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

Beosztás
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár
Vezérigazgató

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

407-4888

Egyetemi tanár

28/522071

28/410804

Elnök

273-3411

273-3412

Ügyvezető igazgató

Rektor

36/512900
62-435235
266-3119

36/512932
62-434163
266-9786

Ügyvezető igazgató

233-2138

233-2506

Főtitkár

353-166

353-1780

Rektor

463-1111

463-1110

Fejlesztési igazgató

382-9801

382-9810

Rektor
Rektor

46/565034
453-4141

46/563423
388-6763

Ügyvezető igazgató

371-5808

205-5951

Ügyvezető igazgató

32/432432
382-0720

32/511644
382-0729

48/310955

48/310602

Igazgató

46/359895
52/524760
382-1511

46/359895
52/524770
382-1510

Társelnök

212-6991

201-7954

Társelnök

22/514126
20/91279
85
204-2967

22/328110
302-2798

Vezérigazgató
Vezérigazgatói
tanácsadó
Kutatási Igazgató

Főigazgató

Elnökvezérigazgató
Környezetvédelmi
és biztonságtechnikai igazgató
Igazgató
Ügynökségvezető

Ügyvezető Elnök
Elnök

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

204-2969

Elnök

467-0236

467-0236

Elnök

328-0538

268-1526

Elnök

62-424729
209-5257

62-426098
466-7503

319-8916

Igazgató
Igazgató
Elnök

23/887582
319-8913

Vezető főtanácsos

489-9649

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

Ügyvezető igazgató

318-3309

317-4856

Igazgató

28/511611
266-5108

28/511680
266-5108

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

Ügyvezető Igazgató

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

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

Ügyvezető Igazgató

Regionális Igazgató
Egyetemi Docens
Ügyvezető Igazgató
Dékán
Ügyvezető Igazgató
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A 8. sz. Hírlevél nyomdai verzióját – a nyomda figyelmetlensége következtében – későn, vagy esetlegesen
meg sem kapták Olvasóink, melyért ezúton is elnézést
kérünk.
Szíves tájékoztatásul közöljük, hogy a megújult, egyhasábos elektronikus Hírlevelünk nagyon kedvelt. Már
kevesebb, mint 500 fő azon olvasók köre, akik a nyomdai verzióra is igényt tartanak.
Bízunk benne, hogy az új formával tovább bővül a csak
elektronikus változatot kérő Olvasóink köre.
A Hírlevél aktuális, ill. régebbi számai innovációs portálunkon (www.innovacio.hu) természetesen továbbra is
olvashatók.

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülés tart
2007. május 2-án, 16 órakor, a szövetség székhelyén.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett
munkáról
2. Felsőoktatási Tagozat beszámolója (Buzás Norbert)
3. Kutatási Technológiai Innovációs Tanács munkája
(dr. Pakucs János )
4. Egyebek

Szövetségünk véleményezte a „Gazdaságfejlesztési
Operatív Program 4. prioritásának Akciótervét.” Az
észrevételeket írásos formában megküldtük a GKM
Vállalkozásfinanszírozási Főosztályának.
Részlet a véleményből:
„…Mikrohitel programok… Hét évig évente 30 Mrd Ft
kihelyezés a cél. Mivel maximum 6 M Ft a hitelösszeg,
így kb. 7500 cégnek kell évente hitelt adni – ez egy
óriási szám és nagyon nehéz feladat. Ehhez elég jelentős infrastruktúra kell…
…Portfoliógarancia… gazdasági hatása igen jelent ős
lehet, ha megfelelően tudna működni, mert a ténylegesen garantált összeg sokszorosát tudja piaci hitelek
útján megmozgatni. A garanciadíj a portfolió garantált
hitelrészeinek 1%-a, garantált összeg: max. 80-100 M
Ft ügyletenként, ami szintén piaci és egyben megfelelő
nagyságú összegnek tűnik…
…Üdvözlendő a GOP 4. prioritás akciótervének megjelenése és vitára bocsátása. Ugyanakkor a jelenlegi
akcióterv nem érte el azt a kidolgozottsági fokot, hogy
érdemben foglalkozni lehessen vele akár jogi vagy támogatási szempontból.
A Magyar Innovációs Szövetség hiányolja, hogy a kezdő
innovatív vállalkozásokat egy kategóriába sorolják általában a kezdő vállalkozásokkal. Ez pedig azért hiba, mert
az innovatív vállalkozások induló kockázata és kifutási
ideje általában nagyobb, mint pl. az induló kereskedelmi,
szolgáltatási, szórakoztató ipari vállalkozásoké. Ugyanakkor már középtávú társadalmi hasznosságuk is lényegesen nagyobb…”

Hírek
A vélemény teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) „Aktuális” rovatában olvasható.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív Program negyedik prioritás akciótervének
(pénzügyi eszközök, támogatási konstrukciók) vitájára
2007. április 27-én került sor a GKM-ben, ahol a Magyar Innovációs Szövetséget Dr. Ürge László, alelnök
képviselte.

Egyed Géza, a GKM gazdaságfejlesztési szakállamtitkára Dr. Szabó Gábornak, Szövetségünk elnökének levelet írt, melyből az alábbiakat emeljük ki:
„…Köszönöm 2007. március 26-án kelt levelét, és a
Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiával kapcsolatban kifejtett támogató álláspontját…
…Örülök, hogy a Magyar Innovációs Szövetség fokozott
figyelmet fordít a műszaki és természettudományos
képzésre, már a közoktatás szintjén is. Éppen a Szövetség javaslatára került be februárban ez a fontos elem a
TTI stratégiába, a 17. oldalon található III. 10 pontba…
…A TTI intézkedési terv tervezetét munkatársaim elektronikusan e levéllel egyidejűleg eljuttatják Önhöz. Kérem
Elnök Urat és a Magyar Innovációs Szövetséget, hogy
javaslataival, észrevételeivel ebben a fázisban is segítse
munkánkat…”

A 2007-től útjára induló Új Magyarország Fejlesztési
Terv hat kiemelt területen indít összehangolt állami és
uniós fejlesztéseket. A hat prioritás a gazdaság, a közlekedés fejlesztésén keresztül, a társadalom megújításával, a környezeti- és energetikai fejlesztéssel, a területfejlesztéssel és az állam körültekintő reformjával tudja
céljait elérni, immár nem öt, hanem – a regionális
programokat is figyelembe véve – tizenöt operatív programon keresztül.
Az operatív programok eredményes, hatékony és minőségi végrehajtásának felügyelete céljából monitoring
bizottságok felállítására kerül sor.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatóságának felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség dr. Ürge Lászlót, Szövetségünk alelnökét delegálta a Gazdaságfejlesztési Operatív
Monitoring Bizottságba.

2007. április 25-én, budapesti székhelyén kuratóriumi
ülés tartott a Magyar Innovációs Szövetség által
gesztorált Manager Képzés Alapítvány. A kuratóriumi
ülést dr. Boross Zoltán, kuratóriumi elnök vezette.
Az ülésen a Kuratórium:
- kiértékelte a 2006. évi „Harsányi István-díj” pályázatot
- megvitatta, majd kihirdette a 2006. évi „Harsányi
István ösztöndíj” pályázatot
- elfogadta az Alapítvány 2006. évi mérlegét és közhasznúsági jelentését.
A kuratóriumi ülés keretében dr. Boross Zoltán, ill. dr.
Sváb Péter, elnök aláírta az Alapítvány, ill. a Szervezési
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Hírek
és Vezetési Tudományi Társaság (SZVT) közötti megállapodást, melynek értelmében az SZVT támogatja a
pályázatot.
A pályázati felhívás teljes szövegét Hírlevelünk „Pályázati
Felhívások” c. rovatában tesszük közzé.

2007. április 27-én, az Oktatási Minisztériumban megtartotta alakuló ülését a Kármán Tódor-díj Szakmai
Kuratóriuma, és elfogadta a pályázati felhívást. Hiller
István, oktatási miniszter felkérésére, a kuratórium
tagjai:
elnök dr. Pakucs János , az Olajterv Holding ügyvezető igazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke,
tagok
- Bolyky János, a Covent Tőke Befektető Zrt. vezérigazgatója,
- Falk György, a Varinex Informatikai Rt. elnöke
(Kármán Tódor-díjas),
- Dr. Gyulai József , MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet elnöke,
- Dr. Mang Béla , Miskolci Egyetem rektorhelyettese,
- Thernesz Artúr, MOL Nyrt., technológia- és projektfejlesztés igazgató (Kármán Tódor-díjas).

"Oktatás és Versenyképesség" címmel tartott szemináriumot a Finnagora, a finn kulturális, tudományos és
gazdasági központ 2007. április 18-án Budapesten, a
Finn Nagykövetség épületében, melyen a Magyar Innovációs Szövetséget Deme Gábor, elnökségi tag képviselte.
Ismeretes, hogy a finn oktatási rendszer kiemelkedő
mértékben járult hozzá a finn gazdaság sikereihez. A
megbeszélés fő célja az volt, hogy a siker átvehető
elemeit Magyarország megismerje, és esetleg azokat
hasznosítani tudja.
A siker egyik kulcsa, hogy Finnország alapvetően egy
konszenzusra épülö társadalom, ahol a II. világháború
egyesítette a társadalom ellentétes érdekű részeit.
Konszenzus van azóta a politikai pártok között, a közéleti és a privát szektor között.
Bíznak egymásban, nincs korrupció, ellenben jelentős a
stratégiai partnerség, a társadalom nyitott, a
finonszírozási szervek függetlenek egymástól. A nyelvismeret széles körű, a filmeket angolról nem szinkronizálják, továbbá a tanár mint foglalkozás társadalmilag
magas elismertségű.

Egyéves a nemzetközi Nyílt Dokumentum Formátum
Szövetség (ODFA). Tagintézményünk, a MultiRáció Kft.
aktív részvételével megalakult a magyar akciócsoport,
amelynek célja, hogy felhívja a magyar társadalom figyelmét az elektronikus dokumentumok megőrzésével,
hosszú távú hozzáférésével kapcsolatos problémákra.
AZ ODFA nemzetközi támogatottsága rohamosan növekszik, az alapító 36 taghoz képest ma már 370 intézményi tagja van 51 országban. Hét ország kormányzata, Belgium, Brazília, Dánia, Horvátország, Franciaország, Németország és Norvégia, törvényi szinten
kötelezi a közintézményeket az ODF használatára, ezzel
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egyidejűleg csatlakoztak a Szövetséghez és az ODF-et
támogató infrastruktúrát kezdtek kiépíteni. Ugyancsak
több mint 50 szövetségi állam és testület döntött úgy,
hogy olyan szoftveralkalmazásokat fog használni, amelyek egyik velejárója az ODF formátum, például a Finn
Igazságügyi Minisztérium vagy a Bécsi Városháza.
Az ODFA magyarországi részlege állásfoglalást vár a
magyar kormányszervektől és közigazgatási intézményektől. Átláthatóbb és megalapozottabb döntéshozatalra biztatja a magyar kormányhivatalnokokat, amikor a
magyar adófizetők pénzén milliárdokat ruháznak szoftverfejlesztésbe és licencek megvásárlásába.
Szeretnék elérni, hogy az EU irányelvekkel összhangban
Magyarország is felzárkozzon a tudatos, költségtakarékos és az ODF előnyeit mérlegelő felhasználók köréhez.
Az e-kormányzással és e-archívummal kapcsolatos erőfeszítések csak akkor nevezhetők majd sikeresnek, ha
az állampolgárok akár több évtized vagy évszázad múlva
is képesek lesznek hozzáférni a közintézmények adataihoz, dokumentumaihoz.

Az EU InnoSME projekt célja az innovatív IKT-t alkalmazó
KKV-k FP7 és CIP programokban való részvételének
elősegítése a nemzeti és regionális hálózatok segítségével.
A projekt olyan kkv-ket szándékozik felkutatni, bevonni
és hálózattá összekapcsolni, melyek az információs és
kommunikációs technológiai (IKT) szektorban folytatnak
tevékenységet és melyek nyitottak, hogy a két nagy
keretprogram, a CIP és az FP7 körében meghirdetett
projektek által növeljék innovációs kapacitásukat. A kkvket nem közvetlenül, hanem szervezeteken keresztül
(kamarák, vállalkozói szövetségek, fejlesztési ügynökségek) érik el.
Az MGYOSZ partnerként vesz részt a kétéves nemzetközi projektben. Tagvállalataink, tagszövetségeink tehát
hasznos információkhoz juthatnak a projekt keretében
tartott rendezvényeken, műhelytalálkozókon, értékes
tanácsadásban részesülhetnek, egy internetes szoftver
program segítségével pedig kizárólagos hozzáférést
kaphatnak egyes szolgáltatásokhoz.
Bővebb
információ:
Ruszanov
Anett,
e-mail:
aruszanov@mgyosz.be, tel./fax: +32.26.48.09.38

2007. április 25-én, az MTA székházában, Budapesten, az MTA és a GKM együttes, „A tudományos kutatás és az innováció értékeléséről” c. rendezvényén a
közös törekvések kaptak nyilvánosságot:
legyen objektív, megbízható, költség-hatékony a kutatók
értékelése, segítse az egészséges versenyt és a döntéshozatalt is.
A tudományos kutatást és a felhasználói oldalt fele-fele
arányban képviselték az előadók, és hasonlóan kettős
szemléletű volt a Pléh Csaba, az MTA főtitkárhelyettes
által moderált kerekasztal-beszélgetés is. A vitában
megszólalókat elsősorban a jövő érdekelte: a finanszírozás strukturális kérdései a kutatásban és a felsőoktatásban, az OTKA-forrás alakulása, a szabadalmak ügye,
a technológiatranszfer további támogatása, az EU-
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pályázatok sikeressége, a jövő kutató generációjának
sorsa.
A kutatásértékelés új rendszerének kialakítása szerepel
majd az MTA 2007. májusi közgyűlésének napirendjén
is.

A Hevesi Endre-díj ünnepélyes díjátadására 2007.
április 27-én került sor a Magyar Sajtó Háza Mikszáth
Termében, Budapesten.
A Hevesi Endréné Kalmár Magda által alapított díjban
azok az újságírók – indokolt esetben újságírói munkát
végző szakemberek is – részesülhetnek, akik az előző
évben a tudomány és a technika új lehetőségeinek,
eredményeinek népszerű ismertetése érdekében a
legtöbbet tették, illetve a legérdekesebb és közérthető
magyarsággal fogalmazott cikkeket írták.
Az alapítvány Kuratóriumának döntése értelmében
2007-ben az alábbi személyek részesültek a díjban:
- Dombi Margit, Magyar Nemzet – debreceni tudósító
- Lacza Tihamér, Szlovák Rádió (Pátria Rádió)
- Dr. Méry Zsuzsa , Magyar Televízió (Delta, DeltaPlusz)
Az életműdíjat ebben az évben Szűcs József, az Ezermester volt főszerkesztője vehette át.

Hírek
volt, támaszkodva arra a szakmai és emberi kapcsolatra, amelyet a főiskolán végzett szakemberek jelentenek.
Az így kialakuló kapcsolat elősegíti, hogy a hallgatók a
lehető leghasználhatóbb tudás birtokában kezdjék el
munkájukat.
Az országos összejövetelen, a nagy nyilvánosság előtt
elsőként, a nevében és formájában is megújult kecskeméti Műanyag- és Gumitechnológiai Szakcsoport
(MGSz) számolt be tevékenységéről, céljairól, lehetőségeiről, valamint eszmecserét folytatott az ipar képviselőivel.
A vállalkozások, az ipar és a főiskola szorosabb kapcsolatának építését szolgálja a Baross innovációs program
által támogatott „Műanyag, Csomagolás és Nyomdaipari Klaszter” konzorciális alapú program is. A
klaszteralapú együttműködések célja, olyan típusú gazdasági együttműködések kialakítása, amelyek nem szüntetik meg a partnerek közötti versenyhelyzetet, de az
együttműködés hatására növekszik a benne résztvevők
versenyképessége. A Konzorcium vezetője a BácsKiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány.

Az okleveleket és velejáró 100 E Ft-os pénzjutalmat
Herczeg János, a kuratórium elnöke adta át a díjazottaknak.

„Az egyetemek és a vállalkozások kutatás-fejlesztésiinnovációs együttműködési lehetőségei” címmel
kerekasztal-beszélgetést szervezett az IKU, Innovációs
Kutató Központ és a Debreceni Egyetem Tudományos
Igazgatósága az NKFP VERINEKT „Versenyképes integráció az Európai Kutatási Térségbe” kutatási program
keretében 2007. április 25-én, a Debreceni Egyetemen.

Az Alternatív Járműipari Hét keretében, 2007. április
25-én, Győrben, másodszor rendezték meg az alternatív hajtású járművek versenyét, a II. Széchenyi Futamot, melynek megrendezését a Magyar Innovációs
Szövetség is támogatta.

A megbeszélésen – a szervezők mellett – képviseltette
magát az Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Magyar
Innovációs Szövetség, az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, a Regionális Innovációs Ügynökség, a
Kereskedelmi és Iparkamara, valamint több vállalat és
vállalkozás is.

A rendezvényen a jövő szakembereinek, akik még egyetemeken, főiskolákon tanulnak, lehetőségük nyílt egy
verseny keretei között bemutatni azokat az alternatív
energiával működő járműveket, amelyek minden bizonynyal a jövő közlekedési eszközeinek alapjait képezik.
A versenyre a Széchenyi István Egyetem parkolójában
került sor, amelyen 12 alternatív hajtású járm ű vett
részt amatőr és profi kategóriákban. Első díjban részesült
- profi kategóriában: Ifj. Willisits Vilmos, Bereczky
Zoltán, Tamtom Péter, Zab Richárd
- amatőr kategóriában: Balassa József, Kovács Zoltán, Lukácsi András, Varga Gábor, Fehér László
(Cserháti Sándor Szakközépiskola, Nagykanizsa).
Mindkét csapat villanymotor meghajtást használt.

A Kecskeméti Főiskola GAMF Kara, a Kecskeméti
Műanyag és Gumitechnológiai Szakcsoporttal együtt
2007. április 18-án széles körű partnerségre épülő
szakmai napot szervezett Kecskeméten, a Baross
programban együttműködő partnereivel közösen.
A műanyag- és gumitechnológiai országos szakmai nap
célja a felsőoktatás és az ipar kapcsolatának erősítése

Inzelt Annamária, az IKU igazgatója ismertette a
VERINEKT projekt célját és az elért fontosabb eredményeket. Vince Péter, az MTA Közgazdaságtudományi
Intézet Kutatója vitaindító előadásával élénk eszmecsere
alakult ki a regionális egyetemi tudásközpontok (RET)
egyetemek és vállalatok közötti együttműködésében
betöltött szerepéről, a RET-ek jövőjéről.
Polónyi István, a DE Közgazdaságtudományi Kar professzora az egyetemi képzés és a munkaerőpiac igényei
közötti disszonanciák témakörében tartott érdekes,
ugyancsak komoly szakmai vitára indító előadást.
A beszélgetés második részében az együttm űködési
lehetőségek egyetemi oldalról történő serkentésének
lehetőségeit tárgyalták a jelenlévők. Varga Zsolt,
tudományos igazgató bevezetője után bemutatkozott
a Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Irodája, Bartha Klára innovációs menedzser ismertette az iroda tevékenységét és eddig elért
eredményeit.
Az eszmecsere utolsó témakörének vitaindítóját
Polgárné Májer Ildikó, a ValDeal Zrt. vezérigazgatója
tartotta, aki az együttműködési lehetőségeket finanszírozói szemszögből mutatta be.
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A Baross Gábor Programban elnyert projekt keretei
között „Innovációs oktatás és tanácsadás vállalkozók
részére az Észak-alföldi Régióban” címmel tartott
előadást Dr. Országh István , a DTMP Debreceni Tudományos Műszaki Park Közhasznú Társaság ügyvezetője 2007. április 25-én Hajdúböszörményben, majd
26-án Püspökladányban.
A program keretében a kis- és középvállalkozások vezetőinek, illetve dolgozóinak volt lehetősége a „KKV-k innovációs lehetősége és korlátja az Észak-alföldi Régióban”
című előadást meghallgatni, és az azt követő eszmecserén véleményüket kifejteni.
A főbb témakörei az alábbiak voltak:
- innováció fogalma, jelentősége;
- DTMP Debreceni Tudományos Műszaki Park Közhasznú Társaság bemutatása;
- kis és közepes vállalkozások kapcsolódási pontjai és
lehetőségei az innovációs folyamatokban;
- hazai és nemzetközi tapasztalatok;
- kis és közepes vállalkozások innovációs lehetőségei
és korlátjai;
- tőkebevonási lehetőségek.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
A 2007. április 17-e és 20-a között, Münchenben
megrendezésre került PATINOVA kiállításon mutathatta
be "Mobilos Iránytű" projektjét Gilyén András, a Magyar
Fiatal Tudósok Társaságának Tagja, A részvételt Gilyén
András, a 2006. évi Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyén elnyert különdíjával érdemelte ki, további két
másik versenyzővel együtt. Az esemény jelentőségét
mutatja, hogy a rendezvényen Angela Merkel, német
kancellár is beszédet mondott.
A rendezvény ideje alatt Gilyén András személyesen
találkozhatott Mr. Alain Pompidou- val, az Európai
Szabadalmi Hivatal elnökével, továbbá részt vett az
European Inventor of the Year díjátadási ünnepségén
is.

Várakozáson felüli sikerrel zárult az április 27-én, pénteken megrendezésre került Zöld Iroda Nap, a Magyar
Telekom székházában. A Magyarországon első alkalommal megrendezett esemény célja egy olyan platform
megteremtése volt, ahol egymásra találhat a környezetbarát irodaszerek iránti kereslet és kínálat.
A hagyományteremtő céllal megrendezett nap során a
22 kiállító börze keretében mutathatta be termékeit és
szolgáltatásait, valamint azok környezeti szempontból
kedvező tulajdonságait. A kiállítók között megtalálhatóak
voltak többek között bútor-, papír- és nyomtatógyártók,
hulladékkezeléssel és takarítószerekkel és rendezvényszervezéssel foglalkozó cégek. Az esemény szervezője,
a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület (KÖVET)
a börze mellett, fél napos képzést is tartott az érdeklődők számára.
A környezetbarát irodaszereket forgalmazó kiállító cégek listája megtalálható a KÖVET honlapján a
www.kovet.hu címen.

Bővítette szolgáltatását a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség hírlevél megjelentetésével, mely vállalkozói csoportok, civil szervezetek és önkormányzatok számára
nyújt hasznos információkat. Az új szolgáltatás célja,
hogy az aktuális hírekkel, összefoglalókkal felhívják a
figyelmet a legújabb döntésekre, tervekre, illetve, hogy
segítsék az intézményrendszerrel és az uniós forrásokkal kapcsolatos szabályok értelmezését.
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség első hírlevelei az alábbi
linken érhetők el:
http://www.nfu.gov.hu/index.nfh r=&v=4980064945
&l=&d=&mf=&p=hirlevel
A Hírlevélre a fel-, ill. leiratkozás az nfu@meh.hu címre
írt levélben kérhető.

A 2007. május 13-19. között Albuquerque-ben, az
USA Új-Mexikó államában megrendezésre kerülő 58.
INTEL International Science and Engineering Fair (INTEL
ISEF) tudományos olimpián Sik Gergely „Milyen színeket
ajánlott használni virtuális világokban ” c. pályázatával
képviseli Magyarországot. Kísérő Prim Péter, Szövetségünk marketing igazgatója.
A versenyző szakmai felkészítését a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának két alapító tagja, korábbi INTEL
ISEF versenyeken díjazásban részesült fiatalok,
Hegedüs Ramón és Németh Gábor tartották 2007.
április 24-én a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén.
INNOSTART

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ –
mint az INNOREG Regionális Innovációs Ügynökség
tagja – az alábbi információkat teszi közzé elsősorban a
Közép-Magyarországi Régió vállalkozói és más potenciá-
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lis pályázói részére az Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) pályázataival kapcsolatban:
a) Az ÚMFT-ben már olyan feltételek szerepelnek,
amelyek jelentősen megkönnyítik a pályázók munkáját.
-

-

A biztosítéki szabályok tekintetében:
a korábbi 5 M Ft helyett 10 M Ft támogatás alatt nem szükséges biztosíték
nyújtása,
csökken a biztosíték előírt mértéke,
a fenntartási időszakra 50 M Ft alatt az
nem is szükséges

Hírek
hónappal születtek meg az első döntések, most ezt az
időt három hétre sikerült leszorítani - a feldolgozás,
döntés és értesítés azóta pedig folyamatos.
d) A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghosszabbítja
a vállalkozásfejlesztési pályázatok beadási időszakát
(a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a KözépMagyarország Operatív Program támogatási rendszereiben 2007. január 30-án meghirdetett pályázatoknál) az
alábbiak szerint:
GOP-2007-2.1.1/A: Mikro- és kisvállalkozások
technológia fejlesztése
Új határidő: 2007. november 30.

Az új rendszerben a pályázatok benyújtásához
kevesebb igazolásra van szükség. Ezeket jellemzően csak a már nyertes pályázóktól a támogatási szerződés megkötéséhez kéri be a
kiíró.

GOP-2007-2.1.1/B: Komplex vállalati technológia
fejlesztés kis- és középvállalkozások számára
Új határidő: 2007. június 11.

-

Egyszerűsödtek, egységessé váltak a pályázati
adatlapok és a támogatási szerződések mintái.

GOP-2007-2.1.1/C: Komplex vállalati technológia
fejlesztés
Új határidő: 2007. június 11.

-

Egyablakos ügyintézést vezettek be. Minden
szakterületen egyetlen közreműködő szervezet
végzi a pályázatkezelést, így a pályázó az eddigi gyakorlattal szemben, immár csak egyetlen
közreműködő szervezettel áll kapcsolatban a
pályázati anyag összeállításától a projekt befejezéséig.

-

Kiterjesztésre kerül az elektronikus ügyintézés. Nemcsak a kifizetési kérelmek benyújtása
történhet elektronikus úton, hanem a hiánypótlásra felszólító levelek megküldése is.

-

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kétfordulós
pályázati eljárást vezet be. Ez az adminisztrációs terheket és a felesleges papírmunkát
csökkentheti majd, elsősorban az önkormányzati projektek esetében. A kétfordulós rendszer a fejlesztési ötletek egyfajta előszűrését
jelenti majd annak érdekében, hogy a komplex
pályázati dokumentációt már csak a valóban
jó és támogatható projektötletekre kelljen kidolgozniuk a pályázóknak.

-

Az egyszerűbb és gyorsabb kifizetési eljárás
részeként csökken a kifizetésekhez benyújtandó dokumentumok száma. Például az általános költségek (így a rezsiköltségek bizonyos
körben) a projekt összköltségének adott hányadáig tételes igazolás nélkül elszámolhatóak
lesznek.

b) Jelentős források állnak rendelkezésre a vállalkozások fejlesztésére EU-s támogatásokból a következő
két évben. Munkahelyi képzésekre összesen 7,6 Mrd
Ft, vidékies térségekben tevékenykedő - nem mezőgazdasági - vállalkozások számára 15 Mrd Ft, a gazdaságfejlesztési programból pedig összesen 250 Mrd Ft áll
rendelkezésre.
c) Több mint 1000 pályázat érkezett már be az elmúlt bő 1,5 hónapban a márciusban megnyílt gazdaságfejlesztési és munkahelyi képzési EU-s pályázatokra,
az igényelt összeg pedig meghaladta a 15 Mrd Ft-ot.
Eddig mintegy 200 támogatói döntés született a gazdaságfejlesztési program kis értékű eszközbeszerzési
pályázatán. Miközben tavaly ugyanezen kategóriában
jellemzően a pályázat beadása után mintegy három

GOP-2007-2.1.2/B:
Munkalehetőség
teremtő
komplex beruházások támogatása a hátrányos
helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások
számára
Új határidő: 2007. június 11.
GOP-2007-2.1.2/C:
Munkalehetőség
teremtő
komplex beruházások támogatása a hátrányos
helyzetű kistérségekben
Új határidő: 2007. június 11.
KMOP-2007-1.2.1/A: Mikro- és kisvállalkozások
technológiai fejlesztése
Új határidő: 2007. november 30.
KMOP-2007-1.2.1/B: Komplex vállalati technológia fejlesztés kis- és középvállalkozások számára
Új határidő: 2007. június 11.
A módosításokról a www.nfu.gov.hu internetes oldal
nyújt részletes tájékoztatást, a változtatásokat is tartalmazó módosított pályázati dokumentáció és kitöltőprogram 2007. május 11. napjától lesz elérhető.
A határidő módosítása mellett az eddigi tapasztalatok
alapján életbe lép néhány, a piaci igényeket jobban kiszolgáló változás is. Növekszik az elnyerhető támogatás
összege, a gazdasági környezethez rugalmasabban
igazodnak a pályázókkal szemben támasztott követelmények.
Az elmúlt 1,5 hónap tapasztalatait összegezve az alábbiak szerint módosulnak a gazdaságfejlesztési pályázat
egyes elemei is:
- a legfontosabb változás, hogy 10 M Ft-ra emelkedik
az eddigi 1-5 M Ft közötti támogatási összeg fels
ő
határa az egyszerűsített eljárású, a mikro- és kisvállalkozások technológiai fejlesztését célzó, folyamatos
elbírálású pályázatoknál,
- lehetőség nyílik az árfolyamkockázat csökkentésére
az árbevétel-vállalás euró alapú számítására az 5-50
M Ft közötti – KKV-knak szóló - támogatást nyújtó,
valamint az 50-500 M Ft-os támogatásra lehetőséget adó komplex technológiai fejlesztésre kiírt pályázatok esetében. Ez elsősorban az exportáló cégek
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számára teszi tervezhetőbbé a támogatás igénybevételét,
Ezen kívül az NFÜ alternatív lehetőséget kíván biztosítani a vállalt árbevétel-növekedés kiszámításához.
Az eddig konkrét mértéken meghatározott növekedés (8-10-12-15%) mellett bevezetésre kerül az inflációhoz kötött növekedési ütem választásának lehetősége. Ebben az esetben a pályázó a vállalási időszak végén eldöntheti, hogy számára melyik a kedvezőbb teljesítménymérési alap.
További, a pontosabb tervezést segítő újítás, hogy
az árbevétel-növekedés számításának alapjául szolgáló bázis árbevételt a pályázat beadását megelőző
évben rögzíti a módosítás. Ez eddig a beadást megelőző és a megvalósítás éve közül kötelezően a magasabb volt.

folió kiépítését, majd a refinanszírozott hitelkeret kihelyezését.
A program második elemeként garanciaeszközök
alkalmazása növeli majd a kis- és középvállalkozások
hitelhez jutási esélyeit. Az erre célra befektethető
forrás a tervek szerint összesen 80 Mrd Ft lehet a
következő 7 évben.
A program harmadik eleme kockázati tőkealapok
létrehozása és működtetése magán és állami befektetők részvételével. Az e célra befektethető, jellemzően EU-s forrás a jelenlegi tervek szerint összesen
mintegy 60 Mrd Ft lehet. A tőkeprogram keretében
létrehozott kockázati tőke alapok kezelésével olyan
magántulajdonban lévő alapkezelők foglalkoznak
majd, amelyek a szükséges mértékű, de az alap legalább 30%-át kitevő magánforrást biztosítani tudják.
Az alapok kiválasztása nyílt pályázati alapon történik
majd. Az alapok kimondottan az ún. magvető és korai életszakaszokban lévő KKV-k tőkefinanszírozására
koncentrálnak majd.

Enyhítik azt a korlátozást is, amely kizárja, hogy egy
évben egy vállalkozás csak egy pályázatot nyerhet adott
prioritáson belül. Ezzel jelentősen javul a tervezhetőség
a pályázók számára, megszűnik az a kockázat, hogy az
első körben kiírt pályázatokon eredményes részvétel
kizárná a pályázót az év további részében azonos prioritásban megjelenő támogatási lehetőség elnyerésétől.
Az összes, most elfogadott módosítás visszamenőleges
hatályú, vagyis az eddig nyertes pályázókra is vonatkoznak a kedvezőbb feltételek. A támogatási szerződések
megkötése már az új, kedvezőbb kondíciók alapján történik.
További információ a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
ügyfélszolgálatának kék számán kérhető: 06/40 638638
e) Jeremie: új pénzügyi eszköz kisvállalkozásoknak
Visszatérítendő támogatási formákat vezet be a mikro-,
kis- és közepes vállalkozások számára a kormány az
ÚMFT keretében. Az EU ún. Jeremie (Joint European
Resources for Micro to Medium Enterprises) programjának magyarországi bevezetésével több tízezer vállalkozás érhető majd el. Az új programra elkülönített mintegy 170 Mrd Ft a következő 7 évben áttételesen több
mint 2 000 Mrd Ft--s forrást mozgat meg.
A program keretein belül olyan pénzügyi konstrukciók
kerülnek meghirdetésre, amelyek a hazai KKV-szektor
finanszírozáshoz jutásának megkönnyítését hivatottak
elősegíteni. A program forrásaihoz a vállalkozások
pénzügyi közvetítőkön keresztül juthatnak hozzá. A folyamat szervezésére a közeljövőben egy új társaság, a
Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. jön létre.
A Jeremie program a 2007-2013-as időszak első 2
évében 3 pénzügyi konstrukcióval indul.
- A mikrohitel-program célja az, hogy a kereskedelmi
banki módszerekkel eddig nem finanszírozott, de hitelképes mikrovállalkozások forrásait bővítse. Az e
célra befektethető zömmel uniós forrás összesen
35 Mrd Ft lehet a következő 7 évben. A program
azokat a mikrovállalkozásokat támogatja, amelyek
beruházásaikhoz, tevékenységük bővítéséhez szükséges forgóeszközök és szolgáltatások finanszírozáshoz szeretnének kis összegű hitelekhez jutni. A
mikrohitel-program refinanszírozási keretet nyújt a
mikrofinanszírozó szervezetek és az akkreditált hitelintézetek számára, amely lehetővé teszi a hitelport-

-

-

A program keretei lehetővé teszik a 2007-2013-as
időszakban további pénzügyi konstrukciók indítását és
szükség esetén az előirányzott összegek konstrukciók
közötti átcsoportosítását. Az időszak végén a konstrukciókból visszafolyó összegeket nem kell visszafizetni,
hanem a KKV-szektor fejlesztését célzó további programokra felhasználhatóak maradnak.
f) Újabb vissza nem térítendő támogatási konstrukciókkal bővíti a kormány a gazdaságfejlesztés eszköztárát.
A GOP 1. prioritásának 2007-ben várható konstrukciói:
- Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység, valamint a K+F és technológiai együttműködések fejlesztése
- Kutatási központok fejlesztése, megerősítése
- Innovációs és technológiai parkok támogatása
- Innovációs klaszter kezdeményezések ösztönzése
- Vállalati innováció ösztönzése
- Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése
- Technológia-intenzív start-up vállalkozások támogatása
A
-

GOP 2. prioritásának 2007-ben várható konstrukciói:
Regionális szolgáltató központok létrehozása
Vállalati folyamat-menedzsment támogatása
Minőség-, környezet és egyéb irányítási rendszerek,
szabványok bevezetése
- E-kereskedelem és egyéb e-szolgáltatások fejlesztése
A GOP 3. prioritásának 2007-ben várható konstrukciói:
- Hálózati infrastruktúra létrehozása
- Ipari parkok telephelyének és szolgáltatásainak fejlesztése
- Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztése
- Befektetés-ösztönzési és üzletfejlesztési tanácsadás
A Regionális Innovációs Ügynökség híreivel kapcsolatban további információ Szegner Erzsébet, projektmenedzsertől kérhető a 382-1511-es telefonszámon.

A EU 7. Keretprogram partnerkeresés - DETECT-IT
projekt célja, hogy elősegítse a 7. keretprogramban a
vállalkozások részvételét. Ennek érdekében, három
tematikus területre koncentrálva: Információs és kom-
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munikáció technológia; energia; és biotechnológia partnerkereső adatbázist épített ki.
A vállalkozások és kutató intézetek regisztrációt, továbbá működési és érdeklődési területük pontosítását követően feltölthetik konkrét projektötletüket, amelyet az
adott terület szakértői értékelnek. Lehetőség van, konkrét partnerkeresés felvitelére is. Amennyiben csak
körvonalazódott egy vállalkozóban a keretprogramban
való részvétel, de nincs projektötlete, lehetőség nyílik
mások által kezdeményezett projektekhez való csatlakozásra is.
A több mint 15 ország vállalkozásainak és kutatóintézeteinek partnerkeresését segítő adatbázis munkáját,
tematikus szakértői csoportok is segítik.
Az adatbázis a www.detect-it.org honlapon érhető el.

A tanfolyam 15.000 forint+ÁFA részvételi díj ellenében
végezhető el. A szervezők célja nem a profitszerzés,
hanem a képzés lehetőleg minden, a téma iránt érdeklődő számára hozzáférhetővé tétele. Ezért a jelentkezési
díjat úgy állapították meg, hogy abból fedezhető legyen
a rendszer fenntartási és üzemeltetési költsége.
További részletes tájékoztatás Kozma Ibolya, irodavezetőtől
kérhető
a
382-1505,
vagy
az
innostart@innostart.hu e-mail címen.

Regionális Innovációs Ügynökségek

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

Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség 2007. április 17-én munkamegbeszélést tartott Miskolcon, a Régió Házban, az ÉszakMagyarországi Régióban meghirdetésre kerülő első
körös pályázati felhívások társadalmi egyeztetése céljából.

A 40 tagot számláló Országos Biomassza Klaszter a
biomassza értéklánc szereplőiből, a biomasszával foglalkozó vállalkozásokból, szervezetekből és magánszemélyekből áll. A klaszter missziója, hogy képviselje és
elősegítse a fejlődését egy olyan fenntartható, környezetbarát iparágnak, amely a mezőgazdasági, erdészeti,
állattenyésztési és élelmiszeripari melléktermékekből és
hulladékokból, energetikai növényekből, biomassza formájában értéktöbbletet adó terméket (energiát, üzemanyagot és vegyipari terméket stb.) állít elő. A fenti
tevékenységet az európai és hazai más hasonló szervezetekkel koordinálva végzi.

Ez alkalommal az ipari parkokat érintő pályázati kiíráshoz kapcsolódóan a régióban található ipari parkok,
valamint a hídképző szervezetek képviselőit hívták meg a
megbeszélésre, ahol élénk vita alakult ki elsősorban
amiatt, hogy a Regionális Operatív Pályázatot a GOP
kiírása előtt, annak ismerete hiányában kell kiírni, ami
óhatatlanul magában hordozza annak a veszélyét, hogy
bizonyos ipari parkok kiszorulnak a potenciális pályázók
köréből. A másik érzékeny pont, a magas önrészesedési hányad, ami a kis, kezdő ipari parkok számára elérhetetlen feltételt jelent a régióban.

A klaszter célja, hogy a tagokkal együttesen fellépve
segítse elő a biomassza témával foglalkozó érintettek
tevékenységét azáltal, hogy bekapcsolja őket a szakmai
információáramlásba, felméri a rendelkezésre álló kistérségi biomassza potenciálokat, gyártási lehetőségeket
és elosztási csatornákat, valamint széleskörű felvilágosító tevékenységet folytat a biomassza termelés és hasznosítás műszaki, tudományos és gazdasági vetületeiről.
Az Országos Biomassza Klaszter szolgáltatásainak
fejlesztésére a Közösségi Alapból (ERFA) és hazai központi költségvetési előirányzatból nyert támogatást a
GVOP 1.1.3 pályázat keretében.

A megbeszélést dr. Nyíry Attila, a Regionális Innovációs Ügynökség vezetője koordinálta, melyen részt vett
dr. Rakusz Lajos , az Ipari Parkok Egyesületének elnöke,
és Szövetségünk képviseletében dr. Siposs István ,
regionális igazgató.

Innováció-menedzsment képzéssorozat indult az Északalföldi régióban. A rendezvénynek az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ad otthont.

További információ Szegner Erzsébettől a 382-1511es és Szilbereky Judittól a 382-1513-as telefonszámon vagy a szilbereky.judit@biomasszaklaszter.hu email címen kérhető.

Az 1. modul (2007. 03. 29.) az innováció fogalmi
körét, politikáját és rendszerét mutatta be regionális,
hazai és nemzetközi szinten.
Előadást tartott Dr. Gályász József , a Debreceni Agrárcentrum Innovációs Kht. vezetője, Dr. Imre József ,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtanácsosa, Dr. Harangozó István , a Magyar Innovációs Szövetség Észak-alföldi regionális igazgatója, valamint
Bucsai Kálmán, a Laser Consult Kft. innovációs tanácsadója.

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

A 2. modul (2007. 04. 05.) a Projekt- és innovációmenedzsment témája köré épült.
A projekt-menedzsment általános ismereteiről Dr.
Grasselli Norbert, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség igazgató-helyettese beszélt, Dr. Szilbereky
Jenő, a Sinnex Műszaki Fejlesztő és Tanácsadó Kft.
ügyvezető igazgatója az innováció-menedzsment sajátosságairól prezentált, majd Prof. Dr. Szilvássy Zoltán,
a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi

A klaszterrel kapcsolatos bővebb információk
www.biomasszaklaszter.hu oldalon olvasható.

a
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Centrum Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézetének
igazgatója tartott „good practice” beszámolót az Intézet
sikeres nemzetközi színvonalú tevékenységéről.

A
Felsőoktatási
és
Tudományos
Tanács
3/2007/4/11. sz. állásfoglalása „A felsőoktatásról
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény módosításáról”:

A 3. modul (2007. 04. 12.) az Üzleti stratégia és
tervezés módszerét célozta.
Dr. Fehér Arnold a CONVINCIVE Consulting ügyvezető
igazgatója, Balázsy Eszter az ÉARFÜ Kht. Nemzetközi
csoportjának vezetője, és Dr. Várady Gergely, tartottak
előadást, továbbá a nap csúcspontjaként Demeter
Tamás, a Demko Feder Kft. cégalapító ügyvezetője
beszélt a siker titkairól.

„…Az FTT egyetért azon módosításokkal, amelyek az új
„bologna rendszerű” képzés bevezetését, a hallgatói
választási lehetőségek bővítését, a képzési rendszeren
belüli mobilitást, a munkatapasztalat beszámítását, az
adatok – adatvédelmi szempontoknak megfelelő – szakszerű nyilvántartását, a hallgatói munkavállalás ösztönzését, a minőséget szolgáló intézkedések szélesítését,
illetve az esélyegyenlőséget segítik elő. Az FTT sürgeti
az MSc képzések állami finanszírozási rendszerének
kidolgozását, és ezen belül az osztatlan képzések sajátosságainak megfelelő egylépcsős finanszírozás érvényesítését a képzés jellegétől függetlenül. A minőség
biztosítása, a hallgatókkal való foglalkozás érdekében
kiemelten fontosnak értékeli azt, hogy az oktatók egy
főállása vehető figyelembe a finanszírozásnál és az
akkreditációnál. Támogatható az Európai Felsőoktatási
Térség tagjaként a külföldi felsőoktatási intézmények
magyarországi működésének, engedélyezési eljárásának
szabályozása.

A képzéssorozat moduljaiból még három hátravan,
melyek az innováció finanszírozását, a marketing és a
szellemi tulajdonvédelem témáit érintik. Az innovációmenedzsment képzés sikerén felbuzdulva az INNOVA
további képzéseket tervez.
További információ: Gergely Valéria, Tel.: 52/524760, E-mail: vgergely@eszakalfold.hu

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács újonnan
alakult Innovációs és Informatikai Munkabizottsága
2007. április 24-én tartotta alakuló ülését Debrecenben, az ÉARFT székházában.
Az ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek megtárgyalásra:
-

előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács Innovációs és Informatikai Munkabizottsága
Ügyrendjének elfogadásáról;

-

előterjesztés az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési
Tanács Innovációs és Informatikai Munkabizottságának 2007. évi I félévi munkatervének elfogadásáról;

-

tájékoztató az Észak-alföldi régió Operatív Programjáról (ÉAOP) és a regionális Akció Tervről (AT) és az
ezzel kapcsolatban beérkezett vélemények ismertetése.

A Munkabizottság vezetője Fülöp István, a SzabolcsSzatmár-Bereg megyei Közgyűlés elnöke. A jelenleg 11
tagú Munkabizottság tagja Dr. Harangozó István , a
MISZ észak-alföldi regionális igazgatója, valamint a
MISZ tagszervezetei képviseletében Dr. Láczay Magdolna, (Nyíregyházi Főiskola), Dr. Nagy János , (Debreceni Egyetem), Viszló Gyula, (Észak-alföldi Regionális
Ipari Innovációs és Technológiatranszfer Központ Kht.)
és Kovács István, a Primom Vállalkozói Központ igazgatója.

Oktatási és Kulturális
Minisztérium
A Felsőoktatási és Tudományos Tanács (továbbiakban:
FTT) 2007. április 11-i ülésén az Oktatási és Kulturális
Minisztérium felsőoktatásért felelős vezetői előterjesztésében megismerte a felsőoktatási törvény módosítási
koncepcióját, feltételrendszerét és a tételes módosító
javaslatokat.

Az FTT szakmai testületként támogatja a felsőoktatás
megkezdett átalakításának intenzív folytatását, hiszen az
EU csatlakozással jelentkező kihívások, az első alapképzésre jelentkező hallgatói létszám várható csökkenése,
a diplomák versenyképességének fokozása az EU munkaerőpiacán azonnali intézkedések meghozatalát követelik több területen. Az ezekből fakadó elvárásokat az
átalakításban elkötelezett szakértők és az Államreform
Bizottság is közvetíti az oktatási és kulturális tárca felé.
Ilyenek a „bologna rendszerű” képzési rendszer finanszírozási hátterének kidolgozása, elsősorban az MSc képzések elindításának ösztönzésére, az intézmények akadémiai és funkcionális vezetésének szétválasztása,
modell kísérletek új gazdálkodási formák kipróbálására,
a minőségbiztosítás és a munkaerőpiacnak való hatékonyabb megfelelés, a pályakövetés rendszerének kidolgozása. Az aktuális törvénymódosítás keretében, vagy a
közeljövőben ezekre a valós kihívások kezelésére alkalmas szabályozásokat is ki kell dolgozni.
Az FTT a következő – kiemelt fontosságú kérdésekben –
a törvény módosítással összefüggő további részletek
kidolgozására hívja fel a tárca vezetőinek figyelmét:
-

A felnőttképzés, a szakképzés, valamint a szakképzési alap felhasználásának szabályai az utóbbi időszak törvénymódosításai következtében úgy változtak, s a jelenleg ismert tervezetek alapján tovább
változnak, hogy sérüln(t)ek a felsőoktatás érdekei.
Figyelembe véve, hogy a munkaerőpiacra meghatározó és folyamatosan növekvő arányban kerülnek ki
a felsőoktatásban végzett szakemberek, akik az Európai Kvalifikációs Keretrendszerben szereznek
szakképesítéseket, a gazdaság által nyújtott hozzájáruláshoz való hozzáférés jogcímeinek szűkítése elfogadhatatlan, s az ország foglalkoztatási és versenyképességi céljainak is ellentmond. Ezért javasoljuk,
hogy a törvényi szabályozás teremtse meg újra a
felsőoktatást érintő törvények koherenciáját. Különösen indokolt ez a felnőttképzésben való
akkreditációs feltételek és a szakképzési alap felhasználása tekintetében. A szakképzési alapból a
felsőoktatás részesedésére a gyakorlatorientált kép-
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zés bevezetésének szakaszában alapvetően szükség
van.
-

-

-

-

A hatályban lévő felsőoktatási törvény a finanszírozás vonatkozásában célul tűzte ki azt, hogy 2010ben a felsőoktatás egy hallgatóra jutó finanszírozásának reálértéke érje el az 1990-ben érvényes értéket. A felsőoktatási szféra szereplői ezt a törekvést
támogatták és indokoltnak tartották. A módosító javaslat – a konvergencia programra hivatkozva – 3
éves finanszírozási megállapodás bevezetését írja
elő, ami az FTT véleménye szerint csak erős garancia rendszerrel kezelhető. Ennek kidolgozását hiányoljuk! Az utalásokban szereplő teljesítmény paraméterekben évek óta nem sikerült megállapodni (ld.
eltérő megítélés a nyilvános intézményi sorrendekben), és nincsenek elfogadott európai standardok
sem. Ez a hiány bizonytalanná teszi a bevezetés
eredményességét, valamint a szabályozás céljának
érvényesülését. Az FTT az új finanszírozási rendszer
alapját képező hatékonysági mutató rendszer vonatkozásában rendelkezik javaslattal. A felsorolt hiányosságok feloldása után az FTT támogatja a felsőoktatás finanszírozási biztonságát jelentő OKM javaslatot.
Az FTT továbbra is támogatja a privát tőke bevonását a felsőoktatásba, elsősorban a kutatás – fejlesztés – innovációs területek eredményes támogatása
érdekében. Az intézményfejlesztési tervekből kiderül,
hogy intézményeink fő stratégiai iránya, hogy a
csökkenő hallgatói létszámot a kutatás, fejlesztés,
valamint az innovációs teljesítmény fokozásával kívánják ellensúlyozni. Ezen a területen a magán tőke bevonás, a versenyszférával közös együttműködés nélkül nem lehetünk eredményesek (korszerű műszer
vásárlása, csúcstechnológia bevezetése, versenyszféra K+F háttér gyorsütemű korszerűsítése). Ezt
támasztják alá az NFT II. eddig megjelent pályázati
célkitűzései is. Az állami eszközök az innováció területén ma sem hatékonyak és volumenükben sem
elégségesek.
Az FTT kiáll az intézmények gazdálkodási szabadságának növelése mellett, így nem ért egyet a hitelfelvétel lehetőségének megszüntetésével és támogatja
a gazdasági társaságok alapítását elsősorban a versenyszférával való hatékonyabb együttműködés és az
intézményi feladatok hatékonyabb elvégzése (pl. kiszervezés) érdekében. A szolgáltatások kiszervezése, az államháztartás hosszú távú érdekeit is figyelembe vevő, a PPP programokat kísérő racionalizáló
intézkedései megalapozhatják egy – az intézményi
autonómián és felelősségvállaláson alapuló – ésszerű vagyonkezelési rendszer kialakítását. Ennek alátámasztását szolgálná az önként más gazdálkodási
formában működni kívánó intézmények kísérlet értékű kezdeményezésének támogatása.
A közalkalmazotti jogállást szabályozó törvény sok
tekintetben gátolja a teljesítmény orientált felsőoktatás humánerőforrás hátterének kívánatos kialakítását. Sürgető feladat a bevételek terhére történő foglalkoztatás törvényi hátterének, a teljesítmény elismerés differenciált rendszerének kidolgozása. Az
FTT ilyen irányú javaslatok megvitatását napirendjére
tűzi.

Hírek
Az FTT úgy látja, hogy alapos szakmai előkészítő munkát, hatáselemzést kell végezni ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmények a hallgatói létszámcsökkenést elszenvedő időszak után is eredményes pályát járhassanak be
a társadalmi és munkaerő-piaci elvárások, minél magasabb szintű teljesítése érdekében…”

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 2007.
március 23-ai ülésén az alábbi határozatokat hozta:
-

-

-

„A Tanács megtárgyalta és elfogadta a KuTIT 2007.
évi munkatervét”
„A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács megtárgyalta és egyetértett a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alap 2007. évi módosított felhasználási
tervével:
a, a szükséges költségvetési címek közötti forrás-átcsoportosítás mértékével: az 1. címre a 3.
címrõ l 2,2 Mrd Ft, és a 2. címrõ l 1,4 Mrd Ft
átcsoportosításával,
b, a hazai innováció támogatására (1. költségvetési címen) a Jedlik Ányos, az Apponyi Albert, az
Irinyi János (Ötlet) és az OTKA pályázatok indításával, a nemzetközi együttmûködésben megvalósuló innováció támogatására (2. költségvetési
címen) a Bilaterális pályázatok, az EU programokban való részvételt támogató pályázatok
meghirdetésével”
„A Tanács megtárgyalta és egyetértett a 2007. elsõ
negyedévében meghirdetésre kerülő „Gazdaságban
hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása” c. pályázat stratégiájával és azzal, hogy
erre a célra a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap 2 100 millió Ft pályázati keretösszeget biztosít.
A pályázati keretösszegből 2008-tól 2010-ig összesen 700 M Ft-ot az OTKA külön NKTH-OTKA-KPI
megállapodás alapján a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapba való átutalással biztosít. A 2007.
évet az Alap forrásaiból 700 millió Ft kötelezettségvállalás terheli”
„A Tanács megtárgyalta az Alap pályázaton kívüli
forrásából fizetendő ESZAK tagdíjfizetési kötelezettség által előállt helyzetet és jóváhagyta, hogy az Alap
forrásából a 2007-es évben 1 986 000 EUR, azaz
541 185 000 Ft kifizetésre kerüljön tagdíjként az
ESZAK Kutatási Alapjába…

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 2007.
április 5-i ülésén a következő határozatokat fogadták el:
-

-

„A Tanács megtárgyalta és egyetértett az Apponyi
Albert Program Mecenatúra pályázatának stratégiai
tervével és azzal, hogy az 2007-2010 között kiírásra kerüljön.”
„A Tanács egyetértett azzal, hogy erre a célra a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból
2007-ben 700 millió Ft, a 2008-2010 években pedig évi 1 milliárd, azaz összesen 3,7 milliárd Ft kerüljön felhasználásra.”
„A Tanács megtárgyalta és egyetértett az „EU K+F
Kapcsolati
Iroda
brüsszeli
kialakítására
és
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Hírek
mûködtetésére” c. pályázati stratégia 2007. évi tervével.”
„ A Tanács jóváhagyta, hogy a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból a kötelezettségvállalás 250 millió Ft legyen három évre. Ebből 220 millió
forint a támogatás összege, és háromszor összesen
évi 10 M Ft-os teljesítményprémium adható. A
2007. évi kötelezettségvállalás 80 millió Ft.”
Bővebb információ a
http://www.nkth.gov.hu/main.php folderID=2644
oldalon olvasható.

c.

Raimo Väyrynen professzor az ESF Tudományos Tanácsának új elnöke
Jelinkó Árpád, TéT-attasé összeállítása – Helsinki
Az European Science Foundation – ESF (Európai Tudományos Alap) igazgató tanácsa a Finn Akadémia volt
elnökét, Raimo Väyrynen professzort választotta meg a
tízfős Tudományos Tanács (Scientific Advisory Board SAB) elnökévé.
Väyrynen professzor a közelmúltban köszönt le a Finn
Akadémia elnöki tisztéről és jelenleg a Finn Parlament
háttérintézményének, a Külpolitikai Intézetnek az igazgatója.
Az ESF SAB testületét a közelmúltban hozták létre azzal
a céllal, hogy kövesse és értékelje az ESF tevékenységének tudományos irányultságát és színvonalát, továbbá
hogy annak alapján tegyen javaslatokat az igazgató
tanácsnak az European Research Area – ERA (Európai
Kutatási Térség) erősítésére, fejlesztésére.

Finnország a balti-tengeri kutatási együttműködés
élén
Jelinkó Árpád, TéT-tanácsos összeállítása – Helsinki
A Balti tenger országai közös kutatás-finanszírozási
alapot hoztak létre BONUS EEIG, azaz Baltic
Organisations’ Network for Funding Science néven. A
szervezet létrehozásának kezdeményezője és motorja a
Finn Akadémia volt.
Az elképzelések szerint a BONUS egészen újfajta
együttműködést valósít meg. Közreműködésével az
érintett országok a Balti tenger védelmének érdekében
közösen finanszírozott kutatásokat folytatnak. A program kidolgozása során figyelembe vették mindazokat a
kutatási igényeket, amelyeket az ún. Keleti (Balti) Tenger Védelmi Bizottsága, a HELCOM munkájában, valamint az EU tengerkörnyezeti stratégiája megvalósítása
során fontosnak értékeltek.
A Balti tenger országai már harminc éve folytatják közös erőfeszítéseiket a HELCOM kereteiben. A védelmi
feladatok ellátásához szükséges ismeretek megszerzésére irányuló kutatások azonban mindeddig koordinálatlanok maradtak, a kutatásokat végző intézmények
együttműködése esetleges volt. Emiatt a közös tengerkutatási program egészen új távlatokat nyit ebben a
munkában, és jól egészíti ki, teszi teljessé a már meglévő együttműködési formákat.

A kutatási program beindítása annál is időszerűbb,
mert az EU jelenleg dolgozza ki a tengereket, azok környezetvédelmét érintő politikáját, alkotja meg a tengeri
környezet védelmét szabályozó direktíváit. A stratégiában megfogalmazásra kerülnek azok a kutatási igények,
amelyek végrehajtásával megalapozhatók a tengeri
környezet védelmének, javításának feltételei. A kutatási
program súlyponti elemei között kiemelkedik az emberi
tevékenység és a Balti tenger ökológiai rendszerének
kölcsönhatása kérdései, valamint a megszerzett tudományos ismeretek gyakorlati hasznosításának hatékonysága.
2007 őszén indul be az első pályázati forduló, amelynek
keretében terv szerint 27 millió Euró kutatási keret
elosztására kerülhet sor. Ennek az összegnek kétharmadát, 18 millió Eurót a résztvevő országok, 9 millió
Eurót pedig az EU biztosítja.
A BONUS program igazgatója a finn Kaisa Kosonen
asszony. (Tel: +358 9 7748 84159)

Magyar Szabadalmi
Hivatal
A szellemi tulajdon világnapja alkalmából – melynek ez
évi mottója „az alkotókészség előmozdítása” volt, – a
Magyar Szabadalmi Hivatal ünnepi megemlékezést
rendezett 2007. április 26-án a Műcsarnokban, a
Kempelen Farkas munkásságát és annak mai összefüggéseit bemutató "Ember a gépben" című médiaművészeti és technikai kiállításon.
A május 28-áig tartó kiállítás kulisszái között került sor
a 2007. évi Millenniumi Díjak átadására is. A díjat a
Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke alapította a magyar
millennium évében, a szellemi tulajdon védelmében
fontos szerepet játszó intézmények elismerésére.
A rendezvényen köszöntőt mondott Vizi E. Szilveszter
az MTA és Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke, illetve
elhangzott Kocsis Zoltán zongoraművész üzenete is.
Milleniumi Díjat 2007-ben az alábbi intézmények kaptak
meg:
- a 100. évfordulóját ünneplő Artisjus - Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület;
- a modern beszédkutatás hazai műhelye, a BME
Távközlési és Médiainformatikai Tanszék,
- a hazai alapítású és nemzetközi tekintélyű Cyclolab Ciklodextrin Kutató és Fejlesztő Laboratórium,
- a 100 évvel ezelőtt született világhírű zenepedagógus nevét viselő kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet.
A díjátadáson Szövetségünk képviseletében dr. Pakucs
János, tiszteletbeli elnök, Prof. Závodszky Péter, elnökségi tag és dr. Antos László ügyvezető igazgató vett
részt.

Új alodal indult "Kreatív fiatalok oldala" címmel a Kutató Diákok Országos Szövetségének honlapján. A linkre
kattintva egy olyan honlap-tartományba jutunk, ahol a
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középiskolás és ahhoz közeli korú fiatalok könnyed, szinte játékos formában, – kvíz-kérdések, kérdezz-felelek
rovat, fiatal feltalálókról, valamint híres magyar alkotókról szóló történetek segítségével – ismerkedhetnek meg
a szellemi tulajdonvédelem jelentőségével és alapfogalmaival.
Link:
http://www.kutdiak.hu/kreativfiatalok/kreativfiatalok/
index.html

Szakirodalom-figyelõ
John Camp & Elizabeth Fisher: Az ókori görögök régészek szemével - Novella Könyvkiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
„Valamennyien görögök vagyunk. Törvényeink, irodalmunk, vallásunk és művészetünk valamennyien a görög
múltban gyökereznek.” (P. B. Shelley)
Fontos tudásanyagot kínáló, igényes, szép, érdekes és
mindezzel valóban igen értékes könyvet adott ki a Novella Könyvkiadó. Bármilyen elvárással, bármely nézőpontból vizsgáljuk is, kiérdemli a legmagasabb osztályzatot:
ez hasznos, jó könyv. Az ismeretterjesztő művek legjobb
fajtájából való: olvasmányos, nagyon sok tudást közöl
elegánsan könnyed, gördülékeny előadásmóddal, és az
is minden nehézség nélkül megérti, akit ebben nem
segít semmilyen képzettség, a témában való jártasság.
Gyerekek kezében is kitűnő szolgálatot tesz. Képanyag
gazdag és kitűnő, jól segíti mind az olvasottak megértését, mind pedig azt, hogy beleéljük magunkat az ókori
görögök vizuális világába, lássuk a művészeti alkotásaik
csodálatos kincseit és széles skáláját, és épített környezetük fennmaradt darabjait. Szerkesztése az a fajta
tablókép, amely megérdemelten vált népszerűvé az ilyen
műveknél: az ismertetés gerincét adó, egy-egy témát
átfogó, viszonylag nagyobb tanulmányokhoz kisebb enciklopédikus címszavaknak megfelelő írások, a görög
klasszikusoktól vett idézetek, és tömör, sokatmondó
ábra-magyarázatok csatlakoznak. Mindezekkel színes,
mozgalmas előadást kapunk.
Talán bombasztikus így kimondani, de igaz: ahogyan az
embernek az önismeretéhez és a lelki egyensúlyához
többnyire nagyon is fontos, hogy ismerje a családjának
történetét, tudja, hogy eleinek sora hogyan vezetett az
ő létéig e világban, a szellemileg igényes embernek
ugyanolyan fontos, hogy ismerje a kultúrának a gyökereit, amelybe élete óhatatlanul is beágyazódik. Ezért is
ismernünk kell az ókori görögöket. Tudjuk, a művészetek, az irodalom mellett magas szinten művelték az
állambölcseletet, és a modern tudományos gondolkodásmódunk alapjait is ők munkálták ki. (Anyagtechnológiákban is meglepően sokat tudtak: a korinthoszi vázák
díszítésére használt égetett máznál szinte hihetetlenül
fejlett termikus oxidációs és redukciós technológiákat
alkalmaztak az ábrákat megjelenítő vörös-fekete színezet kialakítására.)
Mai európai kultúránk jobbik fele igen jelentős részben a
tőlük reánk maradt örökségből épült fel, és többet köszönhetünk nekik e téren, mint ahogy azt sokan gondol-
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nák. Hogy milyen sokat, hogy milyen sokrétű és fejlett
civilizációt építettek fel, hogy honnan indultak és milyen
fejlődési utat jártak be, arról itt igen jó áttekintést kapunk. Összegzésül, értékelésül joggal mondható: e kötet
sokrétű, megragadó és meggyőző bizonysággal szolgál
arra, mennyire igazat szól a fenti Shelley idézet.
Az áttekintés tartalmát jól visszaadó fejezet címek: Kik
voltak a görögök / Az első görögök / A hőskor / A
táguló
horizont
kora
benne
gyarmatosítás,
pánhellénizmus / Polisz: a korai görög város / Athén
virágkora - benne állam és törvény, kereskedelem és
üzlet, vallási élet, színház, szellemi élet, oktatás és
filozófia / Istenek és hősök - vallásról, kultuszokról,
ünnepekről, orvoslásról, jóslásról / Görög művészet és
építészet / Nagy Sándor és a hellénizmus / Rómaiak
és keresztények - ez utóbbi végén, néhány vázlatos
vonással, megjelenik Bizánc bukásáig, és Görögország
oszmán kézre kerülése is.

Aaron Brown: The Poker Face of Wall Street, A Wall
Street póker arca, John Wiley & Sons, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
E meglehetősen sajátos könyvhöz emeljük ki: a világ
egyik legjobb gazdasági szakkönyvkiadója fémjelzi, ami
garancia arra, hogy érdemes elolvasni. Maga Brown
érdekes szerzet: amint a fülszöveg bemutatja, a nagynevű Morgan Stanley befektetési bank egyik operatív
felsővezetője, alkalmazott matematikából diplomázott a
Harvardon, pénzügyekből a Chicagói Egyetemen.
A Wall Street ismert pénzügyi matematikusa, 2005ben elnyerte az ágazat vezető fóruma, a Wilmott a
legjobb pénzügyi oktatónak adott díját. Világhírű pénzügyi cégeknél dolgozott kereskedelmi, kockázatkezelési
és portfolió-menedzsment területeken. Ugyanakkor
nagyon komoly pókerjátékos, aki a póker- és a pénzvilág
számos bajnokával játszott. Így minden alapja megvan
ahhoz, hogy ezekről hozzáértőként szóljon. Bizonyosnak
tűnik az is, hogy ezt a könyvét sokan a pénzügyi szakirodalom eretnek iratai közé sorolják majd, ami azonban
nem szükségképpen csökkenti az értékét - sőt....
E mű nem kevesebbet állít, mint hogy a modern befektetési pénzügyek alapjait a szerencsejáték teremtette
meg, és mind a lényegüket, mind pedig a mozgatóerőiket tekintve bennük ma is nagyrészt a szerencsejáték
dominál. Mondandója velejét e pénzügyek vonatkozásában a legjobban Madách szavaival összegezhetjük: „az
élet küzdelem, s az ember célja e küzdés maga”. Nagyon is jellemző erre az a több helyütt is fejtegetett
állítása, hogy számos, többé-kevésbé alacsony kockázattartalmú ügylet-típusba, pénzügyi termékbe a megalkotóik mesterségesen visznek bele további kockázati elemeket, hogy ezzel tegyék azokat vonzóvá a piaci szereplők számára. Végső soron ezzel támadja is azt a piaci
főszabályként kezelt tételt, amely szerint a befektetéseknél azért vállalnak a befektetők nagyobb kockázatot,
mert csak így juthatnak a nagyobb hozam elérésének
esélyéhez - bár ezt ilyen nyíltan nem fejti ki.
Könyvében sokat érint a modern pénzügyek hagyományos elméleteiből is, ugyanakkor benne a póker, és
szélesebben véve a szerencsejáték is sokkal több, mint
allegória - nem kis hányadban valódi tárgya annak. Az
opciók árazásának alapjait például egy sportfogadási
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modellen mutatja be. Ahol nem magáról a pókerről
beszél, és nem is a pénzügyek tudományából idéz, ott
mindig a pénzügyek szerencsejáték-tartalmát, valamint
a kockázathoz önmagáért való vonzódás gazdasági
szerepét, és valamelyest annak pszichológiáját is fejtegeti. Annak nem éppen burkolt állításáig is elmegy, hogy
a spekulációs ügyletek, azaz az e pályákon játszott szerencsejáték nagyobb gazdasági ható- és hajtóerővel bír,
mint maga a reálgazdaság, s szerinte képmutatás lenne ezt eltagadni, vagy elítélni.
Magára vall, s szintúgy áttekintésének hatalmas ívére és kevés egyetértésre számíthat - az a kijelentése is,
hogy mindazt, amit a gazdaságtanban hasznosnak talált, két könyvben olvasta: John Law 1705-ben született
Pénz és kereskedelem, annak céljával vizsgálva, hogy a
nemzetet pénzzel lássuk el c. értekezésében, és
Fischer Black (a korszakalkotó opció árazási modell
egyik atyja) 290 évvel későbbi, Az általános egyensúly
vizsgálata c. művében. Természetesen mindezt részletesen is kifejti.
Izgalmas magvas olvasmány, sok tanulságos fejtegetéssel, és nem kevés meglepő nézettel, állítással, amelyeknél gyakorta igen keményen el kell gondolkodnunk
azon, miben és mennyiben van - vagy éppen nincs igaza a szerzőnek. Sokat tanulhatunk belőle, és sokat
megérthetünk a pénz és a kockázat világáról.

Zsolnay a nagyvilágból - Helikon Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
Kevés olyan cég van a magyar gazdaság- és ipartörténetben, amelyre majd’ 150 év óta büszkék lehetünk, és
a maga területén ma is ott van a világ legjobbjai között.
Ilyen a pécsi Zsolnay gyár, annak kerámia-dísztárgy
készítő tevékenysége. A Zsolnay kerámia készítése a
tündéri szépséggé égetett anyag csillogó művészete.
Alkotói megvalósították az alkimisták örök álmát: aranyat, legalább is a legjobb alkotásaikban az aranyéhoz
közelítő értéket előállítani a póri kaolinból. A gyár története pedig méltó reprezentánsa a korszaknak, midőn
Magyarország a kiegyezést követően nekilendült, hogy
létrehozza a maga korszerű magaskultúráját, és magára büszkén lépjen ki a fejlett világ színpadára. Így vált a
századforduló környékére Európa egyik leggyorsabban
fejlődő országává, majd pedig megteremtette a magyar
alkotó szellem mítoszát, amelynek a Zsolnay alkotói is
méltó reprezentánsai.
Bármilyen gazdag is a nyelvünk, fakó és erőtlen a szó,
hogy a Zsolnay kerámiák ezerszínű és arcú szépségét
leírja. Ezt látni kell, elmerülni minden egyes alkotás
csodálatában, hiszen kivétel nélkül mindegyikük remekmű. Ezt az élményt kínálja a Helikon Kiadónak ez a káprázatos szépségű albuma, amely a Zsolnay kerámiáknak
a nagyvilágban létező egyik legszebb és leggazdagabb
gyűjteményét mutatja be. Félezernél is több műtárgy,
váza, tál, virágedény, lámpa, kerámia-festmény és
plasztika az alkotások legjavából, amelyek a Zsolnay
gyárban készültek az 1870-es évektől az 1910-es évek
végéig. Ebben az időszakban vált világhírűvé Zsolnay
Vilmos neve és munkássága, s teljesítette ki művét fia,
Zsolnay Miklós. Magyarország gazdasági fejlődésének
ebben a talán legvirágzóbb korszakában a Zsolnayak a
külpiacok meghódításában is igyekeztek megragadni a
művészi és gazdasági siker lehetőségét: egyedileg alko-
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tott műtárgyaikat a hazai piac mellett már eleve az
igényes osztrák, francia, német, angol és amerikai
vásárlók számára készítették, s hírük emelésére a műveikkel megjelentek a rangos nemzetközi tárlatokon. És
nem csekély eredmény mind nekik, mind az ország
számára a megbecsülés, amelyet e termékeik a világban elnyertek, és máig is élveznek.
Bámulatos az itt sorakozó műtárgyakban megjelenő
stílusok és hangulatok sokfélesége, a kimunkálás kecsessége, a tökély, amellyel a Zsolnay gyár művészei, a
technológusok segítségével, kihozták e tárgyakból a
varázslatos szépség megannyi lehetőségét. Az itt látható alkotások a hazai művészet két fontos stílusirányzatához, továbbá az ország egy kiemelkedő ünnepsorozatához kapcsolódnak. Időrendben és a bemutatásuk azt követő sorrendjében ezek a 19. sz. közepénekmásodik felének méltóságot kereső és teremtő historizmusa, az ország ezeréves fennállását és egyben a
legújabb felemelkedését ünneplő millenniumi ünnepségek, és a modern id ők felvirradását ünneplő nagy stílus,
a modern technológia és a művészet nászának csillogó,
ma is hódító gyermeke, a szecesszió. Az album képei is
bizonyítják: a Zsolnay mindezekben kiemelkedőt alkotott.
És a kötet nem csak megragadó látványt, hanem tanulságos olvasmányt is kínál: kisebb tanulmányokkal segít,
hogy megismerjük a Zsolnay kerámia történetét, a
kiemelkedő művészeiket, az alkotó technikák születését,
a tárgyak különleges szépégét adó stílusokat.
Ízelítőül néhány cím: A luxustárgyak virtuóz technikái /
A „Millenium teknika” és az eosin születése / A nemzetközi kiállítások magyar csillaga: Zsolnay Miklós gyára
/ Muzsikáló tájak képei.

Köszöntjük új tagunkat!
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TKI-Ferrit Fejlesztő és
Gyártó Kft.
1142 Budapest,
Ungvár u. 64-66.
Csepreginé Honfi Edit
422-0030
220-5451
sales@tki-ferrit.hu

Vezető:

Dr. Sztaniszláv Dánielné

Telefon:

422-0029

Fax:
E-mail:

220-5451
sztanisz@tki-ferrit.hu

Tevékenységek: passzív mikrohullámú alkatrészek –
izolátorok, cirkulátorok, műterhelések stb. – fejlesztése
és gyártása, K+F tevékenység, felnőttoktatás.
A szervezet tevékenységéről bővebb információ a
www.tki-ferrit.hu honlapon olvasható.
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Tudásközpont
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Sajtószemle
INNOVÁCIÓ

ÉS

KUTATÁSFEJLESZTÉS .

INNOVÁCIÓS

DÍJAK

KIOSZTÁSA

NÉPSZAVA , 2007. ÁPRILIS 17., KEDD, 11. OLDAL
ÁTLÁTHATÓBB , EGYSZERŰBB A PÁLYÁZATI RENDSZER
„…Pénzt, de honnan? Pénzt, de hogyan? – címmel
szervezett konferenciát az elmúlt héten Budapesten a
Piac és Profit havilap…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 17., KEDD, 3. OLDAL
LEGYENEK TULAJDONOSOK AZ EGYETEMEK
„…Minden állami felsőoktatási intézménynek biztosítani
kell a lehetőséget, hogy a garanciális elemek megléte
esetén szabadabban vállalkozhassanak, érdekeltté kell
őket tenni, hogy a kezelésükbe adott állami vagyonnal
tulajdonosként bánjanak - mondta tegnap Magyar Bálint…”
MFOR.HU, 2007. ÁPRILIS 17.
ELŐRETÖRHETNEK A VIDÉKI K+F KÖZPONTOK

46/563-426
retig@uni-miskolc.hu

Az MLR-RET a Miskolci Egyetem elkülönítetten gazdálkodó szervezeti egységeként működik. Küldetése a
tudás menedzselése révén kiemelkedő kutatásfejlesztési, innovációs és oktatási tevékenység folytatása
a mechatronikai és logisztikai rendszerek területén.
Ezen tevékenység a gazdasági szférával történő
együttműködés révén elősegíti az észak-magyarországi
régió technológiai, gazdasági és társadalmi fejlődését,
javítva ezáltal a régió és az ország versenyképességét.

NAPLÓ, 2007. ÁPRILIS 18., 7. OLDAL
TUDÁSKÖZPONT ALAKULT
NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 18., SZERDA, 7. OLDAL
KOCSOR ANDRÁS AZ IDEI KEMPELEN-DÍJAS
A FIÚK A HANGBÁNYÁSZATON DOLGOZNAK
NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 18., SZERDA, 7. OLDAL
ÁTALAKULT AZ IVSZ ELNÖKSÉGE
MAGYARORSZÁG HÁTRÉBB KERÜLT A BEFEKTET ŐK LISTÁJÁN

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 18., SZERDA, 9. OLDAL
INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT A MONTANA
EGYETLEN IT-VÁLLALATOT ISMERTEK EL
„…A MonDoc System, a Montana Zrt. saját fejlesztésű
elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszere kiemelt elismerésben részesült a XV. Magyar Innovációs
Nagydíj pályázaton. A díjazottak közül a Montana Zrt.
volt az egyetlen információtechnológiai vállalat…”

A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség
és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.

NÉPSZAVA , 2007. ÁPRILIS 18., SZERDA, 1+3. OLDAL
SZÜKSÉG VAN ARRA, HOGY AZ EGYETEMEK IS GAZDASÁGI

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

ÖNÁLLÓSÁGRA TEGYENEK SZERT

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI. ÉVFOLYAM 3.
4. OLDAL
KUTATÓINTÉZET A BIOTECHNIKÁÉRT

SZÁM,

2007.

MÁRCIUS,

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI.
4. OLDAL
ÚJABB INNOVÁCIÓS KÖZPONT

ÉVFOLYAM

3.

NÉPSZABADSÁG, 2007. ÁPRILIS 19., CSÜTÖRTÖK, 3. OLDAL
A REKTOROK AZ ÁLLAM ÉS A SZABADABB VÁLLALKOZÁS MELLETT

SZÁM,

2007.

MÁRCIUS,

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2007.
MÁRCIUS, 5. OLDAL
ÉSZAKKELET-MAGYARORSZÁGI FELSŐOKTATÁSI SZÖVETSÉG
MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM, 2007.
MÁRCIUS, 7. OLDAL
KIVÁLASZTOTTÁK A HARMINC LEGJOBB TALÁLMÁNYT
MŰSZAKI MAGAZIN, 2007. ÁPRILIS 16., 6-8. OLDAL
HASZNOSÍTANI A TUDÁST

„…Rugalmasabb gazdálkodási lehetőségeket szeretnének a rektorok, az egyetemi vagyont azonban semmiképp sem adnák magánkézbe…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 19., CSÜTÖRTÖK, 3. OLDAL
A VERSENYKÉPESSÉGI KEREKASZTAL ÜLÉSEZIK
VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 19., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL
TÖBB PÉNZ GAZDASÁGFEJLESZTÉSRE
A PÁLYÁZATI TANÁCSADÓK SZERINT RENDKÍVÜL SZIGORÚ FELTÉTELEKET SZABTAK A KIÍRÓK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 19., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL
KÖZÖSEN FEJLESZT A MICROSOFT ÉS A LENOVO
IVSZ HÍRLEVÉL, 2007. 16.

MTV 2, M2 - RIPORT, 2007. ÁPRILIS 16.
VÁLASZD A TUDÁST!

CSÜTÖRTÖK

INNOVÁCIÓS ELISMERÉS

SZÁM,

2007.

ÁPRILIS

19.,

15

16
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Sajtószemle
„…A Magyar Innovációs Szövetség a megvalósult és
hasznot hozó innovációk eredményének elismerésére,
széles körű tudatosítására alapította meg a Magyar
Innovációs Nagydíjat, melyet évente egyszer ad át…”
IVSZ HÍRLEVÉL, 2007. 16.

SZÁM,

2007.

ÁPRILIS

19.,

CSÜTÖRTÖK

MAGYAR MŰSZAKI ÉRTELMISÉG NAPJA - NYITÓESEMÉNY
HETI VÁLASZ, 2007. ÁPRILIS 19., 46. OLDAL
MAGYAR ÚJÍTÁSOK 2006
„…Tizennégy éve Magyarországon az újító szellemet
hivatalosan is díjazzák. 1993 óta a magyar innovációs
alapítvány minden évben meghirdeti az innovációs nagydíj pályázatot, mely azon fejlesztőket, újítókat ismeri el,
akik az év legnagyobb jelentőségű és kiemelkedő anyagitársadalmi hasznot hozó újdonságait hozták létre. az
idei díjakat április 4-én adták át a parlamentben…”
HETI VÁLASZ, 2007. ÁPRILIS 19., 47. OLDAL
ETYEK, ŰRKÖZPONT
„…Három helyszínen 16 milliárd forinttal vesz repülőrajtot a Talentis program a zsámbéki-medencében. űrtechnológiai tesztközpont, technológiai park és inkubátorház építésébe fognak bele - átalakult szervezettel - a
kelet-közép-európai tudásvölgy befektetőI…”
HETI VÁLASZ, 2007. ÁPRILIS 19., 48. OLDAL
K+F IRODA NYÍLHAT BRÜSSZELBEN
„…Az NKTH és a GKM közös konferenciát szervezett
márciusban a nemzeti innovációs rendszerről. A tanácskozás célja a nemzeti innovációs rendszer mai
fejlődési irányának áttekintése, az iparjogvédelem fontosságának tudatosítása, valamint a közfinanszírozású
K+F és innovációs programok áttekintése volt. Ezek
keretében a következő ~ évben mintegy 500 milliárd
forint célirányos befektetésére lesz lehetőség…”
HETI VÁLASZ, 2007. ÁPRILIS 19., 48. OLDAL
PÁLYÁZATKÉSZÍT Ő TRÉNING
INTENZÍV PÁLYÁZATKÉSZÍT Ő TRÉNINGET TARTANAK
INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG TAGINTÉZMÉNYE

A

MAGYAR

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP, 2007. ÁPRILIS 20., 48. OLDAL
MIKOR LESZ NYERESÉGES A TUDÁSKÖZPONT?
NÉPSZAVA , 2007. ÁPRILIS 20., PÉNTEK, 5. OLDAL
VERSENYKÉPESSÉG INNOVÁCIÓVAL, FEKETEGAZDASÁG NÉLKÜL
„…Nyárra körvonalazódhat, hogy mit kell, illetve lehet
tenni idehaza az üzleti környezet javításáért – derült ki a
Magyarország Holnap Gazdasági Versenyképesség
Kerekasztal (GVK) tegnapi első ülésén…
…A kutatás-fejlesztés kapcsán Rakusz Lajos, az Ipari
Parkok Egyesület elnöke elfogadhatatlannak tartja, hogy
a kormány az Európai Unió jelenlegi átlagának elérését
célozta meg 2013-ra. A K+F ráfordítások aránya GDParányosan ma 0,88 százalékos nálunk, az unióban ez
1,9 százalékos, míg 2013-ra 2,6 százalékos lesz a
középszint. A kormánynak módosítania kell innovációs
stratégiáján – hangsúlyozta lapunk érdeklődésére a
szakember…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 20., PÉNTEK, 1+10. OLDAL
MICROSOFT-INKUBÁTOR
„…A kezdő IT-vállalkozásokat segítő innovációs központokat nyit Kelet-Közép-Európában, köztük Magyarországon a Microsoft…”
MAGYAR NEMZET, 2007. ÁPRILIS 23., HÉTFŐ, 13. OLDAL
SZERVEZŐDŐ KUTATÓM ŰHELY
A MAGYAR TELEKOM LABORT ÁLLÍT FEL A TEHETSÉGES FIATALOKNAK

„…Kutatómunka céljából szakmai műhelyt indít a Magyar Telekom, amelynek célja, hogy házon belül dolgozzanak ki olyan új termékeket, illetve infokommunikációs
alkalmazásokat, amelyek később is versenyképesek
lehetnek a piacon…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 23., HÉTFŐ, 2. OLDAL
ÚJ TUDOMÁNYOS KÖZPONT SEGÍTI A ZSÁMBÉKI-MEDENCÉBEN

HETI VÁLASZ, 2007. ÁPRILIS 19., 48. OLDAL
K+F NYÍLHAT BRÜSZELBEN

A

HAZAI ŰRIPAR FEJLŐDÉSÉT

MEGKAPTA

MAGYAR HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 23., HÉTFŐ, 12. OLDAL
A MOBILITÁS NEM LUXUS
„…A külföldi beruházásokat joggal tekintik az elmaradott
országok – köztünk Magyarország – esetében a felzárkózás, a fejlődés motorjának. És bár hosszabb ideig az
olcsó munkabérű országokba érkező külföldi beruházások nagyrészt a feldolgozóiparba irányultak, a 21. század elején egyre inkább a nagy hozzáadott értékű szolgáltatások és a kutatás-fejlesztés területére áramlik a
külföldi tőke…”

BERUHÁZÁ-

MAGYAR NEMZET, 2007. ÁPRILIS 23., HÉTFŐ, 13. OLDAL
SZERVEZŐDŐ KUTATÓM ŰHELY
A MAGYAR TELEKOM LABORT ÁLLÍT FEL A TEHETSÉGES FIATA-

MAGYAR RÁDIÓ, 2007. ÁPRILIS 19.
KÜLÖNLEGES TALÁLMÁNYOK GENFBEN
DUNA TV, DTV-RIPORT, 2007. ÁPRILIS 19.
TUDÁSVÁR - TARTALOM ...
PÁLYÁZATI PÉNZEKB ŐL BERUHÁZÁSOK A DEBRECENI EGYETEMEN.

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 20., 10. OLDAL
INNOVÁCIÓS KÖZPONT BUDAPESTEN A MICROSOFT
SA A KEZDŐ IT-CÉGEK TÁMOGATÁSÁT CÉLOZZA

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP, 2007. ÁPRILIS 20., 42-44. OLDAL
AZ INNOVÁCIÓT A STABIL GAZDASÁGI KÖRNYEZET IS ÉLTETI

NÉPSZAVA , 2007. ÁPRILIS 23., HÉTFŐ, 7. OLDAL
HARCOK A TUDÁSPIACON

HÍRMAGAZIN, 2007. ÁPRILIS 19.
INNOVÁCIÓS KÖZPONTOKAT HOZ LÉTRE A MICROSOFT

KLUB RÁDIÓ, 2007. ÁPRILIS 20.
A DUNAÚJVÁROSI HÍD ÉPÍTÉSÉNEK TECHNIKÁJÁÉRT
A KIVITELEZŐ A GKM INNOVÁCIÓS NAGYDÍJÁT.

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP, 2007. ÁPRILIS 20., 41-42. OLDAL
HATÉKONY , TUDOMÁNYOS ALAPÚ TÁMOGATÁS

MFOR.HU, 2007. ÁPRILIS 20.
INNOVÁCIÓS KÖZPONTOT NYIT BUDAPESTEN A MICROSOFT

LOKNAK

„…Kutatómunka céljából szakmai műhelyt indít a Magyar Telekom, amelynek célja, hogy házon belül dolgozzanak ki olyan új termékeket, illetve infokommunikációs
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alkalmazásokat, amelyek később is versenyképesek
lehetnek a piacon…”

MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2007.

ÁPRILIS

25., 84-85.

OLDAL

INNOVÁCIÓ, AVAGY A KREATÍV GONDOLKODÁS

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 23., HÉTFŐ, 5. OLDAL
A TALENTIS KÖSZÖNI SZÉPEN, JÓL VAN
INTERJÚ TAKÁCS ERNŐVEL, A TALENTIS GROUP HOLDING

VE-

MAGYAR RÁDIÓ, 2007. ÁPRILIS 26.
ALTERNATÍV JÁRM ŰVEK VERSENYE

ZÉRIGAZGATÓJÁVAL

NÉPSZAVA , 2007. ÁPRILIS 23., HÉTFŐ, 7. OLDAL
HARCOK A TUDÁSPIACON
„…Míg Európának ezen a kies tájékán évszázadokig
senki sem kérdőjelezte meg „a tudás hatalom” közhellyé
nemesült igazságát, most hirtelen mindannyiunknak
szembesülnie kellene a ténnyel, a tudás egyre inkább
piac és áru…”
TELEPRESS, 2007. ÁPRILIS 24.
JUBILÁL A MŰEGYETEM: MEGHIRDETTÉK
ÉRTELMISÉG NAPJÁT

A

MAGYAR MŰSZAKI

METRO, 2007. ÁPRILIS 25., SZERDA, 11. OLDAL
A RICHTER IS DÍJAT KAPOTT
AZ „ÉV GYÓGYSZERE” DÍJAT A MAGYAR KÍSÉRLETES ÉS KLINIKAI FARMAKOLÓGIAI TÁRSASÁG 1997-BEN ALAPÍTOTTA .
„…Az „Év Gyógyszere 2006” díjas originális kombinált
vérnyomáscsökkentője 2004 őszén került a gyógyszertárakba és tavaly elnyerte az Innovációs Nagydíjat is…”
MAGYAR NEMZET, 2007. ÁPRILIS 25., SZERDA, 6. OLDAL
VOLT EGYSZER EGY KUTATÁS -FEJLESZTÉSI BIZOTTSÁG
„…A kormányzatnak lépnie kell, mert idestova négy
hónapja nincs vezetője az ország jövőjét meghatározó
kutatás-fejlesztésért felelős szervezetnek…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 25., SZERDA, RÉGIÓK MELLÉKLET, 7. OLDAL
HÉT ÉV ALATT 8000 MILLIÁRD FORINT FEJLESZTÉSRE
INTERJÚ LANTOS GABRIELLÁVAL, A NEMZETI FEJLESZTÉSI
ÜGYNÖKSÉG KOMMUNIKÁCIÓS IGAZGATÓJÁVAL
„…A 2007 és 2013 közötti időszakban összesen 8000
milliárd forinthoz juthatnak a magyar állami szervek, civil
szervezetek és vállalkozások…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 25., SZERDA, RÉGIÓK MELLÉKLET, 28. OLDAL
A PÓLUS A LEGNAGYOBB GAZDASÁGI HATÁSSAL BÍRÓ FEJLESZTÉSI PROGRAM LEHET

AUTOPOLIS – GYŐR: MINEK NEVEZZELEK?

INFORADIO.HU, 2007. ÁPRILIS 26.
KÉT MAGYAR ARANYÉRMES TALÁLMÁNY
KERTÉSZET ÉS SZŐLÉSZET, 2007. ÁPRILIS 26., 3. OLDAL
AGRÁR INNOVÁCIÓS DÍJ CSERESZNYEFAJTÁKÉRT
MFOR.HU, 2007. ÁPRILIS 26.
TOVÁBB ÉPÜL A MAGYAR SZILÍCIUM-VÖLGY
MAGYAR HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 26.,

CSÜTÖRTÖK,

10.

OLDAL

KONFERENCIA AZ INNOVÁCIÓRÓL
„…A tudományos kutatás és innováció értékeléséről
tartott tanácskozást a Magyar Tudományos Akadémia
és a gazdasági tárca…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007.

ÁPRILIS

26.,

CSÜTÖRTÖK,

12.

OLDAL

MA TISZTELGÜNK A SZELLEMI TULAJDON ELŐTT
„…Az ars és techné összekapcsolását, azaz a magyar
művészeti és technológiai kultúra örökségének ápolását
tűzte ki célul a Magyar Szabadalmi Hivatal, amikor
2000-ben megalapította Millennium Díját…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 26., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL
MEGALAKULT A PANNON NÖVÉNY-BIOTECHNOLÓGIAI EGYESÜLET

NAPI GAZDASÁG, 2007.

ÁPRILIS

26.,

CSÜTÖRTÖK,

11.

OLDAL

FÓKUSZBAN A KUTATÁS -FEJLESZTÉS
FOKOZATOSAN CSÖKKENTIK A VISSZA

NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGA-

TÁSOKAT

„…A pályázati rendszeren belül a jövőben nagyobb szerepet kap a kutatás-fejlesztés, a cél, hogy piacorientáltabbá tegyék ezt a tevékenységet. Emellett egy új finanszírozási rendszer kiépítése is napirenden van…”
NÉPSZAVA , 2007.

ÁPRILIS

26.,

CSÜTÖRTÖK,

ECO.COM, VII.

OLDAL

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ A MONTANÁNAK
KIFOGYTAK AZ ÖTLETEKBŐL A HAZAI INFORMATIKAI

CÉGEK ?

–A

JELEK SZERINT NEM TUDNAK FEJLESZTENI A KÖZÉPVÁLLALATOK

NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 25., SZERDA, RÉGIÓK MEL34. OLDAL
ERŐSÍTENI KELL A RÉGIÓK KUTATÁSI POTENCIÁLJÁT
„…Ez év első felétől – az EU új, 2007-13-ig terjedő
„pénzügyi perspektívájának” bevezetésével egy időben –
indulnak az ún. FP7-es keretprogram felhívásai is. Ennek kapcsán kérdeztük dr. Keleti Emesét, az Aquaprofit
Zrt. brüsszeli székhellyel működő EU-ügyi képviseletének
megbízott tanácsadóját…”
LÉKLET,

NÉPSZABADSÁG, 2007. ÁPRILIS 25., SZERDA, 4. OLDAL
MTA: TÖBB KUTATÓ , KEVESEBB PUBLIKÁCIÓ
„…Elkészült az akadémiai intézetek múlt évi tudományos
munkájának összegzése. A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) szerint, bár tavaly kevesebb publikáció
született, a kutatóintézetekben sikerült fenntartani a
magas szakmai színvonalat…”

„…MonDoc System, a Montana Zrt. saját fejlesztésű
elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszere kiemelt elismerésben részesült a XV. Magyar Innovációs
Nagydíj Pályázaton. A Montana az informatikai vállalkozások között egyedüliként vehette át a rangos elismerést…”
HETI VÁLASZ, 2007. ÁPRILIS 26., 29. OLDAL
A RICHTERÉ AZ ÉV GYÓGYSZERE
„…A Richter Gedeon újfajta vérnyomáscsökkentője lett
az Év Gyógyszere 2006-ban. A készítmény két nagyon
gyakran használt hatóanyagnak a korábbiaknál kedvezőbb kombinációja…”
MAGYAR HÍRLAP, 2007. ÁPRILIS 27., PÉNTEK, 10. OLDAL
ELŐTÉRBEN A HAZAI TUDÁS
GAZDASÁG-INNOVÁCIÓ
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Pályázati felhívás
„…Együttműködési megállapodást kötött a Talentis
Group Holding és a Budaörsi ISC cégcsoport, ennek
nagyságrendje 4,2 milliárd forint. Magyarország legnagyobb, magántőkéből megvalósuló innovációs együttműködése jött így létre, és egyebek között
Herceghalomban az Innováció Házának létrehozásával
elősegíti, hogy az értékes magyar ötletek és találmányok ne vándoroljanak külföldre…”
NAPI GAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 27., PÉNTEK, 2. OLDAL
NEM ADNAK EL TÖBB AGRÁR-KUTATÓINTÉZETET
LEÁLLÍTJA A KORMÁNY A PRIVATIZÁCIÓT
„…Leállítja a kormány az agrárgazdasági kutatóintézetek privatizációját – jelentette be Gráf József földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter…”
NÉPSZABADSÁG, 2007. ÁPRILIS 27., PÉNTEK, 1+2. OLDAL
RADIKÁLIS VÁLTOZÁST AKARNAK A NAGY EGYETEMEK
„…Jól időzített, a felsőoktatást radikálisan átalakítani
hivatott javaslattal jelentkezett hét nagy magyar egyetem, illetve nevükben Bokros Lajos, aki jelenleg maga is
az ELTE gazdasági vezetője…
… A hazai felsőoktatás drasztikus szerkezeti reformját
javasolja a vezető hazai egyetemek gazdasági tanácsainak képviselőiből álló GT-fórum. A vitaanyagot – amely
teljes terjedelmében az Élet és Irodalom és a Figyelő e
heti számában jelenik meg – Bokros Lajos, az ELTE GT
elnöke írta és szerkesztette, de egyeztetett álláspontot
tükröz…”
NÉPSZAVA , 2007. ÁPRILIS 27., PÉNTEK, 5. OLDAL
ITTHON MARAD A TUDÁS
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁST ÍRT ALÁ A TALENTIS GROUP
HOLDING ÉS A BUDAÖRSI ISC CÉGCSOPORT CSÜTÖRTÖKÖN.

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 27., PÉNTEK, 2. OLDAL
A GYÓGYSZERTÖRVÉNY VISSZAVETHETI A K+F-ET
„…Nem kedvez a gyógyszeripari innovációnak a gyógyszer-gazdaságossági törvény, amely elsősorban az originális készítmények forgalmát fogja vissza - mondta a
Világgazdaságnak Boncz Imre, a Pécsi Egészségtudományi Központ stratégiai igazgatója…”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 27., PÉNTEK, 5. OLDAL
ZÖLD ÚT A GÉNTECHNOLÓGIÁNAK
JÓVÁHAGYTÁK AZ INNOVATÍV GYÓGYMÓDOK HASZNÁLATÁT
EU-BAN

AZ

VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 27., PÉNTEK, 9. OLDAL
PIACI ÖSSZEFOGÁS A RÉGIÓ ELŐNYÉRE
„…A Miskolci Egyetem a kereskedelmi és iparkamarákkal közösen alakít] a ki versenyképes képzési programjait….”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. ÁPRILIS 27., PÉNTEK, 9. OLDAL
KÖZÖS ÉRDEKEKEN ALAPULÓ MUNKA
ERŐSÖDIK A VÁLLALATI EGYÜTTMŰKÖDÉSI IGÉNY A REGIONÁLIS
KÖZPONTOKKAL

MENEDZSER, 2007/4. ÁPRILIS, 11. OLDAL
VÁLLALATI STRATÉGIÁK A VERSENYKÉPESSÉGÉRT (IV. RÉSZ)
„…a Differenciáló stratégia faktorai: az innovációs
képesség, továbbá az ügyfélközpontúság és a magas
cégérték…
…A Technológia vezérelte csoportra termékminőség és
az innovációs képesség egyaránt jellemző, viszont az
ügyfélközpontúság, az irányítás hatékonysága és a
költségdiktálás a legkevésbé sem jellemzőek…”

Pályázati felhívás
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
„Harsányi István-díj” elnyerésére

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés
alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, és a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment ismereteinek bővítését, tudományos szintű feldolgozását hivatott elősegíteni.
Az Alapítvány Kuratóriuma a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére 2007. évre ismételten pályázatot ír
ki. A Kuratórium a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- diplomatervek, PhD-disszertációk,
- tudományos diákköri munkák,
készítőjét kívánja segíteni és elismerésben részesíteni.
A pályázatok elsősorban az alábbi, az innovációs folyamatokkal kapcsolatos menedzsment szakterületeken adhatók
be:
- tudás menedzsment
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagi, technológiai folyamatok
- informatika
- innovációs menedzsment
- kutatás-fejlesztés, innováció
- innovációs marketing, PR
- környezetgazdaság, minőség
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humán menedzsment.

A pályaműveket csak írásos formában, magyar nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak
hozzá egy publikációként közreadható magyar nyelvű tömörítvényt.
A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos ajánlása, értékelése (tanszékvezetői, témavezetőI, opponensi), valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt is
tartalmaz a pályázat.
Beküldési határidő: 2007. június 29-én 12.00 óráig beérkezően
Beadás helye: Manager Képzés Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség titkársága:
1036 Budapest, Lajos u. 103.
A szakmai Kuratórium 2007. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban értesíti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg.
(2006-ban a 9 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 100.000,- Ft volt).
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén,
vagy egyéb rendezvényen kerül sor.
A pályázati adatlap az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László titkár, tel: 453-6572, e-mail:
innovacio@innovacio.hu) beszerezhető vagy letölthető a www.innovacio.hu c. portálon a Pályázati Felhívások c. rovatból.

Várható események
„A tudományoktól a mindennapok gyakorlatáig; a műszaki tudományok szerepe a gazdasági fejlődésben” címmel rendez
konferenciát a Magyar Innovációs Szövetség az MTA Műszaki Tudományos Osztállyal közösen
2004. május 4-én 10 órakor, az MTA Díszterm ében (1051 Budapest, Roosevelt tér 9.).
A műszaki értelmiség napja alkalmából rendezett ünnepi tudományos ülésszak célja, hogy néhány kiválasztott szakterületen bemutassa, hogy miként ülteti át a tudomány eredményeit a természettudományos és műszaki értelmiség
a mindennapok gyakorlatába.
Program:
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
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A tudományos ülésszak nyilvános, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Bejelentkezés és további információ a 453-6572-es telefonszámon, vagy az innovacio@innovacio.hu e-mail címen
kérhető.

„II. Spin-off Planéta” címmel szervez konferenciát és találkozót
a Magyar Spin-off Vállalkozások Szövetsége (MSVSZ) 2007. május 4-én,
a BLIBER Rendezvényház, Leonárdo Termében.
(Budapest V. ker., Arany János u. 10.)

Részletes program:
9:00-9:20

Köszöntő és bevezető előadás: Nagy Péter, ügyvezetõelnök MSVSZ
Egyetemi spin-off körkép

9:20 - 9:40

Prof. Dr. Ferdinandy Péter, innovációs igazgató, Szegedi Tudományegyetem

9:40 -10:00

Dr. Lacza Zsombor , igazgató Technológia Transzfer Iroda, Semmelweis Egyetem

10:00 -10:20

Boda Miklós, rektori innovációs tanácsadó Budapesti Mûszaki és Gazdaság-tudományi
Egyetem

10:20-10:30

Kérdések és válaszok

10:30-10:45

Kávészünet
High-tech startup és spinoff cégek bemutatkozása

10:45-11:00

Dr. Prószéky Gábor , igazgató Morphologic Kft.

11:00-11:15

Darvas Gergely, igazgató, Thales Nanotechnológiai Zrt.

11:15-11:30

Fejér Péter, projektvezető és Fadgyas Bence, kommunikációs menedzser Algernon
Kft.

11:30-11:45

Kérdések és válaszok

11:45-11:55

Kávészünet
Technológiai cégek tõkefinanszírozása/befektetések

11:55-12:05

Martin Hajdu György, pénzügyi tanácsadó

12:05-12:25

Nagy Péter, tanácsadó

12:25-12:40

Bruckner Zoltán, igazgató, Primus Capital Partners LLC

12:40-12:55

Zoltán Csaba, vezérigazgató, Start Tőkegarancia Zrt.

12:55-13:05

Kérdések és válaszok

13:05-13:15

Zárszó

13:15-13:45

Ebéd

A konferenciával kapcsolatban további információ: http://www.europeanspinoff.com/konferencia.html

„Innováció és kommunikáció, A műszaki tudományok és az innováció helye a magyar médiában”
címmel rendez konferenciát a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemmel közösen 2007. május 10-én, a BME Informatikai Épületében.
(1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.)
A konferencia célja a hiteles, rendszeres tájékoztatás ösztönzése a tudomány, a kutatás-fejlesztés és az innováció
gazdasági és társadalmi eredményeiről.
A rendezvény folytatása a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által 2006. november 28-án rendezett „Tudományos Kommunikáció – Útkeresés a médiában” című konferenciának. A konferencia szponzora és szakmai támogatója a Magyar Szabadalmi Hivatal.
További szakmai támogatók: a Tudomán yos Újságírók Klubja, a Magyar Innovációs Szövetség, valamint a HEURÉKASolart film.
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Részletes program:
9:00

Köszöntő – moderátor: Dallos Györgyi, BME PR Iroda vezetője
- Dr. Molnár Károly, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora
- Egyed Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium gazdaságfejlesztési szakállam-titkára
- Dr. Vass Ilona, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal mb. elnöke
- Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

9:30

A műszaki tudásközpontok kommunikációja
moderátor: Dürr János, Magyar Szabadalmi Hivatal, kommunikációs tanácsadó

-

BME – Elektronikus Jármű és Járműirányítási Tudásközpont: Dr. Stukovszky Zsolt , igazgató
BME – Információtechnológiai Innovációs és Tudásközpont: Dr. Risztics Péter , igazgató
BMF – Közlekedésinformatikai és Telematikai Tudásközpont: Dr. Nádai László , igazgató
Miskolci Egyetem – Tudásintenzív mechatronikai és logisztikai rendszerek: Dr. Csáki Tibor, igazgató
Pannon Egyetem – Informatikai Biztonsági Kutató-Fejlesztő Központ (IBKFK) és Pannon Egyetem
Környezetvédelmi és Hulladékhasznosítási Innovációs Tudásközpont: Prof Friedler Ferenc, igazgató
Széchenyi István Egyetem – Járműipari Regionális Egyetemi Tudásközpont: Szilasi Péter Tamás,
igazgató

10:30

Kávészünet

10:50

A műszaki és a természettudományok, valamint az innováció tömegkommunikációja moderátor: Rácz
Krisztina, GKM kommunikációs főosztályvezető
Discovery, TV2 Magellán, Radiocafe, Napi Gazdaság, Technika Műszaki, Szemle, Index

11:50

Az előadók kerekasztal beszélgetése
moderátor: Palugyai István, Tudományos Újságírók Klubja, elnök
Téma: Hogyan lehetne fokozni a tudásközpontok és az egyetemek kommunikációját az innováció területén

12:45

Összegzés: Dr. Vass Ilona , NKTH mb. elnök

13:00

Büféebéd

További információ Dömötör Erzsébettől kérhető a 484-2595-ös telefonszámon vagy az
erzsebet.domotor@nkth.gov.hu e-mail címen.

A Magyar Üzleti Világ gazdasági lap - szakemberek bevonásával - májusban indítja el
a „MarketingKalandtúra Minitréning” sorozatot azon cégvezetők, ill. marketingesek számára, akik szeretnének
vállalkozásuknak nagyobb lendületet adni és szeretnének a gyakorlatban jól hasznosítható tippekhez jutni.
A Marketing Kalandtúra témái:
- Melyik a leggyakorabban előforduló hiba a kisvállalkozások marketingjében
Ki az Ön célcsoportja, milyen a célirányos marketing munka
-

Ne tapogatózz fehér bottal a piacon! Módszer, ami segít megtalálni a helyedet.
A pozicionálás, a versenytársaktól való megkülönböztetés jelentősége és módja.

-

Marketing tervezés lépésről-lépésre. Avagy: a vevőszerzési folyamat lépcsőfokai.
Új termék, szolgáltatás bevezetése a piacra

-

Jól működő receptek a vevők megtartására.
„Ha megszelídítesz, szükségünk lesz egymásra!” (Saint Exupéry: A Kisherceg)

-

61 gyorsan bevezethető, pénztárca-kímélő marketing eszköz
Olcsó és hatékony módszerek

-

Az árbevétel termelő honlap titkai
Hogyan növelheted árbevételedet honlapod segítségével

A 6 alkalomból álló távtréningen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határideje
május 15-e.
Jelentkezési lap és bővebb információ a www.uzleti-vilag.hu honlapon olvasható, illetve Tóth Valériától kérhető a
62/542-533-as telefonszámon vagy a toth.valeria@uzleti-vilag.hu email címen.
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Tagszövetségünk, a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége (VISZ) 2007. évi közgyűlését
2007. május 16-án, rendezi meg Budapesten,
melynek fő napirendje az elmúlt évi tevékenységről szóló beszámoló, illetve a tisztújítás lesz.

A 2007. február 1-én megválasztott jelölőbizottság:
-

Böszörményi László, elnök

-

Répásy Zoltán, tag

-

Vántus Viktor, tag.

A VISZ 2007-es céljai között szerepel: javítani információs rendszerüket, fejleszteni a szövetség rendelkezésére álló
web-alapú adatbázist, és véghez vinni a már évek óta tervezett minősítési rendszer bevezetését.
A szövetség közgyűléséről további részletek a www.visz.hu honlapon olvashatók.

Az Európai Tudományos Központok és Múzeumok Hálózata (ECSITE) 2007. május 31. és június 2. között konferenciát tart Portugália fővárosában, Lisszabonban, „A tudás pavilonja” címmel.
A konferencián Európából és a világ különböző tájairól több mint 800 tudományos központ és múzeum mutatkozik
be.
A konferencia részletes programja, regisztráció és további információk az ECSITE honlapján, a www.ecsiteconference.net honlapon olvashatók, valamint a konferencia főszervezőjétől, Axel E. Hüttinger-től beszerezhető a
+49.911.99533-16-os telefonszámon, valamint az axel@huettinger.de e-mail címen.

„Innováció a stratégia végrehajtásában” címmel európai csúcskonferenciát rendez
a Palladium UK Ltd./Balanced Scorecard Collaborative
2007. június 12-14-e között a prágai Marriott Hotelben.

A legfrissebb kutatási eredmények és az ügyfelek tapasztalatai azt mutatják, hogy különösen fontos a vállalaton
belüli innováció kialakítása és fenntartása. Az idei találkozón bemutatásra kerül, hogyan hozható létre olyan környezet, amely ösztönzi és befogadja az innovációt a vállalkozás/szervezet teljes spektrumában, és támogatja az egyes
üzleti területeket a fenntartható növekedés és versenyképes előnyök elérésében.
Részletes program és regisztrációs lap a http://www.bscolevents.com honlapon található. A találkozó hivatalos
nyelve az angol, azonban szinkrontolmácsolás igénybe vehető, amit regisztráláskor kell jelezni.
További információ Cser Lillától kérhető a 488-7984-es telefonszámon és a lilla.cser@provice.hu vagy a
jackie.broatch@palladiumES.com e-mail címen.

2007 júliusától Energiabajnokság 2007-2008 (angolul: Energy Trophy+) néven újra indul a verseny
18 ország 350-400 vállalatának és közintézményének részvételével.
Az Energiabajnokság verseny célja, a Kiotói Egyezmény szellemében Európa szén-dioxid kibocsátásának csökkentése
a vállalatok és közintézmények irodai energiafelhasználásának visszaszorításával. Remények szerint, a második körben sikerül felülmúlni az első fordulóban elért kiváló eredményeket a környezet védelme és az energiaköltségek
csökkentése érdekében.
A Bajnokság végén a nemzeti győztesek 4000 euró értékű jutalmat vehetnek át, az európai győztesek pedig további
jutalmakban részesülnek összesen 9000 euró értékben.
Nevezési díj:

-

KÖVET-tagoknak 100 fő alkalmazottig 50 ezer Ft, fölötte 100 ezer Ft
nem KÖVET-tagoknak: 100 fő alkalmazottig 100 ezer Ft, fölötte 200 ezer Ft

Bővebb információ a www.energytrophy.org honlapon olvasható.
A részvétellel kapcsolatban további tájékoztatás Havasi Pétertől kérhető a 473-2290-es telefonszámon vagy a
havasi@kovet.hu e-mail címen.

XVlI.évf.

2007. május 2.

9. szám

Várható események

„Milyen lehetőségeket kínálnak Magyarországon a kis- és középvállalatok számára az üzleti
angyalok? Mit tehetünk azért, hogy a jelenleginél jobban segítsék a hazai vállalatok tőkéhez
jutását, fejlődését, 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 Innovációs Központ.
A rendezvény a befektetést kereső cégek és vállalkozók szemszögéből mutatja be az üzleti angyalok jellemzőit, finanszírozó és fejlesztő tevékenységük meghatározó vonásait, valamint az
elvárásaikat. Célja, hogy világossá tegye az üzleti angyaloktól kapható finanszírozás ismérveit,
továbbá a legfontosabb gyakorlati 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 vállalat juthasson hozzá a növekedését segítő befektetésükhöz és közreműködésükhöz
A Magyarországon tevékenykedő, gyors növekedésre képes, felfutásra készülő vagy születőben
lévő vállalkozások jelentős részét segíthetik/segíthetnék hozzá a céljaik eléréséhez az üzleti
angyalok, ha a tevékenységük nálunk is számottevővé válik. Ők ugyanis olyan magánszemélyek,
akik a saját pénzüket fektetik be ígéretes kisebb vállalkozásokba, és rendszerint személyesen is
bekapcsolódnak a vállalkozás stratégiai irányításába, hogy a kapcsolataikkal, tudásukkal is előmozdítsák annak fejlődését, megerősödését. Az Egyesült Államokban és Nagy-Britanniában a jó
növekedési képességű kisebb cégek számára ők jelentik a kívülről jövő tőkebefektetések legfontosabb forrását. Éppen ezért, számos fejlett országban közösségi eszközökkel is segítik a tevékenységük kibontakozását.
A térítésmentes rendezvényen rövid bemutatkozási lehetőséget kínálnak mindenkinek, aki üzleti
angyalként 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 Pétert ől kérhető a
430-8328-as telefonszámon.
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XV. H AZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZE
2007. június 11-12., MILLENÁRIS PARK
KITŰNŐ LEHETŐSÉG KÉT NAPON KERESZTÜL
! az innovatív vállalkozások, a kutató-helyek, a

! azoknak az intézményeknek a számára (inku-

felsőoktatási intézmények, ill. a feltalálók, kutatók
számára, hogy szellemi termékeiket (találmányok, kutatási eredmények, prototípusok, új termékek, szolgáltatások stb.) bemutassák és értékesítésre felkínálják, vagy saját hasznosítás esetén szolgáltatásokat vegyenek igénybe.

bátorházak, innovációs centrumok, technológiatranszfer és tanácsadó szervezetek, tőkealapok stb.), melyek a szellemi eredmények hasznosítását segítik elő, és ezzel kapcsolatos szolgáltatásaikat kívánják bemutatni, illetve ismertetni.

A „Börzére” egyéb szakmai szervezetek segítségével
a vállalkozók, befektetők széles körét meghívjuk.
A Szellemi Termék Börze látogatása, tárgyalásokon való részvétel ingyenes.
A résztvevők és a látogatók számára külön térítés nélkül biztosítunk:
! iparjogvédelmi, üzleti és marketing tanácsadást
! műszaki, üzleti információkat
! technológiaközvetítést.
A részvételi díj
(egyéni vállalkozók, feltalálók részére 5000 Ft + ÁFA;
az Innovációs Szövetség tagintézményei részére 10000 Ft + ÁFA;
egyéb szervezetek, cégek részére: 20000 Ft + ÁFA) tartalmazza
2
- 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.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2007.

MÁJUS

14.

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg.

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@obser ver.hu
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4 Felelõs kiadó: dr. Szabó Gábor
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