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ÖSSZEFOGLALÁS
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2014. 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.
2014-ben közvetlen taglétszámunk 305 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún. „közvetett”
tagok száma pedig 456. 26 tag megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt kilépett, vagy kizárásra került,
ugyanakkor 12 új tag lépett be. A tagdíjak 89%-át fizették be a tagok, mely megegyezik az előző évi
tagdíjfizetési aránnyal.
Az elnökség 2014-ben 4 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 2014. évben 12
alkalommal adott ki véleményt, ill. tett állásfoglalást a Szövetség, melyeket az illetékes állami szerveken
kívül sok esetben a közvéleménynek is eljuttattunk. Ezek közül kiemeljük a „Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégia (S3) tervezet”-ről és a „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című anyagról adott véleményünket.
Képviselőinken, megbízottainkon keresztül közvetlenül is próbáltuk tagvállalataink érdekeit, a Szövetség
véleményét képviselni mintegy 26 testületben, pl. a Versenyképességi Tanácsban, és a Magyar Szellemi
Tulajdonvédelmi Tanácsban. Tisztségviselőink és vezető képviselőink 15 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) szeptember 10-én tartott ülést, melyen Pálinkás
József, kormánybiztos beszélt az Intelligens Szakosodási Stratégiáról (S3).
Tagozataink önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják.
2014. május 8-án tartotta újjáalakuló ülését a MISZ K+F Tagozata, Budapesten, a Zipernowsky Házban. Az
új K+F tagozati elnök, Skultéty Tamás, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.
ügyvezető igazgatótója bemutatkozott és vázolta terveit.
A MISZ elindította a Startup Kultúra Közösséget, hogy egy élénkebb párbeszédre és együttműködésre
nyitott fórumot hozzon létre. A Startup Kultúra Közösséget egy hétfős Tanácsadói Panel vezeti, a panel
képviselője Hild Imre.
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.
A Szövetség elektronikus Hírlevele 23 alkalommal jelent meg 2014-ben. A lap legtöbbször 30 oldalas
terjedelemben készült, így összesen több mint 650 oldal információt közvetítettünk. Jelenleg több mint 2400
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 2014-ben is folytatódott. A természettudományok, ill. az amerikai
tanulmányi lehetőségek népszerűsítését célul kitűző program 2014-ben 13 középiskolába látogatott el.
Több ismert, országos jelentőségű, innovációt népszerűsítő rendezvényt szerveztünk a 2014. évben:
- a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, melyre 91 pályázat érkezett. 58
pályázat elfogadása után a fiatal kutatók 33 pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. A 2014. május 19-én
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megtartott ülésén a bírálóbizottság 3 első, 3 második, 4 harmadik, illetve 2 különdíjat ítélt oda. 2014-ben
nyolc nemzetközi versenyen, ill. rendezvényen 11 fiatal részvételét biztosította Szövetségünk.
a Magyar Innovációs Nagydíjat, mely ebben az évben is jelentőségének megfelelően zajlott. A 2013. évi
Innovációs Nagydíjban a Kőolajvezetéképítő Zrt. részesült az „Nagyszilárdságú csőtávvezetékek
hegesztés-fejlesztéséért”. A díjátadásra 2014. március 28-án került sor az Országház Felsőházi
Termében, ahol a Nagydíjat az Országgyűlési elnök adta át, beszédet mondott a gazdasági miniszter is.
a „Harsányi István-díj” pályázatot, kutatási ösztöndíj elnyerésére az innováció menedzsment területén. A
bírálóbizottság a beérkezett 36 színvonalas dolgozat közül 2 pályázatot részesített Harsányi István Ph.D
Díjban, további 8 pályázatot pedig Harsányi István Hallgatói Díjban. A díjakat szept. 23-án adtuk át a
BME Oktatói Klubjában.

Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket, programjainkat a közvéleménnyel
is megismertessük. Növeltük elismertségünket – a hazai sajtóban rendszeresen szerepelt a MISZ, 2014-ben
447 híradás jelent meg a Szövetség tevékenységéről.
Gazdálkodásunk mindvégig takarékos, likviditásunk megfelelő volt, bevételeink fedezték kiadásainkat.
A szakmai tevékenységek és a rendezvények szervezésében, menedzselésében a Szövetség titkársága
kiemelkedő munkát végzett 2014-ben is. Úgy gondoljuk, hogy Szövetségünk a fentiek, ill. a mellékelt
részletes írásos beszámoló alapján a 2014. évben 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, 2014. december
Szabó Gábor, elnök
s.k.
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BESZÁMOLÓ
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG
2014. 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
2014. évben közvetlen taglétszámunk 305 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún.
„közvetett” tagok száma pedig 456. A 2014. évben 26 tag megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt
kilépett, vagy kizárásra került, ugyanakkor 12 új tag lépett be. A tagok az esedékes tagdíjösszeg 88%-át
fizették be.
Az új belépők:
1. ISOTOPTECH Zrt.
2. Esentico Kft.
3. Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt.
4. Morvai Kazán Magyarország Kft.
5. Lad-Bau Kft.
6. Tresorit Kft.
7. TeGaVill Kft.
8. Webépker Kft.
9. Gima Szolnok Ipari Park Kft.
10. Budapesti és Pest megyei Mérnök Kamara
11. Innostart Holding Kft.
12. CFA-HUNGÁRIA Kft.
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ELNÖKSÉGI, VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége a következő időpontokban tartott üléseket: január 29-én, május
14-én, szeptember 10-én, és november 19-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.
2014. január 29-én elfogadta a 2013. évre vonatkozó beszámolót. Pakucs János tájékoztatta az
elnökséget, hogy Varga Mihály nemzetgazdasági minisztert meghívtuk a MISZ közgyűlésére. Mogyorósi
Péter regionális igazgató kifejtette, hogy a H2020 beindult, melyre egyedüli kkv-k pályázhatnak.
A május 14-i elnökségi ülésen dr. Pakucs János beszámolt arról, hogy újjáalakult a MISZ K+F Tagozata,
valamint a MISZ megalakította a Startup Kultúra Közösséget. A résztvevők megvitatták, hogy milyen
kérdéseket érdemes feltenni Varga Mihály miniszternek a május 20-i MISZ közgyűlésen. Az elnök
előterjesztette a 2014. évre vonatkozó költségvetési tervet, amelyet az elnökség egyhangúlag elfogadott.
A szeptember 10-i elnökségi ülésen Greiner István tájékoztatta az elnökséget, hogy a European Patent
Lawyer Association egyik elnökségi tagja felkérte a MISZ-t, hogy fejtse ki véleményét az egységes európai
szabadalmi rendszer kapcsán az egyes ágazatokra, ipari cégekre vonatkozó szabadalmaztatás költségeiről.
Az elnökség ki is alakította álláspontját.
Pakucs János továbbá tájékoztatta az elnökséget arról, hogy készül az Innovációs Nagydíjat jelképező új
kisplasztika.
A MISZ választmánya szeptember 10-én tartott ülését (az elnökségi tagok részvétekével), ahol Dr. Szabó
Gábor elnök megnyitója után Pálinkás József, kormánybiztos beszélt az Intelligens Szakosodási
Stratégiáról (S3), valamint elmondta, hogy a parlament elé terjesztenek 2014 októberében egy törvényt,
mely a Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Hivatalra vonatkozik, és szabályozza a Nemzeti Kutatási
Fejlesztési Alapot is. Pálinkás József bevezetője után a választmányi és elnökségi tagok hozzászólásai és
kérdései következtek, melyre a kormánybiztos válaszolt.
2014. november 19-i elnökségi ülésen Dr. Szabó Gábor köszöntőjét követően Palkovics László,
felsőoktatásért felelős államtitkár kapott szót. Elmondta, hogy köszönhetően a felsőoktatási intézmények
vezetőinek és a stake-holdereknek a „Fokozatváltás a felsőoktatásban˝ 2.0-ás verzió hamarosan elkészül.
Palkovics kiemelte, hogy Magyarországon figyelembe kell venni a munkaerő-piaci igényeket. Szerinte
fontos a duális képzés bevezetése, ill. az intézmények rendszerezése. Rátért az intézmények irányítási
rendszerére is: hogyan gondolják működtetni az intézményeket, és milyen formában.
Az elnökség a jövő évi tisztújító közgyűlés előkészítésére jelölő bizottságot állított fel.
KÖZGYŰLÉS
A Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi, rendes közgyűlésére 2014. május 20-án került sor a Symbol
Budapestben.
A közgyűlést Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg. Első napirendi pontként a Magyar Innovációs
Szövetség 2013. évi Média Díja került átadásra. A díjazott Halaska Gábor, a Figyelő magazin
főszerkesztője szerkesztője lett.
A közgyűlés szakmai részében Varga Mihály, nemzetgazdasági miniszter elmondta, hogy a kormány nyitott
azokra az elképzelésekre, amelyeket a szakmai képviseletek fogalmaznak meg, és az Innovációs
Szövetséget fontos partnernek tekinti. Cél az, hogy a ciklus végéig 20, az évtized végéig pedig legalább 30
világszínvonalú nagyvállalati innovációs központ működjön Magyarországon. Ezeket bázisként használva, a
kisvállalati és a felsőoktatási kutatási szektor is érdemi hozzáadott értéket előállítva kapcsolódhat be a
technológiai platformokon belüli értékláncba. A K+F 700 milliárd forint fejlesztési forráshoz fog jutni a
következő 7 éves időszakban.
Az előadás után Morvai Ferenc, Dr. Ábrahám László, és Dr. Hutás István tett fel kérdéseket, melyekre a
miniszter úr helyben reflektált.
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A következő napirendi pontnak megfelelően Papanek Gábor, a Felügyelő Bizottság elnöke tett szóbeli
kiegészítést.
A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2013. évi beszámolót és a Felügyelő Bizottság jelentését.
Továbbá egyhangúlag szavazott arról is, hogy maradjon a 2013. évben elfogadott tagdíjrendszer.
A közgyűlést, melyen 145 tagintézmény és 31 meghívott vendég vett részt, fogadás zárta.

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG
SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK
A Magyar Innovációs Szövetség 2014 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. 2014. március 4.: Vélemény a Pest Megyei Területfejlesztési Program egyeztetési anyagáról
2. 2014. március 25.: Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Versenyképes IKT szektor
fejlesztése című PÁLYÁZATI FELHÍVÁS tervezetéről
3. 2014. árpilis 17.: Vélemény a MAG Zrt. által támogatott egyik projektre érkezett, Európai Számvevőszék
által megfogalmazott K+F+I projekttartalommal kapcsolatos elmarasztaló megállapításokról
4. 2014. április 28.: Válaszadás az ipari kibocsátásokról szóló, 2010. november 24-i 2010/75/EU irányelv
hatálya alá tartozó tevékenységek körében alkalmazható új keletű technikákról szóló kérdőívre
5. 2014. május 26.: Vélemény a Technológiai start-up ökoszisztéma építés tárgyú, Start-up_14 felhívás
tervezetéről
6. 2014. július 1.: Vélemény a "Tudás-Park - A növekedési zónák tudástranszfer tevékenységének
támogatása a felsőoktatási intézmények bevonásával" c. pályázati felhívás pályázati útmutatójáról,
7. 2014. augusztus 26.: Álláspont az egységes európai szabadalmi rendszer kapcsán az egyes
ágazatokra, ipari cégekre vonatkozó szabadalmaztatás költségeiről.
8. 2014. október 3: Vélemény „Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) tervezet”-ről
9. 2014. október 31: Vélemény „Fokozatváltás a felsőoktatásban” című anyagról, amely a felsőoktatási
stratégia alapelveit tartalmazza.
10. 2014. november 24.: Állásfoglalás a „Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program"-ról
11. 2014. november 27.: Vélemény „Szellemitulajdon-védelmi szakképesítésekről” szóló előterjesztésről
12. 2014. december 5.: Vélemény a szellemi tulajdon védelmére vonatkozó egyes kormányrendeletek
módosításáról szóló Kormány rendelet tervezetről
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DÍJAK, KITÜNTETÉSEK
2014. március 10-én adták át a Fiatalok a Fiatalokért díjakat, melyet azoknak a fiataloknak ítélnek oda,
akiknek tevékenysége példaértékű nemcsak kortársaik, hanem az egész magyar társadalom számára is. A
Magyar Innovációs Szövetség jóváhagyásával, innováció kategóriában, a 22. Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezettje, a PictoVerb beszédsegítő mobilalkalmazást kidolgozó
Zsombori Balázs kapott elismerést.
2014. március 22-én átadták a MATEHETSZ által, 2009-ben alapított Tehetségek Szolgálatáért díjakat. A
Tehetségek Szolgálatáért 2014. évi egyik díját, a Magyar Innovációs Szövetség előterjesztésére, Ivánka
Gábor, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűritagja, a Magyar Fiatal Tudósok
Társaságának alapító vezetője kapta meg.
SZÖVETSÉGI KÉPVISELETEK
A Magyar Innovációs Szövetség vezető képviselői 2014-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
Versenyképességi Tanács
Nemzeti Bologna Bizottság
S3 Irányító Testület
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Útiterv Irányító
Testület
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon
Szakértői Alcsoportja
Ipari Park Tanács
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
GOP Monitoring Bizottság
Budapest HUB Adók és Dereguláció Munkacsoport
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség
Iparjogvédelmi Szakértői Testület
Informatikai Érdekegyeztető Fórum
Nemzeti Elektronikai Kerekasztal
Logisztikai Egyeztető Fórum
Bolyai-díj Kuratórium
Kármán Tódor-díj bizottsága
Gábor Dénes-díj kuratóriuma
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri
Design Management Díj Bírálóbizottsága
Tempus Közalapítvány, Felsőoktatási és K+F Tanácsadó
Bizottság
Rendőrség Tudományos, Technológiai és Innovációs Tanács
Befektetői Tanács K+F Munkacsoportja
Duna Makro Régió Stratégia – Projekt Értékelő Bizottság
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
Innovációs Bizottsága

KÉPVISELŐ
Szabó Gábor
dr. Pakucs János
dr. Pakucs János
dr. Greiner István
dr. Pakucs János
dr. Greiner István
Bolyky János Antal
Prof. Závodszky Péter
dr. Pakucs János, alelnök, dr. Antos
László
dr. Ürge László
Dr. Pakucs János, dr. Szabó Gábor
dr. Pakucs János, elnökségi tag
dr. Greiner István
dr. Antos László
dr. Kazi Károly
Lukovich Gábor, Mondovics János
Szabó Gábor, elnök, Monszpart Zsolt
dr. Pakucs János, elnök, Bolyky János
Antal, Dr. Gyulai József, Falk György,
Thernesz Artur,
Dr. Gyulai József, elnök
dr. Antos László
dr. Antos László
dr. Antos László
dr. Pakucs János
Frischmann Gábor, Monszpart Zsolt
Deme Gábor, dr. Greiner István
dr. Antos László, elnök
Tzvetkov Julián

Ezen kívül tisztségviselőink az alábbi szakmai megbeszéléseken képviselték Szövetségünket:
- 2014. február 25. Európai Bizottság Magyarországi Képviseletén megbeszélés, résztvevők: Dr. Szabó
Gábor, dr. Antos László
- 2014. június 2-án ismerkedő beszélgetés Mr. Sompong Sanguanbun, a Thaiföldi Királyság Budapestre
akkreditált nagykövetével és Ms. Nawinee Plynoi, első titkár asszonnyal, résztvevő: Dr. Szabó Gábor,
dr. Antos László
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- 2014. november 7. megbeszélés Dr. Otakar Fojt-tal, a prágai Brit Nagykövetség régiós tudomány és

innováció tanácsadójával és Némedi Zsuzsa, kereskedelem-fejlesztési főtanácsadóval, résztvevő: dr.
Antos László

SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN, KONFERENCIÁKON TARTOTT ELŐADÁSOK, ILLETVE HOZZÁSZÓLÁSOK
1. 2014. január 17. Esztergom Barátai Egyesület "Az innováció esztergomi tennivalói" c. fóruma, helyszín:
Esztergom, előadó: Budavári László
2. 2014. február 7. Startup Pirates accelerator programsorozat, helyszín: Mathias Corvinus Collegium,
Budapest, előadó: dr. Antos László
3. 2014. február 25. "Horizont 2020, nemzetközi pályázatok a magyar KKV-knak" konferencia, helyszín:
Goodvill Consulting Kft, Budapest, előadó: Monszpart Zsolt
4. 2014. február 26. ELTE, szakmai és tudományos programok és előadások, helyszín: ELTE, Budapest,
előadó: Dr. Szabó Gábor
5. 2014. március 5., a Debreceni Egyetem Közgazdasági- és Gazdaságtudományi Karon, a DEX-Műhely
nyitott szakmai előadás-sorozat, helyszín: Debrecen, előadó: Dr. Ábrahám László, Dr. Harangozó
István
6. 2014. március 11-12. „IX. „Klímaváltozás → Energiatudatosság → Energiahatékonyság” című
konferencia, helyszín: Budapest, előadó: Monszpart Zsolt
7. 2014. március 19., Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „S3 (intelligens szakosodás) a
klaszter projektek hálójában II.” szakmai fóruma, helyszín: Szeged, előadó: Dr. Szabó Gábor
8. 2014. április 26. „Play IT” játék és IT esemény, helyszín: SYMA Csarnok, Budapest, előadó: Kasza
Tamás
9. 2014. május 11-16. Intel Educator Academy, helyszín: Los Angeles (CA), hozzászóló: Kasza Tamás
10. 2014. június 26-27., „Információs Társadalom Parlamentje” c. esemény, helyszín: Országház, Budapest,
hozzászóló: Mondovics János
11. 2014. július 18., XVIII. Országos Diákkonferencia és Kutatótábor, helyszín: Káptalanfüred, előadó: dr.
Antos László
12. 2014. augusztus 21-24., „Innováció a kisvállalkozásokban" c. kerek-asztal, helyszín: Győr-Gönyű,
előadó: Farkas József
13. 2014. október 16-17. „Innotrends Hungary 2014” c. konferenciát és szakkiállítás „Az innováció
emberi erőforrása" c. szekció, melyet a MISZ szervezett, helyszín: Budapest, Design Terminal,
levezető elnök: dr. Pakucs János, előadók: Dr. Friedler Ferenc, Dr. Greiner István
panel beszélgetés résztvevői: Farkas József, Skultéty Tamás
14. 2014. október 15., Kiváló Vállalkozások Fóruma c. rendezvénysorozat konferenciája, „Hogyan fejlessz új
terméket, szolgáltatást? Hogyan vezesd be a piacra?”, helyszín: Vecsés, előadó: Farkas József
15. 2014. október 24-26., 2. Scientix c. konferencia, helyszín: Crowne Plaza Le Palace, Brüsszel, előadó:
dr. Antos László
16. 2014. november 27-28. Via Futuri 2014 Nemzetközi Konferencia, helyszín: Pécsi Tudományegyetem
Közgazdaságtudományi Kara, előadó: dr. Papanek Gábor
TAGOZATOK
A tagozatok önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. Egyes konkrét feladatokra
pedig ad hoc bizottságokat szerveznek.
Logisztikai Tagozatunk, 2014. március 12-én tagozati eseményt szervezett MTA Számítástechnikai és
Automatizálási Kutatóintézetébe, „Kutatás-fejlesztési tevékenység minősítése (K+F minősítés)” címmel.
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Fejlesztési és Innovációs Osztály osztályvezető-helyettese, Szmollár
Katalin tartott bevezető előadást.
A tagozat véleményt fogalmazott meg a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia és a Felsőoktatási
stratégia kapcsán, szeptemberben.
Aktívan részt vett a Logisztikai Egyeztető Fórum éves munkájában, ahol, többek között, a következő
kérdésekkel foglalkoztak:
projektjavaslatok a Nemzeti Logisztikai Stratégia akciótervéhez, a projektjavaslatok finomítása,
összevont projektjavaslatok kialakítása,
tematikus hozzájárulás a NFM-el kötött stratégiai együttműködési megállapodás tartalommal való
kitöltéséhez,
részvétel a KSH felé kezdeményezett együttműködés keretében, a logisztikai mutatószámrendszer
tárgyában létesült munkacsoport munkájában.
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2014. május 8-án tartotta újjáalakuló ülését a MISZ K+F Tagozata, Budapesten, a Zipernowsky Házban. Az
ülés levezető elnöke dr. Pakucs János, tiszteletbeli elnök volt. Az új K+F tagozati elnök, Skultéty Tamás, a
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatótója bemutatkozott és vázolta
terveit tömören. 2014. május 21-én megtartotta alakuló ülését a MISZ K+F Tagozat újonnan kinevezett
vezetősége.
A tagozat véleményt fogalmazott meg a Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia és a Felsőoktatási
stratégia kapcsán, szeptemberben, és kezdeményezte, ill. kialakította a Versenyképes Közép-Magyarország
Operatív Programról (2014. nov. 7.) szóló MISZ-véleményt.
START-UP KULTÚRA KÖZÖSSÉG
A MISZ elindította a Startup Kultúra Közösséget, hogy egy élénkebb párbeszédre és együttműködésre
nyitott fórumot hozzon létre. A Startup Kultúra Közösséget egy hétfős Tanácsadói Panel vezeti, a panel
képviselője Hild Imre. Márciusban elindult a Startup Kultúra Közösség c. csoport a Facebookon, melynek
már több mint 1000 tagja van. A Közösség egyik feladata, hogy biztosítsa a kapcsolatot a magyarországi
startup közösség és a MISZ tagsága között.
2014. szeptember 14. és 20. között, negyedszer is Tel-Avivban rendezték meg a DLD Innovációs Fesztivált,
amelyen több száz startup vállalkozás, kockázati befektetők, üzleti angyalok és vezető multinacionális hightech vállalatok is részt vettek. A bemutatkozó magyar startup cégeket a Nemzeti Innovációs Hivatal és a
Magyar Innovációs Szövetség Startup Kultúra Közösség panelje közösen választotta ki.
2014. szeptember 24-én a Google New York-i központjában mutatkozhattak be magyar innovatív
vállalkozások a „Közép-európai Digitális Gazdasági Fórumon”, a Google és a Visegrádi Négyek
szervezésében. A három innovatív vállalkozást a Nemzeti Innovációs Hivatal és a Magyar Innovációs
Szövetség Startup Kultúra Közösség panelje közösen választotta ki.
JOGI KLINIKA START-UPOKNAK
Magyarország első egyetemi IP jogi klinikája kezdte meg működését 2013 októberétől a Magyar Innovációs
Szövetség (MISZ) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar (ELTE ÁJK)
együttműködésében.
Az USA mintára elindult szolgáltatás keretében, a MISZ-nél jelentkező startupok szerzői jogi (pl. szoftver),
védjegyjogi (védjegykutatás) és kereskedelmi név (ideértve a domain neveket is) tárgyú kérdéseinek
megoldásához nyújtanak az ELTE hallgatói térítésmentes segítséget. A startup akkor kérhet jogi segítséget,
ha képviselője írásba foglalt nyilatkozatot tesz. A nyilatkozat portálunkról a MISZ/Szolgáltatások almenüből
tölthető le. A vállalkozás elektronikus levélben kérhet a tények leírása és kérdések feltétele útján jogi
segítségnyújtást.
A program 2014 februárjától, a tanév 2. felében is folytatódott.
2014. szeptember 29. és október 3. között került megrendezésre az "IP Szeminárium a védjegyekről és a
formatervezési mintákról" c. esemény Spanyolországban, Alicanté-ban. A Magyar Innovációs Szövetség és
az SZTNH delegáltjaként, Hodák Vencel, az ELTE joghallgatója vett részt a szemináriumon, mint az ELTE
és a MISZ által működtetett Startup jogi klinikának legjobb hallgatója.
3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS RENDEZVÉNYEI
23. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással, az Emberi Erőforrások
Minisztériumával és a MTVA-val közösen hirdettük meg a 23. 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 2014. január 8-i határidőre összesen 91 pályázat érkezett a verseny titkárságára (ebből 38 db határon túli
magyar fiataloktól).
A zsűri a végleges döntést testületileg, többségi alapon hozta meg 2014. január 23-án. A zsűri 58
pályázatot fogadott el, illetve javasolt kidolgozásra.
9

Ezek közül 14 pályázat tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és összefoglaló tanulmány
elkészítését, 44 pályázat pedig új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul.
A kidolgozás időszakában, 2014. február és május között a Magyar Innovációs Szövetség tanácsadással,
konzultációk szervezésével segítették a továbbjutott versenyzőket, látogatást szerveztek többek között a
Szabadalmi Tárba is (2014. február 11-én és 12-én).
A verseny titkárának szervezésében minden egyes pályázatot 1-2 zsűritag személyesen is figyelemmel
kísért. Az interjúk alkalmával (2014. március vége, április eleje) részletesen megismerkedtek a készülő
prototípusokkal, modellekkel, és tájékozódtak az elért tudományos eredményekről.
A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat 2014. május 6-ig kellett beküldeni a
verseny titkárságára. A határidőre 46 pályamunka kidolgozása fejeződött be. A versenyzők összesen 15
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 46 pályamunkával.
A bírálóbizottság 2014. május 29-én megtartott ülésén 3 első, 3 második, 4 harmadik díjat, illetve két
különdíjat ítélt oda, további 11 pályázatot kiemelt, 24 pályázatot pedig dicséretben részesített.
A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2014. június 10. és 11. között
nyilvános bemutatásra kerültek a Design Terminálban, Budapesten.

Az ünnepélyes díjátadásra 2014. június 10-én került sor a kiállítás helyszínén. A díjakat Dr. Pálinkás
József, az MTA volt elnöke és Sipos Imre, köznevelésért felelős helyettes államtitkár adta át a díjazott
fiataloknak.
A fiatalok a verseny fővédnöke, Dr. Hoffmann Rózsa államtitkár asszony által aláírt okleveleken és a
jelentős pénzdíjakon kívül − Gulyás Kati porcelánművész által egyedileg készített − tárgyjutalmat is
átvehettek.
A 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazott és a kiemelt dicséretben
részesített pályamunkái szeptember 26-án a Kutatók éjszakája rendezvényen is bemutatkoztak az Ericsson
Magyarország kutatás-fejlesztési Központjában.
A 2014/2015. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésére 2014.
szeptember 30-án, a G4 Rendezvénytermében került sor. Az eseményen a 2014. évi nemzetközi
versenyeken sikeresen szerepelt magyar fiatalok (Hegyesi Donát, Rozsnyik Szabolcs, Bódi Kata Antónia) is
bemutatkoztak.
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NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK
2014-ben 11 tehetséges fiatalunk vett részt tudományos nemzetközi rendezvényeken:
Név
Szabó Lóránt Zsolt
Mérő Bálint
Bordás Ádám
Hegyesi Donát
Bódi Kata Antónia
Körmöczi Andor
Kopasz Tamás
Hegyesi Donát
B. Kiss Bálint
Németh Péter
Rozsnyik Szabolcs
Tóth Réka

Esemény
Swiss Talent Fórum
Explory Science Fair
Explory Science Fair
65. INTEL ISEF
25. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét
London International Youth Science
Forum
London International Youth Science
Forum
Európai Szinkroton-sugárzási
Intézet
26. EU Fiatal Tudósok Versenye
26. EU Fiatal Tudósok Versenye
26. EU Fiatal Tudósok Versenye
39. SIYSS

Helyszín
Thun (Svájc)
Gdynia (Lengyelország)
Gdynia (Lengyelország)
Los Angeles (USA)
Valchava (Svájc)

Időpont
január 26-29.
március 27.
március 27.
május 11-16.
június 21-28.

London (Nagy-Britania)

július 23-augustus 6

London (Nagy-Britania)

július 23-augustus 6

Grenoble (Franciaország)

augusztus 18-23.

Varsó (Lengyelország)
Varsó (Lengyelország)
Varsó (Lengyelország)
Stockholm (Svédország)

szeptember 19-24.
szeptember 19-24.
szeptember 19-24.
december 4-11.

2014. január 26-29. között, Thun városában, Svájcban, került megrendezésre immár 5. alkalommal a Swiss
Talent Forum, melynek témája idén a munka jövője volt. Az idei esemény 70 résztvevője 14 országból
érkezett, Magyarországot idén Szabó Lóránt Zsolt, a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny Google-különdíjasa képviselhette.
A Gdynia-ban megrendezett "Explory Science Fair" c. eseményen, melyet a V4 országok szervezetei - a
lengyelországi High Tech Alapítvány, a szlovákiai Tudományos és Technológiai Ifjúsági Szövetség, a Cseh
Oktatási Minisztérium és a Magyar Innovációs Szövetség - rendeztek közösen, Mérő Bálint és Bordás
Ádám mutatták be munkájukat. A delegáció további tagjai voltak a MISZ képviseletében Ivánka Gábor, az
Ifjúsági Innovációs Verseny zsűritagja és Varga Attila, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos
főmunkatársa, akik kerekasztal megbeszélésen vettek részt.
A 65. Nemzetközi Tudományos és Innovációs Verseny (Intel ISEF) − a tudományos, innovációs versenyek
olimpiája − 2014. május 11-16. között került megrendezésre, a kaliforniai Los Angeles-ben. A kiállítással
egybekötött döntőn Hegyesi Donát második helyezést ért el a „Pókerező robot” c. munkájával.
A Schweizer Jugend Forsch szervezete 2014. június 21. és július 28. között tartotta a 25. Nemzetközi
Élővilág Kutató Hetet. Magyarországról Bódi Kata Antónia, a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Verseny III. díjban részesített fiatalja, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumának
tanulója vehetett részt. A héten a diákok 2-4 fős csoportokban dolgozhattak, egy általuk választott kutatási
témán. Bódi Kata egy háromfős csoportban, egy német és egy svájci lány társaságában vizsgálta azt, hogy
vajon a folyó sebessége hatással van-e az ott élő állatokra, és a megjelenő fajokra.
Az 56. alkalommal megrendezett LIYSF programon, melynek helyszínéül az Imperial College of London
szolgált, 64 ország, közel 430 fiatal tudós-jelölttel képviseltette magát a rendezvényen. Magyarországról két
fiatal vett részt a diákfórumon, Körmöczi Andor és Kopasz Tamás, akik a Magyar Innovációs Szövetség
által rendezett, 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 2. helyezést értek el, és
MISZ különdíjban részesültek "Játékkonzol hallássérülteknek" című pályamunkájukkal.
A négy lépcsős EU Fiatal Tudósok Versenyének az első két fordulóját a résztvevő országok bonyolítják,
ahonnan a kiválasztott legjobb 3 pályamunkáról a nemzetközi bírálóbizottság mond véleményt. Ezt követően
a kiválasztottak háromnapos, kiállítással egybekötött prezentáción vettek részt, ahol a nemzetközi zsűri
személyes konzultációk során alakította ki a végleges sorrendet. Az idei, varsói döntőre 36 ország
versenyzőt hívták meg. A 77 pályázó közül Rozsnyik Szabolcs " Többfalú szénnanocső kompozitok
fotokémiai tulajdonságainak vizsgálata " c. pályázata különdíjban részesült, így elutazhat Grenoble-ba, az
Európai Szinkrotonsugárzási Intézetbe.
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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 résztvevők
meghallgathatták a 2013. évi Nobel-díjasok előadásait, ill. ellátogathattak a Nobel Múzeumba, a Karolinska
Intézet csúcstechnológiát használó laborjaiba stb. Szövetségünk delegáltja, Tóth Réka is előadást tartott a
svéd természettudományi tagozatos gimnáziumok tanulóinak és arra is kiválasztották, hogy a stockholmi
Királyi Műszaki Egyetem hallgatóinak is előadást tartson. December 9-én pedig részt vettek egy fogadáson
minden idei és néhány korábbi Nobel-díjas társaságában, ahol lehetőségük nyílt a díjazottakkal való
beszélgetésre is. Az utolsó este volt számukra a legnagyobb megtiszteltetés, amikor a fiatalok a stockholmi
Concert Hall-ban részesei lehettek a Nobel-díj kiosztási ceremóniának, majd a Városházán a bankettnek.
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 13. országos találkozójára 2014. szeptember 12-én, a Budapest Symbol-ban került
sor.
Az idei találkozó témája "Az innovatív tudás védelme" volt. A rendezvényt dr. Pakucs János, a MISZ
tiszteletbeli elnöke nyitotta meg. Dr. Pakucs János Bill Gates-t idézte, aki 9 jó tanácsot fogalmazott meg
fiataloknak.
Elsőként Ivánka Gábor, vezetőségi tag számolt be a MAFITUD múlt évi tevékenységéről.
Utána Bódi Kata Antónia mutatkozott be, aki a 22. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny III.
díjazottja volt. „A svájci Alpokban” c. előadásában elmondta, hogy egy háromfős csoportban, egy német és
egy svájci lány társaságában, vizsgálta 2014 júniusában, Val Müstair területén azt, hogy vajon a folyó
sebessége hatással van-e az ott élő állatokra és a megjelenő fajokra.
A senior MAFITUD-tagok közül Nagy László, a 2003. évi EU-döntő II. helyezettje következett. Ő jelenleg az
MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontban dolgozik, a Lendület Program nyerteseként. Szakmai módszerei
közül azt emelte ki, hogy egy tudományos ötletet csak akkor tár a szakmai nyilvánosság elé, amikor már
teljesen kidolgozta.
Ezt követően „Az ötlettől a védett ismeretig” címmel dr. Faludi Gábor, az ELTE JTK docense tartott
előadást. Miután elmondta, hogy a középkori Németországban milyen védelmi lehetőségek voltak (nürnbergi
mesterdalnokok), arról beszélt, hogy ötletet és know-how-t a magánjog és a versenyjog által is lehet védeni.
Dr. Dombi Viktor, tagszervezetünk, a Dr. Dombi Ügyvédi Iroda vezetője, „Ötlet és tudás jogi védelme
gyakorlati példákon” című előadásának tematikája az innovatív tudás védelmét két részre bontotta: védelem
a partnerekkel szemben, ill. mindenkivel szemben. Hangsúlyozta tovább a szabadalom és védjegy
megnövekedett jelentőségét („Jó bornak IS kell cégér”).
Ezután dr. Ormós Zoltán, ügyvéd „Ötletvédelem, lehetetlen küldetés?” című előadásában beszélt pl. arról,
hogy a szerzői jog egy szoftver esetében mire terjed ki.
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Laki Balázs, MAFITUD-tag, a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja,
„Know-how értékesítés a gyakorlatban” c. előadásában többek között elmondta, hogyan értékesítette egyik
know-how-ját a Ford Alapítványnak.
Végül Hegyesi Donát, az Intel ISEF II. helyezettjének, a 2013. évi EU döntő különdíjasának bemutatkozása
következett, aki elmesélte, hogyan jutott el három különböző országba.
A találkozót kötetlen beszélgetés és vacsora zárta.
2014-ben a Magyar Fiatal Tudósok Társaság (MAFITUD) tagjai számára második alkalommal hirdettük meg
a "Dr. Kamilo Feher-díj a Magyar Innovációs Kiválóságért" című pályázatot, melynek célja a szellemi
alkotások hazai vagy nemzetközi iparjogvédelmi oltalmát szolgáló tevékenység támogatása.
A 2014. szeptember 15-i határidőre 5 pályázatot küldtek be a fiatalok. A nyertes, Papp Gergely, " Sign Trans"
című munkájáért egyszeri, 1500 USD összegű ösztöndíjat, továbbá egy névre szóló „Magyar Innovációs
Kiválóság Díj” díszoklevelet kapott. A díjátadásra a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny meghirdetésén került sor 2014. szeptember 30-án, a G4 rendezvényteremben.
2014. november 26-án került megrendezésre a Magyar Tudomány Ünnepe keretein belül, az InnoDiákok
Fórum. Az idei rendezvényen a legifjabb kutatói nemzedék hat képviselője kapott lehetőséget, közülük
ketten, Molnár Janka Sára és B. Kiss Bálint a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny döntősei voltak.
XXII. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
A 2014. évi Innovációs Nagydíj felhívásra azok a Magyarországon bejegyzett társaságok jelentkezhettek,
amelyek a 2013. 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
2013. évi Innovációs Nagydíjra. A bírálóbizottság elnöke a nemzetgazdasági miniszter volt. A 2014. február
5-i határidőre 26 pályázat érkezett be a pályázati titkárságra. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi
szempontokat is alaposan mérlegelve 21 pályázatot minősített 2013-ban megvalósult, eredményes és
sikeres innovációnak minősítette.
A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 6 innovációt kiválasztva a bírálóbizottság titkos szavazással
rangsorolta a pályázatokat.
A pontozás kiértékelése után a zsűri testületileg, és egyhangúan úgy döntött, hogy a 2013. évi Magyar
Innovációs Nagydíjban az Kőolajvezetéképítő Zrt. részesül, a nagyszilárdságú csőtávvezetékek
hegesztés-fejlesztéséért.
Ezen kívül az alábbi pályázatoknak ítélt a 2012. évre vonatkozóan innovációs díjat:
- A Nemzetgazdasági Minisztérium 2013. évi Ipari Innovációs Díjában a MEDISO Orvosi Berendezés
Fejlesztő és Szerviz Kft. részesült, nanoScan PET/MRI integrált pre-klinikai in vivo képalkotó rendszer
kifejlesztéséért.
- A Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi Agrár Innovációs Díjában a TeGaVill Kft. részesült,
szántóföldi lágyszárú növénytermesztés melléktermékeit felhasználó, környezetterhelést csökkentő
agroenergetikai technológiák és azokat biztosító géprendszerek kifejlesztéséért.
- a Vidékfejlesztési Minisztérium 2013. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjban és az Iparfejlesztési
Közalapítvány 2013. évi Szervezeti Innovációs Díjban az EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft.
részesült, új generációs alumínium elektrolit kondenzátor és EPCOS teljesítmény induktivitások
kifejlesztéséért.
- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2013. évi Innovációs Díjában az Egis Gyógyszergyár Nyrt.
részesült, az Egiramlon® (ramipril-amlodipin fix kombináció) készítményének kifejlesztéséért,
gyártásáért és forgalmazásáért, a hipertónia kezelésére.
- A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2013. évi Innovációs Díjában a Nemzeti Útdíjfizetési
Szolgáltató Zrt. részesült, a HU-GO Elektronikus Útdíjszedési Rendszer kifejlesztéséért.
A Magyar Innovációs Szövetség 2013. évi start-up innovációs díjában a Tresorit Kft. részesült, a
Tresorit, fájl megosztási és szinkronizálási szoftver kifejlesztéséért.
A pályázati adatok szerint a 21 innovációs teljesítmény révén a megvalósító vállalkozások összesen kb. 12
milliárd Ft többleteredményt értek el, melynek jelentős hányada exportból származik. A megtakarítások,
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az árcsökkentő hatás, a környezetvédelmi szempontok érvényesülése stb. nyomán további 10 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, 2014. március 28-án. A Nagydíjat az Országgyűlési elnök adta át, beszédet mondott a zsűri
elnöke, a gazdasági miniszter is.
A végeredményről reprezentatív kötetet jelentettünk meg, továbbá a díjkiosztó ünnepségen elhangzott
beszédeket Szövetségünk Hírlevelében, ill. a világhálón (www.innovacio.hu) is széles körben terjesztettük.

Az elmúlt 22 évben innovációs díjat nyert vállalkozások vezetőiből álló társaságnak, a Magyar Innovációs
Klubnak jelenleg több mint száz tagja van. A Klub találkozójára 2014. november 20-án került sor, az MTA
Kodály Termében. Elsőként prof. Pálinkás József, kormánybiztos köszöntötte a vendégeket, és
hangsúlyozta, hogy csak azok a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogathatók, amelyek
révén olyan termékek és szolgáltatások jönnek létre, amelyek versenyképessé teszik a magyar ipart és az
országot. Ezt követően, Dr. Rákossy Balázs, az európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkár
köszöntötte a vendégeket és kiemelte, hogy a jövőben is támogatják az Innovációs Nagydíj Pályázatot, a
tárca továbbra is adományoz Ipari Innovációs Díjat.
Ezután Dr. Pakucs János bemutatta az eddigi kisplasztika helyett elkészített új bronz szimbólumot, melyet
Zettwitz Sándor, klubelnök segítségével alkottak meg. Ezt követően közzétette a 23. alkalommal kiírt 2014.
évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot
Végezetül a 2013. évi innovációs díjat elnyert vállalkozások (OT Industries, EPCOS Elektronikai Alkatrész
Kft., I-Cell Mobilsoft Zrt., EGIS Gyógyszergyár Nyrt., Tresorit Kft.) vezetői mutatták be 2014. évi
tevékenységüket.
MEET THE SCIENTIST C. PROJEKT
A „Meet the scientist” projekt a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Bizottság és az Amerikai
Egyesült Államok Nagykövetségének kezdeményezése. Célja a természettudományok, illetve az amerikai
tanulmányi lehetőségek népszerűsítése, középiskolások körében. A MISZ egy-egy korábbi Fulbrightösztöndíjas népszerűsítő előadását szervezi meg egy-egy kiválasztott középiskola számára.
A fél órás előadást egy szintén fél órás blokk követett, melyben látványos kísérleteket mutattunk be a
diákoknak, a Csodák Palotája, ill. a Mobilis Győr közreműködésével.
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Az előadás előtt a helyszínt biztosító iskolában színes plakátok hívják fel a figyelmet a közelgő eseményre.
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.
2014. év első félévének előadásai:
Iskola neve

Város

Időpont

Előadó

Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakközépiskola és
Gimnázium

Budapest

január 22.

Érdi Bálint

Kőrösi Csoma Sándor Gimnázium, Szakközép-,
Szakképző Iskola és Kollégium
ári Endre Gyakorló Gimnázium

Hajdúnánás

január 29.

Pócsi István

Szent László ÁMK

Baja

február 5.

Bari Ferenc

Széchenyi István Gimnázium

Szolnok

február 12.

Maróti Péter

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium

Paks

február 19.

Nánai László

Toldy Ferenc Gimnázium

Budapest

február 26.

Sarkadi Balázs

Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és
Informatikai Szakközépiskola

Budapest

március 12.

Bőhm Tamás

Bocskai István Gimnázium

Hajdúböszörmény

április 2.

Hámor Tamás

Deák Ferenc Gimnázium

Szeged

április 9.

Pap Gyula

Az első előadást megelőző sajtótájékoztatón Kelemen Viktória, Óbuda alpolgármestere kifejtette, hogy az
oktatás − ezen belül a természettudományos oktatás − színvonala meghatározza egy társadalom színvonalát.
Ezért nagyon fontos a Meet the scientist program is. Dr. Greiner István, a MISZ általános elnökhelyettese
bemutatta a szövetség tudománynépszerűsítő, tehetségkutató és tehetséggondozó tevékenységét.
Karyn A. Posner-Muller, az USA Nagykövetségének public affairs igazgatója többek között arról beszélt,
hogy az USA Nagykövetsége számára a „Meet the scientist” program a legkiemelkedőbbek közé tartozik,
ezért is támogatják immár 3,5 éve.
2014 első felében a Meet the scientist projekt kapcsán több mint 876 fiatalt értünk el közvetlenül. Az
előadásokat és a látványos kísérleteket közel 1000-an nézték meg a YouTube-on, a projekt honlapját pedig
közel 1500-an látogatták meg. Az eredmények közül kiemeljük, hogy a budapesti, Kőrösi Csoma Sándor
Gimnáziumban tartott előadást közel 280-an nézték meg a videó megosztón.
2014. október 1-én, Budapest IX. kerületében, a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola,
Szakiskola és Kollégiumban kezdődött meg a Meet the scientist program 2. féléve. Az előadást megelőző
sajtótájékoztatón Raffi Balian, az USA budapesti nagykövetségének tudományos és környezetvédelmi
attaséja is felszólalt. A IX. kerület polgármestere, Bácskai János is köszöntötte a diákokat.
2014. év második félévének előadásai:
Iskola neve

Város

Időpont

Előadó

Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola,
Szakiskola és Kollégium

Budapest

október 1.

Biczók Gergely

Lánczos Kornél Gimnázium

Székesfehérvár

október 21.

Dr. Hamar Péter

Garay János Gimnázium

Szekszárd

november 12.

Dr. Gábriel Róbert

Debreceni Református Kollégium Dóczy Gimnáziuma

Debrecen

december 3.

Erdei Boglárka
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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 2014. évi pályázat június 30-i határidejére 36 magas színvonalú pályázat érkezett az Alapítvány
titkárságára. Az előzetes pontozási eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a 2014. augusztus 28-án
tartott ülésen úgy határozott, hogy 2 pályázat részesül Harsányi István Ph.D Díjban, további 8 pályázat
pedig Harsányi István Hallgatói Díjban, mely az elismerésen kívül anyagi támogatást is jelent a pályázók
szakmai munkájához.
A 2014. évi Harsányi István-díjakat Dr. Dobák Miklós és Dr. Pakucs János adták át 2014. szeptember 23án, a BME Oktatói Klubjában tartott emlékülésen. A díjazottak 5-5 percben személyesen mutatták be
pályamunkáikat.
4. HÍRLEVÉL, PORTÁL, SAJTÓKAPCSOLATOK
A Magyar Innovációs Szövetség 2014-ben 23 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 2014-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 a csatornán keresztül.
A híranyagok összegyűjtésében mintegy 40 hírforrásra támaszkodtunk, akiknek a képviselőivel telefonon, email-ben tartottuk az állandó kapcsolatot, ill. a szövetség tisztségviselői, vezetői szintén tudósítottak,
amennyiben személyesen képviselték szövetségünket.
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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 a 2014. évben közel 50484 egyéni látogató nézte meg, akik hozzávetőleg
57 GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (6042 fő) novemberben jelentkezett be, míg a legtöbb adatot
novemberben töltötték le az érdeklődők.
Nyomtatottan és elektronikusan 447 tudósítás, interjú jelent meg a Szövetség tevékenységéről 2014-ben. A
média kiemelten foglalkozott a XXII. Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségével, a májusi
közgyűléssel és a 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségével.
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 ügynökség ek, 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.
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
2014. január 6-án tartotta hagyományos évköszöntő összejövetelét a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara Miskolcon. Az évköszöntőkre minden évben meghívja a Kamara a régió
gazdaságáért felelősséget érző partnerei képviselőit, szomszéd megyék kamarai vezetőit, valamint
parlamenti és önkormányzati képviselőket, politikusokat. A rendezvényen Szövetségünket Választmányunk
tagjai, dr. Nyiry Attila és dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.
2014. március 10-én tartotta
soron következő taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft.
Egerben. Szövetségünket, mint kisebbségi tulajdonost a taggyűlésen dr. Siposs István regionális igazgató
képviselte.
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2014. október 13-án, mintegy 80 fő részvételével tartották Miskolcon a Nemzeti Intelligens Szakosodási
Stratégia S3 Megyei specializációk workshop II. szakmai konzultációját. Dr. Szenes Áron, a Nemzeti
Innovációs Hivatal munkatársa előadásában rámutatott, hogyan épült be az első workshopon elhangzott és
az online csatornákon beérkezett megyei vélemény az átdolgozott dokumentációba. Előadását követően a
hozzászólók újabb tartalmi és megfogalmazási módosításokat javasoltak. A rendezvényen a Magyar
Innovációs Szövetséget Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.
2014. október 29-én tartották az „Uniós pályázati tapasztalatok megosztása és felkészülés a 2014-20
időszakra” c. műhely-találkozót a Miskolci Egyetemen. Futó és lezárt egyetemi projektek menedzserei
számoltak be tevékenységükről és tapasztalataikról. Az elmúlt időszakban projektgyűjtés folyt a Miskolci
Egyetemen. 102 projektjavaslat gyűlt össze, melyeknek többsége az innováció területéről érkezett. A
projektek előzetes szűrésére felkérte az egyetem a National Development Consulting Zrt.-t (NDC). A szűrés
eredményéről és tapasztalatairól számolt be Mezősi Balázs (NDC). A rendezvényen a Magyar Innovációs
Szövetséget Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.
A Szövetségünk által alapított Együtt a Jövő Mérnökeiért Szövetség (EJMSZ) és a Borsod-AbaújZemplén Megyei Iparkamara (BOKIK) közös szervezésében vitafórumot tartottak 2014 október 31-én
Miskolcon, a BOKIK székházában. Bihall Tamás elnök (BOKIK) megnyitója után Dr. Ábrahám László elnök
(EJMSZ), Szövetségünk elnökségének tagja ismertette Dr. Palkovics László államtitkár társadalmi
egyeztetésre közzétett „Fokozatváltás a felsőoktatásban” c. új felsőoktatási koncepciójához az EJMSZ
véleményét. A fórum résztvevői hozzászólásaikban részben alátámasztották, részben megkérdőjelezték az
EJMSZ anyagát. Általános vélemény volt, hogy az a valóságtól rosszabb képet nyújt a magyar
mérnökképzés helyzetéről. Számos példát hoztak fel az Egyetem és az ipar gyümölcsöző
együttműködéséről. Egyetértettek azonban abban, hogy a mérnökképzést a válságából csak a mérnöki
hivatás társadalmi elismertetése emelheti ki. Szövetségünk képviseletében a fórumon részt vett Dr. Siposs
István regionális igazgató is.
2014. november 28-án, került sor a Sajóbábonyi Vegyipari Park Rendezvényházában (Sajóbábony,
Gyártelep) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara megalakulásának 20.
évfordulójára rendezett küldöttgyűlésre. A küldöttgyűlésen Kiss László, a KISS CÉGCSOPORT tulajdonosa
bemutatta az Ipari Parkot, Bihall Tamás elnök ismertette a Kamara történetét és jövőjét, Dr. Torma András,
a Miskolci Egyetem rektora beszélt a gazdaság és az egyetem együttműködéséről, majd kitüntetéseket
adtak át. A rendezvényen meghívott vendégként Szövetségünk képviseletében Dr. Siposs István regionális
igazgató vett részt.
2014. december 4-én rendezték meg a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
innovációs konferenciát „Innováció a fejlődés rugója˝ címmel, Miskolcon a Vigadó Étteremben. A
konferencián előadások hangzottak el az Intelligens szakosodás - S3 stratégia, az innováció-marketing
témakörökben, pályázati lehetőségeket ismertettek és jól működő megyei innovációs cégek mutatkoztak be,
majd innovációs díjak átadására került sor. Szövetségünket a rendezvényen Dr. Nyíry Attila, választmányi
tag és Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.
Észak-alföldi Regionális Képviselet
Az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség tanácsadó szervezeteként működő Gazdaságfejlesztési
Munkabizottság (ebbe olvadt be az egykori Innovációs és Informatikai Munkabizottság) 2014-ben érdemibb
munkát végzett, mint az előző években, nagyrészt az Intelligens Tervezési Stratégia kidolgozásához
kapcsolódóan. 2014-ben négy alkalommal (április 3., július 30., szeptember 18. és október 16.) volt
lehetősége dr. Harangozó Istvánnak bekapcsolódnia a munkába és érdemi párbeszédet folytatni.
2014. március 5-én, a Debreceni Egyetem Közgazdasági Karán működő Hallgatói Klub meghívására Dr.
Ábrahám László, elnökség tag és Dr. Harangozó István tartott előadást, ill. részt vettek egy izgalmas
eszmecserében. Az előadás utóéleteként a Klub vezetője több alkalommal megkereste pályázati
lehetőségek és egyéb innovációs információk ügyében regionális igazgatónkat.
Tagszervezetünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.
(4031 Debrecen, Kürtös u. 4.) 2014. április 29-én tartotta Debrecenben a 2013-as üzleti évet lezáró
taggyűlését, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Harangozó István volt jelen. A
társaság egyre jelentősebb szerepet játszik a régió vállalkozásai segítésében és a Fejlesztési Tanács
innovációval kapcsolatos döntései előkészítésében. Széles körű nemzetközi tevékenységet végez, gazdag
kapcsolatrendszere épült ki.
Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2014. május 19-én
tartotta Debrecenben az új, ügyvezetőt megválasztó taggyűlését. A taggyűlésen minden tulajdonos
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képviselője megjelent, köztük a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Dr. Harangozó István,
regionális igazgató, így az határozatképes volt.
2014. szeptember 18-án került sor Debrecenben az S3 intelligens Szakosodási Stratégia Hajdú-Bihar
megyei műhely-találkozójára. A NIH szakembereinek ismertetője után összesen hat munkacsoport alakította
ki a megye adottságaira (élelmiszeripar, gyógyszeripar, elektronikus eszközök gyártása, logisztika és
informatika) és a Debreceni Egyetem, valamint a városban dolgozó egyéb kutató-fejlesztő intézmények
szellemi kapacitására alapozott elképzeléseit. A szakmai műhelymunkában részt vett Dr. Harangozó István
a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója is.
2014. november 10-én, az MTA Atommagkutató Intézetében, a Tudomány Napja debreceni rendezvényéhez
kapcsolódóan, tizenhetedik alkalommal került kiírásra és odaítélésre a Regionális Innovációs Díj – a DAB és
a három megyei kamara által közösen −, valamint az elmúlt 3 évben az Innova „Regionális Innovációs Díja”
(kezdettől fogva a MISZ támogatásával).
Dél-alföldi Regionális Képviselet
2014. február 19-én került megrendezésre a Horizont 2020 Regionális Információs Nap, a Dél-Alföldi
Regionális Innovációs Ügynökség, a Szegedi Tudományegyetem és a Nemzeti Innovációs Hivatal
együttműködésében, a Szegedi Tudományegyetem Dísztermében. Három tématerület került bemutatásra:
ipari vezető szerep, kiváló tudomány és a társadalmi kihívások.
A rendezvényen részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális
képviseletének igazgatója is.
2014. szeptember 19-én a Magyar Innovációs Szövetség konzorciumvezetőként pályázatot nyújtott be a
Danube Region Strategy Start program keretében. Sikeres pályázat esetén a konzorcium tagjaival karöltve
(Temesvári Egyetem valamint a bécsi székhelyű IAFES (International Association for eScience) szövetség) a
Magyar Innovációs Szövetség széles körű, több helyszínen megtartandó innovációs tréningek szervezésén
keresztül szeretné segíteni a magyar és közép-kelet európai országok KKV-it a kifejlesztett új technológiáik
és termékeik piacra jutásában, valamint a technológia transzfer csatornák sikeres kiaknázásában. A
kifejlesztett új technológiák/termékek számára a konzorcium tagok internetes adatbázist hoznak létre, amely
szabadon hozzáférhető lesz bárki számára.
A nemzetközi konzorcium által benyújtott pályázat a nagy pályázati érdeklődésre való tekintettel jelenleg is
elbírálás alatt áll.
Az SZTE Innovációs Klub 2014. november 3-án rendezte meg soron következő klubestjét a JATE Klub
Nagytermében, amelynek témája a következő volt: „Innovatív munkahelyek Szegeden” – a pihentető alvástól
a navigációs rendszerekig. A rendezvényen meghívott vendég volt Demény Alpár, a szegedi fejlesztést
felügyelő alelnök, NNG és Nagyné Miske Margit, a Naturtex Kft. ügyvezetője. A rendezvényen részt vett Dr.
Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális képviseletének igazgatója is.
2014. december 8-án került megrendezésre az SZTE Innovációs Klub következő klubestje, amelynek
témája a „Karácsonyi” praktikák a fogyasztók védelmében és rendhagyó innovatív társasjáték est
volt. A Piatnik Budapest Kft. felajánlásával az est résztvevőinek lehetőségük volt a néhány új és innovatív
társasjáték kipróbálására. A rendezvényen részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség
Dél-Alföldi Regionális képviseletének igazgatója is.
2014. november 13-án került megrendezésre a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft
szervezésében Szegeden a „KKV-k szerepe az innovációban regionális szinten – fókuszban a
biotechnológia” c. szakmai konferencia. A rendezvény célja az volt, hogy elismert szakmai előadók
segítségével bemutassa a KKV-k szerepét a hazai innovációban, összhangban a Nemzeti Intelligens
Szakosodási Stratégia (S3) vonatkozó pontjaival, különös tekintettel a környezetvédelmi biotechnológia,
élelmiszeripar, ipari biotechnológia területére. A rendezvényen részt vett Dr. Mogyorósi Péter, a Magyar
Innovációs Szövetség Dél-Alföldi Regionális képviseletének igazgatója is.
Nyugat-dunántúli Képviselet
2014. január 17-én én Budavári László a Magyar Innovációs Szövetség NYD Regionális igazgatója az
Esztergom Barátai Egyesület felkérésére nyitóelőadást tartott „Az innováció esztergomi tennivalói”
konferencián. A konferencia célja volt, hogy bemutatásra kerüljön az innováció nem csak műszaki, hanem
vállalatirányítási, üzleti, oktatási, társadalmi és városvezetési vonatkozásai is.
Tagszervezetünk, az INNONET Nonprofit Kft. 2014. május 27-én tartotta Győrben tisztújító taggyűlését. A
taggyűlésen újra Budavári Lászlót választották meg 5 év időtartamra az ügyvezető igazgatói tevékenységek
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ellátására. Budavári László a MISZ Nyugat-dunántúli regionális igazgatói posztját is betölti. A taggyűlésen
ugyancsak 5 évre újraválasztották Dr. Antos Lászlót, a MISZ (mint tulajdonos) ügyvezető igazgatóját, az
INNONET elnöki tisztségére.
2014. szeptember 9-én, Győrben, Győr-Moson-Sopron Megye S3 intelligens szakosodási stratégiáját
kidolgozó műhely-találkozóra került sor. A résztvevők munkacsoportokban határozták meg a megye 20142020 közötti fejlesztési prioritásait. A kitűzött prioritások jelentős része a megye adottságainak megfelelően,
autóiparral kapcsolatos irányúak (E-mobilitás, intelligens gyártórendszerek, robotika, nanotechnológia). A
műhely-találkozón a MISZ képviseletében Budavári László, regionális igazgató vett részt
2014. november 11-én a Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. tartotta a „Felelősségteljes Kutatás és Innováció
(Responsible Research and Innovation – RRI)” projekt első találkozóját Győrben. A találkozón a kutatás, az
oktatás, a politikai döntéshozatal, a civil szféra, valamint az ipari és üzleti élet szereplői vettek részt. A
találkozó célja az volt, hogy eszmecserét folytassanak arról, kinek mit jelent a felelősségteljes kutatás és
innováció (RRI) gondolata.
A találkozón a Magyar Innovációs Szövetséget Budavári László regionális igazgató képviselte.
Dél-dunántúli Képviselet
2014. március 7-én, a Magyar Innovációs Szövetség dél-dunántúli régiójának tagjai rendeztek találkozót a
pécsi Kalamáris Étteremben. A rendezvényen 27 fő jelent meg, közöttük volt Dr. Szabó Gábor a MISZ
elnöke, és Dr. Nikodémus Antal, a Nemzet Gazdasági Minisztérium Innovációs Főosztályának vezetője is.
A regionális képviselet külön megbízást adott a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny népszerűsítésére és megismertetésére a Dél-Dunántúli RIÜ-nek, mely minden közép és
felsőoktatási intézmény számára eljutatta a kiírást.
Higi Gyula, regionális igazgató nyitotta meg 2014. november 12-én, a Szekszárdi Garay János
Gimnáziumban rendezett Meet the Scientist programot, Kőszegi László, önkormányzati képviselő
társaságában. Előadó Gábriel Róbert, választmányi tagunk, a Pécsi Tudományegyetem Kísérletes Állattani
és Neurobiológiai Tanszék dékánja volt.
A pályázati rendszer gyors és váratlan átalakításai miatt több regionális tagszervezetnek igyekezett Higi
Gyula elsősorban tanácsokkal vagy banki kapcsolatok segítésével átmeneti segítséget adni.
Közép-dunántúli Képviselet
Dr. Szépvölgyi Ákos az alábbi öt szakmai konferencián tartott előadást, illetve vett részt meghívott
felszólalóként:
Move on Green Konferencia – 2014. március 31., Székesfehérvár
Clustrat nemzetközi konferencia – 2014. május 22., Budapest
Ötlettől a megvalósulásig – 2014. november 27., Veszprém
Supporting Young Innovative SME-s in Europe – 2014. november 12., Toledo
Autóipari klaszteresedési lehetőségek az Észak-Nyugat Dunántúlon – 2014. december 9., Győr
A MISZ regionális tevékenységének népszerűsítése érdekében dr. Szépvölgyi Ákos 2014-ben három
alkalommal képviselte a MISZ-t a Mechanism for Fostering Innovation in Southeast Europe együttműködés
szakmai tanácsadó testületében (február 11. Bukarest, május 20. Zágráb, június 16. Ljubljana).
Szövetség által rendezett Meet the Scientist programsorozat székesfehérvári állomásán (Lánczos Kornél
Gimnázium, 2014. október 21.) a regionális igazgató mutatta be a MISZ munkáját, aktuális híreit.
A regionális igazgató folyamatosan részt vesz a regionális, illetve ágazati stratégiák, fejlesztési
dokumentumok véleményezésében (megyei S3 tervezésben vállalt facilitátor szerep).
A regionális képviselet 2014-ben regionális partnereivel közösen 46 vállalkozás számára végzett pályázati,
illetve iparjogvédelmi tanácsadási tevékenységet, valamint 14 vállalkozás számára biztosított lehetőséget
németországi szakmai kiállításokon való részvételre (külső források bevonásával).
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6. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2013. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL,
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

A Szövetség 2014-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 2014. évben az összes bevétel 54906 E Ft, az összes kiadás 54795 E Ft volt.
ALAPTEVÉKENYSÉG
Az alaptevékenység összes bevétele 2014-ben 49171 E Ft volt. Ebből 24451 E Ft származott tagdíjakból. A
regionális tagdíjak felhasználásáról teljes egészében a regionális igazgatók rendelkeznek.
Alaptevékenységünk kiadása a 2014. évben többek között tartalmazza a titkárság személyi költségeit (3
főállás, 1 félállás), a kiadványok nyomdai előállítását, a Hírlevél, posta és telefon költségeket, irodabérletet,
irodaszer-kiadásokat stb.
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG
Vállalkozási tevékenységünk bevétele 2014-ben összesen 5735 E Ft volt, 2136 E Ft származott
reklámbevételekből. A többi bevétel más pályázatainkkal kapcsolatban kötött szerződésekből eredt.
Kiadásaink személyi költséget, reklámkiadásokat tartalmaznak.
2014-ben a Szövetség bevételei fedezték a kiadásokat. Működésünket folyamatosan finanszírozni tudtuk, és
a rendelkezésünkre álló pénzforrásaink elegendőek arra, hogy 2015. 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 2014. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2015. május végére készül el.
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Előzetes tájékoztatás
a Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi gazdálkodásáról

Kettős könyvvitel szerinti
Bevételek (Ezer Ft)

Alap

Vállalkozás

Össz.

Tagdíj

24451

24451

Projekt bevétel (pályázatok)

18708

18708

Jogi szem. szponzorációja

Reklámtevékenység

1903

1840

3743

27

2136

2163

3807

Complexim projekt
Egyéb (pl. kamat)
összesen

3807

275

1759

2034

49171

5735

54906

Költségek, felhasználások (Ezer Ft)
Alap
Vállalkozás

Össz.

Iroda bérlemény

3523

380

3903

Iroda működési költségei

1345

137

1482

15582

1500

17082

Regionális igazgatók

2860

1000

3860

Posta-, telefonköltség

2060

2060

Fogadás, reprezentáció

4023

4023

Nyomdaköltség

4748

4748

Hirdetés, sajtó

3163

941

4104

Portál, informatikai kltsg

2770

130

2900

Személyi költség, közteher

Külföldi, belföldi utazás

721

721

Kiállítás, rendezvény-szerv.

890

890

Könyvvizsgálat, könyvelés

1486

1486

Videózás, fotózás

1144

70

1214

Bemutató kísérletek

443

443

Futárszolgálat, szállítás

446

446

Tagdíj, részvételi díj

1376

1376

Innov. díjak, támogatás

2087

2087

Tárgyi eszköz ráford.

1038

1038

Egyéb költség

474

474

Bank-, biztosítási kltsg

458

458

összesen

49599

dr. Antos László s.k.
ügyvezető igazgató
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5196

54795

A Felügyelő Bizottság jelentése
a Magyar Innovációs Szövetség 2014. évi tevékenységéről
A Jelentés - az előző évekével azonosan - a Szövetség Alapszabályának és a Felügyelő Bizottság (FB)
Ügyrendjének megfelelően készült. Független, objektív értékelést kíván nyújtani a Szövetség sokrétű,
jelentős tevékenységéről. Mivel a Szövetségnek van könyvvizsgálója, ezen értékelés elsősorban a stratégiai
kérdésekre koncentrál.
A Felügyelő Bizottság 2014-ben is a szokásos módon 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. Valamennyi Tagunk jelentős erőket fordított továbbá e Jelentés összeállítására, alátámasztására, s
a Szövetség év végi Beszámolójának ellenőrzésére.
Az elvégzett vizsgálódás legfontosabb átfogó megállapításaként az FB azt emeli ki, hogy a Szövetség 2014
évi tevékenysége is összességében az Alapszabályban előírtakkal összhangban van. Úgy látja
továbbá, hogy e tevékenység törekszik igazodni korunk gyors változásaihoz, mind téma-változásaiban, mind
módszereiben korszerűsödik és számos ponton sikeresnek ítélhető. A rendelkezésre álló erőforrások
felhasználása – s ennek keretében a három főt sem elérő kapacitásokkal rendelkező Titkárság munkája –
megfelel az előírásoknak, és a vizsgált évben is kiemelkedően hatékony volt.
1. A szervezeti keretek
A Szövetség tagintézményeinek a köre 2014-ben minimálisan csökkent (részben a tagintézmény
megszűnése, részben évek óta tartó passzivitása miatt). Az év végén a közvetlen tagok száma 305, a
közvetett tagok száma 456 volt. A regionális szervezetek és a tagozatok körében nem volt lényeges
változás. Az információk terjedését gyorsító jelentős „szervezeti” változásként az év márciusában a
Facebook-on kezdte meg működését a Startup Kultúra Közösség.
Az ügyrendben rögzítettől némileg elmaradóan a Választmány 2014-ben is egyszer, az Elnökség négyszer
ülésezett. Az éves Közgyűlés május 20-án került megszervezésre.
Az FB jelezte, hogy saját kereteiben fiatalítást lát kívánatosnak.
2. Az innovációk támogatását célzó szakmai tevékenység
A Szövetség legfontosabb tevékenysége 2014-ben is az innovációk és az innovátorok támogatása, illetve
a társadalmi elismertetésüket célzó közvélemény-formálás volt. Amint ezt a MISZ Elnökség beszámolója is
dokumentálja, nagyszámú sikeres akció került megvalósításra. Közülük a következőket emeljük ki:
• A 2014. 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.
• Az elmúlt 22 évben innovációs díjat nyert vállalatok több mint 100 vezetőjéből álló társaságnak,
Magyar Innovációs Klubnak 2014. évi találkozója széleskörű tapasztalatcserére és az innovációk
gyakorlati fontosságának széles körű tudatosítására adott alkalmat.
• A Szövetség tagozatai több rendezvényen teremtettek lehetőséget az innovatív vállalatok közti
kapcsolatok építésére, az innovációs tapasztalatok cseréjére. Az FB év végi konzultációja során
kifejezetten intenzívnek találta az újjá alakult K+F tagozat munkáját. A Tagozat a szakmai
kapcsolatok építésére törekvő tagoknak, illetve érdeklődési körüknek a tisztázása érdekében
kérdőívet szerkesztett és közreadta a közösségi hálón. Igen hamar több száz választ kapott, s az így
nyert információk alapján a legaktívabb levelezőkkel megkezdték K+F információk (kiemelten: EU
pályázatokra vonatkozó tájékoztatások) közreadását. Néhányszor − kiépülő szakmai kapcsolataik
felhasználásával − a kormányzat által, a MISZ-től kért véleményezés számára is gyűjtöttek
információkat.
• A regionális képviseletek konferenciák szervezésével, előadások tartásával, szakmai szervezetek
munkájában való részvételükkel 2014-ben is jelentős szerepet vállaltak az innovációs gyakorlat
fejlesztésében, az innovációkkal kapcsolatos hírek országos terítésében, illetve a régiók innovációs
potenciáljának a növelésében. Az FB kifejezetten jónak, más regionális képviselet által is
alkalmazhatónak vélte a Dél-Dunántúli Képviselet azon gyakorlatát, hogy − a hozzá tartozó cégek
pályázati tevékenységének ellenszolgáltatás nélkül segítésén túlmenően − az innovációs
tapasztalatok (tudás) terjedésének gyorsítása érdekében rendszeresen fehér asztal köré ültet
információképes, információhozó, magas szintű meghívott vezetőket, a regionális tagszervezetekkel.
• A Startup Kultúra Közösségnek − a korszerű hálózati lehetőségek használatba vételének
köszönhetően − az év végén már több mint 1000 tagja lett; alig néhány hónap alatt az élénkebb
párbeszédre és együttműködésre nyitott fórummá vált. Ezen túlmenően a Közösség elősegítette,
hogy magyar start-upok vegyenek részt két igen jelentős nemzetközi stat-up fórumon.
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•
•
•

A start-upok működését támogatta a MISZ és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Kar IP jogi klinikája is.
A Szövetség – a jelentkező kormányzati kérésekre – az év során 12 fontos, az innovációs
folyamatok irányításának javítását célzó véleményt, ill. állásfoglalást adott ki egyes irányítószervek
dokumentum-tervezeteiről, rendelkezéseiről.
A vázoltak hatásait egészítette ki a MISZ 2013-ban 23 alkalommal 2400 címzetthez eljuttatott
Hírlevele, a több mint 50 ezerszer látogatott portálja, a Szövetség tevékenységéről beszámoló
csaknem 450 sajtóhír és a MISZ vezetőinek az országos testületek ülésein, konferenciákon,
szakmai megbeszéléseken kifejtett állásfoglalásai, illetve szakirodalmi publikációi.

3. A fiatal tehetségek támogatása
A Szövetség fontos céljának tekintette, s tekinti a középfokú képzésben résztvevők innovációs tudás
iránti érdeklődésének felkeltését is. Az e célból szervezett legfontosabb rendezvénysorozatának, a
természettudományok, illetve az amerikai tanulmányi lehetőségek népszerűsítésére hivatott Meet the
scientist projekt keretében megvalósult iskolai bemutatókon több mint 800 fiatal vett részt, s ennél is többen
nézték meg a YouTube-on az előadásokat és a látványos kísérleteket, illetve látogatták a projekt honlapját.
A hagyományoknak megfelelően ez évben is kiemelkedően sikeres volt a fiatal feltalálók megismerésére,
támogatására, ismertségének növelésére irányuló munka. Így:
• A 23. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyre az év során 91 pályázat
érkezett, közülük a zsűri 58-at fogadott el, s 12 pályamunkát díjazott. A leglátványosabb
pályamunkák nyilvános bemutatásra is kerültek.
• A Szövetség ez évben a korábbiaknál is több, 11 magyar fiatalt támogatott abban, hogy részt vegyen
nemzetközi tudományos rendezvényeken, többen igen sikeresen szerepeltek. A Magyar Fiatal
Tudósok Társasága pedig idehaza növelte programjaival az ifjú feltalálók ismertségét.
• 2014-ben 10 fő kapta meg az ifjú kutatók számára létesített Harsányi István kutatási ösztöndíjat.
4. A szövetségi munka hatása az elősegíteni kívánt folyamatokra
Az FB úgy értékeli, hogy a Szövetségnek – ezen belül tagozatainak, regionális képviseleteinek,
titkárságának stb. – az innovációk ismertségét, népszerűsítését elősegítő, az éves Jelentésében ismertetett
akciói, rendezvényei, szolgáltatásai 2014-ben is hézagpótlóak, és igen eredményesek voltak. Egyrészt
viszonylag széles körben keltették fel a fiatalok érdeklődését a kutatás-fejlesztés, a tudományok iránt,
sokban segítették a tehetséges fiatal feltalálók fejlődését, másrészt erőteljesen növelték a sikeres
innovátorok ismertségét. Mindez igen fontos mind a szövetségi tag-vállalatok HR utánpótlása, mind a
magyar vállalatok nemzetközi versenyképességének megőrzése / erősítése szempontjából.
Elismerésre méltó a Szövetségnek az innovációs tudás terjedését, az innovációk megvalósítására alakult
start-upokat, az innovatív vállalatokat támogató tevékenysége is. E munka sokszor bizonyult fontosnak az
innovatív magyar vállalatok érdekvédelme szempontjából (s a magyar gazdaság egészének fejlődését is
segíthette). Különösen kedvezőek a tevékenység korszerűsödésének fent említett jelei. Mivel azonban a
1
vezetéselmélet tétele értelmében a szervezeti „tanulás” fő eszközei a problémák feltárása és kijavítása, az
FB ez úttal is kifejezi meggyőződését az iránt is, hogy a Szövetségnek az elért eredmények ellenére
továbbra is keresnie kell az innovációk terjedésének elősegítése terén nyíló új lehetőségeket.
Kétségtelen persze, hogy gazdaságunkban 2014-ben is számos színvonalas kutatás, illetve publikáció
született, s egyes szférákban, pl. a gépkocsi-gyártásban világszínvonalú innovációk valósultak meg. De az is
ismert, hogy a jelzett eredményekkel párhuzamosan a gazdaság más szegmenseiben, pl. a kkv-k körében
régóta (s a 2014-ben meghozott fontos kormányzati intézkedések, pl. a Nemzeti Innovációs Hivatal
átalakítása ellenére) továbbra is a kívánatosnál szerényebb az innovációk bevezetésére vállalkozók aránya.
Kevés az új elméleti eredmények alkalmazásán dolgozó mérnök. A kutató intézmények, illetve a „piac”,
kiemelten a vállalatok közti kapcsolatok hagyományosan gyengék. Mindez pedig csak a legszélesebb
társadalmi összefogással korrigálható, s ezt a Szövetségnek, s tagvállalatainak szerepvállalása, célzott
erőfeszítései sokban segíthetik.
5. A Szövetség pénzügyei
A Szövetség 2014-ben mintegy 55 millió Ft-os bevételéből gazdálkodott (amiből kb. 26 millió Ft volt a
tagvállalati befizetés, a többi többségében projekt-bevétel). A kiadások legnagyobb tétele, mintegy 17 millió
Ft a bérköltség (alapvetően a titkársági kollektíva bére és közterhe). Az FB a költségvetés e szerkezetét
rendben levőnek – mind a Szövetség Alapszabályában rögzített feladatokkal, mind a számviteli előírásokkal
összhangban állónak – ítéli.
1

Lásd pl.: Argyris, C. (1976): Single-Loop and Double-Loop Models in Research and Decision-Making.
Administrative Science Quarterly. No. 3.
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A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság összességében jónak ítéli a Magyar Innovációs Szövetség
2014. évi munkáját, gazdálkodását, és javasolja a Közgyűlésnek a Szövetség éves beszámolójának az
elfogadását.
Budapest, 2015. január 27.

dr. Csapody Miklós és dr. Gyulai József
FB tagok

dr. Papanek Gábor
FB elnök
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Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi költségvetési terve

Kettős könyvvitel szerinti
Bevételek (Ezer Ft)

Alap

Vállalkozás

Össz.

Tagdíj

24400

24400

Projekt bevétel (pályázatok)

19987

19987

2900

1840

4740

25

1195

1220

280

80

360

47592

3115

50707

Jogi szem. szponzorációja

Reklámtevékenység
Egyéb (pl. kamat)
összesen

Költségek, felhasználások (Ezer Ft)
Alap
Vállalkozás

Össz.

Iroda bérlemény

3320

380

3700

Iroda működési költségei

1345

135

1480

15764

1500

17264

Regionális igazgatók

2860

1000

3860

Posta-, telefonköltség

2060

2060

Fogadás, reprezentáció

4020

4020

Nyomdaköltség

4750

4750

Hirdetés, sajtó

2275

2275

Portál, informatikai kltsg

2560

Személyi költség, közteher

130

2690

Külföldi, belföldi utazás

503

503

Kiállítás, rendezvény-szerv.

890

890

1725

1725

Könyvvizsgálat, könyvelés
Videózás, fotózás

404

Bemutató kísérletek

163

163

Futárszolgálat, szállítás

445

445

Tagdíj, részvételi díj

1375

1375

Innov. díjak, támogatás

2085

2085

Egyéb költség

475

475

Bank-, biztosítási kltsg

460

460

összesen

47479

26

70

3215

474

50694

