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Választmány
Név
Dr. Szabó Gábor

Funkció
Elnök
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Sz egedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Beosztás
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár

Tel
62/544272

Fax
62-544658

Dr. Barkóczi István

Választmányi tag
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Dr. Blaskó Gábor
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Dr. Dimény Judit
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28/410804

Falk György

Választmányi tag

Elnök

273-3411

273-3412

Farkas József

Választmányi tag

Ügyvezető igazgató

Dr. Frank József

Választmányi tag

Dr. Hudecz Ferenc

Választmányi tag

Rektor

36/512900
62/312385
266-3119

36/512932
62/312385
266-9786

Dr. Kazi Károly

Választmányi tag

Ügyvezető igazgató

233-2138

233-2506

Dr. Marosi György

Választmányi tag

Főtitkár

353-166

353-1780

Dr. Molnár Károly

Választmányi tag

Rektor

463-1111

463-1110

Dr. Palkovics László

Választmányi tag

Fejlesztési igazgató

382-9801

382-9810

Dr. Patkó Gyula

Választmányi tag

Rektor

Dr. Rudas Imre

Választmányi tag

Rektor

46/565034
453-4141

46/563423
388-6763

Dr. Ruppert László

Választmányi tag

Ügyvezető igazgató

371-5808

205-5951

Dr. Simonyi Sándor

Választmányi tag

Ügyvezető igazgató

Választmányi tag

32/432432
382-0720

32/511644

Szabó Gábor

Szentmiklóssy László

Választmányi tag

FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.
3527 Miskolc, Vásártéri út 8.
Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
1068 Budapest, Nagymező u. 46-48.
MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u.18.
Servier Kutatóintézet Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.
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.
Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht. (DABIC Kht.)
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
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.
Innoreg Közép-Magyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség
2103 Gödöllő, Páter Károly sétány 1.
Borsodchem Nyrt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
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48/310602

Dr. Vékony Sándor

Választmányi tag
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Dr. V. Tóth János

Választmányi tag
Társult szövetség társelnöke

46/359895
52/524760
212-6991

46/359895
52/524770
201-7954

Annus István

Társult szövetség elnöke

Dr. Bérci Gyula

Társult szövetség elnöke

22/328110
302-2798

Bretz Gyula

Társult szövetség elnöke

Elnök

22/514126
20/91279
85
204-2967

204-2969

Székely Péter

Társult szövetség elnöke

Elnök

467-0236

467-0236

Oláh László

Társult szövetség elnöke

Elnök

328-0538

268-1526

ifj. Duda Ernő

Társult szövetség elnöke

Elnök

62-424729

62-426098

Dr. Inzelt Péter

Tagozati elnök

Igazgató

209-5257

466-7503

Dr. Buzás Norbert

Tagozati elnök

Igazgató

Garay Tóth János

Tagozati elnök

Elnök

23/887582
319-8913

319-8916

Dr. Osman Péter
Dr. Cseh Ildikó

Tagozati elnök
Tagozati elnök

Vezető főtanácsos
Ügyvezető igazgató

430-8328
318-3309

317-4856

Dr. Fenyvesi László

Tagozati elnök

Igazgató

Polgárné Májer Ildikó

Tagozati elnök,
Közép-magyarországi Regionális Képviselet igazgatója
Dél-alföldi Regionális Képviselet igazgatója
Észak-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója
Észak-magyarországi Regionális
Képviselet igazgatója
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Képviselet igazgatója
Közép-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója
Dél-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

28/511611
266-5108

28/511680
266-5108

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

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

Dr. Mogyorósi Péter
Dr. Harangozó István
Dr. Siposs István
Budavári László
Dr. Horváth Géza
Higi Gyula

Micro Europe Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
4028 Debrecen, Simonyi út 14.
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.
1031 Budapest, Zaránd u. 34/b
IN TERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft, 1364
Budapest Pf. 93.
FVM M űszaki Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik út 4.
Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
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.

Vezérigazgató
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Magyar Innovációs
Szövetség
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülést tartott
2008. január 9-én, a MISZ székhelyén.

Hírek
-

-

1, Az elnökség jóváhagyta, ill. tudomásul vette a legutóbbi ülés óta elvégzett munkát, ill. jelentősebb eseményeket, amelyet dr. Szabó Gábor , a Szövetség elnöke terjesztett elő:
1.1: Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD), Innovációs
Nagydíj Pályázat:
- „Kreativitás és innováció” címmel 2007. november
27-én ötödik alkalommal került sor a DIÁK AKADÉMIA tudományos előadássorozat rendezvényére,
Győrben, ahol a Magyar Innovációs Szövetséget, az
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyt Prof. Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke és dr. Pakucs János , tiszteletbeli elnök mutatta be. Továbbá Spohn Márton és Rátai Dániel tartottak előadást.
- Az Egis december 3-án tudományos programot tartott, ahol az Egis Gyógyszergyár Nyrt. különdíjasa, a
16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny harmadik helyezettje Gleszer Erik is előadást tartott.
- A Stockholm Internetional Youth Science Seminar
(SIYSS) eseménysorozatán 2007. december 4-11.
között Gilyén András és Spohn Márton, MAFITUDtagok képviselték hazánkat.
- A Magyar Innovációs Klub találkozójára 2007. december 12-én került sor a Magyar Tudományos Akadémia Klubjának Könyvtártermében, ahol dr. Pakucs
János, tiszteletbeli elnöke meghirdette a 2007. évi,
XVI. Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot. A klubülésen részt vettek Szövetségünk vezető tisztségviselői
is: dr. Szabó Gábor , elnök, Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes, és dr. Antos László , ügyvezető
igazgató.

1.2: Állásfoglalások, véleményezések, szakmai bizottságok, ill. előadások:
- A MISZ elnöksége nevében Dr. Szabó Gábor , elnök
levélben fordult Dr. Hiller Istvánhoz , az oktatási és
kulturális miniszterhez, a középiskolai kerettanterv
módosításával kapcsolatban.

-

-

-

Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László
képviselte.
A MAB Plénumának következő ülésére 2007. december 7-én került sor a Domina Hotel Tárgyalótermében. A MAB-üléseken Dr. Szabó Gábor , elnök, dr.
Greiner István, alelnök és dr. Stern Pál képviseli
Szövetségünket.
Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága
2007. november 27-én ülésezett az Országházban,
ahol Szövetségünk képviseletében dr. Antos László ,
ügyvezető igazgató vett részt. Az ülésen meghallgatták Kákosy Csaba gazdasági és közlekedési miniszter
jelöltet, akit a bizottság egyhangúlag támogatott.
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács 2007.
december 14-én tartotta ülését. A KuTIT ülésein Szövetségünket dr. Pakucs János , tiszteletbeli elnök, és
Vámos Zoltán, alelnök képviseli.
2007. november 30-án, a C+D 8. Közép-Európai
Védelmi Felszerelés és Repülési Szakkiállítás kapcsán
rendezték meg az „Üzletszerzés és stratégia a védelmi és biztonsági iparban” című konferenciát a
BNV-n. Az ülésen öt szakmai szervezet képviselője – a
MISZ nevében dr. Antos László , ügyvezető igazgató –
aláírta a Védelmi és Biztonsági Együttműködési Platform jegyzőkönyvét.
„Magyarországi regionális innovációs ügynökségek
találkozója 2007” címmel tartottak rendezvényt Székesfehérváron december 4-én, ahol a MISZ képviseletében Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes tartott előadást „Az innováció esélyei ma” címmel.

1.3: Regionális események:
- Az Észak-magyarországi Regionális Irányító Bizottság
2007. december 5-én ülést tartott Miskolcon, az
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Tanácstermében. Szövetségünket a bizottsági ülésen
dr. Siposs István, regionális igazgató megbízásából
Sarka Ferenc, egyetemi tanársegéd képviselte.
- Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Informatikai Munkabizottsága soron következő ülését 2007. december 13-án tartotta, az
Észak-Alföldi RFÜ Székházában. Az ülésen Dr. Harangozó István, regionális igazgató mint a Bizottság tagja képviselte az Innovációs Szövetséget.
1.4: Egyéb:
- A Magyar Innovációs Alapítvány 2007. november 27én, az Innovációs Szövetség székhelyén tartotta kuratóriumi ülését, Prof. Závodszky Péter elnökletével.

- Szövetségünk az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium felkérésére véleményezte az „A feketegazdaság
elleni hatékonyabb fellépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról” született előterjesztést

- „ Az ipari parkok szerepe az innováció erősítésében”
címmel rendezett konferenciát az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. 2007. november 27-én, a BKIK
központjának Széchenyi Termében. Az elhangzott előadások utáni két műhelyvitát dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök moderálta.

- A Nemzeti Bologna Bizottság 2007. november 29-én
tartott ülést Budapesten, az OKM-ben, ahol a bolognai folyamat 2007-2009 közötti időszakra terjedő
nemzetközi és hazai munkaprogramja, ill. konkrét feladatok kerültek kiosztásra. Az NBB-ben Szövetségünket dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviseli.

- A Technika Alapítvány – melynek Szövetségünk egyik
alapítója – 2007. december 7-én alapítói közgyűlést
tartott az MTESZ budai székházában, ahol dr.
Kászonyi Gábort választották meg új elnöknek. A
közgyűlésen Szövetségünket dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

- 2007. november 28-án tartották a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács őszi ülését a Semmelweis Egyetem
Orvosi Vegytani Intézetének Szemináriumi Termében,
majd megtartották a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének közgyűlését is. A rendezvényen a
Magyar Innovációs Alapítványt dr. Pakucs János , a

- Az MTA 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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Hírek
- 2007. december 11-én tartotta bemutatkozó rendezvényét a Versenyképes Mikro-, Kis- és Középvállalkozások Magyarországi Egyesülete (VMKME) Budaörsön. A rendezvényt Polgárné Májer Ildikó, a
VMKME elnöke, Szövetségünk Innovatív KKV Tagozatának elnöke nyitotta meg, Szövetségünket dr. Antos
László, ügyvezető igazgató képviselte.
- 2007. december 17-én adta át a 2007. évi Kármán
Tódor-díjakat a BME Oktatói Klubjában dr. Hiller István oktatási és kulturális miniszter. A kuratórium elnöke dr. Pakucs János , Szövetségünk tiszteletbeli elnöke.
- 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 , ügyvezető
igazgató is.
- 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.
- Szövetségünk innovációs portálját az elmúlt negyedévben közel 20 000 alkalommal látogatták meg és
majdnem 6 Gbyte adatot töltöttek le. A statisztikák
szerint a legtöbb bejelentkezés (több mint 7100) novemberben történt. Decemberben pedig egy új rovattal is bővült portálunk, mely a NovaTech.Com Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyről szól.
- Szövetségünk Felügyelő Bizottsága, dr. Papanek
Gábor, elnök vezetésével ülést tartott 2007. december 27-én Budapesten, a MISZ székhelyén, ahol dr.
Antos László, Szövetségünk ügyvezető igazgatója a
MISZ 2007. évi tevékenységéről, ill. az ez alapján készülő éves jelentésről tájékoztatta az FB-tagokat, továbbá az FB kijelölte az ellenőrizendő területeket is.
1.5: tagdíjfizetés helyzete:
- 86 %-a a kiszámlázott összegnek befolyt
- 84 %-a a tagintézményeknek fizetett
2. A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége a Szövetség 2007. évi tevékenységéről előterjesztett írásos
beszámolót kisebb kiegészítésekkel elfogadta.
3. Az elnökség megvitatta a Szövetség 2007. évet
lezáró, rendes közgyűlésének programját, és úgy döntött, hogy Kákosy Csaba, gazdasági és közlekedési
minisztert felkéri előadónak. A közgyűlés szakmai programjaként pedig „Az innovatív gazdaság elvárásai az
oktatás szerepét illetően” c. témakört jelölte ki.
4. Az elnökség eldöntötte, hogy kit részesít a Szövetség
média-díjában, melynek ünnepélyes átadására a 2007.
évet lezáró közgyűlésen kerül sor.
5. Dr. Papanek Gábor kérte az elnökséget, hogy a
márciusi elnökségi ülésen tűzze napirendre a GKI által
készített, a Gazdasági Versenyképességi Kerekasztal
részére készített innovációs tanulmány megvitatását. Az
elnökség a kérésnek eleget tesz.

A Magyar Innovációs Szövetség a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium felkérésére véleményt alakított ki a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott
állami támogatások szabályairól szóló 146/ 2007.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

(VI. 26.) Korm. rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről, valamint a Kutatási
és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról.
Részletek az állásfoglalásból:
„Pozitívan értékeljük, hogy a tervezet megszületett és
ezáltal – a rendeletek elfogadása esetén – megszűnik
majd az a joghézag, mely szerint az állami támogatásokra vonatkozó szabályozást tartalmazó, a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. Rendelet mellékletében rögzítetteket 2006. december 31-től nem
lehetett alkalmazni...
...Az innováció nem csak azt jelenti, hogy a világ nagy
részén eddig sohasem létezőt vagy sokkal rosszabb
formában létezőt valósít meg valaki, hanem azt is, hogy
a közvetlen versenytársainál újabbat és jobbat. Továbbá, az önállóan megvalósított, követő innováció sok
esetben nagyobb gazdasági eredményt hoz, mint az
originális.
Ezért javasoljuk, hogy az „Európai közösségen belül
létező legfejlettebb” rész helyett egy szűkebb fogalmi kör
szerepeljen...”
A vélemény teljes szövege innovációs portálunkon
(www.misz.hu) olvasható.

A MISZ Innovációs Nagyvállalati Klub következő összejövetelére 2008. január 28-án, hétfőn kerül sor a Makadám Mérnök Klubban (III. Budapest, Lövőház utca
37., www.makadamklub.hu).
A találkozóra meghívott előadó Lemák Gábor, a GKI
Tanácsadó Kft. igazgatója lesz, aki az NFT2-ben és a
GOP-ban megnyíló innovációs pályázati lehetőségekről
fog beszélni.
A beszélgetést büfévacsora követi. További információ:
dr. Antos László , MISZ ügyvezető igazgató.

2008. január 18-án, a Kutatók Éjszakája rendezvényt
előkészítő szakértői ülést tartottak a Tempus Közalapítvány székhelyén, Budapesten. A megbeszélés célja a
2008-as rendezvény előkészítése volt, valamint ötletek
gyűjtése a lehetséges programokról, újabb partnerekről
olyan módon, hogy a rendezvénysorozat a lehető legnagyobb létszámú, 10-18 éves fiatal számára legyen
vonzó.
Az idei évben szeptember 26-án szervezik meg a rendezvényt, melynek keretében kicsik és nagyok személyesen találkozhatnak a kutatókkal, kipróbálhatják az
eszközeiket, találmányaikat, megismerhetik a munkájukat előadások, vetélkedők, kiállítások és tudományosszórakoztató programok keretében. A programok igyekeznek rávilágítani arra, hogy a kutatók nem elefántcsonttoronyban élő, zárkózott emberek, hanem a hétköznapokban tapasztalható csodák mögött álló színes
egyéniségek.
Az egyeztetésen Szövetségünket dr. Antos László ,
ügyvezető igazgató képviselte.
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2008. január 7-én Egerben, a ZF Hungária Kft. „Jövő
Háza” épületében tartotta meg a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (HKIK) minden évben hagyományos gazdasági évnyitóját. A HKIK tradicionálisan fontos
területnek tartja a vállalkozói környezet javítása érdekében a különböző szervezetekkel történő kapcsolatépítést, melynek egyik kiemelkedő jelentőséggel bíró fóruma a megye közéletében is számon tartott újévi fogadás, több mint 200 résztvevővel (polgármesterek, gazdasági vezetők, bankok vezetői, köztestületek képviselői,
parlamenti képviselők, oktatási intézmények vezetői).
Az évnyitón a résztvevőket Dr. Bánhidy Péter , a HKIK
elnöke köszöntötte, majd Dr. Szabó Gábor, a Magyar
Innovációs Szövetség elnöke beszélt a tudásalapú innováció által vezérelt gazdaság helyzetéről, jövőbeni kitörési lehetőségéről, felhívta a figyelmet ennek fontosságára, végül Dr. Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke az innováció és a gazdaság
makro összefüggéseit elemezve rámutatott és elemezte
a gazdasági növekedés feltételrendszerét.

Hírek
2008. január 9-én, Balassagyarmaton a Delta Tech
Group partnertalálkozón látta vendégül az ország különböző területeiről érkezett vevőit, beszállítóit, mintegy 80
főt. A programban Medvácz Lajos, polgármester ünnepélyes megnyitóját Csillik Zoltán, ügyvezető igazgató
cégismertető bemutatója követte.
Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnökének előadása az innováció magyarországi és európai
uniós helyzetéről szólt. A műszaki fejlesztések iránt
érdeklődő partnerek számára Petti Csaba, a
Lasersystems kft. ügyvezető igazgatója tartott bemutatót a Trumpf új generációs jelölő és vágó lézereiről. A
program táncos szórakoztató műsorral és állófogadással zárult.

2008. január 7-én tartotta hagyományos évköszöntő
összejövetelét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon, a Kamara Szentpáli
Termében. Meghívta a rendezvényre a régió gazdaságáért felelősséget érző partnerei – vállalatok, vállalkozók, önkormányzatok, egyetem és kutatóintézetek, intézmények, köztük Szövetségünk – képviselőit, valamint
képviselőket, politikusokat.
A nagyszámú megjelenteket köszöntötte Bihall Tamás,
a Kamara elnöke, Dr. Ódor Ferenc a BAZ Megyei Önkormányzat elnöke, Káli Sándor, Miskolc város polgármestere és Dr. Patkó Gyula , a Miskolci Egyetem rektora, Szövetségünk választmányi tagja. A résztvevők kötetlen eszmecserét folytattak a régió előtt álló aktuális
feladatokról, kifejezték elkötelezettségüket a regionális
gazdaságirányítás, a tudomány és a vállalkozások
együttműködése mellett.

Ezután átadta a kamarai díjakat Dr. Bánhidy Péter ,
HKIK-elnök. A díjazottak:
- Heves Megye Gazdaságáért Díj
Robert Bosch Elektronika Kft.
Bosch Rexroth Pneumatika Kft.
- Heves Megye Innovatőre Díj
Nagy Lajos - OMYA Hungária Kft.
Kovács István - KOKOFERM Kft.
Kiss László - Mátrametál Kft.
- Kamarai Munkáért Díj
Gulyás Ferenc - HKIK
Rimár Zoltán - INTER-KVINT Kft.
Úti Csaba - Hatvani Volán Zrt.
Fülöp Ferenc - ÁFÉSZ Kápolna
- Heves Megyei Szakképzési Díj
Dorner Ferenc - Dorner Étterem
Szabó Péter - Wigner Jenő SZKI
Gazda Miklós - BE-L-GA Kft.
Hossó Antal - HOSSÓ ABC Kft.
Horváth István - H és H Pergola Kft.
- Új mestervizsga bizottsági elnöki oklevelesek
Nagy Lajos - HESI Kft.
Várhegyi Csaba - Várhegyi Kft.
Záróeseményként Dr. hc. Ulrich Diller , elnök-igazgató
mutatta be a ZF Hungária Kft. tevékenységét, fejlesztési, célkitűzési terveiket, és a 2008. évre vonatkozó
gazdasági szabályozó rendszerrel kapcsolatos elvárásait. Az újévi fogadáson Szövetségünk képviseletében
részt vett Dr. Siposs István, regionális igazgató is.

Tagintézményünk, a Veszprémi Regionális Innovációs
Centrum Kht. (VRIC) 2008. január 15-én taggyűlést
tartott a VRIC székhelyén, Veszprémben. A gyűlés legfontosabb témája azzal volt kapcsolatos, hogy 2008ban a KPI pályázatot hirdet Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) megalakítására és működtetetésére.
A tagok megállapodtak, hogy a VRIC Kht. Veszprémből
a Pannon Egyetem részvételét támogatja a RIÜ2008
pályázatban, sikeres pályázat esetén az egyetem segíti
a VRIC Kht. aktív részvételét az Innovációs Ügynökség
feladatainak megvalósításában.
Szövetségünket dr. Horváth Géza, regionális igazgató
képviselte a taggyűlésen.

2008. január 16-án a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetében, Miskolc-Tapolcán került sor az EU6 Keretprogramban indított „K+F+I politikák tervezése és összefüggései más politikákkal az Európai Unió új tagállamaiban”
című COGNAC-projekt műhelytalálkozójára.
A projektben dolgozó nemzetközi konzorcium azzal a
céllal jött létre, hogy összehasonlítsa a különböző országok – ezen belül régiók – kutatás-fejlesztési és innovációs (K+F+I) politikáit, összehangolja az országok
törekvéseit. A projektben résztvevő partnerrégiók:
Kasztília (Spanyolország), Stájerország (Ausztria), Zlín
régió (Csehország), Malopolska (Lengyelország), Kassai
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régió (Szlovákia), Észak-Magyarország és Észak-Alföld
(Magyarország) és a Déli-Középső tervezési régió (Bulgária).

Judit, Dr. Kostopulosz Andreász , Makra Zsolt,
Málovics György és Dr. Szerb László voltak, a munkát
Dr. Karsai Judit irányította.

A projektet Dr. Tóth László, intézetigazgató köszöntője
után Pecze Máté, projektmenedzser mutatta be, majd
két kapcsolódó projekt ismertetése következett. A regionális innovációhoz kapcsolódóan a NORRIS program
keretében elvégzett magyar-szlovák felmérés eredményeiről Kuttor Dániel, a tervezett Miskolci Science Park
pályázatáról Buzásné Józsa Viktória számolt be.

A csoport tevékenysége során a szakirodalmi kutatások
mellett nagy súlyt fektetett a hazai helyzet felmérésére
és önálló gazdaságpolitikai jellegű javaslatok megfogalmazására is. A tanulmánykötet ennek a munkának az
összefoglalása.

Ezt követően két nyertes Baross-projekt bemutatására
került sor. A FUX Zrt. „Acélsodrat gyártás-, illetve méréstechnológiai fejlesztése olajipari felhasználásra” c.
projektjét Monostori László, a SZINVA NET Kft. „Biztonságos Csoportmunka portál kialakítása hardveres
azonosító megoldással” c. projektjét pedig Madár János mutatta be.
Szövetségünket a találkozón Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.
A Magyar Innovációs Szövetség Felügyelő Bizottsága
ülést tartott 2008. január 16-án Budapesten, a MISZ
székhelyén. Az ülésen jelen volt dr. Papanek Gábor ,
elnök, Jamrik Péter és Csapody Miklós FB-tag, valamint dr. Antos László , Szövetségünk ügyvezető igazgatója és Szilágyi Dezső, Szövetségünk könyvvizsgálója is.
Az FB véglegesítette az éves beszámoló szövegét, valamint meghatározta ez évi munkatervét.
Megjelent a Nemzeti Innovációs Műhely gondozásában
az Innováció Politika című szakpolitikai lap 2007. decemberi, első száma, a Nemzeti Fejlesztési Tagozat és
a Harmadik Hullám Platform támogatásával. A lapban
Szövetségünk saját rovattal szerepel.
A tartalomból:
- Az erős és innovatív Magyarországért – Gyurcsány
Ferenc, miniszterelnök
- A modern technológiákat meghonosítva kívánjuk
lerakni a jövő alapjait – Bajnai Gordon, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium, miniszter
- Innovációpolitika Magyarországon – Dr. Lippényi
Tivadar, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal,
elnökhelyettes
- Innovációs és kutatás-fejlesztési lehetőségeink az
uniós források tükrében – Harangozó Gábor, EU
parlamenti képviselő
- Fejlesztés és innováció / 2007-2013 – Szász János, EU szakértő

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
A Magyar Innovációs Szövetség, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Duna TV Zrt. által, a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával a
2007/2008-as tanévre, a 15 és 20 év közötti korosztály számára – az Európai Unió országaiban minden
évben megrendezett „Contest for Young Scientists” (Ifjú
Tudósok Versenye) c. versenysorozat részeként – meghirdetett 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult.
A 2008. január 4-i határidőre összesen 56 pályázatot
küldtek be a fiatalok.
A bírálóbizottság Prof. Ormos Pál, az MTA Biológiai
Kutató Központ Biofizikai Intézet igazgatója vezetésével
az alábbi szempontok szerint értékeli a beadott témajavaslatokat:
- a probléma megközelítésének eredetisége és kreativitása,
- a kidolgozás alapossága, ill. tudományos értéke,
- az eredmények ésszerű és világos értelmezése,
- megvalósítható-e 2008. május 5-ig,
- a pályázó alkalmas-e a kidolgozásra.
A zsűri a végleges döntést, a részletes értékelést követően, 2008. január 22-én testületileg hozza meg.
A végső döntésre a zsűri május végi ülésén kerül sor,
amelyen nemcsak a több mint másfél millió forint öszszegű ösztöndíj szétosztásáról döntenek, hanem meghatározzák, illetve kiválasztják azt a három pályázatot is,
amelyek képviselhetik Magyarországot 2008. szeptember 19-25. között az európai döntőn, Koppenhágában.

INNOSTART

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

További információ: www.innovaciosmuhely.hu
„A technológia-orientált kisvállalkozások jellegzetességei és fejlesztése Magyarországon” címmel tanulmánykötetet jelentetett meg az Universitas Szeged
Kiadó, Makra Zsolt szerkesztésében.
A kötet „Az új technológia-orientált vállalkozások innovációs tevékenységének támogatása állami eszközökkel:
legjobb gyakorlatok azonosítása, hazai empirikus elemzés és javaslatok a döntéshozók számára” című kutatási
projekt keretén belül készült. A kutatócsoport tagjai:
Dr. Bajmócy Zoltán , Dr. Imreh Szabolcs, Dr. Karsai

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Az INNOSTART ezúton értesíti a vállalkozásokat, hogy
az alábbi két nemzetközi rendezvény kerül megszervezésre 2008 tavaszán, a jelentkezések határideje
február.
-

PAVE nemzetközi üzletember találkozó megújuló
energiával foglalkozó cégek számára:
Helyszín: Wels, Ausztria
Időpont: 2008. március 4-6.
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Célszektorok:
- napenergia
- fa alapú biomassza hasznosítása
- geotermikus energia
- épületek energia-hatékonysága / környezetbarát építészet
Az üzletember találkozón 17 országból mintegy
200 cég vesz részt. Az előzetes regisztrációt követően a megadott keresési feltételeknek, a kívánt
együttműködésnek, ajánlatnak megfelelően alakul ki
a tárgyalások menetrendje. A 30 perces négyszemközti találkozók hatékony lehetőséget kínálnak
az együttműködés kialakítására. A rendezvénnyel
egy helyszínen rendezik Közép-Európa legnagyobb
megújuló energiával foglalkozó szakvásárát, az
EnergieSpar Messét.

Hírek
lalkozások és kutató intézetek regisztrációt követően,
működési és érdeklődési területük pontosítását követően feltölthetik projektötletüket, amelyet adott terület
szakértő 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. A több mint 15 ország vállalkozásainak és kutatóintézeteinek partnerkeresését segítő
adatbázis munkáját a tematikus szakértői csoportok is
segítik.
Az adatbázis a www.detect-it.org honlapon érhető el.
Bővebb információt, illetve segítséget Szilbereky Judittól kaphat az 1-3821513 telefonszámon vagy a
judit.szilbereky@innostart.hu e-mail címen.

Részvételi díj: 100 €/cég, mely magában foglalja a
tárgyalási naptárat, étkezést, gálavacsorát, a konferencián való részvételt, a helyszín biztosítását is.
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Jelentkezni a www.trademeeting.com oldalon lehetséges. Jelentkezési határidő: 2008. február 4.
Bővebb információ: dr. Kerekes György, kerekes@itd.hu; tel: 06-1-473-8251
-

Nemzetközi üzletember-találkozó Grazban
Helyszín: Graz, Ausztria
Időpont: 2008. március 13-14.
Szektorok: fémipar, vas és egyéb fém termékek,
gépipar, elektronikai ipar, autógyártás – autóipari
beszállítók, műanyagipar, kapcsolódó szektorok,
kapcsolódó mérnöki és egyéb tanácsadási szolgáltatás
Az Európai Bizottság támogatásával megvalósuló
nemzetközi üzletember találkozó szervezésében az
ITDH EIC partnerként vesz részt. A Graz Városi Vásárcsarnokban 2008. március 13-14-én megvalósuló esemény a kis- és középvállalkozások üzleti
kapcsolatépítését segíti elő azáltal, hogy a résztvevők előre egyeztetett időpontokban folytatnak kétoldalú tárgyalásokat, előre elkészített, személyre
szabott tárgyalási naptár alapján.
A program regisztrációs díjmentes a közép-keleteurópai cégeknek, és előreláthatólag 500 európai
cég vesz részt a tárgyalásokon több, mint 27 országból. A jelentkezőknek nyújtott szolgáltatásunk
magában foglalja a személyes találkozók megszervezését, a cégprofil megjelentetését a projekt elektronikus katalógusában és technikai segítségnyújtást
a rendezvény teljes időtartama alatt és azt megelőzően. A kiutazás és szállás költsége a jelentkezőket
terheli, az ITDH igény esetén segítséget nyújt.
Regisztráció és további információ:
http://www.b2fair.com
Mészáros Mónika Alíz, programfelelős
Tel.: 472-8152, email: mmonika@itd.hu

A DETECT-IT 2 projekt célja, hogy elősegítse a 7. keretprogramban a vállalkozások részvételét. Ennek érdekében, három tematikus területre koncentrálva: Információs és kommunikáció technológia; energia; és biotechnológia partnerkereső adatbázist épített ki. A vál-

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT)
2008. január 16-án ülést tartott és többek között a
következő témában fogadott el határozatot:
I. Javaslat Magyar-Indiai Co-funding Együttműködési
Pályázat indítására
„...A pályázat célja olyan indiai-magyar együttműködésben megvalósuló hasznosítás orientált K+F+I projektek
magyar részének támogatása, amelyek eredményeként
rövid- és középtávon gazdaságilag hasznosuló piacorientált termékek és szolgáltatások jönnek létre. A támogatás az innovációs lánc alábbi két szakaszát fedné le:
1. ipari (alkalmazott) kutatás, amelynek célja a
termék- és szolgáltatásfejlesztés;
2. kísérleti fejlesztési fázis, amely a folyamat- és
technológiatranszfert, valamint a közös / magyar K+F+I tevékenység eredményeként létrejött (pre-kompetitív fázisban levő) termék, vagy
szolgáltatás piacra jutását segíti elő.
3. közös tudományos szimpóziumok szervezése...”
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett a magyar-indiai
Co-funding együttműködési pályázat elindításáról szóló
javaslattal; valamint azzal, hogy a pályázati keretösszeg
2008. évben, 2009-ben és 2010-ben évente 260
millió Ft, azaz mindösszesen 780 millió Ft legyen.
II. A kétoldalú tudományos és technológiai (TéT)
együttműködési pályázatok a 2008. évi terve és
2010. évi kötelezettségvállalásai
„...A tevékenység célja: nemzetközi tudományos, technológiai és tudománydiplomáciai kapcsolatrendszerünk
fejlesztése a magyar gazdasági és tudományos érdekek
érvényesítése, azok támogatása, nemzetközi tudományos hálózatokba történő bekapcsolódásunk elősegítése
és a világ fontosabb TéT centrumaiban való jelenlétünk
biztosítása céljából, melyek érdekében kétoldalú pályázati rendszert is működtetünk...”
Határozatok:
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1. A KuTIT az előterjesztést megtárgyalta, és egyetértett a kétoldalú kormányközi TéT együttműködési pályázatok 2008. évre szóló stratégiájával, a relációként a
2010-es évre szóló támogatási keretösszegekkel, valamint a táblázatokban felsorolt országok esetében a
pályázati felhívások 2008-ban történõ közzétételével.
2. A KuTIT egyetértett azzal, hogy a 2010-ben induló,
illetve korábbi évekről áthúzódó kétoldalú kormányközi
TéT együttműködési projektek megvalósítására a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásaiból 1 350
M Ft (1. számú táblázat) kerüljön lekötésre a fenti bontás szerint.
3. Az egyes költségvetési évekre a KuTIT által a kétoldalú TéT együttműködési pályázatokra jóváhagyott keretösszeg változatlanul hagyása mellett, az egyes relációk
és feladatok között a források átcsoportosíthatók, továbbá az egyes relációkban fel nem használt források
automatikusan az „egyéb relációk” rovatba szereplő
összeghez adódnak (1. táblázat 37-ik sor).

módosítás érvényét veszti: az EUREKA programban
résztvevő gazdasági társaságok korlátozás nélkül vehetnek részt a pályázaton...”

III. Pályázati stratégia módosítás - Konzorciumépítő
pályázat (régi Déri Miksa program Konzorciumépítő
pályázata)

Határozat:
A Tanács megtárgyalta és véleményezte a Nemzeti
Technológiai Platformok támogatása c. pályázat Bíráló
Bizottságának összetételét, és egyetértett azzal, hogy a
Bizottság tagjai a javasolt listából, valamint az ülésen
javasolt szakértők közül kerüljenek kiválasztásra.

„...A KuTIT 2007. június 13-i ülésén megtárgyalta és
jóváhagyta a Déri Miksa program Konzorciumépítő
pályázat 2007-2010. közti időszakra szóló stratégiáját
és költségvetési keretét. A pályázat célja, hogy elősegítse a magyar résztvevők minél erőteljesebb bekapcsolódását az Európai Unió 7. Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramjába.
A pályázatot az elfogadott stratégia alapján 2007.
októberében hirdette meg az NKTH. A pályázati felhívásra 2007. év végéig mindössze 9 pályamű érkezett.
… A pályázási kedv fokozása érdekében ezért jelen
elõterjesztésben javasoljuk a pályázói kör kiterjesztését a
szövetkezetekre és a keretprogram koordinációs és
támogatási akcióiban (CSA – Coordination and support
actions) koordinációt vállaló magyar jogalanyokra, továbbá a keretprogram-projektek magyar résztvevőitől
elvárt, a projekt költségvetéséből igényelt részesedésre
vonatkozó 320.000 eurós összeg 240.000 euróra
csökkentését...”
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett a Konzorciumépítő pályázat stratégiájának módosításával, amely lehetővé teszi szövetkezetek és a keretprogram koordinációs
és támogatási akcióiban koordinációt vállaló magyar
jogalanyok részvételét a pályázatban, illetve egyetért
azzal, hogy a keretprogram-projektek magyar résztvevőitől elvárt, a projekt költségvetéséből igényelt részesedésre vonatkozó összeg 240.000 euróra csökkenjen.
IV. Javaslat pályázati stratégia módosítására – az
EUREKA programban való magyar részvételt elősegítő
pályázat (régi Déri Miksa program EUREKA pályázat)
„...Az Európai Unió K+F+I Keretszabályának hazai jogrendbe való átültetéséhez kapcsolódó notifikációs eljárás 2007. decemberében lezárult, a 146/2007. kormányrendelet még nem hatályos részeit hatályba léptető kormányrendeletet várhatóan 2008. januárjában
fogadja el a kormány. Ezt követően – a 2007. augusztus 24-i KuTIT előterjesztésben foglaltak szerint - az
EUREKA programban való magyar részvételt elősegítő
pályázatot az eredeti stratégiának megfelelően hirdetjük
meg, a 70/2001/EK csoportmentességi rendelet
alapján történt, átmeneti időszakra szóló stratégia

Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett az EUREKA
programban való magyar részvételt elősegítõ pályázat
stratégiájának a pályázók körét érintő, 2008-2010.
közti időszakra érvényes módosításával, amely megszünteti a 2007-ben az EK 70/2001/EK Csoportmentességi rendelet alapján átmeneti időszakra bevezetett
korlátozást a gazdasági társaságok részvételének vonatkozásában. A pályázat a 146/2007. kormányrendelet K+F-+I-re vonatkozó részeinek hatálybalépését követ›en a stratégiamódosításának megfelelően kerül meghirdetésre.
V. Javaslat a Nemzeti Tech nológiai Platformok támogatása c. pályázat Bíráló Bizottsága összetételére,
tagjaira

VI. Javaslat
a
European
Molecular
Biology
Organisation (EMBO) Installation Grants 2007 pályázaton kimagaslóan szerepelt magyar vonatkozású
projektjavaslatok támogatására
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a javaslattal, hogy az EMBO Installation Grants 2007 pályázaton
kimagaslóan szerepelt és az EMBO által támogatásra
javasolt pályaművek közül az az öt, amely Magyarországon szeretne kutatócsoportot kialakítani, az Alapból
egyedi támogatás keretében részesüljön támogatásban.
A KuTIT következő ülését 2008. február 15-én tartják.
További információ:
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=2644

MTESZ

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

2008. január 16-án tartották „Magyar Műszaki Értelmiség Napja” Szervező Bizottságának ülését Budapesten, a MTESZ székházban. Az ülésen Szövetségünket
Dr. Szabó Gábor , elnök képviselte.
Az ülésen a Szervező Bizottság megalakította az Operatív Rendező Bizottságot.
A Magyar Értelmiség Napja programsorozatot idén
május 7-10. között rendezik meg, az alábbi programterv szerint:
− május 7.: Budapest Dixieland Fesztivál (Papp László
Sportaréna)
− május 8.: A MTESZ Gyémántjubileumának központi
ünnepsége (MTESZ Székház)
− május 9.: Ünnepi ülés (MTA)
− május 9.: MMA ünnepi ülése (MSZH)
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május 9.: MTESZ- és egyéb rendezvények (Budapesten kívül)
május 10.: A Magyar Műszaki Értelmiség Napja
Központi Ünnepsége (Országház)

A Szervező Bizottság következő ülését 2008. február
20-án tartja.

Szakirodalom-figyelõ
1000 légi jármű - Alexandra Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése
„Ha egyszer megízlelted a repülést, azontúl mindig az
égre emelt szemmel jársz majd a földön.” Leonardo de
Vinci
Végy sok-sok álmot, a lehetetlent nem ismerő, a veszélyekkel dacoló merészséget, a tervezők és a repülőgép
építők hihetetlenül makacs kitartását, rengeteg kiemelkedő konstruktőri és technológiai tudást, add hozzá a
verseny hajtóerejét és a folyamatos innováció teremtő
képességét, s az eredményt öltöztesd fába, acélba,
majd a mindenkori legkorszerűbb szerkezeti anyagokba
- íme a repülés műszaki arca a 20. században, íme e
kötet tartalma.
E gépek fejlődéstörténete az innováció, a technika, és
általában a szónak mind a közvetlen, mind pedig az
átvitt értelme szerint is felemelkedésre törő alkotások
történelmének egyik legcsillogóbb fejezete, az egymásra
épülő, egymással versengő - gyakran szó szerint harcoló -, sokszor úttörő innovációk hőseposza. Tükröződik
benne az ember alkotóképességének minden határt
átlépő ereje, a mindenkori úttörők egyre magasabbra
ívelő teljesítménye, és az a szédületes műszaki fejlődés,
amelyet az ember a 20. században megvalósított, s
amely a repüléstechnikával, az abban megnyíló új lehetőségekkel gyökeresen új korszakot nyitott az élet és a
gazdaság gyakorlatilag minden területén.
Sajátos paradoxon: az emberi faj gyarlósága, hogy
amint használhatóvá váltak a repülőgépek, a mindenkori
haditechnika kiemelkedően fontos részévé tették őket,
és a fejlesztésük egyik legerősebb vonalát, s finanszírozásának nagy részét a katonai alkalmazás adja. Viszont
nagyrészt az innen kikerülő fejlesztési eredményeknek
köszönhető a polgári repüléstechnika gyors fejlődése.
Csodálatos seregszemlét tár elénk az Alexandra Kiadónak ez a lenyűgöző képanyagú, és hatalmas mennyiségű
ismeretet felsorakoztató albuma. Bevezető része rövid
összegzést ad a repülés történetéről, a régiek álmaitól
a mai valóságig, sőt azon túl is a jövő ma vélelmezhető
perspektíváiig. Bár címe szerint légi járművekről szól,
repülőgépek mellett csak helikoptereket találunk benne,
más repülő alkalmatosságot nem.
Ezekről viszont hatalmas, katalógusszerű áttekintést ad.
Kilenc kategóriában mutatja be a gépeket: Utas- és
teherszállító repülőgépek / Sport- és kiképző repülőgépek / Hidroplánok és amfíbia repülőgépek / Helikopterek / Bombázó repülőgépek / Vadász- és vadászbom-

Szakirodalom-figyelõ
bázó repülőgépek / Felderítő repülőgépek / Katonai
szállító repülőgépek / Kísérleti repülőgépek. Katalógus
annyiban is, hogy az egyes kategóriákban a típusnevek
betűrendjében következnek az ismertetések. Ez megkönnyíti a keresést - bár azt a tárgymutató önmagában
is kifogástalanul segíti, viszont ez az összerendezés
megfosztja a kötetet attól, hogy belőle megmutatkozhasson a repülőgépek fejlődésének menete.
Ezer repülőgép és helikopter a világ minden tájáról. A
„fülszöveg” ígérete szerint a kötetben találkozhatunk
minden fontos típussal, a kezdeti idők gépeitől napjainknak a legmodernebb technikai vívmányokat alkalmazó
ilyen, katonai és polgári járműveiig, továbbá sok olyannal is, amely már a feledés homályába merült. Láthatunk itt egészen meghökkentő szörnyszülötteket is, mint
pl. a nyolcmotoros, háromszor három fedelű Caproni
Ca-60, valamint a tizenkét motoros Dornier Do X hidroplánok, valamint merész sci-fi-be illő kísérleti repülőgépeket is. Ezernél több fénykép, sokuk csodálatos,
némelyik kissé sematikus, és minden bemutatott típusról a legfontosabb adatok, továbbá pár mondatos, tömör jellemzés.

Robert B. Haas: Latin-Amerika a kondorkeselyű szemével - National Geographic / Geographia Kiadó,
2007
Dr. Osman Péter ismertetése
Bizony gyakorta kényes kérdés, mit is tekintsünk innovációnk a művészeti alkotásban. Kétségtelen viszont,
hogy midőn egy-egy új technikai eszköz alkalmazása
megragadóan új minőségű műalkotások létrehozásához
segít hozzá, az innováció a javából. Így született a fotóművészetben a „Mennyből a fénykép”.
Robert B. Haas nevét már örökre megjegyeztük az
Afrika az istenek szemével c. különleges légifelvétel
albumáért (National Geographic/Geographia Kiadó,
2005). A Geographia Kiadó a világ leghíresebb természetrajzi és földrajzi kiadójának, az e témák iránt érdeklődők körében szinte kultikus tiszteletnek örvendő
National Geographic Society könyveit adja közre magyarul, s ez a kötet azok között is maga volt a csoda. Afrikáról azt hihettük, hogy útikönyvek, vadásznaplók, albumok, filmek révén már jól ismerjük arcait, képeit, ám
jött ez a zseniális fotográfus a páratlan légifelvételeivel,
és egészen perspektívákat nyitott meg, új látványokat
tárt elénk.
Amint albumával átéltük, a mesterien megválasztott,
többnyire kis magasságból készített légi felvételek
megmutatják az amúgy elérhetetlent, s ennek köszönhetően sok olyan tájjal találkozhatunk, amelyeket a föld
színéről még sohasem örökíthetett meg fotós.
A megörökített jelenetek nagy hányada is ilyen, ettől
bámulatos és megkapó, a képek jó része ettől kap egészen különleges dinamikát. Ez az új kötete viszont még
annál is többet ad. Természetesen megláthatjuk benne
is a művészi tökélyre emelt légi fényképezés minden
varázsát. Latin-Amerika természeti világát, a kondor
szeme elé táruló képeit pedig kevésbé ismerjük, ezért e
kötet a róla szóló képeivel még sokkal inkább reveláció
értékű.
Ez valóban a képek könyve, a nagyalakú album száznál
is több, káprázatosan szép, duplaoldalas képéé. Itt
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minden egyes felvétel kivételes, együttesük sokszínű,
mély és csodálatos, mint e földrész zenéje. Sokuk kifejezetten költői, nem egy már-már absztrakt, mások
viszont éppen a természetességükkel tesznek ránk nagy
hatást. Haas a banális témát is képes igazi látvánnyá
emelni - példa rá a mexikóvárosi hétvégi piac primitív
ponyvatetőinek folt hátán folt mintázata, a focisták az
eső áztatta „grundon” Belémben (Brazília), a mexikóvárosi autóbontó roncsáradata, vagy a káposztafejek
katonás sorai Paraguariban (Paraguay).
Haas néhány rövidebb jegyzetben szól a kötet készítéséhez, képeihez, vidékeihez fűződő gondolatairól. A
képek szűkszavú, tárgyilagos feliratai is reánk bízzák,
hogy azok szépségén, érdekességén, láttató erejük
közvetlen hatásán túl hogyan rezonálunk reájuk, milyen
érzéseket, gondolatokat ébresztenek bennünk. A legtöbbjük e tekintetben is igen hatásos, és méltatást
érdemelne.
Csak kiragadott példákként említjük itt a fortalezai (Brazília) temető sírköveinek és kriptáinak szinte szürreális
mozaikját, az Atuel folyó (Argentína) lápvidékén legelésző fehér ló egészen meseszerű látványát, a Lago Ypoa
Nemzeti Park (Paraguay) ingoványán menetelő marhacsordát, a vitorlázórepülésben sikló hófehér jabiru madárnak és a vízen tükröződő éjfekete tükörképének a yin
és yang filozófiáját idéző kettősét.
Ezt a kötetet csak annyira lehet szavakkal leírni, mint a
csillagos ég szépségét, s ugyanúgy nem lehet betelni
vele. Látni kell, hosszan, sokszor elmerülni benne...

John Rolfe & Peter Troob: A Wall Street dzsungelében - Lelkesedésünk és kiábrándulásunk története Alinea Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése
Ez a kötet front-emlékirat a javából, az ezredvég egyik
globálisan is kiemelkedő fontosságú frontjáról, a tőkepiacok, azon belül a befektetési bankok világából. Kíméletlenül tárgyilagos, nem kevéssé megdöbbentő képet fest
e bankok belső életéről, az ott dolgozók munkakörülményeiről, életstílusáról, és arról, hogy mivé teszi őket
mindaz, amit ott átélnek. Cinizmus, akasztófa-humor,
olykor brutálisan naturalista képek erősítik az elbeszélést. Kifejező az eredeti kiadás címének felvezető része:
„Fortélyos, kétes üzleti tevékenység”.
Ezt természetesen a világ leglátványosabban fontos
tőkepiaci központját, a Wall Street-et alkotó cégek egyik
markáns csoportjáról, a befektetési bankokról, és azok
tevékenységéről mondja. A szerepüket kitűnően mutatja
be: ők pénzügyi közvetítők, amelyek egyrészt a pénztulajdonosoknak kínálnak befektetési lehetőségeket a
tőkepiacon, másrészt a tőkét kereső cégeket, intézményeket segítik abban, hogy hozzájussanak az előbbiek
pénzéhez.
E bankárokról a kívülállók csaknem kivétel nélkül azt
hiszik, hogy ők a boldog kiváltságosok. Ilyesfajta illúziói
voltak e könyv két szerzőjének is. Amint az itt kibontakozik előttünk, a gyors és erőteljes karrier reményétől
fűtött lelkesedéssel álltak be az egyik nagynevű ilyen
céghez, és pár év testet-lelket a végletekig kifacsaró
munka után megcsömörlötten távoztak - nemcsak onnan, hanem a befektetési banki területről is.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A jelentős befektetési bankok kétségkívül a pénzvilág
elitjéhez tartoznak. A megélhetésük alapja, hogy élvezzék az ügyfeleik bizalmát, s ehhez minden ésszerű feltevés szerint elitalakulatokként is kell viselkedniük. Hogy
ezt hogyan teljesítik, arról is markáns képet vázolnak a
szerzők. Kívülállóként viszont igencsak hitetlenkedve
fogadjuk, vajon mitől is lenne ott a munka olyan végletesen kimerítő és lélekölő, miért panaszkodik az, aki a cég
gazdag költségszámláján kitűnő helyeken eszik-iszik,
üzleti utakon járhatja a világot. Nos, amint olvashatjuk,
a kezdők kiképzése - ha nem is fizikai értelemben - a
keményebb katonai alakulatok drilljéhez hasonlít, és
nem kíméletesebb az alacsonyabb rangban lévők dolgoztatása sem.
A szokásos munkarend a gyakorta az éjszakába nyúló
duplaműszak, a prezentációs utakon pedig, amelyeket
oly izgalmasan vonzónak gondolhatnánk, már több nap
alatt néhány óra alvás is ritka kincs. Az alkalmazott itt
nem olcsó, de agyonhajszolt rabszolga. A hierarchia
bemutatásánál elmondják, hogy az osztályvezető is csak
egy robot, akinek a munkán túl alig van élete, mert
nincs rá ideje. Hajtja őt a saját főnöke.
Félmillió dollárt keres, de nincs ideje elkölteni, ha olykor
kiszabadul az irodából, ágyba zuhan. Alattuk szolgálnak
a tanácsadók - ez volt Rolfe és Troob is. Szünet nélkül
rángatják és hajtják őket - a lánc és a korbács neve
Elérhető Jövedelem. Néhány egészen brutális jelenet
ábrázolja itt a kikapcsolódásuk módját. A hierarchikus
kapcsolatok kulcsszava pedig, munkát és előmenetelt
illetően egyaránt, finom egyszerűséggel „segget csókolni”.
A kötet persze nem csak a szegény bankárok megpróbáltatásairól szól. Sok érdekeset megtudhatunk belőle a
pénzvilág eme szegmenséről, és annak működéséről.
Számottevő szakmai tévedés valószínűleg csak egy
fedezhető fel benne: a szerzők csúful félremagyarázzák
az USA Értékpapír Felügyelete engedélyezési gyakorlatának egyik legfontosabb vonását.

Köszöntjük új tagjainkat!
Tagsorszám
537.
Székhely:
Kapcsolat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezető:
Telefon:
Fax:
E-mail:

HGB-Trade 2004 Kft.

1094 Budapest
Tompa u. 17/b
Bihari Erzsébet
461-0642
461-0641
bihari.erzsebet@hgbtrade.hu
Gáll Gyula
461-0642
461-0641
gall.gyula@hgbtrade.hu
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A HGB-Trade fő célkitűzése, hogy projektmenedzsment
szolgáltatásai egyet jelentsenek a kiváló minőségű piaci
szolgáltatásokkal, ezért az egyenletes minőségre is
ügyel. A minőségbiztosítás rendszere garantálja azt,
hogy a szervezési és szolgáltatási tevékenységeket úgy
tervezi, irányítja és felügyeli, hogy azok mindenkor kielégítsék a szigorú minőségi követelményeket. A cég vállalkozói gondolkodásmódja túllép a kötelező határokon.
A cég tapasztalatai szerint partnerei igénylik, hogy teljes
körű szolgáltatásokat nyújtsanak. Rugalmasan alkalmazkodnak a felmerülő igényekhez, szolgáltatásaik körét folyamatosan alakítják a keresletnek megfelelően.

Tagsorszám
538.
Székhely:
Vezető:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Kontakt-Elektro Kft.

7630 Pécs, Mohácsi út 79.
Hirth Ferenc
72/801-504
72/516-069
hirth@kontakt-elektro.hu

A cég tevékenységi köre:
- Ipari automatizálás, villamos berendezések gyártása,
ipari elektronika, szenzorok fejlesztése és gyártása.
- Ipari technológiák folyamatirányítása.
- Tüzelőanyagcellák fejlesztése és gyártása. PEM
típusú rendszerek komponensgyártása, kész berendezések gyártása, rendszerintegrálás.

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.
MAGYAR GYÁRIPAR , 2007. 9. SZÁM, 2. OLDAL
A 2007. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
PIAC ÉS PROFIT, 2007. DECEMBER, 66+67+68. OLDAL
TÖBBSZÖRÖSEN ELSŐ
„...A pályázatíró cégek összesített rangsorában országosan elsők a Budapest Business Journal „Listák Könyve 2007" című kiadványa szerint. A „K+ F Kutatásfejlesztési Tanácsadó Központ Kft...”
HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2007. DECEMBER 28., PÉNTEK
INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ IMMÁR 16. ALKALOMMAL
EDUCATIO P RESS, 2008. JANUÁR 7., HÉTFŐ
FIATAL TUDÓSOK A NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEN
„...Gilyén András és Spohn Márton MAFITUD-tagok
képviselték hazánkat a Stockholm Internetional Youth
Science Seminar (SIYSS) eseménysorozatán 2007.
december 4-11. között. Gilyén András a Magyar Inno-
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vációs Szövetség delegáltjaként jutott ki, míg Spohn
Mártont az EU Fiatal Tudósok Versenyén szerzett I.
helyezésével kvalifikálta magát…”
HÍRTV ONLINE, 2008. JANUÁR 7., HÉTFŐ
FIATAL TUDÓSOK A NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEN
RÁDIÓQ, FOGYASZTÓVÉDELMI MAGAZINMŰSOR,
JANUÁR 8., KEDD
INTERJÚ SPOHN MÁRTONNAL

2008.

HÍR TV, PALETTA , 2008. JANUÁR 8., KEDD
BESZÉLGETÉS SPOHN MÁRTONNAL
NAPI GAZDASÁG, 2008. JANUÁR 9., SZERDA, 2. OLDAL
FEBRUÁRRA TELJES LESZ AZ NKTH MECENATÚRALISTÁJA
NAPI GAZDASÁG, 2008. JANUÁR 9., SZERDA, 5. OLDAL
A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY MEGHIRDETI A 2007.

ÉVI

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT

NÉPSZABADSÁG, 2008. JANUÁR 9., SZERDA, 12. OLDAL
VILÁGBANK: FELLENDÜLÉS JÖVŐRE
„...A világgazdaság csak 2009-től gyorsít, a fejlődő
országok valamennyire ellensúlyozni tudják a lassuló
amerikai gazdaság kedvezőtlen hatásait. A Világbank
friss elemzése górcső alá veszi a technológiai fejlődés
tényeit és távlatait is...”
KATOLIKUS RÁDIÓ, EURÓPAI UNIÓS MAGAZINMŰSOR 2008.
9., SZERDA
TELEFONINTERJÚ SPOHN MÁRTONNAL

JANUÁR

FIGYELŐ, 2008. JANUÁR 10-16., 10. OLDAL
A HÉT EGY CSÉSZE KÁVÉVAL
PÁRTOS FERENC
„...Fel kell ébrednie a változásról és a versenyről tudomást sem vevő magyar innovációnak- véli a Nemzeti
Kutatási és Tudományos Hivatal (NKTH) tavaly augusztusban kinevezett, az idén új stratégiát hirdető elnöke...”
HETI VÁLASZ, 2008. JANUÁR 10., CSÜTÖRTÖK, 57. OLDAL
TÖBBET – KEVESEBBŐL
ÚJ IPARI FORRADALOM KÜSZÖBÉN
„...Lehet-e feleannyi erőforrás felhasználásával kétszer
nagyobb gazdasági teljesítményre szert tenni? A már tíz
éve meghirdetett, most pedig felfrissített „négyes faktor” elmélet brit megalapozói szerint nagyon is lehet…”
FIX TV, NET BURGER, 2008. JANUÁR 10., CSÜTÖRTÖK
BESZÉLGETÉS SPOHN MÁRTONNAL
BLIKK, 2008. JANUÁR 11., PÉNTEK, 4. OLDAL
ŐK LETTEK AZ ÉV FELTALÁLÓI
„...Nem csak olcsóbbá teszi az üzemanyagot, a környezetet is jobban kíméli az újfajta biodízel, amelynek kifejlesztéséért az év feltalálója-díjjal jutalmazta Boros Bélát,
Thész Jánost és Király Zoltánt a Magyar Feltalálók
Egyesülete. A szenzációt jelentő felfedezés segítségével
szennyező ipari melléktermék nélkül lehet előállítani a
bioüzemanyagot. Két évbe telt kifejleszteni a módszert.
A szabadalom iránt már 14 országból érdeklődnek, de
a kutatók feltett szándéka, hogy lehetőség szerint itthon
tartják a technológiát...”
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MAGYAR HÍRLAP, 2008. JANUÁR 11., PÉNTEK, 8. OLDAL
A FÉMEK IZZADSÁGA A ROZSDA
TUDOMÁNY - KÁLMÁN ERIKA, AZ MTA MUNKATÁRSA A KORRÓZIÓ KUTATÁSÁÉRT KAPOTT GÁBOR DÉNES-DÍJAT
MAGYAR NEMZET, 2008. JANUÁR 11., PÉNTEK, 4. OLDAL
A MAGYAR FELTALÁLÓT NEM KELL FELTALÁLNI
„...Aki szemügyre veszi a találmányok kiötlőit a Magyar
Feltalálók Egyesületének díjkiosztó ünnepségén, több
nem épp elegáns ruházatú és frizurájú, excentrikusnak
tűnő figurát is lát, pedig valójában az a kormány a viszszariasztó és excentrikus, amely továbbra sem áldoz
erre a nemzeti szempontból életbevágó területre elegendő pénzt, törődést...”
VILÁGGAZDASÁG, 2008. JANUÁR 11., PÉNTEK, 8. OLDAL
AZ ÉV TECHNOLÓGIÁIT DÍJAZTÁK
„...Az idén három kategóriában találták érdemesnek a
Technology of the Year 2008 díjra a Sun Microsystems
Kft-t. A platformok kategóriájában a Sun Solaris 10
kapta meg A leginnovatívabb szerveroperációs rendszer
elismerést. A hardverek között a Sun Flre X4500 nyerte el A legjobb adattároló szerver díjat. A Sun ZFS fájlrendszere pedig megkapta A legjobb fájlrendszer díját
az adattárolók kategóriájában...”

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

KÜLÖNÖSEN

KISVÁLLALKOZÁSOK PÁLYÁZATAIT VÁRJA

BRÜSZ-

SZEL

VILÁGGAZDASÁG, 2008. JANUÁR 15., KEDD, 8. OLDAL
A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY MEGHIRDETI…
VILÁGGAZDASÁG, 2008. JANUÁR 15., KEDD, 16. OLDAL
TÁMASSZUK FEL REFORMOKKAL EURÓPA EGYETEMEIT
„...Jelenleg csaknem négyszázezer európai tudós él az
Egyesült Államokban, az ottani egyetemen doktori fokozatot szerző hallgatóknak mintegy 60 százaléka kint is
marad. Amerikai egyetemeken csaknem kétszer annyian tanulnak Európából, mint fordítva...
...A pénz önmagában azonban nem elég. Mint a Financial Times szerzői is megerősítették egy munkájukban,
az európai egyetemek előtt két út áll: újjászületés, vagy
elhalás...”
VILÁGGAZDASÁG, 2008. JANUÁR 16., SZERDA, 16. OLDAL
KISVÁLLALATI SZORONGÁS
„...Az idei évben a külső konjunktúra lényegesen roszszabb lesz, mint 2007-ben volt. Ebben a helyzetben
felértékelődik a belső piactól függő kisvállalatok szerepe
a gazdasági növekedésben. A hazai kisvállalkozások
azonban továbbra is inkább kedvezőtlennek érzékelik az
üzleti környezetet, emiatt beruházási döntéseiket későbbre halasztják...”

HVG, 2008. JANUÁR 12., SZOMBAT , 39. OLDAL
MÉRNÖKI „NOBEL-DÍJ” MAGYAR TUDÓSNAK

FIGYELŐ, 2008. JANUÁR 17-23., 3. OLDAL
HIBAIGAZÍTÁS

„...A budapesti születésű amerikai Kálmán Rudolfnak
ítélték oda a 2008-as Charles Stark Draper-díjat, amelyet világszerte mérnöki Nobel-díjként is emlegetnek...”

„...Egy csésze kávé rovatunkban a Pártos Ferenccel
készített interjú (Figyelő, 2008/2. szám) felvezetőjében
sajnálatos módon tévesen írtuk az interjúalanyunk által
irányított intézmény nevét, amely helyesen Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal. A hibáért az érintettek
és az olvasók elnézését kérjük...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JANUÁR 14., HÉTFŐ, 4. OLDAL
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG...
„...Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetsége és a Napi Gazdaság
Vállalkozásfejlesztési Fóruma 2008. január 23-án
(szerdán) 14.30 órai kezdettel tartja következő rendezvényét...”
VILÁGGAZDASÁG, 2008. JANUÁR 15., KEDD, 8. OLDAL
A 2007. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJPÁLYÁZAT FELHÍVÁSA

MAGYAR NEMZET, 2008. JANUÁR 15., KEDD, 13. OLDAL
A NAGY GDP-FUTAM
MÁR A MEH-PORTÁL IS ELISMERI RÉGIÓS LEMARADÁSUNKAT
„...A régiós országok közül a leggyengébb mutatókkal tíz
év óta a legrosszabb gazdasági növekedési adatokat
produkálta a magyar gazdaság 2006-ban és tavaly is.
Fejlődésünket többek között a magas adóterhek és a
kutatás-fejlesztésre költött beruházások alacsony szintje
húzza vissza – ismeri el a Magyarország holnap nevű
kormányzati internetes portál...”
NAPI GAZDASÁG, 2008. JANUÁR 15., KEDD, 2. OLDAL
HOSSZABBÍTOTT A VALDEAL

FIGYELŐ, 2008. JANUÁR 17-23., 52+53. OLDAL
LOMBIK LAKÓPARK ?
„...Hosszan tartó, súlyos üzleti vergődés után megszűnik a hazai gyógyszerkutatás egykori fellegvára. Helyén
akár lakónegyed is épülhet...”
HETI VÁLASZ, 2008. JANUÁR 17., 10+11. OLDAL
BÚCSÚ A CSOKORNYAKKENDŐTŐL
„...Fideszes országgyűlési képviselő és szocialista tagozati vezető is indul a Magyar Tudományos Akadémia
tavasszal megüresedő elnöki pozíciójáért. Sőt, a korábban már két ciklust lehúzó Glatz Ferenc is újra ringbe
szállna...”
HETI VÁLASZ, 2008. JANUÁR 17., 12. OLDAL
A SZÁZ LEGIDÉZETTEBB TERMÉSZETKUTATÓ
„...A magyar természettudósok a világ élvonalába tartoznak - a legidézettebb kutatóink száma alapján a valaha tudományos nagyhatalomként nyilvántartott Oroszországgal állunk holtversenyben. A Heti Válasz az alábbiakban a száz legtöbbet idézett, itthon dolgozó magyar
tudós nevét közli...”

„...A ValDeal 2007 novemberében írta ki második projektversenyét magyar szellemi alkotások piaci hasznosítására, illetve már működő innovatív kkv-k piacbővítésére...”

MAGYAR HÍRLAP, 2008. JANUÁR 18., PÉNTEK, 8. OLDAL
NAPI TÖBBMILLIÁRDOS VESZTESÉG
TUDOMÁNY - FÉSÜS LÁSZLÓ PROFESSZOR A SEJTHALÁL KUTATÁSÁÉRT RÉSZESÜLT GÁBOR DÉNES-DÍJBAN

VILÁGGAZDASÁG, 2008. JANUÁR 15., KEDD, 5. OLDAL
FELHÍVÁS KÖZÖS KUTATÁSRA

NÉPSZABADSÁG, 2008. JANUÁR 18., PÉNTEK, 9. OLDAL
INZULIN TABLETTÁBAN ?

XVlII.évf.

2008. január 22.

2. szám
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NAPI ÁSZ, 2008. JANUÁR 19., SZOMBAT , 2. OLDAL
GLATZ LESZ AZ ÚJ ELNÖK ?

„...Egyre közeledik a Magyar Tudományos Akadémia
májusi közgyűlése, amelynek egyik legfontosabb feladata
az lesz, hogy a következő három évre új elnököt, főtitkárt, főtitkárhelyettest, illetve három alelnököt válasszanak az akadémikusok...”

„...Lemondana fideszes képviselői mandátumáról PÁLINKÁS JÓZSEF, az Orbán-kormány volt oktatási minisztere, ha a Magyar Tudományos Akadémia megválasztja
soron következő elnökének...”

NÉPSZABADSÁG, 2008.
VIII. OLDAL
CSAK KÍVÁNNI KELL

GYURCSÁNY FERENC KORMÁNYFŐ

A CSÚCSTECHNOLÓGIA INDIAI

FELLEGVÁRÁBAN JÁRT

MAGYAR HÍRLAP, 2008. JANUÁR 19., SZOMBAT , 9. OLDAL
A KUTATÁSBÓL IS KISZÁLL A MAGYAR ÁLLAM
„...Hétfőn várhatóan kiderül, kinek a tulajdonába kerül a
93 évvel ezelőtt alapított Gyógynövény Kutató Intézet
Zrt. A társaság a magyar gyógynövényágazat működésében központi helyet foglal el: biológiai kutatásainak fő
iránya a nemzeti kincsnek számító gyógynövények genetikai tartalékának megőrzése, feltárása...”
MAGYAR HÍRLAP, 2008. JANUÁR 19., SZOMBAT , 12. OLDAL
VESZÉLYEK ÉS FÉLELMEK
MAGYAR JÖVŐKÉPEK ÉS NEMZETSTRATÉGIAI PILLÉREK 8.
„...Matolcsy György volt gazdasági miniszter, a Fidesz
nemzetstratégiai műhelyének vezetője cikksorozatában
választ keres a magyarság előtt álló legfontosabb kérdésekre és feladatokra...”
NAPI GAZDASÁG, 2008.

JANUÁR

21.,

HÉTFŐ,

1+6+7.

OLDAL

JÖNNEK AZ ÚJ PÁLYÁZATOK
„...Várhatóan február 15-én jelennek meg az Új Magyarország fejlesztési terv (ÚMFT) Gazdaságfejlesztési
operatív programjához (GOP) kapcsolódó idei első pályázatok, amelyek a tavalyiakhoz hasonlóan a vállalatfejlesztést és a komplex beruházások megvalósítását támogatják...
... Az uniós forrásra pályázó vállalkozásoknak továbbra
is kötelező lesz az árbevétel-növekmény vállalása, de a
tavalyinál kisebb mértékben és három helyett két évre
vonatkozóan. Emelkednek a gazdaságfejlesztési kiírásokon elnyerhető támogatások...”
NAPI GAZDASÁG, 2008. JANUÁR 21., HÉTFŐ, 4. OLDAL
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI
TAGOZATA …
„…a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
és a Napi Gazdaság Vállalkozásfejlesztési Fóruma
2008. január 23-án (szerdán) 14.30 órai kezdettel
tartja következő rendezvényét...”
NÉPSZABADSÁG, 2008. JANUÁR 19., SZOMBAT , 10. OLDAL
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
„...Pályázati felhívás a 2008. évi Moholy-Nagy László
Formatervezési Ösztöndíj elnyerésére A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, az Oktatási és Kulturális
Minisztérium, a Magyar Szabadalmi Hivatal és a Magyar Formatervezési Tanács közös pályázatot hirdet
pályakezdő formatervezők részére...”
NÉPSZABADSÁG, 2008. JANUÁR 19., SZOMBAT , 10. OLDAL
ÖTEN AZ MTA- ELNÖKSÉGÉRT

JANUÁR

19.,

SZOMBAT ,

HÉTVÉGE,

„...A reklámok „kreatív” szakemberei, meg a bestsellerként eladható misztikus könyvek írói és terjesztői egyre
újabb ötletekkel állnak elő. Most már a fizika talán legnehezebben érthető ágát, a kvantumelméletet is bevetik
eszközeik közé, ezzel is mutatva, milyen elképesztően
tudományos megalapozottságú az áru, amit a vásárlónak kínálnak. Nagyképű és lehetőleg jól elkent fogalmaikkal gyakorolnak lebilincselő hatást arra az olvasói
csoportra, amelyik minél kevesebb erőfeszítéssel szeretne elérni jelentős és gyors eredményeket a karrierjében,
a
vagyonszerzésben,
a
testsúlyának
apasztásában – és a sort még hosszan folytathatnánk.
Szentgyörgyi Zsuzsa...
...A különféle ezoterikus, misztikus könyvek, tanfolyamok, filmek évente dollárszázmilliós vagy inkább milliárdos üzletet hoznak. Ez még önmagában nem is
lenne baj, ha nem járna káros következményekkel a
hívők fejében, némileg hasonlóan ahhoz, mint amikor a
súlyos betegnek hatékony gyógyeljárások és eszközök
helyett csodaszereket kínálnak...”
NÉPSZABADSÁG, 2008. JANUÁR 19.,
VIII. OLDAL
EGY SZABAD EMBER STEELE-DÍJA

SZOMBAT ,

HÉTVÉGE,

„...Szemerédi Endre, az MTA rendes tagja kapta 2008ban az Amerikai Matematikai Társulat által évente kiosztott Leroy P. Steele-díjat...”
NÉPSZAVA , 2008.

JANUÁR

19.,

SZOMBAT ,

SZÉP

SZÓ,

VI.

OLDAL

FAGYPONTON DERMEDVE – SZENTGYÖRGYI ZSUZSA
„...Ahol most éppen csökkenteni akarják a fizikaórák
számát. Rövidlátó szemlélet, mintha a jövő évi terméshez szükséges vetőmagból sütnénk ma kenyeret. A
folyamatosan és nagyon gyorsan változó, egyre újabb
eredményeket hozó természettudományokról és a
technika alapjairól mennyit fog megismerni az ifjú nemzedék?...
...vergődnek a nagy hagyományú magyar ismeretterjesztő kiadványok, közel a tragikus éhhalálhoz. Elkeserítő, ha belegondolok, milyen szánalmasan kevés pénz
kellene a megtámasztásukhoz, a természettudományos
ismeretek terjesztésének tudatos támogatásához...”
VASÁRNAP REGGEL, 2008.

JANUÁR

20.,

VASÁRNAP ,

12.

OLDAL

A VIRÁGILLAT CSÁBÍTOTTA NÖVÉNYKUTATÁSRA
SPOHN MÁRTON ELSŐ DÍJAT NYERT A VALENCIAI VERSENYEN
„...Viszonylag kevés érettségi előtt álló fiatal tölti a szabad idejét különleges illatú növények tanulmányozásával.
Spohn Márton azonban nem hiába teszi ezt. Ennek
bizonysága, hogy első lett a valenciai Európai Unió Fiatal
Tudósok Versenyen...”
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Várható események
Hogyan segíti a Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt.
a magyarországi kis- és középvállalkozások
tőkéhez és Európai Uniós fejlesztési támogatáshoz jutását
címmel tart Vállalkozásfejlesztési Fórumot a Magyar Innovációs Szövetség Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyárip arosok 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 kisés 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:
430-8328).
A Magyar Tudományos Akadémia és az NKTH együttműködésében 2008. január 25-én 10.00 órától Budapesten,
a Magyar Tudományos Akadémia székházában kerül sor az Európai Kutatási Tanács tapasztalt kutatóknak kiírt pályázati lehetőségéről („Advanced Grant scheme”) szóló információs napra. Az információs rendezvény után előzetes
igénybejelentés alapján személyes pályázati konzultáció lehetőségét is biztosítják a szervezők.
A pályázati felhívás letölthető a CORDIS portálról, IDEAS alcím alatt
(http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage).
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Várható események

Bővebb információkat az erc.europa.eu oldalon találhatnak.
Program
10.15 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.30
11.30 - 12.00
12.30 - 13.00

13.00 - 14.00

Köszöntés és bevezető: Prof. Pléh Csaba, Ötletek Specifikus Program Programbizottsági
képviselő, az MTA Főtitkárhelyettese
Az Európai Kutatási Tanács és az Ötletek Specifikus Program: Prof. Kroó Norbert, ERC
Kutatási Tanács Tagja, az MTA alelnöke
Az Európai Kutatási Tanács Advanced Grant pályázati felhívása: Dr. Nagy Gábor , osztályvezető, Európai Bizottság, Kutatási Főigazgatóság, ERC igazgatóság
Kérdések
Az Advanced Grant pályázat elkészítésének adminisztratív és pénzügyi vonatkozásai: Dr.
Szendrák Erika, ERC NCP, főosztályvezető-helyettes, Kutatásfejlesztési és Innovációs Főosztály, MTA Titkársága
Kérdések és pályázati konzultáció: Dr. Szendrák Erika (MTA) és Hegyváriné Nagy Ágnes
(NKTH), ERC NCP-k

Részvételi szándékát a regisztrációs lap visszaküldésével jelezheti Dr. Szendrák Erika számára január 22-ig emailben (erika.szendrak@office.mta.hu).
További információ:
http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=7680&cHash=f2e38daa73

Az ICT NCP (Információs és Kommunikációs Technológiai Nemzeti Kapcsolattartó Pontok), a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (HAGRID) és az Informatikai
Vállalkozások Szövetsége (Secure Force) projekttervezést támogató információs napot szervez a 3. FP7-ICT pályázati felhívással kapcsolatban 2008. január 29-én, Budapesten, a BME Központi épületében (1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3., 1. em. 66.).
Program:
9.00 - 9.15
9.15 - 10.00

10.00 - 10.50

10.50 - 11.10
11.10 - 11.20
11.20 - 12.10
12.10 - 12.40

12.40 - 13.00

14.00 -

Köszöntő
Dr. Péceli Gábor , tanszékvezető BME-VIK, elnök NJSZT
Robotika
- Tóth András, Arz Gusztáv, Stépán Gábor: A robotkutatás helyzete Európában és a
három, magyar (BME) koordinálású robotos projekt tapasztalatai
- Bognár Vilmos, ICT NCP: A "Kognitív rendszerek, robotika, kölcsönhatás" a WP értelmezéséhez, a programgazda elvárásairól
Digitális könyvtár, digitális tartalom
- Alföldi István, ügyvezető igazgató, NJSZT: Bevezető
- Moldován István, OSZK: a hazai könyvtárak és az Európai Digitális Könyvtár
- Horváth Ádám, OSZK: A Tel-Me-More projekt és az aktuális felhívás
- Bognár Vilmos: A WP értelmezéséhez, a programgazda elvárásairól
Kávészünet
2008 kezdetének aktualitásai 7. Keretprogram, NKTH
Gulyás Ágnes, NCP koordinátor, NKTH
A 7. KP első pályázatai – a projektek értékelésének tapasztalatai –
„frissensültek”: Kincses Zoltán
A magyar szereplés számai az ICT-ben – Keretprogramok, különös tekintettel a 7. KP első
felhívására
Bottka Sándor, ICT PC tag
HAGRID: A legrövidebb út a partnerkereső adatbázisokhoz:
Heilingbrunner Klára, BME
KKV-k FP7-ben való részvételének sikerkritériumai: Kátai Szabolcs, IVSZ
Tematikus kerekasztal beszélgetések
1. Robotika – Bevezető a hazai felsőoktatásban folyó kognitív kutatásokról – Dr. Pléh Csaba, a BME Kognitív Kutatások Központjának vezetője (tervezet)
2. Európai Digitális Könyvtár

A mindkét kerekasztalnál érintett kérdések – többek között,
- első felhívásban sikeres projektek hazai résztvevőivel
- munkaprogram és az aktuális felhívás
- state of the art
- projektjavaslat kulcskérdései
- következő munkaprogram (2009-2010)
A kerekasztal-beszélgetéseket követően lehetőség lesz a most először induló előzetes projektjavaslat ellenőrzés (preproposal checking) kipróbálására.
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Pályázati felhívások
Regisztrálni 2008. január 24-ig lehet.
További információ: Heilingbrunner Klára, BME
hklara@mail.bme.hu

2008. március 10-11-én tartják az Innovation into Action elnevezésű rendezvényt a walesi Cardiffban. A rendezvény a Walesi Innovációs Hét kiemelkedő fontosságú eseménye, hasonlóan a Brit Női Feltalálók és Innovátorok Kiállításához, Konferenciájához és Díjához, valamint a BioWales konferenciához.
A rendezvény célja, hogy a kiállítók bemutassák termékeiket a befektetőkből, kockázati tőkésekből, üzleti angyalokból, technológia „felderítőkből”, kis- és nagykereskedőkből álló közönségnek. A kétnapos rendezvény legfontosabb
motívuma az innovációs közvetítői tevékenység lesz, a szervezők lehetőséget teremtenek előre egyeztetett négyszemközti megbeszélésekre is.
További információ:
http://www.innovationintoaction.co.uk

2008. április 17-18-án rendezik meg a spanyolországi Alicante-ban a 9. Nemzetközi Védjegy Konferenciát.
A konferencia témái:
-

nemzetközi védjegy bejegyzés,

-

európai esetjogi harmonizáció,

-

a védjegy jogok és a párhuzamos import kizárása

-

ügyleti IP

-

közvetítés a védjegyeket és a domain-eket illető vitában

-

hamisítás

A konferenciát három, párhozamosan zajló műhelytalálkozó előzi meg április 16-án. Ezek témája a védjegyek védelme lesz az USA-ban, Kínában és Indiában.
További információ:
http://www.forum-institut.de/trademarkconference.htm

A National Business Incubation Association 2008. május 4-7-én rendezi meg 22. nemzetközi konferenciáját
„Innovation for a Strong Economy & Healthy Planet” címmel az USA-beli San Antonioban, a Grand Hyatt Hotelben.
A konferenciára minden évben több mint 600-an látogatnak el, közel 40 országból. Az érdeklődők részt vehetnek
egész napos műhelytalálkozókon, oktatásokon, kerekasztal megbeszéléseken és számos kapcsolatépítő eseményen.
A konferencián a tervek szerint több mint 50 párhuzamos ülés zajlik majd.
További információ:
http://www.nbia.org/nbia_events/conf2008/index.php

Pályázati felhívások
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében a Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
pályázatot hirdet Regionális Innovációs Ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt segítő feladatainak támogatására. (A pályázati felhívás rövid neve technikai okokból RIU_08 -ról RIU_07-re változott.)
A pályázat célja a Nemzeti Innovációs Rendszer megerősítése, a RIÜ-k felkészítése és felfejlesztése a regionális
innováció hatékony menedzselésére. Ezen célkitűzések elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2 100 millió forintot biztosít. A támogatásban részesülő
pályaművek várható száma: régiónként 1, összesen 7.
Támogatásra jogi személyiséggel rendelkező nonprofit szervezet jogosult, amely projektjét az adott régióban valósítja
meg. A szervezet tagjai, illetve tulajdonosai között legalább hat, az adott régióban székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező, az innovációban résztvevő, abban érdekelt és érintett, egymástól független szervezet kell, hogy szerepeljen.
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A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (vissza nem térítendő támogatás). A
támogatás futamideje: maximum 36 hónap
Pályaművenként elnyerhető támogatás: maximum 300 millió Ft
A pályaműveket személyesen vagy futárszolgálattal a következő címre kell benyújtani:
Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda
1117 Budapest, Neumann János u. 1/c.
(Infopark „C” épület, Recepció)
A kitöltött Pályázati űrlap elektronikusan feldolgozható adattartalmát elektronikus levél mellékleteként el kell küldeni
az alap2007@kpi.gov.hu címre az űrlap kitöltési és beküldési útmutatójában foglaltak szerint.
Beérkezési határidő: 2008. február 4. 16:00 óra
További információ:
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID= 476&articleID=5748&ctag=articlelist&iid=1

Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
A KEZDŐ VÁLLALKOZÓI AKTIVITÁS ÖSZTÖNZÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA
KÓDSZÁM: KKC-2007-K
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium pályázatot hirdet a kezdő vállalkozói aktivitás ösztönzésének támogatására
a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból, a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról
szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet19. §-a (2) bekezdésének h) pontja alapján.
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 500 millió Ft. A támogatott pályázatok
várható száma: 40 – 60 db.
Pályázhatnak a magyarországi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező, a támogatás céljának megfelelő oktatási,
tanácsadási tevékenységet végző következő szervezetek:
− Költségvetési szerv és intézménye,
− Egyesület,
− Kamara,
− Alapítvány,
− Közhasznú társaság.
Támogatható tevékenységek köre
Vállalkozások indításához és működtetéséhez kapcsolódó tanácsadói tevékenység nyújtása, különös tekintettel a
marketing és piacorientált szemlélet előtérbe helyezésével;
Iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli oktatás (szakirány, tantárgy, fakultáció), képzés, tréning keretében
gazdasági vállalkozói ismeretek elméleti és gyakorlati tudás transzfer - indítása vagy már meglévő továbbfejlesztése -, melyen hazai és EU normák szerinti piacorient ált ismeretanyag átadás történik, s ennek gyakorlati megfeleltetése a gazdasági élethelyzetekben (vállalkozás indításától az üzleti terv készítésén keresztül a döntésekig
minden fázisban, esetleg sikeres vállalkozókkal való bevonással), s ehhez kapcsolódó szakmai felelős foglalkoztatása;
Egyetemekről, felsőoktatási intézményekből, közfinanszírozású kutatóhelyekről kiváló technológia-intenzív vállalkozásoknak (spin-off cégek), kutatás-fejlesztéssel foglalkozó cégeknek vállalkozói és piaci ismeretek, üzleti tervezés, menedzsment képességek oktatása, pályázati rendszerrel, pályázással kapcsolatos ismeretek, tárgyalástechnika, piacorientált informatikai szakképzés oktatása;
Tananyag, tréninganyag kidolgozása vagy már meglévő továbbfejlesztése oktatási célra, melynek révén olyan
gazdasági vállalkozói szemléletmód sajátítható el, mely a mai, nemzetközileg is elvárt követelményeknek megfelelve felkészít a vállalkozóvá válásra, hiszen új vállalkozásba csak megfelelő vállalkozói készségekkel és motivációkkal rendelkező egyének kezdenek;
Mentor program: már sikeresen működő vállalkozó és leendő vállalkozó közötti kapcsolat létrehozása és működtetése;
Vállalkozói lét mint társadalmi érték megjelenítése, imázsának építésére szolgáló PR és kommunikációs költségek.
Kizárólag csak tananyag, tréninganyag kidolgozását vagy már meglévő továbbfejlesztését tartalmazó pályázat
nem részesülhet támogatásban.
Projekt saját forrás igénye
A pályázónak az igényelt támogatáson kívüli összes költség finanszírozásához szükséges forrás meglétét igazolni kell.
A pályázónak a projekt összes költségének legalább 20 %-át elérő saját forrással kell rendelkeznie. Amennyiben a
kötelezően előírt 20 %-os saját forrás nem elegendő a támogatást meghaladó projekt költségek finanszírozásához,
akkor a pályázatban meg kell nevezni a külső forrást, és meglétét igazolni kell. A források igazolásának módját és a
saját forrás fogalmát a Pályázati Útmutató tartalmazza.
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A pályázaton elnyerhető pénzösszeg:
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: a program elszámolható összköltségének:
általában 70 %-a,
legfeljebb 80 %-a a nők és a hátrányos helyzetű csoportok részére szervezett program esetén.
Hátrányos helyzetű csoportnak minősülnek: a romák, az 55 év felettiek, a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan
hátrányos helyzetű diákok, a csökkent munkaképességűek és a fogyatékkal élők. A minimálisan igényelhető támogatás 3 millió Ft, a támogatás maximális összege: legfeljebb 35 millió Ft. Ha a kedvezményezettnek a támogatásból
finanszírozott tevékenységgel kapcsolatban nincs ÁFA levonási jogosultsága, akkor a támogatás számításának alapja
a projekt ÁFA-val növelt, bruttó összköltsége. Ha a pályázó ÁFA levonásra jogosult, akkor a támogatás számításának alapja a projekt nettó összköltsége.
A pályázat benyújtásának módja, határideje
1. A pályázat benyújtása 2008. február 1-től február 29-ig lehetséges. A pályázatok elbírálása a kapott pontszám alapján történik.
2. A pályázatot 2 példányban (1 eredeti, 1 másolat), valamint elektronikusan 1 db compact disc (CD) lemezen zárt
csomagolásban ajánlott küldeményként, a következő címre kell beküldeni:
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat
Kódszám: KKC-2007-K
1539 Budapest, Postafiók 684.
3. A Pályázati Formanyomtatvány és az Útmutató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapjáról
(www.gkm.gov.hu) letölthető.
4. A pályázatokkal kapcsolatban a következő kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40-200-617.
5. Több előirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes előirányzatok szabályozásának, illetve
az egyes felhívások által meghatározott feltételeknek megfelelően, a szükséges formanyomtatványok, mellékletek és példányszám szerint összeállított pályázati anyagokat egyidejűleg és kizárólag azon előirányzat kezelőjéhez
kell benyújtani, amelytől a legmagasabb összegű támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegű támogatási igény esetén az ezekkel érintett előirányzatok bármelyikének kezelőjéhez benyújtható a pályázat.
A Pályázati Felhívás elválaszthatatlan részét képezik a Pályázati Útmutató és a Formanyomtatvány. Ezek együtt tartalmazzák a pályázat benyújtásához szükséges összes feltételt. A Pályázati Útmutató és a Formanyomtatvány 2008.
január 10-én került közzétételre a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Internet honlapján.

A ValDeal Innovációs Zrt. feltalálóknak kiírt projektversenyére folyamatosan érkeznek a találmányok, ezért meghoszszabbítja a benyújtási határidőt 2008. február 3-án éjfélig. A pályázatot 2007 novemberében írták ki magyar szellemi alkotások piaci hasznosítására, illetve már működő innovatív kis- és középvállalkozások piacbővítésére.
A ValDeal honlapján található jelentkezési lap kitöltésével kapcsolatban a szervezet munkatársai személyes megbeszélés keretében is segítenek 2008. január 24-én, 9 és 12 óra között és 2008. január 31-én, 9 és 12 óra között.
Mindkét esetben a helyszín, a ValDeal Innovációs Zrt., 2040 Budaörs, Gyár u. 2. (Innovációs Központ épülete). A
személyes konzultációval kapcsolatban érdeklődők jelentkezését a projektverseny@valdeal.com email címre várják.
További információ és regisztráció: www.valdeal.com.

A Nemzetközi Visegrád Alapítvány ösztöndíjprogramot hirdet a 2008-as évre, a felsőoktatás master képzésében,
vagy posztgraduális képzésben résztvevő hallgatók számára. Pályázni tanulmányi vagy kutatási projektekkel lehet, 14 szemeszter időtartamra. A 2008-as ösztöndíjprogram rendelkezésére 1 564 000 euró áll, amely kb. 400 félév
finanszírozására elegendő.
A magyarországi hallgatók a következő két ösztöndíjra pályázhatnak:
-

Intra-Visegrád ösztöndíj (a pályázó egy másik V4-országban kívánja tanulmányait folytatni);

-

Out-going ösztöndíj (a pályázó Albánia, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Horvátország, Macedónia, Montenegró, Szerbia, vagy Ukrajna valamely tudományegyetemén kíván tanulni).

Jelentkezési határidő: 2008. január 31.
További információ: http://www.visegradfund.org/scholarships.html

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

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.

