 szövetségi laborja és ügynöksége képviselteti magát.

A kétnapos WBT kiállításon – többek között – az alábbi szektorok képviselői vesznek részt:
biotechnológia, vegyipar, kommunikáció, energiaipar, ipari gépek, gyógyászati eszközök, nanotechnológia, gyógyszer-
ipar, egyéb élettudományok, networking, biztonságtechnika és informatika.

A kiállításon való részvételi díj 495 USD.
További információ: Paul Huleatt, vezérigazgató (World’s Best Technologies), telefon: 602-795-8825, e-mail:
phuleatt@wbtshowcase.com

„Milyen lehetőségeket kínálnak Magyarországon a kis- és középvállalatok számára az üzleti angya-
lok? Mit tehetünk azért, hogy a jelenleginél jobban segítsék a hazai vállalatok tőkéhez jutását, fejlő-

dését, erősödését?” címmel
tart rendezvényt a Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata,

a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és
a NAPI Gazdaság Vállalkozásfejlesztési Fóruma

2007. május 15-én,
a Budapest, V. ker. Kossuth L. tér 6-8, VI. em. 635 sz. teremben.

A rendezvény fő előadója Makra Zsolt, üzletfejlesztési menedzser, INNOSTART Nemzeti Üzleti és Inno-
vációs Központ.

A rendezvény a befektetést kereső cégek és vállalkozók szemszögéből mutatja be az üzleti angyalok jel-
lemzőit, finanszírozó és fejlesztő tevékenységük meghatározó vonásait, valamint az elvárásaikat. Célja,
hogy világossá tegye az üzleti angyaloktól kapható finanszírozás ismérveit, továbbá a legfontosabb gya-
korlati kérdésekre is választ adjon:
- Hogyan találhatnak rájuk a befektetést keresők
- Milyen feltételeknek kell az utóbbiaknak megfelelniük, és mit várhatnak el a befektetőktől
- Milyen problémák merülhetnek fel az együttműködés során
- Milyen közösségi eszközökkel segíthetjük az üzleti angyalok tevékenységét, hogy minél több hazai válla-

lat juthasson hozzá a növekedését segítő befektetésükhöz és közreműködésükhöz

A Magyarországon tevékenykedő, gyors növekedésre képes, felfutásra készülő vagy születőben lévő vál-
lalkozások jelentős részét segíthetik/segíthetnék hozzá a céljaik eléréséhez az üzleti angyalok, ha a tevé-
kenységük nálunk is számottevővé válik. Ők ugyanis olyan magánszemélyek, akik a saját pénzüket fektetik
be ígéretes kisebb vállalkozásokba, és rendszerint személyesen is bekapcsolódnak a vállalkozás stratégi-
ai irányításába, hogy a kapcsolataikkal, tudásukkal is előmozdítsák annak fejlődését, megerősödését.

Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a jó növekedési képességű kisebb cégek számára ők jelen-
tik a kívülről jövő tőkebefektetések legfontosabb forrását. Éppen ezért, számos fejlett országban közös-
ségi eszközökkel is segítik a tevékenységük kibontakozását.

A térítésmentes rendezvényen rövid bemutatkozási lehetőséget kínálnak mindenkinek, aki üzleti angyal-
ként befektetést ad mások vállalkozásainak, és vállalja, hogy min. 5 millió Ft. tőkével rendelkezik e célra.
Jelentkezni a helyszínen lehet.

További információ a szakmai vezetőtől, a Tagozat elnökétől, Dr. Osman Pétertől kérhető a 430-8328-
as telefonszámon.
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XV. HAZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZE

2007. június 11-12., MILLENÁRIS PARK

KITŰNŐ LEHETŐSÉG KÉT NAPON KERESZTÜL

Jelentkezési lapot az alábbi címen lehet igényelni:
dr. Antos László, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
Tel.: 453-6572, Fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
vagy le lehet tölteni: www.innovacio.hu c. portálról
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� az innovatív vállalkozások, a kutató-helyek, a
felsőoktatási intézmények, ill. a feltalálók, kutatók
számára, hogy (találmá-
nyok, kutatási eredmények, prototípusok, új ter-
mékek, szolgáltatások stb.) bemutassák és érté-
kesítésre felkínálják, vagy saját hasznosítás ese-
tén szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

szellemi termékeiket

� azoknak az intézményeknek a számára (inku-
bátorházak, innovációs centrumok, technoló-
giatranszfer és tanácsadó szervezetek, tőke-
alapok stb.), melyek a szellemi eredmények hasz-
nosítását segítik elő, és ezzel kapcsolatos

kívánják bemutatni, illetve ismer-
tetni.

szol-
gáltatásaikat

A „Börzére” egyéb szakmai szervezetek segítségével
a széles körét meghívjuk.

A Szellemi Termék Börze
A résztvevők és a látogatók számára külön térítés nélkül biztosítunk:

iparjogvédelmi, üzleti és marketing tanácsadást
műszaki, üzleti információkat

technológiaközvetítést.

(egyéni vállalkozók, feltalálók részére 5000 Ft + ÁFA;
az Innovációs Szövetség tagintézményei részére 10000 Ft + ÁFA;
egyéb szervezetek, cégek részére: 20000 Ft + ÁFA) tartalmazza

- a 0.9 m x 1.4 m (kettéosztható) poszterfelületet és a kb. 2 m kiállítási területet,
- a bemutatás céljára szolgáló asztalt és két széket, áramellátást,

- a börzekatalógusban való megjelenést,
- a sajtótájékoztatón való részvételt, valamint

- az őrzést.

vállalkozók, befektetők

látogatása, tárgyalásokon való részvétel ingyenes.

A részvételi díj

J H : 2007. 14.
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