A Felügyelő Bizottság jelentése
a Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi tevékenységéről
A MISZ FB jelentése a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan a Szövetség Alapszabályának és a
Felügyelő Bizottság Ügyrendjének megfelelően készült. Tárgyszerű és objektív értékelést kíván
nyújtani a Szövetség sokrétű és szakmailag és társadalmilag is jelentős tevékenységéről.
Az FB feladatkörén belül az év során figyelemmel kísérte a Szövetség működését és gazdálkodását,
és elvégezte az ellenőrzési munkáját. Az FB minden elnökségi és választmányi ülésen képviseltette
magát, ahol észrevételeikkel, javaslataikkal támogatták a munkát. A 2016. évben is több
rendezvényen személyesen részt vettek a bizottság tagjai, a régiók és tagozatok beszámolóit minden
esetben megkapta az FB és azt felhasználta az év végi jelentése összeállításánál, valamint
személyes konzultációkkal helyszíni egyeztetésekkel is kiegészítette a jelentése előkészítését. A
jelentés elkészítésekor a Szövetség mérleg beszámolójának könyvvizsgálói auditja még nem állt
rendelkezésünkre, így a gazdálkodás számait anélkül értékeltük.
Az elvégzett vizsgálódás legfontosabb átfogó megállapításaként az FB azt emeli ki és javasolja
elfogadásra a Közgyűlésnek a 2016. évi munkával kapcsolatosan, hogy a Szövetség a 2016. évi
tevékenysége is összességében az Alapszabályban előírtakkal összhangban lévő, alapvetően
sikeresnek, eredményesnek ítélhető meg.
Úgy ítéljük meg, hogy a tevékenységét a Szövetség folyamatosan igyekszik a szinte állandó
mozgásban lévő környezeti változásokhoz igazítani, ugyanakkor az elmúlt időszakban kialakított és jól
működő szervezeteit, módszereit, rendezvényeit és azok eredményességét sikerült fenntartani,
megőrizni. A környezeti kihívásokhoz történő folyamatos alkalmazkodásra a továbbiakban is nagy
figyelmet fordít az elnökség, ennek részeként a szövetség stratégia alkotási folyamata is beindult. A
rendelkezésére álló erőforrások felhasználásával, a 4 fős apparátusával és pénzügyi lehetőségeivel
megfelelt az előírásoknak, és a vizsgált évben is hatékonyan működött. A környezetre az jellemző a
kutatások szerint, hogy kifejezetten kevés mind az innovatív vállalat, mind az innováció.
A változó törvények és jogszabályok betartása
A Szövetség a 2016. évben is odafigyelt a jogszabályváltozásokra és azoknak megfelelően, a
változásokhoz igazodva alakította a működését. Elkészült és elfogadásra került a módosított
Alapszabály. A szövetség 2016. évben is törvényesen és a jogszabályoknak megfelelően
működött.
A szervezeti keretek alakulása
A Szövetség tagintézményeinek a köre 2015 évben nem csökkent a korábbi évek szintjét tartotta a
290 közvetlen és 455 közvetett taggal. A kilépők, ill. kizártak aránya is közel megfelel az előző évek
arányainak 29 tagtól váltunk meg (10 %) és 14 új belépőnk volt, amely a tagság 4,8 %-át tette ki. A
tagdíj-fizetési fegyelem minimálisan, de romlott, a korábbi 91 %-ról 89 %-ra.
A regionális szervezetek és a tagozatok körében nem volt jelentős változás, vannak régiók, ahol a
pozíciók megőrzése is jelentős energiákat igényelt és vannak, amelyek a kedvező feltételeik mellet jó
eredményeket produkáltak. Egyes tagozatok nehézségekkel küzdenek ilyen az Innovációs - Marketing
Tagozat valamint a TTI Értékesítési Tagozat és a Vállalkozásfejlesztési Tagozat, amelyek
tevékenysége akadozott. Több helyen új vezetők álltak be a tagozatok, illetve régiók élére, és új
programok, célkitűzések kerültek meghatározásra az aktuális kihívásoknak megfelelve. Általánosan
megállapítható, hogy a sikeres egységek teljesítménye elsősorban a vezetőiken múlik, másodsorban
a térség színvonalas iparán, harmadrészt a regionális hatósági intézmény rendszer működésén.
A következő időszakban az elnökségnek célszerű lesz átnéznie a régiók és a tagozatok céljait,
feladatait működési lehetőségeit, és stratégiai döntést kell hozni azok további tevékenységével
kapcsolatosan. Az FB szükségesnek látja, hogy a régiók és a tagozatok közötti együttműködés és
tapasztalatátadás rendszerét, az elnökség tekintse át és kezdeményezésekkel, szervezéssel,
javaslatokkal támogassa annak fejlődését. Szorosabb kapcsolatra van szükség az elnökség és a
tagság között,a tagságnak igénye van a jelenleginél lényegesen több központi támogatásra, valamint
a tagszervezetek között élőbb és érdemi eredményeket produkáló kapcsolatot kell kialakítani.
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Az ügyrendnek megfelelően a választmány az elnökséggel 2016-ban is ülésezett két alkalommal és
az elnökség is további négy alkalommal ült össze. Az éves közgyűlés 2016. április 15-én került
megrendezésre. A Szövetség 20 testületben megbízottain keresztül közvetlenül is képviseli a tagság
érdekeit és a szövetség véleményét és céljait. Véleményünk szerint a képviseletek számát is bővíteni
szükséges.
Az innováció támogatását célzó szakmai tevékenység
Az elmúlt évben is kiemelt feladata volt a Szövetségnek az innovációk, az innovátorok támogatása és
a társadalmi elismertségüket biztosító közvélemény formálása. A MISZ elnökségének a beszámolója
is dokumentálja, nagyszámú sikeres rendezvény és akció valósult meg. Ezek közül kiemelkedett a
2016. évi Innovációs Nagydíj odaítélése az évben kiemelkedő teljesítményt nyújtó, és ezzel jelentős
árbevételt és hasznot elért vállalatoknak kínált bemutatkozási lehetőség. Ez a tevékenység évek óta
hiánypótló a hazai innovációs eredmények terjesztése szempontjából, ezért a Szövetség kiemelt
figyelmet fordít a megtartására ezzel az egész hazai gazdaság fejlődését segítette, a szövetségünk
szakmai tekintélyét növelte.
Ki kell emelni a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt is, melyet az
Emberi Erőforrások Minisztériumával és az MTA -val közösen hirdetett és rendezett meg a Szövetség
nagy sikerrel. Kiemelten fontosnak tartva a fiatal korosztály innovációval kapcsolatos szemléletének
fejlesztését.
Sikeresen folytatódott a MISZ és a Magyar Fulbright Bizottság és az USA budapesti nagykövetsége
által elindított „Meet the scientist” projektünk is, amely keretében 9 középiskolába látogatott el
programunk a természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítésével.
Ugyancsak kiemelésre érdemes a 2014-ben indított Startup Kultúra Közösség tevékenysége, mely
nagyon aktív volt 2016-ban.
A Szövetség regionális képviseletei közül többen igen komoly szerepet vállaltak a régiók
innovációs életében és jelentős létszámot megmozgató, kedvező megítélésű és sikeres
rendezvényeket tartottak, a helyi innovatív tagszervezeteket eredményesen fogták össze és jutatták
fórumokhoz. Sajátos helyzetet teremt a régiókban a Kereskedelmi és Iparkamarák helyi egységeinek
aktivitása az innováció felkarolásával és a kedvező finanszírozási lehetőségeikkel. Sokszor elszívják a
tagságunk egy részét a nyújtott támogatásaikkal, szolgáltatásaikkal, információikkal.
Munkamegosztást kellene kialakítani velük nem versenyezni kedvezőtlenebb helyzetből
A fenti kiemelések töredéke volt a sikeres rendezvényeknek és fórumoknak, a Szövetség 2016-ban is
növelte elismertségét és teljesítette küldetését elgondolásaink, véleményének az innováció melletti
elkötelezettségének közvélemény felé történő kisugárzásával, ezt igazolja a 420 tudósítás, híradás a
sajtóban a Szövetség tevékenységéről is. Ki kell emelnünk a MISZ innovációs portálját amelyet
58802 egyéni látogató nézett meg 2016 ban, ez igen fontos kommunikációs csatornánk amit
hatékonyan kell kihasználnunk a jövőben is.
Érdekérvényesítő tevékenységről
A Magyar Innovációs Szövetség, alapító okiratának rendelkezéseit érvényesítve, mindenkor törekszik
tagsága – valamint az innovatív magyar személyek és intézmények - érdekeinek a védelmére. A
tagság érdekvédelmének formája 2016-ban változott. Az érdekérvényesítő tevékenységünknek az
egyik megjelenési formája a hazai K+F és az innovációs tevékenységgel kapcsolatosan kiadott
vélemények állásfoglalások eljuttatása az állami szervekhez, illetve a közvéleményhez. Ezen a
területen jelentős változás tanúi voltunk, 2016-ban ismét többször, 11 alkalommal adtunk ki
szakvéleményt a 2015. évi 4 és a 2014. évi 12 alkalomhoz képest. Az elmúlt évben már nem csak
akkor fejeztük ki a véleményünket és adtunk javaslatokat, amikor kérdezték, hanem akkor is amikor
úgy éreztük, bár nem kérték, van véleményünk és javító szándékunk a hazai innováció fejlesztése
javítása érdekében. A képviseleti és érdekérvényesítő munkánk eredményét nem a beadott
vélemények számával, hanem azok közül megvalósulók hatásával lehet mérni. A javaslatainkat eddig
minden estben fogadták, de elfogadásukat és megvalósulásukat csak a következő időszakban lehet
mérni. Úgy látjuk, ezt az irányt tovább kell folytatni a stratégiai szövetségeseinkkel együtt működve.
Továbbra is a Szövetség vezetőinek és képviselőinek az országos és regionális testületekben végzett
képviseleti tevékenysége lesz az érdekvédelem egyre fontosabb fórumává. A képviselőink és
delegáltjaink számát növelni kell. A képviselők különösen hatékony munkát végeztek például a
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal pályázati kiírásainak és támogatási
szerződéseinek összeállításánál. Mindenkor, 2016-ben is jelentős volt továbbá a regionális
képviseletek helyi érdekvédelmi tevékenysége, fórumot nyújtottak innovációk bemutatására, segítették
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pályázatok elkészítését, a szellemi tulajdon védelmét. A Startup Közösség pedig erőfeszítéseket tett
annak érdekében is, hogy a V4 országok innovatív cégeinek utat nyisson a Szilícium völgybe.
Ugyanakkor a Szövetség, miként az elmúlt években is, 2016-ben is hiánypótló szerepet vállalt mind az
innovációkat megvalósító vállalatok, mind a fiatal feltalálók érdekvédelmében. Az Innovációs Nagydíj
ez évben is igen széles körben népszerűsítette a közelmúltban innovációkat sikeresen bevezető
cégeket. Tizenegy tehetséges fiatalnak pedig segített abban, hogy nemzetközi tudományos
rendezvényeken mutassa be eredményeit.
Az FB a fentieket nagyra értékelve úgy véli azonban, kívánatos lenne, hogy a MISZ tovább keresse,
miként illeszkedhetne jobban a tagság érdekvédelmének megváltozott lehetőségeihez. Javasolja, az
elnökség vizsgálja meg, miként lehetne a hazai innovációk fontos kérdéseiben évenként többször és
több folymathoz véleményt kialakítani és közreadni akkor is, ha erre nem kap felkérést.
Az FB nagyon hasznosnak tartja az elnökség Szövetségünk stratégiáját kidolgozó tevékenységét,
amelynek eredményeként a célkitűzéseink és küldetésünk, feladataink és eszközeink
újrafogalmazására kerül sor, a változó és új feltételeket, kihívásokat tartalmazó környezetben.
A gazdálkodás és vagyonkezelés hatékonysága eredményessége
A Szövetség összes bevétele 2016-ben 52.089 E Ft volt, amely az elmúlt év bevételeihez képest
számottevő eltérést nem mutat (2015/50 MFt; 2014/55 MFt). Erre a tendenciára a további évek stabil
működésének biztosítása érdekében az elnökségnek figyelmet kell fordítania. A taglétszám gyors
növekedésére nem lehet számítani, a feladtok ellátásához szükséges forrást a minimális 30.000Ft/év
értékű tagdíjak emelése biztosíthatja. A 2016. évi bevételekből 48.739 eFt az alaptevékenységből
származott, ebből 22.429 eFt volt a tagdíjbevétel (43,05%). A vállalkozási tevékenységéből 3.350 eFt
bevételt és 302 eFt reklámbevételt realizált. A bevételek és az előlegek takarékos tervszerű
gazdálkodás mellett fedezték az éves kiadásokat, de sajnos 937 eFt veszteség lett a bevételek és
kiadások fordulónapi egyenlege. Az éves bevételek a kiadások 98,2 %-át fedezték. A regionális
tagdíjak felhasználásáról teljes egészében a regionális igazgatók rendelkeztek, akik éves szinten 800
e Ft és 1.600 eF t kerettel oldották meg a feladataikat.
A kiadások összesen 53.026 EFt tettek ki. A költség struktúra elemzésével megállapítható, hogy:
- a személyi költségek és járulékai 37,03 %-ot tesznek ki az összes költségen belül,
- nyomdai költségek 9,78 %-ot tesznek ki éves szinten,
- fogadás, reprezentáció 9,58 %-ra alakultak,
- iroda és terem bérlet díja 8,06 % ot tesznek ki,
- a hirdetés, sajtó költségek 6,45 %-át használják fel a költségeknek,
- az innovációs nagydíj támogatása 4,22 % -ot vettek igénybe 2016. évben.
A kiadások szinte teljes egészében a működési költségek fedezetét biztosították. A pályázatok
biztosította lehetőségeket is igyekezett igénybe venni a Szövetség, de mind a pályázatokban, mind a
bevételes rendezvények, konferenciák szervezésében az FB lát tartalékokat a Szövetség
finanszírozásához.
A Szövetség vagyona üzletrészekben testesül meg, amelyek döntően őrzik értéküket és nem
nyereségtermelő tevékenységet, hanem a mind szélesebb kapcsolati tőke biztosítását, stratégiai
innovatív területeken és szervezetekben történő kisebbségi, de vélemény-érvényesítő jelenlétet
biztosítanak.
A debreceni Innova cég 5%-os üzletrészének addig van értéke a Szövetség számára, amíg a többségi
tulajdonosok tőkeemeléssel teljesen nem értéktelenítik el. A Szövetség számára érték, a régióban az
innovációs aktivitáshoz történő hozzájárulás lenne. Az Elnökségnek határozott álláspontot kell
kialakítania és képviselnie az üzletrész sorsával kapcsolatos kérdésben. A többi befektetésünk sorsát
is érdemes lenne értékelni és a vagyonunk és szakmai célkitűzéseink optimalizálására kell törekedni a
velük kapcsolatos döntésekkel.
Az elnökség beszámolója a valóságnak megfelelően, reálisan tükrözi a 2016. évben végzett
szakmai munkát és az elért eredményeket, a tagvállalatok szakmai érdekvédelme területén és a
hazai innovációs tevékenység gazdaságélénkítő szerepkörében eljárva.
A Felügyelő Bizottság összességében jónak ítéli a Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi
munkáját, gazdálkodását, és javasolja a Közgyűlésnek a Szövetség éves beszámolójának
elfogadását. Azzal a kitétellel, hogy a könyvvizsgáló a beszámolót elfogadja és auditálja.
Budapest, 2017. február 15.
Ormándi Sándor
MISZ FB elnök
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