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ÖSSZEFOGLALÁS  
 

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) az innováció területén működő különböző szervezeteket, 
intézményeket integráló szakmai és érdekvédelmi Szövetségként jött létre 1990. december 14-én. Alapvető 
célkitűzésnek tekinti az innováció gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének 
növelését. Tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolata alapvetően két önálló, de 
egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerben valósul meg: 
- szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés, 
- innováció élénkítését támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások. 
 
2012-ben közvetlen taglétszámunk 314 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún. „közvetett” 
tagok száma pedig 459. A Magyar Innovációs Szövetségbe a 2012. évben 3 tag kizárásra került, 20 tag 
megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt kilépett, ugyanakkor 23 új tag lépett be. A tagok 89%-a fizette 
be a tagdíjat, mely 1%-kal jobb az előző évi tagdíjfizetési arányhoz képest. 
 
Az elnökség 2012-ben 6 alkalommal ülésezett. A testület figyelemmel kísérte a Szövetség működését, 
koordinálta a képviseletek és tagozatok munkáját, ellenőrizte a titkárság működését. Döntött a programok 
kérdéseiben és jelentős kérdésekben megfogalmazta a Szövetség állásfoglalásait. Érdekérvényesítő 
tevékenysége során a hazai K+F, ill. innovációs tevékenységgel kapcsolatban a 2012. évben 24 alkalommal 
adott ki véleményt, állásfoglalást a Szövetség, melyeket az illetékes állami szerveken kívül sok esetben a 
közvéleménynek is eljuttattunk. Ezek közül kiemeljük a Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégiáról, 
ill. a Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatójának tervezetéről adott véleményeinket, 
továbbá a jövedelemadókat (és számos esetben vagyonadókat is) érintő nemzetközi egyezménykötési 
gyakorlattal kapcsolatosan megfogalmazott észrevételeinket. 
 
Képviselőinken, megbízottainkon keresztül közvetlenül is próbáltuk tagvállalataink érdekeit, a Szövetség 
véleményét képviselni mintegy 31 testületben, pl. a Versenyképességi Tanácsban, és a Magyar Szellemi 
Tulajdonvédelmi Tanácsban. Tisztségviselőink és vezető képviselőink 35 országos szakmai rendezvényen, 
konferencián tartottak előadást, illetve fejtették ki véleményüket. 
 
Mind emellett számos közhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban működünk közre. Alapító 
társtulajdonosként és szakmai befektetőként 20, jelenleg is működő innovációs szervezet létrehozását 
segítettük.  
 
A MISZ választmánya (összevontan az elnökséggel) június 27-én és december 5-én tartott ülést. Az első 
ülésen Cséfalvay Zoltán, az NGM államtitkára tartott bevezetőt a K+F+I stratégiáról, a másodikon K+F 
minősítési rendszerről dr. Bendzsel Miklós, az SZTNH elnöke, a közvetett K+F ösztönzőkről pedig a 
Deloitte Zrt. képviselői tartottak előadást. A decemberi ülésen részt vett még Nikodémus Antal, az NGM 
főosztályvezetője is. 
 
Tagozataink önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. 
 
A Felsőoktatási Tagozat 2012. május 12-én az EPO-val lebonyolított projekt tapasztalatainak, 
eredményeinek megbeszélése céljából TTI találkozót szervezett az ELTE-n. 
 
A MISZ TTI Értékelési Tagozata 2012. május 18-án tartott ülésén „Az intézményi tanulás mechanizmusai: az 
értékelések evolúciója a magyar KFI szakterületen 2005-2011-ben” címmel hallhattak előadást a résztvevők, 
illetve megtudhatták, hogy az Eval-Inno elnevezésű délkelet-európai együttműködési projekt milyen 
lehetőségeket nyújt a TTI értékelési kultúra javítására. A szakmai programokat követően a tagozat tagjai 2 
évre újjáválasztották dr. Borsi Balázst a tagozat elnökévé. 
 
A MISZ Vállalkozásfejlesztési Tagozata, a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége és a NAPI 
Gazdaság Vállalkozásfejlesztési Fóruma 2012. október 18-án tartotta rendezvényét „Miért nagyon hasznos 
segítőink az elektronikus szótárak, szótárrendszerek?” c. témában. 
 
Szövetségünk regionális képviseletei az elmúlt évben is komoly szerepet vállaltak a régiók innovációs 
potenciáljának növelésében. A képviseletek jelentős szerepet játszanak a MISZ országos akcióihoz, 
minisztériumi programokhoz kapcsolódó információ terjesztésében is. Ezt elsősorban közvetlen 
kapcsolataik, valamint egyetemi előadások, tájékoztatók stb. révén teszik. 
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A Szövetség elektronikus Hírlevele 22 alkalommal jelent meg 2012-ben. A lap legtöbbször 30 oldalas 
terjedelemben készült, így összesen több mint 650 oldal információt közvetítettünk. Jelenleg több mint 2300 
címzetthez juttatjuk el e-Hírlevelünket. Az elektronikus formára a www.innovacio.hu portálunkon bárki 
térítésmentesen regisztrálhat.  
 
A Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Bizottság és az USA budapesti Nagykövetsége által 
elindított „Meet the scientist” projekt 2012-ben is folytatódott. A természettudományok, ill. az amerikai 
tanulmányi lehetőségek népszerűsítését célul kitűző program 2012 első felében 7 középiskolába látogatott 
el.  
A Magyar Innovációs Szövetség Tudományos Hasznos Emberi (THE) c. tehetségkutató és 
tudománynépszerűsítő program is további helyszíneken járt. A megrendezett 11 roadshow (kb. 800 diák 
résztvevővel) az idén is sikert aratott nemcsak a diákok, hanem a tanárok körében is.  
 
Több ismert, országos jelentőségű, innovációt népszerűsítő rendezvényt szerveztünk a 2012. évben: 
- a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, melyre 86 pályázat érkezett. 59 

pályázat elfogadása után a fiatal kutatók 45 pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. A 2012. május 21-én 
megtartott ülésén a bírálóbizottság 1 fődíjat, 3 első, 3 második, 2 harmadik, illetve 3 különdíjat ítélt oda. 
2012-ben hét nemzetközi versenyen, ill. rendezvényen 10 fiatal részvételét biztosította Szövetségünk.  

- a Magyar Innovációs Nagydíjat, mely ebben az évben is jelentőségének megfelelően zajlott. Az 2011. 
évi Innovációs Nagydíjban az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. részesült a vérrögképződés megelőzésére 
kifejlesztett Egitromb 75 mg filmtablettáért. A díjátadásra 2012. március 30-án került sor az Országház 
Főrendiházi Termében. 

- a „Harsányi István-díj” pályázatot, kutatási ösztöndíj elnyerésére az innováció menedzsment területén. A 
bírálóbizottság a beérkezett 21 színvonalas dolgozat közül 1 pályázatot részesített Harsányi István Ph.D 
Díjban, további 7 pályázatot pedig Harsányi István Hallgatói Díjban. 

 
Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket, programjainkat a közvéleménnyel 
is megismertessük. Növeltük elismertségünket – a hazai sajtóban rendszeresen szerepelt a MISZ, 2012-ben 
606 híradás jelent meg a Szövetség tevékenységéről.  
Gazdálkodásunk mindvégig takarékos, likviditásunk megfelelő volt, bevételeink és az előlegek fedezték 
kiadásainkat. 
 
A szakmai tevékenységek és a rendezvények szervezésében, menedzselésében a Szövetség titkársága 
kiemelkedő munkát végzett 2012-ben is. Úgy gondoljuk, hogy Szövetségünk a fentiek, ill. a mellékelt 
részletes írásos beszámoló alapján a 2012. évben is eredményesen dolgozott. Az innovációbarát gazdasági 
és társadalmi környezet kialakítása érdekében tett erőfeszítések hatására több esetben sikerült elérni, hogy 
Szövetségünknek és tagjainknak legyen beleszólása a gazdaság működési feltételeinek alakításába.  
 
 
Budapest, 2012. december 

 
 

Szabó Gábor, elnök   
s.k. 



 

 4 

BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 

2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) 1990. december 14-én 30 innovációban érdekelt szervezet 
alapította. A Szövetség az innováció területén működő különböző vállalkozásokat, intézményeket integráló 
szakmai és érdekvédelmi szövetségként jött létre, alapvető célkitűzésének tekinti az innováció gyorsításának 
támogatását. Elősegíti, hogy a kutatás, a fejlesztés, a tervezés és a gazdálkodás egyéb területén az állandó 
megújulásra való törekvés igazi érdemi erőforrása legyen a magyar gazdaságnak. Ennek érdekében 
konkrétan közreműködik abban, hogy  
- jelentősen növekedjék a Magyarországon létrehozott és hasznosított szellemi vagyon, 
- a hazai előállítású termékekben, gyártmányokban, hazai szolgáltatásokban és alkalmazott 

technológiákban mind nagyobb mértékben realizálódjanak a szellemi termékek, a műszaki tudományos 
eredmények, 

- fokozódjék a szellemi termékek kereskedelme, 
- a szellemi termékek létrehozásának finanszírozás-rendszere egyértelműen ösztönző legyen,  
- a jogi szabályozás támogassa és védje a szellemi termékek létrehozóit és hasznosítóit, 
- széles körű elismertséget kapjanak a kiemelkedő szellemi teljesítmények,  
- a tagság és a magyar innovációs potenciál szakmai és gazdasági érdekeinek hatékony képviselete 

megvalósuljon, 
- a vállalkozások között a szakmai információs áramlást, a nemzetközi gazdasági kapcsolatok, és 

szakterületek fejlődését elősegítse.   
 
A célok megvalósítása érdekében a Szövetség az innováció területén vagy azzal határos területen működő 
szervezetekkel alakít ki együttműködést elsősorban azért, hogy a magyar gazdaságban minél nagyobb 
súllyal képviselhesse az innováció érdekeit. 
 
A Szövetség tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolata alapvetően két önálló, de 
egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerben valósul meg: 
- szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés, 
- az innováció népszerűsítését elősegítő akciók, rendezvények, szolgáltatások. 
 
Érdekérvényesítő munkánk során képviselt álláspontunkat a tagintézmények véleménye, javaslatai alapján 
alakítjuk ki. Ennek alapja az információk kölcsönös és állandó cseréje, a tagozatok és régiók delegáltjaiból 
álló ad hoc szakértői bizottságok és más fórumok működtetése. 
Az innováció társadalmi elismertségét pályázatok, versenyek mellett különböző fórumok, rendezvények 
szervezésével kívánjuk növelni. 
 
 

1. SZERVEZETI ÉLET 
 
 
TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA 
 
2012. évben közvetlen taglétszámunk 314 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún. 
„közvetett” tagok száma pedig 459.  
A Magyar Innovációs Szövetségbe a 2012. évben 3 tag kizárásra került, 20 tag megszűnés, felszámolás és 
egyéb okok miatt kilépett, ugyanakkor 23 új tag lépett be. A tagok az esedékes tagdíjösszeg 89%-át fizették 
be. 
 
Az új belépők: 

1. Innoreg KM-RIÜ Khe. 
2. Umbrella Consulting Kft. 
3. Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. 
4. Advert Kft. 
5. K-E-S Audit Könyvvizsgáló, Könyvvezető és Adószakértő Kft. 
6. PROMECOM Kft. 
7. MTA Természettudományi Kutatóközpont 
8. UNIRIV Kft. 
9. ZIMCO Kft. 
10. GWE BUDAFILTER Kft. 
11. TcT Hungary Kft. 
12. Vino Art Kft. 
13. Innoportal.hu Kft. 
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14. Dr. Dombi Ügyvédi Iroda 
15. MKT Corvinus (Magyar Közgazdasági Társaság Corvinus Egyetemi Ifjúsági Szervezete) 
16. Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. 
17. SOLTUB Kft. 
18. Core Venture Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. 
19. Meta-MPI Pénzügyi Informatikai Kft. 
20. Bonitat Kft. 
21. HUNG R&D Nonprofit Kft. 
22. MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. 
23. Slot Consulting Kft. 
 

 
ELNÖKSÉGI, VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége a következő időpontokban tartott üléseket: január 25-én, május 
30-án, szeptember 12-én, november 14-én, illetve a választmánnyal közösen június 27-én és december 5-
én. 
 
A testület ülésein rendre áttekintette a Szövetség működését, koordinálta a képviseletek és a tagozatok 
munkáját, ellenőrizte a titkárság működését. Döntött a programok kérdéseiben és határozott a szövetségi 
állásfoglalásokkal kapcsolatban. 
 
A január 25-ei ülésén Szabó Gábor tájékoztatta az elnökséget a jan. 24-i NKITT-ülésre beterjesztett 
„Javaslat a 2012. évi vállalati K+F pályázati programportfólióra” c. NGM-anyagról. Dr. Szépvölgyi Ákos 
pedig vitára bocsátotta „A Magyar Innovációs Szövetség elnökségének állásfoglalása a regionális innovációs 
rendszerről˝ c. előterjesztést, amely a regionális igazgatókkal, ill. a RIÜ-igazgatókkal történt konzultáció 
eredménye. Az elnökség az előterjesztést változtatás nélkül elfogadta, és felhatalmazta az elnököt, hogy a 
megfelelő illetékeseknek juttassa el, ill. kezdeményezzen tárgyalásokat. A résztvevők ezen kívül egyeztettek 
a 2012. évi közgyűlés programjáról is. Továbbá döntöttek tagdíj-hátralékukra való tekintettel 4 MISZ-tag 
kizárásáról. A felszólított cégek közül egy fizetett tagdíjat, így végül három MISZ-tag kizárására került sor. 
 
A május 30-i elnökségi ülésen dr. Pakucs János, a Szövetség tehetségkutató tevékenysége keretében 
szervezett 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen felfedezett Papp Gergelyről 
beszélt. Dr. Antos László és dr. Erdei Sándor támogatólag kiegészítette a Start Up Tagozat 
megalakításáról szóló előterjesztést, melyet Miskolczy Csaba, a Start Up Underground alapítója készített. 
Az elnökség az előterjesztést változtatás nélkül, egyhangúlag elfogadta. Végezetül pedig az NGM által 
létrehozott Innovációs Tanácsadó Testület megalakulásáról adott tájékoztatást az elnökségnek dr. Ürge 
László, aki részt vett az alakuló ülésen. 
 
A szeptemberi ülésen az Agrár- és a Nonprofit Tagozat vezetői számoltak be személyesen a tagozat eddigi 
munkájáról, illetve a Felsőoktatási Tagozat írásos beszámolója is ismertetésre került. Majd az elnökség 
egyhangúan elfogadta a 2012. év januári-júliusi gazdálkodás helyzetéről szóló írásos beszámolót. Az 
egyebek napirendi pontban pedig a regionális irodák gazdasági, ill. pénzügyi elszámolásáról tárgyaltak. 
 
A novemberi ülésen három tagozati vezető írásos beszámolójára, valamint az Innovációs Marketing Tagozat 
vezetőjének szóbeli beszámolójára került sor. Vállalati megkeresések hatására Szabó Gábor kifejtette, és 
konkrét példával támasztotta alá, hogy a fejlesztés fogalmáról, a fejlesztési tevékenységről szükséges az 
SZTNH-val történő konzultáció, és a résztvevők megállapodtak, hogy erre a konzultációra még idén, a 
kibővített választmányi ülés keretében kerül sor. Továbbá a résztvevők megvitatták az innovációs stratégia 
tervezetét is, s megállapodtak, hogy tagok írásban is elküldik a véleményüket.   
 
A MISZ választmánya két alkalommal, június 27-én és december 5-én tartott ülést – az elnökséggel 
összevontan – ahol tudomásul vette a Szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolókat.  
A júniusi ülésen Cséfalvay Zoltán, az NGM államtitkára tartott bevezetőt a K+F+I stratégiáról. Majd a 
választmány Szabó Gábor és dr. Pakucs János felvetésével kapcsolatban úgy határozott, hogy az NKITT 
megmaradásával kapcsolatban a MISZ levélben fordul a miniszterelnökhöz. 
A decemberi ülésen meghívott vendégként a „K+F minősítési rendszer” címmel dr. Bendzsel Miklós, a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, illetve a közvetett K+F ösztönzők” címmel a Deloitte Zrt. 
képviseletében dr. Márkus Csaba, a K+F és állami támogatásokkal foglalkozó csoport igazgatója és Bagdi 
Lajos, ugyanezen csoport menedzsere tartott előadást. 
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KÖZGYŰLÉS  
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi, rendes közgyűlésére 2012. március 27-én került sor a Hotel 
Ramada Plaza Budapestben. 
 
A közgyűlést Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg. Első napirendi pontként a Magyar Innovációs 
Szövetség 2011. évi Média Díja került átadásra. A díjazott Sályi András, a Magyar Katolikus Rádió felelős 
szerkesztője és egyben a Heuréka műsor szerkesztő riportere lett. 
 
A közgyűlés szakmai részében Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és igazságügyi miniszter, a Nemzeti 
Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács elnöke tartott előadást „A jó állam” címmel, melyben külön 
hangsúlyt kapott az innováció. Továbbá bejelentette, hogy március 30-ával a hazai Innovációs Nagydíj 
átadásának napján újra meg tudják hirdetni a várt innovációs pályázatokat. 

 
Ezek után Higi Gyula, Kassai Róbert, Farkas József, Dési István, Darvas Ferenc tett fel kérdéseket, 
melyekre miniszter úr helyben reflektált. 
 
A következő napirendi pontnak megfelelően dr. Greiner István, általános elnökhelyettes szóbeli kiegészítést 
tett a 2011. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz és kitért a Szövetség szakmai érdekérvényesítés 
területén elért eredményeire.  
 
Ezt követően dr. Csapody Miklós, a Felügyelő Bizottság tagja tett szóbeli kiegészítést a Szövetség FB 
jelentéséhez. 
 
A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2011. évi beszámolót és a Felügyelő Bizottság jelentését. 
Továbbá egyhangúlag szavazott arról is, hogy maradjon a 2011. évben elfogadott tagdíjrendszer. 
A közgyűlést, melyen 163 tagintézmény és 41 meghívott vendég vett részt, fogadás zárta. 

 
 

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
 
 
SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2012 januárjától az alábbi véleményeket, ill. állásfoglalásokat adta ki, 
melyeket Hírlevelünkben és az állásfoglalás jellegétől függően internetes portálunk (www.innovacio.hu) 
aktuális rovatában, illetve a jelszóval védett területen folyamatosan közreadtunk: 
1. 2012. január 19.: Vélemény a „2012. évi K+F programportfólió” c. NGM munkaanyagról  
2. 2012. január 25.: A MISZ elnökségének állásfoglalása a regionális innovációs rendszerről 
3. 2012. január 27.: Vélemény az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok - Magvető és Növekedési Alap 

pályázati dokumentációiról 
Szövetségünk észrevételeinek egy részét beépítették a felhívásba, melyről az NFÜ február 27-én 
írásban értesítette Szövetségünket. 
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4. 2012. január 27.: Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program "Beszállítói programok" tárgyú 
pályázati felhívásról (Kódszám: GOP-2012-1.3.1/E) 

5. 2012. január 27.: Vélemény, ill. javaslat az NKITT 2012. január 24-i ülésére előterjesztett "Javaslat a 
2012. évi vállalati K+F pályázati programportfólióra" c. anyaghoz 

6. 2012. február 24.: Vélemény a „Tudományos eredmények elismerése és disszeminációja (TÁMOP-
4.2.3.-12/1/KONV)” c. pályázattervről 

A MISZ észrevételeinek egy részét beépítették a felhívásba, melyről az NFÜ február 27-én írásban 
értesítette Szövetségünket.  
7. 2012. április 12.: Észrevételek az "Új Polgári Törvénykönyv a Kodifikációs Főbizottság javaslata 2012" c. 

tervezetről 
8. 2012. április 13.: The remarks of the Hungarian Association for Innovation about the document entitled 

"BIAC Thought Starter, Innovation and Development" 
9. 2012. április 24.: Vélemény a K+F, ill. munkahelyi képzés pályázatokról 
Megköszönték Szövetségünk véleményét, melyet a pályázat kiírásakor bizonyos pontokban 
figyelembe is vettek. 
10. 2012. április 27.: Vélemény az "Innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok 

támogatása (GOP-2012-1.2.1./B)" c. pályázati anyagról 
11. 2012. május 4.: Észrevételek a "K+F+I ernyőprojektek támogatása (GOP-2012-1.3.1/E)" c. pályázat 

tervezetéhez 
Petykó Zoltán, az NFÜ elnöke levélben tájékoztatta Szövetségünket, hogy észrevételeinket több 
ponton is figyelembe vették. 
12. 2012. május 24.: Észrevételek Magyarország új, jövedelemadókat (és számos esetben vagyonadókat is) 

érintő nemzetközi egyezménykötési gyakorlatával kapcsolatosan 
13. 2012. június 7.: Nyilatkozat - Magyar Műszaki Értelmiség Napja 2012 
14. 2012. június 7.: Válaszok az NGM által, a KFI stratégia kialakításával kapcsolatosan feltett kérdésekre 
15. 2012. június 12.: Vélemény a "Kutatás-fejlesztési Minősítési Eljárás Módszertani Útmutatójának" 

tervezetéről 
Az SZTNH véleményünk főbb pontjait figyelembe vette, mint pl. egy projekt több tudományterületet is 
felölelhet, a prototípusnak csak a kereskedelmi célú tesztelése alapesetben nem K+F, ill. a közösen 
végzett K+F tevékenység fogalma, az NGM álláspontjára is figyelemmel pontosításra került.  
16. 2012. június 28.: Levél a Miniszterelnöknek az NKITT-tel kapcsolatban 
17. 2012. augusztus 3.: Vélemény "A régió innovációs potenciáljának fejlesztése innovatív start-up cégek 

létrehozásával (DAOP-1.3.1, ÉAOP-1.1.3, ÉMOP-1.3.1, NYDOP-1.1.1/C)" című, NFÜ által kiírt, pályázati 
felhívás tervezetéről 

18. 2012. augusztus 7.: Javaslat a HITA 2013. évre vonatkozó szakmai tervének összeállításával 
kapcsolatosan 

19. 2012. szeptember 19.: Vélemény a „Kormány környezetpolitikai teljesítményének félidei civil értékelése˝ 
című anyagnak, a Környezet- és Természetvédelmi Helyettes Államtitkárság által adott válaszának 
innovációs részéről 

20. 2012. október 17.: Levél az NFÜ-nek a „Vállalati tanácsadás és a régió innovációs potenciáljának 
fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával" c. pályázati konstrukció kapcsán 

A véleményre H. Kovács Judit, az NFÜ főigazgatója válaszolt, elutasítólag. 
21. 2012. október 24.: Vélemény az EMMI felkérésére az emberi erőforrások minisztere által 

adományozható elismerésekről szóló EMMI rendelet tervezetéről 
22. 2012. november 29. Észrevétel az EMMI által kezdeményezett "A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 

kormányrendelet" tervezetéről 
Szövetségünk kérését figyelembe véve, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 
Verseny díjazottjainak járó, a felvételi eljárás során adható többletpontok számát 20-ról 30 pontra 
növelték. 
23. 2012. december 4. Vélemény a BEFEKTETÉS A JÖVŐBE Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs 

Stratégia 2020 társadalmi konzultációra készített tervezetéről  
Szövetségünk véleményét a januári változatban nem vették figyelembe. 
24. 2012. december 19. Vélemény az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról 

c. előterjesztés tervezetéről 
 
A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Innovációs Hivatal fejlesztési javaslatokat készít kutatási 
infrastruktúrák fejlesztését támogató kormányzati pályázat megalapozása érdekében. Az infrastruktúra-
fejlesztési javaslatokat tartalmazó kérdőívet – a NEKIFUT projekt keretében – Szövetségünk számos tagja 
kitöltötte. 
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SZÖVETSÉGI KÉPVISELETEK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség vezető képviselői 2012-ben többek között az alábbi, országos testületek 
ülésein vettek részt és képviselték az innováció érdekeit, kifejtették a Magyar Innovációs Szövetség 
véleményét, ill. növelték a MISZ ismertségét. 
 

SZERVEZET KÉPVISELŐ 

Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanács dr. Pakucs János, Szabó Gábor 

Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Útiterv Irányító 
Testület 

dr. Greiner István 

Versenyképességi Tanács Szabó Gábor  

Nemzeti Bologna Bizottság dr. Pakucs János  

Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács dr. Pakucs János, dr. Inzelt Péter 

Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon 
Szakértői Alcsoportja 

dr. Greiner István 

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség dr. Pakucs János, elnökségi tag 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szekció Farkas József, elnök 

Iparjogvédelmi Szakértői Testület dr. Greiner István 

Informatikai Érdekegyeztető Fórum dr. Antos László 

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács dr. Pakucs János, alelnök, dr. Antos 
László 

Bolyai-díj Kuratórium Szabó Gábor, elnök, Monszpart Zsolt 

Kármán Tódor-díj bizottsága dr. Pakucs János, elnök, Bolyky János 
Antal, Thernesz Artur, Dr. Gyulai 
József, Falk György 

Gábor Dénes-díj kuratóriuma dr. Inzelt Péter, Dr. Gyulai József 

Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri dr. Antos László 

Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanács dr. Pakucs János 

GOP Monitoring Bizottság dr. Ürge László 

GOP és a Közép-Magyarországi Operatív Program 
bírálóbizottsága 

Szabó Gábor, Higi Gyula 

Befektetői Tanács K+F Munkacsoportja Frischmann Gábor, Monszpart Zsolt 

Duna Makro Régió Stratégia – Projekt Értékelő Bizottság Deme Gábor, dr. Greiner István 

Nemzeti Elektronikai Kerekasztal dr. Kazi Károly 

Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási és K+F Tanácsadó 
Bizottság 

dr. Antos László 

Országgyűlés Innovációs és Fejlesztési Eseti Bizottsága dr. Pakucs János, Dr. Friedler Ferenc, 
dr. Buzás Norbert 

Ipari Park Tanács Bolyky János Antal 

NGM Innovációs Tanács Szabó Gábor, dr. Pakucs János, dr. 
Ürge László 

  
Ezen kívül tisztségviselőink az alábbi szakmai megbeszéléseken képviselték Szövetségünket: 

- 2012. január 16. KKV-szektor számára a 2012. évi K+F pályázati programokról, helyszín: NGM, 
résztvevő és hozzászóló: Frischmann Gábor 

- VI. Magyar Műszaki Értelmiség Napja Szervezőbizottsága, operatív bizottsági tag: dr. Antos László 

- 2012. június 6. TechShow kiállítás és bemutatkozás, helyszín: Akvárium Klub, Budapest, zsűritag: 
Monszpart Zsolt 

- 2012. június 20. 2012. évi Design Management Díj, helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 
bírálóbizottsági tag: dr. Antos László 

 
A „Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Ágazati Stratégiai Fehér Könyvek” elkészítéséhez Szövetségünk az 
alábbi szakértőket delegálta, akik aktívan részt vettek a bizottsági munkában: 
- Egészségipar: dr. Pörzse Gábor, elnökségi tag, 
- Mobilitás, járműipar és logisztika: dr. Palkovics László, választmányi tag, 
- Informatika és infokommunikáció: Monszpart Zsolt, alelnök,  
- Energetika: Ördög Tibor, MISZ szakértő, 
- Környezetvédelem: Kenyeres István, választmányi tag, 
- Agrárium és élelmiszeripar: Bedő Zoltán, választmányi tag. 
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SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN, KONFERENCIÁKON TARTOTT ELŐADÁSOK, ILLETVE HOZZÁSZÓLÁSOK 
 
1. 2012. február 10. Semmelweis Pályázati és Innovációs Központ szakmai konferenciája, helyszín: 

Semmelweis Egyetem, Elméleti Orvostudományi Központ, szervező: dr. Pörzse Gábor, résztvevő: 
Monszpart Zsolt 

2. 2012. február 16. Szegedi Tudományegyetem Innovációs Napja, helyszín: SZTE Tanulmányi és 
Információs Központ, előadó: Szabó Gábor, résztvevő: dr. Mogyorósi Péter 

3. 2012. február 23. Országos Innovációs Nap, helyszín: ELTE, levezető elnök: dr. Antos László 
4. 2012. február 28. „Lehetőségek és finanszírozási források a hazai közép- és nagyvállalkozások 

számára” c. konferencia, helyszín: Buda Mercure Hotel, előadó: Szabó Gábor, kerekasztal-beszélgetés 
levezetője: dr. Pakucs János, a kerekasztal-beszélgetés résztvevője: dr. Ábrahám László 

5. 2012. február 29. Innovációs projektek finanszírozása" c. konferencia és szakmai vita, helyszín: Novotel 
Budapest Centrum, előadó: dr. Greiner István 

6. 2012. február 23-25. Intel® Challenge Europe 2012 műhelytalálkozó, helyszín: Sopot, Lengyelország, 
előadó: dr. Antos László  

7. 2012. március 22. Direct-Line Kft. „Közös cél: a valódi innováció 2.” című konferenciája, helyszín: 
Dunaharaszti, képviselő: Deme Gábor 

8. 2012. március 24. Országos Tehetségnap, helyszín: Ciszterci Szent Imre Gimnázium Díszterem, 
Előadó: dr. Pakucs János 

9. 2012. április 2. COMPLEXIM projekt nyitókonferencia, helyszín: Újvidéki Egyetem, előadó: dr. 
Mogyorósi Péter  

10. 2012. április 20. Üzletiterv-író műhelytalálkozó, helyszín: Műegyetemi Technológia és Tudástranszfer 
Iroda - Innovációs Labor, előadó: dr. Antos László 

11. 2012. április 26-27. 8. Magyar Nemzeti és Nemzetközi Lifelong Learning Konferencia, helyszín: Szent 
István Egyetem gödöllői Tudástranszfer Központ, előadó: dr. Greiner István 

12. 2012. május 8. „A mindennapjainkat segítő innováció” c. konferencia, helyszín: Gerbeaud Ház Tükrös 
Terem, előadó: Monszpart Zsolt 

13. 2012. május 11. Magyar Rektori Konferencia Műszaki Tudományok Bizottsága, helyszín: Pannon 
Egyetem, megnyitó: Dr. Friedler Ferenc, előadó: Szabó Gábor 

14. 2012. május 17. Verancsics Akadémia "Gondolatok az innovációról" sorozat nyolcadik, évadzáró 
előadása, helyszín: Dubniczay-palota, Moholy-Nagy Terem, Veszprém, előadó: Szabó Gábor 

15. 2012. május 18-20. Jövő+ Fesztivál, helyszín: Székesfehérvár, előadó: dr. Karátson Dávid és Dányádi 
Bulcsú 

16. 2012. május 23. "Nano-, anyag-, gyártási technológiák" témájú szakmai nap, helyszín: Győri Nemzetközi 
Kereskedelmi Központ, előadó: dr. Ürge László 

17. 2012. május 24. Magyar Műszaki Értelmiség Napja, helyszín: Kecskeméti Főiskola Tudósháza, előadó: 
Ormándi Sándor 

18. 2012. június 6. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - „Együtt a jövőért”, helyszín: MTA Nagyterem, előadó: 
dr. Ábrahám László 

19. 2012. június 7. Magyar Műszaki Értelmiség Napja eseménysorozat zárása, helyszín: Országgyűlés 
Felsőházi Terme, köszöntő: Szabó Gábor 

20. 2012. június 21. Kerekasztal-megbeszélés John R. McDougall, a National Research Council elnökének 
tiszteletére, helyszín: Kanada budapesti nagykövetsége, Kerekasztal résztvevő: Szabó Gábor 

21. 2012. június 21. „Kutatóegyetemi mérföldköveink 2012” c. konferencia, helyszín: BME, díjátadó és 
pályázatismertető: dr. Pakucs János 

22. 2012. június 28. Szakmai konzultáció a kutatás-fejlesztési minősítési eljárás módszertani útmutatójáról, 
helyszín: SZTNH, képviselő: dr. Kazi Károly 

23. 2012. július 6. Kutató Diák Tábor, helyszín: Káptalanfüred, előadó: dr. Antos László 
24. 2012. augusztus 24. „Fesztivál a határon” című rendezvény, Tudásbázis - K+F az egyetemeken 

kerekasztal beszélgetés, helyszín: Kőszeg, résztvevő: Dr. Friedler Ferenc 
25. 2012. szeptember 6. "Az Innováció finanszírozása" c. rendezvény, helyszín: Hotel President Budapest, 

panelbeszélgető partner: Szabó Gábor, dr. Ürge László 
26. 2012. október 2. Mesterségünk Címere konferencia, helyszín: BKIK székház, előadó: Deme Gábor 
27. 2012. október 4. Svéd-Magyar Innovációs Fórum, helyszín: Ericsson Magyarország K+F Központja, 

panelbeszélgető partner: Szabó Gábor 
28. 2012. október 8. Üzleti Angyal Klub, helyszín: Greenpoint (Budapest), nyitó beszéd: dr. Pakucs János  
29. 2012. október 17. Üzleti Randi Klub Üzleti kapcsolatépítő Prémium Nap. helyszín: Gastland M0 Hotel és 

Konferenciaközpont, Budapest, előadó: Farkas József 
30. 2012. október 30. „Technológiatranszfer Magyarországon˝ c. nyilvános ülése, helyszín: Magyar 

Közgazdasági Társaság székhelye, felkért hozzászóló: Dr. Papanek Gábor 
31. 2012. november 20. „Az ötlettől az üzleti sikerig”, helyszín: Courtyard by Marriott Budapest City Center, 

köszöntő: Szabó Gábor, előadók: dr. Ürge László, Farkas József és Zettwitz Sándor 
32. 2012. november 28. Üzleti Angyal Klub, helyszín: budapesti GreenPoint 7, köszöntő: dr. Pakucs János 
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33. 2012. november 29. A megyei területfejlesztési koncepció elkészítéséhez kapcsolódó 
gazdaságfejlesztési konzultáció, helyszín: egri HKIK Székház, előadó: Farkas József 

34. 2012. december 6. „Az atomoktól a csillagokig” c. előadássorozat, helyszín: ELTE Eötvös Előadóterem, 
előadó: dr. Antos László 

35. 2012. december 13. „Alkímia ma, az anyagról mai szemmel, a régiek megszállottságával” c. 
előadássorozat, helyszín: ELTE Eötvös Előadóterem, előadó: dr. Antos László 

36. 2012. december 18. 2012. évi Kármán Tódor-díj átadás, helyszín: Petőfi Irodalmi Múzeum, köszöntő: dr. 
Pakucs János 

 
Dr. Antos László, ügyvezető igazgató számos alkalommal vett részt az USA Nagykövetsége által adott 
fogadásokon, rendezvényeken, például május 3-án Robert Peaslee, az USA Nagykövetségének 
kereskedelmi tanácsosa fogadásán, szeptember 5-én pedig Karyn Posner-Mullen, sajtó- és kulturális 
tanácsos bemutatásán. 
 
2012. május 18-20. között, Győrben, a Kazinczy Gimnáziumban rendezték meg a XXII. Öveges József 
Fizikaverseny országos döntőjét, melyen a 14 éves korosztály legtehetségesebb tanulói mérték össze 
tudásukat.  A verseny fővédnöke dr. Fazekas Sándor, vidékfejlesztési miniszter és a Magyar Innovációs 
Szövetség volt. 
 
Az Association for Youth, Science and Technology (AMAVET) meghívására, november 8-9. között 
Pozsonyba, a Festival of Science and Technology c. rendezvényre látogatott dr. Antos László, ügyvezető 
igazgató, és tárgyalt az AMAVET elnökével, Dr. Jozef Ristvej-jel is. 
 
Szövetségünk a szeptember 23-26. között, Pozsonyban megrendezett Intel® Educator Academy EMEA 
konferenciára Magyarországról az alábbi öt főt delegálta: 
- Főző Attila, Educatio  
- Frehr Ágnes, projekt koordinátor  
- Prof. Ormos Pál, MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont  
- dr. Szvathné dr. Szalay Márta, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet  
- Szilasi Tamás, MOBILIS Közhasznú Nonprofit Kft. 
 
 
TANULMÁNYÚT 
 
A Magyar Innovációs Szövetség ügyvezető igazgatója, dr. Antos László, az USA Külügyminisztériumának 
meghívására, 2012. szeptember 24. és október 12. között, nemzetközi résztvevőkkel együtt, öt várost érintő 
szakmai körúton vett részt az USA-ban. 
 
A körút állomásai, ill. szakmai programjai a következők voltak: 
1. Washington DC: szellemitulajdon-jog az USA-ban (American University); megbeszélés a 

Külügyminisztérium Szellemi Tulajdon Végrehajtó Hivatalában; előadások az USA Szabadalmi és 
Védjegy Hivatalában (USPTO), ill. a Kongresszus Szerzői Jogi Hivatalának Könyvtárában; szellemi 
tulajdon viták peres úton (SNR Denton); látogatás az Országos Szellemi Tulajdonjogok Koordinációs 
Központjában és az USA Igazságügyi Minisztériumában; beszélgetés a Nemzetközi Kereskedelmi 
Bizottságnál; a Nemzetközi Hamisítás Elleni Koalíció és a Nemzetközi Szellemi Tulajdon Szövetség 
előadásai. 

2. New York: látogatás a Nemzetközi Védjegy Egyesületben, ill. a Szellemi Tulajdon Világszervezetében; 
megbeszélés az American Society of Composer, Authors and Publishers (ASCAP) és a CBS 
Broadcasting Corporation képviselőivel; Bronx Kerület Ügyvédi Hivatalának Bűnügyi Irodája jogászának 
előadása; beszélgetés az Egyesült Államok Bíróságának New York déli kerületi bírójával. 

3. St. Louis: a Washington University és a St. Louis University technológia-transzfer tevékenysége; 
ismerkedés a Washington University „Legal Clinic˝ programjával; látogatás a Husch Blackwell Ügyvédi 
Irodánál; beszélgetés Egyesült Államok Bíróságának Missouri keleti kerületi főbírójával, ill. bírójával. 

4. Portland: technológia-transzfer az Oregon Health Science University-n; ismerkedés az oregoni Mikro-
vállalkozási Feltalálói Programmal (MIPO); találkozó a Nike jogi csapatával; ismerkedés az FBI 
komputeres jogi laboratóriumával; találkozó az Alleman, Hall, McCoy, Russell & Tuttle Ügyvédi Iroda 
képviselőivel. 

5. Seattle: megbeszélés a Microsoft Co.-ben; a University of Washington School of Law oktatóinak 
előadása; beszélgetés a Simburg, Ketter, Sheppard & Purdy Ügyvédi Irodában; találkozó a Freedom for 
IP képviselőivel. 
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TAGOZATOK  
 
A tagozatok önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. Egyes konkrét feladatokra 
pedig ad hoc bizottságokat szerveznek. 

 
A Felsőoktatási Tagozat 2012. május 12-én az EPO-val lebonyolított projekt tapasztalatainak, 
eredményeinek megbeszélése céljából TTI találkozót szervezett az ELTE-n. 
 
A Magyar Innovációs Szövetség TTI Értékelési Tagozata 2012. május 18-án tartott ülést, az Iparfejlesztési 
Közalapítvány (IFKA) Könyvtártermében. Az esemény levezető elnöke dr. Antos László, a MISZ ügyvezető 
igazgatója volt, akinek köszöntőjét követően dr. Borsi Balázs előadására került sor „Az intézményi tanulás 
mechanizmusai: az értékelések evolúciója a magyar KFI szakterületen 2005-2011-ben” címmel. Az előadást 
és annak vitáját követően az ülésen részt vevők dr. Bárdos Krisztina előadásában megismerhették, hogy 
az Eval-Inno elnevezésű délkelet-európai együttműködési projekt milyen lehetőségeket nyújt a TTI értékelési 
kultúra javítására. A szakmai programokat követően a tagozat tagjai 2 évre dr. Borsi Balázst 
újjáválasztották a tagozat elnökévé. 
 
Vállalkozásfejlesztési Tagozatunk, az MGYOSZ-szal és a NAPI Gazdaság Vállalkozásfejlesztési Fórumával 
közösen 2012. október 18-án „Miért nagyon hasznos segítőink az elektronikus szótárak, szótárrendszerek?” 
c. témában tartott rendezvényt. Dr. Osman Péter, a Tagozat elnöke által szervezett rendezvényt dr. Antos 
László, a MISZ ügyvezető igazgatója nyitotta meg. A magyar és nemzetközi piacon jegyzett MorphoLogic 
nyelvtechnológiai cég ügyvezetője, Dr. Prószéky Gábor mutatta be a díjnyertes MoBiMouse szótári 
rendszert, valamint a rendszerben működő különféle angol, német, francia, spanyol nyelvű minőségi 
szótárak egyszerű és rendkívül gyors használatára hívta fel a figyelmet. Sebestyén Zsolt értékesítési 
vezető tájékoztatta a résztvevőket az elektronikus szótárak jelenlegi piaci helyzetéről, valamint a kis-, közép- 
és nagyvállalati környezetbe ajánlott MorphoLogic Szótárszerver hatékonyságát emelte ki.  
 
Vállalkozásfejlesztési Tagozatunk vezetője, dr. Osman Péter aktív közreműködésének köszönhetően "Az 
ötlettől az üzleti sikerig" című, november 20-i fórumot a Napi Gazdaság közösen szervezte Szövetségünkkel 
és az MGYOSZ-szal. A Budapest Marriott Hotelben rendezett eseményen több mint száz résztvevő volt 
jelen. 
 

 
3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS RENDEZVÉNYEI 

 
 
21. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY  

 
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával és a Duna Televízióval közösen hirdettük meg a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyt, az EU-versenyek célkitűzéseivel és szabályaival összhangban.  
 
A verseny szervezőinek célja az volt, hogy az ígéretes fiatal tehetségek fejlődéséhez hozzájáruljon, a 
fiatalok figyelmét a tudomány, a technológia és a kutatás-fejlesztés területére irányítsa. 
A 2012. január 9-i határidőre összesen 86 pályázat érkezett a verseny titkárságára (ebből 19 db határon túli 
magyar fiataloktól). 
 
A zsűri a végleges döntést testületileg, többségi alapon hozta meg 2012. január 27-én. A zsűri 59 
pályázatot fogadott el, illetve javasolt kidolgozásra. 
Ezek közül 25 pályázat tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és összefoglaló tanulmány 
elkészítését, 34 pályázat pedig új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. 
 
A kidolgozás időszakában, 2012. február és május között a Magyar Innovációs Szövetség tanácsadással, 
konzultációk szervezésével segítették a továbbjutott versenyzőket, látogatást szerveztek többek között a 
Szabadalmi Tárba is (2012. február 27-én és 28-án). 
 
A verseny titkárának szervezésében a zsűritagok mindegyike 3-4 pályamunka kidolgozását személyesen is 
figyelemmel kísérte. A konzultációk alkalmával (2012. március vége, április eleje) részletesen 
megismerkedtek a készülő prototípusokkal, modellekkel, és tájékozódtak az elért tudományos 
eredményekről. 
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A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat 2012. május 4-ig kellett beküldeni a 
verseny titkárságára. A határidőre 45 pályamunka kidolgozása fejeződött be. A versenyzők összesen 17 
prototípust / számítógépes programot mellékeltek munkájuk leírásához. 
 
A beadást követően a zsűritagok elolvasták a leírásokat, majd ismételten találkoztak a pályázókkal, akik a 
prototípusokat, modelleket működés közben mutatták be. Valamennyi zsűritag részletekbe menően 
megismerkedett a 45 pályamunkával. 
 
A bírálóbizottság 2012. május 21-én megtartott ülésén 1 fődíjat, 3 első, 3 második, 2 harmadik díjat, 
illetve három különdíjat ítélt oda, további 10 pályázatot kiemelt, 24 pályázatot pedig dicséretben 
részesített. 
 
A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2012. június 11. és 12. között 
nyilvános bemutatásra kerültek a Millenáris Park „D” épületében, a Csodák Palotájában.  
 

 
 
Az ünnepélyes díjátadásra a kiállítás első napján került sor. A rendezvényt dr. Pakucs János, a Magyar 
Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, a szervezőbizottság elnöke nyitotta meg, a díjakat pedig dr. 
Hoffmann Rózsa államtitkár, a verseny fővédnöke adta át a díjazott fiataloknak. A fiatalok az államtitkár által 
aláírt okleveleken, ill. a jelentős pénzdíjakon kívül egyedileg készített tárgyjutalomban is részesültek. 
 

 
 
 
A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb pályamunkái bemutatásra 
kerültek a tudományos ismeretterjesztő fesztivál, a Kutatók éjszakája idei programján is szeptember 28-án, 
az Ericsson Magyarország Kft. K+F központjában. A fiatal tehetségekre több ezer látogató volt kíváncsi. 
 
A 2012/2013. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésére a Tudomány 
Napja alkalmából, 2012. november 13-án, az SZTNH Konferenciatermében került sor. Az eseményen a 
2012. évben rendezett nemzetközi versenyeken sikeresen szerepelt magyar fiatalok (Köpenczei Gergő, 
Énekes Péter, Kecsenovity Egon és Papp Gergely) is bemutatkoztak. 
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NEMZETKÖZI VERSENYEK 
 
2012-ben 10 tehetséges fiatalunk vett részt tudományos nemzetközi rendezvényeken:  
 

Név Rendezvény Helyszín Időpont 

Kormányos Ákos I-SWEEEP Houston (USA) május 2-7. 

Köpenczei Gergő 63. INTEL ISEF Pittsburgh Pennsylvania 
(USA) 

május 13-18. 

Énekes Péter 63. INTEL ISEF Pittsburgh Pennsylvania 
(USA) 

május 13-18. 

Kecsenovity Egon London International Youth 
Science Forum (LIYSF) 

London (Anglia) augusztus 16-30. 

Papp Gergely 24. EU Fiatal Tudósok 
Versenye 

Pozsony (Szlovákia) szeptember 21-26. 

Hollós Ádám 24. EU Fiatal Tudósok 
Versenye 

Pozsony (Szlovákia) szeptember 21-26. 

Ludmány Balázs 24. EU Fiatal Tudósok 
Versenye 

Pozsony (Szlovákia) szeptember 21-26. 

Köpenczei Gergő Sci-preneurship Barcelona 
(Spanyolország) 

október 21-23. 

Szabó Lóránt Zsolt Google Trailblazer Award Zürich (Svájc) november 29-30. 

Galgóczi Gábor 37. Stockholm International 
Youth Science Seminar 

Stockholm (Svédország) december 4-11. 

 
 
Az 5. fenntarthatósági olimpián (I-SWEEEP, International Sustainable World Project Olympiad) 70 országból 
több mint 700 kiválasztott fiatal vett részt. A világversenyen, 440 projekt közül Kormányos Ákos "Új 
fejlesztésű biofilterek alkalmazása a szennyvíz-tisztításban" című munkájával kiemelt elismerésben 
részesült. 
 
Az idén 70 országból már több mint 1500, 21 év alatti fiatalt hívtak meg a fiatal tudósok olimpiájára. A világ 
legnagyobb tehetségkutató versenyén a két magyar, Köpenczei Gergő és Énekes Péter, „Az s(n) 
számelméleti függvény használhatósága kódolási célokra” c. pályázatukkal matematikából a kiváló negyedik 
helyezést érték el, melynek eredményeként jelentős pénzjutalomban is részesültek.  
 
A LIYSF programjainak helyszínéül az Imperial College of London szolgált, ahol 46 ország, összesen 350 
fiatal tudós-jelölttel képviseltette magát. A diákok betekintést nyerhettek a londoni egyetemi rendszer 
működésébe, valamint az Oxford-i és Cambridge-i egyetemek meglátogatása is újabb perspektívákat nyitott 
meg a résztvevők számára. A résztvevő diákok poszter-szekció keretén belül mutatták be munkáikat és 
tartottak előadásokat. Kecsenovity Egon, aki kutatása során a napkollektor rendszereket vizsgálta és a 
szivattyú helyettesítésére keresett megoldást, előadásával bekerült a legjobb 10 közé. 
 
A négy lépcsős EU Fiatal Tudósok Versenyének az első két fordulóját a résztvevő országok bonyolítják, 
ahonnan a kiválasztott legjobb 2-3 pályamunkáról a nemzetközi bírálóbizottság mond véleményt. Ezt 
követően a kiválasztottak háromnapos, kiállítással egybekötött prezentáción vesznek részt, ahol a 
nemzetközi zsűri személyes konzultációk során alakítja ki a végleges sorrendet. Az idei, pozsonyi döntőre 
37 ország versenyzőt hívták meg. A 123 pályázó között Papp Gergely saját fejlesztésű és maga által 
elkészített rezonanciális-tölcsérű neodym hangszórója a verseny egyik legjelentősebb díjában, a Szlovák 
Szabadalmi Hivatal 2000 eurós különdíjában részesült.  
 
Az Intel és a JA-YE Europe közös szervezésében második alkalommal került megrendezésre a "Sci-
Preneurship" 24 órás tudományos és üzleti versenyt. A megmérettetésen négy fős csapatok vettek részt, 
melybe a szervezők véletlenszerűen sorsolták bele a 20 országból érkező 32 résztvevőt, így két-két, a JA-
YE üzleti terv versenyen, valamint Intel ISEF tudományos olimpián már bizonyított diákot. Magyarországot 
Köpenczei Gergő MAFITUD-tag képviselte, akit a Magyar Innovációs Szövetség delegált, mint az idei ISEF 
verseny 4. helyezettjét. 
 
A Google európai központjába, Zürichbe látogatott novemberben Szabó Lóránt Zsolt további, több 
országból érkező, 17 fiatallal együtt. A program során a diákok a Google számos osztályáról hallhattak 
előadásokat, pl. a hackerek és a biztonsági szakemberek közötti folytonos harcról. A szakmai jellegű 
előadások mellett a résztvevők azt is megtudhatták, hogy milyen is a Google-nél szoftvermérnökként 
dolgozni. 
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A Magyar Innovációs Szövetség mint a Stockholm International Youth Science Seminar (SIYSS) 
magyarországi képviselője minden évben delegálhat egy fiatal magyar kutatót a Nobel-díj átadási 
ünnepségre és az azt megelőző egyhetes tudományos fórumra. A Nobel-hét keretében a fiatalok 
meghallgathatták a 2012. évi Nobel-díjasok előadásait, ill. ellátogathattak a Nobel Múzeumba, és részt 
vehettek egy laborlátogatáson a Karolinska Institute-ban. A tehetséges fiatalok, köztük Szövetségünk 
delegáltja, Galgóczi Gábor is előadásokat tartottak a svéd természettudományi tagozatos gimnáziumok 
tanulóinak. December 9-én pedig részt vettek egy fogadáson minden idei és néhány korábbi Nobel-díjas 
társaságában, ahol lehetőségük nyílt a díjazottakkal való beszélgetésre is.  
 
 
MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA (MAFITUD) 
 
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyeken díjazásban részesült és a hazai 
versenyhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken részt vett fiatalok által létrehozott Magyar Fiatal 
Tudósok Társaságának 11. országos találkozójára 2012. szeptember 7-én, a Makadám Mérnök Klubban 
került sor „Magyar Innovációs Klub bemutatkozása” címmel. A rendezvényt Szabó Gábor elnök és 
Zettwitz Sándor, a Magyar Innovációs Klub elnöke nyitotta meg. Szabó Gábor kiemelte, az országos 
találkozók pótolhatatlan tapasztalatcserét jelentenek az Ifjúsági Verseny nyerteseinek. Zettwitz Sándor 
pedig bemutatta a MAFITUD testvérintézményekét jellemzett Innovációs Klubot. 
 
Elsőként Burus Tünde, vezetőségi tag számolt be a MAFITUD múlt évi tevékenységéről. A tagok közül 
Köpenczei Gergő és Énekes Péter, a 2010/2011. évi jubileumi, 20. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyen második, valamint a Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen IV. 
helyezést elért versenyzői mutatkoztak be. Ezt követően pedig az „idősebb generációt képviselve" dr. 
Sántha Hunor, az 1992-es és 1993-as Ifjúsági Verseny III., ill. az 1994-es Ifjúsági Verseny II. helyezettje 
tartott bemutatkozót.  
 
A szakmai rész Bayer Gábor, a 77 Elektronika Műszeripari Kft. fejlesztési igazgatójának a „Cégformáló 
innováció - Egy új technológia, ami megváltoztatta a 77 Elektronika Műszeripari Kft. életét” c. előadásával 
kezdődött. Az 1986-ban csupán 4 fős családi vállalkozás jelenleg több mint 350 főt foglalkoztat, s a világ 
élvonalában vannak. A tanulságos beszámolót kérdések zárták, amiből kiderült, hogy az egyik legfontosabb 
a termékek értékesítésekor a hozzáadott érték, amellyel mind a magánszemélyek, mind a laborok igényeit ki 
tudják elégíteni. Az előadásokat Katona Gergely, a Femtonics Kft. ügyvezetőjének „Tudományból 
tudományt” c. előadása zárta. A feltalálók saját céget hoztak létre kutatásuk finanszírozása végett, s mivel 
az új találmányt már számos kutatóhely használja, a termék fejlesztése folyamatos, így a cég egyre több 
tudományos referenciával rendelkezik. 
 
A találkozót kötetlen beszélgetés és vacsora zárta. 
 
Magyarország csapata először vett részt a 46. Nemzetközi Mengyelejev Diákolimpián, Kazahsztán új 
fővárosában, Asztanában április 23-30. között a Nemzetközi Kémiai Diákolimpia felkészülési idejében. A 
versenyen Berta Dénes, MAFITUD-tag a budapesti Apáczai Csere János Gimnázium tanulója bronzérmet 
kapott. 
 
Köpenczei Gergő és Énekes Péter (MAFITUD-tagok), dr. Áder János, köztársasági elnök meghívásának 
eleget téve, július 3-án részt vettek egy díszvacsorán a Sándor-palotában, felkészítő tanárukkal, dr. Katz 
Sándorral, a Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium matematika tanárával együtt. A meghívást a 
fiatalok azzal érdemelték ki, hogy a világ legnagyobb tehetségkutató versenyén májusban a legjobb 4 között 
végeztek. A Sándor-palota Tükrös Termében rendezett vacsora vendége volt még Dr. Szemerédi Endre, az 
idei Ábel-díjat nyert matematikaprofesszor is. 
 
Október 10-én, a BME-n, a Pro Progressio Alapítvány díjátadó ünnepségén vehette át a Csibi Sándor 
Ösztöndíjat Köpenczei Gergő, MAFITUD-tag. Az évente egyszer kiadható, 1 millió Ft-os ösztöndíj a BME 
azon aktív, BSc, MSc vagy PhD tanulmányokat folytató hallgatóinak ítélhető oda, akik az adott évben 
kiemelkedő kutatási vagy szakmai eredményeket értek el a hírközléselmélet, információelmélet, ill. 
kódoláselmélet szakterületeken.  
 
A Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Köpenczei Gergő, Mafitud-tag, 2012. november 20. és 
november 22. között az Európai Parlamentbe, Strasbourgba utazott egy 11 fős csoport tagjaként, ahol dr. 
Gál Kinga képviselőasszony vendégei voltak. 
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JUBILEUMI, XX. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ  
 
A 2011. évi Innovációs Nagydíj felhívásra azok a Magyarországon bejegyzett társaságok jelentkezhettek, 
amelyek a 2011. évben kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások 
értékesítése) jelentős hasznot értek el kutatás-fejlesztési eredmény, találmány, know-how, illetve 
technológiatranszfer alkalmazásával. 
 
Tekintélyes szakemberekből álló bírálóbizottságot kértünk fel annak eldöntésére, hogy ki a legméltóbb a 
2011. évi Innovációs Nagydíjra. A bírálóbizottság elnöke a nemzetgazdasági miniszter volt. A 2012. február 
8-i határidőre 31 pályázat érkezett be a pályázati titkárságra. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi 
szempontokat is alaposan mérlegelve 30 pályázatot minősített 2011-ben megvalósult, eredményes és 
sikeres innovációnak minősítette. 
 
A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 11 innovációt kiválasztva a 18 tagú bírálóbizottság titkos 
szavazással rangsorolta a pályázatokat.  
 
A pontozás kiértékelése után a zsűri testületileg és egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2011. évi Magyar 
Innovációs Nagydíjban az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. részesül a vérrögképződés megelőzésére 

kifejlesztett Egitromb 75 mg filmtablettáért. 
Ezen kívül az alábbi pályázatoknak ítélt a 2011. évre vonatkozóan innovációs díjat: 
- A 2010. évi Ipari Innovációs Díjban (NGM) a Műszer Automatika Kft. részesült „Az elektronikus 

útátjáró-fedező berendezés” komplex rendszerének megvalósításáért. 
- A 2011. évi Ipari Innovációs Díjban (NGM) a Meta-MPI Kft. részesült, a Metapay Fesztiválkártya 

bevezetéséért. 
- A 2011. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban (VM) és az Iparfejlesztési Közalapítvány 2011. évi 

Szervezeti Innovációs Díjában a Budapesti Szennyvíztisztítási Kft. részesült a „Hatékonyabb 
üzemeltetés – élhetőbb környezet” c. pályázatáért. 

- A 2011. évi Agrár Innovációs Díjban (VM) az Agro Legato Kft. részesült 
a komplett fejéstechnológia rendszer, a HungaroLact kifejlesztéséért. 

- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. évi Innovációs Díjában a Femtonics Kft. részesült a 2D 
és 3D Két-foton mikroszkópfejlesztésért. 

- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2011. évi Innovációs Díjában a Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. 
részesült az általa kifejlesztett ”TIPPLEN K 850” polipropilén termékért. 

- A Magyar Innovációs Szövetség 2011. évi, a legeredményesebb, újonnan alapított innovatív 
kisvállalkozásnak járó Innovációs Különdíjában a GWE Budafilter Kft. részesült az általa 
megvalósított ”PVC menetes, tekercselt szűrő, mélyfúrású ivóvíz kutakba” c. innovációért. 

 
A pályázati adatok szerint a 30 innovációs teljesítmény révén a megvalósító vállalkozások összesen kb. 20 
milliárd Ft többleteredményt értek el, melynek jelentős hányada exportból származik. A megtakarítások, 
az árcsökkentő hatás, a környezetvédelmi szempontok érvényesülése stb. nyomán további 15 milliárd Ft 
társadalmi haszon keletkezett. 
 
Az innovációs díjakat ünnepélyes külsőségek közepette, az Országházban a tárcák képviselői és számos 
protokoll vendég, ill. a nyomtatott és az elektronikus sajtó képviselőinek jelenlétében adták át az 
adományozók, 2012. március 30-án.  
 
A végeredményről díszes kötetet jelentettünk meg, továbbá a díjkiosztó ünnepségen elhangzott beszédeket 
Szövetségünk Hírlevelében, ill. a világhálón (www.innovacio.hu) is széles körben terjesztettük. 
 
Az elmúlt 20 évben innovációs díjat nyert vállalkozások vezetőiből álló társaságnak, a Magyar Innovációs 
Klubnak jelenleg több mint száz tagja van. A Klub találkozójára 2012. december 11-én került sor, az MTA 
Kodály Termében. Elsőként Turóczy László, az NGM versenyképességért felelős helyettes államtitkára 
tartott előadást a vállalati innovációs tevékenység támogatási rendszeréről, ezen belül a kormány 2020-ig 
terjedő időszakra vonatkozó K+F+I stratégiájáról. Ezt követően a 2011. évi innovációs díjat nyert 
vállalkozások (az EGIS Gyógyszergyár Nyrt., a GWE Budafilter Kft., a Meta-MPI Kft. és a Femtonics Kft.) 
vezetői mutatták be cégük 2012. évi innovációs tevékenységét. Ezután dr. Pakucs János a 
szervezőbizottság elnöke beszélt az előző évek Innovációs Nagydíj Pályázatainak eredményeiről, majd 
közzétette a XXI. alkalommal kiírt 2012. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot.  
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INTEL CHALLENGE EUROPE 2012 (NOVATECH - INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV VERSENY UTÓDJA) 
 
Az "Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge" program részeként megrendezésre került az 
"Intel Challenge Europe 2012", melyre a high-tech területen (biotechnológia, nanotechnológia, szoftver, 
mobil alkalmazások, elektronika, robotika, energia és energiatermelés) kidolgozott üzleti tervekkel lehetett 
pályázni angolul. A résztvevők 18 és 34 év közötti hallgatók, PhD-hallgatók vagy diplomások lehettek. 
 
A lengyelországi Sopot városában rendezték meg február 23. és 25. között az Intel® Challenge Europe 2012 
műhelytalálkozóját, 10 szervezet és számos meghívott részvételével. A megbeszélésen Szövetségünket dr. 
Antos László, ügyvezető igazgató képviselte, aki rövid előadásban bemutatta a MISZ-t. 
 
A Magyar Innovációs Szövetség, mint szakmai partner a verseny felhívását eljuttatta a lehetséges 
célcsoportoknak, illetve a Startup Undergrounddal (SUU) közösen április 20-án, a BME-n, üzletiterv-író 
műhelytalálkozót szervezett, amelynek a célja az volt, hogy minél több hazai csapat indulhasson az Intel® 
Business Challenge Europe versenyén. 
 
Szövetségünk az Intel® Business Challenge Europe 2012 nemzetközi zsűri tagjának javasolta Tzvetkov 
Juliánt és Monszpart Zsoltot, Szövetségünk alelnökeit, amit a szervezők elfogadtak. A csapatokat irányító 
nemzetközi vállalkozókból, üzleti vezetőkből és tudósok szakemberekből álló mentorok közé pedig 
Benkovics Péter és Miskolczy Csaba szakértőinket javasoltuk, amit a szervezők szintén elfogadtak. 
 
A háromfordulós versenyre 195 pályázó regisztrált Európából. Magyarországról 1272-szer látogatták meg a 
verseny honlapját egy hónap alatt, ezzel az adattal hazánk, a lakosság számarányát tekintve a legjobb 
eredményt érte el. Magyarországról végül 10 csapat regisztrált. 
 
A középdöntőbe már csak 62 csapat jutott, melyek között 4 magyar pályázat szerepelt: az OptoForce, a 
HighCastle Software, a FormCell és az InnoPAT. A továbbjutott legjobb tervek szerzőinek július 16-ig egy 
üzleti tervet és egy bemutató videót kellett készíteniük a verseny nemzetközi szakmai mentoraival folytatott 
konzultáció segítségével.  
Ezt követően a legjobb 20 tervet a nemzetközi zsűri választotta ki az Intel® Business Challenge európai 
döntőjébe, melyen magyar csapat nem szerepelt. 
 
Szövetségünk javaslatára viszont a nemzetközi mentorok közé választották Miskolczy Csaba szakértőnket, 
aki a verseny európai döntőjén 2012. szeptember 24-26. között Sopotban, Lengyelországban képviselte a 
MISZ-t. 
 
 
MEET THE SCIENTIST C. PROJEKT 

 
A „Meet the scientist” projekt a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület és az Amerikai 
Egyesült Államok Nagykövetségének kezdeményezése. Célja a természettudományok, illetve az amerikai 
tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, középiskolások körében. A MISZ egy-egy korábbi Fulbright-
ösztöndíjas népszerűsítő előadását szervezi meg egy-egy kiválasztott középiskola számára. 
A fél órás előadást egy szintén fél órás blokk követett, melyben látványos kísérleteket mutattak be a 
diákoknak, a Csodák Palotája közreműködésével. 
 
Az előadás előtt a helyszínt biztosító iskolában színes plakátok hívják fel a figyelmet a közelgő eseményre. 
Továbbá az előadás rövid összefoglalóját tartalmazó szórólap is kiosztásra kerül az eseményen. A program 
magyar és angol nyelvű honlapján (www.meetthescientist.hu) letölthetőek az előadások, az elkészült fotók 
és videók, valamint megtalálhatók az előadók önéletrajzai. A program céljainak elérését egy Facebook-
csoport is segítette 
 
2011/2012. évi tanév 2. félévének előadásai: 
 

Iskola neve Város Időpont Előadó 

Ady Endre Gimnázium Debrecen január 17. dr. Nagy László 

Földes Ferenc Gimnázium Miskolc február 7. Dr. Bittsánszky 
András 

Széchenyi István Gimnázium Dunaújváros február 14. Dr. Pál Róbert 

Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár február 21. dr. Zétényi Miklós 

Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium Szeged március 20. Dr. Zsigmond Ágnes 

Klebelsberg Középiskolai Kollégium Kaposvár március 27. dr. Csikós Ágnes 

Berze-Nagy János Gimnázium Gyöngyös március 30. Dr. Váradi András 

http://www.meetthescientist.hu/index.php?name=3_1011#41
http://www.meetthescientist.hu/index.php?name=3_1011#5
http://www.meetthescientist.hu/index.php?name=4_1011#4
http://www.meetthescientist.hu/index.php?name=3_1011#8
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2012 első felében a Meet the scientist projekt kapcsán több mint 600 fiatalt értünk el közvetlenül. Az 
előadásokat és a látványos kísérleteket közel 3000-en nézték meg a YouTube-on, a projekt honlapját pedig 
több mint 1200-an látogatták meg. Az eredmények közül kiemeljük, hogy a dunaújvárosi előadást több mint 
300-an nézték meg a videó megosztón. 
 
 
THE TUDOMÁNYOS HASZNOS EMBERI TEHETSÉGKUTATÓ ÉS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAM 
 
A tehetségkutató és tudománynépszerűsítő program célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a műszaki 
és természettudományok iránt, növelje a tudományos pályák presztízsét, a fiatalok közül felkutassa a 
legtehetségesebbeket és összekapcsolja őket a kutatás-fejlesztésben érdekelt vállalatokkal.  
 
A THE Roadshow országjáró sorozata 2012-ben 11 különböző helyszínre látogatott el. A programstruktúra 
alapján 20 perces előadást tart az egyik szponzorvállalat képviselője. Ezt követően egy fiatal kutató, majd 
egy műszaki- és természettudományos egyetem, főiskola bemutatkozása következik 15-15 percben. Végül a 
programot egy látványos 30-40 perces természettudományos kísérleti bemutató zárja.  
 
Egy-egy roadshow-n a résztvevő diákok száma 50 és 100 között alakult, az iskola méretétől függően, vagyis 
közvetlenül kb. 800 diákot értünk el 2012-ben. A sikeres interaktív előadások középiskolai helyszínei: 
 

Iskola neve Város Időpont 

Teleki Blanka Gimnázium Székesfehérvár január 30. 

Berzsenyi Dániel Gimnázium Budapest február 27. 

Szent László Gimnázium Budapest március 5. 

Nagy László Gimnázium Budapest április 16. 

Eötvös József Gimnázium Tata április 23. 

Árpád Gimnázium Budapest május 14. 

Vörösmarty Gimnázium Budapest május 21. 

Bárdos László Gimnázium Tatabánya november 8. 

Bláthy Ottó Titusz Gimnázium Budapest november 13. 

Szerb Antal Gimnázium Budapest november 20. 

Szent István Gimnázium Budapest november 26. 

 
A THE facebook csoportja célja, hogy a legnépszerűbb közösségi portált felhasználjuk a tudományok 
népszerűsítésére, a tudományos ismeretek, érdekességek terjesztésére. A "Gondolkodom, ha már vagyok" 
nevű Facebook-klub rajongói tábora továbbra is több mint 10000 fő. 
 
Közel húszezer látogató volt kíváncsi a hazai innovációkra és tudományos fejlesztésekre szeptember 22-én, 
a Magyar Innovációs Szövetség által szakmailag támogatott MVM Jövő Hídja rendezvényen. A Lánchídon 
és a Széchenyi téren felállított standokon a legrangosabb hazai egyetemek és cégek mutatták be 
fejlesztéseiket. A tudománynépszerűsítő esemény fővédnöke Dr. Navracsics Tibor, közigazgatási és 
igazságügyi miniszter volt. 
 
 
HARSÁNYI ISTVÁN-DÍJ 
 
A Harsányi István kutatási ösztöndíj a gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú 
intézményekben graduális és posztgraduális, valamint PhD-képzés keretében tanuló hallgatók 
menedzsment, ezen belül az innovációs menedzsment ismereteinek bővítését, tudományos szintű 
feldolgozását hivatott elősegíteni. 
 
A Manager Képzés Alapítvány - mely a díjat alapította 1991-ben és azóta is a pályázatok elbírálója - 
megbízásából a Magyar Innovációs Szövetség 2004 óta szervezi és gesztorálja a Harsányi István-díj 
pályázatot. 
 
A 2012. évi pályázat június 30-i határidejére 21 magas színvonalú pályázat érkezett az Alapítvány 
titkárságára. Az előzetes pontozási eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a 2012. augusztus 28-án 
tartott ülésen úgy határozott a kuratórium, hogy 1 pályázat részesül Harsányi István Ph.D Díjban, további 7 
pályázat pedig Harsányi István Hallgatói Díjban, mely az elismerésen kívül anyagi támogatást is jelent a 
pályázók szakmai munkájához. 
 
A díjakat a díjazottak egyetemein – ünnepélyes keretek között – a kuratórium tagjai adták át. 
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4. HÍRLEVÉL, PORTÁL, SAJTÓKAPCSOLATOK 
 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2012-ben 22 alkalommal jelentette meg Hírlevelét, mely kéthetente 
keddenként került kiküldésre. A lap, legtöbbször 30 oldalas terjedelemben készült, így összesen több mint 
650 oldal információt  

- híreket, 

- teljes körű sajtószemlét, 

- szakirodalom-figyelőt, 

- várható eseményeket, 

- pályázati felhívásokat 
közvetítettünk 2012-ben. 
 
A Szövetség a tagintézményeken túlmenően az innovációban érdekeltek szélesebb körét, a hazai 

innovációs szféra képviselőit  szakminisztériumokat, különböző főhatóságokat, társadalmi szervezeteket, 

szövetségeket, kamarákat, vállalkozókat  is rendszeresen informálta ezen csatorna révén. 
 
A híranyagok összegyűjtésében mintegy 40 hírforrásra támaszkodtunk, akiknek a képviselőivel telefonon, e-
mail-ben tartottuk az állandó kapcsolatot, ill. a szövetség tisztségviselői, vezetői szintén tudósítottak, 
amennyiben személyesen képviselték szövetségünket.  
 
Hírlevelünket jelenleg közel 2400 címzetthez juttatjuk el. Az elektronikus Hírlevélre a www.innovacio.hu 
portálunkon bárki térítésmentesen regisztrálhat. 
 
A HÍRLEVÉL megtalálható a világhálón (www.innovacio.hu címen) is. A Hírlevél egyes, különösen fontos 
részeit közzétesszük innovációs portálunk nyitóoldalán is, úgymint: 

- a legfrissebb híreink,  

- a várható események, 

- a pályázati felhívások.  
 
Portálunkon külön menüpontban levő tagintézményeink nevére kattintva megtalálható egy rövid, 
bemutatkozó leírás is. Portálunkon az aktualitások, a díjakkal és a rendezvényeinkkel kapcsolatos 
tudnivalók, kiadványaink, valamint partnereink is elérhetők, továbbá lehetőség van a belépési nyilatkozat 
letöltésére is.  
 
A jelszóval védett területen azokat a szakanyagokat közöljük, melyek belső, bizalmas anyagoknak 
számítanak, ill. olyan állásfoglalásokat, információkat tartalmaznak, melyeket csak tagintézményeinknek 
szánunk. 
 
Szövetségünk innovációs portálját az idei évben közel 43 000 egyéni látogató nézte meg, akik hozzávetőleg 
67 GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (4803 fő) novemberben jelentkezett be, míg a legtöbb adatot 
májusban töltötték le az érdeklődők. 
 
Nyomtatottan és elektronikusan 606 tudósítás, interjú jelent meg a Szövetség tevékenységéről 2012-ben. A 
média a Magyar Innovációs Szövetség által elkészített szakmai állásfoglalásokon túlmenően, kiemelten 
foglalkozott a márciusi közgyűléssel, a jubileumi, XX. Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségével, a 
21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségével, valamint a Meet 
the scientist c. projekttel. 
 
 

5. REGIONÁLIS KÉPVISELETEK TEVÉKENYSÉGE 
 
 
A Szövetség regionális igazgatói (dr. Siposs István, dr. Harangozó István, dr. Mogyorósi Péter, 
Budavári László, Higi Gyula, dr. Szépvölgyi Ákos) rendszeresen részt vesznek a kibővített elnökségi 
üléseken, s mint a választmány tagjai természetesen részt vesznek annak munkájában is. Állandó feladatuk 
az Innovációs Szövetség régióbeli tagjaival való kapcsolattartás.  
 
A regionális igazgatók − regionális ügynökségek, kamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok, egyetemek 
partnereként − kezdeményezőként, társszervezőként, előadóként rendszeresen részt vesznek a régió 
innovációs közéletében. Ezeken a regionális rendezvényeken a Szövetséget képviselve, ismertetik 
Szövetségünk céljait, tevékenységét, állásfoglalásait, regionális politikáját. 
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Jelentős szerepet játszanak a képviseletek a Magyar Innovációs Szövetség országos akcióihoz (Magyar 
Innovációs Nagydíj és Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny stb.) minisztériumi 
programokhoz (pályázati rendszerek, pályázati anyagok stb.) kapcsolódó információ terjesztésében is, 
elsősorban közvetlen kapcsolataik, valamint egyetemi előadások, tájékoztatók stb. révén. 
 
Összegezve megállapítható, hogy a Magyar Innovációs Szövetség regionális képviseletei az elmúlt évben is 
jelentős szerepet vállaltak a régiók innovációs potenciáljának növelésében. 
 
Az egyes, adott régióban történt fontosabb innovációs tevékenységről az alábbiakban adunk számot. 
 

 
Észak-magyarországi Képviselet 
 
2012. január 9-én tartotta hagyományos évköszöntő összejövetelét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 
Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon. Az évköszöntőn a kamara a régió gazdaságáért felelősséget érző 
partnerek képviselői, valamint a parlamenti és önkormányzati képviselők, politikusok mellett Szövetségünk 
képviseletében dr. Siposs István regionális igazgató és dr. Nyiry Attila választmányi tag vett részt. 
 
2012. március 19-én tartotta taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft. Egerben. 
Szövetségünket, mint kisebbségi tulajdonost, a taggyűlésen dr. Siposs István, regionális igazgató 
képviselte. 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) 2012. március 22-én tartotta 
Miskolcon, a Népkerti Vigadó Étteremben XL. küldöttgyűlését, melyen Szövetségünket meghívott 
vendégként dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte. 
 
2012. augusztus 16-án a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) vezérkara Dr. Mészáros György elnök 
vezetésével meglátogatta Borsod-Abaúj-Zemplén megyét. A Miskolci Egyetemen dr. Patkó Gyula rektor, 
választmányunk tagja bemutatta a BorsodChem támogatással létrehozott új Kína Központot, majd az 
Egyetemi Tanácsteremben kerekasztal-beszélgetésen találkoztak a régió innovatív vállalkozóival, melynek 
szervezője és moderátora dr. Nyíry Attila, a RIÜ igazgatója, választmányuk tagja volt. Továbbá előadást 
tartott többek között dr. Siposs István, regionális igazgatónk is, aki tagintézményünk, a salgótarjáni Trigon 
Electronica Kft. és a Miskolci Egyetem Gép- és Terméktervezési Tanszékének a kínai piacot is érintő közös 
fejlesztéseiről beszélt. 
 
Az Észak-magyarországi Informatikai Klaszter, a HITA-Nemzeti Külgazdasági Hivatal, az Enterprise Europe 
Network, a Miskolci Egyetem és a Vodafone támogatásával harmadszor rendezte meg Észak-magyarország 
legrangosabb informatikai konferenciáját, ITREND 2012 címmel a Miskolci Egyetem Díszaulájában 2012. 
november 20-án. A konferencián Szövetségünket dr. Siposs István regionális igazgató képviselte. 
 
A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH), együttműködve tagszervezetünkkel, a NORRIA Észak-magyarországi 
Regionális Innovációs Ügynökséggel, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felkérésére 2012. december 
3-án rendezte meg országos társadalmi konzultációjának utolsó előtti rendezvényét a készülő Nemzeti 
Kutatás-fejlesztési és Innovációs Stratégia 2020 (NIS) tervezetéről Miskolcon, a Megyeháza Dísztermében. 
A rendezvényen Szövetségünket dr. Siposs István regionális igazgató képviselte. 
 
Ezenkívül dr. Siposs István regionális igazgató két, a régióban született találmány elbírálásában is 
közreműködött. 
 
 
Észak-alföldi Regionális Képviselet 
 
Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 
2012. május 21-én tartotta Debrecenben a 2012-es év első taggyűlését. A taggyűlésen a MISZ 
képviseletében dr. Harangozó István, regionális igazgató volt jelen. Az ügynökség egyre jelentősebb 
szerepet játszik a régió vállalkozásai segítésében, anyagilag támogatta többek között a régió három 
megyeszékhelyén 2012-ben működtetett innovációs klubokat is. 
 
A Tudomány Napja alkalmából, novemberben tizenötödik alkalommal került kiírásra és odaítélésre a DAB, a 
három megyei kamara, ill. az Innova közös „Regionális Innovációs Díja” (kezdettől fogva a MISZ 
támogatásával). 
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Dél-alföldi Regionális Képviselet 
 
2012. február 16-án tartották az SZTE Innovációs Napját, melyen a kutatás-fejlesztés iránt érdeklődő 
kutatók, illetve a vállalati szféra szereplői nyerhettek nagyobb betekintést az SZTE innovációs 
tevékenységébe. A rendezvényen részt vett dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató is. 
 
Magyar Innovációs Szövetség partnerként vesz részt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló 
Együttműködési Program keretében megvalósuló, az innováció menedzsment és technológia-transzfer 
témájú, COMPLEXIM (Complex Cross-Border Knowledge Transfer Activities for Innovation Management) 
című projektben. A projekt első jelentési időszaka februárban zárult. A 4 hónapot felölelő időszak alatt 
feltérképeztük a Csongrád és Bács-Kiskun megyében található, kutatás-fejlesztéssel foglalkozó, innovatív 
KKV-kat, felsőoktatási intézményeket, illetve kutatóhelyeket.  
 
Eközben a szerb partner a vajdasági szervezetek feltérképezését végezte. 2012. április 2-án rendezték meg 
a COMPLEXIM projekt nyitókonferenciája Újvidéken. A rendezvénynek a projektvezető Újvidéki Egyetem 
adott otthont, ahol a MISZ képviseletében dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató tartott előadást. 
 
A Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében a Temesvári Politechnika 
Egyetem és a Magyar Innovációs Szövetség közös projektet valósít meg az innovációs eredmények 
hasznosítása területén. A 2012. április 1-jén kezdődött projekt 12 hónapos időtartama alatt az egyetemek és 
kutatóintézetek releváns információkat kapnak arra vonatkozóan, hogyan kell sikeres technológia-transzfer 
tevékenységeket megvalósítani. 
 
A projekt keretében 2012. június 28-án nemzetközi szeminárium került megrendezésre a Temesvári 
Politechnikai Egyetemen temesvári, aradi, vajdahunyadi, resicabányai és nagyváradi egyetemek, illetve 
kutatóintézetek képviselői számára. A szemináriumon a kutatási eredmények üzleti hasznosíthatóságáról dr. 
Mogyorósi Péter, regionális igazgató tartott előadást.  
 
A projekt keretében többek között elkészült egy általános tájékoztató dokumentum is, amely részletesen 
bemutatja a technológia transzfer adatbázisokat, technológia transzfer rendezvényeket, kiállításokat és 
üzletember találkozókat, illetve a jelenleg elérhető hazai és EU-s pályázati forrásokat.  
 
2012. április 25-27-ig rendezték meg a TII éves közgyűlését Koppenhágában, melynek napirendjén 
szerepelt az elnöki jelentés, a főtitkári éves jelentés, a pénzügyi jelentés, a 2012. évi program és a 
költségvetés. A közgyűlésen részt vett dr. Mogyorósi Péter regionális igazgató. 
 
2012. július 5-én került megrendezésre az ArchEnerg Megújuló Energetikai és Építőipari Klaszter (Szeged, 
Magyarország) és a Szórvány Alapítvány (Temesvár, Románia) szervezésével a „Klaszterek jövőbeli 
fejlődési irányai a határ menti régióban” szakmai nap, melyen dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató is 
részt vett. 
 
2012. október 17-én tartották Szegeden, az Arad Megyei Kereskedelmi, Ipar- és Agrárkamara, valamint a 
szegedi Gea Media Non-profit Kft. InterCluster című közös projektjének megnyitó szemináriumát, melyen 
Szövetségünk képviseletében dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató vett részt. 
 
2012. november 27-én került megrendezésre az első Innovációs Klub Est, melynek célja az SZTE kutatói 
közösségi életének felpezsdítése. Az est házigazdái voltak: dr. Buzás Norbert, az SZTE kutatás-fejlesztési 
és innovációs igazgatója és dr. Kapás Ferenc, a NOS Kft. ügyvezetője. Az est meghívott vendége Pukler 
Gábor, a Magyar Telekom üzletfejlesztési és innovációs igazgatója volt. Az rendezvényen részt vett Szabó 
Gábor, a MISZ elnöke és dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató is. 
 
 
Nyugat-dunántúli Képviselet 
 
Budavári László, regionális igazgató irányítása alatt az INNONET Innovációs és Technológiai Központ 
bővítéseként átadásra került a TECHNONET Technológia Kompetencia Központ II. üteme. Továbbá a 
technológiai kompetencia szolgáltatások közül elsőként beüzemelésre került egy Objet Eden 260V típusú 3D 
nyomtató is, amely a vállalkozások termékfejlesztési tevékenységét támogatja.  
 
A Széchenyi István Egyetem új épületében 2012. április 13.-15. között került megrendezésre az Innovációs 
Kiállítás és Találmányi Vásár. A rendezvény díjátadó ünnepségén a Magyar Innovációs Szövetséget 
Budavári László, regionális igazgató képviselte. 
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Tagszervezetünk, a megalakulásának 15 éves évfordulóját ünneplő INNONET Nonprofit Kft., 2012. május 
22-én tartotta Győrben a 2011. évet lezáró, mérlegelfogadó taggyűlését, melyen Budavári László 
ügyvezető igazgató számolt be a TECHNONET Technológiai Kompetencia Központ projekt sikeres 
végrehajtásáról. A taggyűlésen dr. Antos Lászlót, a Szövetségünk ügyvezető igazgatóját választották meg 
az INNONET elnöki tisztségére. 
 
2012. szeptember 12-én a Regionális Innovációs Ügynökség egy innovációs projektgeneráló találkozót 
szervezett a Nemzeti Innovációs Hivatal elnöke, Dr. Mészáros György részvételével. A rendezvényen a 
MISZ-t Budavári László, regionális igazgató képviselte. Az INNONET Nonprofit Kft. új projektként a 
SPINLAB mechatronikai mérő és szakképző labor tervét mutatta be.  
 
2012. november 21-én került sor a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara által 
meghirdetett Ikarosz-Díj pályázatainak elbírálására. A bírálóbizottságban Szövetségünket Budavári László 
regionális igazgató képviselte. A beérkezett 5 pályázatból 3 pályázat között 1 millió forint került szétosztásra 
a Presztízs Gála rendezvényen.  
 
 
Közép-dunántúli Képviselet 
 
A regionális képviselet vezetője 2012-ben két alkalommal képviselte a MISZ-t a Mechanism for Fostering 
Innovation in Southeast Europe együttműködés szakmai tanácsadó testületében (2012. március – Bukarest; 
2012. november – Tirana).  
 
Tagszervezetünk, a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum (VRIC) Nonprofit Kft. 2012. szeptember 28-
án és október 19-én tartotta taggyűlését veszprémi székhelyén. Az üléseken Szövetségünket mint 
résztulajdonost dr. Szépvölgyi Ákos regionális igazgató képviselte, akit 2012. november 1-től a társaság 
felügyelő bizottsági tagjának választottak. 
 
2012. október 29-én, a székesfehérvári Hiemer–házban éves közgyűlését és üzletember találkozóját tartotta 
a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség által menedzselt Vértes-Duna Járműipari Klaszter 
(VDJK), melynek vezetője dr. Szépvölgyi Ákos, regionális igazgató. A rendezvény keretein belül egy új 
járműipari cég is csatlakozott a klaszterhez, ezzel 17 főre emelve a tagok létszámát. A rendezvényt kötetlen 
üzletember találkozó és ebéd zárta. 
 
A MISZ regionális tevékenységének népszerűsítése érdekében dr. Szépvölgyi Ákos az alábbi négy 
szakmai konferencián tartott előadást, illetve vett részt meghívott felszólalóként: 
- Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Konferencia – 2012.01.18., Veszprém 
- Meet the Scientist rendezvény – 2012.02.21. Székesfehérvár, Teleki Blanka Gimnázium 
- IRIS – Interregionális Innovációs Rendszer – Műhelykonferencia; 2012.05.03., Szombathely 
- Cluster – S – Cope konferencia – 2012.11.28., Székesfehérvár 
 
A regionális képviselet 2012-ben regionális partnereivel közösen 37 vállalkozás számára végzett pályázati, 
illetve iparjogvédelmi tanácsadási tevékenységet, valamint 4 + 4 vállalkozás számára biztosított lehetőséget 
németországi, illetve lengyelországi szakmai kiállításokon való részvételre (külső források bevonásával).  
 
 
Dél-dunántúli Képviselet 
 
A Dél-Dunántúli Regionális képviselet, Higi Gyula regionális igazgató irányításával, eredményesen folytatta 
a Baross Gábor Programban elnyert pályázatának megvalósítását. A regionális Igazgatóság a pályázatban 
vállalta, hogy a régióban az innovációs pályázati kiírások hibáit, nehézségeit felméri és annak értékelése 
után javaslatot küld a Széchenyi Terv készítői számára. A projekt 2012. március 22-én Pécsett rendezett 
záró-konferenciájának meghívott vendége Nikodémus Antal, az NGM Innovációs és K+F Főosztályának 
vezetője volt, aki tájékoztatást adott a meghívottaknak a vállalkozások innovációs járulékokból keletkező 
források felhasználásáról. 
 
A Nemzeti Innovációs Hivatal INNOPONT – Innovációs pályázatok szakmai támogatása c. 
műhelytalálkozóján 2012. március 28-án részt vett Higi Gyula is. 
 
Tagintézményünk, a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRIÜ) Nonprofit Kft. 2012. május 
23-án, Pécsett tartotta 2012. évi taggyűlését. A taggyűlésen valamennyi tulajdonos megjelent, köztük a 
MISZ képviseletében Higi Gyula, regionális igazgató is. A megjelentek az előterjesztéseket (köztük az 
eredmény-kimutatást és mérleget, valamint a könyvvizsgálói jelentést) egyhangúlag elfogadták. 
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A dél-dunántúli régió tagvállalatainak vezetői 2012. október 26-án  meglátogatták a Pécsi 
Tudományegyetem új természettudományi kutatóközpontját, melyet Szentágothai János (1912-1994) 
Kossuth-díjas agykutatóról, a Pécsi Orvostudományi Egyetem egykori anatómia tanáráról neveztek el. A 
szövetség tagjait  Kovács L. Gábor, a PTE tudományos és innovációs rektorhelyettese vezette végig az 
intézetben, majd  a laborvezetők tájékoztatták a látogatókat az ott folyó munkákról.  
 
A regionális igazgató szerződés keretében részt vesz a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által 
végzett InnoKlinikai tanácsadó és vállalkozásokat segítő programjában is. 
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6. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2012. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 

 
 
A Szövetség 2012-ben is elsősorban az alapszabályában, alaptevékenységként meghatározott célok 
érdekében tevékenykedett és gazdálkodott. Élve azonban a társadalmi szervezetek gazdálkodására 
vonatkozó törvény adta lehetőséggel, e célok megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, 
ún. vállalkozási tevékenységet (szakértői munka, reklámszolgáltatás stb.) is végzett. 
 
A Szövetség kettős könyvvitelt alkalmazott. Az alap- és a vállalkozási tevékenységet, illetve az ezekhez 
tartozó bevételeket és kiadásokat – eleget téve a számviteli előírásoknak – a Szövetség elkülönítetten tartja 
nyilván. 
 
A 2012. évben az összes bevétel 73059 E Ft, az összes kiadás 72610 E Ft volt.  
 
 
ALAPTEVÉKENYSÉG  
Az alaptevékenység összes bevétele 2012-ben 69767 E Ft volt. Ebből 25941 E Ft származott tagdíjakból. A 
regionális tagdíjak felhasználásáról teljes egészében a regionális igazgatók rendelkeznek.  
Alaptevékenységünk kiadása a 2012. évben többek között tartalmazza a titkárság személyi költségeit (2 
főállás, 2 félállás), a kiadványok nyomdai előállítását, a Hírlevél, posta és telefon költségeket, irodabérletet, 
irodaszer-kiadásokat stb. 
 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 
Vállalkozási tevékenységünk bevétele 2012-ben összesen 3292 E Ft volt, 2087 E Ft származott 
reklámbevételekből. A többi bevétel más pályázatainkkal kapcsolatban kötött szerződésekből eredt. 
Kiadásaink személyi költséget, reklámkiadásokat tartalmaznak.  
 
2012-ben a Szövetség bevételei fedezték a kiadásokat. Működésünket folyamatosan finanszírozni tudtuk, és 
a rendelkezésünkre álló pénzforrásaink elegendőek arra, hogy 2013. első negyedévére vállalt feladataink 
kiadásait ki tudjuk egyenlíteni. 
 
Szövetségünk gazdálkodását a vezetőség folyamatosan figyelemmel kísérte, a pénzügyi fegyelmet Inotai 
János független könyvvizsgáló ellenőrizte és auditálja. 
 
A Szövetség 2012. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2013. május legvégére készül el. 
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Előzetes tájékoztatás  
a Magyar Innovációs Szövetség 2012. évi gazdálkodásáról 

 

Bevételek (Ezer Ft) 
 

  Alap Vállalkozás Összesen 

Tagdíj 25941   25941 

Projekt bevétel (pályázatok) 20620 1000 21620 

Jogi szem. szponzorációja 7732   7732 

Reklámtevékenység   2087 2087 

THE program 1500   1500 

Complexim projekt 12360   12360 

Egyéb (pl. kamat) 1614 205 1819 

összesen 69767 3292 73059 

Költségek, felhasználások (Ezer Ft) 

  Alap Vállalkozás Összesen 

Iroda bérlemény 3753   3753 

Iroda működési költségei 2254   2254 

Személyi költség, közteher  19471 2163  21634 

Regionális igazgatók 4008   4008 

Posta-, telefonköltség 2237   2237 

Fogadás, reprezentáció 3879   3879 

Nyomdaköltség 4556   4556 

Hirdetés, sajtó  5704 1016 6720 

Portál, informatikai kltsg 3156   3156 

Külföldi, belföldi utazás 1825   1825 

Kiállítás, rendezvény-szerv. 3609   3609 

Könyvvizsgálat, könyvelés 1486   1486 

Üzleti szolg. (Innogrant) 8033   8033 

Videózás, fotózás 1064   1064 

Futárszolgálat, szállítás 476   476 

Tagdíj, részvételi díj 1120   1120 

Innov. díjak, támogatás 1942   1942 

Egyéb költség 286   286 

Értékcsökkenés 182   182 

Bank-, biztosítási kltsg 390   390 

összesen 69431 3179 72610 

 
 

dr. Antos László s.k. 
ügyvezető igazgató 
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A Felügyelő Bizottság jelentése 

a Magyar Innovációs Szövetség 2012. évi tevékenységéről 

 

A Felügyelő Bizottság (FB) 2012-ben is többféleképp vett részt a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 

tevékenységében. A Bizottság Elnöke és tagjai a Szövetség több választmányi és elnökségi ülésén, 

valamint számos egyéb rendezvényén voltak jelen, és megjegyzéseikkel, javaslataikkal ott is igyekeztek 

támogatni a munkát. Év közben cél-vizsgálat is készült. Valamennyi tag jelentős erőket fordított továbbá 

Jelentésünk összeállítására, kiemelten a Szövetség év végi Beszámolójának ellenőrzésére, az ennek során 

megvalósított konzultációkra. 

 

A Jelentés a Szövetség Alapszabályának és a Felügyelő Bizottság Ügyrendjének megfelelően készült. 

Független, objektív értékelést kíván nyújtani a Szövetség sokrétű, jelentős tevékenységéről, külön kiemelve 

azt a körülményt is, hogy az elért eredmények ez évben is jelentős hányadban szerény erőforrásokkal 

támogatott „társadalmi” munka nyomán jöttek létre.  Az FB kiemeli tehát, hogy a Szövetség 2012. évi 

tevékenysége összességében az Alapszabályban előírtakkal összhangban lévőnek és többnyire 

sikeresnek ítélhető. Úgy látja továbbá, hogy a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása – s ennek 

keretében a mintegy háromfős Titkárság munkája – megfelel az előírásoknak, és kiemelkedően 

hatékony.   

 
1. A Szövetség közvetlen tagjainak a száma – az azonos számú be- és kilépő következtében - nem 

változott, 314 maradt, a közvetetteké 459 volt. A szervezeti keretekben 2012 során nem volt 

módosulás. A Választmány az ügyrendnek megfelelően az év során kétszer, az Elnökség hatszor 

ülésezett. A tagozatok és a regionális szervezetek körében nem volt lényeges változás. 

2. A szakmai tevékenység legsikeresebb, s 2012-ben is bővülő iránya az innováció társadalmi 

elismertetését célzó közvélemény-formálás volt. Amint ezt a MISZ Elnökség beszámolója is 

kiemeli, nagyszámú sikeres akció került megvalósításra. 

A 2012. évi Innovációs Nagydíj az ez évben kiemelkedő innovációs teljesítményt nyújtó (új 
termékeket, új eljárásokat, új szolgáltatásokat értékesítő) és ezzel jelentős hasznot elért 
vállalatoknak kínált bemutatkozási lehetőséget. A 30 pályázó közül nyolc az Országházban kapott 
kiemelt elismerést a tárcák képviselői és számos protokoll vendég, ill. a nyomtatott és az 
elektronikus sajtó képviselőinek jelenlétében. Az elért eredményekről díszes kötet is megjelent. 
 
Az innovatív technológiák bevezetését célzó üzleti terv verseny döntőjére, az Intel Challenge 
Europe 2012-re szeptember 24-26. között a lengyelországi Sopot városában került sor. A 
versenyen tíz magyar csapat vett részt, közülük négy a középdöntőbe jutott.  
 
Ez évben nyolc fő kapott a Szövetség által szervezett Harsányi István kutatási ösztöndíjat. 
 
A tagozatok és a regionális szervezetek számos szakmai rendezvény, vita megszervezésével 

növelték az innováció-elmélet, illetve a hazai innovációs gyakorlat ismertségét. A Nyugat-

Magyarországi, valamint a Dél-Alföldi Regionális Igazgatóságok a szomszédos országok társ-

intézményeivel közös kutatásaikkal a Szövetség nemzetközi kapcsolatainak a bővítéséhez is sikerrel 

járultak hozzá.  

 

A hagyományoknak megfelelően ez évben is kiemelkedően sikeres volt a fiatal feltalálók 

megismerésére, támogatására irányuló munka. A 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 

Tehetségkutató Versenyre 86 pályázat érkezett, közülük a zsűri 59-et fogadott el. A bírálóbizottság 

1 fődíjat, 3 első, 3 második, 2 harmadik díjat, illetve három különdíjat ítélt oda, további 10 pályázatot 

kiemelt, 24 pályázatot pedig dicséretben részesített. A leglátványosabb pályamunkák 2012. június 

11-12. között nyilvános bemutatásra kerültek a Millenáris Park „D” épületében, a Csodák 

Palotájában, majd szeptember 28-án a Kutatók éjszakája idei programján is; így a találmányokat 

több ezer látogató ismerhette meg. 

 
A Szövetség tíz magyar fiatalt támogatott abban, hogy részt vegyen nemzetközi tudományos 
rendezvényeken. Legtöbben közülük igen sikeresen szerepeltek. Az elmúlt évek során kiemelkedő 
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eredményeket elért ifjú feltalálók fóruma, a Magyar Fiatal Tudósok Társasága pedig programjaival 
idehaza növelte az ifjú feltalálók ismertségét. 

 
A természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek középiskolások közti 
népszerűsítésére hivatott Meet the scientist projekt keretében szervezett iskolai bemutatókon több 
mint 600 fiatal vett részt, a YouTube-on közel 3000-en nézték meg az előadásokat és a látványos 
kísérleteket, a projekt honlapját pedig több mint 1200-an látogatták meg. A tehetségkutató és 
tudomány-népszerűsítő THE Tudományos, hatékony, emberi program 11 országjáró roadshow-
jának előadásait a helyszíneken mintegy 800 diák hallgatta meg, s a program "Gondolkodom, ha 
már vagyok" nevű Facebook-klubja is megőrizte több mint 10.000 fős rajongói táborát. 
 
A vázoltak hatásait egészítette ki a MISZ 2012-ben 22 alkalommal 2400 címzetthez eljuttatott 
Hírlevele, a 43 ezerszer látogatott portálja, a Szövetség tevékenységéről beszámoló nagyszámú 
sajtóhír. 
 

3. Az FB ugyanakkor arra is rá kíván mutatni, hogy bár az innovációk fent jelzett népszerűsítése az 

érdekeltek, kiemelten a fiatalok körében eredményes volt, sokakat győzött meg a K+F és az 

innováció fontosságáról, az innovációk terjedésének elősegítése terén további jelentős 

erőfeszítéseket lát szükségesnek A hazai innovációs gyakorlat ugyanis ellentmondásos. A 

statisztikák számos színvonalas kutatásra, illetve publikációra, s egyes szférákban, pl. a 

telefóniában, a gépkocsi-gyártásban, a gyógyszeriparban világszínvonalú innovációkra is 

rámutatnak. Másrészt az EC legfrissebb ún. Community Innovation Survey (CIS) felmérése azt is 

megállapítja azonban, hogy a magyar cégek, különösen a kkv-k körében továbbra is a 

kívánatosnál sokkal szerényebb – az EU-ban csaknem a legkisebb - az innovatív (azaz: az 

innovációk bevezetésére vállalkozó) vállalatok aránya.
1
 Mivel pedig ez utóbbi nagyban akadályozza 

nemzetgazdaságunk jelenlegi fő céljának az elérését, a gazdasági növekedés felgyorsítását, 

kívánatos, hogy a Szövetség támogassa a problémák elhárítását. 

A Szövetség 2012-ben is hangsúlyozottan szorgalmazta az innovációk előtt álló akadályok 
lebontását, törekedett egyrészt az innováció-barát gazdasági környezet kialakítására, másrészt az 
innovációs célú pénzügyi források bővítésére (pl. az érdekeltek – olykor szerény - szükségleteinek 
megfelelő pályázati lehetőségek kialakítására). A tárgykörben 24 esetben adott véleményt, 
állásfoglalást stb. az illetékes kormányzati szerveknek rendelet-tervezetekről és egyéb 
dokumentumokról, s az esetek egyharmadában erről visszajelzést is kapott. Ezenkívül a vezetőség 
tagjai számos intézmény irányító testületeiben, publikációkban, konferenciákon is képviselték a 
Szövetség álláspontját. Az említett gondok fényében nyilvánvaló azonban, hogy e téren az 
erőfeszítések további fokozására lenne szükség. 
 

4. A Szövetség 2012-ben mintegy 75 millió Ft-os bevételéből gazdálkodott (amiből kb. 34 millió Ft volt 

a tagvállalati befizetés, a többi többségében projekt-bevétel).  A kiadások legnagyobb tétele, mintegy 

22 millió Ft a bérköltség. Az FB – konzultálva a Könyvvizsgálóval – a költségvetés e szerkezetét 

rendben levőnek ítéli. 

Itt jelezzük, hogy az FB, egy elnökségi vita nyomán, megvizsgálta a regionális igazgatóságok 
költségeinek az elszámolását. A (csak kis „szépség-hibákat” feltáró) vizsgálat nyomán 
egységesítésre kerültek az e költségekkel kapcsolatos szerződések, s az FB javasolta az 
Elnökségnek, kérje fel a regionális igazgatókat, hogy éves beszámolójukban utaljanak rá, melyek 
voltak a beszámolási időszakban a regionális tagdíjak felhasználásának fő tételei.  
 

A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság összességében jónak ítéli a Magyar Innovációs Szövetség 

2012. évi munkáját, gazdálkodását, és javasolja a Közgyűlésnek a Szövetség éves beszámolójának az 

elfogadását. 

 

Budapest, 2013. február 20. 

 

 dr. Csapody Miklós és dr. Gyulai József   dr. Papanek Gábor 

  FB tagok                 FB elnök 
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