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Az elmúlt évtized világosan bizonyította, amit sokan
már addig is tudtunk, hogy a társadalmi és
gazdasági fejlődés alapja a tudás. Azt is láthatjuk,
hogy ahol becsülik a tudást, fejlesztik a
technológiát, ott nem marad el a siker, legyen szó a
korábban szegény és elmaradott Finnországról,
Írországról vagy a természeti kincsekben
szűkölködő Japánról.
Amikor 1990-ben kikerültünk korábbi kényszerű
politikai függőségünkből, a követendő út
világosnak látszott, a szellemi, technológiai és
gazdasági megújulás. Ennek érdekében jött létre
1990-ben a Magyar Innovációs Szövetség, mely
arra vállalkozott, hogy felhasználva a magyar
társadalomban rejlő hagyományos kreativitás erejét
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és a felemelkedés iránti igényt, megszervezze a civil társadalomnak azt a részét, amely mozgató
rugója lehet a gazdaság megújításának a tudás és versenyképesség alapján.
Az alapok megteremtése, fenntartása hosszú távú, költséges és közös erőfeszítést kívánó feladat.
Ennek jegyében hoztuk létre a Magyar Innovációs Alapítványt, hogy a mindennapi aprómunka
mellett a közvéleményt és a politikai döntéshozókat mozgósító akciókat is szervezhessünk. Ezek
egyike az Innovációs Nagydíj megalapítása, és a pályázat folyamatos fenntartása 1991 óta. Az
Innovációs Nagydíj egyik célja az volt, hogy megmutassa: lehet és érdemes kreatív szellemi munkát
végezni Magyarországon.
Az Innovációs Nagydíj mára tekintélyes elismeréssé vált, elsősorban azoknak a tekintélye és
munkája által, akik már korábban elnyerték. Az eddig díjazott teljesítmények gazdasági haszna
tízmilliárdokban mérhető, s talán ennél is nagyobb haszon az - amit számszerűen nehéz felmérni -,
hogy sok tudós és kutató itthon maradt látva, hogy a jó ötleteket Magyarországon is sikerre és
anyagi jólétre lehet váltani. A politikusok is látták, hogy van a kutatás-fejlesztésbe fektetett
forintoknak közvetlenül mérhető, látványos haszna, s talán a közember is örömmel látja, hogy adóforintjából nem hiába jut több a tudományra, a kutatásra és fejlesztésre.
A díj rangot szerzett magának, átadása a hazai szellemi és gazdasági élet ünnepévé vált. Jelképezi
ezt, hogy az ünnepre - immár hagyományosan - az Országházban került sor, a díjat a köztársasági
elnök adta át, a bírálóbizottságot a gazdasági és közlekedési miniszter vezette, s az eseményt
megtisztelte jelenlétével a politikai élet, a tudomány és a gazdaság számos jeles képviselője.

Dr. Pakucs János
a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

Dr. Závodszky Péter
a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke
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DÍJÁTADÁSI ÜNNEPSÉG
Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke:
Tizenegyedik alkalommal kerül sor a Magyar Innovációs Nagydíj átadására, hagyományosan itt a
Parlamentben. Ez a sorozat nem csak lehetőséget ad, hanem szinte elkerülhetetlenné teszi a
visszatekintést.
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Az elmúlt tíz évben 516 jelentős gazdasági eredményt hozó innovációt regisztráltunk. A tíz év alatt
tíz innovációs nagydíj került átadásra, kiemelkedő, döntően hazai kutatás-fejlesztési eredményt
megvalósító és jelentős extraprofitot realizáló vállalat, illetve vállalkozás részére. Ebből a tíz
vállalatból három, a MOL Rt., a RÁBA és a Nitrokémiai Részvénytársaság hazai nagyvállalat, két
közepes vállalkozás az agrárszférából, Kiskun Kft. és a szegedi Gabonatermesztési Kutatóközpont
Közhasznú Társaság. Továbbá öt kis-, illetve kis-közepes vállalkozás az ipar területéről, úgymint a
KÜRT Kft., a Jura Trade Kft., az Innomed Rt., az Elektronika 77 Kft. és az elmúlt évben a ComGenex
Részvénytársaság.
Ezekre a vállalatokra és vállalkozásokra kivétel nélkül az a jellemző, hogy üzleti és gazdasági
tevékenységüket a folyamatos innováció határozza meg. Kutatás-fejlesztésre évente az
árbevételük 5-10%-át, de van olyan vállalkozás, amely a 20%-át fordítja. Ez a vállalati filozófia
eredményezi, hogy az innováció összes eleme - a tudományos kutatás, a magas szintű folyamatos
képzés, a műszaki fejlesztés, a kísérleti gyártás, a piacra történő termelés és a jelentős nyereséggel,
de még mindenképpen versenyképes áron történő értékesítés - egy időben van jelen ezeknél a
vállalkozásoknál. Gyors ütemű növekedésüknek, gazdagodásuknak elsősorban a folyamatos
megújulás, a piac igényeihez való állandó alkalmazkodás a titka.
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Az 1992. óta meghirdetett Innovációs Nagydíj Pályázathoz az elmúlt években csatlakozott a
Gazdasági Minisztérium, az Oktatási Minisztérium, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium, a
Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium, a Magyar Szabadalmi Hivatal, valamint a
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara, továbbá az Ipar
Műszaki Fejlesztésért Alapítvány, ebben az évben pedig az Informatikai és Hírközlési Minisztérium
is. Így összességében a mai napon tíz innovációs díj átadására kerül sor.
Az elmúlt években több mint 70 vállalat, illetve vállalkozás kapott valamilyen innovációs díjat. Ezek
a cégek kivétel nélkül a gazdasági körülmények változása, hullámzások és egyéb negatív hatások
ellenére, illetve ezektől függetlenül a piacon ma is stabilan működnek, döntően a szellemi munkára,
tudásra alapozott fejlődésük pedig imponáló.
Ezeknek a cégeknek nagyobb hányada, elsősorban a kis-közepes vállalatok éppen az innovációs
díjak révén váltak ismertté, sőt ma már a gazdaságunk meghatározó szereplőjévé. Természetesen
itt és most felsorolhatatlan nevük, mégis néhányat szeretnék kiemelni, a már korábban említett
nagydíjasokon kívül. Ilyen például a Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium, a Graphisoft, a
Kemikal, a Scansoft, a Kontavill, a Burton-Apta Tűzállóanyaggyártó Kft., a Fabicad Kft. - ma már
Varinex Rt. néven -, vagy az ismert nagyvállalatok közül a folyamatos innovációt megvalósító
cégeket, mint az EGIS, Chinoin, Richter, Matáv, EVIG, MVM, Audi, Westel, BORSODCHEM vagy a
Paksi Atomerőmű.
Az önkényesen és messze nem teljes körű kiemeléssel azt kívántam jelezni, hogy ezek a cégek,
melyek sikeres üzleti stratégiájának meghatározó eleme a kutatás-fejlesztés, az innováció, a
jelentős kockázatok, sok esetben bizonytalanságok ellenére is gazdasági életünk meghatározó
részét képezik. Az ún. nagy tudástartalmú termékek és szolgáltatások ugyanis mindig, minden
szituációban jól értékesíthetők.
Széchenyi szavaival, amit a Hitel című munkában fogalmazott meg:
„Csak akkor várhatni sikert, ha az anyagi erőhöz, amellyel rendelkezünk, a szellemi erők
szövetségét is megszerezzük, s a tudományokat számunkra gyümölcsözővé tesszük.”
Ezen gondolatok jegyében nyitom meg a mai ünnepi díjátadást, bízva abban, hogy a díjak, melyek
most átadásra kerülnek, az eddigiekhez hasonlóan kiemelkedő tudásra alapozott gazdasági
sikereket tesznek mindannyiunk számára ismertté.
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Dr. Závodszky Péter,
a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke:
Elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt megjelentek!
Mindig hatalmába kerít egyfajta ünnepélyes
elfogódottság, amikor a magyar Parlamentbe
belépek, és különösen így van ez akkor, amikor az is
tisztem, hogy szóljak az itt megjelentekhez. Hiszen
ez az ország háza, és az ország házában valamilyen
módon ha megszólal valaki, akkor mindannyiunkhoz, mindannyiunk nevében szólnia kell.
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A Magyar Innovációs Nagydíj átadása ünnepi
alkalom, és ezt országos jelentőségűvé teszi az,
hogy átadása itt a Parlamentben történik.
Természetesen egy díj értékét nem az határozza meg, hogy hol adják át, nem is az, hogy kik ítélik
oda, hanem elsősorban az, hogy eddig kik nyerték el ezt a díjat. Így 11 év távlatából visszatekintve
nyugodtan mondhatom, hogy méltó helyen van a Parlamentben ez a díj, és az sem véletlen, hogy
Mádl Frenc professzor úr, a köztársaság elnöke örömmel elvállalta ennek a díjnak az átadását. Egy
díj mindig megbecsülést jelez. Megbecsülését a társadalomnak, a magyar szellemi életnek és a
politikának, azok iránt, akik alkotó munkájukkal hozzájárultak közös sorsunk jobbrafordulásához,
sokszor meglehetősen nehéz körülmények között. A díj kiírása szerint a bírálók elsősorban azt
mérlegelik, hogy egy adott szellemi alkotás milyen kézzel fogható hasznot hajtott a társadalomnak.
Most én hadd hívjam fel a figyelmet a dolognak egy kevésbé kézzel fogható oldalára, a morális
jelentőségére, a tudomány, a művészet és általában az emberi alkotómunka jelentőségére a
társadalomban. Akkor, amikor a társadalom és a társadalmak általában értékválsággal küzdenek,
akkor rendkívül nagy jelentősége van annak, hogy a társadalom, a politika jelentős erkölcsi és
anyagi elismerésben részesít olyan alkotókat, akik hozzájárultak jelentősen az ország fejlődéséhez.
Nagyon sok vita zajlik a nyilvánosság előtt, és általában az elosztás kérdéseiről vitatkozunk. Az
értékteremtés kérdése nagyon sokszor a háttérbe szorul, s háttérbe szorulnak az értékteremtéssel
foglalkozók, az alkotók is. Jól tükrözi ezt a felsőoktatás, a természettudományos és műszaki pályák
vonzereje lecsökkent az egyéb, elsősorban az elosztásra és egyéb területekre koncentráló oktatással
szemben. A tudomány és technológia gyors fejlődése egységbe integrálta a világot, és ez a komplex
egység nagyon sok veszélyt is tartogat a számunkra, de ugyanakkor vannak lehetőségek is.
Eötvös József mondta 140 éve, „meg vagyok győződve arról, hogy a főszerep mindig azon
nemzeté, amely a műveltség és erkölcs tekintetében a legmagasabban áll.”
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Ez rövid távokon nem mindig érvényesül, de hinnünk kell ebben, hisz nekünk is ez lehet egyetlen
lehetőségünk arra, hogy szellemi erőinket megfeszítve az éles versenyben előbbre kerüljünk. A világ
új kihívásaira a magyarságnak stratégiai választ kell adni. Az új világot a tudomány és technológia
fejlődése hozta létre, ezért tudományos és technológiai ismeretek hiánya nélkül nagyon nehéz
benne eligazodni. Sokan azt mondják, hogy a kutatás és a fejlesztés egyszerű szakmai és üzleti
kérdés. Én azt mondom, hogy ez közösségi, tehát politikai kérdés. Dürrenmatt a Fizikusokhoz írott
21. pontja közül a 16.-ban azt mondja: „A fizika tartalmi kérdése a fizikusok ügye, a fizika hatása
mindannyiunk ügye.” A 17. pont viszont azt mondja, hogy „közös ügyeinket csak közösen tudjuk
elrendezni”. Kiterjesztve ezt a meggondolást a tudományra, a kutatásra és fejlesztésre,
deklarálhatjuk, hogy ez közös ügy.
Mindenekelőtt nyilvánvaló, hogy a politika és tudománypolitika felelőssége az ország rövid és
hosszú távú fejlődésében rendkívül nagy jelentőségű. A jó politikának elsősorban egyfajta
társadalmi közhangulatból kell kinőni, másrészt pedig a jelen állapotok előtt kell járni. Ebben a civil
szervezetek jelenthetnek segítséget a politika számára, mert ezek lehetőséget adnak arra, hogy
azok az elsősorban szakmai kérdésekkel foglalkozó értelmiségiek, akik nem akarják ezt a
tevékenységüket abbahagyni, részt vegyenek az ország sorsának az alakításában, és érezzék azt,
hogy van némi beleszólásuk abba, ami mindannyiunkkal történik. Az ilyenfajta párbeszéd a politika
és a társadalom között kívánatos, mert ettől remélhető az ország versenyképességének a
növekedése. Más oldalról pedig azok, akik meghallgatásra találnak, jobban érzik magukat a
bőrükben, nagyobb szolidaritást mutatnak tágabb közösségükkel, a nemzettel, s így kevesebb
energia forgácsolódik el, szubjektív okú, destruktív csatározásokra.
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A magyar politika már 1990-ben felismerte és világosan látta, hogy a nemzet felemelkedését a
képzés színvonalának javítása, és a felsőoktatás tömeges méretekre való kiterjesztése szolgálja
legjobban. Ez a politika ma is változatlan, megvalósítása - azt mondják - elsősorban pénz kérdése,
de én azt mondom, nem csak pénz kérdése.
Széchenyi István már 1838-ban ekként morfondírozott: „azt tartják, a pénz teszi az ángliust, nos
vedd el a pénzét, de hagyd meg az eszét, és minden marad a régiben. Bizony a pénz látható
instrumentuma a fejlődésnek, de mélyebben és láthatatlanul az ész működik”.
A személyi feltételeknek, az észnek, a tudásnak, legalább annyira fontos hatása és mozgatóereje
van a társadalomban, mint az anyagi forrásoknak. Szerencsére a magyar politikai életben általános
konszenzus van arra nézve, hogy a tudomány és az oktatás fontos dolog, többet kell rá áldozni.
Történt is egy 's más ebben az ügyben, de amire észre vettük magunkat, már meglehetősen mélyre
süllyedtünk, különösen, ha azokra az országokra nézünk, amelyekre leginkább szeretnénk
hasonlítani. Itt van az a pillanat, amikor a globalizálódó és polarizálódó világban van némi esély
arra, hogy a szerencsés oldalra kerüljünk. Bár a szerencse, tudjuk e téren is, szívós munka és az
átgondolt stratégia eredménye. Felgyorsult a világ, nagyon ügyelnünk kell arra, hogy hozzá
igazíthassuk a lépteinket.
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A magyar gazdaság az elmúlt évtizedben hallatlanul gyors technológiai és hatékonysági fejlődésen
ment keresztül. De látnunk kell, hogy ennek a forrása elsősorban a külföldi tőke és a külföldi
technológia volt. Ez a forrás szemmel láthatóan kimerülőben van, ezért kell hazai, belső
forrásainkhoz fordulni, és elsősorban a szellemi tőke mozgósítása lehet az, ami hosszú távon is
alapja lehet a magyar fejlődésnek, nem beszélve arról, hogy ez tenné lehetővé legalább korlátozott
mértékű gazdasági szuverenitás kivívását. A nemzeti kutatás-fejlesztési program, a kutatói
bérrendezés, a folytatódó felsőoktatás-fejlesztés reményt adnak arra, hogy megindult valami ezen a
téren, bár a kutatás-fejlesztés és innováció költségvetési támogatásának rég várt, és alig megindult
emelkedése most megtörni látszik. Reményeink szerint ez nem az ügy leértékelését jelenti, csupán
a kormányzati ciklusok elején rendszeresen megfigyelhető átmeneti hangsúlyeltolódás, amikor a
fontos dolgokat a sürgős ügyek háttérbe szorítják. Jó alkalom az Innovációs Nagydíj átadása,
amikor a kormányzat befolyásos képviselői vannak jelen, annak ismételt hangsúlyozására, hogy az
innováció, a kutatás-fejlesztés közös, hosszú távú nemzeti stratégiánk alapvető és fontos eleme,
amely nem szolgáltatható ki a politikai ciklusváltások okozta hullámzásnak, akkor sem, ha ennek a
hatásai csak évekkel később érzékelhetőek.
A Magyar Innovációs Szövetség 12 éve hangoztatja, hogy az intézményrendszert és finanszírozást
ennek a stratégiai jellegnek megfelelően kell kialakítani. Segíthet ebben a most készülő innovációs
törvény, amely jó példája lehet annak, hogy a mindenki által elismert, fontos nemzeti ügyekben van
lehetőség a konszenzusra, a közös munkálkodásra ízlésben, felfogásban és részérdekekben
egymástól különböző politikai erők között is.

INNOVÁCIÓS DÍJAK 2002
Az idei Innovációs Nagydíj Pályázat azt is megmutatta, hogy az országban szorgalmas, színvonalas
és eredményes szellemi alkotómunka folyik, és ennek van közvetlenül mérhető, mindannyiunk által
élvezhető hozadéka. Az alkotókat, mint a díjazottak példájából is látjuk, különleges belső erő hajtja,
az alkotás vágya. A társadalom és politika feladata az, hogy az alkotókat ne fékezze, hanem
segítse ebben. Ezt a célt kívánta szolgálni a Magyar Innovációs Szövetség és Innovációs Alapítvány,
amikor létre hozta ennek a díjnak az intézményét. Ezt a célt kívánja szolgálni a továbbiakban is, ezt
szolgálja az Innovációs Nagydíj, s ezt kívánja szolgálni ez a díjátadás - mindazok
közreműködésével, akik ma itt jelen vannak, köszönöm, hogy megjelenésükkel megtisztelték ezt
az ünnepi alkalmat.
Dr. Mádl Ferenc, köztársasági elnök
Igen tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter urak, államtitkár urak, képviselő urak, hölgyeim és uraim!
Albert Einstein a világegyetem törvényszerűségeinek egyes kérdéseivel foglalkozó tanácskozáson
egyszer megjegyezte, hogy „a legfantasztikusabb a dologban az, hogy a világnak bizonnyal mégis
van valami értelme, és ebben oly felismerésekre jutni, az emberi szellem egyik legkáprázatosabb,
legszebb élménye”.
A természetfilozófiának ebből a szférájából most így
közelítve a mi ünnepségünkhöz, azt hiszem el lehet, s
el is kell mondani, hogy lendíteni az emberiség közös
szekerén a mindennapi élet feltételeinek javítása
érdekében a kutatás és a fejlesztés sokféle eszköze,
intézménye útján méltó, s egyben pragmatikus célja
az emberi elme erőfeszítésének. Mindig keresni a
jobbat, a pontosabbat, a gyorsabbat, a korszerűbbet,
a hatásosabbat, az időállóbbat és a gazdaságosabbat.
A világ ma is számtalan olyan találmányt,
szabadalmat, innovációs teljesítményt ismer, amelyek
egy-egy magyar elme jóvoltából valósultak meg,
magyar kutatók, fejlesztők munkájából váltak a
gyakorlat részévé. Olyanokat, melyek a maguk idején
és szakterületén korszakos erővel jelentkeztek. Sokat
lehetne felsorolni ezek közül, olyanokat, amelyek sok
évtizeddel ezelőtti születésük óta mind a mai napig
megtisztelő és meghatározó pillérek valamely
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gyakorlati vagy elméleti tudományterületen, szakmai területen. S persze olyanokat is, amelyek az
izgalmas, folytonosan változó jelenben születnek és válnak azon nyomban a közös tudás részévé.
Miközben a világ és a mindennapi élet sok tekintetben egyre inkább az atomizálódás felé halad,
tapasztalataink szerint a kutatás-fejlesztés területén a közösségibb tevékenység erősödik. A többetjobbat akaró ember nincs egyedül. Ma az innováció leginkább csapatmunka. Tehetségek és
esélyteremtők, szakemberek és háttéradók szövetsége. Az innováció e csapatmunkások kettős
építkezése, hiszen az újat egyfelől fel kell építeni, de ez még önmagában nem elegendő. Nem csak
fel, hanem beépíteni is kell tudni. Már maga az innováció szó, ez a latin gyökerű kifejezés is
rendkívül beszédes: mert az újdonságot, a nóvumot beépítő értelmű in- előtaggal jelenik meg.
Vagyis az új értékét a hasznossága, működőképessége adja meg.

12

A Magyar Innovációs Alapítvány ennek szellemében immár 11. alkalommal díjazza figyelemre
méltó gesztusként minden esztendőben a legkiemelkedőbb hazai innovációs tevékenységeket.
Csupa olyat, amelyek a tudományos kutatás és a gyakorlati élet metszéspontjában születnek.
Amelyek az ipar, a mezőgazdaság, az oktatás, az informatika, az egészségügy és még számtalan
területen tesznek lehetővé fokozottabb termelést, biztonságosabb előállítást, vagy adnak
pontosabb képet a világról. Minden ilyen seregszemle egyfajta tükör a jelennek, benne a sürgető
társadalmi elvárások, fejlesztést kívánó témák körvonalazódnak. Láthatóvá válnak az égető
problémák éppúgy, mint a szerencsés lendülettel fejlődő területek. A díjazott pályamunkák
bizonyára az idén is jól mutatják, hogy hova érdemes a szakmáknak és a forrástőkével
rendelkezőknek, az államnak és a vállalkozásoknak újra és újra nagyobb figyelmet fordítani, még
több szellemi és pénzügyi energiát áldozni.
Tisztelt ünnepeltek, kedves díjazottak, hölgyeim és uraim! Az önök összetett, sok-sok erkölcsi és
anyagi erőt megvalósító munkájában ma is egy találékony, probléma-érzékeny inspirációt adni és
befogadni tudó nagy forrás gazdagságát láthatjuk. Nekünk, mindannyiunknak ez a remény, hogy
ebben a felgyorsult világban is mindig sikerül majd sokféle kérdésünkre, nem kevés gondjainkra jó
válaszokat találni. Fogadják érte szíves köszönetünket. Köszönöm megtisztelő figyelmüket.
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Szalay-Berzeviczy Gábor,
GKM politikai államtitkár:
Megtiszteltetés számomra, hogy a mai ünnepélyes
alkalomból a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium részéről is hozzájárulhatunk az
innováció ösztönzéséhez, ahhoz, hogy az új
ötletek, új felismerések korszerű termékké, korszerű technológiává, szolgáltatássá válhassanak.
Örömteli és megtisztelő ez, hiszen a tudásalapú
társadalom, az információ gazdaság korában élünk,
mely kihívás a magyar gazdaság számára is. E kihívás tette szükségessé, hogy a régi
gazdaságfejlődési modell fokozatosan átadta a helyét egy új, az innovációra épülő modellnek, mely
már a magasabb hozzáadott értékű termelést meghonosító külföldi tőke beáramlására, a
felzárkózó és a hazai erőforrásokat mobilizáló kis-és középvállalkozásokra, a szakképzett,
magasan kvalifikált munkaerőre, a javuló földrajzi elérhetőségre, valamint az egyre magasabb
színvonalú innovációs struktúrára támaszkodik.
Az új modell fontosságát jól érzékelteti az a tény, hogy a fejlett országokban a bruttó hazai termék,
a GDP növekedésének kb. 60-80%-a az innovációból származik. A ma előállított termékek
innováció tartalma olyan gyors ütemben nő, hogy pl. egy mai luxusautóban - a számítások
legalábbis ezt mutatják - nagyobb számítástechnikai kapacitás épül be, mint amilyen néhány
évtizede az Apolló 11 űrhajóban testesült meg. Ennél aligha lehetne jobban érzékeltetni azt, hogy
az információs társadalom milyen óriási tudásbázist képvisel, és hogy a jövőbeni
versenyképességünk legelsősorban ennek fejlesztésén múlik.
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Az elmúlt néhány évben növekvő figyelmet fordítottunk a tudásbázis fejlesztésének és
hasznosításának ösztönzésére. Erősödött a vállalkozások K+F tevékenységének kormányzati
ösztönzése, a társasági adó rendszerében a vállalkozások a K+F kiadások kétszeresét írhatják le
költségként, s kedvezőbbé váltak az amortizációs szabályok is. A vállalkozások maguk dönthetnek,
pl. a K+F beruházások leírásának üteméről, s így mértékéről is. Ennek köszönhetően több
multinacionális cég telepítette hazánkba regionális funkciókat ellátó központjait, illetve építette fel
itt K+F bázisát. Ma ezek, valamint a szintén regionális jelentőségű, de hazai bázisú multinacionális
vállalatok és vállalatcsoportok, pl. a Richter, Borsodchem és mások jelentik a hazai vállalati K+F
tevékenység derékhadát, hiszen ezen cégek adják a vállalkozói K+F ráfordítások mintegy 80%-át. A
kormányzati innováció-ösztönzés természetesen nem csak erre a vállalati körre koncentrál, hanem
eszközöket keres a nagy növekedési potenciállal rendelkező technológia-intenzív kis- és
középvállalkozások fejlesztésének erősítéséhez is.
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Mint a fejlett világ egészében, úgy hazánkban is ezek a kisvállalkozások hordják magukban a
naggyá válás lehetőségét és ígéretét. Ahhoz, hogy a tudásgazdaság fejlesztése, s azon belül a
technológia-intenzív KKV-k növekedési lehetősége minél zavartalanabb lehessen, a
piacgazdaságokban is komoly kormányzati intervenciókra van szükség. A tudásgazdaság
erősítésével kapcsolatos feladatok alapvetően két nagy csoportba sorolhatók. Az egyik az innováció
létrejöttének ösztönzése, a másik az innovációs eredmények gyakorlati alkalmazásának a
gazdaságon belüli terjedésének a felgyorsítása. Az innováció, a kutatás-fejlesztés ösztönzéséhez
egyrészt a kutatás-fejlesztési ráfordítások növelése, ezen belül az üzleti szféra szerepének és
aktivitásának jelentős erősítése szükséges. Másrészt azoknak az innovációgazdag szakmáknak,
továbbá vállalati és intézményi csoportoknak a feltárása, amelyek innovációja kormányzati
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ösztönzéssel hatékonyan megvalósítható, segíthető. Az ösztönzés további fontos elemét, amely
egyben az innováció gazdaságba való diffúzióját is elősegíti, a hatékony szabadalmi rendszer jelenti.
A közelmúltban az Európai Szabadalmi Egyezményhez történt csatlakozásunk alkalmából
rendezett ünnepi tanácskozáson Lincoln elnököt idéztük, aki azt mondta: „a szabadalmi rendszer a
tehetség tüzéhez az érdek olaját adta”. A szabadalmi oltalom hiánya esetén az innováció
ráfordításai nem térülnének meg, s emiatt nemzetközi számítások szerint a nagyvállalatok
egyharmada, a kis- és középvállalkozásoknak a fele nem invesztálna a kutatás-fejlesztésbe, illetve
a létrejött találmányok jelentős részét titokban tartanák a feltalálók. A hazai technológiafejlesztés
lehetőségei szempontjából tehát a szabadalmi rendszerünk fejlettsége igen fontos tényező.
A kormány teljes mértékig tudatában van a kutatás-fejlesztés és innováció társadalmi és gazdasági
jelentőségével, ezért is szerepel az innovációs törvény elkészítése a kormány 2003. évi jogalkotási
tervében. Tudjuk jól, hogy a mai kiélezett nemzetközi versenyben az egyes országok versenyképessége és jóléte elsősorban a társadalom innovatív képességén, tudásán, rugalmasságán és
tanulási együttműködési képességén múlik. Ma az USA-ban a legutóbbi két évtized hatalmas
technológiai fejlődését elsősorban két, az innováció előtti akadályokat elhárító, és az innovációt
aktívan segítő törvénynek tulajdonítják. De törvény segíti az innovációt más sikeres országokban is,
így például Japánban, Franciaországban, Németországban, Izraelben, Dél-Koreában.
Az EU lisszaboni, majd barcelonai csúcsértekezletén megfogalmazott cél, hogy az Európai Unió
2010-re a világ vezető tudásalapú gazdasági régiójává fejlődjön. Azt a célt tűzték ki, hogy 2010-re
a K+F célokra történő közösségi ráfordítások úgy érjék el a GDP 3%-át, hogy ebből 2% vállalati
forrásokból származzon. Nyilvánvalóan Magyarországnak is valami ehhez hasonló, ehhez közelítő
célt kell maga elé kitűznie most az EU-s csatlakozásunk küszöbén. A kutatás-fejlesztésről és az
innovációról szóló törvénytervezet koncepciójának tárcaközi egyeztetése elkezdődött, s így van
esélye annak, hogy maga a törvénytervezet még ez évben a parlament elé kerüljön.
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Tisztelt hölgyeim és uraim! A bírálóbizottság elnökének, Dr. Csillag István miniszter úrnak a nevében
kötelességemnek tartom, hogy beszámoljak önöknek a bizottság elvégzett, felelősségteljes
munkájáról.
A 2003. február 25-i határidőre 66 pályázat érkezett be a Magyar Innovációs Alapítvány
titkárságára. Első lépésben a szervező bizottság megvizsgálta, hogy a pályázatok eleget tesznek-e
a pályázati kiírás formai feltételeinek és egyéb feltételeinek, s erre vonatkozó javaslatát a zsűri elé
terjesztette. A zsűri tagjait a Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriuma tekintélyes szakemberek
köréből kérte fel. Egy-egy zsűri tag indokolt esetben szakértők bevonásával négy-öt pályázatot
részletesen is tanulmányozott és a következő szempontok szerint előzetesen is értékelte azokat. Az
eredetiség, újszerűség, az innováció jellege, új vagy másoló vagy követő vagy továbbfejlesztő
jellege volt egy fontos szempont. Azután a 2002. évben a pályázónál elért üzleti eredmény és
egyéb előnyök képezték az értékelés másik szempontját. Végül a társadalmi hasznosság, a
közvetett vagy közvetlen előnyök szintén az értékelési szempontok között szerepeltek.
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A 15 tagból álló zsűri a bírálóbizottság ülésén szóban is értékelte az egyes pályázatokat és
testületileg megvitatta a javaslatokat. A bizottság a formai és tartalmai szempontokat is alaposan
mérlegelve 63 pályázatot minősített 2002-ben megvalósult eredményes és sikeres innovációnak.
Részletekbe menő vitát és újabb értékelést követően a legjobbnak, illetve a legsikeresebbnek
minősített 13 innovációt kiválasztva a bírálóbizottság a három értékelési szempont szerint titkos
szavazással rangsorolta azután a pályázatokat.
A pályázatok többsége magas színvonalú, nagy jelentőségű és eredményes innovációt tartalmazott,
összességében több tízmilliárd forint többletbevétel, illetve üzleti hasznot jelentett a vállalkozások,
illetve a magyar gazdaság számára ezek a pályázati munkák.
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Napjainkra a magyar gazdaság is eljutott arra a fejlettségi szintre, amelyen a tartós és fenntartható
növekedés jelentős, versenyképes kutatás-fejlesztési tevékenység nélkül már nem képzelhető el. E
téren kedvező, hogy a hazai oktatási rendszer nemzetközileg is elismert magas színvonala
megfelelő alapot nyújt a tudásalapú gazdaság legfontosabb természeti kincsének, a magasan
képzett, innovatív szakembereknek az újratermeléséhez. Ezt az újratermelést méltón bizonyítják a
XI. Magyar Innovációs Nagydíj meghirdetésére beérkezett pályázatok. A pályázati munkák is
igazolják a magyar mérnökök és informatikusok, műszaki szakemberek felkészültségét és
kreativitását.
Biztos vagyok benne, hogy a tudás felértékelődésének során rövidesen eljutunk oda, hogy az olyan
nagy jelentőségű országos díjak mellett, mint a Magyar Innovációs Nagydíj, megjelennek majd a
helyi vagy egyes kisebb térségekben létrejött tudományos, műszaki eredményeket honoráló díjak,
elismerések is. Ezek további impulzust adhatnak mind a tudományos műhelyekben, mind a
vállalatoknál folyó kutató-fejlesztő munkának.
Tisztelt jelenlévők! A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium nevében szeretnék még egyszer
gratulálni minden díjazottnak, minden kitüntetettnek, de természetesen mindazoknak, akik
pályázatot nyújtottak be az elmúlt évben. További jó munkát, kitartást és sikereket kívánok
mindannyiuknak.
Pomezanski György:
Hölgyeim és uraim, előzetesen csupán egy gondolat: a zsűrit általában nagyon ritkán dicsérik. Úgy
érzem ez a zsűri 11 évre visszamenőleg megérdemli a dicséretet, mert összességében minden
alkalommal jól döntöttek. A kicsiből, akik nyertek, időközben nagyok lettek és világhírűek. A
nagyok, pedig fennmaradtak, pedig nem volt igazán könnyű dolguk. Ehhez a magam nevében, de
gondolom mindannyiunk nevében, gratulálhatok.
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A zsűri a 2002. évi Innovációs Nagydíjat a „Paroxetin, a Rexetin új magyar antidepresszáns
készítmény hatóanyaga” című innovációért a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.-nek ítélte.
Nemzetközi felmérések szerint a depresszió jelentkezésének a valószínűsége a nőknél 25%, míg a
férfiaknál 10%. A felnőtt lakosság ötöde életében legalább egyszer átesik súlyos depresszión.
A betegség kezelésére szolgáló antidepresszáns hatású készítmények hatóanyaga a dán fejlesztésű
Paroxetin. A Richter Gedeon Rt. a '90-es évek elején tűzte ki célul saját, eredeti szintézisen alapuló
paroxetin hatóanyaggyártás megvalósítását, illetve a gyógyszer kifejlesztését.
A Richter kutatói több évi, jelentős tudományos munkával teljesen új megoldást, illetve eljárást
dolgoztak ki, amely eljárás szabadalmilag független, ipari méretben megvalósítható és
környezetkímélő technológia. Az előállított hatóanyag minősége kielégíti a szigorú nemzetközi
követelményeket, ugyanakkor gyártása gazdaságos.
A hatóanyagból fejlesztett tabletta, a Rexetin 2002-ben közel 240 ezer egység értékesítésével már
az előkelő harmadik helyet foglalja el a piacon. A Richter 2002. évi árbevétele a készítményből
megközelítette az 1 milliárd forintot.
2001. júliusi bevezetése óta a készítmény mintegy 300 millió forintos megtakarítást hozott az
Országos Egészségbiztosítási Pénztárnak, valamint természetesen a betegeknek.
A díjat átadta Dr. Mádl Ferenc köztársasági elnök úr, a díjat átvette dr. Bogsch Erik elnökvezérigazgató.
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Dr. Bogsch Erik,
a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. elnök-vezérigazgatója:
Tisztelt elnök úr, miniszter urak, államtitkár urak, jelenlevő hölgyek és urak!
Én úgy gondolom, hogy ez a díj a Richter vegyészkutatóinak szól, akik a százéves gyár történetében
ragyogó bravúrokat hajtottak végre, mint ez esetben is, munkánkkal a magyar betegek érdekeit
kívánjuk a jövőben is szolgálni. Köszönöm szépen.
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A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2002. évi Ipari Innovációs Díjában részesült a
NuclineTM DH-V és D90 kétdetektoros kamera család című innováció. Megvalósítója a MEDISO
Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft., Budapest.
A Mediso Kft., amely kisméretű vállalkozás, saját kutatási és fejlesztési eredményeire támaszkodva
alkotta meg az új DH-V gamma kamerát és a D90 szív kamerát. Innovációs tevékenységének
köszönhetően a berendezések felépítése egyszerűsödött, s így azok egyszerre lettek olcsóbbak,
kisebb súlyúak, illetve váltak jóval megbízhatóbbá. A fejlesztés során kialakított kétdetektoros
rendszer előnyeit vizsgálva elmondható, hogy azok egyszerre jelentkeznek a páciensnél, a
vizsgálatot végző orvosnál, a kórháznál és a költségvetésnél. Az egydetektoros rendszerekhez
képest csökken a vizsgálati idő, javul a keletkezett kép minősége, s közben - ez nagyon fontos jóval kevesebb sugárterhelés éri a kiszolgáló személyzetet.
A két új műszer gyártása 2002-ben átütő gazdasági eredményt is hozott. Az innováció
eredményeként létrejött többlet-árbevétel 2002-ben 672 millió Ft- volt. A 2001. év végén lezárt
fejlesztés eredményeként az elmúlt évben a cég árbevétele 95%-kal nőtt, döntően az export
területen. Az eltelt rövid idő ellenére a díjazott cég referenciái között tudhat nem csak számos hazai
kórházat, hanem indiai, belga, németországi és csehországbeli kórházat, valamint az Egyesült
Államokban több egészségügyi intézményt.
A díjat átadta Szalay-Berzeviczy Gábor politikai államtitkár, átvette dr. Bagaméry István
ügyvezető igazgató.
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Dr. Bagaméry István,
a MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz Kft. ügyvezető igazgatója:
Mindenekelőtt köszönetet szeretnék mondani a Magyar Innovációs Alapítványnak, illetve a
bírálóbizottságnak, hogy a díj odaítélésével megtisztelte cégünket. Ezzel egy hosszú távú,
konzekvens innovációs folyamat eredményének rangos elismerését tudhatjuk magunkénak,
melynek helye ott lesz két másik, számunkra nagyon fontos, az Ipari Formatervezési Nívódíj és a
Magyar Szabadalmi Hivatal különdíja mellett, melyeket 2002-ben szintén a jelen pályázatban
szereplő kétdetektoros gamma kamera család egyik tagja kapta.
A díj átadásakor dr. Bendzsel Miklós a Magyar Formatervezési Tanács elnöke azt mondta, „a design
az innováció arca”. Valamennyien úgy vagyunk ezzel, hogy ha találkozunk valakivel vagy
valamivel, akit vagy amit eddig nem ismertünk, az első hatást az arca, a megjelenése, a formája
teszi ránk. De igazán csak akkor fogunk elismerően nyilatkozni róla, ha további pozitívumokat is
felfedezünk, és megerősödünk abban a hitünkben, hogy belső értékeket is hordoz magában.
Most a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium „Ipari Innovációs Díjának” átvétele engem is
megerősített abban a hitemben, hogy sikerült olyan termékcsaládot létrehozni, amely talán ott
aratja a legnagyobb sikert, ahová szántuk, a magyar egészségügynek, és egyben megvalósul a
hazai innováció - hazai megvalósítás - hazai felhasználás hármas egysége. Itt szeretném
megemlíteni és hangsúlyozni, hogy igazi innovációt csak hosszú távú, eltökélt, töretlen munkával
lehet létrehozni, melyben az államnak nagyon fontos szerepe van. Így volt ez a mi esetünkben is.
Gyakorlatilag szinte minden évben kaptunk valamilyen állami támogatást céljaink eléréséhez az
Oktatási és a Gazdasági Minisztériumtól. Ilyen volt például az OMFB-pályázat, és a Széchenyi
pályázat. Köszönjük szépen.
Az Oktatási Minisztérium 2002-es innovációs díjában részesült az Új műanyag alapanyag
gyártása Magyarországon (A lágy poliuretán habok alapanyaga, a toluilén-diizocianát
(TDI) gyártásának honosítása és a termék piaci bevezetése) című innováció. Megvalósítója a
kazincbarcikai BorsodChem Rt.
A BorsodChem 33 milliárd forint ráfordítással 1999. és 2002. márciusa között építette ki a 60
tonna/év kapacitású lágy habok alapanyagául szolgáló TDI üzemét.
Az üzemet, illetve a technológiát a BorsodChem saját fővállalkozásban fejlesztette és valósította
meg. Gazdaságossági, termékminőségi és az EU-konform környezetvédelmi szempontok
figyelembevételével. Jelentős saját szellemi kapacitással, 8 nyugat-európai és egy japán eljárást
adaptált a technológia-transzfer és fejlesztés keretében a magyarországi viszonyokra.
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2002-ben az új létesítményben több mint 50 000 tonna terméket állítottak elő, amelyből 49
ezer tonnát 81 millió euroért értékesített, nagyobb részt nyugat-európai, illetve térségbeli,
valamint közel-keleti, afrikai és távol-keleti piacokon. A BorsodChem így kiépített
kapacitásával a világ TDI kapacitásának 4,29%, az európai felhasználás közel 20%-át
mondhatja magáénak. A cég fejlesztői a technológia illesztésével, további 1,3 milliárd Ft
gazdasági előnyre tett szert.
A termék 2002-ben 3500 millió forintot meghaladó üzemi eredménnyel segítette a
BorsodChem további növekedését. Emellett 250 új munkahely létesült kvalifikált
szakemberek részére.
A díjat dr. Magyar Bálint miniszter úr adta át, átvette Kovács F. László vezérigazgató.
Kovács F. László, a BorsodChem Rt. vezérigazgatója:
Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter urak, hölgyeim és uraim, kedves megjelentek! Nagy megtisztelés
számunkra, hogy az Innovációs Alapítvány és a bírálóbizottság érdemesnek tartotta az elmúlt
három év munkáját, amit a TDI megvalósításába fektetett a BorsodChem nagyon nagy és széles
csapata. Én azt gondolom, hogy az a siker a cégnél, hogy az elmúlt tíz év alatt sikerült egy olyan
munkahelyi légkört kialakítani, hogy az innovációnak valóban helye van, és az üzletágak
megfelelően előre gondolkozva, úgy gondolom a jövőben is adnak lehetőséget arra, hogy újra itt
megjelenhessünk. Köszönöm szépen.
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Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium 2002. évi Informatikai Innovációs Díjában részesült
az Informatikai Biztonsági Technológia (IBIT) módszertanának ás alkalmazástechnológiájának kidolgozása, valamint a hazai és nemzetközi piaci bevezetése című
innováció. Megvalósítója a KÜRT Computer Rendszerház Rt., Budapest.
A Kürt Rendszerház Rt. 14 éves adatmentési, adatvédelmi tapasztalatára építve fejlesztette ki, és
2002-ben vezette be a hazai és nemzetközi piacon az új, integrált adatvédelmi, adatbiztonsági
rendszert, az Informatikai Biztonsági Technológiát, az IBIT-et.
A megoldás az adatvédelmi, adatbiztonsági szempontokat teljes körűen átfogja, védi és
szabályozza az alkalmazó szervezet komplex informatikai tevékenységét. Az IBIT alkalmazásainak
eladásából 2002-ben a KÜRT Rt. többletbevétele 827 millió forint volt. Ebből 685 millió forint hazai
és 142 millió forint külföldi szolgáltatásból származott. A bevétel kizárólag az IBIT szellemi
értékeinek az eladásából származott, semmilyen egyéb vásárolt termék vagy szolgáltatás ezekben
az összegekben nem szerepel. Nem mellékes továbbá az sem, hogy felhasználói oldalon több mint
5 milliárd dolláros megtakarítást mértek.
A díjat Kovács Kálmán miniszter úr adta át, átvette dr. Kürti Sándor vezérigazgató.
Dr. Kürti Sándor, a KÜRT Computer Rendszerház Rt. vezérigazgatója:
Nekünk az a nagyon nagy szerencsénk, hogy az informatikával foglalkozhatunk. Ez egy olyan
dolog, hogy ha itt most mindenkinek csütörtök reggel minden cipője felrobbant volna, attól
függetlenül, hogy mindig ugyanúgy krémezte, meg ugyanúgy fűzte be, akkor ma mindenki
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mezítláb kellett volna, hogy bejöjjön. Ebben az iparágban, ahol mi dolgozunk ez a nagy helyzet, és
így nekünk nagyon nagy szerencsénk van, mert nekünk erre magyarázatot kell mindig adni.
Rengeteg felrobbant cipő van ebben a világban, ebben az iparágban, és ez nekünk mindig munkát
ad. Köszönöm szépen.
A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2002. évi Agrár Innovációs Díjában
részesült a Gruiz Bio Interaktív (BIS) gombakomposzt szabadalmi értékű know-how című
innováció. Megvalósítója a Champignon Union Kft., Budapest.
A közepes méretű mezőgazdasági vállalkozásként tevékenykedő Champignon Union magyar
szellemi munkával és műszaki kapacitással fejlesztett ki új típusú, ún. BIS indoor komposztgyártási
technológiát, melynek alkalmazásával a környező országok termesztői is lehetőséget kaptak a
fejlődésre és az EU piacain is versenyképes termék bevezetésére.
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A sikeresen megvalósult technológia világviszonylatban elsőnek oldotta meg az indoor
gombakomposzt gyártás technológiai problémáit, ezzel teremtve meg a franchise rendszerű
gombatermesztés lehetőségét. A BIS 2 technológia újonnan kifejlesztett gépészeti megoldásokkal
járult hozzá a hazai gombaipar sikeréhez. A technológia világviszonylatban is nagy érdeklődésre tart
számot, hiszen a termelési hatékonysága 35-40%-kal múlja felül az eddigi, a világpiacot vezető
holland cég azonos fázisú technológiáját. Így nem véletlen, hogy kialakulhat egy egyedülálló
minőségű bio-hungaricum.
Az innováció eredményeként nő a termésátlag, csökken az önköltség, a környezetvédelem EUkompatibilissé válik, illetve új munkahelyek létesülnek. A cég az elmúlt évben 2,9 milliárd Ft export
árbevétel mellet a hazai piacon is elérte az 1 milliárdos árbevételt.
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A díjat dr. Szanyi Tibor politikai államtitkár úr adta át, átvette Gruiz László ügyvezető igazgató.
Gruiz László,
a Champignon Union Kft. ügyvezető igazgatója:
Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter urak, tisztelt jelenlévők! Cégünk egy közepes, kis méretű cég,
amely a gombatermesztés egyik alapanyagának, a komposztnak a gyártásával, illetve
gombaexporttal foglalkozik. A '90-es évek közepétől a szigorú környezetvédelmi előírások miatt
zárt rendszerű komposztgyártásra kellett áttérni fokozatosan a világon, és ez hazánkban is jelenleg
van folyamatban.
Ez számtalan új problémát vetett fel a komposztgyártásban, hisz az addig jól bevált 100-150 éves
múltra tekintő módszerek egy részét fel kellett adni. Az elmúlt 8-10 évben jelentős, megoldatlan
problémák maradtak az indoor gyártásban, főleg annak az első szakaszában, és emiatt az indoor
komposztok az egész világon csökkenő termésátlagot, és főleg nagy fokú megbízhatatlanságot
mutattak.
Cégünk egy olyan eljárást dolgozott ki az indoor gyártásban, ahol az eljárás elején kialakítottunk
egy ún. fermentációs eljárást, kidolgoztuk ennek a berendezését, építészetileg-gépészetileg, illetve
a felszerelt hardvereknak a szoftvereit, és mintegy két-három éves munkával paramétereztük a
rendszert. Jelenleg másfél év óta sikeresen, az eddigi indoor gyártás hibáit kiküszöbölve működik ez
a berendezés. Köszönöm szépen.
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A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium 2002. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában
®
részesül a PLASTIMOL D a megbízható talaj és vízvédelem című innováció. Megvalósítója a
GRP Plasticorr Kft., Budapestről.
Hazánkban 2003. szeptemberéig tízezres nagyságrendben kell elvégezni a földalatti szimplafalú
veszélyes folyadéktároló tartályok átalakítását vagy cseréjét. A vonatkozó rendelkezések szerint
ugyanis a vegyi- és olajiparban kizárólag folyamatos szivárgásfigyeléssel ellátott tartályok
üzemeltethetők.
®

A GRP Kft. által kifejlesztett Plastimol D alkalmazásával szükségtelenné válik valamennyi
szimplafalú tartály komoly ráfordításokat igénylő cseréje duplafalúra. A tartályok in-situ, a
helyszínen egyszerű, gyors és a legszigorúbb műszaki és környezetvédelmi előírásokat kielégítő
módszerrel alakíthatók kettősfalúvá. Így a beruházási költségek akár 40-50%-a is megtakarítható.
Az eljárás alkalmazásának az eredménye egy, az új acéltartállyal műszakilag egyenértékű,
korróziós tulajdonságait tekintve annál kimagaslóan jobb duplafalú műanyag tartály, amely
egyszerre tesz eleget a statikai, a vegyszerállósági, illetve a szikramentességi követelményeknek.
A középvállalkozás által megvalósított innováció alkalmazása több jelentős műszaki előnnyel jár,
közöttük is kiemelendő, hogy az új belső köpeny sérülése esetén sem kerülhet veszélyes folyadék a
talajba, illetve a kettős héj közé kerülő akár ezreléknyi anyagot is a jelzőrendszer azonnal jelzi, s
így a hibaelhárítás azonnal meg is kezdődhet. További előny az üzemkiesési szünet lerövidüléséből
eredő, forintban mérhető megtakarítás, valamint a környezetvédelmi bírságok elmaradása.

26

INNOVÁCIÓS DÍJAK 2002
Az innováció értékét jól mutatja, hogy a cég az elmúlt évben 446 millió Ft feletti szakirányú nettó
árbevételt ért el.
A díjat átadta Őri István közigazgatási államtitkár úr, a díjat átvette Kajtár Vilmos ügyvezető
igazgató.
Kajtár Vilmos,
a GRP Plasticorr Kft. ügyvezető igazgatója:
Tisztelt elnök úr, miniszter urak, hölgyeim és uraim! 12 éves fennállásunk történetének
legkomolyabb szakmai elismerése talán az a tény, hogy mára az összes hazai ásványolaj
forgalmazó társaságnak beszállítói lettünk. De feltétlenül a legkomolyabb erkölcsi elismerés ez a
mai nap, ez az innovációs díj, amelyet magam és kollégáim nevében is, ezúton köszönöm.
Köszönöm önöknek.

A Magyar Szabadalmi Hivatal 2002. évi Innovációs Díjában részesült a Kábelmérő
műszercsalád című innováció, melynek megvalósítója az Elektronika Átviteltechnikai
Szövetkezet, Budapest.
Az Internet szolgáltatások rohamos bővülése vezetett el a több száz éve telepített rézkábelek
használhatóvá tételéhez a DSL-rendszerekben. E munkák elvégzéséhez nélkülözhetetlen a
megfelelő méréstechnikai háttér és műszerpark.
Az Elektronika Átviteltechnikai Szövetkezet e cél érdekében kifejlesztett műszercsaládja alkalmas
az előfizetői telefonvonalak teljes körű minősítő vizsgálatára. A műszerekkel a vonalak minden
fizikai és elektromos paramétere megmérhető, a mérési eredmények kiértékelése pedig
automatikus. A KMB 2002 kábelmérőhíd, a TDR 2002 impulzusreflektométer, valamint az ELQ DT
xDSL vonalvizsgáló alapvetően új mérési eljárásokat és megvalósítási módszereket alkalmazva
teljesen új elveken alapuló, különleges pontosságú méréseket eredményez.
A műszercsalád egységeinek az eladásából az elmúlt évben több mint 400 millió Ft árbevételre
tettek szert. Az értékesített 900 db gazdasági eredménye mintegy 68 millió Ft volt. Mind a három
műszerrel megnyerték a Deutsche Telekom AG ilyen típusú műszerekre kiírt nemzetközi tendereit,
és így a Deutsche Telekom 2002-ben közel 600 db-ot, a folyó évben pedig mintegy 300 db-ot
vásárolt, illetve vásárol. Nyilvános tender megnyerésének eredményeként a Kazahtelekom 250 dbot vásárolt mintegy 140 millió Ft értékben.
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A díjat átadta dr. Bendzsel Miklós elnök, átvette Bondi Róbert szövetkezeti elnök.
Bondi Róbert,
az Elektronika Átviteltechnikai Szövetkezet elnöke:
Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter urak, tisztelt megjelentek! Nagyon örülök, hogy a
Szövetkezetünk teljesítménye méltónak bizonyult arra, hogy ezt a díjat megkapjuk. Egyben azt is
remélem, hogy ez a díj azt is bizonyítja, hogy a szövetkezetekre szükség van. Az Elektronika
Szövetkezet 50 éve alakult, s merjük remélni, hogy a további 50 évben is fenn fog maradni. Talán
ez a díj segít ebben. Köszönjük szépen.
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A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2002. évi Innovációs Díjában részesült a MOL Tempo 99
EVO környezetbarát, prémium motorbenzin kifejlesztése, gyártása és forgalmazása című
innováció, melynek megvalósítója a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság, Budapest.
Mintegy 15 hónapi termék és technológiafejlesztés eredményeként 2002 tavaszán jelent meg a
Mol Rt. töltőállomásain a Mol Tempo 99 EVO motorbenzin. A termék környezetbarát, az autógyártó
szövetségek legszigorúbb követelményeinek és az Európai Unió által bevezetendő kénmentes,
csökkentett aromástartalmú előírásnak is megfelel.
Az innováció részét képezte a motorbenzin szigorú koncepciójának a kidolgozása, a recept
kifejlesztése, új mérési módszerek bevezetése, valamint új technológiai kapcsolatok kialakítása,
maga a beruházási tevékenység és az elkülönített logisztikai rendszer megteremtése.
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Ez a forradalmian új, világszínvonalú termék nem csak kiváló menettulajdonságot biztosít a
járműveknek, de egyben növeli azok élettartamát, sőt mivel tökéletes az égés, használata jelentős
emisszió csökkenést is eredményez. Társadalmi hasznosságát egyértelműen eredményesíti a
nagyvárosokban jelentkező földközeli ózon és szmog képződés mérséklése.
Az innováció mérhető eredménye, hogy a cég az új motorbenzinnel 2002 II. és IV. negyedévében
290 millió Ft árbevételre tett szert, a fejlesztés megtérülését pedig 3-3,5 évre becsülik. További
gazdasági haszon várható az Európai Unió előírásainak megfelelő motorhajtó anyagok jövőbeni
bevezetésekor.
A díjat dr. Parragh László elnök adta át, átvette Mosonyi György vezérigazgató.
Mosonyi György,
a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Részvénytársaság vezérigazgatója:
Elnök úr, miniszter urak, megjelentek! Ez a díj két dolgot juttat az eszembe a köszöneten kívül. Az
első a csapatmunka dicsérete, a K+F-től a technológiáig, az értékesítésig, a logisztikáig egy nagyon
komoly csapat dolgozott ezen a munkán, s nekik köszönet ezért a teljesítményért. A másik talán
még fontosabb, hogy az üzleti siker és a környezetvédelem nem zárja ki egymást. Nagyon fontos,
olyan terméket ismertek itt el, amely csökkenti a környezetterhelést és egyúttal hasznot is hoz.
Köszönöm a kitüntetést.
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A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 2002. évi Innovációs Díjában részesült a Magyar
Office irodai szoftvercsalád kifejlesztése és piaci bevezetése című innováció, melynek
megvalósítója a MultiRáció Gazdaság- és Pénzügyinformatikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft.,
Budapest.
Magas munkakultúrájú országokban a vállalkozások több, funkcionálisan egyenértékű, a
felhasználóval anyanyelvén kommunikáló irodai szoftver közül választhatnak. Magyarországon a
helyzet ennél egyoldalúbb volt. A Magyar Office projekt ezen a helyzeten változtatni kívánt.
A kisvállalkozásként működő Multiráció Kft. által kifejlesztett új, eredeti Magyar Office szoftver
átfogó megoldást nyújt integrált irodai feladatokra mind magánszemélyek, mind vállalkozások
számára. A programcsomag szöveg és weblapszerkesztőt, táblázatkezelőt, bemutató-készítőt,
rajzolóprogramot, levelezőprogramot és böngészőt tartalmaz, a magyar felhasználók igényeihez
szabott sablonokkal, helyesírás-ellenőrzővel, szinonimaszótárral, dokumentációval kiegészítve. A
program alkalmas sok más programcsomag fájljainak kezelésére beleértve pl. a Microsoft Word,
Excel, PowerPoint fájlokat. A programcsomag nem csak Windows, hanem Linux operációs
rendszeren is futtatható, így kényelmes megoldást jelenthet a teljes egészében nyílt kódú
programokra épülő rendszerek számára is.
Az innováció eredménye már a fejlesztés alatt is jelentkezett, hiszen mintegy 17 000 licenc
eladásával a Multiráció 150 millió Ft-ot meghaladó árbevételt realizált. De jól jártak a felhasználók
is, hiszen a jelentősen kedvezőbb ár, és az azonos minőség - nem árt hangsúlyozni -, hozzávetőleg
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1,5 milliárd Ft megtakarítást hozott számukra. A munkaállomásra vonatkozó szoftver-hardver
beszerzési árhányados jelentősen 1 alatt van.
A díjat Koji László elnök adta át, átvette Banai Miklós ügyvezető igazgató.
Banai Miklós, a MultiRáció Gazdaság- és Pénzügyinformatikai Fejlesztő és
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója:
Szeretném megköszönni az itt jelenlévőknek, és szeretném megköszönni egyben a Magyar
Innovációs Alapítványnak is a lehetőséget, hogy a pályamunkánkat értékelte és díjban részesítette,
de emellett még három köszönetet szeretnék mondani. Egy köszönet illeti az Open Office
Organisation-t és a Microsystemet azért, hogy ezt lehetővé tette, lehetővé tette a mi fejlesztői
közösségünk számára, hogy egy értékes és rendkívül bonyolult forráskódhoz hozzájuthattunk, és
erre alapozva egy termékcsaládot fejlesztettünk ki.
Köszönetet szeretnék mondani a kollégáimnak, munkatársaimnak azért, hogy áldozatos és odaadó
munkájukkal ezt a termékcsaládot létrehozták, s azt gondolom, hogy közösen emlékszünk azokra
az estékre, éjszakákra, amikor az egyes termékverziókat elkészítettük, s ezek sok hétvégébe, sok
éjszakába nyúltak, s nem csak a pizza volt jó, amit a pizzafutár szolgálat szállított nekünk. S
természetesen köszönet illeti a partnereinket is, akik az elmúlt, mintegy 13-14 hónapban mintegy
18-19 ezer licenc értékesítésében segítették a társaságunkat. Köszönöm szépen.
Az Ipar Műszaki Fejlesztésért Alapítvány 2002. évi Innovációs Díjában részesült az
Acélgyártás során képződő konverter salak csapolás közbeni érzékelésének kifejlesztése,
mennyiségének meghatározása és a salak csökkentésének megoldása című innováció,
melynek megvalósítója a Dunaferr Acélművek Kft., Dunaújváros.
A Dunaferr Acélművek Kft. évi 1,65 millió tonna acélt gyárt. A különleges acéltípusok gazdaságos
gyártása precíz, a folyamat teljes egészét ellenőrző technológiát követel.
Mindebben jelentős szerep hárul az adaggal együtt kicsapolt salak érzékelésére, mennyiségi
meghatározására és a salak csökkentésére. A feleslegesen kicsapolt salak ugyanis egyaránt növeli a
gyártási bizonytalanságot, és az önköltséget. Ahhoz, hogy a csapolás során végig ismert legyen,
hogy a salak mikor és milyen mennyiségben jelentkezik, meg kellett oldani a teljes folyamat során
történő salakérzékelést, és a kapott adatok feldolgozását.
A jelentős saját szellemi kapacitással kifejlesztett mérési eljárással és szoftverrel a teljes csapolási
folyamat kiértékelhetővé vált. A folyamat elemzéséből számos olyan problémára derült fény,
amelyek megoldásával a salakmennyiség csökkenthetővé vált.
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Csak az elősalak dugóval történő csökkentése az elmúlt évben 100 millió Ft megtakarítást
eredményezett. A véglegesen telepített salakdetektáló rendszer összességében az acél minőségét,
és az ötvözőanyag felhasználását javítja.
A díjat dr. Horvai György elnök adta át, átvette Hónig Péter elnök-vezérigazgató.
Hónig Péter, a Dunaferr elnök-vezérigazgatója:
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Tisztelt hölgyeim és uraim! Nagyon nagy büszkeséggel tölt el, hogy az Innovációs Nagydíj 11 éves
történetében először a Dunai Vasmű, amely a hazai ipar egyik meghatározó szereplője, megjelent a
díjazottak között. Ez a díj azt mutatja, hogy az acélipart ért viharok között is sikerült azt a szakmai
kultúrát megőriznünk, ami az 50 év alatt felhalmozódott a cégben, és remélem, hogy sikerül ezt a
szakmai kultúrát tovább kamatoztatni, és be tudunk állni abba a sorba, ahova a hazai nagy
vegyipari, és egyéb cégek bent vannak, és többször díjat nyertek ezen a pályázaton. Remélem,
hogy legközelebb is találkozunk. Köszönöm szépen.
Dr. Darvas Ferenc úr, az egy évvel ezelőtti 2001. évi Innovációs Nagydíjat nyert ComGenex Rt.
elnöke köszönti az ez évi díjazottakat.
Dr. Darvas Ferenc, a ComGenex Rt. elnöke:
Nekem jutott az a megtiszteltetés, hogy pár szóval köszöntsem a díjazottakat. Teszem ezt abból az
alkalomból is, hogy a díjazottak beléptek az innovációs díjasok egyre növekvő táborába. Ez a tábor
eddig is Magyarország legkitűnőbb innovátorait tömörítette, az ország műszaki teljesítményét adó
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iparágaknak a javából. Köszöntöm azokat a magyar
szakembereket, akik nem várakozó álláspontra
helyezkedtek, hanem ebben az országban bőven
termő, kezdeményező innovációs ötleteket úgy
vittek sikerre, hogy egyúttal vállalták a
megvalósítás kockázatát is. Lelkesedésük és
lendületük nem csak saját vállalkozásukat, cégüket
gyarapítja, hanem hozzájárul ahhoz is, hogy
országunk és kontinensünk is jobban megállja a
helyét a globális versenyhelyzetben, és jobban
szembenézzen a globális kihívásokkal.
Az Innovációs Nagydíj ritka kitüntetés és nagy
esemény. A tavalyi évben cégünk a ComGenex Rt.
részesült ebben az elismerésben, a CNT a
gyógyszermolekulák párhuzamos és nagy teljesítményű szintézise kidolgozása alkalmából. Az
elmúlt évben sokszorosan megtapasztaltuk azt, hogy ez a díj jóval túlmegy azon, mintha pusztán
egy díj lenne. Ez az elismerés nemcsak elméleti, hanem gyakorlati jelentőségű is. Nemcsak a cég
hírneve és elismertsége nőtt meg jelentősen a nemzetközi és a hazai piacokon, hanem sikerült egy
nagyon jelentős új, együttműködést aláírni, többek között ennek a hírnévnek a következményeként
a világ egyik vezető gyógyszergyárával az Egyesült Államokban, és számunkra korábban
elérhetetlen nagy, nyugati cégek vezetői, munkatársai választották a ComGenexet munkahelyükül.
Tavaly a korábbihoz képest megötszöröződött a befektetői érdeklődés ez iránt a kis magyar cég
iránt, és szemben a korábbi helyzettel, mikor elsősorban a térségből, Nyugat-Európából érdeklődtek
befektetés iránt, az amerikai és a japán érdeklődők súlya megtöbbszöröződött. A díjazás
hozzájárult ahhoz, hogy a biotechnika egyre népszerűbb lett a magyar sajtóban, és Magyar
Biotechnológiai Szövetséget elsőként felvették az európai szakmai csúcsszervezetbe, az EUROBIOba. Az Innovációs Nagydíj birtokosaként termékeinket és szolgáltatásainkat kiemelkedő fórumokon
képviseltük, Japánban és az Egyesült Államokban, s a Stuttgartban megrendezett Magyar
Innovációs Napoknak a házigazdái lehettünk.
Szeretném végezetül megköszönni a hazai innovációt felkaroló és támogató szervezeteknek, a
Magyar Innovációs Szövetségnek és az Alapítványnak, a fáradozásukat. A Szövetség, melynek híre
már jóval túlterjed határainkon, ahogy ezt a ComGenex a nagydíj megszerzése után beérkező
nemzetközi gratulációkból megtapasztalta és ugyanez volt a tapasztalatunk, amikor az EUROBIOban történő bemutatkozás során az EUROPABIO elnöke kiemelte, hogy mi magyar nagydíjasok
vagyunk, olyan magyar nagydíj tulajdonosai, amely nemzetközileg is ismert ma már. Hasonlóképpen
a tavalyi októberi konferencia-szereplésünkkor Japánban is előkerült, hogy mi díjat kaptunk.
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Kívánom, hogy az elkövetkezendő években is több magyar fejlesztés és találmány versengjen a
nagydíj elnyeréséért, s ez tovább erősítse a magyar innovációs tevékenységet, hazánk és Európa
versenyképességét. Köszönöm szépen.

A ZSŰRI ÁLTAL KIEMELT
DICSÉRETBEN RÉSZESÍTETT PÁLYÁZATOK
Különleges olajipari tömlők fejlesztése című innováció, melynek megvalósítója a Phoenix
Rubber Gumiipari Kft.
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A hidrokultúrás palántanevelés (Float-bed) technológiai transzferje a dohánykultúrában
című innováció. Megvalósítója a debreceni Dohánytermesztő Műszaki Fejlesztő Konzorcium.
Technológiai transzfer üvegházi zöldséghajtatásban, a talajban történő termesztés
megszüntetése, átállás szubsztráton történő hajtatásra, egyben az Integrált
Növényvédelmi Rendszer keretében poszméhek és hasznos rovarok segítségével,
minimális vegyszerfelhasználással való termesztés című innováció. Megvalósítója a szentesi
ÁRPÁD-AGRÁR Rt.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG
A Magyar Innovációs Alapítvány kuratóriuma tekintélyes szakemberekből álló
bírálóbizottságot kért fel annak eldöntésére, hogy ki a legméltóbb a 2002. évi Innovációs
Nagydíjra:
Elnök:
Dr. Csillag István, gazdasági és közlekedési miniszter
Tagok:
Dr. Bendzsel Miklós elnök, Magyar Szabadalmi Hivatal
Dr. Borsos János vezérigazgató, Dohánykutatóintézet DOKUT Rt., az AIOSZ elnöke
Dr. Darvas Ferenc elnök, a 2001. évi innovációs nagydíjas ComGenex Rt. képviselője
Deme Gábor elnök, az 1999. évi innovációs nagydíjas Innomed Medical Rt. képviselője
Dr. Frank József főigazgató, az 1997. évi innovációs nagydíjas Gabonatermesztési Kutató Kht.
képviselője
Fodor István elnök, Ericsson Magyarország Kft.
Dr. Havass Miklós elnök, SZÁMALK Rt.
Henger Károly vezérigazgató, az 1996. évi innovációs nagydíjas Nitrokémia 2000 képviselője
Dr. Matolcsy Mátyás ny. főmérnök, IKARUS Rt.
Dr. Orbán István vezérigazgató, EGIS Gyógyszergyár Rt., az MGYOSZ társelnöke
Dr. Pap Géza ny. vezérigazgató, Olajterv Rt.
Dr. Siegler András helyettes államtitkár, Oktatási Minisztérium
Sindelyes Gábor főosztályvezető, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium
Zettwitz Sándor elnök, a 2000. évi innovációs nagydíjas '77 Elektronika Kft. képviselője.
A zsűri végleges döntést hoz, ezt nem bírálja felül sem az Alapítvány, sem a kuratórium, és
fellebbezésnek sincs helye.
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AZ ELM“LT 10 ¡VBEN INNOVπCIÀS D≈JAT NYERT VπLLALKOZπSOK:
2001. ﬂvi InnovŸciÈs Nagyd„j PŸlyŸzat
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AZ INNOVÁCIÓS DÍJAK ÁTADÁSÁNAK SAJTÓVISSZHANGJA
Mérnök Újság
2003. március

Magyar Nemzet
2003. március 28.

Napi Gazdaság
2003. március 28.

Dunaújvárosi Hírlap
2003. március 28.

Békés Megyei Hírlap
2003. március 27.
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Népszava
2003. március 28.

Világgazdaság
2003. március 28.

Délmagyarország
2003. március 28.

Dunántúli Napló
2003. március 28.

Észak-Magyarország
2003. március 28.
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Budapesti Nap
2003. március 28.

Népszabadság
2003. március 28.

Dunaújvárosi Hírlap
2003. március 28.

Fejér Megyei Hírlap
2003. március 28.

Hajdú-Bihari Napló
2003. március 28.
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Vasárnapi Hírek
2003.március 30.

Gazdasági Értesítő
2003. március 31.

MGM
2003. március 31.

Üzleti7
2003. március 31.

Üzleti7
2003. március 31.
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Metro
2003. április 1.
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Magyar Mezőgazdaság
2003. április 2.

Metro
2003. április 7.

IT-BUSINESS
2003. április 2.

Dunaújvárosi Hírlap

Számítástechnika

2003. április 8.
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2003. április 22.

scm
2003. ápilis 22.
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Népszava
2003. április 23.

Műszaki Magazin
2003. április

Népszava
2003. április 28.

Napi Gazdaság
2003. május 5.

Piac&Profit
2003. április
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InnovŸciÈs d„jat kapott a K‘RT
Idﬂn tizenegyedik alkalommal „tﬂlte oda a Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny az InnovŸciÈs Nagyd„jat,
illetve tovŸbbi kilenc kiemelkedő innovŸciÈﬂrt jŸrÈ d„jat.
ImmŸron mŸsodszor szerepel a Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny d„jazottjai kÏzÏtt a K‘RT Rt., amely
ezÒttal az Informatikai ﬂs H„rkÏzlﬂsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi Informatikai InnovŸciÈs D„jŸban
rﬂszesÛlt. Az elismerﬂst a K‘RT nemzetkÏzi szinten is kimagaslÈ adatvﬂdelmi, adatbiztonsŸgi
technolÈgiŸjŸﬂrt, mÈdszertanŸﬂrt ﬂs szaktudŸsŸﬂrt kapta.
Az Ûnnepﬂlyes d„jŸtadŸsra mŸrcius 27-ﬂn kerÛlt sor a Parlamentben, a Richter Gedeon Rt.-nek
meg„tﬂlt InnovŸciÈs Nagyd„jat MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk, a K‘RT innovŸciÈs d„jŸt pedig KovŸcs
KŸlmŸn, az IHM minisztere adta Ÿt.
Az ﬂvente egyszer oda„tﬂlt Nagyd„jat az a magyar magŸnvŸllalkozÈ vagy MagyarorszŸgon
bejegyzett tŸrsasŸg kapja, amely a d„jŸtadŸst megelőző ﬂvben a legnagyobb jelentősﬂgű, nagy
hasznot hozÈ innovŸciÈt valÈs„totta meg - magas sz„nvonalÒ Òj termﬂk vagy eljŸrŸs lﬂtrehozŸsa ﬂs
piaci bevezetﬂse rﬂvﬂn. Az innovŸciÈ alapja lehet kutatŸs-fejlesztﬂsi eredmﬂny, szabadalom, knowhow, technolÈgia-transzfer stb.
Idﬂn a b„rŸlÈbizottsŸg a formai ﬂs tartalmi szempontok alapjŸn a 66 beﬂrkezett pŸlyŸzatbÈl 63-at
minős„tett 2002-ben megvalÈsult eredmﬂnyes ﬂs sikeres innovŸciÈnak.
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A K‘RT 1994-ben mŸr elnyerte az InnovŸciÈs Nagyd„jat az Adatmentﬂsi TechnolÈgia KidolgozŸsŸﬂrt.
Idﬂn a hatŸrainkon tÒl is sikeres Informatikai BiztonsŸgi TechnolÈgia (IBiT) kidolgozott
mÈdszertanŸval ﬂs alkalmazŸsŸval, valamint hazai ﬂs nemzetkÏzi piaci bevezetﬂsﬂvel pŸlyŸzott.
Az innovŸciÈ jelen esetben az informatikai biztonsŸg meghatŸrozhatÈvŸ, mﬂrhetővﬂ tﬂtelﬂre
irŸnyult, arra, hogy hogyan csÏkkenthető hatﬂkonyan ﬂs gazdasŸgosan egy vŸllalat informatikai
kockŸzata, ﬂs hogyan biztos„thatÈ a szervezetek Ûzleti folyamatainak folytonossŸga. A d„j annak az
elismerﬂse, ahogyan kifejlesztett mÈdszertanŸval a K‘RT mindezt a mindennapok nyelvﬂre
leford„totta.
A nemzetkÏzi statisztikai adatok szerint az informatikai beruhŸzŸsoknŸl a biztonsŸgra ford„tandÈ
keret napjainkban a 10%-os szintet kÏzel„ti meg. A megtﬂrÛlﬂs oldalŸrÈl vizsgŸlva, az IBiT-et
alkalmazÈ szervezeteknﬂl ﬂs cﬂgeknﬂl - becslﬂseink szerint - tÏbb mint ÏtmilliŸrdos megtakar„tŸs
jelentkezett, amely lﬂnyegﬂben a kockŸzatok, meghibŸsodŸsok szŸmŸnak csÏkkenﬂsﬂből, a
karbantartŸsi tevﬂkenysﬂg tervezettebb megvalÈs„tŸsŸbÈl, a kockŸzatkezelﬂs korszerű
mÈdszereinek Ûzleti alkalmazŸsŸbÈl szŸrmazott.
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πtadtŸk az innovŸciÈs d„jakat
Idﬂn tizenegyedik alkalommal „tﬂlte oda a Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny az InnovŸciÈs Nagyd„jat,
illetve a kiemelkedő innovŸciÈﬂrt jŸrÈ tovŸbbi kilenc d„jat. ImmŸron mŸsodszor szerepel a d„jazottak
kÏzÏtt a K‘RT Rt., amely ezÒttal az Informatikai ﬂs H„rkÏzlﬂsi Minisztﬂrium (IHM) 2002. ﬂvi
Informatikai InnovŸciÈs D„jŸban rﬂszesÛlt.
Az Ûnnepﬂlyes d„jŸtadŸsra mŸrcius 27-ﬂn kerÛlt sor a Parlamentben. A Richter Gedeon Rt.-nek
meg„tﬂlt InnovŸciÈs Nagyd„jat MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk, a K‘RT innovŸciÈs d„jŸt pedig KovŸcs
KŸlmŸn, az IHM minisztere adta Ÿt.
Az elismerﬂst a K‘RT a nemzetkÏzi szinten is elismert adatvﬂdelmi, adatbiztonsŸgi technolÈgiŸjŸﬂrt,
mÈdszertanŸﬂrt ﬂs szaktudŸsŸﬂrt kapta.
PrimOnline | 2003. mŸrcius 27.
InnovŸciÈs d„jat kapott a KÛrt
Idﬂn tizenegyedik alkalommal „tﬂlte oda a Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny az InnovŸciÈs Nagyd„jat,
illetve tovŸbbi kilenc kiemelkedő innovŸciÈﬂrt jŸrÈ d„jat. ImmŸron mŸsodszor szerepel a d„jazottak
kÏzÏtt a KÛrt Rt., amely ezÒttal az Informatikai ﬂs H„rkÏzlﬂsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi Informatikai
InnovŸciÈs D„jŸban rﬂszesÛlt. Az elismerﬂst a KÛrt nemzetkÏzi szinten is kimagaslÈ adatvﬂdelmi,
adatbiztonsŸgi technolÈgiŸjŸﬂrt, mÈdszertanŸﬂrt ﬂs szaktudŸsŸﬂrt kapta.
Az Ûnnepﬂlyes d„jŸtadŸsra mŸrcius 27-ﬂn kerÛlt sor a Parlamentben, a nagyd„jat MŸdl Ferenc
kÏztŸrsasŸgi elnÏk, a KÛrt innovŸciÈs d„jŸt pedig KovŸcs KŸlmŸn, az IHM minisztere adta Ÿt.
Idﬂn a b„rŸlÈbizottsŸg a formai ﬂs tartalmi szempontok alapjŸn a 66 beﬂrkezett pŸlyŸzatbÈl 63-at
minős„tett 2002-ben megvalÈsult eredmﬂnyes ﬂs sikeres innovŸciÈnak.
A KÛrt 1994-ben mŸr elnyerte az innovŸciÈs nagyd„jat az Adatmentﬂsi TechnolÈgia KidolgozŸsŸﬂrt.
Idﬂn a hatŸrainkon tÒl is sikeres Informatikai BiztonsŸgi TechnolÈgia (IBiT) kidolgozott
mÈdszertanŸval ﬂs alkalmazŸsŸval, valamint hazai ﬂs nemzetkÏzi piaci bevezetﬂsﬂvel pŸlyŸzott.
Az innovŸciÈ jelen esetben az informatikai biztonsŸg meghatŸrozhatÈvŸ, mﬂrhetővﬂ tﬂtelﬂre
irŸnyult, arra, hogy hogyan csÏkkenthető hatﬂkonyan ﬂs gazdasŸgosan egy vŸllalat informatikai
kockŸzata, ﬂs hogyan biztos„thatÈ a szervezetek Ûzleti folyamatainak folytonossŸga. A d„j annak az
elismerﬂse, ahogyan kifejlesztett mÈdszertanŸval a KÛrt mindezt a mindennapok nyelvﬂre
leford„totta.
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MTV-online
KiosztottŸk a 2002. ﬂvi Magyar InnovŸciÈs Nagyd„jat
A vilŸg ma is szŸmtalan olyan talŸlmŸnyt, szabadalmat, innovŸciÈs teljes„tmﬂnyt ismer,
amelyek magyar tudŸs jÈvoltŸbÈl valÈsultak meg ﬂs magyar kutatÈk, fejlesztők munkŸjŸbÈl
vŸltak gyakorlattŸ.
Ezt MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk hangoztatta a 2002. ﬂvi Magyar InnovŸciÈs Nagyd„j ŸtadŸsi
Ûnnepsﬂgﬂn a Parlamentben.
HozzŸtette: a kutatŸsfejlesztﬂsben egyre inkŸbb erősÏdik a kÏzÏssﬂgi tevﬂkenysﬂg ﬂs az innovŸciÈ
leginkŸbb csapatmunka.
A 2002. ﬂvi Magyar InnovŸciÈs Nagyd„jat a Richter Gedeon Vegyﬂszeti GyŸr Rt. kapta a Paroxetin, a
Rexetin Òj magyar antidepresszŸns kﬂsz„tmﬂny hatÈanyaga c„mű innovŸciÈﬂrt.
SuperGamez | 2003. mŸrcius 27.
InnovŸciÈs d„jat kapott a K‘RT
Idﬂn tizenegyedik alkalommal „tﬂlte oda a Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny az InnovŸciÈs Nagyd„jat,
illetve tovŸbbi kilenc kiemelkedő innovŸciÈﬂrt jŸrÈ d„jat. ImmŸron mŸsodszor szerepel a d„jazottak
kÏzÏtt a K‘RT Rt., amely ezÒttal az Informatikai ﬂs H„rkÏzlﬂsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi Informatikai
InnovŸciÈs D„jŸban rﬂszesÛlt. Az elismerﬂst a K‘RT nemzetkÏzi szinten is kimagaslÈ adatvﬂdelmi,
adatbiztonsŸgi technolÈgiŸjŸﬂrt, mÈdszertanŸﬂrt ﬂs szaktudŸsŸﬂrt kapta.
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Az Ûnnepﬂlyes d„jŸtadŸsra mŸrcius 27-ﬂn kerÛlt sor a Parlamentben, a Nagyd„jat MŸdl Ferenc
kÏztŸrsasŸgi elnÏk, a K‘RT innovŸciÈs d„jŸt pedig KovŸcs KŸlmŸn, az IHM minisztere adta Ÿt.
Az ﬂvente egyszer oda„tﬂlt Nagyd„jat az a magyar magŸnvŸllalkozÈ vagy MagyarorszŸgon
bejegyzett tŸrsasŸg kapja, amely a d„jŸtadŸst megelőző ﬂvben a legnagyobb jelentősﬂgű, nagy
hasznot hozÈ innovŸciÈt valÈs„totta meg - magas sz„nvonalÒ Òj termﬂk vagy eljŸrŸs lﬂtrehozŸsa ﬂs
piaci bevezetﬂse rﬂvﬂn. Az innovŸciÈ alapja lehet kutatŸs-fejlesztﬂsi eredmﬂny, szabadalom, knowhow, technolÈgia-transzfer stb.
Idﬂn a b„rŸlÈbizottsŸg a formai ﬂs tartalmi szempontok alapjŸn a 66 beﬂrkezett pŸlyŸzatbÈl 63-at
minős„tett 2002-ben megvalÈsult eredmﬂnyes ﬂs sikeres innovŸciÈnak.

FKKLSò@F®PŒ A£G>HŒ /--/Œ
A K‘RT 1994-ben mŸr elnyerte az InnovŸciÈs Nagyd„jat az Adatmentﬂsi TechnolÈgia kidolgozŸsŸﬂrt.
Idﬂn a hatŸrainkon tÒl is sikeres Informatikai BiztonsŸgi TechnolÈgia (IBiT) kidolgozott
mÈdszertanŸval ﬂs alkalmazŸsŸval, valamint hazai ﬂs nemzetkÏzi piaci bevezetﬂsﬂvel pŸlyŸzott.
Az innovŸciÈ jelen esetben az informatikai biztonsŸg meghatŸrozhatÈvŸ, mﬂrhetővﬂ tﬂtelﬂre
irŸnyult, arra, hogy hogyan csÏkkenthető hatﬂkonyan ﬂs gazdasŸgosan egy vŸllalat informatikai
kockŸzata, ﬂs hogyan biztos„thatÈ a szervezetek Ûzleti folyamatainak folytonossŸga. A d„j annak az
elismerﬂse, ahogyan kifejlesztett mÈdszertanŸval a K‘RT mindezt a mindennapok nyelvﬂre
leford„totta.
A nemzetkÏzi statisztikai adatok szerint az informatikai beruhŸzŸsoknŸl a biztonsŸgra ford„tandÈ
keret napjainkban a 10%-os szintet kÏzel„ti meg. A megtﬂrÛlﬂs oldalŸrÈl vizsgŸlva, az IBiT-et
alkalmazÈ szervezeteknﬂl ﬂs cﬂgeknﬂl - becslﬂseink szerint - tÏbb mint ÏtmilliŸrdos megtakar„tŸs
jelentkezett, amely lﬂnyegﬂben a kockŸzatok, meghibŸsodŸsok szŸmŸnak csÏkkenﬂsﬂből, a
karbantartŸsi tevﬂkenysﬂg tervezettebb megvalÈs„tŸsŸbÈl, a kockŸzatkezelﬂs korszerű
mÈdszereinek Ûzleti alkalmazŸsŸbÈl szŸrmazott.
TőzsdeFÈrum | 2003. mŸrcius 27.
A Richter kapta az idei nagyd„jat
A 2002. ﬂvi Magyar InnovŸciÈs Nagyd„jat a Richter Gedeon Vegyﬂszeti GyŸr Rt. kapta a Paroxetin, a
Rexetin Òj magyar antidepresszŸns kﬂsz„tmﬂny hatÈanyaga c„mű innovŸciÈﬂrt. A d„jat ma adta Ÿt
MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk a Parlamentben.
A Richternek nem ez az első hasonlÈ elismerﬂse. 1996-ban a Szellemi Tulajdon VilŸgszervezete
(WIPO) a Richter Gedeon Rt.-t, mint a legakt„vabb szabadalmi bejelentőt, aranyﬂremmel tÛntette ki,
m„g a Magyar InnovŸciÈs SzÏvetsﬂg 1995-ben, 1996-ban, 1997-ben ﬂs 2001-ben innovŸciÈs
d„jban rﬂszes„tette. A most d„jazott, 2001 nyarŸn forgalomba hozott 20 mg-os Rexetin¶
kﬂsz„tmﬂny mŸr az első hÈnapokban is jelentős forgalmat ﬂrt el, 2002-ben pedig mŸr a teljes
antidepresszŸns piacon az előkelő harmadik helyet foglalta el. Ezzel a kﬂsz„tmﬂny Paroxetin
hatÈanyagon belÛli arŸnya 2002 vﬂgﬂre elﬂrte a kb. 90%-os piaci rﬂszesedﬂst. KÛlÏn kiemelhető,
hogy 2001. jÒliusi bevezetﬂse Èta a kﬂsz„tmﬂny mintegy 300 milliÈ forint megtakar„tŸst hozott az
OrszŸgos Egﬂszsﬂgbiztos„tŸsi PﬂnztŸr valamint a betegek szŸmŸra.
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Piac-Profit | 2003. mŸrcius 27.
InnovŸciÈs d„jat kapott a K‘RT
Idﬂn tizenegyedik alkalommal „tﬂlte oda a Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny az InnovŸciÈs Nagyd„jat,
illetve tovŸbbi kilenc kiemelkedő innovŸciÈﬂrt jŸrÈ d„jat. ImmŸron mŸsodszor szerepel a d„jazottak
kÏzÏtt a K‘RT Rt., amely ezÒttal az Informatikai ﬂs H„rkÏzlﬂsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi Informatikai
InnovŸciÈs D„jŸban rﬂszesÛlt.
A Magyar InnovŸciÈs Nagyd„jat a K‘RT nemzetkÏzi szinten is kimagaslÈ adatvﬂdelmi,
adatbiztonsŸgi technolÈgiŸjŸﬂrt, mÈdszertanŸﬂrt ﬂs szaktudŸsŸﬂrt kapta. Az Ûnnepﬂlyes d„jŸtadŸsra
mŸrcius 27-ﬂn kerÛlt sor a Parlamentben. A Nagyd„jat MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk, a K‘RT
innovŸciÈs d„jŸt pedig KovŸcs KŸlmŸn, az IHM minisztere adta Ÿt.
Az ﬂvente egyszer oda„tﬂlt Nagyd„jat az a magyar magŸnvŸllalkozÈ vagy MagyarorszŸgon
bejegyzett tŸrsasŸg kapja, amely a d„jŸtadŸst megelőző ﬂvben a legnagyobb jelentősﬂgű, nagy
hasznot hozÈ innovŸciÈt valÈs„totta meg - magas sz„nvonalÒ Òj termﬂk vagy eljŸrŸs lﬂtrehozŸsa ﬂs
piaci bevezetﬂse rﬂvﬂn. Az innovŸciÈ alapja lehet kutatŸs-fejlesztﬂsi eredmﬂny, szabadalom, knowhow, technolÈgia-transzfer stb.
Idﬂn a b„rŸlÈbizottsŸg a formai ﬂs tartalmi szempontok alapjŸn a 66 beﬂrkezett pŸlyŸzatbÈl 63-at
minős„tett 2002-ben megvalÈsult eredmﬂnyes ﬂs sikeres innovŸciÈnak.
A K‘RT 1994-ben mŸr elnyerte az InnovŸciÈs Nagyd„jat az Adatmentﬂsi TechnolÈgia KidolgozŸsŸﬂrt.
Idﬂn a hatŸrainkon tÒl is sikeres Informatikai BiztonsŸgi TechnolÈgia (IBiT) kidolgozott
mÈdszertanŸval ﬂs alkalmazŸsŸval, valamint hazai ﬂs nemzetkÏzi piaci bevezetﬂsﬂvel pŸlyŸzott.
Az innovŸciÈ jelen esetben az informatikai biztonsŸg meghatŸrozhatÈvŸ, mﬂrhetővﬂ tﬂtelﬂre
irŸnyult, arra, hogy hogyan csÏkkenthető hatﬂkonyan ﬂs gazdasŸgosan egy vŸllalat informatikai
kockŸzata, ﬂs hogyan biztos„thatÈ a szervezetek Ûzleti folyamatainak folytonossŸga. A d„j annak az
elismerﬂse, ahogyan kifejlesztett mÈdszertanŸval a K‘RT mindezt a mindennapok nyelvﬂre
leford„totta.
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A nemzetkÏzi statisztikai adatok szerint az informatikai beruhŸzŸsoknŸl a biztonsŸgra ford„tandÈ
keret napjainkban a 10%-os szintet kÏzel„ti meg. A megtﬂrÛlﬂs oldalŸrÈl vizsgŸlva, az IBiT-et
alkalmazÈ szervezeteknﬂl ﬂs cﬂgeknﬂl - becslﬂseink szerint - tÏbb mint ÏtmilliŸrdos megtakar„tŸs
jelentkezett, amely lﬂnyegﬂben a kockŸzatok, meghibŸsodŸsok szŸmŸnak csÏkkenﬂsﬂből, a
karbantartŸsi tevﬂkenysﬂg tervezettebb megvalÈs„tŸsŸbÈl, a kockŸzatkezelﬂs korszerű
mÈdszereinek Ûzleti alkalmazŸsŸbÈl szŸrmazott.
Az adatvﬂdelem ﬂs adatbiztonsŸg teljes palettŸjŸt ŸtfogÈ rendszer, a professzionŸlis
kockŸzatmenedzsment ﬂs az ISACA-vizsgŸs auditorok rﬂvﬂn ma a K‘RT az informatikai biztonsŸg
terÛletﬂnek egyik vezető szakﬂrtője.
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EBrÈker | 2003. mŸrcius 27.
A Richter kapta a 2002. ﬂvi Magyar InnovŸciÈs Nagyd„jat (2.)
Budapest (MTI/MTI-ECO) - A vilŸg ma is szŸmtalan olyan talŸlmŸnyt, szabadalmat, innovŸciÈs
teljes„tmﬂnyt ismer, amelyek magyar tudŸs jÈvoltŸbÈl valÈsultak meg ﬂs magyar kutatÈk, fejlesztők
munkŸjŸbÈl vŸltak gyakorlattŸ - hangoztatta MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk csÛtÏrtÏkÏn a 2002.
ﬂvi Magyar InnovŸciÈs Nagyd„j ŸtadŸsi Ûnnepsﬂgﬂn a Parlamentben.
HozzŸtette: a kutatŸsfejlesztﬂsben egyre inkŸbb erősÏdik a kÏzÏssﬂgi tevﬂkenysﬂg, az innovŸciÈ
leginkŸbb csapatmunkŸvŸ vŸlt.
A 2002. ﬂvi Magyar InnovŸciÈs Nagyd„jat a Richter Gedeon Vegyﬂszeti GyŸr Rt. kapta a Paroxetin, a
Rexetin Òj magyar antidepresszŸns kﬂsz„tmﬂny hatÈanyaga c„mű innovŸciÈﬂrt.
A nagyd„jat MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk adta Ÿt Bogsch Eriknek, a Richter Rt. elnÏkvezﬂrigazgatÈjŸnak, aki a d„j Ÿtvﬂtele utŸn elmondta: az InnovŸciÈs Nagyd„j elismerﬂs a Richter
vegyﬂszmﬂrnÏkeinek szÈl.
A GazdasŸgi ﬂs KÏzlekedﬂsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi Ipari InnovŸciÈs D„j elismerﬂsben a Mediso
Orvosi Berendezﬂs Fejlesztő ﬂs Szerviz Kft. rﬂszesÛlt a NuclineTM DH-V ﬂs D90 kﬂtdetektoros
kamera csalŸdﬂrt.
Az OktatŸsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi InnovŸciÈs D„j elismerﬂsben rﬂszesÛlt a BorsodChem Rt. a lŸgy
poliuretŸn habok alapanyaga, a toluilﬂn-diizocianŸt gyŸrtŸsŸnak hasznos„tŸsŸﬂrt, a termﬂk piaci
bevezetﬂsﬂﬂrt.
Az Informatikai ﬂs H„rkÏzlﬂsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi Informatikai InnovŸciÈs D„j elismerﬂsben
rﬂszesÛlt a KÛrt Computer RendszerhŸz Rt. az Informatikai BiztonsŸgi TechnolÈgiai (IBiT)
mÈdszertanŸnak ﬂs alkalmazŸs-technolÈgiŸjŸnak kidolgozŸsŸﬂrt, valamint a hazai ﬂs a nemzetkÏzi
piaci bevezetﬂsﬂﬂrt.
A FÏldművelﬂsÛgyi ﬂs Vidﬂkfejlesztﬂsi Minisztﬂrium Ÿltal felajŸnlott 2002. ﬂvi AgrŸr InnovŸciÈs
D„jban rﬂszesÛlt a Champignon Union Kft. a Gruiz Bio Interakt„v System gombakomposzt
szabadalmi ﬂrtﬂkű technolÈgiai know-how innovŸciÈﬂrt.
A KÏrnyezetvﬂdelmi ﬂs V„zÛgyi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi KÏrnyezetvﬂdelmi InnovŸciÈs D„j elismerﬂst
kapta a GRP Plasticorr Kft. a Plastimol D, a megb„zhatÈ talaj- ﬂs v„zvﬂdelem innovŸciÈﬂrt.
A Magyar Szabadalmi Hivatal 2002. ﬂvi InnovŸciÈs D„j kitÛntetﬂst nyerte el az Elektronika
πtviteltechnikai SzÏvetkezet kŸbelmﬂrő műszercsalŸdja.
A Magyar Kereskedelmi ﬂs Iparkamara 2002. ﬂvi InnovŸciÈs D„jŸt kapta a Mol Rt. a Mol Tempo 99
EVO kÏrnyezetbarŸt, prﬂmium motorbenzinﬂﬂrt.
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A Budapesti Kereskedelmi ﬂs Iparkamara 2002. ﬂvi InnovŸciÈs D„j elismerﬂsben rﬂszesÛlt a
MultiRŸciÈ GazdasŸg- ﬂs PﬂnzÛgyinformatikai Fejlesztő ﬂs SzolgŸltatÈ Kft. a Magyar Office irodai
szoftvercsalŸdﬂrt.
Az Ipar Műszaki Fejlesztﬂsﬂﬂrt Alap„tvŸny 2002. ﬂvi InnovŸciÈs D„j elismerﬂst kapta a Dunaferr
Acﬂlművek kft. az acﬂlgyŸrtŸs sorŸn kﬂpződő konverter salak csapolŸs kÏzbeni ﬂrzﬂkelﬂsﬂnek
fejlesztﬂse, mennyisﬂgﬂnek meghatŸrozŸsa ﬂs a salak csÏkkentﬂse megoldŸsﬂrt.
Szalay-Berzeviczy GŸbor, a GazdasŸgi ﬂs KÏzlekedﬂsi Minisztﬂrium politikai ŸllamtitkŸra az
Ûnnepsﬂgen azt hangsÒlyozta, hogy a tudŸsgazdasŸg erős„tﬂsﬂvel kapcsolatos feladat az innovŸciÈ
lﬂtrejÏttﬂnek előseg„tﬂse, alkalmazŸsŸnak felgyors„tŸsa. A hazai innovŸciÈ alkalmazŸsŸt a
hatﬂkony szabadalmi rendszer is ÏsztÏnzi. Az ŸllamtitkŸr szÈlt arrÈl, hogy a kormŸny mŸsodik fﬂlﬂvi
jogalkotŸsi programjŸban szerepel az innovŸciÈs tÏrvﬂny.
A Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny Ÿltal ki„rt 2002. ﬂvi Magyar InnovŸciÈs Nagyd„j pŸlyŸzatra a februŸr
25-i hatŸridőig 66 pŸlyŸzat ﬂrkezett, ebből 63-at ﬂrtﬂkeltek.
A Magyar InnovŸciÈs SzÏvetsﬂg adatai szerint a 63 pŸlyŸzatban szereplő adatok szerint a d„jazott
innovŸciÈkkal 35 milliŸrd forint tÏbbleteredmﬂnyt ﬂrtek el a cﬂgek a mÒlt ﬂvben.
A megtakar„tŸsok, ŸrcsÏkkentő hatŸs, a kÏrnyezetvﬂdelmi szempontok ﬂrvﬂnyesÛlﬂse nyomŸn
tovŸbbi tÏbb mint 30 milliŸrd forint tŸrsadalmi haszon keletkezett.
Ma.hu | 2003. mŸrcius 27.
DepressziÈ elleni kﬂsz„tmﬂny nyerte az InnovŸciÈs Nagyd„jat
TÏbb mint 30 milliŸrd forintnyi tŸrsadalmi haszon keletkezett a tavalyi ﬂv sorŸn a Magyar InnovŸciÈs
Alap„tvŸny Ÿltal ki„rt InnovŸciÈs Nagyd„j pŸlyŸzatŸn ﬂrtﬂkelt 63 fejlesztﬂs megvalÈs„tŸsa rﬂvﬂn.
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Bevezetﬂse Èta 300 milliÈ forintot takar„tott meg az OrszŸgos EgﬂszsﬂgÛgyi PﬂnztŸr, ﬂs a betegek
rﬂszﬂre az idei InnovŸciÈs Nagyd„j nyertese, a Richter Gedeon Rt. Rexetin kﬂsz„tmﬂnyﬂnek sajŸt
fejlesztﬂsű Paroxetin hatÈanyaga. A d„jat MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk adta Ÿt Bogsch Erik
vezﬂrigazgatÈnak.
A pŸlyŸzÈ vŸllalatok ﬂs tŸrsasŸgok maguk Ïsszesen kÏzel 35 milliŸrd forint tÏbbleteredmﬂnyt ﬂrtek
el, melynek jelentős rﬂsze a vŸllalatok exportjŸbÈl szŸrmazik. A pŸlyŸzatok 76%-a sajŸt, 14%
minisztﬂriumi, 10% pedig kÛlfÏldi anyagi forrŸsbÈl valÈsult meg.
Az innovŸciÈknak eredmﬂnyesnek kell lenniÛk.
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Amikor a vilŸg az atomizŸlŸs felﬂ halad, a kutatŸs terÛlete ﬂppen a kÏzÏssﬂgi alkotŸst erős„ti. Az
innovŸciÈ csapatmunka, mely kﬂt szinten ﬂp„tkezik: nem elﬂg felﬂp„teni az Òj„tŸst, beﬂp„teni,
megtÏlteni is tudni kell, eredmﬂnyesﬂ kell tenni - mondta bevezető beszﬂdﬂben MŸdl Ferenc
kÏztŸrsasŸgi elnÏk.
KormŸnyzati seg„tsﬂg a vŸllalati innovŸciÈnak
Szalay-Berzeviczy GŸbor, a GazdasŸgi ﬂs KÏzlekedﬂsi Minisztﬂrium politikai ŸllamtitkŸra
elmondta, MagyarorszŸgon 2000 Èta folyamatosan nő a kutatŸs ﬂs fejlesztﬂs terÛletﬂnek
tŸmogatŸsa, melynek hatŸsŸra tÏbb multinacionŸlis cﬂg telep„tette hazŸnkba K+F bŸzisŸt.
A kormŸnyzat cﬂlja emellett a hazai vŸllalati K+F ÏsztÏnzﬂse, valamint a kis- ﬂs kÏzﬂpvŸllalkozŸsok
innovat„v kezdemﬂnyezﬂseinek előseg„tﬂse. Ezek a tervek kﬂpezik alapjŸt a jelenleg tŸrcakÏzi
egyeztetﬂsen lﬂvő, mŸsodik fﬂlﬂvi jogalkotŸs folyamatŸba tervezett InnovŸciÈs TÏrvﬂnynek is.
300 milliÈ forintos megtakar„tŸs, 1 milliŸrdos bevﬂtel
Az idei nagyd„j nyertese a Richter Gedeon Vegyﬂszeti GyŸr Rt. "Paroxetin, a Rexetin Òj magyar
antidepresszŸns kﬂsz„tmﬂny hatÈanyaga" c„mű pŸlyŸzata nyerte el, amely egy a felnőtt tŸrsadalom
egyÏtÏdﬂt ﬂrintő depressziÈ kezelﬂsﬂre szolgŸlÈ, kevﬂs mellﬂkhatŸssal jŸrÈ hatÈanyag kidolgozŸsŸt
ﬂs forgalomba hozŸsŸt jelenti.
A cﬂg kutatÈi a 90-es ﬂvek Èta dolgoztak egy sajŸt paroxetin hatÈanyaggyŸrtŸsi eljŸrŸs
kidolgozŸsŸn, valamint az eredetileg dŸn fejlesztﬂsű Seroxat antidepresszŸns gyÈgyszerrel
egyenﬂrtﬂkű kﬂsz„tmﬂny kifejlesztﬂsﬂn ﬂs hazai forgalomba hozatalŸn.
Az innovŸciÈ eredmﬂnyekﬂnt 2001-ben hazŸnkban is piacra kerÛlt a Rexetin elnevezﬂsű gyÈgyszer,
melyből a Richter Gedeon Rt.-nek 2002-ben kÏzel 1 milliŸrd forint bevﬂtele, az OEP-nek ﬂs a
betegeknek pedig 300 milliÈ forint megtakar„tŸsa szŸrmazott.
T„z ﬂv, 82 elismerﬂs a magyar kutatÈknak
A Magyar InnovŸciÈs SzÏvetsﬂg 1991-ben hozta lﬂtre az InnovŸciÈs Nagyd„jat, melyet azÈta ﬂvente
egyszer kaphat meg olyan MagyarorszŸgon bejegyzett tŸrsasŸg vagy egyﬂni vŸllalkozÈ, aki a
d„jŸtadŸst megelőző ﬂvben nagy jelentősﬂgű innovŸciÈt valÈs„tott meg, ﬂs ennek rﬂvﬂn kiemelkedő
hasznot ﬂrt el. A pŸlyŸzatot 1993-ban hirdettﬂk meg első „zben, azÈta 82 kÛlÏnbÏző pŸlyŸzat
kapott elismerﬂst.
Az idﬂn beﬂrkezett 66 pŸlyŸzatbÈl a 15 tagÒ zsűri 63 pŸlyŸzatot minős„tett megvalÈsult,
eredmﬂnyes ﬂs sikeres innovŸciÈnak. Az ﬂrtﬂkelﬂs sorŸn legnagyobb sÒllyal az Òj„tŸs Ÿltal a
pŸlyŸzÈnŸl Ûzleti eredmﬂny vagy egyﬂb előny szerepelt, de a b„rŸlÈbizottsŸg figyelembe vette az
eredetisﬂget is, valamint hogy a bevezetett eljŸrŸs, technolÈgiai Òj„tŸs mennyiben hasznos a
tŸrsadalom szŸmŸra.
A korŸbbi ﬂvek nyertes pŸlyŸzatai megtalŸlhatÈak a Magyar InnovŸciÈs SzÏvetsﬂg honlapjŸn.
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Prim Online | 2003. mŸrcius 28.
InnovŸciÈs D„jat kapott a MagyarOffice
forrŸs: Prim Online, (hirek@prim.hu)

A Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny Ÿltal ki„rt pŸlyŸzaton a MultiRŸciÈ Kft. "A MagyarOffice irodai
szoftvercsalŸd kifejlesztﬂse ﬂs piaci bevezetﬂse" c„mű pŸlyŸzata a Budapesti Kereskedelmi ﬂs
Iparkamara InnovŸciÈs D„jŸt nyerte el.
A d„jat Dr. Banai MiklÈs Ûgyvezető igazgatÈ - a Parlamentben rendezett Ûnnepﬂlyes d„jŸtadŸson - Koji
LŸszlÈtÈl a Budapesti Kereskedelmi ﬂs Iparkamara elnÏkﬂtől vehette Ÿt. Az innovŸciÈ ﬂrtﬂkelﬂsﬂben
kiemelt szerepet jŸtszott a szoftver/hardver beszerzﬂsi ŸrhŸnyados 1 alŸ szor„tŸsa valamint az,
hogy az ﬂrtﬂkes„tett 17000 licenc rﬂvﬂn a jelentősen kedvezőbb Ÿr ﬂs az azonos minősﬂg
kÏvetkeztﬂben kb. 1,5 milliŸrd Ft megtakar„tŸs jelentkezett a felhasznŸlÈknŸl. A b„rŸlÈbizottsŸg
nagyra ﬂrtﬂkelte a jogkÏvető magatartŸs erős„tﬂsﬂre valamint kvalifikŸlt munkahelyteremtﬂsre
gyakorolt hatŸst is.
Klick | 2003. mŸrcius 28.
πtadtŸk az InnovŸciÈs D„jakat
10 InnovŸciÈs D„jat adtak Ÿt ma a Parlamentben, kÏztÛk Magyar BŸlint adta Ÿt az OktatŸsi
Minisztﬂrium InnovŸciÈs d„jŸt.
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A d„jakat illetve a Nagyd„jat a legnagyobb jelentősﬂgű ﬂs nagy hasznot hozÈ innovŸciÈ (magas
sz„nvonalÒ Òj termﬂkek, Òj szolgŸltatŸsok, stb. lﬂtrehozŸsa ﬂs sikeres piaci bevezetﬂse) megvalÈs„tÈ
vŸllalkozŸsok kapjŸk. Az ﬂrtﬂkelﬂsnﬂl fontos szempontnak szŸm„t az innovŸciÈ eredetisﬂge,
Òjszerűsﬂge. A fejlett orszŸgok GDP-jﬂnek 60%-a az innovŸciÈbÈl szŸrmazik. A Nagyd„j pŸlyŸzatot a
Magyar InnovŸciÈs SzÏvetsﬂg Ÿltal lﬂtrehozott Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny ﬂvente szervezi. A
2003. februŸr 25-ei hatŸridőre 66 pŸlyŸzat ﬂrkezett be, amelyből a 15 tagÒ zsűri 13 pŸlyŸzatot
„tﬂlt a legsikeresebbnek, kÏzÛlÛk is a legjobb rﬂszesÛlt a Nagyd„jban. Ez ﬂvben a Nagyd„jat a Richter
Gedeon Vegyﬂszeti GyŸr Rt. a "Paroxetin, a Rexetin Òj magyar antidepresszŸns kﬂsz„tmﬂny
hatÈanyaga" c„mmel nyerte. SzŸmos kutatŸsi terÛlet mellett az OktatŸsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi
InnovŸciÈs D„jŸban rﬂszesÛlt a BorsodChem Rt., "“j műanyag alapanyag gyŸrtŸsa MagyarorszŸgon
(A lŸgy poliuretŸn habok alapanyaga, a toluilﬂn-diizocianŸt (TDI) gyŸrtŸsŸnak honos„tŸsa ﬂs a
termﬂk piaci bevezetﬂse)" c. innovŸciÈjŸﬂrt. A d„jat Magyar BŸlint oktatŸsi miniszter adta Ÿt KovŸcs
LŸszlÈ, Ûgyvezető igazgatÈnak. Az InnovŸciÈs Nagyd„j PŸlyŸzatot egyﬂbkﬂnt nﬂgy minisztﬂrium,
ezen k„vÛl kﬂt iparkamara, az Ipar Műszaki Fejlesztﬂsﬂﬂrt Alap„tvŸny ﬂs a Magyar Szabadalmi
Hivatal tŸmogatta.
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¡szak-MagyarorszŸg-Online | 2003. mŸrcius 28.
InnovŸciÈs d„jas a BorsodChem
Budapest (¡M) - Tavaly a TVK, idﬂn a BorsodChem a d„jazott!
Az OktatŸsi Minisztﬂrium InnovŸciÈs D„jŸt ﬂrdemelte ki az "“j műanyag-alapanyag gyŸrtŸsa
MagyarorszŸgon (A lŸgy poliuretŸnhabok alapanyaga, a toluilﬂn-diizocianŸt (TDI) gyŸrtŸsŸnak
honos„tŸsa ﬂs a termﬂk piaci bevezetﬂse)" c„mű innovŸciÈ. MegvalÈs„tÈja megyﬂnk ﬂs hazŸnk egyik
legnagyobb vegyipari vŸllalata, a BorsodChem Rt.
A tŸrsasŸg 1999 ﬂs 2002 mŸrciusa kÏzÏtt ﬂp„tette ki - rﬂszben sajŸt forrŸsbÈl, rﬂszben banki
hitelből finansz„rozva - az ﬂvenkﬂnt 60 ezer tonna kapacitŸsÒ lŸgy habok alapanyagŸul szolgŸlÈ TDIÛzemﬂt. A BorsodChem az ﬂvenkﬂnti 60 ezer tonnŸs kapacitŸs kiﬂp„tﬂsﬂvel az eurÈpai TDI-kapacitŸs
kÏzel 20 szŸzalﬂkŸval rendelkezik. Mindezeket ﬂrtﬂkelve nyerte el a BorsodChem Rt. pŸlyŸzata az
OktatŸsi Minisztﬂrium InnovŸciÈs D„jŸt, amelyet tegnap dﬂlelőtt vehettek Ÿt a Parlamentben.
HajdÒ-Bihari NaplÈ-Online | 2003. mŸrcius 28.
rÏviden
Bogsch Erik vezﬂrigazgatÈ vehette Ÿt cﬂge nevﬂben a 2002-es InnovŸciÈs Nagyd„jat MŸdl Ferenctől.
A Richter Gedeon Rt. egy Òj magyar antidepresszŸns hatÈanyaga c„mű fejlesztﬂsﬂﬂrt ﬂrdemelte ki az
elismerﬂst.
EduPort | 2003. mŸrcius 28.
πtadtŸk az InnovŸciÈs D„jakat
10 InnovŸciÈs D„jat adtak Ÿt ma a Parlamentben, kÏztÛk Magyar BŸlint adta Ÿt az OktatŸsi
Minisztﬂrium InnovŸciÈs d„jŸt.
A d„jakat illetve a Nagyd„jat a legnagyobb jelentősﬂgű ﬂs nagy hasznot hozÈ innovŸciÈt (magas
sz„nvonalÒ Òj termﬂkek, Òj szolgŸltatŸsok, stb. lﬂtrehozŸsa ﬂs sikeres piaci bevezetﬂse) megvalÈs„tÈ
vŸllalkozŸsok kapjŸk. Az ﬂrtﬂkelﬂsnﬂl fontos szempontnak szŸm„t az innovŸciÈ eredetisﬂge,
Òjszerűsﬂge. A fejlett orszŸgok GDP-jﬂnek 60%-a az innovŸciÈbÈl szŸrmazik. A Nagyd„j pŸlyŸzatot a
Magyar InnovŸciÈs SzÏvetsﬂg Ÿltal lﬂtrehozott Magyar InnovŸciÈs
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Alap„tvŸny ﬂvente szervezi. A 2003. februŸr 25-ei hatŸridőre 66 pŸlyŸzat ﬂrkezett be, amelyből a
15 tagÒ zsűri 13 pŸlyŸzatot „tﬂlt a legsikeresebbnek, kÏzÛlÛk is a legjobb rﬂszesÛlt a Nagyd„jban. Ez
ﬂvben a Nagyd„jat a Richter Gedeon Vegyﬂszeti GyŸr Rt. a "Paroxetin, a Rexetin Òj magyar
antidepresszŸns kﬂsz„tmﬂny hatÈanyaga" c„mmel nyerte.
SzŸmos kutatŸsi terÛlet mellett az OktatŸsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi InnovŸciÈs D„jŸban rﬂszesÛlt a
BorsodChem Rt., "“j műanyag alapanyag gyŸrtŸsa MagyarorszŸgon (A lŸgy poliuretŸn habok
alapanyaga, a toluilﬂn-diizocianŸt (TDI) gyŸrtŸsŸnak honos„tŸsa ﬂs a termﬂk piaci bevezetﬂse)" c.
innovŸiÈjŸﬂrt. A d„jat Magyar BŸlint oktatŸsi miniszter adta Ÿt KovŸcs LŸszlÈ, Ûgyvezető
igazgatÈnak. Az InnovŸciÈs Nagyd„j PŸlyŸzatot egyﬂbkﬂnt nﬂgy minisztﬂrium, ezen k„vÛl kﬂt
iparkamara, az Ipar Műszaki Fejlesztﬂsﬂﬂrt Alap„tvŸny ﬂs a Magyar Szabadalmi Hivatal tŸmogatta.
E-Kereskedelem.hu | 2003. mŸrcius 27.
K‘RT InnovŸciÈs d„j
[e-gazdasŸg], PŸnczﬂl GŸbor, e-mail: gpanczel@e-kereskedelem.hu (munkatŸrsunktÈl)
ImmŸron mŸsodszor szerepel a Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny d„jazottjai kÏzÏtt a K‘RT Rt., amely
ezÒttal az Informatikai ﬂs H„rkÏzlﬂsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi Informatikai InnovŸciÈs D„jŸban
rﬂszesÛlt. Az elismerﬂst a K‘RT nemzetkÏzi szinten is kimagaslÈ adatvﬂdelmi, adatbiztonsŸgi
technolÈgiŸjŸﬂrt, mÈdszertanŸﬂrt ﬂs szaktudŸsŸﬂrt kapta.
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Az elismerﬂst a K‘RT nemzetkÏzi szinten is kimagaslÈ adatvﬂdelmi, adatbiztonsŸgi
technolÈgiŸjŸﬂrt, mÈdszertanŸﬂrt ﬂs szaktudŸsŸﬂrt kapta. Az Ûnnepﬂlyes d„jŸtadŸsra mŸrcius 27-ﬂn
kerÛlt sor a Parlamentben, a Nagyd„jat MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk, a K‘RT innovŸciÈs d„jŸt
pedig KovŸcs KŸlmŸn, az IHM minisztere adta Ÿt.
Az ﬂvente egyszer oda„tﬂlt Nagyd„jat az a magyar magŸnvŸllalkozÈ vagy MagyarorszŸgon
bejegyzett tŸrsasŸg kapja, amely a d„jŸtadŸst megelőző ﬂvben a legnagyobb jelentősﬂgű, nagy
hasznot hozÈ innovŸciÈt valÈs„totta meg - magas sz„nvonalÒ Òj termﬂk vagy eljŸrŸs lﬂtrehozŸsa ﬂs
piaci bevezetﬂse rﬂvﬂn. Az innovŸciÈ alapja lehet kutatŸs-fejlesztﬂsi eredmﬂny, szabadalom, knowhow, technolÈgia-transzfer stb.
Idﬂn a b„rŸlÈbizottsŸg a formai ﬂs tartalmi szempontok alapjŸn a 66 beﬂrkezett pŸlyŸzatbÈl 63-at
minős„tett 2002-ben megvalÈsult eredmﬂnyes ﬂs sikeres innovŸciÈnak.
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A K‘RT 1994-ben mŸr elnyerte az InnovŸciÈs Nagyd„jat az Adatmentﬂsi TechnolÈgia KidolgozŸsŸﬂrt.
Idﬂn a hatŸrainkon tÒl is sikeres Informatikai BiztonsŸgi TechnolÈgia (IBiT) kidolgozott
mÈdszertanŸval ﬂs alkalmazŸsŸval, valamint hazai ﬂs nemzetkÏzi piaci bevezetﬂsﬂvel pŸlyŸzott.
Az innovŸciÈ jelen esetben az informatikai biztonsŸg meghatŸrozhatÈvŸ, mﬂrhetővﬂ tﬂtelﬂre
irŸnyult, arra, hogy hogyan csÏkkenthető hatﬂkonyan ﬂs gazdasŸgosan egy vŸllalat informatikai
kockŸzata, ﬂs hogyan biztos„thatÈ a szervezetek Ûzleti folyamatainak folytonossŸga. A d„j annak az
elismerﬂse, ahogyan kifejlesztett mÈdszertanŸval a K‘RT mindezt a mindennapok nyelvﬂre
leford„totta.
A nemzetkÏzi statisztikai adatok szerint az informatikai beruhŸzŸsoknŸl a biztonsŸgra ford„tandÈ
keret napjainkban a 10%-os szintet kÏzel„ti meg. A megtﬂrÛlﬂs oldalŸrÈl vizsgŸlva, az IBiT-et
alkalmazÈ szervezeteknﬂl ﬂs cﬂgeknﬂl - becslﬂseink szerint - tÏbb mint ÏtmilliŸrdos megtakar„tŸs
jelentkezett, amely lﬂnyegﬂben a kockŸzatok, meghibŸsodŸsok szŸmŸnak csÏkkenﬂsﬂből, a
karbantartŸsi tevﬂkenysﬂg tervezettebb megvalÈs„tŸsŸbÈl, a kockŸzatkezelﬂs korszerű
mÈdszereinek Ûzleti alkalmazŸsŸbÈl szŸrmazott.
Duna Tv: H„radÈ | 2003. mŸrcius 27.
Tizenegyedik alkalommal adtŸk Ÿt a parlamentben az innovŸciÈs d„jakat
Idﬂn 10 arra ﬂrdemes hazai fejlesztﬂs rﬂszesÛlt elismerﬂsben, a gyÈgyszergyŸrtŸstÈl a kohŸszatig.
A fejlett nyugati orszŸgokban a GDP 60-80 szŸzalﬂkŸt ford„tjŸk innovŸciÈra. Egy luxusautÈban ma
mŸr tÏbb az informatikai kapacitŸs, mint annak idejﬂn az ApollÈ 11 űrhajÈban. Ezzel a pﬂldŸval
ﬂrzﬂkeltette a gazdasŸgi tŸrca ŸllamtitkŸra, hogy a kormŸny mennyire tudatŸban van a kutatŸsfejlesztﬂs ﬂs az innovŸciÈ jelentősﬂgﬂnek. 2003. mŸsodik felﬂben remﬂlhetően az OrszŸggyűlﬂs elﬂ
kerÛl az Òj innovŸciÈs tÏrvﬂny. A talŸlﬂkony, problﬂma-ﬂrzﬂkeny MagyarorszŸg nyilvŸnul meg a
sikeres innovŸciÈs fejlesztﬂsekben - hangsÒlyozta MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk. - A vilŸg ma is
szŸmtalan olyan szabadalmat, talŸlmŸnyt, innovŸciÈs teljes„tmﬂnyt ismer, amelyek egy-egy
magyar Ÿlma jÈvoltŸbÈl valÈsulhattak meg, magyar kutatÈk fejlesztőmunkŸja Ÿltal vŸltak a
gyakorlat rﬂszﬂvﬂ. Az innovŸciÈs nagyd„jat idﬂn a Richter Gedeon Vegyﬂszeti GyŸr kutatÈcsoportja
kapta egy modern hatŸsmechanizmussal műkÏdő antidepresszŸns gyÈgyszer kifejlesztﬂsﬂﬂrt. A
szer a hasonlÈ kÛlfÏldi gyÈgyszereknﬂl jÈval olcsÈbb. Felmﬂrﬂsek szerint MagyarorszŸgon a nők 25
szŸzalﬂkŸnŸl, ﬂs a fﬂrfiak 10 szŸzalﬂkŸnŸl jelentkezik a mŸr-mŸr nﬂpbetegsﬂgnek szŸm„tÈ
depressziÈ. - Ez egy rendk„vÛl korszerű gyÈgyszer ﬂs a terŸpiŸban azt tudom mondani, hogy
nﬂlkÛlÏzhetetlen. A medicinŸt egyﬂbkﬂnt 1 milliŸrdos kÏltsﬂggel sikerÛlt kifejleszteni.
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Kossuth RŸdiÈ: Esti KrÈnika | 2003. mŸrcius 27.
A kÏztŸrsasŸgi elnÏk Ÿtadta az InnovŸciÈs Nagyd„jat a gazdasŸgi tŸrca kﬂpviselői pedig az
ipari innovŸciÈs d„jakat
TudÈs„tÈnk Bőti Attila
Egy depressziÈ elleni kﬂsz„tmﬂny hatÈanyagŸnak kifejlesztﬂsﬂﬂrt a Richter Gedeon Vegyﬂszeti GyŸr
Rt. ﬂrdemelte ki a 2002-es Magyar InnovŸciÈs Nagyd„jat. TovŸbbi innovŸciÈs d„jakat „gﬂrtek oda a
szaktŸrcŸk a kÛlÏnbÏző terÛleteken pŸlyŸzÈknak, „gy pﬂldŸul elismerﬂsben rﬂszesÛlt egy Òj
sz„vvizsgŸlÈ kameracsalŸd, egy műanyag alapanyag-gyŸrtŸsi technolÈgia, a kÏrnyezetbarŸt TEMPO
99 EVO Motorbenzin, illetve a szŸm„tÈgﬂpes rendszerek biztonsŸgi technolÈgiŸjŸnak kidolgozŸsa. A
d„j oda„tﬂlﬂsﬂnﬂl az eredetisﬂg mellet elsősorban azt vette figyelembe a Magyar InnovŸciÈs
Alap„tvŸny, hogy egyrﬂszt az adott Òj„tŸs milyen hasznot hoz a tŸrsadalomnak, mŸsrﬂszt milyen
Ûzleti eredmﬂnyt jelent a kifejlesztőnek. Idﬂn 66 pŸlyŸzat ﬂrkezett a d„jra, kÏzÛlÛk tizet jutalmazott
az alap„tvŸny, melynek elnÏke, Pakucs JŸnos az ŸtadŸson kiemelte: az elmÒlt t„z ﬂv alatt a hazai
kutatŸs-fejlesztﬂs jelentős gazdasŸgi eredmﬂnyt hozÈ Òj„tŸsai kÏzÛl 516-ot d„jaztak. Mint mondta:
tapasztalatai szerint az Ÿltaluk ismert cﬂgek ŸrbevﬂtelÛk 5-10, de van ahol 20 szŸzalﬂkŸt is
fejlesztﬂsre ford„tjŸk.
Ennek bevﬂteli oldalon is megvan az eredmﬂnye, hiszen a 66 jelentkezőnﬂl csak a 2002-es Òj„tŸsok
50 milliŸrd tÏbbletbevﬂtelt ﬂs Ûzleti hasznot jelentettek a vŸllalkozŸsok ﬂs a magyar gazdasŸg
szŸmŸra. Elhangzott: annŸl is fontosabb a folyamatos fejlesztﬂs, mert a fejlett orszŸgok bruttÈ
nemzeti termﬂkﬂnek nÏvekedﬂsﬂben akŸr 60-80 szŸzalﬂk is az innovŸciÈbÈl szŸrmazik.
Kossuth Reggeli: Dﬂli KrÈnika | 2003. mŸrcius 28.
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A vilŸg ma isÉ
É szŸmtalan olyan talŸlmŸnyt, szabadalmat, innovŸciÈs teljes„tmﬂnyt ismer, amelyek a magyar
tudŸs jÈvoltŸbÈl valÈsultak meg. A magyar kutatÈk, fejlesztők munkŸja rﬂvﬂn vŸltak gyakorlattŸ
mondta a kÏztŸrsasŸgi elnÏk a 2002. ﬂvi Magyar InnovŸciÈs Nagyd„j ŸtadŸsŸn a Parlamentben.
Bősze Attila elsőkﬂnt a Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny elnÏkﬂt kﬂrdezi.
- 11. ﬂv „tﬂli oda az InnovŸciÈs Nagyd„jat ﬂs a d„jakat a Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny azoknak a
vŸllalkozŸsoknak, amelyek az adott ﬂvben jelentős gazdasŸgi sikert ﬂrnek el. Ki lehet-e forintban
fejezni, hogy fejezni, hogy ezek mekkora hasznos hajtanak a magyar gazdasŸgnak?
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- Nemcsak, hogy ki lehet, ki is kell fejezni, ezzel lehet ugyanis dokumentŸlni, bizony„tani, hogy a
tudomŸny, a kutatŸs eredmﬂnyei, azok a gazdasŸgban megtﬂrÛlnek. Minden ﬂvben kiszŸmoljuk,
hogy csak azok az innovŸciÈk, amelyek az InnovŸciÈs Nagyd„j pŸlyŸzatok jelennek, mert azﬂrt
MagyarorszŸgon sokkal tÏbb innovŸciÈ van ﬂs kell is, hogy legyen. Az elmÒlt ﬂvben tÏbb mint 50
milliŸrd tÏbbletbevﬂtelt hoztak a gazdasŸgnak.Ez idﬂn 65 vŸllalkozŸs volt, ebből 10 kapott d„jat.
KÏzismert ma mŸr az is, hogy a GDP nÏvekedﬂsﬂnek a fejlett orszŸgokban 70-80%-a az
innovŸciÈbÈl szŸrmazik.
- A szellemi tőkﬂnt megvan hozzŸnk, miﬂrt kisebb az innovŸciÈs kedv?
- Az innovŸciÈhoz tÏbbre van szÛksﬂg, mint szellemi tőke, egy olyan komplex kÏrnyezetre, amely
az innovŸciÈ irŸnt, az Òj termﬂkek irŸnt hÒzÈerőt jelent, sz„vÈ hatŸsa van a gazdasŸgra. Az
innovŸciÈbarŸt gazdasŸgi kÏrnyezet MagyarorszŸgon mﬂg nem jÏtt igazŸn lﬂtre. Ahhoz, hogy
igazŸn lﬂtrejÏjjÏn, ezeket a kutatŸsokat, fejlesztﬂseket tŸmogatni kell.
- Amikor 1992-ben belevŸgtak ebbe, mi motivŸlta ÏnÏket?
- Meg voltunk győződve arrÈl, hogy a gazdasŸgnak a motorja az innovŸciÈ. Abban az időben mﬂg
az innovŸciÈ szÈt is ritkŸn hasznŸltŸk, a fogalom mellﬂ a tartalmat sem tudtŸk pontosan mellﬂ
helyezni. Maga a d„jrendszer azﬂrt sikertÏrtﬂnet, mert a tŸrsadalom szŸmŸra kÏzvet„tette az
innovŸciÈ fogalmŸt, eredmﬂnyeit.
- Mi jŸr ezzel a d„jjal?
- Az innovŸciÈs nagyd„jjal egy Borsos MiklÈs Ÿltal kﬂsz„tett bronz kisszobor, egymilliÈ forint
jutalom, de ﬂn azt gondolom, hogy ezeknﬂl az elismerﬂseknﬂl sokkal nagyobb az az ismertsﬂg,
publicitŸs, amit ezek a vŸllalkozŸsok megkapnak. Az elmÒlt ﬂvben felmﬂrtÛk, hogy az innovŸciÈs
nagyd„jat nyert vŸllalkozŸsok kÏzel duplŸztŸk piaci ismertsﬂgÛket.
- NemzetkÏzi felmﬂrﬂsek szerint a nők egynegyede, a fﬂrfiak kÏzÛl minden 10. depressziÈs
ﬂletÛkben legalŸbb egyszer. Gondoltak-e erre a statisztikŸra, amikor nekilŸttak egy depressziÈ
elleni gyÈgyszer hatÈanyagŸnak kifejlesztﬂsﬂhez? Bogsch Erik, aki az innovŸciÈs nagyd„jat
elnyerő Richter Gedeon Vegyﬂszeti GyŸr Rt. VezﬂrigazgatÈja.
- Sajnos lŸtjuk, hogy a depressziÈ az egy terjedő problﬂma a vilŸg minden orszŸgŸban, ﬂs
termﬂszetesen, amikor Òj gyÈgyszer kifejlesztﬂsﬂre gondolunk, akkor ezt is figyelembe vesszÛk.
- Beszﬂlt-e a kutatÈival, megkﬂrdezte-e tőlÛk, hogy ők hogy viszonyulnak ehhez a problﬂmŸhoz, a
depressziÈhoz?
- A kutatÈkat maga az eredet izgatja ﬂs termﬂszetesen a mÏgÏtte ŸllÈ betegsﬂgnek a megoldŸsa
is.
- A szubjektivitŸst ki kell vŸgni a kutatÈmunkŸbÈl?
- Egy vezetőnek feltﬂtlenÛl. MagŸnak a kutatÈnak nem.
- Mi ennek az Òj talŸlmŸnynak a jelentősﬂge?
- Ez egy laboros kﬂmiai megoldŸs, egy molekulŸnak az előŸll„tŸsŸra, ami gazdasŸgos,

67

FKKLSò@F®PŒ A£G>HŒ /--/

68

Minősﬂgileg a legmagasabb kÏvetelmﬂnyeket kielﬂg„ti ﬂs ezen k„vÛl kÏrnyezetk„mﬂlő technolÈgiŸt
alkalmaz.
- Mennyi hasznot hozott eddig ez az Òj talŸlmŸny?
- Ami fontosabb, hogy mennyi hasznot hozott a betegeknek, illetve a magyar ŸllamkasszŸnak. Ez a
300 milliÈ forint megtakar„tŸs annak kÏszÏnhető, hogy egy alacsonyabb Ÿron tudtunk ezzel a
kﬂsz„tmﬂnnyel kijÏnni ﬂs ezŸltal tÏbb beteg szŸmŸra elﬂrhető a kﬂsz„tmﬂny.
- Œn szerint mennyire ﬂri meg ma MagyarorszŸgon Òj„tŸsba fektetni a pﬂnzt?
- Egy gyÈgyszergyŸr szŸmŸra lﬂtkﬂrdﬂs, hogy haladjon a korral ﬂs ŸllandÈan Òj szabadalmakkal,
termﬂkekkel jÏjjÏn ki. Mi az ŸrbevﬂtelÛnk 8%-Ÿt ford„tjuk kutatŸsra, fejlesztﬂsre. A mi ŸrbevﬂtelÛnk
az kÏzel 100 milliŸrd forint. Ez egy olyan befektetﬂs, aminek jelentős kockŸzata van, de hosszÒ
tŸvon meghozza az eredmﬂnyﬂt.
- Az EurÈpai UniÈ kÏvetelmﬂnyeinek is megfelel a Mol tavaly megjelent Tempo 99 EVO motorbenzin,
amely innovŸciÈt kapott.
Mosonyi GyÏrgy, a Mol Rt. vezﬂrigazgatÈja: Ez a legjobb Ûzemanyaga a Mol Rt.-nek. A legfontosabb
ﬂs azﬂrt is kaptuk a d„jat, hogy a kﬂntartalma gyakorlatilag nulla ﬂs az aromŸs tartalma is nagyon
alacsony. TehŸt kielﬂg„ti azokat a kÏvetelmﬂnyeket, amelyeket az EurÈpai UniÈ k„vŸn bevezetni. Ez
lﬂnyegesen kevﬂsbﬂ szennyezi a vŸrosi levegőt.
- Mit jelent ÏnÏk szŸmŸra ez a d„j?
- Elismertﬂk azt a tÏrekvﬂst, amit a Mol mŸr ﬂvek Èta mutat a minősﬂg ﬂs a kÏrnyezetvﬂdelem
egyensÒlyŸt. ¡n Ògy gondolom ahhoz, hogy mi tudjuk fejleszteni, Òj terveket előŸll„tani, ami
kevﬂsbﬂ szennyezi a kÏrnyezetet.
- A Mol Rt. Ÿrbevﬂtelﬂnek hŸny szŸzalﬂkŸt ford„tja fejlesztﬂsre?
- Az EVA kifejlesztﬂsﬂre 100 milliÈs nagysŸgrendben kÏltÏttÛnk ﬂs ŸrbevﬂtelÛnknek kb. 2-3%-a,
amit K+F-re ford„tunk.
- A piac visszaigazolta-e a fejlesztﬂst?
- Igen. Jelentős sikernek minős„tjÛk, nagyon nﬂpszerű, egy jobb minősﬂgű Ûzemanyag. Azt hozzŸ
kell tennem persze, hogy ez viszont drŸgŸbb, mint a tÏbbi Ûzemanyag.
- DrŸgŸbb, azonban nem kÏrnyezetszennyező. PrÈbŸlkoztak-e Ÿllami tŸmogatŸst kﬂrni erre, hiszen
mindenkinek ﬂrdeke lenne, hogy ezt az Ûzemanyagot szﬂles kÏrűen hasznŸljŸk.
- Nem kﬂrtÛnk rŸ tŸmogatŸst. Ezt a minősﬂget korlŸtozott nagysŸgrendben tudjuk gyŸrtani. 2004
vﬂgﬂre leszÛnk kﬂszen arra, hogy az Ïsszes magyarorszŸgi benzin ﬂs gŸzolaj kﬂnmentes legyen.
Ennek kapcsŸn vizsgŸljuk az adÈkedvezmﬂnyek valamilyen lehetősﬂgﬂt, ami Nyugat-EurÈpŸban
elterjedt gyakorlat, hogy adÈkÏnny„tﬂsekhez seg„tik azt, hogy a cﬂgek gyorsabban tudjanak
berendezkedni az Òj szigorÒbb elő„rŸsok kielﬂg„tﬂsﬂre. Ez ma mﬂg nem tﬂma, a kÏvetkező
időszakban az lesz.
Az innovŸciÈs d„jak Ÿt ŸdŸsŸn kﬂszÛlt Bőti Attila ÏsszeŸll„tŸsa.
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IT-Business | 2003. Ÿprilis 2.
Lend„teni a szekﬂren
A 2002. ﬂvi InnovŸciÈs Nagyd„j pŸlyŸzat eredmﬂnyei
Hatvanhat pŸlyŸzat ﬂrkezett a tizenegyedik alkalommal ki„rt Magyar InnovŸciÈs Nagyd„j
pŸlyŸzatra. Az elfogadott pŸlyŸzatok kÏzÛl 9 megvalÈsult innovŸciÈ szŸrmazott informatikai ﬂs
tŸvkÏzlﬂsi terÛletről. ImmŸr mŸsodszor szerepel a d„jazottak kÏzÏtt a KÛrt Rt., amely ezÒttal az
Informatikai ﬂs H„rkÏzlﬂsi Minisztﬂrium 2002. ﬂvi Informatikai InnovŸciÈs D„jŸban rﬂszesÛlt:
nemzetkÏzi szinten is kimagaslÈ adatvﬂdelmi, adatbiztonsŸgi technolÈgiŸjŸﬂrt, mÈdszertanŸﬂrt ﬂs
szaktudŸsŸﬂrt. KizŸrÈlag az informatikai biztonsŸgi technolÈgia szellemi ﬂrtﬂkeinek eladŸsŸbÈl a
tavalyi nettÈ bevﬂtel 685 milliÈ forint volt itthon, 142 milliÈ forint kÛlfÏldÏn. Az ezt a technolÈgiŸt
alkalmazÈ cﬂgeknﬂl tÏbb mint ÏtmilliŸrd forintos megtakar„tŸs jelentkezett.
A Budapesti Kereskedelmi ﬂs Iparkamara (BKIK) innovŸciÈs d„jŸban rﬂszes„tette a MultiRŸciÈ Kft-t, a
Magyar Office irodai szoftvercsalŸd kifejlesztﬂsﬂﬂrt ﬂs piaci bevezetﬂsﬂﬂrt. A cﬂg szoftverlicencﬂrtﬂkes„tﬂsből szŸrmazÈ Ÿrbevﬂtele tavaly meghaladta a 150 milliÈ forintot, m„g a szoftver ŸrŸnak
ﬂs minősﬂgﬂnek kÏszÏnhetően mintegy 1,5 milliŸrd forint megtakar„tŸs jelentkezett a
felhasznŸlÈknŸl.
VilŸggazdasŸg | 2003. Ÿprilis 3.
InnovŸciÈs nagyd„j
Hatvanhat pŸlyamű kÏzÛl az idﬂn a Richter Gedeon Rt. paroxetin hatÈanyagÒ antidepresszŸns
kﬂsz„tmﬂnye nyerte el az innovŸciÈs nagyd„jat, amelyet MŸdl Ferenc kÏztŸrsasŸgi elnÏk adott Ÿt a
cﬂg vezﬂrigazgatÈjŸnak. Bogsch Erik elmondta. a hatÈanyag gyŸrtŸsi eljŸrŸsŸnak kidolgozŸsŸval
1993-ban kezdtek el foglalkozni, s a kutatÈmunka eredmﬂnyekﬂnt a kﬂsz„tmﬂny 2001 nyarŸn
kerÛlt forgalomba. Tavaly ﬂv vﬂgﬂre rﬂszesedﬂsÛk elﬂrte a 90 szŸzalﬂkot a depressziÈ elleni
gyÈgyszerek piacŸn. Szakemberek szerint a d„jazott medicina kÏrnyezetk„mﬂlő technolÈgiŸval
kﬂszÛl ﬂs a hatÈanyag minősﬂge a szigorÒ nemzetkÏzi kÏvetelmﬂnyeket is kielﬂg„ti. Kedvező Ÿra
miatt ezzel 300 milliÈ forint megtakar„tŸst ﬂrtek el a betegek ﬂs az egﬂszsﬂgbiztos„tÈ pﬂnztŸr. A
depressziÈ az egyik leggyakoribb mentŸlis megbetegedﬂs, becslﬂsek szerint a felnőttek ÏtÏde
ﬂletﬂben legalŸbb egyszer Ÿtesik sÒlyos depressziÈn, az ismﬂtlődﬂs pedig a nﬂpessﬂg t„z szŸzalﬂkŸt
ﬂrinti. Az Òjabb antidepresszŸnsok legsikeresebb csoportjŸt a szelekt„v szerotonin reuptake
inhibitorok (SSRI) kﬂpezik, ugyanis kedvező a hatŸsuk ﬂs a mellﬂkhatŸsuk. Ezek kÏzﬂ tartozik a
paroxetin.
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Ahol az innovŸciÈ hagyomŸny
A Richter Gedeon Rt. mŸr korai sikereit nagyban kÏszÏnhette innovat„v tevﬂkenysﬂgﬂnek, amely
jelenleg is a fejlődﬂs motorja. Az 1901 Èta műkÏdő vŸllalat sikereinek titka nem csupŸn az
ﬂvszŸzados hagyomŸnyban, hanem az ﬂrtﬂkes szaktudŸsban, az Òj lehetősﬂgek felismerﬂsﬂben, az
ŸllandÈ fejlesztﬂsben is rejlik.
A Richter Gedeon Rt. a hazai gyÈgyszergyŸrtŸs meghatŸrozÈ kﬂpviselője, 1997 Èta piacvezető
MagyarorszŸgon. Korszerű termﬂkeit a vilŸg mintegy szŸz orszŸgŸban alkalmazzŸk, amelyek sajŸt,
KÏzﬂp-Kelet-EurÈpŸban egyedÛlŸllÈ piachŸlÈzatŸn keresztÛl jutnak el a lakosokhoz. MűkÏdﬂse
kÏzﬂppontjŸban a szŸzﬂves fennŸllŸs sorŸn mindig az innovŸciÈ ﬂs a kreat„v ember Ÿllt. Ennek
bizony„tﬂka, hogy a tŸrsasŸg innovŸciÈs tÏrekvﬂsﬂt, magas sz„nvonalÒ kutatŸsi ﬂs fejlesztﬂsi
tevﬂkenysﬂgﬂt tÏbb alkalommal is elismertﬂk.
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1996-ban MagyarorszŸgon előszÏr az ENSZ Szellemi Tulajdon VilŸgszervezete (WIPO) a Richter
Gedeon Rt.-t, mint a legakt„vabb szabadalmi bejelentőt, aranyﬂremmel tÛntette ki. A tŸrsasŸg teljes
egﬂszﬂben maga vﬂgzi a szabadalmi előkﬂsz„tő munkŸt ﬂs a bejelentﬂseket. Az elmÒlt ﬂvekben a
Richter Rt. ﬂvente tÏbb szabadalmi bejelentﬂst tett MagyarorszŸgon, mint bŸrmely mŸs magyar cﬂg.
1991 Èta a tŸrsasŸg ﬂves szinten Ÿtlagosan 20 bejelentﬂst nyÒjtott be a Magyar Szabadalmi
Hivatalhoz. KutatŸs-fejlesztﬂsi eredmﬂnyeiket kÛlfÏldÏn is szabadalmakkal vﬂdik, mintegy 30
orszŸgban. A Richter Gedeon Rt. vilŸgszerte megkÏzel„tőleg 6000 bejegyzett vﬂdjeggyel, illetve
vﬂdjegy hasznŸlattal rendelkezik kÏzel 280 kÛlÏnbÏző mŸrkanﬂvre vonatkozÈan. A tŸrsasŸg 1905
ﬂs 2002 kÏzÏtt Ïsszesen mintegy 12 ezer szabadalmat jelentett be. InnovŸciÈs tevﬂkenysﬂge
eredmﬂnyekﬂnt a tŸrsasŸg termﬂkpalettŸjŸn ma megtalŸlhatÈak azok a legkorszerűbb
hatÈanyagok is fekﬂlyellenes kﬂsz„tmﬂnyek, antidepresszŸnsok, vﬂrnyomŸscsÏkkentők stb. ,
amelyek szerepelnek a vilŸg gyÈgyszerpiacŸnak első t„z legnagyobb forgalmÒ, legkorszerűbb
hatÈanyagai kÏzÏtt is. A talŸlmŸnyok tÒlnyomÈ rﬂsze a tŸrsasŸgnŸl, illetve a megb„zŸsŸbÈl vﬂgzett
kutatÈmunka eredmﬂnyekﬂnt szÛletik.
A tŸrsasŸg innovŸciÈs tevﬂkenysﬂgﬂnek Òjabb elismerﬂsekﬂnt 1996-ban az originŸlis hatÈanyagÒ,
sebgyÈgyulŸst előseg„tő Curiosin¶ kﬂsz„tmﬂnye elnyerte a Gﬂniusz '96 KiŸll„tŸs OszkŸr főd„jŸt. A
Magyar InnovŸciÈs SzÏvetsﬂg 1995-ben, 1996-ban, 1997-ben ﬂs 2001-ben rﬂszes„tette
innovŸciÈs d„jban a famotidin, a cink-hyaluronat, a dezogesztrel ﬂs a flukonazol hatÈanyagok
kifejlesztﬂsﬂﬂrt. A XI. Magyar InnovŸciÈs Nagyd„j PŸlyŸzaton a Richter Gedeon Rt. elnyerte a 2002.
ﬂvi InnovŸciÈs Nagyd„jat a Rexetin¶ Òj magyar antidepresszŸns kﬂsz„tmﬂny
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hatÈanyaga, a paroxetin kifejlesztﬂsﬂﬂrt. Ezen hatÈanyagok eladŸsai tÏbb szŸzmilliÈ dollŸr bevﬂtelt
hoztak a tŸrsasŸgnak amelyet a vilŸg 80 orszŸgŸban, elsősorban az EurÈpai UniÈ ﬂs az EgyesÛlt
πllamok piacain realizŸlt, ﬂs jelentős megtakar„tŸst hoztak mind a betegek, mind az
egﬂszsﬂgbiztos„tŸsi pﬂnztŸr szŸmŸra.
A Richter Gedeon Rt. kutatŸs-fejlesztﬂsi tevﬂkenysﬂgﬂnek kialak„tŸsŸban a tudomŸny, az innovŸciÈ
ﬂs a gyorsasŸg a legfőbb szempont. A tŸrsasŸg mintegy hatszŸz főből ŸllÈ, nemzetkÏzileg is
elismert kutatÈgŸrdŸt foglalkoztat, ﬂs szŸmos hazai ﬂs kÛlfÏldi kutatŸsi-fejlesztﬂsi egyÛttműkÏdﬂsi
kapcsolatot tart fent. A stratﬂgiŸban fontos szerepet betÏltő originŸlis kutatŸsi tevﬂkenysﬂge
kizŸrÈlag a kÏzponti idegrendszerre hatÈ szerek kutatŸsŸra irŸnyul, ezen belÛl elsősorban az
időskori demencia, a skrizofﬂnia, a krÈnikus fŸjdalom ﬂs a fŸjdalmas izomspazmus kezelﬂsﬂre
alkalmas kﬂsz„tmﬂnyekre Ïsszpontos„t.
A Richter Gedeon Rt. stratﬂgiŸjŸnak a jÏvőben is fontos rﬂsze az eredeti gyÈgyszerkutatŸs
fenntartŸsa, ezﬂrt folyamatos fejlesztﬂseket, beruhŸzŸsokat hajt vﬂgre. A tŸrsasŸg ma a
legkorszerűbb neurofarmakolÈgiai, molekulŸris biolÈgiai, kinetika-metabolizmus, illetve
bioekvivalencia laboratÈriumokkal rendelkezik. A Richter Gedeon Rt. a magyarorszŸgi gyŸrtÈk kÏzÛl
a legtÏbbet, ﬂves Ÿrbevﬂtelﬂnek mintegy 8 szŸzalﬂkŸt ford„tja kutatŸs-fejlesztﬂsre, 2002-ben tÏbb
mint 8 milliŸrd forintot.
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MAGYAR INNOVπCIÀS SZŒVETS¡G
ElnÏk:
dr. Pakucs JŸnos Ûgyvezető igazgatÈ, OLAJTERV Rt.
Szﬂkhely:
1036 Budapest, Lajos u. 103.
Tel.: 453-6572, fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Magyar InnovŸciÈs SzÏvetsﬂg (MISZ) 1990-ben alakult. A szÏvetsﬂg mint szakmai szervezet
tevﬂkenysﬂgﬂnek kÏzﬂppontjŸban az innovŸciÈ gazdasŸgﬂlﬂnk„tő szerepe Ÿll. Csak jogi szemﬂlyek
csatlakozhatnak a szÏvetsﬂghez. Jelenleg 220 intﬂzmﬂny (vŸllalkozŸsok, kutatÈintﬂzetek,
egyetemek, alap„tvŸnyok stb.) kÏzvetlen tag, valamint 6 szÏvetsﬂg is, 271 intﬂzmﬂnyt kﬂpviselve.
A tagintﬂzmﬂnyek a kÏvetkező tagozatok keretﬂben vﬂgzik tevﬂkenysﬂgÛket: kutatŸs-fejlesztﬂsi
tagozat; innovŸciÈs infrastruktÒra tagozat; felsőoktatŸsi tagozat; innovŸciÈs nonprofit tagozat,
vŸllalkozŸs-fejlesztﬂsi tagozat.
A MISZ kﬂpviseli a tagintﬂzmﬂnyek szakmai ﬂrdekeit, ellŸtja az innovŸciÈs szfﬂra egﬂszﬂnek
ﬂrdekkﬂpviseletﬂt. A MISZ rﬂszt vesz - sok esetben kezdemﬂnyezőkﬂnt - a kutatŸs-fejlesztﬂst ﬂs
innovŸciÈt ﬂrintő tÏrvﬂnyek, ŸllamigazgatŸsi koncepciÈk, ŸllŸsfoglalŸsok előkﬂsz„tﬂsﬂben,
vﬂlemﬂnyezﬂsﬂben. Szorosan egyÛttműkÏdik Ÿllami szervezetekkel, parlamenti bizottsŸgokkal,
kamarŸkkal ﬂs egyﬂb szakmai, ﬂrdekvﬂdelmi testÛletekkel.
A szÏvetsﬂgi h„reket, a beﬂrkező informŸciÈkat a kﬂthetente megjelenő H≈RLEV¡L-ben teszi kÏzzﬂ.
Tagjai szŸmŸra szﬂles kÏrű szolgŸltatŸst biztos„t, elsősorban jogi, iparjogvﬂdelmi, gazdasŸgi
tanŸcsadÈ, hazai ﬂs kÛlfÏldi kapcsolatteremtﬂsi lehetősﬂgeket feltŸrÈ, a kÛlÏnbÏző pŸlyŸzati
lehetősﬂgeket ismertető formŸban.
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A szÏvetsﬂgnek szŸmos jelentős programja van Ògymint:
� ﬂvente megrendezi az InnovŸciÈs Nagyd„j PŸlyŸzatot az ﬂv legnagyobb jelentősﬂgű innovŸciÈja
elismerﬂsﬂre,
� csatlakozva az EU Contest for Young Scientists-hez ﬂvente ki„rja az OrszŸgos IfjÒsŸgi
TudomŸnyos ﬂs InnovŸciÈs Versenyt,
� ﬂvente szervezi az Innoforum Hazai Szellemi Termﬂk BÏrzﬂt, előseg„tve a szellemi eredmﬂnyek
hasznos„tŸsŸt.
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Az InnovŸciÈs SzÏvetsﬂgnek hat regionŸlis kﬂpviselete van egyetemi vŸrosokban ﬂs tizenkettő, a
technolÈgiatranszfert seg„tő szervezet lﬂtrehozŸsŸban műkÏdÏtt kÏzre Ògymint:
� INNOSTART, Nemzeti ‘zleti InnovŸciÈs KÏzpont, mely tŸmogatja az innovat„v kisvŸllalkozŸsok
lﬂtrehozŸsŸt ﬂs seg„ti a műkÏdő vŸllalkozŸsok innovŸciÈs tevﬂkenysﬂgﬂt;
� Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny, mely InnovŸciÈs Nagyd„jat adomŸnyoz az adott ﬂv
legjelentősebb, legsikeresebb innovŸciÈjŸt megvalÈs„tÈ magyarorszŸgi tŸrsasŸgnak,
� Magyar InnovŸciÈs Klub, melyet 73, 1993-2002 kÏzÏtt innovŸciÈs d„jban rﬂszesÛlt tŸrsasŸg
alkot,
� Debreceni InnovŸciÈs Alap„tvŸny
� Debreceni TudomŸnyos Műszaki Park Kft.
� INNONET InnovŸciÈs ﬂs TechnolÈgiai KÏzpont Kht., Győr
� InnovŸciÈs ﬂs TechnolÈgiai Transzfer Centrum, Miskolc
� INNTEK InnovŸciÈs ﬂs TechnolÈgiai KÏzpont Kht., Eger
� KÏzﬂp-MagyarorszŸgi InnovŸciÈs KÏzpont, BudaÏrs
� PANNONIA REGIA Tﬂrsﬂgi GazdasŸgfejlesztő, KÏrnyezetgazdŸlkodŸsi ﬂs Idegenforgalmi
InnovŸciÈs Kht., TatabŸnya
� RegionŸlis InnovŸciÈs ﬂs TechnolÈgiai Fejlesztő KÏzpont Kht., Pﬂcs
� Veszprﬂmi RegionŸlis InnovŸciÈs Centrum Kht.
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MAGYAR INNOVπCIÀS ALAP≈TVπNY
A KuratÈrium elnÏke:
dr. ZŸvodszky Pﬂter ELTE egyetemi tanŸr, akadﬂmikus,
MTA SzBK EnzimolÈgia Intﬂzet tudomŸnyos tanŸcsadÈja
A KuratÈrium tagjai:
Bolyky JŸnos vezﬂrigazgatÈ, COVENT Rt.
Bőthe Csaba ﬂrtﬂkes„tﬂsi igazgatÈ, Westel Mobil Rt.
JobbŸgy TamŸs gazdasŸgi igazgatÈ, TÈth Kft.
dr. Pakucs JŸnos Ûgyvezető igazgatÈ, Olajterv Rt.
dr. Pintﬂr IstvŸn főmunkatŸrs, MTA-KFKI
dr. Reszler πkos vezﬂrigazgatÈ, Scansoft MagyarorszŸg Rt.
Szﬂkhely:
1036 Budapest, Lajos u. 103.
Tel.: 386-9615, fax: 385-2181, e-posta: innovacio@innovacio.hu
A Magyar InnovŸciÈs SzÏvetsﬂg, a COVENT Ipari Tőke Befektető Rt., a Konzumbank Rt., a
Magyar Telev„ziÈ ﬂs a ZÏld “jsŸg Rt. 1992. novemberﬂben kÏzÏsen lﬂtrehoztŸk a Magyar
InnovŸciÈs Alap„tvŸnyt.
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Az Alap„tvŸny kuratÈriuma 1993. Èta minden ﬂvben meghirdeti az InnovŸciÈs Nagyd„j pŸlyŸzatot.
Az ﬂvente egyszer kiadott Nagyd„jat az a magyar egyﬂni vŸllalkozÈ vagy MagyarorszŸgon
bejegyzett tŸrsasŸg kapja, aki (amely) a pŸlyŸzati ki„rŸst megelőző ﬂvben a legnagyobb
jelentősﬂgű, nagy hasznot hozÈ innovŸciÈt lﬂtrehozta.
A Magyar InnovŸciÈs Alap„tvŸny tŸmogatja az innovŸciÈs tevﬂkenysﬂget, előseg„ti az innovŸciÈ
szŸmŸra kedvező gazdasŸgi kÏrnyezet kialakulŸsŸt. Az alap„tÈk kiemelkedően fontosnak tartjŸk:
� informŸciÈs szolgŸlat lﬂtrehozŸsŸt ﬂs műkÏdtetﬂsﬂt az innovŸciÈs szervezetek informŸciÈellŸtŸsŸnak jav„tŸsa ﬂrdekﬂben
� innovŸciÈs szolgŸltatÈ irodŸk, ÛgynÏksﬂgek felŸll„tŸsŸt az Òj kutatŸsi eredmﬂnyek elterjesztﬂse,
megvalÈs„tŸsuk felgyors„tŸsa ﬂrdekﬂben
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� a nemzetkÏzi ﬂs hazai technolÈgiai ﬂs know-how ŸtadŸs tŸmogatŸsŸt
� tovŸbbkﬂpzﬂsek, kiŸll„tŸsok ﬂs konferenciŸk szervezﬂsﬂt
� innovŸciÈs menedzsment kurzusok szervezﬂsﬂt
� fiatal vŸllalkozÈk ﬂs kisvŸllalkozŸsok tŸmogatŸsŸt
� fiatal tehetsﬂgek felkutatŸsŸt, kreat„v, innovat„v tevﬂkenysﬂgÛk tŸmogatŸsŸt
� ÏsztÏnd„jak alap„tŸsŸt ﬂs adomŸnyozŸsŸt az arra ﬂrdemes fiatalok rﬂszﬂre
� kiemelkedő innovŸciÈs tevﬂkenysﬂgek d„jazŸsŸt, jutalmazŸsŸt pŸlyŸzatok ki„rŸsa ÒtjŸn.
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