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Állásfoglalás

ÁLLÁSFOGLALÁS
A KUTATÁS -FEJLESZTÉSÉRT FELELŐS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERI POZÍCIÓ
MEGSZÜNTETÉSÉNEK HÁTRÁNYAIRÓL

A Magyar Innovációs Szövetség meggyőződése, hogy a Magyarországot jelenleg sújtó válság
eredményes kezelésében a kutatás-fejlesztésnek és az innovációnak meghatározó szerepe van.
A legtöbb országban a kormányzat még nagyobb hangsúlyt fektet az innováció és az oktatás
támogatására, válaszként a nemzetközi válság kihívásaira.
Szövetségünk aggodalmát fejezi ki az ezt a területet felügyelő tárca nélküli miniszteri pozíció
megszüntetése miatt, ugyanis azt az elfogadhatatlan üzenetet közvetíti, hogy az új kormány
munkájában az innováció szerepe leértékelődik, stratégiai prioritása elvész. A kormány struktúrájában végzett átalakítások célszerűségét megítélni nem feladatunk, de azt elengedhetetlennek
tartjuk, hogy az innováció képviselete a kormányban biztosítva legyen. Amennyiben ez nem történik meg, az óriási visszalépést jelent nemcsak nemzetközi összehasonlításban, hanem az elmúlt időszak hazai tendenciáival szemben is, és elkerülhetetlenül az innováció háttérbe szorulását eredményezi.
Az OECD, 2008. október 20-án publikált Innovációpolitikai Országjelentés Magyarország 2008
c. összefoglaló ajánlásaiban felhívja a figyelmet: „A stabilitás minimum szintjét kellene biztosítani
azokban a testületekben, melyek a tudomány-, technológia- és innovációs programok és eszközök formálásában és végrehajtásában érintettek, mind a szervezeti berendezést, mind pedig a
támogatást illetően.”
Nyomatékosan kérjük miniszterelnök urat, hogy a nemzetközi gyakorlatban is, a válságkezelés
egyik legsikeresebb eszközének tekintett innovációt a kormányzati szervezetben legalább változatlan prioritással kezelje.

Budapest, 2009. április 16.

Magyar Innovációs Szövetség elnöksége
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Hírek
Magyar Innovációs
Szövetség

Elnökségi ülés
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülést tartott
2009. április 15-én, Budapesten, tagvállaltunk, az
Ericsson Magyarország Kft. székhelyén.
1. Az elnökség tudomásul vette a legutóbbi ülés óta
elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló
beszámolót, amelyet dr. Szabó Gábor , a Szövetség
elnöke terjesztett elő:
1.1, Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD),
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny, Magyar Innovációs Nagydíj pályázat, MISZ közgyűlés, Tudományos Hasznos Emberi Program (THE):
- 2009. január 25. és január 29. között szervezte
meg a svájci kutató diákok szövetsége Thun városában „The Energy Challenge” tematikával Európa fiatal
diákjainak ötletbörzéjét, melyre a MISZ Spohn Márton, MAFITUD-tagot delegálta.
- 2009. március 15-én, Budapesten, a Művészetek
Palotájában vehette át a Márciusi Ifjak díjat Gilyén
András, MAFITUD-tag.
- A 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első szakasza lezárult, 2009. február
23-ára és március 3-ára megszerveztük a versenyzők
látogatását az MSZH Szabadalmi Tárba. A zsűritagokkal folytatott konzultációkra 2009. március 23. és
április 7. között került sor.
- XVII. Magyar Innovációs Nagydíj pályázatra 21 pályamunka érkezett be. A zsűriülésre, melyen értékelték a
pályázatokat és odaítélték a díjakat 2009. február
26-án került sor. Az ünnepélyes díjátadásra 2009.
március 27-én került sor, az Országházban.
- A Magyar Innovációs Szövetség 2009. február 27-én
tartotta 2008. évi rendes közgyűlését, a közgyűlés
egyhangúlag elfogadta a 2008. évi tevékenységről
szóló beszámolót és az ahhoz kapcsolódó felügyelő
bizottsági jelentést, valamint egyhangúlag szavazott
arról is, hogy maradjon a 2007. évben elfogadott
tagdíjrendszer. Megválas ztásra került továbbá Farkas
József, elnökségi tag és Ábrahám László, választmányi tag is.
- A Magyar Innovációs Szövetség THE Programja március 6-án, az A38 hajón megrendezett Pulse
Party-n kihelyezett standdal volt jelen és népszerűsítette a természettudományokat, Bartók Marcell, projektvezető közreműködésével.
- Az Év Campus Honlapja pályázaton a www.theonline.hu honlap különdíjat nyert. Az ünnepélyes díjátadóra a Felsőoktatási Média Konferencia estéjén
került sor, 2009. március 12-én, a díjat Bartók
Marcell, a program vezetője vette át.
- Újraindult a THE Program tudománynépszerűsítő
roadshow-ja, az idei első rendezvényt a budapesti Ady
Endre Gimnáziumban tartották, ahol Bartók Marcell,
a program vezetője mutatta be a THE-t.
1.2, Állásfoglalások, véleményezések, szakmai bizottságok, ill. előadások:

- A Magyar Innovációs Szövetség közösen a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetségével, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával és a Menedzserek Országos Szövetségével állásfoglalást adott ki a
magyarországi oktatás helyzetéről, 2009. február 3án.
- A MISZ csatlakozott a Debreceni Egyetem, a Magyar
Rektori Konferencia és a Magyar Mérnökakadémia
2009. február 7-én kiadott állásfoglalásához a természettudományos közoktatás javításáról.
- Az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogrammal kapcsolatban 2009. január 8-án kiadott véleményünkre
az NFGM levélben reagált. Bár a szóban forgó pályázatok időközben kiírásra kerültek, a MISZ 2009.
március 12-én megfogalmazta válaszát, mert egyrészt szakmai álláspontját kívánta rögzíteni, másrészt
segítséget kíván nyújtani a program majdani szakmai
értékeléséhez és a későbbi esetleges módosításhoz,
illetve új pályázati forduló meghirdetéséhez.
- A Magyar Innovációs Szövetség az NFGM felkérésére
részt vett a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti
Programjáról szóló Zöld Könyv véleményezésében és
az ágazati konzultációban. Állásfoglalásunkat 2009.
március 25-én hoztuk nyilvánosságra.
- A Magyar Innovációs Szövetség a Munkaadók és
Gyáriparosok Országos Szövetségének felkérésére véleményezte a 2009-2014 közötti időszakra szóló
Nemzeti Környezetvédelmi Program tervezetét,
2009. március 31-én.
- A szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről szóló EU
irányelv jogharmonizációjával kapcsolatban adatgyűjtés folyik, a kérdőívet a Magyar Innovációs Szövetség
is kitöltötte, az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal felkérésére.
- A Magyar Tudományos Akadémia felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség a magyarországi gyógyszeripar 2007. és 2008. évi K+F tevékenységéről
összefoglaló anyagot készített, mely az MTA által, az
Országgyűlés számára készítendő beszámolóban kerül felhasználásra.
- Az ELTE Pályázati és Innovációs Központja 2009.
február 3-án rendezte meg az ELTE Innovációs Napot, melyen dr. Antos László , ügyvezető igazgató vezette az első szekció munkáját.
- 2009. február 7-én a Debreceni Egyetem Napja c.
országos rendezvénysorozat keretében „Konszenzus
szimpózium a természettudományos közoktatásról”
címmel rendezvényt szerveztek, melyen részt vett Dr.
Szabó Gábor, elnök is.
- Az Országgyűlés Gazdasági és Informatikai Bizottsága
ülést tartott 2009. február 9-én, a Parlamentben,
melyen részt vett dr. Antos László, ügyvezető igazgató is.
- A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége 2009. február 17-én tartotta a „Hogyan tovább
Magyarország az Európai Unióban” című előadás- és
vitasorozat negyvennegyedik rendezvényét, melyen
Monszpart Zsolt, a MISZ általános elnökhelyettese
tartott előadást „A magyar kutatás-fejlesztés teljesítményének hazai tapasztalatai, értékelése az európai
kutatási módszertan szerint és az ebből adódó fejlesztési feladatok” címmel.
- 2009. február 25-én került sor a Kreativitás és Innováció Európai Évének hazai nyitóeseményére, melynek
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alkalmából kerekasztal-beszélgetésen vett részt többek között Pakucs János, tiszteletbeli elnök.
A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Plénuma ülését tartott 2009. február 27-én
és március 27-én. A testületben Dr. Szabó Gábor ,
elnök, dr. Greiner István , alelnök és dr. Stern Pál
képviseli Szövetségünket.
2009. március 2-án megbeszélést tartottak az
NKTH-ban a 2011-es magyar EU-elnökséggel kapcsolatos K+F és innovációs feladatokkal összefüggő kérdésekről, többek között Dr. Szabó Gábor , elnök részvételével.
A Kutatási és Technológiai és Innovációs Tanács
(KuTIT) 2009. január 13-án és március 10-én ülésezett. A KuTIT ülésein Szövetségünket dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviseli.
2009. március 20-án tartotta ez évi első ülését a
Magyar Szellemitulajdon-védelmi Tanács, melyen Szövetségünket Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte.

1.3, Regionális események:
- 2009. február 25-én, Debrecenben tartotta alakuló
ülését a Debreceni Innovációs és Műszaki Fejlesztési
Alapítvány, melynek kuratóriumi tagja Dr. Harangozó
István, regionális igazgató is.
- A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. 2009. február
25-én rendezte meg a régióbeli kis- és középvállalatoknak szóló fórumát Miskolcon, több választmányi
tagunk részvételével.
- Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Informatikai Munkabizottsága 2009. február
26-án tartotta soros ülését Debrecenben, melyen a
munkabizottság tagjaként részt vett Dr. Harangozó
István, regionális igazgató is.
- A NORRIA Észak-Magyarországi Innovációs Ügynökség adott helyet Miskolcon, a Regionális Innovációs
Ügynökségek II. országos találkozójának 2009. március 9-10-én. A rendezvényen dr. Molnár Károly , kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter mellett dr. Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese,
dr. Patkó Gyula , az Észak-magyarországi Regionális
Innovációs Tanács elnöke, a hét Innovációs Ügynökség vezetője és munkatársai vettek részt.
- A dél-dunántúli régió MISZ tagjai és Pécs város jelentősebb vezetői találkoztak Dr. Páva Zsolttal , a FIDESZ pécsi polgármester-jelöltjével, 2009. március
12-én, Pécsett, Higi Gyula, regionális igazgató szervezésében.
- 2009. március 17-én, Gyöngyösön tartották tagintézményünk, az Inntek Nonprofit Kft. taggyűlését, melyen Szövetségünket mint tulajdonost dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.
- Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács
és munkaszervezete, a Regionális Fejlesztési Ügynökség partnerségi napot szervezett 2009. március 18án a miskolci Művészetek Házában „Együtt a régióért”
címmel, melyen a MISZ-t dr. Siposs István , regionális igazgató képviselte.
- 2009. március 19-én, Győrött tartott ülést a Nyugatdunántúli Regionális Innovációs Tanács, melyen részt
vett dr. Antos László , ügyvezető igazgató is.
- A Magyar Innovációs Szövetség dél-dunántúli regionális tagozatának vendége volt 2009. március 27-én
Dr. Szili Katalin , az Országgyűlés elnöke és Veres
János, pénzügyminiszter, Higi Gyula, regionális igazgató szervezésében.

Hírek
1.4, egyéb:
- Címzetes egyetemi tanár címet vehetett át Dr. Ürge
László, a ThalesNano Zrt. Vezérigazgatója, a Magyar
Innovációs Szövetség alelnöke 2009. február 7-én, a
Pannon Egyetem diplomaátadó ünnepségén.
- Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség
elnöke
a
Magyar
Köztársasági
Érdemrend
Tisztikeresztje kitüntetést vehette át 2009. március
15-én Hiller István, oktatási és kulturális minisztertől.
Szintén
a
Magyar
Köztársasági
Érdemrend
Tisztikeresztjével tüntette ki a miniszter Dr. Rudas
Imrét, választmányunk tagját.
1.5, új tagok:
- Sendivo Zrt.
- Budapest Art Stúdió Alapítvány
- Sólyom Péter, egyéni vállalkozó
- KIKK Kulturális Innovációs Kompetencia
Egyesület
- IKR Zrt.

Központ

1.6, tagdíj-fizetés helyzete:
- 45 %-a a kiszámlázott összegnek befolyt
- 44 %-a a tagintézményeknek fizetett
2. Garay Tóth János tájékoztatta az elnökséget a Magyar Műszaki Értelmiség Napja programjairól. Részletesen beszélt az MTA-n rendezendő, május 14-i tudományos ülés programjáról és a május 15-i országházi
ünnepi ülés előkészületeiről. A napirendhez hozzászólt
Deme Gábor és Gyulai József.
3. Az elnökség a Szövetség 2009. évi költségvetési
tervét, mely a bevétel-kiadás egyensúlyát irányozza elő,
egyhangúlag jóváhagyta.
4. A Magyar Innovációs Szövetséget felkérték, hogy
tegyen javaslatot a jubileumi Bánki Donát-díjban részesítendő személyekre. A napirendhez hozzászólt: Szabó
Gábor, Pakucs János, Greiner István, Garay Tóth
János, Antos László. Az elnökség úgy határozott, hogy
április 20-ig tegyenek javaslatot az elnökségi tagok
írásban.
5. Az elnökség megvitatta a K+F-ért felelős tárca nélküli
miniszteri pozíció megszüntetésével kialakult helyzetet.
A napirendhez hozzászólt: Szabó Gábor, Monszpart
Zsolt, Greiner István, Pakucs János, Gyulai József,
Deme Gábor, Budavári László, Ürge László.
Az elnökség egyhangúlag úgy döntött, hogy állásfoglalást ad ki április 17-én, melyet megküld a sajtónak. Az
állásfoglalás összeállításával Monszpart Zsoltot bízták meg.
6. Pakucs János javaslatára, az elnökségi tagok egyetértésével, a Magyar Innovációs Szövetség döntött a
MISZ média díja odaítéléséről, melynek átadására
2009. június 11-én, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjkiosztó ünnepségén
kerül sor.
7. „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
kiemelt TÁMOP-projekt Szakmai Tanácsadó Testületébe
a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Papanek
Gábor, FB-elnököt javasolta az elnökség.
8. Polgárné Májer Ildikó beszámolt a Magyar Innovációs Szövetség Innovatív KKV Tagozata által, 2009. május 13-án, az Európai KKV Hét rendezvény-sorozat ke-
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Hírek
retében szervezendő „Innovatív ötlettől a vállalkozásig”
című rendezvény előkészületeiről.
9. Egyik tagszervezetünk azzal a kéréssel fordult az
elnökséghez, hogy foglaljon állást arról, milyen mértékben innovatív tevékenység a generikus gyógyszertermékek kifejlesztése. Az állásfoglalás kidolgozásával Greiner
Istvánt bízta meg az elnökség.
10. Az Új Magyarország Kockázati Tőke Programmal
kapcsolatban több pályázó is együttműködést kínált fel a
Magyar Innovációs Szövetségnek. Az együttműködési
szerződés megkötését illetően Tzvetkov Julián felajánlotta közreműködését.

Innovációs portálunk
Innovációs portálunk (www.innovacio.hu) PageRankje a
10-es skálán 7, mely megegyezik a legnagyobb magyar
portálok helyezésével. Egy oldal PageRankje annak a
valószínűsége, hogy nagyon sok véletlenszerű kattintás
(és ugrás) után éppen az adott oldalra érkezünk. Ez a
mutató a világháló legnépszerűbb keresőmotorjának, a
Google-nak, az egyik legfontosabb keresőparamétere.
A Google-ban az innováció szóra keresve, portálunk a
találatok közül az első helyen szerepel.
Portálunknak az idén több mint 15500 látogatója volt,
akik összesen közel 15 GB adatot töltöttek le. A legtöbben, közel 5200-an, márciusban látogattak portálunkra, ami átlagosan napi 220 főt jelent.

Portálunk jelszóval védett területe
Innovációs portálunkon (www.innovacio.hu) egy jelszóval
védett részt működtetünk, ahol olyan a dokumentumok
is hozzáférhetőek, melyek belső, bizalmas anyagoknak
számítanak, illetve olyan információk, melyeket csak
tagintézményeinknek szánunk. Az elmúlt évben tagjaink
több mint 100-szor használták a jelszóval védett területet.
A belépéshez szükséges azonosító és jelszó 2009.
április 1-ével megváltozott, melyről minden tagintézményünket értesítettük a tagdíjszámlával együtt postázott
levélben.

Hírlevél
A Magyar Innovációs Szövetség Hírlevelét elektronikus
és nyomtatott formában terjesztjük. A nyomtatott kiadványból mintegy 250 példányt postázunk egy-egy megjelenéskor. A gyorsabb és környezetkímél őbb elektronikus
változatból pedig több mint 1850-et küldünk ki. A címzettek felét a portálunkon, saját magukat regisztrálók
alkotják.
A nyomtatott változat egyrészt később érkezik meg,
másrészt jelentős költséget jelent Szövetségünknek.
Továbbra is várjuk azok visszajelzését Szövetségünk
bármely elérhetőségén, akik csak elektronikus formában kívánják a Hírlevelet megkapni, és az eddig küldött
nyomtatott változatra a továbbiakban nem tartanak
igényt.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A Felsőoktatási Tagozat internetes fóruma
A Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagozatának internetes fórumán a regisztráltak száma folyamatosan növekszik.
Változatlanul gyűjtjük és várjuk az innovációval kapcsolatos rendezvények anyagait, programját, az előadásokon
elhangzott, közérdeklődésre számot tartó prezentációkat. Szeretnénk, ha a fórum a felsőoktatási innovációval
foglalkozók számára valóban hasznos segítséget nyújtana, és minél többen használnák tájékozódási pontként a
honlapot. Ehhez természetesen arra lenne szükség,
hogy megosszuk egymással az információkat.
A fórumon keresztül minden témakörben lehetőség
nyílik hozzászólásra, kérdések megvitatására, akciótervek véleményezésére.
A honlapra történő belépés előzetes regisztrációhoz
kötött, és közvetlenül az alábbi linken érhető el:
http://www.innovacio.hu/felsookttag.
Továbbra is várva az érdeklődők jelentkezését, a honlapra feltölthető anyagokat, az alábbi e-mail címen készséggel áll további információkkal mindenki rendelkezésére Antoni Györgyi, a MISZ Felsőoktatási Tagozatának
elnöke: agy@rekthiv.elte.hu.

A III. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap szervező bizottságának ülése
A III. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap eseményeivel
kapcsolatosan a szervező bizottság 2009. április 15-én
tartotta ülését, Budapesten, a Magyar Mérnökkamara
Tanácstermében. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte. A szervező bizottság áttekintette a május 14-én, a
Magyar Tudományos Akadémián megrendezésre kerülő
energia, energetika tematikájú tudományos, műszaki
konferenciára beérkező előadásokat és az alábbiakban
döntött.
Május 14-én, csütörtökön, az MTA dísztermében 9:30tól 13 óráig tartó plenáris ülésen 7 előadás lesz. A
levezető elnök Dr. Szabó Gábor , akadémikus, a MISZ
elnöke lesz, megnyitja dr. Kováts Gábor , a szervező
bizottság és a Magyar Mérnökkamara elnöke. Köszöntő
beszédet mond dr. Pálinkás József , az MTA elnöke.
Dr. Michelberger Pál, akadémikus indító előadásában
megemlékezik Bánki Donátról, a Műegyetem volt professzoráról. 13:20-tól 14 óráig a zene- és a könyvtárteremben a Benkó Dixieland ad hangversenyt. 14-től
18 óráig két szekcióban a Felolvasóteremben és a
Kisteremben 20 előadás fog elhangzani energia, energetikai témákról, megújuló alternatív energiaforrásokról,
hazai energiafelhasználás lehetőségeiről (gáz, barnaszén, lignit, urán, biomassza, biogáz, szél, nap, geotermikus, városi hulladék stb.).
A szervező bizottság döntött a május 15-én 10-13
óráig, az Országház Főrendiházi Teremben megrendezésre kerülő ünnepi ülés programjáról is. Az ünnepi
beszédet dr. Sólyom László , köztársasági elnök tartja.
Ott kerül átadásra a Bánki Donát Jubileumi Emlékdíj, a
Főrendiházi Társalgójában pedig Bánki Donát emlékkiállítás lesz. A III. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap felhívá-
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sának megszövegezésére Dr. Szabó Gábor , akadémikust, MISZ elnökét kérte fel a szervezőbizottság.
A szervezőbizottság döntött, hogy április 28-án, a Makadám Mérnökklubban 13 órától sajtótájékoztatót tart
a rendezvényekkel kapcsolatosan.

A 2009. évi Bolyai-díj
2009. május 24-én, a Nemzeti Színházban Sólyom
László, köztársasági elnök ismét átadja a Bolyai-díjat, a
magyar tudomány legmagasabb értékű elismerését. Az
előkészületekről a Bolyai-díj Alapítvány 2009. április 9én sajtótájékoztatón számolt be a budapesti Ybl Palotában.

Hírek
1. Gazdaságfejlesztési és innovációs munkacsoport
2. Társadalmi-infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztési munkacsoport
3. Turizmus munkacsoport
4. Partnerség-Hálózatosodás-Klaszterkezdeményezések munkacsoport.
A rendezvényen részt vett Szövetségünk képviselője, dr.
Siposs István, regionális igazgató, aki az 1. munkacsoportban fog tevékenykedni. A rendezvény szervezői, a
NORDA RFÜ és a NORRIA RIÜ munkatársai, hazai és
nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával készítették elő
az elkövetkező feszített ütemű munkaszakaszt, mely a
stratégia részletes kidolgozását jelenti. A következő
összejövetel tervezett időpontja 2009. május 8.

A kuratórium elnöke Dr. Szabó Gábor , (a MISZ elnöke)
a rendezvényen külön is kiemelte, hogy most a gazdasági válság idején döntöttek úgy az alapítók, hogy 50
ezer euróról 100 ezer euróra emelik a díjat.
A díjátadó ünnepség megrendezését a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal is támogatja.

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs
és Informatikai Munkabizottsága

Az Infoparkba költözik az Európai Innovációs és Technológiai Intézet

Az ülésen a résztvevők meghallgatták Dr. Debreczeni
Ferenc, az ÉARFÜ Kht. igazgatójának előterjesztéseit a
2009. évi, a Tanács döntési hatáskörébe utalt, decentralizált előirányzatok (CÉDE, TEKI, LEKI, TEUT) pályázatok felhívásainak elfogadásáról, valamint a 2007-2008.
évi Baross Gábor program támogatási döntéseiről,
illetve az Észak-Alföldi Operatív Program keretében
benyújtásra kerülő pályázatok szakmai értékelését végző
külső szakértők listájának elfogadásáról.

Az Infopark E Építési Terület Ingatlanfejlesztési Kft.
nyerte meg az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) budapesti székhelyének kiválasztására indított
közbeszerzési eljárást. A sikeres eljárás eredményeként
a Kormány 3520 m2 irodaterületet biztosít az EITI működéséhez 20 éven keresztül, az Infopark E épületében.
Az EITI az Európai Unió újonnan létrehozott közösségi
ügynöksége, célja, hogy segítse az oktatás, a kutatás
és az innováció európai hálózatának kialakítását.

Észak-Magyarországi Nemzetközi Kapcsolati Stratégia II. stratégiai műhelytalálkozó
2009. április 16-án tartották Miskolcon, a Régióházban, az Észak-Magyarországi Nemzetközi Kapcsolati
Stratégia II. stratégiai műhelytalálkozóját. A tervezett
Nemzetközi Kapcsolati Stratégiának illeszkednie kell a
régió már korábban megalkotott stratégiáihoz, fejlesztési prioritásaihoz. Az EU 2009-es költségvetésének
tervezete igazolja, hogy a válság idején sem csökken a
K+F+I projektek támogatása, tehát hazánknak is fel kell
készülni a regressziót követő időszakra, ahol a nemzetközi összefogás jelenthet kiemelkedési lehetőséget a
válságból.
A stratégiakészítés célja többek között, hogy felmérjék,
jelenleg a régióban milyen meghatározó nemzetközi
kapcsolatok működnek, mely EU-s programokra pályáznak a legtöbben, illetve a jövőre nézve melyek az elvárások nemzetközi kapcsolatépítés terén az EU-s pályázati
lehetőségek jobb kihasználása érdekében. Fontos a
súlypontok kijelölése annak érdekében, hogy – a régió
meghatározó szereplőivel történő szoros együttműködésben – elősegítse az észak-magyarországi régió minél
hatékonyabb beilleszkedését az európai és a globális
térbe.
Az összejövetelen négy munkacsoportot alakítottak ki:

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs
és Informatikai Munkabizottsága 2009. április 9-én
tartotta soros ülését Debrecenben, az ÉARFÜ székházában.

Dr. Grasselli Norbert , az INNOVA Nonprofit Kft. igazgatója szintén előterjesztést tartott a 2009. évi Baross
Gábor program pályázati stratégiájáról és a Regionális
Innovációs Intézményrendszer felméréséről és a Regionális Innovációs Stratégia megújításáról. Ezután Pajna
Sándor, az ÉARFT Innovációs és Informatikai Munkabizottság tagjának előadása hangzott el az innováció és
az informatika regionális összefüggéseiről.
Az ülésen három témát vitattak meg részletesebben:
- az új pályázati kiírásokban milyen módon kerülnek
megfogalmazásra a Munkabizottság által szorgalmazott horizontális feltételek (innováció, környezetvédelem, energiahatékonyság és infokommunikáció),
- a RIS megújításával összefüggésben milyen regionális intézményrendszert tartana a Munkabizottság kívánatosnak, és hogyan lehet ennek meghatározó
elemeit és kapcsolatait definiálni,
- az informatika milyen módon és milyen eszközökön
keresztül befolyásolja a régió innovációs teljesítményét.
A Munkabizottság tagja Dr. Harangozó István , a MISZ
regionális igazgatója is.

Az Innovációs Dialógus győri rendezvénye
2009. április 9-én, Győrben, a Szent István Egyetemen
harmadik állomásához ért az Innovációs Dialógus elnevezésű rendezvénysorozat. Dr. Molnár Károly , kutatásfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, valamint
Kolber István, a területért felelős államtitkár ezúttal a
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nyugat-dunántúli régióban folytatott párbeszédet a helyi
kkv-k, valamint az egyetemek képviselőivel az innováció
helyzetéről, lehetőségeiről.

-

A miniszter azokat a prioritásokat ismertette, amelyekre a K+F+I területén a következő időszakban figyelmet
érdemes fordítani. Dr. Kolber István elemzésében
kiemelte a régió Pozsony-Bécs-Budapest háromszögben
betöltött kiemelkedő szerepét.
A dialóguson részt vevő kis- és középvállalkozások vezetői kiemelték a megfelelő kapcsolatrendszert a vállalkozások és az egyetem között, valamint a rugalmasabb,
befogadóbb bankrendszer szükségességét. Balogh
József, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
elnöke az innovációra, az újításokra nyitott szakemberek
szerepét emelte ki.

VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI TRÉNING – 2 napos
2009. április 21-22-én, Piliscsabán (Iosephinum
Kollégium) kerül megrendezésre az INNOSTART
szervezésben – mint a Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Khe. tagja – a 2 napos
Vállalkozásfejlesztési Tréning. A képzést az INNOREG
RIÜ projekt keretében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatja a Közép-magyarországi
Régió (Pest megye) vállalkozói számára, így jóval a
piaci ár alatti díjért, illetve a piliscsabai vállalkozók
ingyen, vehetnek részt.
Elsősorban azoknak a vállalkozásoknak a jelentkezését várják, akik a jelenlegi gazdasági válság nehézségeiből veszteség nélkül (vagy minimális veszteséggel), megerősödve akarnak kikerülni, akik meg akarják találni a recesszióban is a fejlődés, a megmaradás kulcsát és fontosnak érzik tudásuk állandó fejlesztését, bővítését.

Felsőoktatási felvételi
A 2009. évi felsőoktatási felvételizőkkel kapcsolatos
adatokból kiderül, hogy idén kb. 27 ezerrel többen (öszszesen 127,5 ezren) adták be felsőoktatási felvételi
jelentkezésüket, mint 2008-ban. Az alapképzésre felvételizők 22,6 %-a gazdaságtudományi, 14,6 %-a műszaki, 6,2 %-a informatikai, 3,3 % természettudományos
képzést jelölt meg első helyen. A mesterképzésre jelentkezők közül 18 % a gazdaságtudományi, 6,1 % a
műszaki, 2,2 %-a informatikai és 6,4 %-a természettudományos területen szeretné folytatni tanulmányait.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
I-SWEEEP
2009. április 15-20. között Houstonban, Texas államban második alkalommal került megrendezésre az ISWEEEP (International Sustainable World (Energy,
Engeenering & Environment) Project Olympiad) nemzetközi olimpia. A 3 kategóriában (mérnöki, energia és
környezetvédelem) meghirdetett versenyen körülbelül
600 versenyző 440 projekttel indult. A versenyzők 60
országból, és az USA 50 államából érkeztek.
A versenyen a Magyar Innovációs Szövetség delegáltja,
Leél-Őssy Csaba, MAFITUD-tag képviselte Magyarországot. ”Kristálybarlang a magyar főváros alatt” című
projektjével. Munkáját a zsűri kiemelt dicséretben részesítette, mely 200 dollár pénzjutalommal is jár. Elnyerte továbbá a Pennsylvaniai Egyetem 500 dolláros
különdíját, melyet a legjobb geológiai-földtudományos
projektnek ajánlottak fel.

INNOSTART

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az
alábbi információkat teszi közzé leendő és nyertes pályázók részére:

További információ: INNOSTART Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ
(http://www.innostart.hu/node/166;
titkárság:
1/382-1504, Szegner Erzsébet, projektmenedzsernél: 1/382-1511).
-

„Európai Kis- és Középvállalkozások Hete 2009”
címmel indít rendezvénysorozatot az Európai Bizottság
Ennek a nagyszabású, összeurópai programnak a
keretében több mint 200, KKV-kkal kapcsolatos és
KKV-knak szóló programra kerül sor 2009. május
6-14. között, az EU tagországokban. A KKV-hét
egyike az európai kisvállalkozói intézkedéscsomagot
végrehajtó intézkedéseknek, amely a kis- és középvállalkozásokkal kapcsolatos első átfogó szabályozási
keret az Európai Unió és tagállamai számára.
Az Európai KKV-hét céljai:
- Tájékoztatás: információ szolgáltatása és terjesztése azzal kapcsolatban, hogy az EU és az
egyes nemzeti hatóságok milyen segítséget kínálnak a kisvállalkozásoknak.
- Támogatás: partneri kapcsolat kialakítása az EU
és a kis- és középvállalkozások között, hangsúlyozva, hogy a versenyképesebb KKV-k Európát is
erősebbé tehetik, továbbá hogy az EU kész tanáccsal és támogatással szolgálni e vállalkozások számára.
- Inspiráció: a meglévő kis- és középvállalkozások
ösztönzése látókörük kiszélesítésére és vállalkozásaik továbbfejlesztésére, illetve kiterjesztésére.
- Megosztás: a vállalkozással kapcsolatos vagy vállalkozói ötletek és tapasztalatok megosztása.
- Bátorítás: a fiatalok meggyőzése arról, hogy a
vállalkozói létforma vonzó karrierlehetőség.
Magyarországon mintegy 30 konferenciára, szakmai találkozóra, konzultációra, tréningre kerül sor
az ország különböző városaiban, régióiban. Ehhez a
rendezvénysorozathoz csatlakozik az INNOSTART is
az alábbi 3 rendezvénnyel:
1. Az innováció finanszírozási forrásai (Vállalkozás és innováció – kockázati tőkével?)
A rendezvény időpontja 2009. május 7., tervezett helyszíne a Vista Rendezvényközpont
(1061 Budapest, Paulay Ede u. 9.).
Célcsoport:
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Hírek

- induló vállalkozók,
- befektetők,
- hídképző szervezetek.
Tervezett program:
- Válasz a tőkerés problémájára: a Tőkefinanszírozási Szolgáltató Klaszter és az
Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat,
- Az Új Magyarország Kockázati Tőke
Program
hatása
a
magyar
kockázatitőke-piacra,
- A magyar kockázatitőke-piac helyzete és
fejlődése egy kutató szemével,
- Valuation and Financing in Biotechnology
(angol nyelven),
- Trimarán projekt,
- Élet a kockázatitőke-bevonás után,
- Üzleti angyal tapasztalatok (angol nyelven).
A rendezvénnyel kapcsolatos további információ kérhető: Makra Zsolt, projektmenedzsertől
(tel.:
1/382-1508;
e-mail:
zsolt.makra@innostart.hu),
illetve
az
INNOSTART titkárságán (tel.: 1/382-1505;
e-mail:innostart@innostart.hu).
2. „Innovációra hangolva”
A rendezvény időpontja 2009. május 12.,
tervezett helyszíne az NKTH földszinti előadója (1117 Budapest, Neumann J. u.1/c).
Célcsoport:
- induló vállalkozások,
- már működő,
- vállalkozást indítani szándékozók,
- spin-off-ok,
- innováció területén tanácsadóként, hídképzőként tevékenykedő szervezetek,
- K+F+I tevékenységet folytató intézmények.
Tervezett program:
- Az innováció helyzete Magyarországon,
- INNOSTART az innovatív kkv-k megduplázásáért,
- Amit a multitól érdemes megtanulni, és
amit nem…,
- Hegedűs Zoltán: „Amit a multitól érdemes megtanulni, és amit nem…” c.
könyvének
bemutatója
a
HVG
INNOSTART szervezésben.
A rendezvénnyel kapcsolatos további információ kérhető: Szegner Erzsébet, projektmenedzsertől (tel.: 1/382-1511; e-mail:
erzsebet.szegner@innostart.hu), illetve az
INNOSTART titkárságán (tel.: 1/382-1505;
e-mail: innostart@innostart.hu).
3. Nemzetközi technológiai együttműködések lehetőségei
A rendezvény időpontja 2009. május 14.,
tervezett helyszíne az NKTH földszinti előadója (1117 Budapest, Neumann J. u.1/c).
Célcsoport:
- vállalkozások, akik együttműködő partnereket, technológiákat keresnek, kínálnak,

- technológia transzfer
nyújtó szervezetek.

szolgáltatásokat

Tervezett program:
- Nemzetközi hálózati együttműködések az
innováció szolgálatában,
- Hogyan segíti a technológiai transzfer az
innovációt,
- Az Enterprise Europe Network innovációs
szolgáltatásai,
- Sikeres nemzetközi technológiai transzfer tapasztalatok,
- Technológiai transzfer tapasztalatok az
Enterprise Europe Network előzménye,
az IRC Hungary keretében,
- Technológiai
transzfer
az
infokommunikáció területén.
A rendezvénnyel kapcsolatban további információ kérhető: Jónás Dénes, projektmenedzsertől
(tel.:
1/382-1509;
e-mail:
denes.jonas@innostart.hu),
illetve
az
INNOSTART titkárságán: tel.: 1/382-1505;
e-mail: innostart@innostart.hu).
A rendezvények részletes programja és a jelentkezési
lap az INNOSTART honlapjáról (www.innostart.hu) tölthető le, 2009. április 20-tól.

MTESZ

Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

Kínai delegációt fogad az MTESZ
A 2008. szeptember 18-án a kínai Zhengzhouban, az
MTESZ és a Kínai Tudományos és Technológiai Szövetség (CAST) által aláírt együttműködési megállapodás
alapján, 2009. május 13-18. között négytagú delegáció
tesz látogatást hazánkban.
A látogatás keretében a delegáció részt vesz a Magyar
Műszaki Értelmiség Napja május 15-i parlamenti ünnepségén, ahol dr. Gordos Géza , MTESZ elnök fogja
köszönteni és bemutatni a delegációt. A küldöttség
ellátogat Szegedre is, ahol dr. Valastyán Pál , a MTESZ
megyei szervezet elnöke, MTESZ alelnök ismerteti a
szervezet regionális innovációs tevékenységét, Budapesten pedig dr. Császi Ferenc , MTESZ alelnök kalauzolásával a kis- és középvállalkozások hazai eredményeivel, gondjaival ismerkednek.
Elutazás előtt az MTESZ elnökséggel az együttműködés
további konkrét lehetőségeiről egyeztetnek.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

A KIC-ek tagjainak támogatása
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 4300 millió
Ft-tal kívánja támogatni azokat a magyar intézményeket,
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Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Új tagok
amelyek bekerülnek valamelyik, az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet (EITI) által kiválasztott „tudás és
innovációs közösségbe” („Knowledge and Innovation
Communities” „KIC”), illetve azokat is, amelyekkel partneri együttműködést alakítanak ki. Az összeget a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból különítik el.

vész – a térgeometria felhasználási lehetőségeire mutattak rá, a művészet és a tudomány határterületén.

Köszöntjük új tagjainkat!

Az EU a KIC-ek kiadásainak 25 %-át fedezi, a fennmaradó részt a közösségeknek kell más forrásokból (pl.
ipari bevételek, más EU-s és hazai pályázatok) előteremteniük. Ahhoz, hogy a magyar vállalatok és kutatási
intézetek sikeresen indulhassanak az EITI KICpályázatán, képesnek kell lenniük a kutatási költségek
fennmaradó részét saját forrásokból biztosítani.

Tagsorszám
576.
Székhely:
Kapcsolat:

Ebben kíván segítséget nyújtani az NKTH pályázatának
meghirdetésével. A tervezett pályázat együttműködésre,
konzorcium létrehozására ösztönzi a költségvetési és
non-profit kutatóhelyeket, valamint a vállalkozásokat,
amelyeknek együttesen 30 % saját részt kell felmutatniuk a nagy összegű támogatás mellé. Az NKTH április
végére készíti el a pályázati felhívást és útmutatót.

MSZH

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

Magyar Szabadalmi
Hivatal

Tagsorszám
577.

KRIMINALEXPO IT-SEC 2009
A Magyar Szabadalmi Hivatal ebben az évben saját
standdal vesz részt a május 5-7. között 17. alkalommal
megrendezendő KRIMINALEXPO IT-SEC 2009 nemzetközi konferencián és szakkiállításon. A „Kommunikáció a
biztonságos világért, kommunikáció a biztonságos Magyarországért” című kiállítást az Európa Kongresszusi
Központban (1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7.) tartják.

Székhely:
Kapcsolat:
Telefon:
Fax:
E-mail:

A rendezvény – hagyományos komplexitását megtartva
– idén is több, párhuzamos konferenciából és kísérő
eseményből áll. A tervezett programok áttekintik a bűnüldözés, a köz- és a magán-biztonság, illetve az üzleti
élet biztonságának aktuális kérdéseit, főként az élelmiszer-biztonság, a korrupció elleni küzdelem, a bank- és
ügyfélbiztonság, a közlekedésbiztonság és a büntetésvégrehajtás területein. Az MSZH standján a Hivatal
munkatársai szóbeli konzultációval és írásos tájékoztató
kiadványokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére.
A kiállításokat, valamint a konferenciákat bárki térítésmentesen látogathatja.
További információ: http://www.kriminalexpo.hu/

Új színTEREK az alkotásban – szimpózium az MSZHban
A kreativitás és innováció európai éve keretében 2009.
április 8-án megrendezett tudományos és művészeti
térgeometriai szimpóziumot rendkívüli érdeklődés kísérte. A meghívott előadók – Csörgő Attila, képzőművész,
Erdély Dániel, tervezőművész, Kelle Antal, artformer,
Losonczi Áron, építészmérnök, feltaláló, Maurer Dóra,
festő, grafikus és Szegedy-Maszák Zoltán, képzőmű-

Vezető:
Telefon:
Fax:
E-mail:

IKR Zrt.

2943 Bábolna, IKR Park
Nagy Lajos és
Dr. Pecze Zsuzsanna
34/569-007
34/569-009
nagyl@ikr.hu; pecze@ikr.hu
Szaxon J. Attila
34/569-001
34/569-004
szaxona@ikr.hu
Mentor Press Hungary Kft.

1054 Budapest
Tüköry u. 3.
Németh Ildikó
30/692-0735
269-2730
media@mentormagazin.hu;
mediamentorpress@temail.hu
Gyarmati Szabó Éva
30/326-9280
269-2730
szerkeszto@mentormagazin.
hu; mentorpress@t-email.hu

A
-

cég tevékenységének rövid leírása:
kommunikációs ügynökség; PR-tevékenység;
reklámszolgáltatás;
lap- és könyvkiadás;
tevékenységi terület: kultúra, oktatás, egészség,
életmód;
- a Mentor Magazin kiadása.
A Mentor Magazin profilja: kultúra, oktatás, egészség,
életmód. Kiemelt feladata: a tizenegy éve megjelenő
havilap aktuális információi mellett kiemelten foglalkozik
az önfejlesztés, a tehetséggondozás és az innováció
kérdéseivel, külön rovatot a kutató diákok szerkesztenek
benne. A magazin érdekesen, hitelesen és közérthetően ír olyan tudományos témákról, amelyek ismeretterjesztő stílusban a szemléletformálást segítik.
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Székhely:
Kapcsolat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezető:
Telefon:
Fax:
E-mail:
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IND Kft.

3530 Miskolc
Széchenyi u. 70.
Szabó Judit
373-0623
373-0624
judit.szabo@indgroup.eu
Dr. Vinnai Balázs
373-0623
373-0624
balazs.vinnai@indgroup.eu

A cég szoftverfejlesztéssel, tanácsadással foglalkozik.
Az IND Group az elmúlt 10 évben az európai pénzügyi
piac vezető banki front-office szállítójává nőtte ki magát.
Köszönhető ez a cég innováció melletti folyamatos elkötelezettségének és az iparágban egyedülálló üzleti tudásnak és logikának, valamint technológiai megközelítésnek, ami az IND csatorna-független front-office termékeinek és megoldásainak az alapját képezi.

Tagsorszám
579.
Székhely:
Kapcsolat:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Vezető:
Telefon:
Fax:
E-mail:

Szakirodalom-figyelõ
választja ki, és selejtezi folyamatosan a fennmaradni
képeseket. Történetének különösen bámulatos fejezete
a dinoszauruszoké. Őket mutatja be az Alexandra kitűnő
„1000...” sorozatának ez a darabja. Látványos, nagy
láttató erejű ismeretterjesztő album arról, milyenek
voltak ezek a legendás állatok, amelyek a fajaik igen
nagy változatosságával a maguk idejében a Föld urai
voltak, s számos fajuk szinte hihetetlen méretet ért el.
A gyönyörűen és gazdagon illusztrált kötet a magas
színvonalú ismeretterjesztés műfajába tartozik - erre
érdemesíti a tartalmának jó áttekinthetősége, világos
érthetősége, és az olvasmányos stílusa.
Alapos, testes bevezető tanulmánnyal indul, amelyből
megtudhatjuk, hogy ezeknek az állatoknak az összefoglaló elnevezését 1842-ben alkotta meg az akkori vezető
angol zoológus, és a dinoszaurusz rettenetes gyíkot
jelent. A kötet képeiből és leírásaiból láthatjuk, hogy
számos fajukra valóban ráillik e jelző, jóval többre viszont egyáltalán nem. Sokuk inkább az érdekes jellemzést érdemelné ki.
A bevezető elmondja, hogy megkövesedett maradványaik az egész világon megtalálhatók, és ezek a hüllők több
mint 150 millió évig uralták a Föld területét. Az emlősök ősei - ők is megjelennek a kötetben - a dinoszauruszok árnyékában fejlődtek, és csak azok kihalása után
léptek előtérbe az állatvilágban.

Electrolux Lehel Kft.

5100 Jászberény
Fémnyomó út 1.
Fekete Zsanett
30/219-1319
57/415-821
zsanett.fekete@electrolux.hu
Takács János
57/416-121
57/415-821
janos.takacs@electrolux.hu

A cég fő tevékenysége a háztartási készülékek (porszívók, hűtők, fagyasztóládák és fagyasztószekrények)
gyártása és forgalmazása. Foglalkozik továbbá profeszszionális nagykonyhai és mosodai termékek forgalmazásával is.

Szakirodalom-figyelõ
1000 dinoszaurusz, Alexandra Kiadó, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése
Az élet nagy folyamatára, a fajok kialakulására, felemelkedésére, majd eltűnésére tökéletesen illenek Ady versének szavai: „vak mestere tépi, cibálja” (címe: A fekete
zongora). Ez a mester az evolúció, amely „vakon” versenyezteti a véletlenszerűen keletkezett mutációkat, így

A bevezető már a dinoszauruszok felemelkedését, a
szárazföldi állatok uralkodó csoportjává válását is titokzatosnak nevezi. Kihalásuk okának megfejtése ennél is
izgalmasabb kérdés, amelynek megválaszolása máig is
csak feltevések megfogalmazásáig jutott el, amint azt itt
egy rövid fejezet összegzi.
Egy másik részletesen elmagyarázza, hogyan keletkeztek a fosszíliák, amelyeknek köszönhetően egyáltalán
ismerhetjük ezeket a távoli múltban élt állatokat, s amelyek alapján itt rövid fejezetekben leírást kaphatunk a
testfelépítésükről, a bőrükről, a szerveikről, a légző-, a
keringési- és az emésztő rendszerükről, az agyukról, és
- nyilvánvalóan következtetések segítségével - a látásukról, a hangképzésükről és az intelligenciájukról. Az áttekintést annak felvázolása teszi kerekké, milyen környezetben éltek, milyen volt a Föld az ő idejükben.
A bemutatások ezt követő felsorakoztatása tíz fejezetre
oszlik, s ezek mindegyike maga is egy jó áttekintéssel
indul: ◙ Korai kétéltűek és hüllők ◙ Ő skrokodilok és
rokonaik ◙ Ősi emlősök és elődeik - a pontosság kedvéért megjegyezzük, hogy itt egy fejezet szól az emlősszerű őshüllőkről, egy további az ősi emlősökről ◙
Sauropodák ◙ Theropodák ◙ Stegosaurusok és
Ankylosaurusok
◙
Ceratopsidák
és
Pachycephalosaurusok ◙ Ornitopodák ◙ Pterosaurusok ők a repülő őshüllők ◙ Tengeri őshüllők.
A bemutatott fajok mindegyikét látványos színes képek
elevenítik meg. Kapunk mindegyikről pár mondatos
jellemzést is - nyilvánvalóan mind ezek, mind a képi
megjelenítések nagyrészt a fosszíliákból levonható, tudományos igényességű következtetésekre támaszkodnak -, és egy kis táblázatot a legfőbb adatokkal. Lényegében mindent, amit érdeklődő laikus róluk tudni akarhat.
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Szakirodalom-figyelõ
Bod Péter Ákos: Bevezetés a pénzügyek és a pénzpolitika világába, Mundus Kiadó, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése
A világ legdrágább tandíját fizetjük annak megtapasztalásáért, milyen óriási /túl/súlya van a modern gazdaságokban a pénzügyeknek és a pénzpolitikának. Így még
fontosabb megértenünk azok meghatározó sajátosságait és működését.
Mondják például, hogy USA pénzügyi szolgáltatók hibájából robbant ki az a válság, amely a világszerte számottevően gyengítette a reálgazdaságot. Ám ha a belesodródott országokban jobb a pénzügyi szektor szabályozása, bizonyára sokkal ellenállóbbak lettek volna a
fertőzéssel szemben.
A deviza alapú hitelekkel kapcsolatos problémáink is
rámutatnak arra: az embereknek és a cégeknek tudniuk
kell, hogy a pénzügyek világában minden művelet olyan,
hogy az általa megszerezhető előnynek elkerülhetetlenül
ára is van - a deviza alapú hitelek esetében például a
korábban csábítóan alacsony kamat ára az volt, hogy
érte vállalni kellett az árfolyamkockázatot, annak eshetőségét, hogy a forint gyengül, s ezért többet kell fizetni.
Általában is tudniuk kell, hogy aki nem képes jól tájékozódni a pénzügyek és a pénzpolitika világában, az ezzel
igen sokat veszíthet mind elmaradt haszonban, mind
tényleges veszteségben. S vajon hányan értik, hogy akik
azt követelik, segítsen a kormány, valójában azt akarják,
hogy nekik adják a pénzt, amelyet az adókban és egyéb
jogcímeken másoktól vesz el.
Bod Péter Ákos e műve fontos, és főképpen igen jó
könyv - alapmű mindenkinek, aki nem igazán járatos
ezekben a dolgokban, aki tisztán akarja látni a lényegüket és működésüket, és megbízható felvilágosítást keres ebben.
Garancia erre, hogy a szerző hiteles, kitűnő elméleti
felkészültséggel és gyakorlati tapasztalatokkal bíró szakember. Tökéletesen világosan, mindenki számára jól
érthetően, és - ami különösen fontos - minden célzatosságtól mentes tárgyilagossággal magyarázza ennek a
különösen bonyolult világnak a sajátosságait és működését.
Könyvének célját így összegzi: „ez a könyv nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy bemutassa a pénzvilág
alapfogalmait, legfontosabb szereplőit és intézményeit,
a pénzügyi piacokat, az állami pénzpolitika főbb jellemzőit, szintúgy a nemzetközi pénzügyi szervezetekét - mindezt kellően röviden (hiszen e téma részletezése könyvtárat tölt meg - OP), nem feltételezve az olvasótól különösebb előképzettséget, csak azt, hogy szeretne eligazodni a társadalom életét átszövő pénzkapcsolatok sűrűjében (ami mindannyiunk számára az önvédelem alapvető
kelléke - OP).
A könyv végére érve, az olvasó tisztábban lát majd sok
idevágó elvont kérdést, mint pl. mi a pénz természete,
és sokat a gyakorlatból, mint pl. kiknek és miért fontos
az euró.” E témakörben nem egészen járatlanként
mondhatom, hogy a könyv igen jól teljesíti e rendeltetését.

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Négy fő részből áll. Az első három alapvető témakör
elemzését adja: ◙ A pénz gazdasági szerepének kialakulása és formálódása ◙ A pénz iránti keresletet és kínálatot alakító mechanizmusok ◙ A pénzteremtés folyamata (modern világunk egyik legizgalmasabb boszorkánykonyhája - OP).
A második bemutatja a pénzügyi piacok működési elveit,
a főbb szereplőket, ügylet típusokat, a vállalkozások és
az államháztartás pénzügyeit, a pénzügyi közvetítő
rendszert, a monetáris politika célját és eszközeit. A
harmadik a magyar pénzügyi rendszert vázolja fel, benne a felügyelet szerepét, és a honi értékpapír piac jellemzőit és jelentőségét. A negyedik a nemzetközi pénzügyek alapjait, benne az IMF és a Világbank funkciói, az
EU magyar szemmel, és az euró.

Margot Morrell & Stephanie Capparell: A Shackletonmodell - Déli-sarki expedíció, mint vezetéselmélet,
HVG Könyvek, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése
A vezetési ismeretek oktatásának/terjesztésének kedvenc módszere, hogy bemutatják, hogyan tették a dolgukat figyelemre méltóan sikeres vezetők, és értek el
vele kiemelkedő eredményeket. Hasznos és hatásos
módszer. Hasznos, mert azt teszi, amit ma a célravezető szakmai ismeretek terjesztése egyik leghatékonyabb módjának fogadnak el: ez a legjobb, bevált gyakorlat (best practice) bemutatása.
És hatásos, mert a legtöbben szívesebben és könnyebben is tanulnak az életben elért siker példáiból, mint
elvontabb és ezért szárazabb, nehezebben követhető
értekezésekből. (Nem is érthető, miért fordították félre
e kötet alcímét. Angol eredetiben: Leckék a vezetésből
a Nagy Antarktiszi Felfedezőtől. Ez sokkal jobban kifejezi
a könyv lényegét, érdemét, s vonzóbb is, mint a „vezetéselmélet”.)
Shackleton rendkívüli példakép. Tény, hogy sarkkutatóként egyetlen expedíciója sem érte el a kitűzött eredményt, viszont szinte páratlan teljesítményt mutatott fel
azzal, hogy valamennyi emberét élve visszahozta, s
ehhez képes volt megóvni csapatát a széthullástól. Ezt
pedig - amint e könyv részletesen bemutatja - kifejezetten az ő kivételes vezetői képességeinek és teljesítményének köszönhették.
Eredményeit igen jelentős részben a kapcsolatteremtő
és kommunikációs képességeivel érte el, mind London
szalonjaiban, ahol pénzt kellett szereznie az expedícióira, mind az emberei körében, midőn a szélsőségesen
ellenséges körülményekkel kellett megküzdeniük.
„Tanuljunk a korábbi hibákból - a sajátjainkból és a másokéiból! Néha a rossz főnök és a rossz tapasztalat a
legjobb tanár.” Shackleton e szavainak els ő mondata
önmagában ma már közhely - bár alapvető bölcsességet fejez ki. Az arra támaszkodó második már korántsem annyira nyilvánvaló, viszont ott kell lennie minden jó
vezető bibliájában.
„Ha benne vagyok a pácban, és ki akarok kerülni belőle,
mindig Shackletont hívnám segítségül.” Ez az egyik legnagyobb dicséret, amelyet vezető kaphat, s a könyv
nemcsak véleményként idézi Shackletonról, hanem
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példák, esetek sorával be is mutatja, mennyire rászolgált erre.

legesen fontos, mit tart majd hangsúlyosnak a kamarai
elnök parlamenti beszédében...”

A korszerű vezetéstudomány azt tanítja, hogy a vezető
igyekezzék a céljainak megnyerni az emberek lelkét,
ehhez teremtsen emberséges légkört a munkahelyen, s
empátiával kezelje a beosztottait. Ilyen vezetőnek mutatja e könyv Shackletont, s jelentős részben ennek tulajdonítja a sikereit. Egyik középponti témája, mennyire
sorsdöntő, hogy a vezető maga mellé tudja állítani az
embereit, így ösztönözni őket a kijelölt cél elérésére, s
ehhez kiélezetten nehéz helyzetben is kivédeni, hogy
elcsüggedjenek.

MÉRNÖK ÚJSÁG, 2009. ÁPRILIS, 28. OLDAL
III. MAGYAR MŰSZAKI ÉRTELMISÉG NAPJA
„FELNŐTTÉ VÁLT AZ ÜNNEP ”
„...Idén immár harmadik alkalommal emlékeznek majd
meg nagyszabású rendezvénysorozattal a Magyar Műszaki Értelmiség Napjáról. Ám a szorosan vett szakmai
események mellett a műszaki értelmiség tagjai szakterületükön túl is bebizonyíthatják sokoldalúságukat. Május 1-én, pénteken este 18 órakor az eredeti végzettségét tekintve villamosmérnök dr. Benkó Sándor ad
dixie-parádét sok sztárvendéggel a Papp László Sportarénában...”

Íme két tanítás értékű vélemény róla azoktól, akik megjárták vele a jeges poklokat: „Mindegy, mi jön közbe, ő
mindig készen áll arra, hogy módosítsa a terveit vagy
újakat gyártson, és közben nevet, viccelődik. Bárkivel el
tudott tréfálkozni, és így képes volt mindenkit jókedvre
deríteni.” És „Ő volt az erő és a kitartás szobra, és
vészhelyzetben soha nem esett pánikba.” Sorsdöntő
erejű jellemvonás, hiszen vezető mindent tönkretehet
azzal, ha az emberei megérzik rajta, hogy elvesztette a
fejét.
Az előadásmód helyenként erősen didaktikus, az ilyen
jellegű m űvek korábbi hagyományai szerint. A fejezetek
végén Shackleton receptje címmel pontokba szedett
útmutatásokat kapunk, valamint esettanulmány szerű
összegzéseket arról, hogyan hasznosítják jeles vezetők
Shackleton példáját.

MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2009.

ÁPRILIS

1.,

SZERDA,

4.

OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJAK
„…Március 27-én a Parlament főrendiházi termében
adták át a 2008-as Innovációs Nagydíjat és a hét ágazati innovációs díjat. Ez évben két agrárvonatkozású
elismerés is született: a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium agrárinnovációs díját az IKR Zrt.
nyerte el precíziós gazdálkodási rendszeréért, míg a
Magyar Szabadalmi Hivatal (MSZH) 2008. évi innovációs díját a Károly Róbert Főiskola kompolti Fleischmann
Rudolf Kutatóintézete kapta az őszi árpa nemesítési és
fajtaoltalmi eredményeiért…”
MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2009.

ÁPRILIS

1.,

SZERDA,

88.

OLDAL

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 a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.
MAGYAR GYÁRIPAR , 2009. 3. SZÁM, 4. OLDAL
NEMZETKÖZI SIKERŰ MAGYAR SZABADALOM
„...A betonról mindenkinek egy szürke, rideg építőanyag
jut az eszébe. A fényáteresztő beton, egy fiatal magyar
építész, Losonczi Áron találmánya, nemhiába váltott ki
világszerte nagy visszhangot...”
MAGYAR GYÁRIPAR , 2009. 3. SZÁM, 8. OLDAL
ENERGIATAKARÉKOS HÁZAK SZABOLCSBÓL
„...Energiatakarékos épületszerkezeti rendszert fejlesztett ki egy nyíregyházi cég...”
VEZETÉSTUDOMÁNY, 2009. 4. SZÁM, 2. OLDAL
SZABÓ KATALIN – INNOVÁCIÓ MAGYARORSZÁGON :

FELÜLNÉ-

ZETBEN ÉS FÖLDKÖZELBEN

MÉRNÖK ÚJSÁG, 2009. ÁPRILIS, 27. OLDAL
III. MAGYAR MŰSZAKI ÉRTELMISÉG NAPJA
FIKTÍV TELJESÍTMÉNYEKKEL NEM LEHET ÉRTÉKET TEREMTENI
„...Az idén májusban tartandó Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából köszöntőt mond a parlamentben
dr. Kováts Gábor. A Magyar Mérnöki Kamara elnökségének mandátuma ebben az évben lejár. Ezért is külön-

INNOVÁCIÓS DÍJ
„…A XVII. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat bírálóbizottsága a 2008. évi innovációs díjak odaítélése során
az "IKR Zrt. precíziós gazdálkodási rendszere" című
pályázatát Agrárinnováció-díjban részesítette…”
ATV KISOKOS, 2009. ÁPRILIS 3., PÉNTEK
INTERJÚ GILYÉN ANDRÁS ÉS BUZA DÁNIEL MAFITUDTAGOKKAL

MINAP, 2009. ÁPRILIS 4., SZOMBAT , 3. OLDAL
KIS KÉSZÜLÉK, NAGY DÍJ
„…A Bosch fejlesztése, az UNEO elnevezésű pneumatikus fúrókalapács nyerte el 2009-ben a XVII. Magyar
Innovációs Nagydíjat…”
ZSIRAF.HU, 2009. ÁPRILIS 6., HÉTFŐ
KUTATÁS -FEJLESZTÉSSEL ELŐRE
„…A Magyar Innovációs Szövetség 2009. február 27én tartotta 2008. évi rendes közgyűlését, a Ramada
Plaza Hotelben, Budapesten…”
IT-BUSINESS, 2009. ÁPRILIS 7., KEDD, 6. OLDAL
CÉGVILÁG – IND: INNOVÁCIÓS DÍJ.
„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) által alapított
Magyar Innovációs Nagydíjat vehette át Vinnai Balázs,
az I N D Kft. ügyvezetője…”
MIKOM.HU

– MISKOLC TV, 2009. ÁPRILIS 7., KEDD
INNOVÁCIÓS DÍJAT KAPOTT AZ IND
„…Ebben az évben is kiosztották a Magyar Innovációs
Szövetség Nagydíját, amit az a hazánkban bejegyzett
társaság kap meg, amely nagy jelentőségű innovációt
valósított meg. 2008. évi, elsősorban a banki internet
szolgáltatások kapcsán végzett tevékenységéért, a
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miskolci fiatal szakemberek által alapított, szoftverfejlesztéssel foglalkozó IND GROUP lett a díjazott…”
SZOLNOKTV. HU, 2009. ÁPRILIS 7., KEDD
INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ A JÁSZKUN VOLÁNNAK
„…A 17. alkalommal kiírt Magyar Innovációs Nagydíj
Pályázat bírálóbizottsága úgy látta, hogy 2008-ban a
Jászkun volán tette a legtöbbet a közlekedési rendszer
fejlesztéséért…”
SZOLJON.HU, 2009. ÁPRILIS 7., KEDD
ELISMERÉST KAPOTT A JÁSZKUN VOLÁN
NAPI GAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 8., SZERDA, 16. OLDAL
MŰSZAKI ALKOTÓK ELISMERÉSE
A NAP DÍJALAPÍTÁSA
„...Új díjat indított útjára tegnap Molnár Károly, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter, valamint
a Budapesti Műszaki Főiskola nevében Rudas Imre, a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
képviseletében pedig Péceli Gábor rektor...”
NÉPSZAVA , 2009. ÁPRILIS 8., SZERDA, 4. OLDAL
VALÓTLANT ÁLLÍTOTT A MAGYAR NEMZET
„…Az oktatási tárca vezetője nem tett ígéretet korábban arra, hogy 2009-ben egy természettudományos
tárgyból kötelező lenne érettségi vizsgát tenni - közölte
Bakonyi László, az Oktatási Hivatal elnöke a Magyar
Nemzet írására reagálva. A napilap arról írt, hogy Hiller
István oktatási miniszter (képünkön) a szakma nyomása
ellenére sem hajlandó kötelezővé tenni a reálérettségit.
Bakonyi László valótlannak és félrevezetőnek nevezte az
állítást. Mint arról lapunk is beszámolt, a Magyar Innovációs Szövetség februári közgyűlésén Hiller István arról
beszélt, 2012-től a matematikán kívül minden felvételizőnél kötelező lenne az iskolai eredményekből adódó
pontszámokba beszámítani legalább egy természettudományos tárgy eredményét is…”
VILÁGGAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 8., SZERDA, 2. OLDAL
ELISMERÉS A MŰSZAKI ÉRTELMISÉGNEK
VILÁGGAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 8., SZERDA, 2. OLDAL
EMELTÉK A BOLYAI -DÍJ ÖSSZEGÉT
„...Az eddigi ötvenezer euróról százezerre emelték a
magyar tudományos Nobel-díjnak is tekintett Bolyai-díj
összegét az alapítók...”
ÚJ NÉPLAP, 2009. ÁPRILIS 8., SZERDA, 3. OLDAL
VOLÁN- TÁRSASÁG ILYEN DÍJBAN MÉG NEM RÉSZESÜLT
„…A Magyar Innovációs Alapítvány elismerésben részesítette a "Közlekedési rendszerfejlesztés részeként új
típusú midibuszgyártás a Jászkun Volán Zrt-nél" című
megvalósított innovációért a közlekedési társaságot. Az
elismerés fényét emeli, hogy Volán- társaság ez idáig
nem kapott innovációért miniszteri elismerést, másrészt a társaság által megvalósított innováció közszolgáltatás-fejlesztés, ami példaértékű…”

A SZAKEMBERT NEM PÓTOLJA
„…Ahogy arról lapunk múlt heti számában már hírt
adtunk a Magyar Innovációs Alapítvány, valamint a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2008.
évi Agrár- innovációs díját a bábolnai IKR Zrt. precíziós
gazdálkodási rendszere nyerte el…”
MEDICAL TRIBUNE, 2009.

ÁPRILIS

9.,

CSÜTÖRTÖK,

12.

OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJ AZ EGIS-NEK
„…Immár hatodik alkalommal - 2006, 2007 után
2008-ban is pszichiátriai készítménnyel - nyert díjat a
Magyar Innovációs Nagydíj pályázaton az EGIS Gyógyszergyár Nyrt…”
TOZSDEFORUM.HU,

2009. ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK
ELISMERŐ OKLEVÉLLEL DÍJAZTÁK A FORNAX FEJLESZTÉSÉT
„…A napokban került sor a legrangosabb hazai innovációs elismerések kiosztására. A Magyar Innovációs
Nagydíj Pályázat legutóbbi, 2008. évi kiírásán a Fornax
Zrt. is nevezte saját fejlesztésű hibafelismerő és elhárító rendszerét. A bírálóbizottság elismerő oklevélben részesítette a Fornax Zrt-t a tavaly megvalósított
"Szolgáltatás üzemeltetés - másképpen, Hibadiagnosztika, hibaanalitika, hibajavítás? Egyszerűbben, gyorsabban és hatékonyabban. Egy eredeti ötlet, és annak
megvalósítása című jelentős innovációért..."
MARKETINGINFO.HU, 2009. ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT NYERT A BOSCH FÚRÓKALAPÁCSA

„…A Bosch fejlesztése, az UNEO elnevezésű pneumatikus fúrókalapács nyerte el 2009-ben a XVII. Magyar
Innovációs Nagydíjat…”
DIAKKAPU.HU,

2009. ÁPRILIS 9., CSÜTÖRTÖK
MIÉRT NÉPSZERŰTLENEK A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS TÁRGYAK ?
„…„Gyorsan kellene lépni, mert a recesszió után jelentősen növekedni fog a természettudományi és műszaki
területen dolgozó szakemberek iránti kereslet” - véli
Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, a
Szegedi Tudományegyetem tanára…”
NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP, 2009.

ÁPRILIS

10.,

PÉNTEK,

9.

OLDAL

KIS KÉSZÜLÉK, NAGY DÍJ
„...A Bosch fejlesztése, az UNEO elnevezésű pneumatikus fúrókalapács nyerte el 2009-ben a XVII. Magyar
Innovációs Nagydíjat…”
ZÖLD HOLNAP, 2009. ÁPRILIS 10., PÉNTEK
KÖRNYEZETBARÁT PORSZÍVÓ NYERTE A KÖRNYEZETVÉDELMI
INNOVÁCIÓS DÍJAT
„...Idén az Electrolux Lehel Kft. környezetbarát porszívója nyerte el a zöldtárca környezetvédelmi innovációs
díját...”

INFO.SZOLNOK.HU, 2009. ÁPRILIS 8., SZERDA
RANGOS ELISMERÉS A JÁSZKUN VOLÁNNAK
„…A Magyar Innovációs Nagydíj pályázatán rangos
elismerést kapott a szolnoki székhelyű Jászkun Volán
Zrt. A közlekedési társaság a szolnoki új típusú midibuszok forgalomba állításáért kapta a nagydíj oklevelét…”

DUNA TV – VÁLTÓ , 2009. ÁPRILIS 10., PÉNTEK
„…A Jászkun Volán nyerte meg a 2008-as Innovációs
Nagydíj Pályázatot. A társaság az úgynevezett midibuszokért kapta az elismerést, a piacon ugyanis eddig
nem volt ehhez hasonló, alacsony padlós autóbusztípus,
így a Volán ennek összeszerelését is vállalta…”

MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2009.

NÉPSZAVA , 2009. ÁPRILIS 11., SZOMBAT , 16. OLDAL
NINCS VESZÉLYBEN AZ ÉRETTSÉGI

OLDAL
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„…Szemben a Magyar Nemzet állításával, nincs és nem
is kerülhet veszélybe az idei érettségi lebonyolítása
amiatt, hogy a szociális miniszter 4 milliárd forintot
zárolt a közoktatósra fordítandó összegekből, ahogy a
felnőtt írásbeliség vizsgálata, az Arany János szakiskolai
és a Nemzeti tehetségprogram sem feneklik meg emiatt…
…Ahogy arról a Népszava is beszámolt, a Magyar Innovációs Szövetség februári közgyűlésén Hiller István azt
mondta, 2012-től a matematikán kívül minden felvételizőnél kötelező lenne az iskolai eredményekből adódó
pontszámokba beszámítani legalább egy természettudományos tárgy eredményét is…”
NÉPSZAVA , 2009. ÁPRILIS 11., SZOMBAT , 5. OLDAL
INFOPARKBA MEGY AZ EURÓPAI INTÉZET
NÉPSZABADSÁG, 2009. ÁPRILIS 11., SZOMBAT , 14. OLDAL
AZ INFOPARKBA KÖLTÖZIK AZ INNOVÁCIÓS KÖZPONT
NAPI GAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 14., KEDD, 24. OLDAL
AZ INFOPARKBA KÖLTÖZIK AZ EITI
A NAP DÖNTÉSE
NÉPSZABADSÁG, 2009. ÁPRILIS 14., KEDD, 21. OLDAL
CÉGET ALAPÍTHATNAK AZ ÖTLETGAZDÁK
A JÖVŐ FIATAL VÁLLALKOZÓJA CÍM MELLÉ NEM CSAK PÉNZ ,
SZAKMAI TÁMOGATÁS IS JÁR A PIACI SIKER MEGALAPOZÁSÁHOZ

VILÁGGAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 14., KEDD, 1+5. OLDAL
INNOVÁCIÓS VÁLSÁGPIRULA
„...Az egyik legjobb orvosság a gazdasági válság ellen az
innováció – állítja Vadász Pál, a Montana Zrt. elnökvezérigazgatója. A szoftverfejlesztő társaság árbevétele
csökkent tavaly, nyeresége ugyanakkor emelkedett...”
VILÁGGAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 14., KEDD, 3. OLDAL
AZ INFOPARKBA KÖLTÖZIK AZ EITI
VILÁGGAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 15., SZERDA, 3. OLDAL
HOLNAPTÓL CSÖKKEN A K+F+I TÁMOGATÁS
VILÁGGAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 15., SZERDA, 5. OLDAL
ÁFA-MENTES KUTATÁSOK ?
A HATÁROKON ÁTNYÚLÓ PROJEKTEK KAPHATNÁNAK KEDVEZMÉNYT

HETI VÁLASZ, 2009. ÁPRILIS 15., SZERDA 9. OLDAL
A MAGYAR NOBEL-DÍJ
„...Bár még Gyurcsány Ferenc miniszterelnökkel egyeztettek időpontot, Szabó Gábor, a Bolyai-díj Alapítvány
kuratóriumának elnöke reméli, hogy Bajnai Gordon is
ellátogat a magyar Nobel-díj átadására május 24-én a
Nemzeti Színházba. Erre szerződésnél erősebb biztosítékuk van: a hagyomány...”
INFO RÁDIÓ, 2009. ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK
INTERJÚ PAKUCS JÁNOSSAL
„…Súlyos hibának tartja a kutatás fejlesztésért felelős
tárca nélküli miniszteri poszt megszüntetését a Magyar
Innovációs Szövetség…”

Sajtószemle
a társadalmi és szakmai szervezetek, az alapítványok és
a cégek tevékenységét egy központi szerv koordinálja…”
MAGYAR HÍRLAP, 2009. ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK
A HAZAI K+F AGÓNIÁJA
MAGYAR HÍRLAP, 2009. ÁPRILIS 17., PÉNTEK, 6. OLDAL
A HAZAI K+F AGÓNIÁJA
„...Módosultak tegnaptól a vállalkozások kutatásfejlesztési (K+F) és innovációs támogatásainak szabályai, több támogatás intenzitása is csökkent. A Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal szerint azonban az a
cég, amelyik nem fejleszt, nem kutat, és nem használja
fel a kutatási eredményeket, halálra van ítélve. Magyarország e döntéssel ráadásul szembemegy a többi európai uniós ország gyakorlatával...
..."A kutatás-fejlesztésnek sem a mértéke, sem a formája, sem a kormányzati képviselete nem szenvedhet
hiányt. Más felelős kormányok inkább erősítik az innováció képviseletét és támogatási mértékét, hazánk
azonban szembemegy a nemzetközi trendekkel. Éppen a
recesszió idején jelentene előre menekülést, a későbbi
nyertes pozíciók elérését segítené elő az innovációs
támogatások javítása" – mondta lapunknak Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke...”
MAGYAR NEMZET, 2009. ÁPRILIS 17., PÉNTEK, 11. OLDAL
A K+F MOSTOHA SORSA
MÁSHOL AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSÁVAL REAGÁLNAK A KRÍZISRE

„...Komoly hiba megszüntetni a kutatás-fejlesztési tárca
nélküli miniszteri pozíciót, mert ezzel azt a látszatot kelti
a kormányzat, hogy az innováció nem fontos. Ehhez
képest a világon mindenhol a kutatás-fejlesztés támogatásával reagálnak a válságra – fogalmazott megkeresésünkre Monszpart Zsolt, a Magyar Innovációs Szövetség elnökhelyettese...”
DUNA TV – VÁLTÓ , 2009. ÁPRILIS 17., PÉNTEK
„…Óriási hibának tartja a kutatás - fejlesztésért felelős
tárca nélküli miniszteri poszt megszüntetését a Magyar
Innovációs Szövetség…”
NÉPSZABADSÁG, 2009. ÁPRILIS 18., SZOMBAT , HÉTVÉGE
6+7. OLDAL
ANTI-BOLOGNA, AVAGY TUDÓS TINIK AZ EGYETEMEKEN
„...Spanyolországban ezekben a napokban is harcos
(olykor véres) tüntetéseken tiltakoznak a diákok az eufemisztikusan
„bolognai
folyamatnak”
nevezett
egyetempiacosítási törekvések ellen. A reform megdrágítja a diplomához jutást, és egyre későbbre tolja azt a
határt, amikor a hallgatóknak specializálódniuk kell...
...A magyar tehetséggondozás kiváló hagyományokra
tekint vissza a felsőoktatásban, amire talán a tudományos diákköri mozgalom és a szakkollégiumok rendszere
a legjobb példa – mindkettő hungarikum. Annak viszont
nincs nálunk múltja, hogy az egyetemek már a középiskolás évek alatt igyekeznek magukhoz kötni a legtehetségesebb diákokat...”
NÉPSZABADSÁG, 2009.

ÁPRILIS

18.,

SZOMBAT ,

HÉTVÉGE 6.

OLDAL

INFO RÁDIÓ ONLINE, 2009. ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK
A KORMÁNY A JÖVŐN SPÓROL?
„…Így látja a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,
Pakucs János is, aki elmondta: a szakma 15 éve szorgalmazza, hogy a kutatás-fejlesztés kapjon kormányszintű képviseletet, szerinte ugyanis elengedhetetlen, hogy

A NÉMET PÉLDA
„...Németországban jól működő, bejáratott rendszer
segíti a középiskolások és az egyetemek kooperációját.
A junior stúdiumnak vagy Schüleruniversitätnek nevezett
szisztéma lényege, hogy akiknek a középiskolai elvárások teljesítésén felül jut rá energiájuk, felvehetnek egye-

15

16

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Várható események
temi előadásokat és szemináriumokat anélkül, hogy
érettségijük lenne...”
NÉPSZABADSÁG, 2009.

ÁPRILIS

18.,

SZOMBAT ,

HÉTVÉGE 7.

OLDAL

„CSAK ANNAK NEM KELL, AKI TUDJA, HOGY MIT AKAR”
„...Hogy szükségük van-e a középiskolás korú tudóspalántáknak az egyetemi közegre, illetve az egyetemektől
kapható mentori, illetve kutatási segítségre, arról
szakmai körökben is megoszlanak a vélemények. Az
ellentábor szerint inkább motivált pedagógusokkal dolgozó, jól felszerelt, a differenciálást „felfelé” is profin
művelő középiskolák kellenének...”
NAPI GAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 20., HÉTFŐ, 2. OLDAL
DEBRECENBEN OLCSÓBB LENNE AZ EURÓPAI NEUTRONKUTATÓ

VILÁGGAZDASÁG, 2009. ÁPRILIS 20., HÉTFŐ, 1+8. OLDAL
A TALENTIS BUSINESS PARK ŐSSZEL NYITHAT
„...Ősszel már üzemelhet a Talentis Business Park, az
első elővárosi irodapark a fővárosi agglomerációban. A
beruházás első szakaszában irodák, innovációs és technológiai egységek, kutatás-fejlesztési, valamint gyártási
egységek létesülnek...
...A Talentis Business Park már épülő fő alkotóeleme az
innovációs központ és inkubátorház, amelynek működtetéséhez a Talentis Group és a Budaörsi ISC csoport
hosszú távú együttműködést írt alá. A központ és inkubátorház 5200 négyzetméterének 35 százaléka már
bérlőre talált. Az A kategóriás irodákat 8-9 euróért
kínálják, az irodaparkban uszoda- és fitneszközpont is
épül. Ez egyébként kissé az agglomerációs átlagár alatt
van...”
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Innovatív ötlettől a vállalkozásig
A Magyar Innovációs Szövetség Innovatív KKV Tagozata az Európai KKV Hét rendezvény-sorozat keretében „Innovatív
ötlettől a vállalkozásig” címmel szervez rendezvényt 2009. május 13-án. A rendezvény helyszíne a CHIC KözépMagyarországi Innovációs Központ konferencia terme (2040 Budaörs, Gyár u. 2.).
Előzetes program
9:30
10:00
10:10
10:30
10:50
11:10
11:30
11:50
12:15
12:35

Regisztráció
Megnyitó; Polgárné Májer Ildikó, MISZ tagozati elnök, VVE elnök
A vonzó és sikeres vállalkozás „the sexy business”; Záboji Péter, üzletember, befektet ő
Találmányból üzlet; Dr. Buzás Norbert , vezető tanácsadó, Valdeal Innovációs Zrt.
Jogi eszközök műszaki megoldások védelmében; Danubia IP Jogvédő Iroda
Kávészünet
A kockázati tőke szerepvállalása a találmányok menedzselésében
Hazai és EU-s pályázati lehetőségek: K+F eredmények és innovatív ötletek megvalósítására; Mokcsay Bernadett, pályázati üzletágvezető, CHIC Kht.
Egy sikeres találmány
Kérdések és válaszok

13:00

Büféebéd

13:30

Projektdemonstrációs verseny. A projektgazdák személyesen bemutatják ötleteiket, majd egy speciális
módszertan alapján szakmai-befektetői zsűri vizsgálja meg a találmányban rejlő piaci potenciált. (A projekt
demonstrációhoz előzetes jelentkezés szükséges!)
Kerekasztal-beszélgetés a magyar vállalkozások nemzetköziesítésének lehet őségéről az Európai Unió szakértőjével, Heidi Hiltunennel

13:30

A programon való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
A rendezvényre jelentkezni írásban az info@versenykepes.hu címen május 8-ig lehet, cégnév, résztvevő, elérhetőségi
adatok megadásával.

Sport az innovációban – Innováció a sportban
A Magyar Sporttudományi Társaság Sportinnovációs Szakbizottsága országos szakmai-tudományos konferenciát
szervez Sport az innovációban – Innováció a sportban címmel, 2009. április 23-án, Budapesten, a Magyar Sport
Házában.
A konferenciát egy sorozat első tanácskozásának tekintik a szervezők, és várják mindazokat a szakembereket, akik a
sporttal és a társadalommal kapcsolatos innovációs megoldások iránt érdeklődnek.
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Program
Moderátorok: Györfi János és Szőts Gábor
Sport a társadalmi innovációban
10:00
10:10
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00

Megnyitó; Frenkl Róbert
Újraalkotás – Sport az innovációban, innováció a sportban; Györfi János, MSTT Sportinnovációs Szakbizottság
Sport – Tanulás – Kommunikáció; Benedek András, BME Mérnöktovábbképző Intézet
Sport + üzlet = sportüzlet?; András Krisztina, Budapesti Corvinus Egyetem, Vállalatgazdaságtan Intézet
A lokális sportélet tervezési tapasztalatai; Ugrin Emese, Stratégiakutató Intézet Kht.
A modern sport érték-kompetenciái; Mocsai Lajos, Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi
Kar, MKB Veszprém
Kérdések, hozzászólások
Kávészünet

Innováció a sportban – bemutatók és kerekasztal megbeszélések
12:20
12:50

13:20
13:50

Sportolók telemetriás ellenőrzésének új lehetőségei; Petrekanits Máté, Semmelweis Egyetem, Sporttudományi Kutató Intézet; Kocsisné Szilágyi Gyöngyi, ELTE Budapest; Kocsis Attila, IQRS Kft.
Repolarizációs zavarok vizsgálata új fejlesztésű EKG géppel sportolóknál; Lengyel Csaba, Szegedi Tudományegyetem, I. Belklinika, Szeged; Varró András, Szegedi Tudományegyetem, Farmakológiai és
Farmakoterápiás Intézet, Szeged; Grósz György, Experimenta Kft., Budapest, Tóth Miklós, Semmelweis
Egyetem, TSK, Budapest
A tudásmegosztás informatikai lehetőségei a sportban; Grundmann Béla, IThelp Europe Ltd.
Összefoglaló, a konferencia zárása

A konferencián a részvétel díjmentes.
A rendezvény egész ideje alatt zajlanak a kiegészítő rendezvények: kiállítás, termék- és műszerbemutató, folyóirat- és
könyvvásár.
További információ: www.sportinnovatio.hu
Szőts Gábor, gabor@szots.hu

Felsőoktatás és innováció
A Budapesti Corvinus Egyetem szakmai konferenciát szervez a Corvinus Innovációmenedzsment konferenciasorozat
részeként „Felsőoktatás és innováció” címmel 2009. április 28-án, a Magyar Tudományos Akadémia Felolvasótermében.
A moderátor, Prof. Dr. Kiss Norbert, a Budapesti Corvinus Egyetem rektorhelyettes és Dr. Pártos Ferenc, a Budapesti Corvinus Egyetem igazgatója lesz. Regisztrációs határidő: 2009. április 27.
Program
15:00
15:10
15:30
15:50
16:20
16:30
17:00
17:20
17:40
18:00
18:20
18:30

Prof. Dr. Kis Norbert, Budapesti Corvinus Egyetem, rektorhelyettes
Magyar innováció helyzete az oktatás és kutatás területén: Prof. Dr. Pálinkás József, MTA elnök
Innováció az OECD értelmezésében: Kovács István Vilmos, Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, elnökhelyettes
Az egyetem és az üzleti szféra sikeres együttműködése, a Debreceni Egyetem esete: Prof. Dr. Fésüs
László, Debreceni Egyetem, rektor
Kérdések, hozzászólások
Kávészünet
Vállalkozói egyetem - innovatív egyetem - az egyetem mint az innováció motorja: Prof. Dr. Hrubos Ildikó,
Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, társigazgató
Regionális fejlődés és felsőoktatás, egy ki nem használt erőforrás: Prof. Dr. Rechnitzer János , Széchenyi
István Egyetem, rektorhelyettes
Szegedi modell, diverzifikált egyetem irányítási kérdései: Prof. Dr. Szabó Gábor , Szegedi Tudományegyetem, rektor
Felkért hozzászólók: Prof. Dr. Szabó Gábor , Magyar Innovációs Szövetség, elnök; Prof. Dr. Berács József, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Felsőoktatási Kutatások Központja, társigazgató
Vita
Zárszó

További információ és regisztráció: Gyurcsik Nóra
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E-mail: nora.gyurcsik@uni-corvinus.hu
Tel.: 482-5598, Fax: 482-5487

Erőforrásunk, a szellemi tulajdon (értékek létrehozása és védelme bizonytalan időkben...)
Tagintézményünk, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület (MIE) továbbképzést szervez „Erőforrásunk, a
szellemi tulajdon (értékek létrehozása és védelme bizonytalan időkben...)” címmel, 2009. május 11-12-én, a Balatonfüredi Flamingo Wellness Hotelben.
Előzetes program
2009. május 11.
14:00
14:10
15:10
15:40
16:10
16:35

17:30

Megnyitó; Kürtös József, a MIE szabadalmi alelnöke
Üzlet-e az iparjogvédelem? – stabilitási és növekedési tartalékok az IP-ben; Dr. Bendzsel Miklós , az MSZH
elnöke
A szellemi vagyon védelme és szerepe az oktatásban a Miskolci Egyetemen; prof. Dr. Dobróka Mihály, a
Miskolci Egyetem tudományos és nemzetközi rektorhelyettese
Kezdeményezés, kooperáció és kölcsönhatások: a Miskolci Egyetem közreműködése a térségi innovációs
folyamatokban; Dr. Mang Béla , a Miskolci Egyetem stratégiai és fejlesztési rektorhelyettese
Szünet
Változások az Európai Szabadalmi Egyezmény Végrehajtási Szabályzatában; Hajdú Judit, az MSZH főosztályvezetője
korreferátum: Dr. Peth ő Árpád, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. szabadalmi ügyvivője
Kérdések, hozzászólások

2009. május 12.
9:00
9:45
10:20
10:50
11:20
12:15
12:30
14:00
14:40

15:35
16:05
16:20

Számítógépes találmányok, üzleti módszerek elbírálási gyakorlata külföldön és itthon; Schwarczkopf József, az MSZH osztályvezetője és Hámoriné Gál Éva, az MSZH szabadalmi elbírálója
Egy rendhagyó igénypont és annak veszélyei a gyakorlatban; Dr. Markó József , a Markó Patent szabadalmi ügyvivője
Szünet
A K+F+I szerepe egy magyar kutatóintézet életében; Dr. Unger András , a Magyar Tejgazdasági Kísérleti
Intézet igazgatója
Fejlemények az iparjogvédelmi jogalkotásban; Dr. Ficsor Mihály , az MSZH elnökhelyettese
Kérdések, hozzászólások
Ebédszünet
Innovációs és iparjogvédelmi helyzetkép a hazai kis- és közepes vállalkozásokról; Dr. Papanek Gábor , a GKI
Gazdaságkutató Rt. ügyvezető igazgatója
A közösségi szabadalom létrehozására és az európai szabadalmi bíráskodási rendszer reformjára irányuló
erőfeszítések az Európai Unióban; Dr. Jókuti András , az MSZH jogásza
korreferátum: Molnár Imre, a Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. ügyvezetője, szabadalmi ügyvivő
Trendek és taktikák – iparjogvédelem a gyógyszeriparban; Daróczi Klára, az Egis Gyógyszeripari Nyrt.
iparjogvédelmi osztályvezetője
Kérdések, hozzászólások
Zárszó

Részvételi díj egyágyas elhelyezéssel 48000 Ft + ÁFA, kétágyas elhelyezéssel 45000 Ft + ÁFA.
További információ: Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, Tel.: 353-1661, tel./fax: 353-1780

China Hi-tech Fair konferencia és üzletember találkozó
2009. május 19-én, Budapesten a Marriott Hotelben kerül megrendezésre a China Hi-tech Fair (CHTF) konferencia
és üzletember találkozó, melyet a Puskás Tivadar Közalapítvány és a Miniszterelnöki Hivatal tesz lehetővé, fővédnöke,
házigazdája és moderátora Huszty András, a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszterelnöki megbízott.
A konferenciára Kínából mintegy 150 fős delegáció érkezik. Az üzletember találkozón eddig több mint ötven kínai cég
jelezte részvételi szándékát, akik az elektronika, telekommunikáció, járműipar, biotechnológia, vegyipar, kockázati
tőkebefektetések, tudományos-technológia kutatóközpontok működtetése területén keresnek magyarországi partnereket.
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Pályázati felhívások

Tervezett program
9:30
9:35
9:40
9:45
9:50
10:05
10:20
10:35
10:50
11:10
11:50

11:55

12:00
13:30
14:30

Köszöntő: Kőhalmi Zsolt, a Puskás Tivadar Közalapítvány elnöke
Köszöntő: dr. Huszty András , a magyar-kínai gazdasági kapcsolatok fejlesztéséért felelős miniszterelnöki
megbízott
Köszöntő: Zhang Chunxiang, a Kínai Népköztársaság magyarországi nagykövete
Megnyitó beszéd: Xu Qin, a China Hi-Tech Fair Szervezőbizottságának igazgatóhelyettese és Shenzhen
polgármesterhelyettese
A kínai-magyar kapcsolatok jövőbeli lehetőségei: Garamhegyi Ábel, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium szakállamtitkára
Világgazdasági válság - Kína és Magyarország kilátásai: Dessewffy Tibor, Demos Magyarország Alapítvány
elnöke
A kínai-magyar együttműködés jelene és jövője a Kína és Magyarország közti diplomáciai kapcsolatok felvételének 60. évfordulóján: a Kínai Kereskedelmi Minisztérium képviselője
Ismertető a China Hi-TEch Fairről: Gao Guohui
Kávészünet
Magyar és kínai cégek bemutatkozása
A Shenzhen és Budapest közti baráti kapcsolat felvételének megünneplése: A két ország vezető tisztségviselőinek jelenlétében Budapest polgármestere és Shenzhen polgármester -helyettese ajándékokat cserélnek
Aláírási ceremónia
1. Szándéknyilatkozat aláírása a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a shnezheni önkormányzat
között
2. Szándéknyilatkozat aláírása az ITD Hungary Zrt. és a China Hi-Tech Fair között, a 2009-es China HiTech Fairen való részvételről
Ebéd (állófogadás)
Kínai és magyar üzletemberek találkozója
Xu Qin vezetésével a delegáció meglátogatja a Shenzhen Pavilont az Electrosalon kiállításon

A konferenciával és a regisztrációval kapcsolatban az info@innomind.hu e-mail címen, vagy a 336 1440 telefonszámon kérhet további információt.
Korszerű vállalkozói, gazdasági ismeretek a sikerorientált kkv-k érdekében
Az INNOSTART által elnyert KKC-K pályázatának keretében „Korszerű vállalkozói, gazdasági ismeretek a sikerorientált kkv-k érdekében” címmel már Gödöllőn, Székesfehérvárott és Kecelen tartott 2-2 napos ingyenes képzést.
A projekt keretében további képzés időpontja:
2009. május 19-20. Nyíregyháza,
(http://www.nyirinku.hu/).

PRIMOM

Vállalkozói

Inkubátorház

és

Innovációs

Központ

A tréningre elsősorban azokat a vállalkozókat várják, akik az innovatív ötletük megvalósításához vállalkozást szeretnének alapítani, illetve a már működő vállalkozások közül azokat, akik a siker érdekében az innovációhoz szükséges
ismereteiket szeretnék bővíteni.
Az érdeklődők a képzésekkel kapcsolatos konkrét információkat az INNOSTART honlapján – www.innostart.hu (Hírek,
események rovatban) – folyamatosan olvashatják.

Pályázati felhívások
Az EITI KIC pályázati kiírása
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) nyilvánosságra hozta a „tudás és innovációs közösségek”
(„Knowledge and Innovation Communities” „KIC”), kiválasztása érdekében kiírt pályázatot. A KIC-ek egyetemek, kutatóintézetek, vállalatok és más innovációban érintett szervezetek országhatárokon átívelő együttműködése, közös munkája. 2010 januárjáig várhatóan két-három KIC jöhet létre a megújuló energiaforrások, a klímaváltozás és az
infokommunikációs technológiák területén 7-15 éves időszakra.
A pályázat benyújtásának határideje 2009. augusztus 27.
További információ: http://eit.europa.eu/kics-call.html
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Észak-Alföldi Fiatal Feltaláló és Fiatal Kreatív Díj
Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség meghirdeti az „Észak-Alföldi Fiatal Feltaláló
Díj”-at és „Észak-Alföldi Fiatal Kreatív Díj”-at. A pályázatokon egyénileg vagy kétfős csapatokban lehet indulni minden
1988. január 1-e után született fiatalnak, akik az észak-alföldi régióban folytatják tanulmányaikat.
Az Észak-Alföldi Fiatal Feltaláló Díj pályázaton részt vehetnek az észak-alföldi régióban tanuló fiatal tudósok, ill. tudósjelöltek (elsősorban középiskolások). A díjra pályázni lehet bármilyen probléma tudományos szintű megoldásával, a
problémára irányuló megoldási javaslattal vagy találmánnyal az alábbi tématerületeken: biológia, fizika, kémia, földrajz, környezetvédelem, energetika, informatika, műszaki tudományok, matematika.
Pályázni lehet a felsorolt területekről bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő munka eredményével. A versenyre már korábban más versenyre vagy pályázatra beadott pályamunkákkal is lehet jelentkezni.
Az Észak-Alföldi Fiatal Kreatív Díj az alábbi témában kerül meghirdetésre: „Így látom én az Észak-alföldi régiót”. Pályázni lehet, bármilyen formátumú, stílusú pályamunkával, képzőművészeti alkotással (kisfilm, animációs kisfilm, grafikai munka, képzőművészeti alkotások, fénykép stb.), amely azt mutatja be, hogy mit jelent az észak-alföldi régió a mai
fiatal korosztály számára.
A díj (felhívásonként és pályázónként):
I. díj: 4 napos tanulmányút Brüsszelbe
II. díj: iPhone 3G készülék
III. díj: 30.000 Ft értékű könyvutalvány
A pályázat beadási határideje: 2009. május 8. A pályázatokat az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség által szervezett szakmai bizottság bírálja el. A pályázókat e-mailben értesítik az eredményről. A
díjátadóra 2009. május 23-án kerül sor, az ügynökség által szervezett Kreatív Napon.
Bővebb információ és a pályázati beadás feltételei elérhetők az alábbi linkről:
http://www.innova.eszakalfold.hu/cikk_view?id=302

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

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

TÁMOGATTA.

A Hírlevél minden páratlan hét keddi napján jelenik meg.
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