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Választmány
Név
Dr. Szabó Gábor

Funkció
Elnök

Dr. Barkóczi István

Választmányi tag

Benke Ákos

Választmányi tag

Dr. Bérczi István

Választmányi tag

Dr. Blaskó Gábor

Választmányi tag

Dr. Dimény Judit

Választmányi tag

Falk György

Választmányi tag

Farkas József

Választmányi tag

Dr. Frank József

Választmányi tag

Dr. Hudecz Ferenc

Választmányi tag

Dr. Kazi Károly

Választmányi tag

Dr. Marosi György

Választmányi tag

Dr. Molnár Károly

Választmányi tag

Dr. Palkovics László

Választmányi tag

Dr. Patkó Gyula

Választmányi tag

Dr. Rudas Imre

Választmányi tag

Dr. Ruppert László

Választmányi tag

Dr. Simonyi Sándor

Választmányi tag

Szabó Gábor

Választmányi tag

Szentmiklóssy László

Választmányi tag

Dr. Vékony Sándor

Választmányi tag

Völgyiné Nadabán
Márta
Dr. V. Tóth János

Választmányi tag
Társult szövetség társelnöke

Annus István

Társult szövetség elnöke

Dr. Bérci Gyula

Társult szövetség elnöke

Bretz Gyula

Társult szövetség elnöke

Székely Péter

Társult szövetség elnöke

Oláh László

Társult szövetség elnöke

ifj. Duda Ernő

Társult szövetség elnöke

Dr. Inzelt Péter

Tagozati elnök

Dr. Buzás Norbert

Tagozati elnök

Garay Tóth János

Tagozati elnök

Dr. Osman Péter
Dr. Cseh Ildikó

Tagozati elnök
Tagozati elnök

Dr. Fenyvesi László

Tagozati elnök

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
Nyugat-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója
Közép-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója
Dél-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

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

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Cím
Sz egedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
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.
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
INTERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft.
1364 Budapest Pf. 93.
FVM Műszaki 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.

Beosztás
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár
Vezérigazgató

Tel
62/544272
46/501850;
30/9898245
20/9444551
881-2012

Fax
62-544658
46/501851

Dékán

28/522071

28/410804

Elnök

273-3411

273-3412

Ügyvezető igazgató

Rektor

36/512900
62/312385
266-3119

36/512932
62/312385
266-9786

Ügyvezető igazgató

233-2138

233-2506

Főtitkár

353-166

353-1780

Vezérigazgató
Vezérigazgatói
tanácsadó

Kutató professzor

464-4654
881-2011

Rektor

463-1111

463-1110

Fejlesztési igazgató

382-9801

382-9810

Rektor
Rektor

46/565034
453-4141

46/563423
388-6763

Ügyvezető igazgató

371-5808

205-5951

Ügyvezető igazgató

32/432432
382-0720

32/511644

48/310955

48/310602

46/359895
52/524760
212-6991

46/359895
52/524770
201-7954
22/328110
302-2798

Elnök

22/514126
20/91279
85
204-2967

204-2969

Elnök

467-0236

467-0236

Elnök

328-0538

268-1526

Elnök

62-424729
209-5257

62-426098
466-7503

Elnök

23/887582
319-8913

319-8916

Vezető főtanácsos
Ügyvezető igazgató

430-8328
318-3309

317-4856

Igazgató

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

Elnök

Környezetvédelmi
és biztonságtechnikai igazgató
Igazgató
Ügynökségvezető
Társelnök
Társelnök
Ügyvezető Elnök

Igazgató
Igazgató

Ügyvezető Igazgató

Ügyvezető Igazgató
Regionális Igazgató
Egyetemi Docens
Ügyvezető Igazgató
Dékán
Ügyvezető Igazgató
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TUDOMÁNY ÉS MÉRNÖKSÉG A XXI. SZÁZADBAN

A Műszaki Értelmiség Napja alkalmából, 2008. május 9-én, 10-13 óra között előadássorozatra kerül sor
„Tudomány és mérnökség a XXI. században” címmel, az MTA Dísztermében (1051 Budapest, Roosevelt
tér 9.).
Az ünnepi ülés szervezői a Magyar Innovációs Szövetség, az MTA Földtudományok Osztálya, az MTA
Fizikai Tudományok Osztálya, az MTA Agrártudományok Osztálya és az MTA Műszaki Tudományok Osztálya, MTA Kémiai Tudományok Osztálya.
A levezető elnök: Dr. Szabó Gábor , akadémikus, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

Tervezett program:
10:00 Megnyitó: Kroó Norbert, akadémikus, az MTA alelnöke
10:10 Föld alatti gáztárolók létesítésének és üzemeltetésének földtudományi és műszaki sajátosságai:
Pápay József, akadémikus, a MOL Nyrt. Kutatás-Termelési Divízió tanácsadója
10:35 Az atomenergia magyar találmány, avagy a magyar maffia Chicagóban: Bencze Gyula, a fizikai
tudomány doktora, a KFKI Részecske és Magfizikai Kutatóintézet tudományos tanácsadója,
emeritus professzor
11:00 A precíziós mezőgazdaság műszaki-térinformatikai kérdései: Neményi Miklós, az MTA doktora, a
Nyugat-magyarországi Egyetem, Biológiai Rendszerek Műszaki Intézetének igazgatója, egyetemi
tanár - Fekete András, az MTA doktora, a Corvinus Egyetem Fizika-Automatika Tanszékének
emeritus professzora - Németh Tamás, akadémikus, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetének igazgatója, c. egyetemi tanár
11:45 A tudomány és a mérnökség viszonya a magyar járműiparban 25 éve és ma – különbségek (?)
hasonlóságok (!): Palkovics László, akadémikus, a Knorr-Bremse Kft. fejlesztési igazgatója
12:10 Energetikai kihívások – technológiai válaszok: Szépvölgyi János, az MTA doktora, az MTA Kémiai
Kutatóközpont, Anyag- és Környezetkémiai Intézetének igazgatója, egyetemi tanár
12:35 Mérnök és innováció: a feltalálástól a hétköznapok gyakorlatáig: Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
13:00 Fogadás és köszöntő

További információ:
Dr. Antos László, ügyvezető igazgató, Magyar Innovációs Szövetség
Tel.: 453-6572, e-mail: innovacio@innovacio.hu

Innovációs portálunk látogatottsága

Magyar Innovációs
Szövetség
Hírlevél
A Magyar Innovációs Szövetség Hírlevelét jelenleg több
mint 1800 címzetthez juttatjuk el, akik közül csak
100-an kapják kizárólag a nyomtatott változatot, 1700
főnek e-mail-ben küldjük. A nyomtatott változat egyrészt
később érkezik meg, másrészt jelentős költséget jelent
Szövetségünknek.
Továbbra is várjuk azok visszajelzését Szövetségünk
bármely elérhetőségén, akik a jövőben csak elektronikus
formában kívánják a Hírlevelet megkapni, és a nyomtatott változatot nem kérik!

Szövetségünk innovációs portálját (www.innovacio.hu)
az idei évben több mint 16800-an látogatták meg és
mintegy 7 Gbyte-ot töltöttek le.
A statisztikák szerint a legtöbb látogató – közel 5800 fő
– márciusban jelentkezett be, ami azt jelenti, hogy naponta átlagosan több mint 180-an keresték fel portálunkat. A látogatottság az év első három hónapjának
mindegyikében 5000 fő fölött volt.

MGYOSZ-közgyűlés
A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége
(MGYOSZ) 2008. április 3-án megtartotta az MGYOSZ
székházában X., tisztújító közgyűlését, melyen Dr. Szabó Gábor, elnök és Pakucs János, tiszteletbeli elnök
képviselte Szövetségünket. A közgyűlés határozatban

3

34

Hírek
elfogadta egyebek mellett a beszámolót az MGYOSZ IX.
közgyűlése óta végzett tevékenységről, az alapszabály
módosítását, valamint a Chorin Ferenc emlékérem
alapításáról szóló előterjesztést.
A közgyűlésen megválasztották az MGYOSZ új tisztségviselőit is:
- elnök: Futó Péter (Futureal Zrt., elnök)
- társelnök: Vadász Péter (V.P. Consulting, elnök)
Szövetségünk képviseletében dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnököt az MGYOSZ új elnökségének tagjává
választották.

„Kamarai reform-műhely„ konzultáció
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) „Kamarai reform-műhely„ címmel konzultáció sorozatot szervez a gazdaság és társadalom különböző területein
szükséges reformokkal kapcsolatos kamarai álláspontok
kialakítása és a reformfolyamatok szakmai támogatása
érdekében.
A konzultációkra a versenyképes állam, az adó- és közteherviselési reform, az energia biztonság, energia
árak, az oktatás, képzés, a társadalmi folyamatok,
valamint a növekedés és felzárkózás területeit érintve
kerül sor oly módon, hogy minden témában három
közismert szakembert kértek fel a témával kapcsolatos
vitaindítók megtartására, majd ezt követően lesz lehetőség a résztvevők számára véleményük kifejtésére és a
vita alapján a konklúziók levonására.
Az első kamarai reform-műhely konzultációra 2008.
április 1-én került sor Budapesten, az MKIK székházában, az államháztartási reform témakörében. A konzultáción vitaindítót Kovács Árpád, az ÁSZ elnöke, Dr.
Sárközy Tamás, egyetemi tanár és Dr. Stumpf István,
a Századvég Alapítvány elnöke tartottak.
A második összejövetel április 8-án volt az adóreform
kérdéskörében, vitaindítót Dr. Békesi László , Dr. Csaba László és Kupa Mihály tartottak. A konzultációkon
Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte Szövetségünket.

Nagyköveti Klub
Az Antall József Alapítvány és az Andrássy Gyula Német
Nyelvű Egyetem szervezésében működő Nagyköveti Klub
rendezvényére április 7-én került sor, az Andrássy
Egyetem budapesti épületében. A klubrendezvényen Dr.
Ferdinand Mayrhofer-Grünbühel, Ausztria magyarországi nagykövete adott átfogó tájékoztatást a két ország
közötti aktuális politikai és gazdasági kapcsolatokról.
A hallgatóság számos érzékeny kérdést tett fel, úgymint
a MOL és az OMV kapcsolata, a Rába szennyezése, a
Szentgotthárd mellé tervezett hulladék-erőmű és a
schengeni határnyitás utáni behajtani tilos táblák a
kisebb osztrák településekhez vezető utakon a magyar
határ felől.
A Nagyköveti Klub, mely személyes találkozókra kínál
lehetőséget vezető diplomatákkal, mindenki előtt nyitott.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A következő rendezvény április 22-én, az Egyesült Királyság nagykövetének szentel egy estét.
A
rendezvényen
Szövetségünk
képviseletében
Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes vett részt.

Német-magyar kapcsolatteremtő iroda
A német Gazdasági és Technológiai Minisztérium támogatásával Budapesten létesült egy kapcsolatteremtő
iroda, mely német és magyar vállalatok, egyetemek,
kutatóintézetek közötti technológiatranszfert és K+F
együttműködéseket segíti elő. Az irodának lehetősége
van díjmentesen maximum fél oldalon magyar innovatív
találmányokról, eljárásokról, berendezésekről, tudományos rendezvényekről hírt adni, a potenciális német
partnerek részére. Így várják a megjelentethető anyagokat, melyek lehet magyar nyelvűek is, a fordítást, szerkesztést vállalják.
További információ: Moldoványi László Tel: 479-9013,
E-mail: budapest@intec-online.net, Szepessy Péter
Tel: 479-9011, E-mail: budapest@intec-online.net
www.intec-online.net

„Egyről a kettőre – Lépjen túl lehetősége korlátain és
pályázzon!” konferencia
2008. április 2-án „Egyről a kettőre – Lépjen túl lehetősége korlátain és pályázzon!” címmel konferenciát rendeztek Békéscsabán a Világgazdaság szervezésében. A
program szakmai támogatója többek között a Magyar
Innovációs Szövetség volt.
A konferencián előadást tartott Dr. Mogyorósi Péter , a
Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is innovációs folyamatok pályázati
finanszírozása és egyéb finanszírozási lehetőségei c.
témában.

A hazai design legkiemelkedőbb alkotásai a Győri
Egyetemen
A Magyar Szabadalmi Hivatal Formatervezési Tanácsa
2003-ban a kor szelleméhez igazította a közel 30 éve
alapított Magyar Formatervezési Díjpályázatot, ami a
hazai design szakma legrangosabb elismerésévé vált. A
díj célja a kiemelkedő teljesítmények elismerése és
népszerűsítése, a hazai termékek nemzetközi versenyképességének erősítése.
Az elmúlt öt esztendő termék-, vizuális kommunikáció,
terv- és diákmunka design pályázati kategóriák nyerteseinek, különdíjasainak munkáit mutatja be a győri Széchenyi István Egyetem aulájában rendezendő vándorkiállítás. A tárlaton megtekinthetők mindennapi életünk
tárgyai, eszközei csakúgy, mint a papírra vetett innovatív elképzelések és ötletek, melyek még gyártóra várnak.
A hazai design legkiemelkedőbb alkotásaiból rendezett
bemutatót április 11-26. között, hétfőtől - péntekig,
naponta 8-tól 20 óráig, szombaton: 8-tól 18 óráig
látogathatják az érdeklődők.
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Spin-off Planéta III.
2008. április 11-én rendezte meg a Magyar Spin-off
Vállalkozások Szövetsége (MSVSZ) III. éves konferenciáját, Budapesten. Nagy Péter, elnök köszöntötte a
résztvevőket, és bejelentette, hogy az MSVSZ új nevet
vett fel, a Magyar Spin--off és Start-up Vállakozások
(MSE) nevet.
A nyitó előadást Pongorné Dr. Csákvári Marianna, az
Innostart ügyvezető igazgatója tartotta a hídképző intézmények szerepéről.
A rendezvény a Debreceni Egyetem Tudás-és Technológiatranszfer Irodájának igazgatója, Dr. Mátyus László ,
a Pécsi Tudományegyetem Kutatáshasznosítási és
Technológiatranszfer Irodájának vezetője Dobay Kata,
valamint a Dél-Dunántóli Kooperációs Kutatóközpont
igazgatója, Dr. Sánta Imre előadásaival folytatódott.

Hírek
További információ:
http://ec.europa.eu/research/erab/

”Regional Innovation and Research Policy Outlook:
Policy Practices in Eight European Regions”
„Regionális Innovációs és Kutatás Politikai Kilátások:
Politikai Gyakorlatok Nyolc Európai Régióban” címmel
angol nyelvű publikációt tett közzé a GKI Gazdaságkutató Intézet, Borsi Balázs és Papanek Gábor szerkesztésében. A könyv újszerű, gyakorlat-orientált nézőpontja
miatt mindenki számára hasznos, aki érdeklődik a regionális tanulmányok iránt.
A kiadvány ingyenesen letölthető a http://www.proactnetwork.net/download/download/outlook.pdf linkről.

INNOSTART

A konferencia második felében spin-off cégek mutatkoztak be.
- Az első, az Innotears Kft, innovatív szemészeti eljárásokat és szemcseppet dolgozott ki és vitt a piacra, korszerűsítve a meglévő termékeket, kezelési eljárásokat.
- A második cég a TactoLogic, egy teljesen új piacot
nyitott az általuk, nyíró- és nyomóerők integrált kezelésére fejlesztett MEMS (Microelectromechanical
systems) szenzorokkal, a tapintásérzékelés területén.
- Az IN4 Kft. egy meglévő, már-már érett piacra, az
internetes keresőkre fejleszt újgenerációs terméket
az iGlue-t.
- A Surgenfish innovatív sportitaláról és egészségvédő
termékeinek fejlesztéséről és piacra viteléről tartott
előadást.
A szekció zárásaként Nagy Bandor, a Semmelweis
Innovációs Központ oktatási vezetője érzékletes példán
mutatta be a hegymászás és a cégalapítás közötti hasonlóságokat, és hogy mitől lesz egy spin-off cég sikeres és ehhez, hogyan tud hozzájárulni a Semmelweis
Innovációs Központ.
A konferencia harmadik, befektetői blokkjában két befektetési szakember, Zoltán Csaba, a START Zrt. vezérigazgatója és Dr. Erdei Sándor, a DBH Group vezérigazgatója tartott előadást a k+f projektekbe való tőkebevonásról.
Szövetségünk képviseletében dr. Antos László , ügyvezető igazgató vett részt a konferencián.

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Sikeres rajtot vett a Trimarán Üzletfejlesztési Program
A harmadik Spin-off Planéta konferencián mutatkozott
be először szélesebb nyilvánosság előtt a Semmelweis
Innovations és az Innostart Alapítvány közös kezdeményezéseként létrejött Trimarán Üzletfejlesztési Program.
A Trimarán Program hosszú távú sikere érdekében
stratégiai együttműködésről szóló megállapodást kötött
a konferenciát szervező Magyar Spin-off Vállalkozások
Szövetsége és a Semmelweis Innovations. Az együttműködés első eleme a III. Spin-off Planétán való közös
megjelenés. A rendezvényt 2008. április 11-én tartották, Budapesten, a Magyar Spin-off Vállalkozások Szövetségének szervezésében.
A Trimarán Üzletfejlesztési Program abból a felismerésből nőtt ki, hogy a hazai korai fázisú innovációs projektek sikeres megvalósulásának egyik legnagyobb gátja
a kompetenciahiány. Dr. Lacza Zsombor , a Semmelweis Innovációs Központ Kft. ügyvezetője szerint nem kell
feltétlenül üzletember-öltönybe préselni a kutatókat,
laborokban edzett projektmenedzsert felkutatni vagy az
amerikai nagybácsit segítségül hívni ahhoz, hogy egy
kutatási eredményből prosperáló vállalkozás jöjjön létre.
Ehelyett sokkal többet ér, ha a három eltérő tudású,
tapasztalatú embert, azaz a kutató-feltalálót, a projektmenedzsert és a tapasztalt üzletembert (mentort) egy
asztalhoz ültetik, és hatékony csapatot építenek belőlük.
Ők a gyors és stabil trimarán három hajóteste.

Europen Research Area Board
2008. április 11-én az Európai Bizottság kinevezte az
"Europen Research Area Board - ERAB" 22 tagját.
Magyarországot Prof. Bálint Lajos, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet nemzetközi kapcsolatok igazgatóhelyettes képviseli a testületben.
Az ERAB a European Research Advisory Board
(EURAB) utódja, mely egy magas szintű, független tanácsadó bizottság volt, melyet az Európai Bizottság
azért hozott létre, hogy tanácsokkal szolgáljon az EU
kutatási politikájának tervezése és végrehajtása terén.

A három különböző kompetenciájú szereplő együttműködése mellett az innovációs projektek akkor válhatnak
igazán éretté a piacra lépésre és a befektetésre, ha
testreszabott üzletfejlesztésen esnek át, azaz megszerzik a szükséges üzleti tudást és dokumentumokat (pl.
üzleti terv, iparjogvédelmi stratégia, arculat). Éppen
ezért a Trimarán Programba bekapcsolódó minden
egyes projekt az egyedi igényeknek megfelelő egyéni
tanácsadásban, kiscsoportos, interaktív tréningekben
és egyéb szolgáltatásokban részesül. Pongorné dr.
Csákvári Marianna, az INNOSTART igazgatója szerint a
kutatók, feltalálók munkája hatalmas, de nagyrészt
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kiaknázatlan érték az egész ország számára, munkájukkal ezt az értéket kívánják megnövelni.

ülések július 25-i és 26-i közös ebéd, valamint a július
25-i gálavacsora) való részvételt.

A Trimarán Üzletfejlesztési Program csapata tudatában
van annak, hogy az egyes innovációs projektek nagymértékben eltérnek egymástól. Éppen ezért a rendszer
nagy előnye a rugalmasság, azaz az egyes projektek
igényeinek megfelelő munkamenet és tartalom kialakítása. A Program folyamatosan fogadja az innovatív
üzleti ötleteket, projekteket, illetve menedzserjelöltek és
üzleti mentorok jelentkezését.

A jelentkezési lapot mellékeltük Hírlevelünkhöz, illetve
letölthető az Innostart honlapjáról (www.innostart.hu)
is. Mivel a résztvevők létszáma korlátozott, a jelentkezéseket beérkezési sorrendben fogadják el.

Bővebb információ:
Hűvös Ágnes, projektmenedzser,
Huvos.agnes@semmelweisinnovations.com
Mobil: +36-70-414-1438
http://semmelweisinnovations.com

Európai Üzleti Innovációs Központok Hálózata (EBN)
konferencia
Az Európai Bizottság által létrehozott Európai Üzleti
Innovációs Központok Hálózata (EBN) idén először tartja
éves kongresszusát az Unió egy új tagállamában. A
kongresszust az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány rendezi meg 2008. június 2527-én, Budapesten.
Az INNOSTART 1994 óta tagja a 160 üzleti és innovációs központot (Business Innovation Centers, BIC) öszszefogó EBN-nek, amely az Európai Unió vállalkozásfejlesztési és innovációpolitikájának megvalósításában
jelentős szerepet játszik.
Az EBN ez évi – XVII. – kongresszusának nyilvános és
kiemelt célja az EU új tagállamai felé történő nyitás,
valamint a kelet-európai országokkal való szorosabb
kapcsolat kiépítése, amely célok megvalósításában
Magyarország vezető szerepre törekszik. A kongreszszus alkalmat ad arra is, hogy az esemény résztvevői
megismerjék Magyarország kutatás-fejlesztés és innováció terén elért eredményeit és a jövőre vonatkozó
innovációpolitikáját, valamint közvetlen párbeszéd alakuljon ki az innováció területén kiemelkedő szerepet játszó
magyar és európai vezető szakemberek között.
A budapesti kongresszus ünnepélyes megnyitójára
2008. június 25-én a Parlament felsőházi termében
kerül sor. A kongresszus szakmai programjának helyszíne a VAM Design Center, amely az egykori Magyar
Királyi Borház újjáépített, 180 éves épülete, egyedi,
különleges hangulatú kiállítási és konferenciaközpont.

Fiatal Vállalkozók Hete először Magyarországon
2008. november 17-23. között kerül megrendezésre a
világ minden országában a Fiatal Vállalkozók Hete
(Global Entrepreneurship Week). Magyarországon a
rendezvények, konferenciák megszervezését, koordinálását az Innostart vállalta. A Hét keretében megrendezésre kerülő események egyaránt megszólítják a középiskolásokat, az egyetemistákat, a kezdő, vállalkozó fiatalokat, illetve kkv-kat. Budapesten, illetve más nagyvárosokban (Pécs, Debrecen, Szeged, Győr) sor kerül
majd többek között a Középiskolások Konferenciájára,
megújuló energia terén tevékenykedő kutatóközpontok
kerekasztal beszélgetésére, tréningekre, workshopokra,
platform-találkozókra, Fiatal Női Vállalkozók Napjára,
illetve Fiatal Vállalkozók Konferenciájára.
Az Innostart várja mindazon szervezetek, intézmények
jelentkezését, akik szívesen részt vennének partnerként
a Hét eseményeinek megszervezésében. További információ: www.unleashingideas.org központi honlapon,
illetve Oláh Zsanettől, a rendezvény magyarországi
koordinátorától kérhető a zsanett.olah@innostart.hu
email címen, vagy a 06-1-382-15-03-as telefonszámon.

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
Konzultációs interjúk
A 17., 2007-2008. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny konzultációs interjúira
2008. április 1. és 14. között került sor. A megbeszélések célja, hogy a zsűri tagjai már előzetesen is betekintést nyerjenek a pályázatokba, munka közben, és
személyesen is megismerkedjenek a pályázatok készítőivel. A kész pályamunkák beadási határideje 2008.
május 5-e, míg a végső értékelés május második felében lesz.

Az EBN az éves kongresszusára meghívja tagjait, közvetett és közvetlen partnereit, szponzorait, a témában
érdekelt politikusokat, kutatókat, 36 országból összesen 250-300 vezető innovációs szakembert. Magyar
részről az Innostartnak lehetősége van további 100120 gazdasági vezető, innovációs menedzser részvételének biztosítására. A kongresszus alkalmas arra is,
hogy közvetlen párbeszéd alakuljon ki az innováció területén kiemelkedő szerepet játszó magyar és európai
vezető szakemberek között.

A díjazott, illetve kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2008. június 11-12. között
nyilvános bemutatásra kerülnek a Millenárison.

A magyar résztvevők számára az EBN rendkívül kedvezményes, 100 eurós részvételi díjat állapított meg,
mely tartalmazza a teljes programon (ünnepélyes megnyitó és fogadás az Országházban, plenáris- és szekció

„Alkotó magyarok” kiállítás

MTESZ

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

A MTESZ „Alkotó magyarok” című, 28 tablós kiállítása a
MTESZ Kossuth téri Tudomány- és Technika Házában,

XVlII.évf.

2008. április 15.

8. szám

látható május 8-án, a MTESZ megalakulása 60. Gyémántjubileumi Ünnepsége keretében. Az „Alkotó magyarok” kiállítás a Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2008.
május 10-i ünnepségéhez kapcsolódva a Parlament
Kongresszusi Termének előterében is bemutatásra
kerül május 13-ig.

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja
A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Szervező Bizottsága és Operatív Bizottsága 2008. március 27-én együttes ülésért tartott Budapesten, a MTESZ székházában.
A résztvevők áttekintették az előkészületek állását, és
meghozták a szükséges döntéseket a következő kérdésekben:
1. A május 10-i ünnepség előadói és támogatói témáinak pontosítása.
2. Az egyes programok tervezeteinek áttekintése.
3. Kiállítás a Parlamentben és a MTESZ-székházban.
4. Sajtó- rádió, TV nyilvánosság, sajtótájékoztató.
A szervezőbizottság következő – sajtótájékoztatóval
egybekötött – ülésére 2008. április 24-én, a Makadám
Mérnökklubban kerül sor. Ez az ülés egyben áttekinti az
összes programot.

G

Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

A kis- és középvállalkozások fejlesztési stratégiáját
tartalmazó GKM-kiadvány
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium gondozásában
megjelent a Kormány által 2007. október 10-én elfogadott, 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó kis- és
középvállalkozások fejlesztési stratégiáját tartalmazó
kiadvány és CD. A dokumentumok szakmai viták és
egyeztetések eredményeként, illetve több, a Kormány
által elfogadott, a kis- és középvállalkozások fejlesztését
befolyásoló dokumentumra épülve, a konvergencia
program kereteinek figyelembe vételével jött létre.
A stratégia magyarul és angolul is elérhető a GKM
honlapján:
http://www.gkm.gov.hu/data/cms1431931/KKV_St
rategia_2007_2013.pdf,
http://en.gkm.gov.hu/data/cms1553598/SMEs_Str
ategy_2007_2013.pdf.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

eVita 2008 c. konferencia és szakkiállítás
2008. április 3-5. között Budapesten került megrendezésre az eVita2008 elnevezésű konferencia és szakkiállítás. Az esemény témájául szolgáló életvitelt segítő
infokommunikációs rendszereket az Unió kiemelt kutatás-fejlesztési területként kezeli.

Hírek
Az Európai Parlament 2008. március 13-i ülésén jóváhagyta az ún. AAL Közös Programot, azaz az ambiens –
infokommunikációs – rendszerekkel segített életvitel
(Ambient Assisted Living) előmozdítását célzó európai
kezdeményezést. A tíz éves program célja, hogy a mobilkommunikációs technológiák kínálta lehetőségek felhasználásával olyan, az európai államokat érintő problémákra keressen megoldásokat, melyek alapvető hatással vannak a szociális ellátórendszerek működésére
(elöregedő társadalmak, eltartó-eltartottak arányának
változása stb.).
A kezdeményezés témájához eVita 2008 c. konferencia
és szakkiállítás lehetőséget teremtett e nagy növekedési
potenciállal rendelkező kutatás-fejlesztési terület bemutatására, az innovatív alkalmazások megismerésére és
az alakuló piac szereplőinek párbeszédjére. A meghívott
külföldi és hazai előadók a plenáris ülések mellett számos fejlődő iparágat érintő kérdésről ejtettek szót.
Az esemény lehetőséget teremtett arra is, hogy a téma
elméleti megalapozása mellett az érdeklődők gyakorlatban
is
megismerkedhessenek
azokkal
az
infokommunikációs megoldásokkal, technológiákkal,
melyek alkalmasak az egészséges életvitel feltételeinek
megteremtésére, vagy a felügyeletre, rehabilitációra
szorulók gondozásának biztosítására. A szakkiállítás
mellett a szervezők ún. Brokerage, azaz pályázati partnerkereső programba iktatásával nyújtottak támogatást
a témához kapcsolódó, különböző iparágban érdekelt
szereplők egymásra találásához és további együttműködéséhez.
A rendezvényt a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal szervezte.

Francia régiók és az innováció
Az egyes francia régiók részben hasonló, részben másmás eszközökkel igyekeznek minél eredményesebben
támogatni az innovatív vállalkozások beindítását, fejlődését. E szándék sikerét jelzi például Provence-Alpes-Cote
d’Azur régióban a TxCell vállalat is, ami 2001-ben alakult mint az INSERM spin-off cége. A sejtterápiára szakosodott vállalkozás a közelmúltban jelentette be, hogy
a 2004-es azonos összegű lépése után újabb 10,5
millió eurós tőkeemelést hajt végre. A Sophia
Antipolisban működő cég jelentős infrastrukturális fejlesztéseket is eszközölt, mintegy 3,5 millió euró értékben – e beruházást az újonnan megjelenő illetve gyermekbetegségek patológiájára szakosodott „Orpheme”
versenyképességi pólus keretein belül valósították meg
(Les Echos, március 13.).
0Ile-de-France régióban Essone megye az egyik kiváló
példája annak, miként lehet az ipar leépülésével járó
munkahely-megszűnéseket az innovációra és kutatásfejlesztésre szakosodott vállalatok betelepítésével ellensúlyozni. Annak ellenére, hogy a megye évente 1500
ipari munkahelyet veszít, mégis igen alacsony, 5,9 %-os
a munkanélküliség – mára a tercier ágazatokban dolgozik a munkavállalók 80 %-a, az iparban csupán 15 %,
míg a területének felét mezőgazdasági műveléssel
hasznosító megyében a mezőgazdaság mindössze 1 %át adja a munkahelyeknek azzal együtt, hogy kirívóan
magas hozzáadott értéket állít elő.
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Szakirodalom-figyelő
A különböző beruházásoknak köszönhetően mára a
megyében 40 ezer egyetemistát és 20 ezer kutatót
találunk, nem csak a CEA vagy a CNRS alkalmazásában, hiszen ide települt több hatalmas versenyképességi pólus is, mint a System@tic vagy a Medicen. A tervek között szerepel, hogy a következő három évtizedben
Saclay-ban és környékén 40 ezer új állás létesül a hightech ágazatokban (Les Echos, március 27.).
Aquitaine és Midi-Pyrénées régiókban az Aerospace
Valley (Toulouse) a legnagyobb versenyképességi pólus,
a legutóbbi tárcaközi alap-pályázatból (Fonds unique
interministeriel, FUI) 22 millió euró támogatást nyert az
összesen 49 millió euróba kerülő programjaihoz. Ezek
között szerepel a helikopterek karbantartási költségeit
csökkentő projekt ugyanúgy, mint az élettartamuk végéhez közelítő repülőgépek piacának kockázatait csökkentő kutatási program.
Az Aerospace Valley három év alatt 111 támogatott
kutatási programot indított összesen 390 millió euró
értékben, ebből a támogatási összeg 172 millió euró
(FUI, ANR, Oséo, területi önkormányzatok). A pólus a
jövőben a kompozitok terén is fejleszteni akar, de ezt
nem a kompetíció, hanem a kooperáció szellemében
kívánja megvalósítani, Nantes és Bordeaux kutatási
potenciáljával közösen. Marseille-ben a szintén aeronautikai tevékenységre szakosodott „Pégase” pólus nyert 9
millió eurót, a jövőre nézve 10 ezer új álláshely megteremtését remélik (Les Echos, március 19.).
Párizs az orvostudományi kutatásokban igyekszik pozícióit erősíteni és e téren Londonnal versenyezni. A tervek
szerint olyan feltételeket alakítanak ki, hogy a Párizsban
és vonzáskörzetében működő, állami és magánintézmények között optimális legyen az együttműködés,
és létrejöjjön egy egyfajta angolszász klaszter-struktúra,
a „laboratóriumtól a betegágyig” elv alapján. A sikeres
megvalósítás – és az „önös érdekek kizárása” érdekében hamarosan föláll az erre hivatott irányító testület,
amit a tervek szerint a volt kutatási miniszter-asszony,
Claudie Haigneré vezet majd.
Az egyik fő projekt a rákkutatásra szakosodott magánintézet, az Institut Gustave Roussy mellett létrehozandó
„Cancer Campus”, ez 2010-ben kezdene működni, öt év
alatt 80-100 millió eurós beruházás mellett.
A francia állam egyébként az első négy fordulóban öszszesen 620 millió eurót áldozott a versenyképességi
pólusok támogatására, a legutolsó, ötödik pályázati
körben 52 pólus 123 pályázatát ítélve támogatandónak, ehhez 147 millió euró támogatást megítélve. Ezzel
455-re emelkedett az eddig támogatott projektek száma, összesen 929 millió euró közpénz odaítélésével.
Somogyi Norbert, TéT-attasé, Párizs

Magyar Szabadalmi
Hivatal
Pécsi PATLIB-központ
Április 24-én nyílik meg a magyarországi PATLIB hálózat hatodik tagjaként a pécsi PATLIB-központ, amely a
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Magyar Szabadalmi Hivatal és a Pécsi Tudományegyetem együttműködésével jött létre. A központ munkatársai szellemitulajdon-védelmi információkat és tanácsadást nyújtanak az egyetemen hallgatóinak, oktatóinak
és az egyetemen kívüli érdeklődőknek is.
További információ a központról:
http://www.pte.hu/patlib/

Szakirodalom-figyelõ
Az év természetfotói 2007 - Alexandra Kiadó / BBC,
2007
Dr. Osman Péter ismertetése
Bámulatos természetfotók sokszínű gyűjteményét tárja
elénk ez a szép album. Nézzük a képeket, és nem győzünk álmélkodni. Szinte hihetetlen, hogy mennyi szépség
van a természetben, s nemcsak hihetetlen, de megbocsáthatatlan is, hogy nem soroljuk a csodáknak ezt a
világát sokkal magasabbra az értékrendünkben. Így
pedig még inkább jó mindannyiunknak, hogy vannak,
akik ráébresztenek bennünket erre.
Ezt szolgálja Az év természetfotósa pályázat, amelynek
ezt az összeállítást is köszönhetjük, s amelyet évente
közösen szervezi a brit BBC Wildlife magazinja, a legjobbak egyike az ismeretterjesztésben és a világunk
míves láttatásában, valamint a világhírű londoni Természettudományi (Natural History) Múzeum.
Az évek során ez a fotóművészeti verseny egyre inkább
a világ minden tájáról érkező természetfotósok nagyra
becsült kiállítási és szakmai fórumává vált. Mára a
természetfotózásban minden bizonnyal ez adja a legjobb
merítést az év terméséből. A győztes, valamint a különdíjjal jutalmazott felvételekből pedig évente kötetet állítanak össze, amelynek révén e versengésnek végső
soron mi, e kötetek olvasói vagyunk a legfőbb haszonélvezői.
Ha összevetjük a benyújtott pályaművek hatalmas számát a díjazottakéval, abból is nyilvánvaló, milyen kiugróan nagy művészi teljesítményt jelent bekerülni az utóbbiak közé, s ezzel ezekbe a kötetekbe. A 2007-es pályázatra, amint e kötet fülszövege elmondja, 32.300 pályamű érkezett 78 országból, és közülük a nemzetközi
zsűri 22 ország több mint 100 fotósának felvételeit
választotta ki itteni megjelentetésre.
Amint itt olvashatjuk, a pályázat célkitűzése, hogy
- gondolatébresztő képgyűjteményén keresztül világszerte bemutassa a földi élet szépségét, változatosságát és drámaiságát;
- a természetfotózás, mint művészeti ág legelismertebb fóruma legyen, amely a legkiválóbb természeti
témájú képeket tárja a nagyközönség elé;
- arra ösztönözze a fotóművészek új nemzedékeit,
hogy a természeti jelenségeket újszerű és kifejező
erejű műveken örökítsék meg;
- a természetfotózást a többi, társadalmilag elfogadott művészet rangjára emelje.
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A zsűri tagjai az értékelésben nagy hangsúlyt fektetnek
arra, hogy a képek a természetben szabadon élő állatokat és növényeket mutassanak be. Díjazzák továbbá az
újszerű, kreatív értelmezést, amelytől a fénykép több
lesz, mint a természet puszta leképezése.
A pályázat számos kategóriában zajlik. E kötet bemutatja mindegyikük győztes felvételét, valamint néhány további felvételt a kategória legjavából. A fényképek természetesen bámulatosak - hogy mennyire, azt látni kell.
És sokat ad hozzájuk, az esztétikai élményen túl is nagyon érdekessé teszi őket, hogy mindegyikükhöz kapunk
egy-egy kommentárt, amely segít érteni, amit látunk, s
ráérezni a kép üzenetére.
Az élő természet megragadóan érdekes és hiteles
láttatásának egyik legnagyobb modern mestere, Sir
David Attenborough írta a 2005. évi kötethez fűzött
előszavában: „Van valami, ami minden igazán nagy
természetfotóban közös. Emlékeztetnek bennünket
arra, hogy a rajtunk kívül eső világ, amelynek azért
mégis részei vagyunk, a szépség, az ámulat és az öröm
legmélyebb forrása.
És ezek közül néhánynak van még egy jellegzetessége:
bevésődnek az emlékezetünkbe, felejthetetlenek. Ez a
legritkább és legértékesebb kategória. E válogatás öszszes darabja ilyen.” Aki belenéz, látni fogja, hogy ez
minden kétséget kizáróan, maradéktalanul igaz erre a
mostani összeállításra is.

Simon Singh: KÓDKÖNYV - A rejtjelezés és rejtjelfejtés története - PARK könyvkiadó, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése
Fontos nekem, hogy tudjam, amit tudsz, amire készülsz, amit a tieidnek, valamint a szövetségeseidnek
mondasz, de még sokkal fontosabb, hogy ne tudd, hogy
én ezt tudom. És legalább ennyire fontos nekem, hogy
te viszont ne tudd, amit én tudok, tervezek, üzenek. A
kommunikáció mindebben meghatározó jelentőségű.
Ezért mindent megteszek annak érdekében, hogy elrejtsem előled az üzeneteimet, hogy lehetetlenné tegyem a
számodra azok megismerését, és úgyszintén azért,
hogy én viszont tudjam: kinek, mikor, mit üzensz. Ez a
rejtjelezés és rejtjelfejtés jelentőségének a legbensőbb
lényege. Kettejük fejlődésének leírása egyszerre tudomány-és kultúrtörténet, úgyszintén hadtörténelem és
nagybetűs Történelem, technikai és alkalmazástechnikai
tekintetben pedig a folyamatosan egymásra épülő, sokszor egymás ellen harcoló innovációk eposza.
A titkosításnak, a küldött üzenetek rejtésének gyakorlata szükségszerűen vonta maga után, hogy kifejlődjék a
rejtett üzenetek feltárásának mestersége. Amint pedig
az az ellentétes érdekeket szolgáló, rokon szakterületek
esetében mindig is történik, a rejtjelezés és a rejtjelfejtés technikáinak fejlődése egymásnak feszülve ívelt, és
ível ma is mind magasabbra, hiszen mindig újabb megoldások, innováció kellenek a biztonságos/nak remélt/
titkosításhoz, és szintúgy újabbak azok feltöréséhez.
Mindezekről rendkívül alapos, izgalmas és tanulságos
áttekintést ad Singh e műve. Végig vezet a rejtjelezés,
valamint a rejtjelfejtés létrejöttének és fejlődésének
érdekfeszítő történetén. Érdekes képeket villant fel
azokról a történelmi helyzetekről is, amelyekben a rejtje-

Szakirodalom-figyelõ
lezés és a rejtjelfejtés jelentős szerepet játszott, ill. e
szakterület egy-egy kiemelkedő alakja tevékenykedett.
Láthatjuk, hogy a technika általános fejlődésével nem
csak mind bonyolultabbá válik a rejtjelezők és a rejtjelfejtők harca, hanem rohamosan növekszik annak jelentősége is.
A rejtjelfejtők második világháborúban játszott szerepének jelentőségét a hírszerzés történésze a következőképpen értékeli: „ha a Government Code & Cypher
School nem képes elolvasni az Enigma kódját, és nem
biztosítja az Ultra-információkat, a háború nem 1945ben, hanem csak 1948-ban ért volna véget”. Singh
több, meghatározó jelentőségű példát is bemutat erre.
A kódtörők tették lehetővé az eredményes védekezést a
német tengeralattjárók addig végzetes hatású falkataktikája ellen; jelentős részük volt az amerikaiak csendes-óceáni hadszíntéren, Midwaynél aratott, sorsdöntő
győzelmében; és a japán hadiflotta főparancsnoka repülőgépének lelövésében is. A rejtjelezés mai katonai jelentőségét pedig jól érzékelteti, hogy - amint itt olvashatjuk - az USA törvényei az export engedélyezésben a
titkosító szoftvereket a fegyverekkel egyazon megítélés
alá veszik.
Az információk rejtése és a hírszerzés békeidőkben is
nagy szerepet játszik azon a harcmezőn, ahol soha
sincs béke: a gazdasági versenyben. Napjainkra a versenyelőnyt biztosító tudás a legnagyobb értékek közé
emelkedett gazdasági, sőt pénzügyi értelemben is.
Ennek megfelelő jelentőséggel bír a gazdasági hírszerzés, és az ellene való védekezés. Amint haladunk a
tudás-alapú gazdaság felé, úgy növekszenek a tétek. A
távközlés és az informatika mai rohamos fejlődése pedig létfontosságúvá tette annak kérdését, hogyan lehet
nyilvános rendszereken védett információkat továbbítani
- és hogyan lehet azokat leolvasni. Singh könyve ezekről
is tanulságos, izgalmas képet ad.

Franklin Foer: A világ fociszemmel - A labdarúgás,
mint korunk jelenségeinek magyarázata - HVG Könyvek, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése
Politológia a javából, amely messze nem a játéktéren
zajló történésekről beszél, mégcsak nem is arról, ami
sportnak nevezhető a fociban, hanem a világról, amelyben élünk, és amelyet ezért meg is kell értenünk, ha
tetszik, ha nem, amit látunk. Kényes témák helyenként
borotvaéles elemzései - mindaz, amit a fociról mond,
valójában csak egy sajátos tükör, amely felnagyít, és
ezzel láthatóbbá tesz meghatározó jelentőségű összefüggéseket az egyes társadalmak, s velük végső soron
az egész mai globális életterünk működésében.
Foer, aki politikai újságíró (annál meglepőbb, hogy amit
e közönség fontos szegmenséről, a lumpenproletariátusról olvashatunk, az szarvashibának tűnik), a focihoz
kapcsolódó, és még inkább az annak ürügyén művelhető cirkusz közösség alkotó és -formáló erejéről szól, s
arról, hogyan érvényesül ez különböző országokban.
Maga is beszél arról, hogy az ember alapvető vágya
tartozni egy csoporthoz, közösséghez, amivel gyakran
együtt jár a más közösségek elleni harc/ias fellépés/.
Voltaképpen nagy része annak, ami itt a fociról szól, e
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körül forog. A közösséghez tartozás több mint spirituális igény - nagyon is gyakorlatias szükséglet. Az erő és a
biztonság érzetét adja, s az embernek ma erre minden
korábbinál nagyobb szüksége van az élet arénájában, a
világ szorításában, s ezt minden eddiginél jobban is érzi.
A hagyományos közösségeket azonban a kötőanyagukat
adó értékrendjükkel egyetemben felmorzsolta a kor,
ezért új kötődéseket kell találnia. Mi is lehetne ebben
lelkesítőbb, erőt adóbb, mint az a hatalmas kórus,
amelybe belesimulhat, s amely uniszónóban hirdeti az
értékeit, biztatja önmagát és az övéit, harcol az Ügyért,
és ezt erősítő ellenpontként, végső soron a saját önmeghatározásaként támadja az ellenfelet. A kritikus
kérdés itt az Ügy mibenléte, a foci - pontosabban a
körülötte kelthető mozgalmak és cirkuszok - pedig a
tömegeket mozgató politizálás hatékony, nemegyszer
brutális felerősítése más eszközökkel.
A könyvnek már az elején eljutunk erre a következtetésre, s több példát is kapunk benne arra, hogyan használják ezt fel a nagypolitika boszorkánymesterei a maguk
céljaira. Felsőfokú tankönyvbe illő példa erre, ahogyan a
sikeres populáris politizálás nagymestere, az olasz
Berlusconi használja a focit a hatalom megszerzésére
és erősítésére, és nagyjában egészében hasonló értékű
az itt sorakozó másik kilenc esettanulmány is, a világunk
jelentős részét átfogó kitekintésükkel. Micsoda maxima
például Brazíliából, hogy „Lop, de épít is” (s milyen boldog a társadalom, amelynek ez csak távoli egzotikum!)
A „foci” révén járunk rendezetten szélsőséges szurkolók
között a hatalmi ambíciói bukásától zilált Szerbiában;
egymásnak feszülő brit protestánsok és katolikusok
között Glasgowban és Belfastban. Láthatjuk futballhuligánok megdicsőülését, s ennek nagyüzemi értékesítését Angliában, és - Oh! irgalom atyja, ne hagyj el - huligán-tanácsadásra szakosodott veteránokat. Kevésbé
árnyaltabbnak érződik viszont a kép arról, milyen szerepet játszik a foci, s még inkább a hozzá kötődő viselkedés a mai Iránban. A maga módján ez is sokat elmond:
valószínű, hogy a társadalmat ott feszítő problémák
mélyebbek, mint ameddig a foci fókusza lehatol.
A többit tessék elolvasni. Érdemes.

Köszöntjük új tagjainkat!

Tagsorszám
546.
Székhely:
Kapcsolat:

GéSz Gaál és Sziklás Kft.

4034 Debrecen
Vákáncsos u. 18.
Mátyus Csaba

Telefon:

70/967-8858

Fax:
E-mail:
Vezető:
Telefon:

52/520-521
csaba.matyus@gesz.com
Gaál László
52/520-520

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Fax:
E-mail:

52/520-521
info@gesz.com

A cég speciális eljárás során állít elő magas antioxidáns
tartalmú, növényi színanyagokban gazdag étrendkiegészítő termékeket.

Tagsorszám
547.

Versenyképes Mikro-, Kisés Középvállalkozások
Magyarországi Egyesülete

Székhely:

2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Kapcsolat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezető:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Zelenka Péter
23/887-569
23/887-501
titkarsag.vmkme@gmail.com
Polgárné Májer Ildikó
23/887-500
23/887-501
titkarsag.vmkme@gmail.com

Az egyesület kiemelt feladatának tekinti:
- az EU kkv- és innovációs politikájával kapcsolatos
tájékoztatást,
- segítség nyújtását az innovatív vállalkozások nemzetközi integrációjában,
- az innovatív kkv-k összefogását és számukra érdekképviseleti tevékenység ellátását
- a kkv-k innovációval kapcsolatos igényeinek kiszolgálását, ezen a területen egyedi szolgáltatások kialakítását,
- a sikeres megoldások, versenyképes vállalkozások
széleskörű megismertetését: „Best practices” és az
innováció szerepe a hazai és külföldi vállalkozások
működésében.
Jelenleg mintegy 500 vállalkozással állnak kapcsolatban, melyeknek kétheti rendszerességgel e-hírlevelet
küldenek a legfontosabb európai uniós innovációs hírekről, eseményekről, valamint a legújabb pályázati lehetőségekről, jogszabályváltozásokról és egyéb gazdasági
aktualitásokról.

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 , 2008. 1. SZÁM, 5. OLDAL
INNOVÁCIÓS KÉRDŐJELEK
“...A Magyar Innovációs Szövetség, az MGYOSZ
tagszervezete
2008.
február
22-én
tartotta
közgyűlését mintegy 200 fő részvételével. A hazai

XVlII.évf.

8. szám

2008. április 15.

innovációt krónikus szakember- és koncepcióhiány
jellemzi. Márpedig időnk nincs, hiszen amíg a
magyarországi megújulás ügye egy helyben topog, a
világ elrohan mellettünk...”
ZALAI HÍRLAP, 2008. MÁRCIUS 29., SZOMBAT , 4. OLDAL
INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT KAPOTT
„…A 2007. évi Magyar Innovációs Nagydíjat egy költségér környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási
rendszer és szoftver nyerte el, a díjat Sólyom László
köztársasági elnök adta át a Parlamentben tegnap…”
FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2008.

MÁRCIUS

29.,

SZOMBAT ,

1.

OLDAL

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
NAPLÓ, 2008. MÁRCIUS 29., SZOMBAT , 3. OLDAL
INNOVÁCIÓS DÍJ PÉTFÜRDŐRE
DÉL-MAGYARORSZÁG , 2008.

MÁRCIUS

29.,

SZOMBAT ,
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5.

NAPI GAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 2., SZERDA, 11. OLDAL
A HAZAI CÉGEK NEM VÉDIK ELÉGGÉ MŰSZAKI-SZELLEMI TERMÉKEIKET

„...A műszaki-szellemi alkotások oltalmára számos jogintézmény kínálkozik egy cégvezető számára. Sorozatunkat az is aktuálissá teszi, hogy a hazai cégek sokszor
nem áldoznak eleget termékeik iparjogvédelmére...”
NÉPSZABADSÁG, 2008. ÁPRILIS 2., SZERDA, 20. OLDAL
BÉCS ÉS POZSONY EGYÜTT HÍVJA KI BUDAPESTET
VERSENY AZ UNIÓS INNOVÁCIÓS INTÉZETÉRT
VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 2., SZERDA, 6. OLDAL
BÉCS-POZSONY TENGELY AZ ETI
VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 2., SZERDA, 9. OLDAL
KÜLSŐ FORRÁSOKRA VAN SZÜKSÉG
A KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK TÖBBSÉGE TŐKESZEGÉNY,
FOGLALKOZTATÁS , AZ INNOVÁCIÓ TERÉN LEMARADÁSBAN VAN

A

OLDAL

AGRÁR INNOVÁCIÓS DÍJAT KAPOTT A HUNGERIT
„…A 2007. évi Magyar Innovációs Nagydíjat és további
hat innovációs díjat adott át tegnap Sólyom László köztársasági elnök a parlamentben. Közülük az egyiket, a
Földművelésügyi és Vidélcfejlesztési Minisztérium 2007.
évi Agrár Innovációs Díját a Hungerit Baromfifeldolgozó
és Élelmiszeripari Zrt. nyerte el Világszínvonalú csirkefeldolgozó vonal elnevezésű fejlesztésével, amely az
egész országban egyedülálló…”
DÉLVILÁG , 2008. MÁRCIUS 29., SZOMBAT , 1. OLDAL
INNOVÁCIÓS DÍJ A HUNGERITNEK
NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP ONLINE, 2008.

MÁRCIUS

31.,

HÉTFŐ

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2007
„...Az elmúlt hét péntekén a Parlament Főrendiházi
Termében tartották a XVI. Magyar Innovációs Nagydíj
ünnepélyes átadását...”
METRO, 2008. ÁPRILIS 1., KEDD, 8. OLDAL
AZ ELSŐ MAGYAR INTERNETES TUDOMÁNYOS CSATORNA ...
NÉPSZAVA , 2008. ÁPRILIS 1., KEDD, 5. OLDAL
IDÉN ELDŐL, HOL LESZ AZ EU INNOVÁCIÓS INTÉZETE
„...Jó esély van arra, hogy Budapest legyen a székhelye
az Európai Innovációs és Technológiai Intézetnek. A
tegnapi akadémiai konferencián kiderült, hogy a főváros
és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) máris öszszefogott a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal
annak érdekében, hogy versenytársainkkal szemben
esélyeink növekedjenek...”
WWW.MTA .HU, 2008. ÁPRILIS 1., KEDD
KUTATÓINTÉZETEKÉ AZ INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

BLIKK, 2008. ÁPRILIS 2., SZERDA, 3. OLDAL
MEGTISZTELTETÉS BUDAPESTNEK
„...A magyar fővárosban lehet az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet központja...”
METRO, 2008. ÁPRILIS 2., SZERDA, 5. OLDAL
BÉCS ÉS POZSONY EGYÜTT PÁLYÁZIK
„...Bécs és Pozsony együtt pályázik az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) székhelyére: a vonatkozó beadványt kedden írta alá az osztrák kancellár és a
szlovák miniszterelnök...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 2., SZERDA, 9. OLDAL
VÉLEMÉNY
ÉLETSZERŰBB FELTÉTELEKET
„...Szabó Gábor
A Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a Szegedi Tudományegyetem professzora
Az innováció a hazai kkv-k előrelépésének egyetlen útja,
mert ha továbbra is a munkabérköltség határozza meg
a termékek önköltségét, végleg elveszítik versenyképességüket...”
VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 2., SZERDA, 10. OLDAL
STABIL NAGYVÁLLALATOK NÉLKÜL NINCSENEK ER ŐS KKV-K
SZÜKSÉG LENNE FEJLESZTÉSI TÖBBLETFORRÁSOKRA, MERT

A

JELENTŐS TERHEK FELEMÉSZTIK AZ ERRE A CÉLRA FORDÍTHATÓ
PÉNZEKET

VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 2., SZERDA, 11. OLDAL
A TESSEDIK SÁMUEL FŐISKOLA FIGYEL A GAZDASÁGRA
A TÉRSÉG KEDVEZŐ FELTÉTELEKET BIZTOSÍT AZ INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIÁRA ALAPOZÓ ÜZLETI SZOLGÁLTATÁSOK ELTERJEDÉSÉHEZ

„...A Tessedik Sámuel Főiskola a vállalkozásoknak, különösen a kkv-knek információs igényeik kielégítése területén lehet komoly partnere, de egészen a projektgenerálás, pályázatírás és projektmenedzsment tevékenységig
is terjedhet az együttműködés – állítja Puskás János, a
felsőoktatási intézmény rektora...”
HETI VÁLASZ, 2008. ÁPRILIS 2., 34. OLDAL
SZABADALMAKKAL A TŐZSDÉRE
AMERIKÁBAN VÁLTJÁK VALÓRA A MAGIVAR FELTALÁLÓK ÁLMÁT
„...Magyar feltalálók szabadalmait viszi az amerikai
tőzsdére a Power of Dream Ventures. Az angol név két
magyar vállalkozót takar. Rozsnyay Viktor és Kun Dániel
úttörő vállalkozásának célja, hogy a tengerentúli befektetők segítségével válhassanak valóra a szépszámú
magyar találmányok. Kun Dániellel, a PDV társtulajdonos alelnökével beszélgettünk...”
HETI VÁLASZ, 2008. ÁPRILIS 2., 36. OLDAL
FELTÁMAD A PÓLUS PROGRAM
A GAZDASÁGFEJLESZTÉS MOTORJA LEHET A
EGYÜTTMŰKÖDÉSE

HETI VÁLASZ, 2008. ÁPRILIS 2., 47. OLDAL

VERSENYTÁRSAK
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Sajtószemle
ÓRIÁS GÖMBÖC
„...Elkészült a kivételes magyar matematikai találmány,
a tudományos világba 2007-ben berobbanó Gömböc
eddigi legnagyobb példánya...”
DUNA TV GAZDAKÖR, 2008. ÁPRILIS 2.
AZ INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ EZÉVI NYERTESEI
METRO, 2008. ÁPRILIS 3., CSÜTÖRTÖK, 20. OLDAL
PÁLYÁZATI SOROZAT
„...Pályázati sorozat a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (NKTH) támogatásával Tudásvilág rovatunk a
hazai innováció eredményeinek és aktuális gondjainak
ismertetésével hívja fel olvasóink figyelmét arra, hogy a
kutatás-fejlesztés az ország versenyképességének alapvető feltétele...”
NAPI GAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 3., CSÜTÖRTÖK, 4. OLDAL
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT
VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 3., CSÜTÖRTÖK, 2. OLDAL
TOVÁBB NYÍLT A FEJLETTSÉGI OLLÓ
A KAMARÁK NAGYOBB BELESZÓLÁST SZERETNÉNEK
„...A kamaráknak jogos az az igényük, hogy az uniós
forrásokból minél több pénz jusson a hazai vállalkozásoknak, hogy javíthassák versenyképességüket, s munkahelyeket tudjanak teremteni...”
WWW.AUTOPALYA .HU,

2008. ÁPRILIS 3., CSÜTÖRTÖK
INNOVÁCIÓS KÜLÖNDÍJAT KAPOTT AZ ÁAK
IVSZ HÍRLEVÉL, 2008. ÁPRILIS 3., CSÜTÖRTÖK
BLOOMSYS AZ INNOVÁCIÓS NAGYDÍJON
A MarkCon Kommunikációs Kft. BLOOMsys elnevezésű
szoftverét a XVI. Innovációs Nagydíj pályázat értékelő
testülete a 14 elismert innováció egyikeként oklevéllel
jutalmazta.
FIGYELŐ, 2008. ÁPRILIS 3-9., 28+29. OLDAL
KUTATÓ SZOLGÁLAT
„...Európa legkiemelkedőbb kutatóinak adták át márciusban, Brüsszelben az Európai Tudományos Díjakat.
Hiába léteznek azonban a hangzatos projektek, az unió
továbbra sem elég versenyképes az innovációban...”
NAPI GAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 4., PÉNTEK, 2. OLDAL
DISZKRIMINATÍV AZ ADÓKEDVEZMÉNY
„...Az Európai Bizottság (EB) csütörtökön felszólította
Magyarországot, hogy szüntesse meg a kutatásfejlesztési célú adókedvezményekkel történő diszkriminációt...”
VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 4., PÉNTEK, 3. OLDAL
INNOVÁCIÓS KÜLÖNDÍJAT KAPOTT AZ ÁAK
NÉPSZABADSÁG ONLINE, 2008. ÁPRILIS 7., HÉTFŐ
A TUDOMÁNY PESTI ESTJE
INGYENES LAP EKLEKTIKUS TARTALOMMAL
„...Tudományos, Hasznos, Emberi (THE) címmel ismeretterjesztő, tudomány-népszerűsítő, tehetséggondozó
lapot indított a Magyar Innovációs Szövetség...”
NÉPSZABADSÁG, 2008. ÁPRILIS 7., HÉTFŐ, 12. OLDAL
A TUDOMÁNY PESTI ESTJE
INGYENES LAP EKLEKTIKUS TARTALOMMAL
VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 9., SZERDA, 10. OLDAL
EGYRE TÖBB A KÖZÖS PROJEKT

A

CÉGEK ÉS AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK HOSSZÚ TÁVÚ KUTATÁ-

SOK TERÉN IS EGYÜTTMŰKÖDNEK

VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 9., SZERDA, 10. OLDAL
VÉLEMÉNY
SOLTI LÁSZLÓ
„...A Szent István Egyetem rektora „Rendkívül fontosnak
tartjuk az intézmény minden partnerkapcsolatát, az
üzleti élet szereplőire pedig kiemelt figyelmet fordítunk...”
VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 9., SZERDA, 11. OLDAL
FELZÁRKÓZÁS: HÁROM ÉVTIZED KELL
AZ UNIÓS ÁTLAGHOZ KÉPEST KEVÉS PÉNZT KÖLTÜNK KUTATÁS FEJLESZTÉSRE, ÉS TÖBB MŰSZAKI DIPLOMÁSRA LENNE SZÜKSÉG
HÉT KÉRDÉS: DR. PAKUCS JÁNOSHOZ
„...Az EU-ban évente közreadják az egyes országok
innovációs teljesítményét értékelő jelentést. Ebben a
közreadott 25 mutató (innovációs index) alapján minősítik, illetve értékelik az egyes országokat. A 2007. évi
jelentésben Magyarország a 25. helyre, a legutolsó
csoportba került. A folyamatok dinamikáját vizsgálva 34
évet prognosztizáltak a mai európai átlaghoz való felzárkózásunkra, míg Csehország esetében csak tíz évet
jósolnak – mondta dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke...”
VILÁGGAZDASÁG, 2008. ÁPRILIS 9., SZERDA, 11. OLDAL
NEMZETKÖZI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK ÉS KITEKINTÉS
A FELSŐOKTATÁS NEM ÓDZKODHAT TOVÁBB A KUTATÁSI EREDMÉNYEK ÜZLETI JELLEGŰ HASZNOSÍTÁSÁTÓL

VILÁGGAZDASÁG ONLINE, 2008. ÁPRILIS 9., SZERDA
AZ UNIÓS ÁTLAGHOZ KÉPEST KEVÉS PÉNZT KÖLTÜNK KUTATÁS FEJLESZTÉSRE ÉS TÖBB MŰSZAKI DIPLOMÁSRA LENNE SZÜKSÉG

FELZÁRKÓZÁS: HÁROM ÉVTIZED KELL
„...Az EU-ban évente közreadják az egyes országok
innovációs teljesítményét értékelő jelentést. Ebben a
közreadott 25 mutató (innovációs index) alapján minősítik, illetve értékelik az egyes országokat. A 2007. évi
jelentésben Magyarország a 25. helyre, a legutolsó
csoportba került. A folyamatok dinamikáját vizsgálva 34
évet prognosztizáltak a mai európai átlaghoz való felzárkózásunkra, míg Csehország esetében csak tíz évet
jósolnak – mondta dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke...”
MAGYAR NEMZET, 2008.

ÁPRILIS

10.,

CSÜTÖRTÖK,

1+5.

OLDAL

ELTÉKOZOLT SZABADALOM
INDIÁÉ LEHET A NEUROKIBERNETIKUS

MŰVÉGTAG GYÁRTÁSI

JOGA

NÉPSZABADSÁG, 2008. ÁPRILIS 10., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL
TUDOMÁNY ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT
„...Bár a hazai tudományos szféra évente százmilliós
összeget költ kommunikációs célokra, az adófizetők
továbbra is keveset tudnak arról, hogy milyen munka
folyik az akadémiai kulisszák mögött. A tudományos
kommunikációt részlegesen privatizálták, ám ezzel csak
a pénzmozgás iránya módosult, az eredmény (vagy
inkább az eredménytelenség) változatlan...”
METRO, 2008. ÁPRILIS 10., CSÜTÖRTÖK, 20. OLDAL
PÁLYÁZATI SOROZAT
„...Pályázati sorozat a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (NKTH) támogatásával. Tudásvilág rovatunk a
hazai és uniós innováció eredményeinek és aktuális
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gondjainak ismertetésével hívja fel olvasóink figyelmét
arra, hogy a kutatás-fejlesztés az ország versenyképességének alapvető feltétele...”
METRO, 2008. ÁPRILIS 10., CSÜTÖRTÖK, 20. OLDAL
EIT: NÁLUNK LEHET MAJD
„...Európai Unió Miért lenne ideális székhelye Budapest
az EIT, az Európai Innovációs és Technológiai Intézet
igazgatótanácsának? A napokban erről hallgathattuk
meg előadások egész sorát a Tudományos Akadémia
nagytermében...”
MAGYAR HÍRLAP, 2008. ÁPRILIS 12., SZOMBAT , 9. OLDAL
KEVÉS A PÉNZ, SAJÁT ZSEBBŐL FIZETNEK A KUTATÓK
„...Tízmilliárd forintos árbevételt ért el tavaly az a százötven magyar vállalkozás, amely egyetemi kutatóműhelyekkel közösen csúcstechnológiai termékeket állít elő...”
MAGYAR NEMZET, 2008.

ÁPRILIS

12.,

SZOMBAT ,

27.

KELJFELJANCSI 2.0
VILÁGHÓDÍTÓ ÚTRA INDUL A MAGYAR KISGÖMBÖC ?
ÁPRILIS

12.,

SZOMBAT ,

34.

OL-

DAL

ŐRLŐMALOMBAN
FREUND TAMÁS A

TEHETSÉGEK CSÁBÍTÁSÁRÓL, A FOSZLADOZÓ

ZSINÓRMÉRTÉKRŐL ÉS A TÁRSADALMI DEPRESSZIÓRÓL

NÉPSZABADSÁG, 2008. ÁPRILIS 12., SZOMBAT , 13. OLDAL
MAGYAR TAG AZ UNIÓ K+F SZUPERTANÁCSÁBAN
„...Bálint Lajos professzor, a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet nemzetközi kapcsolatokért felelős igazgatója személyében magyar tagja is lesz
az Európai Bizottság kiemelt kutatás-fejlesztési tanácsadó testületének, az ERAB-nak...”
BLIKK, 2008. ÁPRILIS 12., SZOMBAT , 7. OLDAL
ÚJABB TALÁLMÁNY KERÜL KÜLFÖLDRE
„...Újabb világraszóló magyar találmány, az egészséges
emberekéhez hasonló érzékelésre és tapintásra képes
művégtag kerülhet külföldi kézbe, mert itthon nem kap
megfelelő támogatást. Mint arról korábban a Blikk beszámolt, hasonló sorsra jutott a magyar elektromos
autó is. Azt az osztrákok kaparintották meg...”

OL-

DAL

MAGYAR NEMZET, 2008.

Pályázati felhívások

NÉPSZABADSÁG, 2008. ÁPRILIS 14., HÉTFŐ, 12. OLDAL
SÍRVA NEVETÉS
„...A hazai K+F támogatás „új” modelljéről írt Palugyai
István a Vége a száz virág korszaknak című (március
3.) cikkében, amelyből megtudható, hogy az unió hetedik keretprogramjának eddigi adatai alapján a 27 tagország listájának végén állunk az európai innovációs
pénzekért folytatott versenyben...”

Pályázati felhívások
A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása
A Gazdasági és Közlekedési Miniszter nevében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályázatot hirdet „A magyar találmányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása” c. pályázatra. A támogatás célja a magyar gazdaság innovációs folyamatainak elősegítése, a versenyképesség növelése, az export bővítése a magyar találmányok
külföldi iparjogvédelmi oltalmának előmozdításával.
A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap (a továbbiakban Alap) terhére a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 200 millió Ft-ot biztosít. A támogatott pályaművek várható száma:
10-20 db/év.
A pályázaton támogatásra jogosult magyarországi tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, Magyarországon székhellyel (illetve külföldi székhelyű vállalkozás esetében magyarországi fiókteleppel) rendelkező kis- és középvállalkozás, jogi személyiséggel rendelkező non-profit szervezet, valamint költségvetési szerv és jogi személyiséggel rendelkező intézménye.
A támogatás formája: visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban vissza nem térítendő
támogatás). A pályázat keretében nyújtott támogatás csekély összegű (de minimis) típusú támogatásnak minősül. A
megvalósítandó projekt futamideje legfeljebb 36 hónapra tervezhető. A projektenként igényelhető vissza nem térítendő támogatás a projekt teljes futamidejére maximum 10 millió Ft lehet.
Támogatható tevékenységek: a találmányok, növényfajták, használati és formatervezési minták külföldi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése, fenntartása és megújítása, az ehhez kapcsolódó jogi, iparjogvédelmi szolgáltatások
(hazai/külföldi) igénybevétele, valamint a külföldi oltalommal kapcsolatos jogérvényesítés költségei.
A pályamű benyújtásának határideje: folyamatos, de legkésőbb 2009. december 31.
Támogatás a rendelkezésre álló keret erejéig nyújtható.
A pályázattal kapcsolatban a következő kék számon kérhető felvilágosítás: 06-40-200-617. A pályázók kérdéseiket
írásban eljuttathatják az info@magzrt.hu címre küldött elektronikus levélben.
További információ:
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http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID= 476&articleID=5784&ctag=articlelist&iid=1

GOP- és KMOP-pályázatok
Új pályázati programok jelentek meg a Gazdaságfejlesztési Operatív Program, illetve a Közép-Magyarország Operatív
Program keretében. Néhány az új kiírások közül:
− GOP 2.1.2/D, KMOP 1.2.2 Komplex technológiai beruházás a hátrányos helyzetű kistérségekben induló vállalkozások részére
− GOP 2.2.1, KMOP 1.2.5 Vállalati folyamatmenedzsment támogatása
− GOP 2.2.3, KMOP 1.2.7 E-kereskedelem és egyéb szolgáltatások támogatása.
A pályázati kiírások megtalálhatóak a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján a http://www.nfu.hu a Pályázatok
menüpont alatt. A pályázatokkal kapcsolatos kérdéseiket az NFÜ ügyfélszolgálatának kék számán (06-40-638-638),
illetve az nfu@meh.hu e-mail címen tehetik fel.

Dél-Dunántúli Minőségi Díj 2008
A Dél-Dunántúli Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége március 3-án meghirdette a Dél-Dunántúli Minőségi Díjat
a Baranya, Somogy, Tolna megyében bejegyzett cégek, szervezetek számára. Beadási határidő: június 20., 15.00
óra. A pályázatban az EFQM modell 32 alkritériuma szerint kell bemutatni a szervezet működését.
Pályázók jelentkezését várják a következő hét kategóriában.
- Ágazattól független: mikroméretű vállalati kategória;
- Ipari, termelő ágazat: kisméretű vállalkozások;
- Ipari, termelő ágazat: közepes méretű vállalkozások;
- Kereskedelmi, szolgáltató ágazat: kisméretű vállalkozások;
- Kereskedelmi, szolgáltató ágazat: közepes méretű vállalkozások;
- Ágazattól független: nagyvállalati kategória;
- Közszolgáltatási, közigazgatási és oktatási terület: mérettől függetlenül.
A leendő nyertesek a Magyar Szabadalmi Hivatalnál bejelentett védjegy használatára is jogosultak lesznek.
A komplett kiírások a megyei kamarák ügyfélszolgálatain ingyenesen átvehetők, illetve letölthetők a kamarák honlapjairól (www.pbkik.hu, www.skik.hu, www.tmkik.hu), ahol az előző évek nyertesei is helyet kaptak.
A Díjat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és az Enterprise Europe
Network támogatja.

Várható események

„A fizika mozaikja” kiállítás
2008. március 31. és május 2. között kiállítás tekinthető meg Budapesten, a Francia Intézetben „A fizika mozaikjai”
címmel. A 12 éves kortól látogatható interaktív és kétnyelvű kiállítás a fizikai jelenségeket magyaráz meg (a súlytalanság, az örvény, a fény…) egyszerű kísérletek segítségével.
Jelentkezés és információkérés:
Tel: 06 1 489 42 62, email: france-coop-su@inst-france.hu
http://www.ambafrance-hu.org/spip.php?article843

MIE közgyűlés
2008. április 23-án rendezik meg tagintézményünk, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) évi
rendes közgyűlését a Magyar Szabadalmi Hivatal Konferenciatermében.
A közgyűlés napirendje:
1. Szakmai program: A nemzeti fejlesztéspolitika aktuális kérdései (előzetes cím): Kovács István Vilmos, a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség fejlesztéspolitikáért felelős elnökhelyettese
2. Beszámoló az egyesület 2007. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról
3. A 2007. évi közhasznúsági jelentés
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4. Az Ellenőrző Bizottság jelentése a 2007. évről
5. Egyebek
A 2. és 3. napirendek előterjesztései olvashatók a www.mie.org.hu honlapon.

1. PROINNO Partner Találkozó
2008. április 23-án, a lengyelországi Varsóban, a Hilton Hotelben rendezik meg az 1. PROINNO Partner Találkozót,
melyen bemutatásra kerülnek a jelenleg is folyó és a későbbiekben kezdődő PRONNO tevékenységek.
A PROINNO Europe az EU Vállalati és Ipari Főigazgatóságának egy új kezdeményezése, célja, hogy a gyújtópontjává
váljon az innovációs irányvonalak elemzésének, tanulmányozásának és fejlesztésének Európában, valamint hogy a
legjobbaktól tanulva közreműködhessen egy új, jobb európai innovációs politika kialakításában.
A rendezvényen üdvözlő beszédet mond Reinhard Büscher, Európai Bizottság, és Danuta Jablonska, a Lengyel
Vállalkozásfejlesztő Ügynökség vezérigazgatója.
Szekciók:
1. A PROINNO Europe következő szakaszának építése
Vitaindító előadás az együttműködések elősegítéséről az európai innováció támogatásában: Az INNOLearning Platformon keresztül megszerezhető tapasztalatok, David Robson, az INNO-Learning Irányító Bizottság elnöke, Scottish Enterprise igazgatója,
Párhuzzamos ülések:
− Innováció a gyakorlatban,
− Együttműködés az innovációs ügynökségek között,
2. Eredményesebb innováció-támogatás elérése Európában
Párhuzamos ülések:
− A létező innováció-támogató mechanizmusok és a feljövőben lévő trendek megértése
− Az innováció többszintű támogatása, a fenntarthatóság elveinek figyelembe vételével
− EU-s és nemzetközi szempontok az innováció támogatásában
További információ: www.innova-europe.eu
www.proinno-europe.eu/index.cfm?fuseaction=nwev.NewsReader&news=2060&lang=EN&topicID=90&parentID=0

Közép- és Kelet-európai Informatikai Klaszter Konferencia
Közép és Kelet-európai Informatikai Klaszter Konferenciát rendeznek 2008. április 24-én, Debrecenben, a Kölcsey
Központban, az Észak-alföldi Informatikai Klaszter szervezésében.
A konferencia megpróbál újszerű válaszlehetőségeket föltárni, és az iparági vállalati együttműködések bemutatásával
a „klaszterizáció”, a közös piaci fellépés előnyeit bemutatni. A konferencia a lehető legnagyobb mértékben gyakorlatorientált, az előadók a valós életből vett példákat mutatnak be a résztvevőknek a sikeres és sikertelen klaszterekről
és partnerkezdeményezésekről. A konferencia két alapvető célcsoportját a gyorsan változó közép-kelet európai ICT
ágazat informatikai vállalkozásai és a különböző gazdaságfejlesztő szervezetek szakemberei alkotják.
A konferencia ingyenes, de a résztvevők száma korlátozott ezért kérjük, hogy lehetőség szerint minél hamarabb
regisztráljon. A regisztrációra az alábbi oldalon van lehetőség: http://www.itcluster.hu/itcluster/reg_hun.html.
A konferencia minden előadását élőben közvetítik az interneten. Ha szeretné figyelemmel kísérni az előadásokat az
interneten keresztül, ezt jelezze a szervezők felé, és néhány nappal a konferencia időpontja előtt a szervezők elküldik
a megfelelő linket.
Program
10:30
10:40
10:50
11:00
11:40
12:20

Konferencia megnyitó: Dr. Lippényi Tivadar, elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal
A konferencia céljainak bemutatása: Kovács Zoltán, munkaszervezet vezető, Észak-alföldi Informatikai Klaszter és Pálffy István, konferencia moderátor
Az Európai Klaszter Memorandum: Laurent Soulier, igazgató, Nemzetközi Ügyek, Sophia Antipolis
Alapítvány
Nyugat-európai IT klaszter tapasztalatok: Thierry Villers, igazgató, INFOPOLE Cluster TIC Belgium
Klaszterépítési és működtetési tapasztalatok: kihívások és tanulságok: Julien Lehmann, vezető
tanácsadó, Competitiveness
Ebéd és sajtótájékoztató
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Várható események
13:50
14:30
15:10
15:30
16:10
18:00

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Észak-európai high-tech klaszter tapasztalatok - Kista Science City: Nils-Erik Selin, igazgató, Kista
Science City
Munkaerőgondok az IT iparágban – problémák és megoldások: Tamás Holczer, ügyvezető igazgató,
Grafton Recruitment Kft.
Kávészünet
Az IT jövője – trendek és folyamatok: Dr. Timothy Jones, igazgató, Információs szolgáltatások divízió, IBM Zurich Research Laboratory
Kötetlen beszélgetés a konferencia résztvevői között
Borkóstolóval és mûsorral egybekötött vacsora

További információ: Kovács Zsigmond, Észak-alföldi Informatikai Klaszter, (52) 533 173, ziggy.kovacs@itcluster.hu

MIE továbbképzés
„A szellemi tulajdon biztonsága: új eszközök és törekvések” címmel szervez továbbképzést a Magyar Iparjogvédelmi
és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) 2008. május 6-7-én, a kecskeméti Hotel Aranyhomokban.
Előzetes program:
Május 6. (kedd):
14:00
Megnyitó: Kürtös József, a MIE szabadalmi alelnöke
14:10
A szabadalmi rendszer jövője Európában (közösségi szabadalom, szupranacionális bíráskodás, Londoni
Megállapodás): Dr. Ficsor Mihály , az MSZH elnökhelyettese
15:00
Kína innovációs és iparjogvédelmi helyzete és törekvései: Marosi György, a MIE ügyvezető elnöke
16:10
A feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés állami és társadalmi eszközei: Dr. Kondorosi Ferenc, kormánybiztos
17:00
Kérdések, válaszok
Május 7. (szerda):
9:00
Papírmentes online világ... (Online bejelentési rendszerek): Mák András, szabadalmi ügyvivő, S.B.G. & K.
Szabadalmi és Ügyvédi Irodák
10:15
A szerzői jogi törvény módosítása az Európai Unió alapszabadságainak tükrében: Dr. Gyenge Anikó , az
Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium osztályvezetője
11:00
A hazai innovatív biotechnológiai cégek szellemi termék menedzsment folyamatai: kihívások és stratégiai
válaszok: Heltovics Gábor, a Solvo Biotechnológiai Zrt. üzletfejlesztési igazgatója
11:45
Kérdések, hozzászólások
12:00
Ebédszünet
14:00
Jogvesztés az európai szabadalmi eljárásokban (Határidők elmulasztásának következményei; eljárás folytatása és jogokba visszahelyezés az EPC 2000 szerint): Dr. Török Ferenc , szabadalmi ügyvivő, Danubia
Szabadalmi és Jogi Iroda Kft.
15:10
A szabadalom és a használati mintaoltalom bitorlásáról: Dr. Gödölle István , szabadalmi ügyvivő, Gödölle,
Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda
15:55
Elsőbbségi jog, ugyanazon találmány és első bejelentés az EPO joggyakorlatának tükrében, avagy: „hogyan
igényeljük a serpenyő elsőbbségét műanyag pohárra?": Kacsuk Zsófia, szabadalmi ügyvivő, ADVOPATENT
Szabadalmi és Védjegy Iroda
16:40
Kérdések, hozzászólások
17:00
Zárszó
További információ és regisztráció: Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Tel.: 353-1661, e-mail: 2.mie@mtesz.org, mie@t-online.hu

A HÍRLEVÉL MEGJELENTETÉSÉT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (NKTH)

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

TÁMOGATTA.

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.

