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Ezúton is köszönjük a nagyszámú karácsonyi és újévi
jókívánságokat!

A Magyar Innovációs Szövetség nevében
ismételten kívánunk nyugodt és eredményekben gazdag
2008. évet!

MISZ Elnöksége
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Magyar Innovációs
Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége idei első
ülését 2008. január 9-én tartja, a Szövetség székhelyén.
Napirend:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett
munkáról
2. 2007. évi tevékenységről szóló beszámoló
3. 2007. évi közgyűlés előkészítése
4. Egyebek.

Szövetségünk innovációs portálját (www.innovacio.hu)
az elmúlt negyedévben közel 20 000 alkalommal látogatták meg és majdnem 6 Gbyte adatot töltöttek le. A
statisztikák szerint a legtöbb látogatás (7100) novemberben történt, ami azt jelenti, hogy naponta átlagosan
közel 240-szer keresték fel portálunkat. Portálunk decemberben egy új rovattal is bővült, mely a
NovaTech.Com Innovációs Technológiai Üzleti Terv
Versenyről szól.

A Magyar Innovációs Szövetség Felügyelő Bizottsága,
dr. Papanek Gábor , elnök vezetésével ülést tartott
2007. december 27-én Budapesten, a MISZ székhelyén. Az ülésen jelen volt dr. Antos László , Szövetségünk ügyvezető igazgatója is, aki a MISZ 2007. évi
tevékenységéről, ill. az ez alapján készülő éves jelentésr l tájékoztatta az FB-tagokat. Az FB kijelölte az ellenőrizendő területeket, és döntött arról is, hogy legközelebbi
ülését 2008. január 16-án tarja a MISZ székhelyén.

Ezek után Klement Tibor, gyárvezető tartott előadást a
2006. évi innovációs díjban részesült BorsodChem
Nyrt. 2007-ben végzett innovációs tevékenységéről,
kiemelve az MDI gyártás-fejlesztést. A társaság bemutatása után a cégnél folyó innovációs tevékenység fontosságát hangsúlyozta, majd bemutatta a BorsodChem
saját know-how-ját és kitért a jövőbeli fejlesztési elképzeléseikre.
Farkas József, a 2004. évi innovációs díjas Sanatmetal
Kft. ügyvezető igazgatója „Innovációval nemzetközivé
válni” című előadásában bemutatta a cég által gyártott
termékeket, az alapítás óta végzett innovációs eszközöket, a cég stratégiai modelljét, illetve az értékesítés
megoszlását, mind az importot, mind az exportot tekintve. Végezetül felvázolta a „Sanat” szervezeti struktúráját.
Végezetül Dr. Bajtsi Miklós , tudományos szakértő
tartott előadást a 2006. évi innovációs díjas EGIS Nyrt.
által gyártott Ripedon terápiás pályafutásáról Magyarországon. Ismertette a központi idegrendszeri gyógyszerek cégen belüli fejlesztéseit, majd ismertette a
pszichotikus betegségek főbb jellemzőit, s ennek kapcsán az antipszichotikumok jelentőségét, s az ehhez
kapcsolódó gyógyszerfejlesztéseket.
A klub programja fogadással zárult. A klubülésen részt
vettek Szövetségünk vezető tisztségviselői: dr. Szabó
Gábor, elnök, Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes, dr. Antos László , ügyvezető igazgató.

A Magyar Innovációs Klub találkozójára 2007. december 12-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia
Klubjának Könyvtártermében. Az ülést Zettwitz Sándor, a Magyar Innovációs Klub elnöke nyitotta meg és
vezette le. Először Dr. Pálinkás József , az Országgyűlés Kutatási és Innovációs Eseti Bizottságának társelnöke röviden ismertette a Bizottság tevékenységét, az
elmúlt időszakban végzett tevékenységét, illetve a jövőbeli célokat.
Ezután dr. Pakucs János , a MISZ tiszteletbeli elnöke,
az innovációk száma és a K+F ráfordítás, valamint a
hazai találmányi bejelentések száma és a K+F ráfordítás
összefüggéseinek ismertetése után meghirdette a
2007. évi, XVI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot.
(A felhívás teljes szövege a „Pályázati felhívások” c. rovatban található.)
Bagaméry István, a 2006. évi innovációs nagydíjas
Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft.
ügyvezető igazgatója az innovációs eredmények tükrében mutatta be a cégcsoportot. Előadásában kitért a
molekuláris képalkotásra és ennek jelentőségére, valamint a Mediso 15 éves innovációs tevékenységére,
különös tekintettel a 2007. évire, és a hibrid képalkotó
berendezésekre.

Fogadást adott Sólyom László, a Magyar Köztársaság
elnöke és Sólyom Erzsébet 2007. december 18-án, a
Sándor-palotában az elnöki programok létrehozásában
tevékenyen részt vevők tiszteletére. A fogadáson részt
vett dr. Antos László , a Magyar Innovációs Szövetség
ügyvezető igazgatója is.

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjává választották Závodszky Pétert, a Magyar Innovációs Alapítvány elnökét, elnökségi tagunkat, az MTA SZBK
Enzimológiai Intézet igazgatóját. Székfoglaló előadását
2007. december 11-én tartotta az Akadémián, melyen
Szövetségünk több tisztségviselője is részt vett.
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2007. december 17-én adta át a 2007. évi Kármán
Tódor-díjakat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói Klubjában dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter.
A CSR területén adományozható legmagasabb kitüntetést, az oktatás és a kutatás kiemelt támogatóinak
elismeréseként járó Kármán Tódor-díjat, idén a következő öt személynek, illetve szervezetnek ítélte oda a
szakmai kuratórium javaslata alapján az oktatási és
kulturális miniszter:
Dr. Csányi Sándor , elnök-vezérigazgató, OTP Bank
Nyrt.
Demján Sándor, elnök, TriGránit Kft.
Magyar Villamos Művek Zrt.
NOVOFER Alapítvány
Dr. Tolnay Lajos , elnök, Magyar Alumínium Zrt.
A szakmai kuratórium elnöke dr. Pakucs János , Szövetségünk tiszteletbeli elnöke, tagjai: 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 és Thernesz Artur,
MOL Nyrt., technológia- és projektfejlesztés igazgató
(Kármán Tódor-díjas).

Tizenkilencedik alkalommal adták át a Gábor Dénesdíjakat 2007. december 20-án, az Országház Főrendiházi Termében. A díjátadási ünnepségen dr. Szabó
Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a
Novofer Alapítvány kuratóriumi tagja elnökölt. Ünnepi
beszédet mondott dr. Szili Katalin , az Országház elnöke, melyben hangsúlyozta a magyar felsőoktatás, kutatás-fejlesztés, innováció kiemelt fontosságát a társadalom és a gazdaság szempontjából.

Hírek
-

-

-

-

A kitüntetést dr. Horváth Ágnes, egészségügyi miniszter és Garay Tóth János adta át.
Farkas József, a Sanatmeal Kft. ügyvezető igazgatója és főtulajdonosa.
A kitüntetést Burányi Sándor, a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára és Garay Tóth János adta át.
Dr. Kálmán Erika , az MTA Felületkémiai és Katalízis
Intézet igazgatója.
Az elismerést átadta Dr. Kovács Kálmán , a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium államtitkára
és Garay Tóth János.
Dr. Fésüs László , a Debreceni Tudományegyetem
rektora.
A díjat átadta Dr. Bendzsel Miklós , a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke és Garay Tóth János.
Dr. Hadlaczky Gyula , a MTA Szegedi Biológiai Központ Genetikai Intézetének tudományos tanácsadója.
A díjat átadta Dr. Pártos Ferenc, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke és Garay Tóth
János.

Lengyel László, ötödéves hallgató, a Budapesti Műszaki
és Gazdaságtudományi Egyetem és a Novofer Alapítvány által közösen alapított Gábor Dénes Tudományos
Diákköri Ösztöndíjban részesült. A díjat átadta dr. Molnár Károly, a BME rektora és Garay Tóth János.
A díjátadást követő állófogadáson pohárköszöntőt mondott Egyed Géza, a GKM szakállamtitkára és Jamrik
Péter, a Novofer Zrt. vezérigazgatója.

Beszédet tartott Jamrik Péter, a Novofer Alapítványt
alapító Novofer Zrt. vezérigazgatója, aki egyben a MISZ
felügyelőbizottságának is tagja. Beszédében kitért arra,
hogy hatékony kutatás, innováció csak békés társadalmi
körülmények között lehetséges, ahol a társadalom gondolkodása, mentalitása pozitív irányultságú.
Először az In Memoriam Gábor Dénes elismerések
kerültek átadásra, amelyet dr. Szili Katalin , az Országgyűlés elnöke és Garay Tóth János, a Novofer Alapítvány elnöke nyújtott át Kroó Norbertnek, az MTA alelnöknek, dr. Fayl Ivornak, a Novofer Alapítvány alapító
elnökének és a Felügyelő Bizottság volt elnökének, ill.
Kampfl József, szobrászművésznek. Az elismerést
John Nicholsnak, Nagy-Britannia nagykövetének november 14-én, a követségen adták át.
2007. évi Gábor Dénes-díjban részesültek:
- Dr. Kocsis István , Magyar Villamos Művek Zrt.
vezérigazgatója,
- Szoboszlai György, a Magyar Suzuki Zrt. gyártásfejlesztési igazgatója.
A díjakat dr. Kákosy Csaba, gazdasági és közlekedési miniszter és Garay Tóth János, a Novofer Alapítvány elnöke adta át.
- Dr. Arányi Péter , a Sanofi-Aventis cégcsoport
Chinoin Zrt. alelnöke és kutatási-fejlesztési igazgatója.

A Gábor Dénes-díjasok Klubja az ünnepség után tartott
ülésen felvette tagjai közé az új Gábor Dénes-díjasokat
és az In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült személyeket.

2007. december 11-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia Kupola Termében a Tudományos Újságírók Klubja (TUK) által alapított „Az év ismeretterjesztő
tudósa díj – a csillaggal” elismerés átadására. A Tudományos Újságírók Klubja, tagjainak szavazatai alapján, a
díjat 2007-ben Dr. Freund Tamás , Bolyai-díjas akadémikusnak, az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézet igazgatójának ítélte oda.
A díjátadást követően Freund Tamás előadást tartott
„Cannabinoidok szerepe kóros agyműködésekben: a
szorongástól az epilepsziáig" címmel.
Az elismeréssel oklevél jár, valamint az International
Star Regisry (London) bejegyzése alapján a díjazott
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nevét viseli egy csillag, Freund Tamás esetében az
Andromeda csillagképben. A díjazott erről szintén díszoklevelet kapott, valamint a névadásról szóló dokumentumot is átvehette. A díjat Vizi E. Szilveszter, az Akadémia elnöke jelenlétében Palugyai István, a TUK elnöke adta át.

2007. december 19-én rendezték meg a Pedagógus
Kutatói Pályadíj ünnepélyes átadását Budapesten, az
MTA Tudósklub Koncert Termében. A díjra f őállású,
legalább öt éve oktató középiskolai tanárok pályázhatnak, olyan tudományos munkával, amelynek eredménye
tényleges előrelépést jelent az adott kérdéskör alaposabb tudományos feltárása terén. A pályázati rendszer
évente 12 pedagógus kutató tudományos tevékenységének méltó elismerésére ad lehetőséget a fejenként
100 ezer forintos pályadíj odaítélésével a társadalomtudományok és a természettudományok területén.
Meskó Attila, a Magyar Tudományos Akadémia főtitkára 2007-ben az alábbi pedagógusokat részesítette a
díjban a természettudományok területén:
- Czirók Ede (ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium, kémia-fizika szak): Kísérletek a kémia
érettségin c. pályamunkájáért;
- Dr. Jakab Tibor (Kossuth Lajos Gimnázium, Szakképző, Általános Iskola és Kollégium, biológia-kémia
szak): A Tisza-tó és a Közép-Tisza szitakötő
fajegyütteseinek összehasonlító elemzése c. pályamunkájáért;
- Nagy Piroska Mária (ELTE Apáczai Csere János
Gyakorlógimnázium,
matematika-fizika
szak):
Viszkoelasztikus szerkezeti polimerek tömbi és felületi mechanikai tulajdonságainak vizsgálata benyomódási méréstechnikával c. pályamunkájáért;
- Nagy Tibor (hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium, fizika-matematika szak): A
hódmezővásárhelyi Bethlen Gimnázium fizika szertárának kincsei c. pályamunkájáért;
- Ripcó Sipos Elvira (zentai Bolyai Tehetséggondozó
Gimnázium és Kollégium, geometria): Geometria tanítása a számítógép segítségével c. pályamunkájáért.

2007. december 11-én tartotta bemutatkozó rendezvényét a Versenyképes Mikro-, Kis- és Középvállalkozások Magyarországi Egyesülete (VMKME) Budaörsön, a Közép-magyarországi Innovációs Központ Konferencia Termében.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A 2007. szeptemberében, a hazai kutatás-fejlesztésben
első alkalommal indított képzés sajátossága, hogy kifejezetten a kutató szempontjából és hasznára közvetíti
azokat az ismereteket és készségeket, amelyek segítik
fellépését szakmai munkájának intézményrendszeri és
kommunikációs „környezetében”.
A tanfolyam során az általános kommunikációs és menedzsment ismeretek után két szakmai specializáció
közül választhattak a résztvevők. A kommunikációs
képzési ág célja a média működését ismerő, abban
megnyilatkozni, kapcsolatot tartani, a tudományos
eredményeket közérthetően kommunikálni tudó tudományt művelő szakemberek képzése volt. A kutatásmenedzsment ág pedig tudományszervezeti, tudománypolitikai, projektszervezési, pályázati és gazdasági-vezetési
ismeretekkel vértezte fel a hallgatókat.
A korszerű e-learninges formákat alkalmazó képzés
előadói jelentős szakmai és gyakorlati háttérrel rendelkező, neves szakemberek. Az oktatók között van többek
között Nyíri Lajos és Balogh Tamás, innovációs szakértők, Terestyéni Tamás, médiakutató, Gózon Ákos és
Torda Júlia. újságírók, Rényi András, esztéta, Szamkó
Józsefné és Mosoniné Fried Judit, az MTA vezető
munkatársai, Zétényi Tamás és Dibusz Éva, PR szakemberek, valamint Oberfrank Ferenc, orvoskutató.

Regionális Innovációs Ügynökségek
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Informatikai Munkabizottsága soron következő
ülését 2007. december 13-án tartotta, az Észak-Alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség Székházában, Debrecenben.
Az ülésen beszámoltak a Cognac-projekt első éves tevékenységéről, a Regionális Innovációs Ügynökség 2007.
évi tevékenységéről, illetve előterjesztések hangzottak el
a "Regionális Innovációs Ügynökségek kutatás-fejlesztést
és innovációt segítő feladatainak támogatása" c. pályázat benyújtásáról és az azzal kapcsolatos teendőkről és
a 2007-2008-as Észak-Alföldi Regionális Akcióterv
felülvizsgálatáról és módosításáról.

A rendezvényt Polgárné Májer Ildikó, a VMKME elnöke,
Szövetségünk Innovatív KKV Tagozatának elnöke nyitotta
meg, majd előadást tartott többek között Dr. Mogyorósi Péter, a VMKME nemzetközi alelnöke, Szövetségünk regionális igazgatója, valamint Dr. Buzás Norbert, a ValDeal Zrt. szakmai vezérigazgatója, Szövetségünk tagozati elnöke is. A rendezvényen részt vett dr.
Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója is.

A legnagyobb vitát a Regionális Akciótervet érintő módosítások váltották ki. A munkabizottság tagjai nem
értettek egyet az irányító hatóság olyan módosításaival,
amelyek eredményeképpen több pályázati kiírásból – a
minőségi paraméterek közül – törlésre kerültek energiahatékonysági, környezetvédelmi, innovációs elvárások, vagy „a lehető leghatékonyabb technológia” telepítésének elsőbbsége. Hasonlóképpen vitát váltott ki az az
elképzelés is, amely értelmében bizonyos pénzkeretek
későbbi évekre történő átcsoportosítását javasolja a
főhatóság.

Idén első alkalommal vehették át hatvanan a Magyar
Tudományos Akadémia tudománykommunikációs és
kutatásmenedzsment képzés oklevelét Vizi E. Szilvesztertől, az MTA elnökétől, 2007. december 12-én, az
MTA Székházában.

A Tanács hatáskörébe decentralizált innovációs célú
támogatások felhasználásáról kapott tájékoztatás és a
munkabizottság tagjainak személyes tapasztalatai egybevágnak abban a vonatkozásban, hogy a 2006-os
Baross-pályázat elszámolási folyamatának elvonása a
régiótól (a KPI vonta hatáskörébe) ugrásszerű romlást
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okozott a pályázókkal való kapcsolattartásban. Több
pályázat esetén a megvalósítást komolyan veszélyeztető
elmaradások vannak a pályázatok kezelése és a kifizetések során.
Az ülésen Dr. Harangozó István , regionális igazgató
mint a Bizottság tagja képviselte az Innovációs Szövetséget.

Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács ülést tartott 2007. december 18-án Debrecenben, a Tanács
székházában. Az ülésen több más előterjesztés mellett
kis módosításokkal elfogadták a „Regionális Innovációs
Ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt segítő
feladatainak támogatása” c. pályázat benyújtásáról, és
az azzal kapcsolatos teendőkről szóló előterjesztést.
A Fejlesztési Tanács döntése értelmében a pályázat
benyújtására, a feladatok megoldásában érdekelt egyéb
szervezetek részvételével új céget hoznak létre. A pályázó társaság neve INNOVA Észak-alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. lesz. Az
eddigi előzetes együttműködési megbeszélések után az
új társaság végleges tulajdonosi összetételének és a
pályázati anyag kimunkálásának véglegesítésére 2008.
január 8-án az RFÜ Székházában a leendő tulajdonosok
tanácskozásán kerül sor.

Szombathelyen tartotta december 11-én a Regionális
Innovációs Tanács (RIT) a 2007. évi utolsó ülését. Az
ülésen sor került a Pannon Novum Regionális Innovációs Ügynökség és a Regionális Innovációs Tanács első 3
éves működésének összefoglalására, amely összefoglalót a RIT elfogadásra javasolt a Regionális Fejlesztési
Tanácsnak is – az elfogadás december 18-án meg is
történt.
A tanács a regionális innovációs intézményrendszer
jövőképéről is egyeztetett, a következő RIÜ pályázattal
kapcsolatos tervekről is tájékoztatást kapott, majd sor
került a Pannon Novum Innovációs Díj odaítélésére,
melyet az AKE Hungária Kft. kapott, de díjazásban részesült a Huro Bt. is.
Az ülést követően sajtótájékoztatóra, majd a Pannon
Novum Regionális Innovációs Ügynökség 3 éves projektjének zárására és az innovációs díj ünnepélyes átadására került sor. A zárórendezvényen Dr. Rechnitzer János, a RIT elnöke és Dr. Lippényi Tivadar, az NKTH
elnökhelyettese is részt vett.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
Gilyén András és Spohn Márton MAFITUD-tagok képviselték hazánkat a Stockholm Internetional Youth
Science Seminar (SIYSS) eseménysorozatán 2007.
december 4-11. között. András a Magyar Innovációs
Szövetség delegáltjaként jutott ki, míg Mártont az EU
Fiatal Tudósok Versenyén szerzett I. helyezésével kvalifikálta magát.

Hírek
A SIYSS eseményein 16 ország 25 fiatal tudósa vehetett részt. Az egyhetes rendezvény során megvitattak
számos, a tudományos munkával kapcsolatos globális
problémát, valamint bemutathatták tudományos munkájukat a SIYSS konferenciáján, nemzetközi közönség
előtt. Gilyén András a Hungaroszféráról, arról az innovatív gömbrobotról tartott előadást, amellyel I. díjas lett
a 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs versenyen,
míg Spohn Márton az Európai versenyen I. helyezést
elért, a növények önvédelmi mechanizmusával kapcsolatos kutatási eredményeit mutatta be.
A fiatalok bepillantást nyerhettek a Karolinska
Institutban folyó kutatásokba is. Meghallgatták a Nobeldíjasok előadásait, akikkel a hét folyamán többször is
alkalmuk nyílt személyesen találkozni és feltehették
nekik kérdéseiket is. Végül a hét zárása és tetőpontja a
Nobel-díj átadásának ünnepsége volt. A fiatalok a Nobel
Alapítvány vendégeiként végignézhették, ahogy a svéd
király átadta a díjakat, majd részt vettek a Stockholmi
Városházán megrendezett banketten és bálon.

A képen Gilyén András és a francia Albert Fert, a
2007-es fizikai Nobel-díjas látható.

INNOSTART

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Az INNOSTART tevékenységei, törekvései töretlenek
a 2008-as esztendőre is. Az Alapítványt 1994-ben
alapították, az Üzleti és Innovációs Központok (BIC)
mintájára az EU PHARE Programjának jelentős támogatásával. Megalakulása óta az INNOSTART teljes jogú
tagja az Üzleti és Innovációs Központok Európai Hálózatának (EBN) – amely 21 ország több mint 160 szervezetét foglalja magában –, valamint a Magyar Innovációs
Szövetségnek.
Az európai vállalkozásfejlesztési hálózat tagjaként az
INNOSTART nélkülözhetetlen szerepet játszik a BIC
know-how és módszertan hazai terjesztésében. Az
INNOSTART részt vett a Közép-Magyarországi Régió
innovációs stratégiájának fejlesztésében, valamint alapító tagja volt a 2005-2007-ben működött INNOREG
Regionális Innovációs Ügynökségnek.
Az INNOSTART küldetése, hogy felismerje az ígéretes
innovatív ötleteket és támogassa az innovatív vállalkozások piacra jutását és megerősödését. A szervezet saját
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tapasztalatát és szaktudását használja, hogy kedvező
infrastruktúrán és kreatív környezeten keresztül biztosítsa az innovációs park szolgáltatásait.

ket, szolgáltatásaikat, valamint olyan gyakorlati ismeretekre oktatja, mint üzleti terv és marketing stratégia
elkészítése.

Az INNOSTART jövőképe, hogy bizonyítottan jó működési
módszertanára támaszkodva, hídképző létesítményként
megerősítse pozícióját, felismerje az alapvető fontosságú problémás területeket és összetett megoldásokat
nyújtson az innovatív vállalatok és a döntéshozók számára. Az INNOSTART a növekedés, az innováció fejlődésének és a fenntartható üzleti fejlődés elősegítőjének
szerepét tölti be.

Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat: fő célja az innovációs eredmények üzleti hasznosulásának elősegítése
kapcsolatteremtéssel, közösségépítéssel. A hálózat egy
„közösség”, amely megkönnyíti az innovációs piaci szereplők (vállalkozók, befektetők, egyéb érintettek) egymásra találását és azok hatékony kommunikációját.
Mindennek eredményeként növekszik a versenyképes és
sikeres innovatív kisvállalkozások száma.

Az INNOSTART hazai és nemzetközi projekteken keresztül építi fel és erősíti meg a helyi, regionális, nemzeti és
nemzetközi kapcsolatokat az innovációs lánc szereplői
között. A szervezet innovatív fejlesztéseket támogató
szolgáltatásai elsősorban a mikro-, kis- és közepes
vállalkozásokat célozzák meg, különös tekintettel a
megújuló energia, a biotechnológia, az IT, a kreatív ipar
és a környezetvédelemi szektorokra. Ezen kívül, az
INNOSTART hatékony együttműködésben áll a kutatásfejlesztésben és technológia-transzferben érdekelt
egyéb szervezetekkel, intézményekkel (egyetemek, kutatóközpontok, ipari parkok, inkubátorok, innovációs központok stb.).

Az INNOSTART által 2008. januárban indításra kerülő interaktív portál (www.uzletiangyal.net) lehetőséget
biztosít az ígéretes, kidolgozott projektek online bemutatására, a befektetők számára online projektkeresésre és az innovációt érintő legfrissebb információk megjelenítésére. Az országos lefedettség mellett
külföldi kapcsolatok kiépítését az INNOSTART Európai
Üzleti Angyal Hálózatban (EBAN) betöltött tagsága
segíti.

Az INNOSTART 6000 m2 alapterületű innovációs parkot üzemeltet és menedzsel, melyben 45-50 mikro- és
kisvállalkozás kap helyet. Hatékony és széles körű szolgáltatásokat kínál az innovatív vállalkozások kialakulásához és versenyképességük növeléséhez. Munkatársai
szakértelmére támaszkodva a szervezet komplex mentori támogatást nyújt, hogy ezáltal az újonnan létrejött
innovatív vállalkozások sikeresen fejleszthessenek szolgáltatásokat és termékeket a hazai és a nemzetközi
piacra. Virtuális és tradicionális inkubációt is kínál, valamint segít a támogatási források és lehetőségek beazonosításában, ezzel emelve a kezdő vállalkozások
növekedési potenciálját, hogy azok a jövőben az innováció, a vagyoni gyarapodás és a munkahelyteremtés
előmozdítóivá válhassanak.
Mentorálás, integrált tréning programok, e-learning:
Tanácsadás, mentorálás
- Megvalósíthatósági tanulmányok, üzletviteli tanácsadás
- Üzleti terv készítése és üzleti stratégia fejlesztése
- Piackutatás
- Marketing stratégia
- Szellemi tulajdonok védelme, jogi tanácsadás (külső
szakértők bevonásával)
- Vállalkozás menedzsment
Oktatási programok – hagyományos és e-learning
- Innovációs menedzserképzés (az innovatív ötletek
megvalósításáért)
- Hazai és EU-s pályázatírás és pályázati projekt menedzsment
- Komplex vállalkozás menedzsment
- Felkészítés a befektetőkkel való találkozásra
- Spin-off vállalkozások alapítása
Üzleti Angyal Klub: A befektetők és feltalálók (kkv-k)
közötti szakadék áthidalására az INNOSTART „Üzleti
Angyal Klub” rendezvényeket szervez, ahol az ötletgazdák személyesen találkozhatnak a befektető szervezetekkel, személyekkel. Az INNOSTART segítséget nyújt a
kkv-knak, hogy sikeresen adják elő ötleteiket, termékei-

Az INNOSTART várja azon már meglévő és leendő partnerek megkeresését, akik a fenti törekvésekre alapozva
szolgáltatásaikat
igénybe
kívánják
venni:
innostart@innostart.hu, illetve telefonon: 06-1/3821505.

Oktatási és Kulturális
Minisztérium
A Felsőoktatási Tudományos Tanács (FTT) 2007. december 11-től kétnapos ülést tartott a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetsége budapesti székhelyén. Az ülésen mintegy 12 napirendi pont került megvitatásra.
Fontos napirendi pontként tájékoztató hangzott el a
felsőoktatási intézményekkel első alkalommal megkötött
3 éves fenntartói megállapodásokról, miszerint az állami támogatás jövőbeni feltétele a megállapodás létrejötte az állam és az intézmény között. Alapvetően megmarad a normatív finanszírozás, mely a felsőoktatáspolitikai elvek érvényre juttatásának egyik fontos eszköze. Az FTT ajánlásai ismertek a tárca számára, amely
ezúttal még nem tudta felvállalni, hogy meghatározza
kötelező érvénnyel a mutatókat, ezek majd a tapasztalatok alapján dolgozhatók ki. Az FTT - a konkrét vállalások
ismeretében – a mutatók kiértékelésében, a tapasztalatok alapján a következtetések levonásában szükségesnek látja, hogy a munkálatokban közvetlenül részt vegyen.
A normatív finanszírozási rendelettel kapcsolatban elhangzott, hogy a mértékek meghatározását annak algoritmusát, belső allokációs modellek kidolgozását érdemes lenne vitára bocsátani. Felhívták a figyelmet arra,
hogy a tudományos normatívák tekintetében a jelenlegi
mutatókkal problémák vannak, mert az egyes tudományterületeket ezekkel nem lehet összehasonlítani.
Megoldási javaslatként hangzott el a tanszékek összehasonlító besorolása.
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Az FTT egyebek mellett úgy határozott, hogy támogatja
a felsőoktatási intézmények képzési, tudományos célú
és fenntartói normatíva alapján történő finanszírozásáról szól OKM előterjesztést. A Tanács fontosnak tartja,
hogy a béremelés fedezetének garanciája meglegyen,
illetve legyen megfelelő anyagi eszköz a létszámleépítésre a felsőoktatásban is. Ennek kapcsán megtárgyalásra
került a hazai jogalkalmazás és jogalkotás EU jogi normák hatására előállott általános elégtelenségeinek probléma köre. A véleményezések időbelisége, gyorsasága
számos probléma forrása lehet. Az egyes tervezeteket
már a koncepció szakaszánban is véleményezni kellene.
Megoldatlan az FTT állásfoglalásainak visszacsatolása
is.
A bemutatott prezentációk a www.ftt.hu honlapon megtalálhatók.

G

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

Garamhegyi Ábel, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium államtitkára és Lepsényi István, a KnorrBremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója 2007.
december 18-án, Budapesten közös sajtótájékoztatón
jelentették be, hogy a Knorr-Bremse 2009-ig több mint
3 milliárd forintot fordít K+F tevékenységének fejlesztésére. A kapacitásbővítéssel a magyarországi fejlesztési
telephelyek a cégcsoport legnagyobb K+F egységeivé
válnak, mind a fejlesztői létszámot, mind pedig a lefedett szakterületeket illetően.
A világ vezető közúti haszonjármű és vasúti fék-, felfüggesztés, és menetdinamikai rendszerek gyártójának
budapesti és kecskeméti telephelyeit egyaránt érinti a
fejlesztés.
A közel 100 új fejlesztőmérnök foglalkoztatásával a
fékrendszerek irányító szoftverének tervezésén túl
csaknem minden termékcsoport területén a kompreszszortól egészen a kerékfékig megkezdődhet a
mechatronikus, mechanikus és elektromos komponensek fejlesztése is. 2006. évi tevékenységéért a gazdasági tárca és az ITDH „K+F együttm űködésért” Oklevéllel
tüntette ki a céget.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT)
2007. december 14-én ülést tartott Budapesten, és
többek között a következő témában fogadott el határozatokat:
1, Javaslat Magyar-Shenzheni Co-funding Együttműködési Pályázat indítására
A pályázat célja olyan shenzheni-magyar együttműködésben megvalósuló hasznosítás orientált K+F+I projektek magyar részének támogatása, amelyek eredményeként rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosuló pi-

Hírek
acorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre. A
támogatás az innovációs lánc alábbi két szakaszát fedné le:
1. ipari (alkalmazott) kutatás, amelynek célja a termékés szolgáltatásfejlesztés;
2. kísérleti fejlesztési fázis, amely a folyamat- és technológiatranszfert, valamint a közös/magyar K+F+I
tevékenység
eredményeként
létrejött
(prekompetitív fázisban levő) termék vagy szolgáltatás
piacra jutását segíti elő.
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett a magyarshenzheni co-funding együttműködési pályázat elindításáról szóló javaslattal, amennyiben a magyar-shenzheni
együttműködési szándéknyilatkozat aláírásra kerül; valamint azzal, hogy a pályázati keretösszeg 1000 millió
Ft legyen, amelyből 2008. évben 500 millió Ft használható fel.
2, A Közép-magyarországi régió 2007. évi Baross
Gábor programjára elkülönített források felhasználásának terve és a program keretében meghirdetendő
pályázatok stratégiája
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: Alap) 2007. évi teljes keretösszege 41 530 millió
forint. A 2003. évi XC. törvény 8. § (7) alapján az éves
keretösszeg 25%-át regionális innovációs célokra kell
felhasználni. Ezen pénzeszközöknek az Alap jogcímeivel
és a régiók innovációs stratégiájával összhangban lévő
felhasználási céljaira a regionális fejlesztési tanácsok
tesznek javaslatot. A felhasználás tervét a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal a regionális fejlesztési
tanácsokkal együttműködve alakítja ki és terjeszti a
Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elé.
Határozatok:
1) A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
(KuTIT) megtárgyalta és egyetértett a Középmagyarországi régiónak a 2007-ben rendelkezésre
álló, regionális innovációs célokat szolgáló források
felhasználására tett javaslatával, és egyetértett azzal, hogy összességében a Közép-magyarországi
régió 2007. évi Baross Gábor-programjának támogatására, a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap terhére a programok teljes futamidejére 2
345,2 millió Ft kötelezettség vállalható.
2) A KuTIT egyetért azzal, hogy amennyiben az I. modulhoz tartozó bármelyik témakör esetében az előzetesen megállapított keretösszeg nem kerül teljes
mértékben lekötésre, a Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a fel nem használt pénzösszege(ke)t szabadon átcsoportosíthassa a többi
témakör forrásaihoz.
3) A KuTIT megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a
Kutatás-fejlesztési, Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda a Közép-magyarországi régió javaslatában
megadott pályázati stratégiák alapján pályázatokat
írjon ki a
- Kutatás-fejlesztési eszközbeszerzés
- K+F+I szolgáltatások igénybevételének támogatása
- Innovációs nemzetközi projektekben való részvétel támogatása
- Innovációs projektek előkészítésének támogatása
- Szellemi
tulajdonvédelemmel
kapcsolatos
szolgáltatások igénybevétele
- „Termék – technológia – innováció”
című programok támogatására.
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3, A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (továbbiakban: Alap) középtávú stratégiája (2007-10) és
2008. évi felhasználási terve
Az Alap 2008. évi kiadási előirányzata a költségvetési
törvény szerint 56 760,9 millió forint. Ebből az összegből 24 879 millió forintot köt le a korábbi években indított pályázatokon nyertes projektek tárgyévi támogatásigénye, továbbá 7 850 millió forintot kell elkülöníteni
azoknak a projekteknek a várható tárgyévi támogatásigényére, amelyeknek a támogatásáról jelen előterjesztés készítését követően fog döntés születni. A szabad
keret 31 382 millió Ft, amiből új pályázatok indítására
27 857 millió forint használható fel, amelyet a felhasználási terv mutat be részletesen. A pályázatokat a támogatási rendszer átláthatósága és kiszámíthatósága
érdekében, a legtöbb program esetében, hároméves
időtartamra tervezzük meghirdetni, változatlan feltételekkel, éves rendszerességgel, előre meghatározott
éves keretekkel és évente több, előre meghatározott
beadási és eredményhirdetési határidővel. Szakítva az
eddigi gyakorlattal hangsúlyt kap egyrészt a tudásközpontok privát forrásokat megmozgatni képes nagy projektjeinek támogatása, másrészt az Alap mecénási
szerepének erősítése az innováció társadalmi bázisának
fejlesztésében és kiszélesítésében.
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap középtávú stratégiájával és
a 2008. évi felhasználási tervvel.
4, Stratégiai javaslat a Nemzeti Technológia Programra (TECHNOLÓGIA)
A Nemzeti Technológia Program a Kormány középtávú
TTI stratégiájának fontos eleme, mely a gazdaság versenyképességének növelését célozza meg az ipar és a
K+F szektor szereplői közötti kapcsolat erősítésével. A
pályázat a középtávú stratégiai, és hasznosítás-orientált
kutatás-fejlesztést kívánja elősegíteni a magyar K+F
stratégiai szempontok figyelembe vételével.
Határozatok:
1. A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a javaslattal, hogy meghirdetésre kerüljön a Nemzeti
Technológia Program c. pályázat.
2. A Tanács megtárgyalta és egyetértett a 2008-10ben meghirdetésre kerülő pályázat stratégiájával.
3. A Tanács egyetértett azzal, hogy a Nemzeti Technológia Programra a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból a kötelezettségvállalás 3 évre, 18 milliárd Ft legyen. A 2008-ra várható kifizetés a döntés időpontjában fennálló kötelezettségvállalást figyelembe véve az előzetes felhasználási
tervnek megfelelően 3 milliárd forint.
A KuTIT ülésein Szövetségünket dr. Pakucs János ,
tiszteletbeli elnök, és Vámos Zoltán, alelnök képviseli. A
Tanács következő ülését 2008. január 16-án tartja.
További információ:
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=912

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
2007. december 18-án sajtótájékoztatót tartott a Jedlik Ányos pályázattal kapcsolatban Budapesten, a
Marriott Hotelben. Az idén mintegy 20 Mrd Ft vissza
nem térítendő támogatást nyertek el kis- és középvállalkozások az NKTH által meghirdetett pályázati program
keretében. A pályázat célja a gazdaság versenyképes-

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

ségének növelése, felhasználás orientált, stratégiai
kutatási és fejlesztési projektek támogatásával.
A kis- és középvállalkozásoknak odaítélt több milliárd
forintos támogatás felhasználásának várhatóan jelentős
gazdaságélénkítő hatása lesz. A pályázók az egészséges
ember, a versenyképes agrárium, az élhet ő és fenntartható környezet, és a versenyképes ipar területen
nyújthatták be pályázataikat. A felhívásra 184 pályázatot adtak be, melyekből 56 projekt (konzorcium) nyert.
A nyertes projektek átlagosan 357 millió Ft támogatást
kapnak, három éves futamidőre. A beérkezett pályázatokat két szakaszban, külső, független szakértők, illetve
külföldi szakértők bevonásával összeállított bizottságok
bírálták.
Támogatottak köre 2007-ben:
- KKV: 12 470 833 E Ft támogatás, 6 476 901 E Ft
saját forrás (az összes támogatás 62,45 %-a);
- Nagyvállalat: 204 999 E Ft támogatás, 318 005 E
Ft saját forrás (az összes támogatás 1,03 %-a);
- Oktatási intézmény: 4 022 246 E Ft támogatás,
76 825 E Ft saját forrás (az összes támogatás
20,14 %-a);
- MTA: 1 713 420 E Ft támogatás, 122 401 E Ft
saját forrás (az összes támogatás 8,58 %-a)
- Ágazati kutatóhely: 559 925 E Ft támogatás,
19 600 E Ft saját forrás (az összes támogatás 2,8
%-a);
- Egyéb közfin. kutatóhely: 998 577 E Ft támogatás,
18 690 E Ft saját erő (az összes támogatás 5 %-a).
A Jedlik Ányos program keretében, 2007-ben odaítélt
támogatás összegét a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap biztosítja.

A 2008-ban megjelenő Nemzeti Technológia Program
(idén még a Jedlik Ányos nevét viselő pályázati kiírás)
beadására két határidő lesz megjelölve. (2008. február és szeptember). Jövőre további 20 Mrd Ft támogatás odaítélésére számíthatnak a pályázók.
A beérkező és támogatásra javasolt projektek értékelésének menete:
A beérkező pályázatok kezelését a jövőben a Kutatásfejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI)
helyett, a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ (MAG
Zrt.) végzi. A MAG Zrt formai szempontokból ellenőrzi a
projektjavaslatokat, elvégzi a pályázatokkal kapcsolatos
összes adminisztratív feladatot, és hiánypótlást kér, ha
az szükséges.
A pályázati kiírásnak formailag megfelelt pályázatok
értékelését 3 szakaszban végzi az NKTH. A megbízott
szakértők (hazai és külföldi szakemberek) a pályázati és
a bírálói útmutatóban szereplő bírálati szempontok
szerint értékelnek.
- Az első szakaszban pályaművenként két, az NKTHtól független szakértő értékeli és pontozza a projektet. Amennyiben a két bíráló értékelése között
30%-os eltérés van, harmadik bíráló is részt vesz
az adott pályamű értékelésében.
- A második szakaszban az Irányító Testületek szakmai szempontok alapján, konszenzussal rangsorolják azoknak a pályázatoknak a 30 %-át, amelyek az
első szakaszban az értékelés során elérték az adható pontszámok 70 %-át.

XVlII.évf.
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1. szám

A harmadik szakaszban az Irányító Testületek által
támogatásra javasolt pályázatokat, következő lépésben, üzleti és megvalósíthatósági szempontok
alapján a Program Tanács (PT) rangsorolja. A PT
tagjai független gazdasági szakemberek, hitelintézetek képviselői, kockázati tőke befektető szakértők,
és a Magyar Innovációs Szövetség képviselője.
A Program Tanács döntési javaslatát az ide vonatkozó jogszabályok alapján a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal elnöke hagyja jóvá.

MTESZ

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

A „Magyar Műszaki Értelmiség Napja” 2008-as ünnepe
megszervezésére alakult Szervező Bizottság dr. Molnár
Károly, rektor (BME), a Szervező Bizottság elnöke vezetésével 2008. január 16-án tartja első, alakuló ülését
az MTESZ budapesti székházában.

Szakirodalom-figyelõ
Dr. Révay József: Szentek legendái - FranklinTársulat, 1927 - Hasonmás kiadás Helikon Kiadó,
2007
Dr. Osman Péter ismertetése
A karácsonyi könyvek között az egyik legnagyobb siker a
Helikon és az Alexandra Kiadó impozáns, gyönyörű
közös kötete, Az emberiség krónikája, amely bámulatosan gazdag és színes összeállítással Kr.e. 3000-t ől
2006. december 31-ig tárja elénk az emberiség történelmének átfogó áttekintését. Szintúgy kiemelkedő szellemi csemegét kínál ez a különleges könyv is.
Szerzője író, irodalomtörténész, műfordító, klasszikafilológus, címzetes egyetemi tanár, az irodalomtudományok doktora, a rangos szakmai elismerést jelentő
Baumgarten-díj kitüntetettje - tehát kiválóan felkészült
tudós és író. Ókor-történeti tanulmányai, ismeretterjesztő- és szépirodalmi művei a legkedveltebb olvasmányok közé tartoztak.

Szakirodalom-figyelõ
A hasonmás kiadás pedig a hajdani igényes és finom
könyvművészet remekét állítja elénk festett, aranyozott
borítóval - díszére válik a legelegánsabb könyvespolcnak
is -, szépen keretezett oldalakkal, díszítő grafikákkal, 8
színes és 8 egyszínű melléklettel.
Ez a könyv kedvelt olvasmánya lesz nemcsak azoknak,
akik kötődnek e valláshoz, hanem mindenkinek, akit
érdekel az európai kultúrtörténet. Nem talál benne
ellenszenveset még az sem, aki nem barátja e vallásosságnak. Tartalmáról szólva pedig tudatosan, s jó okkal
mondunk kultúr- és nem vallástörténetet.
Ezek a legendák nemcsak vallásról, hanem az európai
kultúráról is beszélnek nekünk, nemcsak arról, hogy
miben hittek/hisznek az emberek, hanem a tartalmukkal és a gondolkodásmódjukkal sokat elmondanak magáról a célközönségükről, a hívőkről, s úgyszintén azokról, akik érdeklődésből olvasgatják őket.
Ezt a kultúrtörténeti értéket emelik ki Leopold Antal
szavai is: „A nép mélyen benne élt és benne él a szentek tiszteletében (igaz, ő legalább három vízözönnel
korábbi korból szól itt hozzánk), s így nemcsak a Szentek Élete hatott a népre, hanem a nép is alakított rajta
a maga lelkisége szerint.”
Természetesen igen jelentős az összeállítás vallástörténeti értéke, hiszen szentek legendái sorakoznak benne,
tagolása szerint szent vértanúk legendái, szent hitvallók
élete és legendái, és Magyarország nagy szentjei - ez
utóbbiak sorában Szent István király, Szent Imre herceg, Szent Gellért püspök, Szent László király, Szent
Erzsébet, árpádházi boldog Margit és Kapisztrán szent
János. És fontos olvasmány azzal is, hogy a szentek,
vértanúk, hitvallók kultusza a valláson túl számos más
ágon-módon átszőtte, és szövi ma is az európai kultúrát, annak művészeteit, az emberek gondolkodását.
A képzőművészeti, irodalmi, zeneművészeti alkotások
jelentős hányada e kultusz jegyében, annak témaköreiben született, s ezeket legfeljebb csak részben értjük
meg, ha nem ismerjük a legendákat, a gondolatiságot,
amelyekhez kapcsolódnak.

Nury Vittachi: The Kama Sutra of Business Management Principles from Indian Classics (Az üzlet
Kámaszútrája - Menedzsment alapelvek indiai klasszikusoktól) - John Wiley & Sons, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Amit Révay itt elmond, és ahogyan mondja, az a legjobb
krónikás hagyományok szerint érdekes és kellemesen
olvasmányos.

„Az alapos vizsgálódás elűzi a félelmet.” „Aki feladja az
elpusztíthatatlant a romlandóért, elveszti mindkettőt.”
„Az idő tökéletesít minden élőlényt, de meg is öli őket.”
„A bögre méreg tetején olykor tejszínréteg úszik.” „A
szülők, akik nem gondoskodnak gyermekeik taníttatásáról, ellenségeik azoknak.” „A varjú ülhet magas helyen,
attól még nem válik sassá.” „Egyetlen kerék semmit
nem tud mozdítani. A vezetőnek is szüksége van közreműködőkre.” (Idézetek a kiváló ó-indiai politikai stratéga, Vishnugupta műveiből.).

Leopold Antal is kiemeli, hogy „a szerző a legendákat
zamatos régi magyar nyelven írja” - viszont a mai ízlésünk szerint e régiességből legfeljebb annyit érzünk,
hogy a szöveg nagyon szépen, ízesen beszél, ami még
érdekesebbé teszi.

Kitűnő szakmai csemege ez a kötet. Címében a
Kámaszútra semmi frivol tartalomra nem utal. A figyelem megragadását szolgálja, és egyben a benne felsorakoztatott gondolatok ó-indiai eredetét emeli ki. Szakmai megbízhatóságának fontos jele, hogy a világ egyik

Ebben a művében mindkét minőségének legjavát adja:
„régi és új legendás könyvekből” ő válogatta, fordította
és állította össze az itt olvashatókat. Művének rangját
és jelentőségét tanúsítja, hogy hozzá az Elöljáró Beszédet Dr. Leopold Antal esztergomi f őegyházmegyei főtanfelügyelő írta.
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Szakirodalom-figyelõ
legjobb gazdasági szakkönyv-kiadója jelentette meg,
amely sokat ad arra, hogy csak elsőrangú műveken
jelenjék meg a neve.
Alapgondolatát abban összegezhetjük, hogy a menedzsment tudománya - mindenfajta menedzsmenté,
beleértve az államvezetést és a hadviselést is - olyan
örökérvényű alapelvekre, megfontolásokra támaszkodik,
amelyeket már az ókori gondolkodók legjobbjai is felmutattak. Vitachi a bevezetőben hangsúlyozza, hogy India
az ismert történelem kezdetétől mindig is az alapvető
bölcsességek forrása volt, s az emberek az egész világból tudásért fordultak, s fordulnak ma is hozzá. Ősi
szövegei gazdag szellemi kincsestárként szolgálnak.
Ez a kötet az ősi India írott alkotásaiból, kapcsolódó
történelmi kommentárokból, legendákból, mítoszokból
merít az olvasó számára, amelyek az emberi gondolkodás évezredeinek leszűrt bölcsességét tartalmazzák.
Azt is be akarja mutatni, hogy az ősi India nagy gondolkodóinak és korai vezetőinek bölcselete nagyrészt ma is
érvényes, sőt, hasznosabb és kiegyensúlyozottabb útmutatással szolgál a modern élethez, mint a mai hasonló művek.
Az olyan felfogás, amely szintetizálja a keleti és a nyugati gondolkodásmódot, jobban segíti a mai világban való
cselekvést, mint az „útmutató a sikerhez” típusú nyugati
szakirodalom. Túlzásként vegyük ezt? Nem érdemes
ezen töprengenünk. Sokkal fontosabb, hogy a kb 2500
éve élt kínai stratéga Szun Ce A hadviselés tudománya
c. értekezését már régóta felfedezte magának, és
alapműként tartja számon a modern menedzsment
szakirodalom, Vittachi pedig itt hasonló szakmai értékű
indiai gondolkodókat és műveket igyekszik bemutatni.
Szakmailag különösen érdekesek és tanulságosak a
fentebb idézett Vishnuguptáról szóló fejezetek. Államférfi és filozófus volt, a főhatalom megszerzésének és
gyakorlásának nagy stratégája - Vittachi a világ első
menedzsment konzultánsának, Arthashastra c. művét
az első üzleti szakkönyvnek nevezi -, jelentőségét sokan
Machiavelliéhez, Arisztotelészéhez, ill. Platónéhoz hasonlítják. Életművének legkiemelkedőbb részei, ahogyan
mentoraként az addigi uralkodó megbuktatásához és
ezzel
hatalomra
segítette
a
birodalomalapító
Chandragupta királyt, India első nagy egyesítőjét, tanácsadóként, s a hatalomgyakorlásról valamint az életbölcseletről szóló, itt is bőven idézett művei. Hasonlóképpen célravezető gondolatokkal és stratégiai szemlélettel szolgáló fejezetek szólnak Siddharta Gautamáról,
akit Buddhaként is ismerünk, a Bhagavad Gitáról, a
védikus irodalom egyik alapművéről, amelyet Mahatma
Ghandi „az univerzális anyának” nevezett, a legendás
Asóka császárról, akinek közegészségügyi reformja
szinte hihetetlenül modern szemléletű volt.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

a munkáltatóknak ajánlja, de a belőle kiolvashatók a
munkavállalók számára éppúgy hasznosak, mint mindenkinek, aki számára fontos a társadalom jó működése.
Valójában már a címe és alcíme is mindent elmond,
ami ahhoz kell, hogy az érdekeltek kapkodjanak érte.
Elvégre a bölcsesség legjavához tartozik, hogy más
kárán tanul az okos, az okos vállalatvezető pedig azt is
tudja, hogy sokkal kifizetődőbb átvenni mások jól bevált
megoldásait - főként, ha azokat ingyen adják -, mint sok
munkával és több-kevesebb bukdácsolás árán kitalálni
maguknak ugyanazt.
Ez a kötet pedig éppen abban segíti a munkáltatókat,
hogy a számukra is a lehető legkedvezőbb úton és áron
jussanak el ahhoz, hogy a vállalatuknál a munkavédelem
helyes gyakorlatát valósítják meg.
A kötet rövid, ugyanakkor sok tudni érdemes ismerettel
szolgáló áttekintésekből és esettanulmányokból áll. Ezek
stílusa egyszerre célratörő, és világos, kitűnően követhető (nem meglepő, hiszen Lovas Gábor kitűnő szakíró).
Hozzájuk jogi szakmai magyarázatok csatlakoznak, amelyek igen jelentős mértékben segítik a megértésüket, és
a témában való tisztánlátást.
Első fejezete az egységes munkavédelmi hatóság megteremtését mutatja be, a leginkább hiteles módón, az
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelet
munkavédelmi elnökhelyettesének szavaival, a vele készített interjú segítségével. Ezt követően „Aki mindenért
felel” fejezetcímmel egy munkavédelmi koordinátor beszél a munkájáról, alapos betekintést adva e feladatkör
ellátásának tartalmába és jelentőségébe.
Az ezt követő fejezet eleje egy konkrét szakterületről, a
felvonókkal kapcsolatos munkavédelemről szól, majd az
építőipar aktuális munkavédelmi helyzetét elemzi. „Amiért semmi sem drága” címmel szól az újabb cím az
életvédelemről és a baleset elhárításról.
Mottója: az Európai Unió irányelvei szerint 2007 és
2012 között 25 %-kal kell csökkenteni a halálos munkahelyi balesetek számát. „Munkavédelem vállalkozásban” - ez a fejezetcím önmagáért beszél, és különösen
izgalmas témát takar.

Figyelemre méltó, hasznos olvasmány, amelynek az
egzotikus háttere különösen érdekes ízt ad.

„Szerszámgyár - barna mezőben” - igen fontos témakörként ez arról szól, hogy a lerobbant, volt gyárak
helyén létesített üzemek nehezebb helyzetben vannak,
mint a zöldmezős beruházásban létrehozott új létesítmények, mivel adott, örökölt helyzethez és feltételekhez
kell igazodniuk, vagy legalább is azokból kiindulniuk.
„Veresegyházon gyökeret vert az ok-fa” - ami persze
nem növény, hanem a tisztánlátást és a célszerű intézkedést segítő elemző eszköz. Szakmai értékét tanúsítja,
hogy vezető világcégek alkalmazzák.

Lovas Gábor - Dr. Nosztrai Judit: Más kárán - Munkavédelemről munkáltatóknak - Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

„Egységes követelmények” - munkavédelem az ország
egyik legnagyobb kereskedelmi üzlethálózatát működtető
cégnél. „Felelősség a munkavédelemért” - összefoglaló
értékelés a Munkabiztonsági és Foglalkoztatásegészségügyi Szövetség elnökétől.

Nagyon fontos, a szó legvalódibb értelmében közérdeket szolgáló tanulmányt adott közre a MGYOSZ. A címe

Hogy semmiképpen se a magunk kárán tanuljunk, és
főként ne okozzunk kárt, bajt a munkavállalóinknak.
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Sajtószemle
INNOVÁCIÓS MELLÉKLET GYEREKEKNEK
“...A Zsiráf újság bemutató jellegű innovációs mellékletet indított, melyben szerepel például a Magyar Innovációs Szövetség Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny felhívása is...”

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség
és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.

INNOVAL, 2007. DECEMBER, 39. OLDAL
17. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ
VERSENY

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, 2007.

MA & HOLNAP, 2007. VII. ÉVFOLYAM , 6. SZÁM, 10. OLDAL
ZÖLD K+F AZ EURÓPAI UNIÓBAN

OKTÓBER-NOVEMBER,

1.

OLDAL

A KUTATÁS -FEJLESZTÉSRE

RÜLT ENERGIÁT FORDÍTANAK

MA & HOLNAP, 2007. VII.

M1 LÁNGELME, 2007. NOVEMBER 11., 23 ÓRA
BESZÉLGETÉS DR. SZABÓ GÁBORRAL, PAKUCS JÁNOSSAL
MONSZPART ZSOLTTAL

MAGYARORSZÁG
ÉS

KOINE HÍRLEVÉL, 2007. NOVEMBER-DECEMBER
INNOVÁCIÓ: A PODOSZKÓPTÓL A SZÁMÍTÓGÉPES TERVEZÉSIG
„...1992-ben a Magyar Innovációs Kamara – a mai
Magyar Innovációs Szövetség elődje – magára vállalta
az eljárás szabadalmaztatásának kivitelezését, a szellemi tulajdonjogból való részesedés fejében...”
KOINE HÍRLEVÉL, 2007. NOVEMBER-DECEMBER
17. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ
VERSENY
RICHTER HÍREK, 2007. DECEMBER, 1. OLDAL
SZÜKSÉG VAN A MAGAS SZINTŰ OKTATÁSRA
HETEDIK ALKALOMMAL ÍTÉLTÉK ODA A RÁTZ TANÁR ÚR ÉLETM DÍJAKAT

RICHTER HÍREK, 2007. DECEMBER, 7. OLDAL
17. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ
VERSENY
MAGYAR TUDOMÁNY, 2007. DECEMBER, 1629. OLDAL
TUDÓS FÓRUM
WORLD SCIENCE FORUM III. – BUDAPEST
ÖSSZEFOGLALÓ A HARMADIK TUDOMÁNY VILÁGFÓRUMÁRÓL
ELNÖKÖK – FENNTARTHATÓSÁG – E GYÜTTMŰKÖDÉS
INNOVAL, 2007. DECEMBER, 8. OLDAL
LÁTVÁNYOSAN NÖVEKEDETT A MAGYAR

ÉVFOLYAM ,

6.

SZÁM,

12-15.

OLDAL

BIOTECHNOLÓGIAI CÉ-

A FELZÁRKÓZÓK CSOPORTJÁBÓL ÁTKERÜLT A

LESZAKADÓK KÖZÉ

“...Munkatársunk Szabó Gáborral, a Magyar Innovációs
Szövetség elnökével beszélgetett...”
MA & HOLNAP, 2007. VII. ÉVFOLYAM , 6. SZÁM, 18. OLDAL
INNOVÁCIÓ – GAZDASÁG – TÁRSADALOM
MA & HOLNAP, 2007. VII. ÉVFOLYAM , 6. SZÁM, 22. OLDAL
INNOVATÍV TECHNOLÓGIÁKKAL A MEGBÍZHATÓSÁG SZOLGÁLATÁBAN

MEGKEZDŐDÖTT A BEREMENDI CEMENTGYÁR MODERNIZÁCIÓJA
MA & HOLNAP, 2007. VII. ÉVFOLYAM , 6. SZÁM, 34. OLDAL
INNOVATÍV RENDSZER SEGÍTI A PET PALACKOK HASZNOSÍTÁSÁT
NAPI ÁSZ, 2007. DECEMBER 11., KEDD, 8-9. OLDAL
ÁTADTÁK AZ IDEI NOBEL-DÍJAKAT
TIZENKÉT ÚJ DÍJAZOTT VEHETTE ÁT A KITÜNTETÉSÉT
AZZAL JÁRÓ 277 MILLIÓ FORINTOT

ÉS AZ

METRO, 2007. DECEMBER 11., KEDD, 7. OLDAL
A GÖMBÖC A NEW YORK TIMES MAGAZINBAN
MAGYAR HÍRLAP, 2007. DECEMBER 11., KEDD, 10. OLDAL
MILLIÁRDOK A K+F-RE
„...Az Új Magyarország fejlesztési terv célja elsősorban
az exportképes tevékenységek támogatása és az innováció ösztönzésének elősegítése - hangzott el tegnap
Budapesten az Europrosperitas 2010 Alapítvány által
szervezett, A gazdasági versenyképesség növelése a
határ menti régiókban című konferencián...”

GEK SZÁMA AZ ELMÚLT KÉT ÉVBEN

A TUDOMÁNY NEM MEGÁLLÍTHATÓ
INNOVAL, 2007. DECEMBER, 12. OLDAL
“TÚL SOK KUTATÁSI PROJEKT VAN , AMI ÜZLETI

VÁLLALKOZÁS-

KÉNT ÁLCÁZZA MAGÁT

BÉRKUTATÓ “BUTIKOK”?
INNOVAL, 2007. DECEMBER, 16. OLDAL
AHOL A TUDÓSOK ÉS AZ ORVOSOK NAPI

SZINTEN KOMMUNI-

KÁLNAK

KUTATÓ -KÓRHÁZRÓL ÁLMODNAK
INNOVAL, 2007. DECEMBER, 26. OLDAL
FINN INNOVÁCIÓ: BOLDOG EMBEREK, VERSENYKÉPES

NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 11., KEDD, 1+5. OLDAL
AGYELSZÍVÁSBAN IS LEMARAD EURÓPA
„...Míg néhány évvel ezelőtt még nem volt kérdés, hogy
az USA-t, Európát és Japánt részesítik előnyben a világ
különböző részein élő jól képzett szakemberek, ma már
ezek az országok kezdik elveszíteni ezt az előnyüket.
Szakértők szerint az USA oktatási rendszerének fölénye
csökkent ázsiai versenytársaival szemben, mivel nem
fordított gondot az oktatás reformjára, vízumrendszere
pedig megnehezíti a legtehetségesebb külföldi kutatók
tartós letelepedését...
...Eközben a feltörekvő országok mindinkább képesek
otthon tartani jól képzett szakembereiket...”

GAZDA-

NOKIALANDBAN “KÉPES VAGY RÁ ”

NÉPSZABADSÁG, 2007. DECEMBER 11., KEDD, 23. OLDAL
ÁTADJÁK A NOBEL-DÍJAKAT

INNOVAL, 2007. DECEMBER, 35. OLDAL
ZSIRÁF ÚJSÁG

NÉPSZAVA , 2007. DECEMBER 11., KEDD, 16. OLDAL
ÁTADTÁK AZ IDEI NOBEL-DÍJAKAT

SÁG
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Sajtószemle
VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 11., KEDD, 3. OLDAL
ISMÉT INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
MAGYAR NEMZET, 2007. DECEMBER 11., KEDD, 16. OLDAL
SKANDINÁVIAI GÁLÁK
STOCKHOLMBAN ÉS OSLÓBAN ÜNNEPELTÉK AZ IDEI NOBEL-

BUDAPEST LOBBIZIK AZ ETI-ÉRT
„...Budapest is szerepel az Európai Technológiai Intézet
(ETI) lehetséges székhelyeinek listáján. A 2008-ban
létrehozandó intézmény az európai innováció, kutatás
és tudományos továbbképzés központja lesz...”

DÍJASOKAT

MAGYAR HÍRLAP, 2007.

„...Átadták tegnap a Nobel-díjakat. Az elismeréseket a
hagyományoknak megfelelően Oslóban a Nobel-díj bizottság vezetőjétől, Stockholmban pedig a svéd királytól
vehették át a kitüntetettek az alapító halálának évfordulóján...”

OLDAL

NÉPSZABADSÁG, 2007. DECEMBER 11., KEDD, 23. OLDAL
GÖMBÖC A NEW YORK TIMES MAGAZINBAN
MAGYAR TŐKEPIAC, 2007.

DECEMBER

12.,

SZERDA,

2.

DECEMBER

13.,

CSÜTÖRTÖK,

11.

ADÓKEDVEZMÉNNYEL KELLENE ÖSZTÖNÖZNI AZ INNOVÁCIÓT
„...Meghirdették tegnap a XVI. Magyar Innovációs
Nagydíj pályázatát. A kiírásra olyan cégek jelentkezhetnek, amelyek jelentős hasznot értek el innovációs tevékenységükkel. Ezt nem túl sok vállalkozás mondhatja el
magáról, a hazai gazdasági és jogi környezet ugyanis
nem kedvez az innovációnak...”
NAPI GAZDASÁG, 2007.

DECEMBER

13.,

CSÜTÖRTÖK,

OLDAL

OLDAL

A BKIK A MAGYAR NYELV Ű EURÓPAI SZABADALOMÉRT

KEZDŐDHET A HARC AZ EU INNOVÁCIÓS KÖZPONTJÁÉRT

NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 12., SZERDA, 9. OLDAL
SIKERES MAGYAR RÉSZVÉTEL A BIOTECHNICA KIÁLLÍTÁSON

OLDAL

VILÁGGAZDASÁG, 2007.

DECEMBER

13.,

CSÜTÖRTÖK,

5.

5.

NYERÉSBEN AZ INNOVÁCIÓ

NÉPSZABADSÁG, 2007. DECEMBER 12., SZERDA, 23. OLDAL
CSILLAGOS AGYKUTATÓ
„...Freund Tamás Széchenyi- és Bolyai-díjas akadémikus,
az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetének
igazgatója kapta idén a tudományos újságírók szavazatai
alapján az Év ismeretterjesztő tudósa címet...”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 12., SZERDA, 2. OLDAL
A MAGYAR NYELV Ű SZABADALMAKÉRT
„...A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara támogatja
azokat a civil kezdeményezéseket, hogy a Magyarországra érvényes európai szabadalmat a jövőben is kötelező legyen magyar nyelvre fordítani - mondta Petykó
Zoltán elnök Budapesten...”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 12., SZERDA, 6. OLDAL
MINDENKI GYŐZTES LEHET
AZ INNOVÁCIÓS EREDMÉNYEK PIACI HASZNOSÍTÁSÁBAN ÁLLAMI
SZEREPVÁLLALÁS SZÜKSÉGES

„...Bármennyire kiemelkedő színvonalúak a magyar
találmányok, a piacra jutásuk, gyakorlatba való átültetésük még mindig nem megoldott. Buzás Norbert, a
ValDeal Innovációs Zrt. szakmai vezérigazgatója szerint
mindenképpen szükség lenne az állam konzekvens szerepvállalására, hogy az induló projektek tőkeellátása
biztosított legyen...”
VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 12., SZERDA, TELEBIT
2. OLDAL
FELTALÁLÓK , ÖTLETGAZDÁK NE KÍMÉLJENEK!
„...Ötletdús feltalálókat vár fejlesztői csapatába az amerikai Cisco Systems...”
WWW.PENZCENTRUM.HU,

2007.

DECEMBER

13.,

CSÜTÖR-

TÖK

SZERETNÉL DÍJAT KAPNI ? LEGYEN HOZZÁ ÖTETED!
„…Tipikusan ilyen például a 16. alkalommal meghirdetett 2007. évi Innovációs Nagydíj is…”
METRO, 2007. DECEMBER 13., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL
ÉVI 100 MÉRNÖKÖT VESZ FEL A BOSCH
MAGYAR HÍRLAP, 2007.
OLDAL

DECEMBER

13.,

CSÜTÖRTÖK,

9.

GKM HÍRLEVÉL, 2007. DECEMBER 13.
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS : 2007. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS
NAGYDÍJ PÁLYÁZAT
HETI VÁLASZ, 2007. DECEMBER 13., 46-47. OLDAL
TÚLFESZÍTETT HÚR
„...Tragikusnak ítéli a magyar tudomány és a politika
viszonyát Gulyás Balázs akadémikus, a stockholmi
Karolinska egyetem agykutató-professzora, akit a hazai
kutatás-fejlesztésről a budapesti tudományos világfórum
után kérdeztünk...”
HETI VÁLASZ, 2007. DECEMBER 13., 47. OLDAL
NEUTRONBÁZIS ÉPÜLHET DEBRECENBEN
„...Egy svéd és egy spanyol pályázattal kel versenyre
Debrecen, hogy Magyarországon épüljön meg az európai neutronkutató központ (european spallation source
ess). az egymilliárd eurós beruházás, ha megvalósul,
csúcstechnológiát hozna az országba, és negyven évre
négyezer kutatónak biztosítana kutatási lehetőséget...”
HETI VÁLASZ, 2007. DECEMBER 13., 48. OLDAL
MENEDZSEREK INTERNETES KÉPZÉSE
„...Elindult a magyar innovációs szövetség és az
Innostart
alapítvány
közös
innovációsmenedzserképzése. a szövetség a közelmúltban - a gazdasági
minisztérium támogatásával - kézikönyvben foglalta
össze a témakör főbb elméleti és gyakorlati ismereteit...”
HETI VÁLASZ, 2007. DECEMBER 13., 48. OLDAL
ARCRA ÍRVA
„...A legújabb magyar fejlesztés, a mesterséges intelligenciára épülő arcfelismerő program a legkülönfélébb
alkalmazási területeken használható a humánerőforrásmenedzsmenttől kezdve a biztonságtechnikáig...”
NÉPSZABADSÁG, 2007. DECEMBER 14., PÉNTEK, 5. OLDAL
EGYETEMEK: CSAK A JÓK MARADNAK TALPON ?
„...Három évre szóló fenntartói megállapodást kötött az
oktatási és kulturális miniszter 29 állami felsőoktatási
intézmény vezetőjével. Ennek lényege: amelyik egyetem
nem nyújt minőségi oktatást, bajba kerül. A jó színvona-
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lú intézmények
lesz...”

finanszírozása

VILÁGGAZDASÁG, 2007.

viszont

kiszámítható

NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTF , NAPI INNOIV. OLDAL
VÁLLALKOZÁSOK BEVONÁSÁVAL VALÓSULNAK MEG A NAGY ÍVŰ

VÁCIÓ,
DECEMBER

14.,

PÉNTEK,

1+5.

OLDAL

EGYETEMI FEJLESZTÉSI PROJEKTEK

ALAGÚTTŰZ

ISMÉT SEREGHAJTÓ LETT MAGYARORSZÁG
„...BEMARADÁS.
Magyarország
Lengyelországgal
együtt a legkritikusabb értékelést kapta az Európai Bizottságtól a versenyképességi célok elérését szolgáló
nemzeti reformprogramok végrehajtásának felülvizsgálatakor...”

MAGYAR NEMZET, 2007. DECEMBER 17., HÉTFŐ, 2. OLDAL
MEGBÉNULHAT A TUDOMÁNYOS ÉLET
A KORMÁNY SZERINT INFORMÁCIÓ NÉLKÜL IS LEHET KUTATNI
„...Súlyos veszély fenyegeti az Elektronikus információszolgáltatás nemzeti programot, ezért megbénulhat a
magyar tudományos élet, és elvész a kormány által oly
sokat hangoztatott innovációs versenyképesség. Olyan
ez, mint ha a futónak a fél lábát levágnák – véli az egyik
egyetem lapunknak nyilatkozó intézetigazgatója...”
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTFŐ, 12. OLDAL
KUTATÓCSERE LENGYELORSZÁGGAL
„...A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
január 31-i határidővel pályázatot hirdetett a Magyar
Köztársaság és a Lengyel Köztársaság közötti kormányközi tudományos és technológiai együttműködés
keretében kutatás-fejlesztési projektek kutatócseréjének
támogatására...”
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTFŐ, NAPI INNOI+II. OLDAL
FEHÉR FOLT A MENEDZSMENTINNOVÁCIÓ MAGYARORSZÁGON
INTERJÚ TOMKA JÁNOSSAL, A KPMG-BME AKADÉMIA TÁRS-

VÁCIÓ,

ELNÖKÉVEL

„...Egyelőre csak elvétve akad cégvezető, aki hallott
Magyarországon a menedzsmentinnovációról. Pedig a
szervezetek megszokottól eltérő fejlesztésének kritikus
jelentősége lehet például a kkv-knál...”
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTFŐ, NAPI INNOI+IV. OLDAL
A SZAKEMBERHIÁNY AZ INNOVÁCIÓ GÁTJA
„...A megfelelő emberi erőforrás hiánya az innováció
szűk keresztmetszete Magyarországon - derül ki a GKI
és a Kopint-Tárki legújabb tanulmányaiból. A megkérdezett vállalatok színvonalas oktatást és hathatós
innovációpolitikát sürgetnek...”

VÁCIÓ,

17.,

CSÍPŐPROTÉZISEK

ÉLETTARTAMÁNAK

NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTF , NAPI INNOVÁCIÓ, V. OLDAL
VERSENYKÉPESSÉGBEN IS BELESZÜRKÜLTÜNK A KÖZÉPMEZ NYBE
KÉNT A HUMÁN ERŐFORRÁS, AZ INTÉZMÉNYI KÖRNYEZET ÉS

A FIZIKAI INFRASTRUKTÚRA HÚZ VISSZA

HETEK, 2007. DECEMBER 14., PÉNTEK, 3. OLDAL
MAGYAR TALÁLMÁNY A GÖMBÖC
„...EGY MAGYAR találmány is helyet kapott a 2007-es
év 70 legérdekesebb ötlete között, melyet a The New
York Times magazin különszámában publikáltak. A Domokos Gábor és Várkonyi Péter által kitalált Gömböc
különlegessége abban rejlik, hogy ez az első ismert
homogén test, melynek egy stabil és egy instabil, azaz
összesen két egyensúlyi pontja van...”

DECEMBER

ESETÉN,

MEGHOSSZABBÍTÁSÁBAN SEGÍTHET AZ ÚJ MŰANYAGCSALÁD

F

KATOLIKUS RÁDIÓ, 2007. DECEMBER 14.
INTERJÚ DR. ANTOS LÁSZLÓVAL

NAPI GAZDASÁG, 2007.
VÁCIÓ, II. OLDAL
ELSŐSORBAN AZ ÁRBAN,
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HÉTFŐ,

NAPI INNO-

NEM A K+F-BEN VERSENYEZNEK A

MAGYAR NAPKOLLEKTORGYÁRTÓK

GOMBAMÓD NŐ A SZÁMUK, DE RITKÁN SZABADALMAZTATNAK

„...A keresleti oldal versenyképessége, a külföldi
m ködőtőke beáramlása alapján Magyarország az új
EU-tagállamok élmezőnyébe tartozik, a vállalati szféra
alacsony részesedése a k+f-ből, a fizikai infrastruktúra
vagy a cégalapítás időszükséglete viszont visszahúzza a
fejlődést. A GKI Gazdaságkutató Zrt. nemrég megjelent
évkönyvében immár másodszor elemezte a magyar
gazdaság versenyképességét...”
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTF , NAPI INNOV. OLDAL
AZ INNOVÁCIÓ A VÁLASZ A GAZDASÁGI KIHÍVÁSOKRA
„...Az MFB-nek van innovációt, fejlesztést segítő hitelprogramja, ami azt mutatja, hogy stratégiai kérdésnek
tartjuk a tudomány eredményeinek összekapcsolását a
gazdasággal...”
AZ ÜZLETI LEHETŐSÉGEKRE IS GONDOLNAK A FIATAL KUTATÓK

VÁCIÓ,

NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTF , NAPI INNOVÁCIÓ, VII. OLDAL
MEGÁLLJT PARANCSOLNÁNAK A HAMISÍTÁSNAK
„...Hamisítás elleni nemzeti testület létrehozására tett
javaslatot Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) elnöke és Kondorosi Ferenc, az Új rend és
szabadság programért felelős kormánybiztos...”
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTF , NAPI INNOVÁCIÓ, VII. OLDAL
ÚJABB INNOVÁCIÓS VERSENYT HIRDET A VALDEAL
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTF , NAPI INNOVÁCIÓ, VIII. OLDAL
DEBRECEN SZÁLLHAT HARCBA ELSŐ HELYEN A NEUTRONKUTATÓÉRT

„...Debrecen nyerte a magyar háziversenyt az Európai
Neutronkutató Központért, az unió azonban csak jövőre
dönt arról, hol lesz a közösség óriás k+f beruházása. Az
ESS közvetlenül 500-600 munkahelyet és akár ezermilliárdos befektetést hozhat. Magyarország malmára
hajthatja a vizet a nemzetközileg elismert szakembergárda, továbbá az is, hogy az EU a k+f kapacitások
területi kiegyenlítésére törekszik...”
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTF , NAPI INNOVIII. OLDAL
A RUGALMASABB OKTATÁS IS SEGÍTENÉ A FIATAL KUTATÓK

VÁCIÓ,

DOLGÁT

INTERJÚ BUZA DÁNIELLEL, AZ ITITV ELSŐ HELYEZETTJÉVEL ,
EURÓPAI SZABADALMI HIVATAL KÜLÖNDÍJASÁVAL
VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 17., HÉTF , 6. OLDAL
DÍJAZZÁK AZ INNOVÁCIÓT
A TÖBBLETEREDMÉNYT, AZ EREDETISÉGET ÉRTÉKELIK

AZ
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MAGYAR PAPÍRBILIN ÜL AZ AMERIKAI GYERMEK

WWW.VG.HU,

2007. DECEMBER 17.
A TÖBBLETEREDMÉNYT, AZ EREDETISÉGET ÉRTÉKELIK
DÍJAZZÁK AZ INNOVÁCIÓT
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 18., KEDD, ÉLELMISZERBIZTONSÁG MELLÉKLET, 10. OLDAL
KUTATÁS- FEJLESZTÉS ÉS STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉS A PÁSZTOR HÚS KFT -NÉL
VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 18., KEDD, 3. OLDAL
FORRÁSOK A FELSŐOKTATÁS ELMARADÁSÁNAK MÉRSÉKLÉSÉRE
VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 18., KEDD, 5. OLDAL
VETÉLKEDÉS AZ ETI-ÉRT
NEM INDUL ROSSZ ESÉLYEKKEL MAGYARORSZÁG A TECHNOLÓ-

NÉPSZABADSÁG, 2007. DECEMBER 19., SZERDA, 15. OLDAL
ARANY LESZ A MAGYAR BILIB L
A HAZAI TALÁLMÁNYBÓL AZ AMERIKAI BEFEKTETŐ 75 MILLIÓ
DARABOS FORGALOMMAL SZÁMOL

NÉPSZABADSÁG, 2007. DECEMBER 19., SZERDA, 15. OLDAL
AZ ELSŐ FECSKÉT KÖVETIK A TÖBBIEK
„...Egy-két hónapon belül több, a ValDeal által felkarolt
projekt is a célegyenesbe fordulhat. Az elmúlt hetekben
tartott amerikai bemutatókon sok új technológia hasznosítására sikerült befektetési szándéknyilatkozatot
kötnie az ötletgazdáknak és az innovációs szervezet
vezetőinek...”

GIAI INTÉZET KÖZPONTJÁÉRT

NAPI ÁSZ, 2007. DECEMBER 19., SZERDA, 1. OLDAL
VALAMI AMERIKA
„...AMERIKA- Rövidesen megkezdik egy magyar találmány, nevezetesen az eldobható papírbili forgalmazását
az Államokban. Egy ottani cég ugyanis megvásárolta a
Magyarországon már kapható termék gyártási és forgalmazási jogát. A papírbili kisgyermekes családok utazását teszi kényelmessé, hiszen bármikor elővehet , ha
a szükség úgy hozza...”
METRO, 2007. DECEMBER 19., SZERDA, 7. OLDAL
A KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNOVÁCIÓS ALAPBA…
„…az idén körülbelül 42 milliárd forintot fizettek be felefele arányban a cégek, illetve a központi költségvetés....”
MAGYAR HÍRLAP, 2007.

DECEMBER

19.,

SZERDA,

10.

OLDAL

KEVÉS FORRÁS JUT AZ EGYETEMI KUTATÁSRA
„...Jövőre 56 milliárd forintból gazdálkodhat a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) – jelentette be
tegnap Pártos Ferenc, a szervezet elnöke. Szavaiból az
is kiderült: szeretné elérni, hogy a hivatalnál megmaradt milliárdos forrásokat ne zárolja a költségvetés...”
MAGYAR TŐKEPIAC, 2007.

DECEMBER

19.,

SZERDA,

2.

OLDAL

AZ IDÉN 42 MILLIÁRD FORINT AZ INNOVÁCIÓS ALAPBAN
„...Kutatási és Technológiai Innovációs Alapba az idén
körülbelül 42 milliárd forintot fizettek be fele-fele arányban a cégek, illetve a központi költségvetés - ismertette
Pártos Ferenc, a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal elnöke...”
MAGYAR TŐKEPIAC, 2007.

DECEMBER

19.,

SZERDA,

2.

OLDAL

A KNORR-BREMSE FEJLESZTÉSRE FORDÍT 3 MILLIÁRD FORINTOT
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 19., SZERDA, 2. OLDAL
HÚSZMILLIÁRDOT KAPTAK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSRE A VÁLLALATOK

„...Közel 20 milliárd forintra pályázhattak az idén a kisés középvállalkozások a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) elsősorban kis- és középvállalkozásoknak szóló Jedlik Ányos pályázatán...”

NÉPSZAVA , 2007. DECEMBER 19., SZERDA, 16. OLDAL
MAGYAR PAPÍRBILI AMERIKÁBAN
VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 19., SZERDA, 3. OLDAL
AZ INNOVÁCIÓS ALAPBAN 42 MILLIÁRD
VILÁGGAZDASÁG, 2007.

DECEMBER

19.,

SZERDA,

12.

OL-

DAL

TOVÁBB FEJLESZT A KNORR-BREMSE
RÁDIÓQ, 2007. DECEMBER 20., CSÜTÖRTÖK
INTERJÚ DR. ANTOS LÁSZLÓVAL A MAGYAR INNOVÁCIÓS
KLUBRÓL
FIGYEL , 2007. DECEMBER 20.-2008. JANUÁR 2., 85-88.
OLDAL

TOTÁLIS BIZONYTALANSÁG
AZ IPARPOLITIKA TOVÁBBRA SEM SEGÍTI A K+F BERUHÁZÁSOKAT , AMI PADLÓRA KÜLDHETI A HAZAI GYÓGYSZERGYÁRTÁST
ÁLLÍTJA AZ EGIS NYRT. VEZÉRIGAZGATÓJA , GÁL PÉTERNÉ.
MAGYAR HÍRLAP, 2007. DECEMBER 21., PÉNTEK, 8. OLDAL
DÍJAZTÁK A MAGYARORSZÁGI SZELLEMI TŐKÉT
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 21., PÉNTEK, RÉGIÓK,
3-5. OLDAL
CÉL A GAZDASÁGI VERSENYKÉPESSÉG JAVÍTÁSA
ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI R ÉGIÓ
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 21., PÉNTEK, RÉGIÓK,
12+13. OLDAL
REGIONÁLIS TUDÁSCENTRUM A GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT
F ISKOLÁN
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 21., PÉNTEK, RÉGIÓK,
14+15. OLDAL
BIZTOS ALAPOKRA ÉPÜLŐ INNOVATÍV JÖVŐKÉP A MISKOLCI
EGYETEMEN
„...A Miskolci Egyetem az ország egyik legkomplexebb,
infrastrukturálisan és szellemi potenciállal egyaránt
b ségesen ellátott felsőoktatási intézménye. Az egyetem a régió gazdasági és kulturális fejlődésében is
kulcsszerepet szeretne vállalni. Az észak-magyarországi
universitas helyzetéről és jövőképéről beszélgettünk
prof. dr. Patkó Gyulával, az egyetem rektorával...”

NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 19., SZERDA, 3. OLDAL
BŐVÍTI K+F TEVÉKENYSÉGÉT A KNORR-BREMSE

NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 21., PÉNTEK, RÉGIÓK,
16. OLDAL
A JÖVŐ ÚTJÁT AZ ANYAGTUDOMÁNY SEGÍTSÉGÉVEL LEHET KIJE-

NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 19., SZERDA, 4. OLDAL

LÖLNI
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„...A Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kara a
magyarországi anyagtudományi és anyagtechnológiai
kutatások egyik központja. Bár a - nem is annyira távoli jövőnk egyik meghatározó ágazatáról van szó, a téma
iránti érdeklődés egyelőre mérsékelt. Az anyagtudomány rendkívül izgalmas, olykor megdöbbentő világába
a kar dékánjától, dr. Gácsi Zoltán professzortól kaptunk
rövid betekintést...”
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 21., PÉNTEK, RÉGIÓK,
17. OLDAL
EGYEDÜLÁLLÓ GAZDASÁGFEJLESZTÉSI SEGÍTSÉG MISKOLCON
„...Csaknem hároméves sikeres tevékenysége után új
formában folytatja tevékenységét az ország egyetlen
közgazdaság-tudományi témájú kooperációs kutatóközpontja: a Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment
Kooperációs Kutatási Központja (ImKKK) a jövőben 100
százalékos egyetemi tulajdonú gazdasági társaságként
működik tovább. Az UNI-FLEXYS Kft. az egyetem, a
régió és a partnervállalatok versenyképességének növelésére törekszik - hazai és nemzetközi szinten egyaránt...”
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 21., PÉNTEK, RÉGIÓK,
34. OLDAL
CÉL A KONCENTRÁLT ÜZLETI ALAPON MŰKÖD "SCIENCE PARKOK" KIALAKÍTÁSA
„...A magyar innovációs rendszer intézményi hiányossága, hogy fejletlen az innovatív kkv-k alapítását és megerősödését szolgáló technológiai és üzleti inkubáció,
jórészt hiányoznak a hídképző (bridging), innovációs
szolgáltató intézmények. Éppen ezért az ÚMFT egyik
kiemelt prioritása az innovációs hídképzők, technológiai
parkok és inkubátorok, valamint technológiatranszferirodák országos hálózatának kiépítése - tájékoztatta
lapunkat Lévay Erika, a Budapest Bank (GE Money
Bank) EU-szakértője...”
NÉPSZABADSÁG, 2007. DECEMBER 21., PÉNTEK, 14. OLDAL
PRO ÉS KONTRA
„...Petícióban tiltakoznak a tanárok az Oktatási és Kulturális Minisztérium jogszabálytervezete ellen, amely szerint a 11. osztályban az eddigi 2,5 óra helyett 2 óra
fizika lenne, a kémia esetében a 7-8-9. évfolyamon 2
óra helyett 1,5 órát javasolnak...
...„Ma meghirdetem az Amerikai Versenyképesség
Kezdeményezést, hogy elősegítsük az innovációt gazdaságunk minden területén, és hogy gyermekeinknek
szilárd alapozást adjunk matematikában és a természettudományokban. (Taps.) Először: azt javaslom, hogy
duplázzuk meg a legkritikusabb fizikai alapkutatási programok szövetségi támogatását a következő tíz évben.
(…) Másodszor: azt javaslom, hogy állandósítsuk a
kutatási és fejlesztési adóhitelt. (Taps.) Harmadszor:
bátorítsuk gyermekeinket, hogy több matematikát és
természettudományt tanuljanak, és érjük el, hogy ezen
tantárgyak oktatásának színvonala más országokéval
versenyképes legyen.” George W. Bush 2006. január
31-i beszéde az unió helyzetéről...”
NAPI GAZDASÁG, 2007. DECEMBER 28., PÉNTEK, 2. OLDAL
A CSEPPFOLYÓSÍTOTT FÖLDGÁZ MAGYAR TALÁLMÁNY
NÉPSZABADSÁG, 2007. DECEMBER 29., SZOMBAT , 4. OLDAL
REFORMLENDÜLETBEN A FELSŐOKTATÁS
KOPOGTATÓ POLGÁRMESTEREK , MENEKÜLŐ FŐISKOLÁK
ZSIRÁF, 2008. JANUÁR, 45. OLDAL

Sajtószemle
FIATAL FELTALÁLÓK ÉS TUDÓSJELÖLTEK , FIGYELEM!
„...A Magyar Innovációs Szövetség az Oktatási és Kulturális Minisztériummal, valamint a Duna Televízióval
karöltve meghirdette a 2007/2008-as tanév Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyét.
Ez már a 17. alkalom, hogy az ifjú zsenik összemérhetik
tudásukat, kreativitásukat és ötletességüket. Dr. Szabó
Gábor professzor, a szövetség elnöke munkájáról és a
versenyhez fűződő élményeiről mesélt...”
MAGYAR NEMZET, 2008. JANUÁR 2., SZERDA, 13. OLDAL
NINCS PÉNZ TALÁLMÁNYOKRA
JELENTŐSEN VISSZAESETT A SZABADALMI KÉRELMEK SZÁMA
WWW.NATIONALGEOGRAPHIC. HU,

2008. JANUÁR 2.
FIATAL TUDÓSOK , FOGYTÁN AZ IDŐ!
„...Péntek délutánig lehet jelentkezni a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre...”
MAGYAR HÍRLAP, 2008. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK, 4. OLDAL
NEHÉZ ESZTENDŐ VÁR A HAZAI KÖZOKTATÁSRA
„..."A közoktatás lesz az idén a legnehezebb helyzetben,
hiszen a büdzsé harmincmilliárd forintot von ki a rendszerből. A felsőoktatás támogatásának szerény növekedése a bér- és dologi kiadások emelkedését sem pótolja
majd" – mondta a Magyar Hírlapnak Pálinkás József
akadémikus, az Orbán-kormány oktatási minisztere. Az
oktatáspolitikus nagy veszélyt lát az iskolai teljesítmények csökkenésében és abban, hogy a liberális oktatáspolitika kiveszi a tanárok kezéből a jó értelemben vett
nevelési és fegyelmezési eszközöket. Pálinkás József
egyedül a kutatás-fejlesztés finanszírozásában lát némi
javulást 2008-ban...”
MAGYAR T

KEPIAC,

2008.

JANUÁR

3.,

CSÜTÖRTÖK,

12.

OLDAL

A NOVARTIS BEZÁRJA EGYIK BÉCSI KUTATÁSI KÖZPONTJÁT
VILÁGGAZDASÁG, 2008. JANUÁR 3., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL
TÁRSADALMI VÁLLALATI DÍJ
A MAGYAR CÉGEK NEMZETKÖZI HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉRE IS LEHET SÉGET KAPNAK

„...A Napra-Forgó Rehabilitációs Kht. nyerte a Schwab
Alapítvány és a Boston Consulting Group (BCG) által
alapított Az év Társadalomtudatos Vállalkozási díjat
2007-ben...”
168 ÓRA, 2008. JANUÁR 3., 30-31. OLDAL
KI ÁLLHAT A DOBOGÓRA ?
„...Hogyan juthat jó pozíciókhoz Európa a gazdasági
versenyben? Miként illeszthető a szakképzettség, az
oktatás a versenyképesség követelményeihez, milyen
szakmák a legkívánatosabbak, és mi lehet az egyén
célja ebben a versenyben? Alkalmas-e Európa innovációs kultúrája, technikai és piacteremtési hagyománya
arra, hogy országai helytálljanak a globális versenyben?
Egyebek között ezekre a kérdésekre keresték a választ
az Európai Tudományos és Művészeti Akadémia Budapesten tanácskozó kiválóságai. Az idei Globális versenyképességi jelentés tükrében ad képet az érvekről és
következtetésekről Szentgyörgyi Zsuzsa...”
HVG, 2008. JANUÁR 3., 92-94. OLDAL
GYORSÍTÁSI VERSENY
VERSENY AZ EURÓPAI NEUTRONKUTATÓÉRT
„...A svédországi Lund, a spanyolországi Bilbao és Debrecen között fog eldőlni a vetélkedés, hol legyen a világ
legnagyobb neutronkutató központja...”
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Várható események
LÁNCHÍD RÁDIÓ, 2008. JANUÁR 4., PÉNTEK
INTERJÚ DR. ANTOS LÁSZLÓVAL AZ IFJÚSÁGI VERSENNYEL
KAPCSOLATBAN

NAPI GAZDASÁG, 2008. JANUÁR 4., PÉNTEK, 9. OLDAL
HATMILLIÁRDOS BAU -POLISZ SZENTENDRÉN
„...Innovációs és információs építési klaszter fejlesztését
tervezi az Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Kht.
Az építési engedélyeztetés alatt lévő projekt az NFÜ és
a főváros által preferált polisz-programhoz csatlakozó
bau-polisszá formálható a későbbiekben...”
VILÁGGAZDASÁG, 2008. JANUÁR 4., PÉNTEK, 1+5. OLDAL
MILLIÁRDOS KUTATÁSI PPP-K
„...CSÚCSTECHNOLÓGIA. Tavasszal jelenhetnek meg az
első pályázati felhívások az EU kutatási támogatásai
között most debütáló közösségi-magán együttműködésekre. Az első körben négy szakterületen várják az
érdeklődő cégek jelentkezését: a különféle készülékekbe
ágyazott („láthatatlan") számítógépek, az innovatív
gyógyszerek, a légi közlekedés és a nanoelektronikai
technológiák fejlesztése terén...”
HETEK, 2008. JANUÁR 4., PÉNTEK, 18-19. OLDAL
MESTERSÉGES ÉLET, LÁTHATATLAN EMBER
TUDOMÁNYOS, FANTASZTIKUS
„...Izgalmas és termékeny évre számíthatunk a tudományban 2008-ban is, melyben várhatóan az
őssejtkutatás, a mesterséges élet és az űrtechnológia
hírei fognak dominálni...”
METRO, 2008. JANUÁR 7., HÉTFŐ, 4. OLDAL
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HAZÁNK JÓL TELJESÍT A RÉGIÓBAN
FELMÉRÉS
„...A csúcstechnológiai termékek kivitele a visegrádi
országokban (V4) 10 év alatt jelentősen bővült, a legdinamikusabb teljesítménynövekedés Magyarországon
figyelhető meg – állapítja meg az ICEG Európai Központja legfrissebb összegzésében...”
MAGYAR HÍRLAP, 2008. JANUÁR 5., SZOMBAT , 12. OLDAL
ESÉLYEK ÉS REMÉNYEK
MAGYAR JÖVŐKÉPEK ÉS NEMZETSTRATÉGIAI PILLÉREK 7.
„...A jobb nemzeti önismeret mellett a világ alaposabb
megismerése is szükséges ahhoz, hogy sikerrel kecsegtető magyar jövőképet és nemzetstratégiát vázoljunk fel.
Milyen esélyeket nyit a magyar nemzetnek időbeli otthonunk, a 21. század? Térbeli hazánk Európa – milyen
reményeket ébreszt a Kárpát-medence népeiben az
európai integráció? Kínál-e a mai globális kor nemzeti
sikert nekünk, magyaroknak?...”
NÉPSZABADSÁG, 2008. JANUÁR 7., HÉTF , 1+15. OLDAL
KUTATÁS HELYETT REKLÁM
A NAGY CÉGEK ÁZSIÁBA TELEPÍTIK FEJLESZTÉSI RÉSZLEGEIKET
NÉPSZABADSÁG, 2008. JANUÁR 7., HÉTF , 20. OLDAL
KÁLMÁN RUDOLF „MŰSZAKI NOBEL-DÍJA”
„...Kálmán Rudolf, az MTA tiszteletbeli tagja, a Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet (SZTAKI)
intézeti tanácsának tagja megkapta a Charles Stark
Draperdíjat, a legnagyobb elismerést, ami a műszaki
tudományok területén a világon elnyerhető...”

Várható események
A Magyar Minőség Társaság 2008. február 9-én rendezi meg a Minőségszakemberek találkozóját. A délelőtti
kerekasztal-beszélgetés témája: "Tanúsítás túl az ISO 9000-en...". Bővebb felvilágosítás a www.quality-mmt.hu portálon olvasható.
További információ: Magyar Minőség Társaság, 1091 Budapest, Üllői u. 25.
Tel.: 1/456-6951, Fax: 1/456-6954, E-mail: titkarsag@quality-mmt.hu

A győri Széchenyi István Egyetem Egyetemi Hallgatói Külügyi Bizottsága az egyetem parkolójában megrendezi a III.
Széchenyi Futam®-ot, az alternatív hajtású járművek harmadik, immár határainkon túl is meghirdetett versenyét,
2008. áprilisában.
A versenyre a nevezési határidő 2008. február 1. A „Hobbi" kategóriában olyan csapatok jelentkezését várják,
amelyek fő célja egy minimális költségekkel, túlnyomórészt újrahasznosított alkatrészekből épülő jármű építése,
amely ötletes megoldásaival próbál hozzájárulni a jövő járművének körvonalazásához. Ez tekinthető a tavalyi „Amatőr" kategória továbbélésének, míg a „Profi" kategóriát két részre osztva kialakították a „Prototípus" és a „Szériaautó-átalakítás" csoportokat.
Előbbiben olyan csapatok állhatnak rajthoz, amelyek teljesen egyénileg fejlesztett szerkezetű járművet terveznek és
gyártanak a futamra, utóbbiban pedig azok, amelyek közúti forgalomban részt vevő gépkocsikat alakítanak át alternatív módon üzemeltethetővé.
A fő különbség a „Hobbi" kategóriához képest, hogy ott főként a mérnökhallgatók közötti csapat- és műhelymunka
eredményeként jönnek létre a pályaművek, míg a „Prototípus" és a „Szériaautó-átalakítás" csoportokban indulók
munkáját cégek, tanszékek, tudásközpontok segítik oly módon, hogy a kivitelezéshez szükséges anyagi, szellemi és
infrastrukturális alapok megteremtésében jelentős szerepet vállalnak.
További információk, a versenyszabályzat, képek és videók a www.ahjv.hu honlapon találhatók.
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Várható események

Az INNOSTART ezúton szeretné tájékoztatni az ICT-szektorban tevékenykedőket, hogy a 2008-as hannoveri CeBIT
kiállítás - amely a világ vezető ICT szakkiállítása -, az „IRC Future Match” a technológia és kutatási projekt alapú
partnerkereső rendezvény 2008. március 4-9. között kerül megrendezésre. A rendezvény célja, hogy a vásáron
kiállítóként vagy látogatóként résztvevő szervezetek előre megszervezett technológiatranszfert vagy kutatási projektkonzorcium létrehozását célzó kétoldalú megbeszéléseket tudjanak folytatni. A partnerkeresőn való részvétel teljesen ingyenes, sőt a résztvevők ingyenes belépőt kapnak a vásárra is.
Idén első alkalommal lehetőséget kap 10 szervezet arra is, hogy kedvezményes áron standrészt béreljen az alsószászországi standon, ahol a partnerkereső is megszervezésre kerül. A standok 3500 euróba kerülnek a kiállítás
teljes idejére, amely ár igen kedvezményesnek tekinthető a vásár rendes standáraihoz képest (bővebb információ a
szervezőktől kapható). Néhány kiválasztott, projektötletet feltöltő szervezet részvételének pénzügyi támogatására a
rendezvény magyar szervezőjének, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek lehetősége van.
Regisztráció: 2008. február 6.
Tárgyalópartnerek kiválasztása: 2008. február 13.
Tárgyalások visszaigazolása a cégek részéről: 2008. február 20.
Tárgyalási menetrendek kiküldése: 2008. február 25.
B vebb információ a partnerkeresőről és regisztráció: www.futurematch.cebit.de és Heilingbrunner Klára: 4631014, 20/591-4119, hklara@mail.bme.hu.

Hogyan segíti a Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
a magyarországi kis- és középvállalkozások
t kéhez és Európai Uniós fejlesztési támogatáshoz jutását
címmel tart Vállalkozásfejlesztési Fórumot a Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési
Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a NAPI Gazdaság
2008. január 23-án (szerda) 14:30 órai kezdettel Budapesten
(V. Kossuth L. tér 6-8, VI. em. 635. terem).
Az előadó Zoltán Csaba, vezérigazgató lesz.
A magyarországi kis- és középvállalkozások legnagyobb problémája a tőkehiány, amely akadályozza a működésüket és még inkább a fejlődésüket, jövedelemtermelő- és versenyképességük
növelését. A Start Tőkegarancia Zrt. két pénzügyi terméket kínál, amelyek e vállalkozások tőkéhez és európai uniós fejlesztési támogatáshoz jutását segítik elő. Röviden összefoglalva, ezek
a következők:
Az egyedi tőkebefektetéshez kapcsolódó befektetési tőkegarancia termék esetében a Start
Zrt. kezességet vállal a befektetőnek a magyarországi kis- és középvállalkozásokban tőkeemeléssel megvalósított befektetése megtérítésére, legfeljebb 80% mértékben, abban az esetben,
ha a célvállalat felszámolás vagy végelszámolás alá kerül a garancia futamideje alatt. Ez igen
jelentős mértékben csökkenti a befektető kockázatát, aminek köszönhetően a vállalatok sokkal
könnyebben juthatnak ilyen befektetéshez. A garancia díja évi 1 és 4% között alakul, meghatározására a Start Zrt. kockázatértékelése alapján kerül sor.
A Start Zrt. közvetlen pályázati kezességvállalás terméke lehetővé teszi, hogy a kis- és középvállalkozások a Start kezességvállalásával teljesíthessék – tehermentes ingatlan vagy bankgarancia hiányában is – a vissza nem térítendő európai uniós támogatás megszerzéséhez szükséges biztosítéki feltételeket. A Start Zrt. kezességvállalásához nem igényel fedezetet a vállalkozástól. A Start kezességvállalása a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség által elfogadott pályázati
biztosíték. A kezességvállalás díja mindössze évi 2%.
A Start Zrt. kezességvállalásainak teljesítését a 6,4 milliárd Ft értékű Start Garancia Alap biztosítja. További információk a Start Zrt. honlapján: www.startgarancia.hu. A fenti termékei a
honlapjáról letölthető formanyomtatványon igényelhetőek. A részvétel díjmentes.
További információ a szakmai vezetőtől, a Tagozat elnökétől, Dr. Osman Pétertől (tel: 4308328).
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A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY meghirdeti
a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal,
a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal,
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,
a Magyar Szabadalmi Hivatallal,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával
közösen

A 2007. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT.
A 16. alkalommal kiírt PÁLYÁZATON azok a
Magyarországon bejegyzett társaságok vehetnek
részt, amelyek a 2007. évben kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások,
új szolgáltatások értékesítése) jelentős hasznot
értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet.
Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval
újból pályázni nem lehet.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG a Magyar Innovációs Alapítvány Kuratóriuma által felkért szakemberekből
áll, elnöke a gazdasági és közlekedési miniszter.
A 2007. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázat értékelésének szempontjai:
1. 2007-ben elért többlet eredmény vagy többletárbevétel és egyéb műszaki, gazdasági
előnyök
2. eredetiség, újszerűség

TARTALMI követelmények:
egyoldalas összefoglaló: az innováció tárgyának ismertetése; továbbá az innovációt
megvalósító szervezet(ek) neve, címe, telefonszáma, e-mail címe; valamint az innováció
gazdasági és egyéb eredményeinek, referenciáinak felsorolása,
részletes leírás a megvalósításról és az elért
piaci, ill. gazdasági eredményről (többleteredmény, többlet éves árbevétel, piaci részesedés növekedése stb.) max. 10 A/4-es
oldalon,
referenciák (szakvélemény, vevők véleménye,
fotó, videofilm, szakcikk stb.).
nyilatkozat a közölt adatok, információk hitelességéről, valamint a szellemi tulajdonvédelmi
jogokról.

3. társadalmi hasznosság.
Az év legjelentősebb innovációját elismerő Nagydíj
mellett további kiemelkedő innovációs teljesítmények a GKM, az FVM, a KvVM, az NKTH, az
MSZH és az MKIK 2007. évi innovációs díját
kapják.
A díjak ünnepélyes átadására 2008. március végén kerül sor az Országházban.
Az Alapítvány a bírálóbizottság által minden jelentős innovációnak minősített pályázatot díszoklevéllel ismer el.
A pályázatok összefoglalóit külön kiadványban és a
világhálón is közzéteszi.
2007. december
Prof. Závodszky Péter, kuratóriumi elnök

BEADÁSI HATÁRIDŐ: 2008. FEBRUÁR 13, 12 ÓRÁIG BEÉRKEZŐEN
A pályázatokat kinyomtatva, 3 példányban
(az egyoldalas összefoglalót lemezen is) az alábbi címre kell eljuttatni:
MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY, 1036 Budapest, Lajos u. 103.
További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625,
e-posta: innovacio@innovacio.hu; http://www.innovacio.hu
Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg.

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

Hírlevél-szerkesztõség:

4 Felelõs szerkesztõ: dr. Antos László

4 Felelõs kiadó: dr. Szabó Gábor

4 Munkatárs: Riba Nikoletta

4 Design: Visualia

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

