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ÖSSZEFOGLALÁS
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2016. 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 és az innovációs szemlélet terjesztését. 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.
2016-ban közvetlen taglétszámunk 290 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún. „közvetett”
tagok száma pedig 455. 29 tag megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt kilépett, ugyanakkor 14 új tag
lépett be. A tagdíjak 90%-át fizették be a tagok.
Képviselőinken, megbízottainkon keresztül közvetlenül is próbáltuk tagvállalataink érdekeit, a Szövetség
véleményét képviselni mintegy 21 testületben, pl. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Innovációs Testületében, a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanácsban, a Nemzeti Tehetségügyi
Koordinációs Fórumon. Tisztségviselőink és vezető képviselőink 18 országos szakmai rendezvényen,
konferencián tartottak előadást, illetve fejtették ki véleményüket.
Érdekérvényesítő tevékenysége során a hazai K+F, ill. innovációs tevékenységgel kapcsolatban a 2016.
évben 11 alkalommal adott ki véleményt, ill. tett állásfoglalást a Szövetség, melyeket az illetékes állami
szerveknek juttattunk el. Ezek közül kiemeljük a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai
stratégia 2016. c.” tervezetről és a „Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati tőkeprogram” c.,
tervezetről kialakított véleményünket.
Mindemellett számos közhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban működünk közre. Alapító
társtulajdonosként és szakmai befektetőként 20, jelenleg is működő innovációs szervezet létrehozását
segítettük.
A Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi közgyűlésére 2016. április 15-én került sor az Aquincum Hotel
Budapestben.
Az elnökség 2016-ban 4 alkalommal ülésezett. A testület figyelemmel kísérte a Szövetség működését,
koordinálta a képviseletek és tagozatok munkáját, ellenőrizte a titkárság működését, döntött a programok
kérdéseiben.
A MISZ választmányának (összevontan az elnökséggel) június 30-i ülésén Parragh László, az MKIK elnöke
tartott előadást, december 14-én pedig, a MISZ középtávú stratégiájának tervezetét vitatta meg a
választmány és az elnökség.
A 2014-ben elindított Startup Kultúra Közösség nagyon aktív volt 2016-ban is, a Közösséget egy kilencfős
Tanácsadói Panel vezeti, a panel képviselője Hild Imre.
Szövetségünk regionális képviseletei jelentős szerepet játszanak a MISZ országos akcióihoz, minisztériumi
programokhoz kapcsolódó információ terjesztésében is.
A Szövetség elektronikus Hírlevele 23 alkalommal jelent meg 2016-ban. A lap legtöbbször 30 oldalas
terjedelemben készült, így összesen több mint 650 oldal információt közvetítettünk. Jelenleg több mint 2500
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 2016-ban is folytatódott. A természettudományok, ill. az amerikai
tanulmányi lehetőségek népszerűsítését célul kitűző program 2016-ben 9 középiskolába látogatott el.
Több ismert, országos jelentőségű, innovációt népszerűsítő rendezvényt szerveztünk a 2016. évben:
- a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, melyre 78 pályázat érkezett. 53
pályázat elfogadása után a fiatal kutatók 46 pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. A 2016. április 27én megtartott ülésén 3 első, 3 második, 4 harmadik, illetve 2 különdíjat ítélt oda. 2016-ban hét
nemzetközi versenyen, ill. rendezvényen 9 fiatal részvételét biztosította Szövetségünk. A díjak átadására
egy nagyszabású jubileumi ünnepség keretében került sor a Magyar Tudományos Akadémia
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Dísztermében. amelynek keretében visszatekintő értékelések is elhangzottak az elmúlt 25 év
eredményeiről, valamint bemutatásra került a 25 évet felölelő jubileumi kiadványunk is.
a Magyar Innovációs Nagydíjat, mely ebben az évben is jelentőségének megfelelően zajlott. A 2015.
évi Innovációs Nagydíjban az evopro Innovation Kft. és az evopro systems engineering Kft. részesült, az
eRDM - dinamikus vasúti terhelésmérő és diagnosztikai rendszerért. A díjátadásra 2016. március 31-én
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 3 pályázatot részesített Harsányi István Ph.D
Díjban, további 3 pályázatot pedig Harsányi István Hallgatói Díjban.

Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket, programjainkat a közvéleménnyel
is megismertessük. A hazai sajtóban rendszeresen szerepelt a MISZ, 2016-ban 420 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 2016-ban is. Úgy gondoljuk, hogy Szövetségünk a fentiek, ill. a mellékelt
részletes írásos beszámoló alapján a 2016. 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, 2016. december
dr. Szabó Gábor, elnök
s.k.
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BESZÁMOLÓ
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG
2016. 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 és az innovációs szemlélet terjesztését. 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
2016. év végén közvetlen taglétszámunk 290 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún.
„közvetett” tagok száma pedig 455. A 2016. évben 29 tag megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt
kilépett, vagy kizárásra került, ugyanakkor 14 új tag lépett be. A tagok az esedékes tagdíjösszeg 90%-át
fizették be.
Az új belépők:
1. ELI-HU Kutatási és Fejlesztési Nonprofit Kft.
2. Regionális Információs és Fejlesztő Tudásközpont
3. ÁMEI Zrt.
4. Biztonságpiac.hu Kft.
5. Minerva-Soft Kft.
6. IQ Kecskemét Ipari Kutató Kft.
7. evopro Innovation Kft.
8. Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt.
9. Pick Szeged Zrt.
10. Corn Oil Press Kft
11. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
12. TIMBO Családi Egyesülés
13. Nearsource Kft
14. Kárpátok-Alpok Zrt.
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ELNÖKSÉGI, VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége a következő időpontokban tartott üléseket: január 20-án, május
18-án, szeptember 21-én és november 16-án, ill. összevontan a választmánnyal június 30-án és december
14-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.
2016. január 20-án elfogadta a 2015. évre vonatkozó beszámolót. Az elnökség egyhangúlag támogatta az
Alapszabályban - tagszervezetünk, a Dombi Ügyvédi Iroda által javasolt - azon módosításokat, melyet a
Fővárosi Törvényszék 2015. július 23-i hiánypótló végzése tett szükségessé.
A május 18-i elnökségi ülésen Ábrahám László tájékoztatta az elnökséget az Innova Nonprofit Kft.
helyzetéről. Az elnökség, diszkusszió után, úgy döntött, hogy Parragh Lászlót, az MKIK elnökét fogja
meghívni a 2016. júniusi választmányi ülésre.
A MISZ összevont választmányi és elnökségi ülést tartott 2016. június 30-án, tagszervezetünknél, a Magyar
Telekomnál, Budapesten. Meghívott vendég volt Parragh László, az MKIK elnöke, aki előadásában
kiemelte, hogy a magyar gazdaság az elmúlt 3 évben reál konvergenciát mutat a német gazdasághoz
viszonyítva. Hangsúlyozta, hogy a Tudás és a Gazdaság összekapcsolása lesz a kulcskérdés a tartósan
fenntartható növekedéshez. Kérdés, hogyan lehet bekapcsolni a cégeket az innovációs folyamatba,
alkalmas-e az intézményrendszer, mit eredményeznek a pályázatok stb.
A szeptember 21-i elnökségi ülésen, melyre a Magyar Suzuki Zrt. székhelyén, Esztergomban került sor,
Antos László, ügyvezető igazgató, tájékoztatta az elnökséget, hogy a Fővárosi Törvényszék az
alapszabály-módosítást bejegyezte. Yoshinobu Abe, a Magyar Suzuki Zrt. új vezérigazgatója is köszöntötte
az elnökséget, majd Frischmann Gábor az Ipar 4.0 platformmal kapcsolatos eseményekről számolt be. Az
elnökség megnézett egy kisfilmet a Suzuki Zrt-ről, majd megtekintette a hegesztő, ill. az összeszerelő
üzemet, szakmai vezetéssel.
A november 16-i ülésen a Vállalkozás-fejlesztési Tanácsról kapott tájékoztatást az elnökség, valamint
Ormándi Sándor FB-elnök vetett fel gondolatokat a 2015. évi FB-jelentés kapcsán, melyet az elnökség
megtárgyalt.
A december 14-én tartott összevont választmányi és elnökségi ülés pedig, a MISZ középtávú stratégiájának
tervezetét vitatták meg.

KÖZGYŰLÉS
A Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi, rendes közgyűlésére 2016. április 15-én került sor az Aquincum
Hotel Budapestben.
A közgyűlést Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg. Első napirendi pontként a Magyar Innovációs
Szövetség 2015. évi Média Díja került átadásra. A díjazott Panulin Ildikó, az InfoRádió gazdasági
rovatvezetője lett.
A közgyűlés szakmai részében Palkovics László, az Emberi Erőforrások Minisztériumának államtitkára
elmondta többek között, hogy 2001 óta az egyetemekre felvételiző hallgatóknak nagyon konstans módon kb.
25%-a jelentkezik műszaki területekre (matematika, informatika, műszaki terület, bármilyen természettudomány). Már 24 felsőoktatási intézménnyel együttműködve, 2800 duális képzőhelyet ajánlottak fel a
vállalatok összesen, így ezek a hallgatók körülbelül annyi időt töltenek a vállalatnál, mint az egyetemen.
Beszélt továbbá a közoktatásról, a pedagógusképzésnek az átalakításáról és az új Nemzeti Kiválósági
Programról is.
Az előadás után Maróczi Imre, Dr. Szalay Péter, Dr. Jármai Károly, Dr. Vajta László, Dr. Greiner István
és Dr. Józsa János tett fel kérdéseket, melyekre az államtitkár úr helyben reflektált.
A következő napirendi pontnak megfelelően Ormándi Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke tett szóbeli
kiegészítést.
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A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2015. évi beszámolót, a Felügyelő Bizottság jelentését, a
2016. évi költségvetést, valamint a 2016. évi tagdíj-rendszert, végezetül Szabó Gábor, elnök javaslatot tett
az Alapszabály-módosításra, melyet a közgyűlés szintén egyhangúlag fogadott el.
A közgyűlést fogadás zárta.

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN, KONFERENCIÁKON TARTOTT ELŐADÁSOK, ILLETVE HOZZÁSZÓLÁSOK
1. 2016. január 21., „Pre-Peer Review workshop”, helyszín: Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs
Hivatal, résztvevők: dr. Pakucs János, Dr. Szabó Gábor, dr. Greiner István és Dr. Ábrahám László.
2. 2016. január 27., GINOP 1.1.2. („Vállalkozói inkubátorházak fejlesztése”) című pályázati kiírás kapcsán
műhely találkozó, helyszín: Budapest, hozzászóló: Budavári László
3. 2016. február 25., „Digitális gazdaság” c. találkozó, helyszín: Berlini Magyar Nagykövetség, előadó: Dr.
Vajta László
4. 2016. február 25., Szakpolitika Támogatási Eszköz (H2020 Policy Support Facility, PSF) nemzeti K+F+I
rendszer teljes értékelésről szóló szakpolitikai beszélgetés, helyszín: Európai Bizottság Magyarországi
Képviseletének székhelye, Budapest, hozzászóló: Dr. Greiner István
5. 2016. február 29., „OECD HEInnovate kutatás szakértői kerekasztal-beszélgetés”, helyszín: Emberi
Erőforrások Minisztériuma, Budapest, hozzászóló: Dr. Ábrahám László
6. 2016. április 19–20., EU és a Keleti Partnerség országainak egészségügyi kutatási és innovációs
együttműködésével foglalkozó tudománypolitikai konferencia, helyszín: Danubius Hotel Gellért, előadó:
Deme Gábor
7. 2016. május 5–6., „Egyetemek, főiskolák környezetvédelmi oktatóinak VIII. Országos tanácskozása”,
helyszín: Kecskemét, előadó: Dr. Pakucs János
8. 2016. június 20., „Lessons learned” – Korai fázisú startup cégek inkubációja c. konferencia, helyszín:
Budapest, Akvárium, előadó: Dr. Greiner István
9. 2016. június 28., 2016. évi Külgazdasági Értekezlet, helyszín: Mercure Budapest Buda Hotelben, előadó:
Dr. Szabó Gábor
10. 2016. július 13., „Felelős kutatás és innováció jelentősége – az „RRI Tools” c. projekt keretében
kifejlesztett eszköztár” kerekasztal-beszélgetés, helyszín: Danubius Grand Hotel Margitsziget,
hozzászóló: Budavári László
6

11. 2016. július 15., XX. Országos Diákkonferencia támogatói nap, helyszín: Komádi Tábor,
Káptalanfüreden, előadó: dr. Antos László
12. 2016. október 14., Innováció  a magyar vállalkozások felzárkózásának esélyei együttműködési
lehetőségek a FÁK térségbeli országok vállalkozásaival, helyszín: Acquincum Hotel, moderátor: Pakucs
János, panelbeszélgetés résztvevő: Farkas József
13. 2016. október 28., „Digitális Jólét Fórum” tizenharmadik ülése, helyszín: Igazságügyi Minisztérium,
hozzászóló: Hild Imre
14. 2016. november 9., „Smart City Hungary 2016”, helyszín: Művészetek Palotája, előadó: Frischmann
Gábor
15. 2016. november 11.: „Nemzeti Tehetségsegítő Tanács és a Matehetsz 10 éves jubileumi zártkörű
ünnepsége”, helyszín: Larus Rendezvényközpont, köszöntőt mondott: Pakucs János
16. 2016. november 15., debreceni Start-Up Hét, helyszín: Debreceni Üzleti Innovációs Klub, előadó: Hild
Imre
17. 2016. december 6.: Piac és Profit „Fókuszban az iparági fejlesztési trendek” c. konferencia, helyszín:
Sugár Üzletközpont, Rendezvénykomplexum, előadó: Ábrahám László
18. 2016. december 8-9.: „S3 Közép-Európa workshop”, helyszín: Zágráb, hozzászólók: Dr. Greiner István
és Dr. Friedler Ferenc

SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK
A Magyar Innovációs Szövetség 2016 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. 2016. január 20.: szakmai vélemény a Lengyel Fejlesztési Minisztérium számára a magyarországi startup vállalkozásokról készített összeállításhoz
2. 2016. február 29.: Észrevételek „az Ipar 4.0 stratégiai dokumentum kidolgozásához”, az NGM részére
3. 2016. április 5.: szakmai vélemény az „OECD HEInnovate kutatás szakértői kerekasztal-beszélgetés”
észrevételeivel és javaslataival kapcsolatban, a Tempus Közalapítvány kérésére
4. 2016. május 27.: szakmai vélemény „a használati minta oltalomról szóló 1991. ÉVI XXXVIII. törvény
felülvizsgálatával kapcsolatos koncepcióról”, az SZTNH felkérésére
5. 2016. június 15.: szakmai vélemény a "FEHÉR KÖNYV a nemzeti adatpolitikáról" c. dokumentumról, a
Miniszterelnökség számára
6. 2016. szeptember 28: A Magyar Innovációs Szövetség észrevételei a Magyarország Digitális Startup
Stratégiája c. vitaanyagról, a Miniszterelnöki Kabinetiroda számára
7. 2016. október 25.: szakmai vélemény a „Versenyképességi és Kiválósági Együttműködések” c.
felhívásról (VEKOP-2.2.1-16).
8. 2016. november 4.:szakmai vélemény a „Nemzeti Technológiai és Szellemi Tulajdon kockázati
tőkeprogram” c., társadalmi vitára bocsátott tervezetről (GINOP-8.1.3/A-16).
9. 2016. november 4.: szakmai vélemény a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása Hitelprogram”
c. tervezetről (GINOP-8.1.1-16).
10. 2016. december 1.: szakmai vélemény a „Vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása kombinált
hiteltermék keretében (GINOP-2.1.2-8.1.4-16)” c. tervezetről.
11. 2016. december 9., szakmai vélemény a „Fokozatváltás a felsőoktatásban középtávú szakpolitikai
stratégia 2016. c.” tervezetről az Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére

SZÖVETSÉGI KÉPVISELETEK
A Magyar Innovációs Szövetség vezető képviselői 2016-ban az alábbi, országos testületek ülésein vettek
részt és képviselték az innováció érdekeit, kifejtették a Magyar Innovációs Szövetség véleményét, ill.
növelték a MISZ ismertségét.
SZERVEZET
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
Innovációs Testülete
Nemzeti Bologna Bizottság
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon
Szakértői Alcsoportja
Ipari Park Tanács
Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform
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KÉPVISELŐ
dr. Pakucs János, elnök
dr. Greiner István, Ábrahám László
dr. Pakucs János
dr. Pakucs János
dr. Greiner István
Bolyky János Antal
Frischmann Gábor

Duális Képzési Tanács
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Elnöksége
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács
Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének
Innovációs Bizottsága
Iparjogvédelmi Szakértői Testület
Informatikai Érdekegyeztető Fórum
Nemzeti Elektronikai Kerekasztal
Logisztikai Egyeztető Fórum
Bolyai-díj Kuratórium
Gábor Dénes-díj kuratóriuma
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri
Genius Loci Díj Bírálóbizottsága

Thernesz Artur, Erdei Sándor
Dr. Szabó Gábor
dr. Pakucs János, elnökségi tag
Prof. Závodszky Péter
dr. Pakucs János, alelnök, dr. Antos
László
dr. Antos László, elnök
Tzvetkov Julián, Hild Imre, Weszl
Miklós
dr. Greiner István
dr. Antos László
dr. Kazi Károly
Lukovich Gábor, Mondovics János
Szabó Gábor, elnök
Dr. Gyulai József, elnök
dr. Antos László
dr. Antos László

Ezen kívül Farkas József elnökségi tagunk az NGM Vállalkozásfejlesztési Tanácsának két ülésén
képviselte Szövetségünket.

DÍJAK, KITÜNTETÉSEK
2016. március 19-én, Budapesten, a Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziumban, az Országos
Tehetségnapon, ünnepélyes keretek között adták át a "Felfedezettjeink" 2016 pályázat díjait a Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) szervezésében. A különdíjasok egyike Krecht
Rudolf, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny második helyezettje, akit a
Magyar Innovációs Szövetség jelölt a díjra. A „Felfedezettjeink 2016” pályázatban leadott Prezit külön is
értékelték, így Király Szilvia, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első
helyezettje, akit szintén a Magyar Innovációs Szövetség jelölt, különdíjban részesült.

TAGOZATOK
A tagozatok önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. Egyes konkrét feladatokra
pedig ad hoc bizottságokat szerveznek.
2016. február 22-én tartotta ülését a K+F Tagozat a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Nonprofit Kft
székhelyén, Budapesten. Az ülés nyitó előadását Friedler Ferenc NKFIH elnökhelyettes tartotta, aki
beszámolt a K+F versenypályázatok aktuális helyzetéről és a Hivatal munkájáról. A tagozat ülését Dr.
Grasselli Norbert, a Magyar Innovációs Szövetség tagozati elnöke vezette.
2016. október 10-én, a DANUBIA IP Innovációs Tanácsadó Kft-nél került sor a Magyar Innovációs
Szövetség Kutatás-fejlesztés Tagozatának ülésére. A vezető téma egy hazai eljárás és annak törvényi,
pályázati hátterének bemutatása volt, „Idegenvezetés Frascatiban: Mit és hogyan mérnek a K+F minősítés
során?˝ címmel.
2016. december 12-én, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. székhelyén került sor a
Magyar Innovációs Szövetség Kutatás-fejlesztés Tagozatának következő ülésére. A vezető téma ezúttal az
EIT Raw Materials KIC nyújtotta nemzetközi piacra lépési lehetőségek ismertetése volt. A szokásokhoz
híven ez alkalommal is lehetőséget nyílt a K+F tagozat tagjainak bemutatkozására.
Kialakításra került az Felsőoktatási Tagozat új honlapja (http://www.ft.innovacio.hu), a fejlesztéssel együtt
hírlevél funkció került kialakításra, melynek köszönhetően rendszeres és ad hoc hírlevelek kerültek
kiküldésre. Az egyetemi innovációs napok keretében kerültek megrendezésre a tagozat formális ülései vagy
informális találkozói. Ilyen volt például a 2016. május 11-én megrendezett ELTE Innovációs Nap 2016 –
Konferencia és workshop, a Szegedi Egyetem Innovációs napja (2016. április 28.) vagy a szeptember 19-20án a Pécsi Tudomány Egyetem Szentágothai János Tudásközpontjában sikeresen lezajlott Innovációs nap
sorozat.
Fontos megállapodás született a HVCA-val továbbképzések szervezéséről, melyben elsősorban a TTI
munkatársak számára szóló képzés során az egyetemi környezetre fókuszáló tőkebevonásról, a kockázati
tőkéről tartanak előadást. Az első továbbképzésre 2016. november 9-én került sor a Demola-Budapest
Központban.
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Az Agrár Innovációs Tagozat az Irinyi Tervhez kapcsolódóan egyeztetéseket végzett egyetemekkel (SZIE,
BMGE), az MTA szakmai bizottságával, valamint szakmai szervezetekkel (Mezőgazdasági Gépgyártók
Országos Szövetsége, Agrár Információs Klaszter, GTE Mezőgép Szakosztály).
Az agrár-logisztika kapcsán együttműködött a MISZ Logisztikai Tagozatával, annak kezdeményezésére. A
munka eredményeként hozzájárultak az NGM által elindított mezőgazdasági gépipart, valamint az
élelmiszeripart fejleszteni célzó tervezetek sikerességéhez.

START-UP KULTÚRA KÖZÖSSÉG
2016. november 17-18-án, a budapesti Millenáris adott otthont a „Regional Digital Summit” nevű
rendezvénynek, mely a V4 országok, ill. Ausztria és Németország vonatkozásában tekintették át a digitális
társadalom gazdaság kihívásait. Sor került több megállapodás aláírására is, többek között a nemzeti startup
szervezetek együttműködéséről is, melyet a Magyar Innovációs Szövetség részéről Hild Imre, a Startup
Panel vezetője írt alá. A dokumentumot a részt vevő országok képviseletében az Austrian Startups, a
Czechinvest, a German Startups Association, a Startup Poland, illetve szlovák részről a SAPIE (Slovak
Alliance for the Innovative Economy) vezetői írták alá.
2016. november 23-án, a Bálna Budapest Rendezvényközpontban rendezte meg, a Budapesti
Vállalkozásfejlesztési Központ a „Startupok Éjszakája – Innovatív Metropoliszok” c. eseményt, melyen a
Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Korányi László a MISZ SKK Panel tagja vett részt. A MISZ
Innovációs Nagydíjáról, ezen belül a Startup Innovációs Díjról, szóló szórólapot sikerült széles körben
terjeszteni, nemcsak a startupok, hanem a különböző, startupoknak szolgáltató intézmények és
vállalkozások körében is.

3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS RENDEZVÉNYEI
25. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY ÉS A JUBILEUMI ÜNNEPSÉG
A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással, az Emberi Erőforrások
Minisztériumával és a MTVA-val közösen hirdettük meg a 26. 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 2015. november 26-i határidőre összesen 78 pályázat érkezett a verseny titkárságára (ebből 8 db határon
túli magyar fiataloktól).
A zsűri a végleges döntést testületileg, többségi alapon hozta meg 2015. december 11-én. A zsűri 53
pályázatot fogadott el, illetve javasolt kidolgozásra.
Ezek közül 7 pályázat tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és összefoglaló tanulmány
elkészítését, 46 pályázat pedig új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul.
A kidolgozás időszakában, 2016. január és március között a Magyar Innovációs Szövetség menedzserei
tanácsadással, konzultációk szervezésével segítették a továbbjutott versenyzőket, látogatást szerveztek
többek között a Szabadalmi Tárba is (2016. január 7-én és 8-án).
A verseny titkárának szervezésében minden egyes pályázatot 2-3 zsűritag személyesen is figyelemmel
kísért. Az interjúk alkalmával (2016. január közepe, március vége) részletesen megismerkedtek a készülő
prototípusokkal, modellekkel, és tájékozódtak az elért tudományos eredményekről.
A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat 2015. március 31-ig kellett beküldeni
a verseny titkárságára. A határidőre 46 pályamunka kidolgozása fejeződött be.
A határidőre kidolgozott pályamunkákat 5 szekcióba sorolta a zsűri, és a pályázóknak 2016. április közepén
a szekció-zsűri előtt, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kellett tartaniuk, majd öt percben
kérdésekre kellett válaszolniuk.
A bírálóbizottság 2016. április 27-én megtartott ülésén 3 első, 3 második, 4 harmadik, illetve 2 különdíjat
ítélt oda, további 26 pályázatot kiemelt, 9 pályázatot pedig dicséretben részesített.
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A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2016. május 30-án nyilvános
bemutatásra kerültek a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Budapesten.

Lovász László, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási és
Fejlesztési Hivatal elnöke, a verseny társ-fővédnöke, Sipos Imre, az EMMI helyettes államtitkára, ill. számos
protokoll vendég, érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében került sor a jubileumi ünnepségre és
a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny eredményhirdetésére, 2016. május 30-án,
a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében, Budapesten. A műsorvezető Pomezanski György volt.
Az ifjúsági verseny 25 éves jubileuma alkalmából dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke, a verseny
egyik alapítója és szellemi atyja, az elmúlt 25 év során a verseny szervezőbizottságának elnöke tartott
átfogó értékelést a versenysorozat társadalmi hatásáról és hasznosságáról, az elmúlt két és fél évtized hazai
eredményeiről, valamint a versenyek díjazottjainak nemzetközi megmérettetéseiről, sikereiről.

A visszatekintést követően került sor az aktuális eredmények kihirdetésére, a díjak átadására. A fiatalok a
verseny fővédnöke, a közoktatásért felelős államtitkár, ill. társ-fővédnöke által aláírt okleveleken és a
jelentős pénzdíjakon kívül  Gulyás Kati porcelánművész által egyedileg készített  tárgyjutalmat is
átvehettek.
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Az ünnepség után az MTA Klubjában fogadást adtunk a mintegy 180 résztvevőnek.
A díjkiosztóra a MISZ megjelentetett egy a verseny elmúlt 25 évéről szóló jubileumi kötetet, melyet a
helyszínen is terjesztettünk.
A 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazott és kiemelt dicséretben részesített
pályamunkái szeptember 30-án a Kutatók éjszakája rendezvényen is bemutatkoztak, az Ericsson
Magyarország Kutatás-fejlesztési Központjában, mintegy 5 ezer látogató előtt.
A 2016/2017. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésére 2016. október
6-án, tagszervezetünk, az Ericsson K+F Központjában került sor. Az eseményen a 2016. évi nemzetközi
versenyeken sikeresen szerepelt magyar fiatalok (Bálint Karola, Rácz Gréta, Imets Tamás) is
bemutatkoztak.
2016. november 28-án lezárult a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első
szakasza, melyre 103 pályázattervet küldtek be a fiatalok. A zsűri  Prof. Jakab László vezetésével  a
részletes értékelést követően, 103 pályázat közül 68 kidolgozását javasolta a második fordulóra, így
összesen 89 fiatal dolgozhatja ki részletesen a pályázatát, akik közül 11-en határon túli magyar diákok. A
továbbjutott pályázatok közül a legtöbb fizika, kémia vagy informatika témájú.

NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK
2016-ban 9 tehetséges fiatalunk vett részt tudományos nemzetközi rendezvényeken:
Név
Molnár Janka Sára
Terék Viktor
Király Szilvia
Bálint Karola
Rácz Gréta
Kormányos Gergő
Udvardi Péter
Imets Tamás
Horváth Roland
Udvardi Péter

Esemény
Swiss Talent Forum
9. International Sustainable World
Project Olympiad (I-SWEEEP)
67. INTEL ISEF
67. INTEL ISEF
26. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét
London International Youth
Science Forum (LIYSF)
28. EU Fiatal Tudósok Versenye
28. EU Fiatal Tudósok Versenye
28. EU Fiatal Tudósok Versenye
41. SIYSS

Helyszín
Thun (Svájc)

Időpont
január 28–31.
április 26. és
Houston (USA)
május 1
Phoenixben (USA)
május 8–13
Phoenixben (USA)
május 8–13
Valchava (Svájc)
jún. 25-július 2.
július 27-augustus
London (Nagy-Britania)
10.
Brüsszel (Belgium)
szeptember 16–21
Brüsszel (Belgium)
szeptember 16–21
Brüsszel (Belgium)
szeptember 16–21
Stockholm (Svédország) december 4–11.

2016. január 28. és január 31. között, Thun városában, Svájcban, került megrendezésre immár 5.
alkalommal a Swiss Talent Forum, melynek témája idén a Big Data volt. Az idei esemény 70 résztvevője 14
országból érkezett, Magyarországot idén Molnár Janka Sára, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny III. díjasa képviselhette.
A 9. fenntarthatósági olimpiát (I-SWEEEP, International Sustainable World Project Olympiad) 2016. április
26. és május 1. között rendezték meg Houstonban, Texas államban. A 70 országból kiválasztott több mint
600 diák között Magyarországot a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első
helyezettje, Terék Viktor képviselte.
A 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazott fiataljai, Király Szilvia és Bálint
Karola, 2016. május 8-13. között, Phoenixben (Arizona) megrendezendő Intel International Science and
Engineering Fair-en (tudományos versenyek olimpiája) képviselhették Magyarországot. Bálint Karola, a
Szegedi Tudományegyetem elsőéves hallgatója, egy „ShopMap” nevű alkalmazást tervezett, mellyel
elnyerte az Oracle Akadémia első díját, így 5000 dolláros pénzjutalomban részesült.
A Schweizer Jugend Forsch szervezete 2016. június 25. és július 2. között tartotta a 27. Nemzetközi Élővilág
Kutató Hetet (International Wildlife Research Week), melyen Magyarországról Rácz Gréta, a 24. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Verseny II. díjban részesített fiatalja vett részt, a Magyar Innovációs Szövetség
ajánlásával, és a MATEHESZ támogatásával. A rendezvény helyszíne Tschierv volt, a kutatások Val Müstair
területén zajlottak. Az eseményen Svájc, Németország, Málta, Olaszország Svédország, Csehország,
Észtország és Portugália diákjai vettek még részt. Rácz Gréta egy négyfős csoportban vizsgált különböző
méh fajokat. A kutatás fő célja az volt, hogy megtalálják a piros listán lévő Bombus alpinus faj tagjait és több
adatot gyűjtsenek róla.
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Az 58. alkalommal megrendezett LIYSF programon, melynek helyszínéül az Imperial College of London
szolgált, 75 ország, közel 430 fiatal tudós-jelölttel képviseltette magát a rendezvényen. Magyarországról egy
fiatal vett részt a diákfórumon, Kormányos Gergő, aki a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett, 23.
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 2. helyezést ért el „Photorhabdus molekuláris
biokontroll” című pályamunkájával.
A négy lépcsős EU Fiatal Tudósok Versenyének az első két fordulóját a résztvevő országok bonyolítják,
ahonnan a kiválasztott legjobb pályamunkákról 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, brüsszeli döntőre 38 ország
versenyzőt hívták meg. A 100 projekt közül Udvardi Péter "Mikroelektro-mechanikai struktúra alacsony
frekvenciás hangok és rezgések érzékelésére" c. pályázata különdíjban részesült, így egy hamburgi
kutatóintézet (XFEL - the European X-Ray Free-Electron Laser Facility) egy hétig vendégül látja Pétert.
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 2016. évi Nobel-díjasok előadásait, ill. ellátogathattak a Nobel Múzeumba, a Karolinska
Intézet csúcstechnológiát használó laborjaiba stb. Szövetségünk delegáltja, Udvardi Péter is részt vett a
fogadáson, ahol személyesen találkozhattak az idei és az előző évek Nobel-díjas tudósaival. Másnap a
stockholmi Concert Hall-ban részesei lehettek a Nobel-díj átadási ceremóniának, majd a Városházán a
bankettnek.

M AGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA (MAFITUD)
2016. szeptember 9-én tartották a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) 15. országos találkozóját
az EGIS Tudományos és Technológiai Központjában. A MAFITUD-ot 2005-ben alapították az Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjai Visegrádon. A rendezvény levezető elnöke
dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) ügyvezető igazgatója volt.
A rendezvényt dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke nyitotta meg, aki beszélt arról, hogy mi is az a
kreatív tehetség: olyan fiatalok, akik rendkívüli dolgokat találnak ki, és ezt különleges módon valósítják meg.
Kiemelte a tehetséggondozás fontosságát, hiszen egy tehetséges fiatal önmagában segítség nélkül nem
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képes a fejlődésre. Ezután szólt a nemzetközi versenyek fontosságáról és a MISZ által, ezen
rendezvényekre delegált fiatalok sikereiről. Külön kiemelte Udvardi Péter és Bálint Karola szereplését.
Elsőként Bálint Karola mutatkozott be, aki a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny III. díjazottja, a 2016. évi ISEF különdíjasa volt. Előadásából megismerhettük az általa kifejlesztett
androidos alkalmazást, amellyel intelligens bevásárlólistát készíthetünk, ezzel megkönnyítve a vásárlást egy
nagyobb áruházban.
Másodikként Krecht Rudolf, a 24. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. díjasa
mutatkozott be, aki érdekes előadást tartott az általa fejlesztett tűzoltó és életmentő robot fontosságáról,
annak termékké formálásáról. Ennek a robotnak a célja, hogy szükség esetén orvosi ellátást is tudjon
biztosítani a sebesülteknek.
Ezután Kapui Ákos, a 14. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny I. díjazottja, a
Distinction alapítója következett. Visszaemlékezett az elmúlt 10 év sikereire és kudarcaira, kiemelte a
munkája iránt érzett szeretetét. Azonban a legfontosabb, hogy jó környezetben, jó emberekkel dolgozhat
együtt. Ahogy ő fogalmazott: „A csapatod a legfőbb terméked!”.
Végül Hild Imre, a Startup Kultúra Közösség vezetője tartotta meg előadását „A célravezető vállalkozói
szemlélet  esetek a sikeres vállalkozók életéből” címmel. A fiatalokat rengeteg hasznos tanáccsal látta el a
vállalkozásaik elindítása, életben tartása és sikeressé tétele érdekében. Kiemelte, hogy nem az ötlet a
legfontosabb, hanem a megvalósítás, a végrehajtás.
A szakmai program után egy büfével egybekötött beszélgetés következett, majd az EGIS Tudományos és
Technológiai Központ munkatársai lehetőséget biztosítottak a résztvevőknek, hogy betekintést
nyerhessenek a gyógyszerkészítés folyamatába: a fiatalok bejárhatták a kiállítást, használhatták a
multimédiás eszközöket és játékos teszteket végezhettek el.

XXIV. M AGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ
A 2015. évi Innovációs Nagydíj felhívásra azok a Magyarországon bejegyzett társaságok jelentkezhettek,
amelyek a 2015. 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
2015. évi Innovációs Nagydíjra. A bírálóbizottság elnöke Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke volt. A
2016. február 17-i határidőre 22 pályázat érkezett be a pályázati titkárságra. A bírálóbizottság a formai és a
tartalmi szempontokat is alaposan mérlegelve 18 pályázatot minősített 2015-ben megvalósult, eredményes
és sikeres innovációnak minősítette.
A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 7 innovációt kiválasztva a bírálóbizottság titkos szavazással
rangsorolta a pályázatokat.
A pontozás kiértékelése után a zsűri testületileg, és egyhangúan úgy döntött, hogy a 2015. Évi Innovációs
Nagydíjban evopro Innovation Kft. és az evopro systems engineering Kft. részesült, az eRDM - dinamikus
vasúti terhelésmérő és diagnosztikai rendszerért. Ezen kívül az alábbi pályázatoknak ítélt a 2015. évre
vonatkozóan innovációs díjat:
- Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi Agrár Innovációs Díjában
az Univer Product Termelő és Kereskedelmi Zrt. részesült, a csípős fűszerpaprika nemesítési programjáért.
- Földművelésügyi Minisztérium 2015. évi Környezetvédelmi Innovációs Díjában
az Aquaprofit Zrt. részesült, az arzén tartalmú vizek tisztítására, több lépcsős előoxidációval és ózonos
oxidáció segítségével, kidolgozott eljárásért és berendezésért
- Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. évi Fejlesztési Innovációs Díjában
a BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft. részesült, a komplex vészhelyzeti kommunikációs rendszerért.
- Nemzetgazdasági Minisztérium 2015. évi Ipari Innovációs Díjában
az Aluinvent Zrt. részesült, az alumíniumhab gyártástechnológiájának kifejlesztéséért és az
alumíniumhab termékek piacosításáért.
- Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2015. évi Innovációs Díjában
a DAK Acélszerkezeti Kft. részesült, a biztonságos acél közúti visszatartó rendszer megalkotásáért.
- Magyar Innovációs Szövetség 2015. évi Startup Innovációs Díjában
az Arenim Technologies részesült, a CryptTalk hívástitkosító szolgáltatásért.
13

A pályázati adatok szerint a 18 innovációs teljesítmény révén a megvalósító vállalkozások összesen több
milliárd Ft többleteredményt értek el, melynek jelentős hányada exportból származik. A megtakarítások,
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, 2016. március 31-én. A Nagydíjat az Országgyűlési elnök adta át, beszédet mondott a zsűri
elnöke 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 24 évben innovációs díjat nyert vállalkozások vezetőiből álló társaságnak, a Magyar Innovációs
Klubnak jelenleg több mint száz tagja van. A Klub találkozójára 2016. november 24-én került sor, az MTA
Klubjában, ahol Dr. Pakucs János közzétette a 25. alkalommal kiírt 2016. évi Magyar Innovációs Nagydíj
pályázatot.
Dr. Monszpart Zsolt, az NKFIH általános elnökhelyettes is köszöntötte a vendégeket. Végezetül a 2015. évi
innovációs díjat elnyert vállalkozások (evopro Kft., Aquaprofit Zrt., BHE Bonn Hungary Elektronikai Kft., DAK
Acélszerkezeti Kft.) vezetői mutatták be 2016. évi tevékenységüket.

MEET THE SCIENTIST 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 félórás előadást egy szintén félórás blokk követett, melyben látványos kísérleteket mutattunk be a
diákoknak, a Mobilis Győr közreműködésével.
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.
2016 év első felének előadásai:
14

Iskola neve

Város

Időpont

Előadó

Németh László Gimnázium

Budapest

2016. február 24.

Alföldi Zoltán

Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Pannonhalma

2016. március 9.

Fazekas Katalin

Szalézi Szent Ferenc Gimnázium
Kazincbarcika
Czuczor Gergely Bencés Gimnázium
és Kollégium
Győr

2016. április 6.

Dr. Tóth Anikó

2016. április 13.

Linc Gabriella

Lehel Vezér Gimnázium

2016. április 20.

Stépán Gábor

Jászberény

2016 év első felében a Meet the scientist projekt kapcsán több mint 580 fiatalt értünk el közvetlenül. Az
előadásokat, ill. a látványos kísérleteket közel 276-n nézték meg a YouTube-on.
2016. november 16-án, Budapest IX. kerületében, a Leövey Klára Gimnáziumban rendeztük meg a Meet the
scientist program őszi nyitórendezvényét, melyen köszöntőt mondott Dr. Bácskai János IX. kerületi
polgármestere, dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség képviselője, Christopher Machin, az
Amerikai Nagykövetség kulturális attaséja és az iskola igazgatónője, Sebőkné Orosz Katalin is.
2016 év második felének előadásai:
Leövey Klára Gimnázium

Budapest

2016. november 16.

Dr. Nagy Márton

Tóparti Gimnázium és Művészeti
Szakközépiskola
Batsányi János Gimnázium,
Szakképző Iskola és Kollégium
Kiss Ferenc Erdészeti Szakképző
Iskola

Székesfehérvár

2016. november 23.

Abou-Abdo Tamás

Csongrád

2016. november 30.

Dr. Gácser Attila

Szeged

2016. december 7.

Dr. Náfrádi Katalin

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.
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A 2016. évi pályázat június 30-i határidejére 36 magas színvonalú pályázat érkezett az Alapítvány
titkárságára. Az előzetes pontozási eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a 2016. augusztus 25-én
tartott ülésen úgy határozott, hogy 3 pályázat részesül Harsányi István Ph.D Díjban, további 2 pályázat
pedig Harsányi István Hallgatói Díjban, mely az elismerésen kívül anyagi támogatást is jelent a pályázók
szakmai munkájához.
A Harsányi-díjak átadására a díjazott hallgatók intézményeiben került sor.

4. HÍRLEVÉL, PORTÁL, SAJTÓKAPCSOLATOK
A Magyar Innovációs Szövetség 2016-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 2016-ban.
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.
Hírlevelünket jelenleg közel 2500 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 2016. évben 58802 egyéni látogató nézte meg, akik hozzávetőleg 53
GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (7991 fő) novemberben jelentkezett be, a legtöbb adatot
októberben töltötték le az érdeklődők.
Nyomtatottan és elektronikusan 420 tudósítás, interjú jelent meg a Szövetség tevékenységéről 2016-ban. A
média kiemelten foglalkozott a XXIII. Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségével, a márciusi
közgyűléssel és a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségével.
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5. REGIONÁLIS KÉPVISELETEK TEVÉKENYSÉGE
A Szövetség regionális igazgatói (dr. Siposs István, Völgyiné Nadabán Márta, 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.
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.
Az egyes, adott régióban történt fontosabb innovációs tevékenységről az alábbiakban adunk számot.
Észak-magyarországi Képviselet
2016. március 22-én tartotta soron következő taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft.
Egerben. Szövetségünket, mint kisebbségi tulajdonost a taggyűlésen Dr. Siposs István regionális igazgató
képviselte.
2016. április 6-án, a Magyar Innovációs Szövetség a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnáziumban
folytatta a "Meet the scientist" c. tudomány-népszerűsítő körútját, ahol Dr. Siposs István, a MISZ Északmagyarországi Regionális Képviselet igazgatója  Garay Tóth János, kommunikációs igazgatóval és Szitka
Péter, Kazincbarcika polgármesterével együtt  köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőjében kiemelte
Szövetségünk ifjúságnevelő tevékenységét.
2016. április 25-én 7. alkalommal rendezték meg a Varázstorony vetélkedőt az Eszterházy Károly
Egyetemen, melyen a 7. osztályos tanulók versenyeztek egymással. A döntőn 40 tanuló vett részt. A
vetélkedő kiértékelése után a Magyar Innovációs Szövetség Észak-magyarországi Képviselet különdíjait Dr.
Siposs István címzetes egyetemi tanár, a MISZ regionális igazgatója adta át a két legjobb tablót készítő
diáknak.
2016. november 10-én és 11-én a Miskolci Akadémiai Bizottság székházában tartották meg a Magyar
Tudomány Ünnepe alkalmából a 32-ik Géptervezők és Termékfejlesztők Szemináriumát. A plenáris előadás
után négy szekcióban folyt a tanácskozás, az I. szekció elnöke Dr. Siposs István, Szövetségünk regionális
igazgatója volt.
2016. november 29-én tartotta tagintézményünk, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara 51. küldöttgyűlését, Miskolcon, a Népkerti Vigadóban. Demeter Ervin kormánymegbízott
köszöntő szavai után az első blokkban szakmai előadások hangzottak el a magyar gazdaság, a megye, ill.
Miskolc város helyzetéről, mozgásteréről, jövőjéről, majd Szentpáli-ösztöndíjakat adtak át a Miskolci
Egyetem fiatal közgazdász és mérnök doktoranduszai részére. A Küldöttgyűlésen Szövetségünket
meghívott vendégként dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.
Dél-alföldi Regionális Képviselet
2016. június 6-án rendezték meg a „High Time for Beam Time” információs napot a szegedi Forrás Hotelben.
A rendezvény során Dr. Graham Appleby, aki az Európai XFEL Kutatóintézet tudományos koordinátora, két
témában is tartott előadást: először a szinkrotron sugárzás ipari felhasználásairól, majd a lézerkutatási
infrastruktúrák munkájának európai szintű koordinációjáról (EUCALL). Az eseményen jelen volt Dr.
Mogyorósi Péter, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is.
Az EIT Health hirdette meg az InnoStars Accelerator programot. A verseny döntőjét 2016. július elsején
rendezték meg Budapesten. Az eseményen két kategóriában osztottak díjakat: az InnoStars Awards és Az
Innostars GoEurope 2016 kategóriában. A zsűri tagjai Valner Szabolcs (Digital Factory), Joerg Bauer (GE
Hungary), Blazsevácz Péter (Philips Healthcare), Dr. Puskás Péter (McKinsey & Company) és Dr.
Mogyorósi Péter (Laser Consult Kft.) voltak.
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2016. szeptember 6-án Kakas Bélával, a Csongrád Megyei Közgyűlés elnökével és Lehrner Lóránttal, az
ELI-HU Nonprofit Kft. ügyvezetőjével találkozott Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ Dél-alföldi Regionális
Képviseletének igazgatója és a Laser Consult Kft. ügyvezető igazgatója. Az esemény során a TRINNO
projektről (Business ecosystem for TRadition and INNOvation) esett szó. A nemzetközi együttműködésben
megvalósuló projekt célja meghatározni azokat az eszközöket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy
támogassák azon vállalkozásokat, melyek kombinálják a hagyományos KKV manufaktúrák szakértelmét a
digitális szakértelemmel. Átfogó célként jelenik meg, hogy a program hatni tudjon az egyes nemzeti,
regionális támogatási eszközök felhasználására.
2016 őszén meghirdették az IPA magyar-szerb határon átnyúló együttműködési pályázatot, melynek egyik
pillére az innováció. Tekintettel a Dél-alföldi Regionális Iroda korábbi sikeresen lezárt pályázatára, a korábbi
projektpartner Újvidéki Egyetem megkereste az irodát egy új projektötlettel, melybe további magyar
partnerként a Pallasz Athéné Egyetemet választották ki közösen. További projekt részvétel érdekében
előzetes megbeszélést folytattak a Szegedi Tudományegyetemmel. További előkészítő megbeszélés volt az
Újvidéki Alma Mons Regionális Ügynökséggel közös pályázás ügyében. A pályázat beadási határideje 2017.
január 31.
Az iroda folyamatos és rendszeres tájékoztatást nyújtott vállalkozásoknak (elsősorban KKV-nak),
feltalálóknak és kutatóknak az innováció menedzsment széles körében:
- iparjogvédelmi tájékoztatás és tanácsadás
- finanszírozási tanácsadás
- pályázati tanácsadás, különös tekintettel a H2020 pályázatokra illetve a GINOP pályázati rendszerre
- partnerkeresési tanácsadás
- üzleti hasznosítási tanácsadás
- tájékoztatás rendezvényekről.
Észak-alföldi Regionális Képviselet
2016 januárjától a régiós képviselet új vezetője Völgyiné Nadabán Márta elkezdte tagfejlesztést jelentő
tevékenységét, magyar tulajdonban lévő innovatív cégek vezetőivel folytatott tárgyalások formájában, ill.
felkereste a nem fizető tagvállalatokat. Több egyeztetést folytatott annak érdekében, hogy egy hatékony
együttműködés alakulhasson ki a Szövetség és a régió innovatív vállalkozásokat segítő szervezetei között.
Ennek eredményképpen a Szövetség szponzorként segítette a Debrecenben, 2016. november 14-től
kezdődően megrendezésre került Start-Up hetet, melynek célja a debreceni startup és fiatal vállalkozói
ökoszisztéma népszerűsítése volt. A november 15-i teltházas rendezvényen az Ötlettől a megvalósulásig
vezető utat végig bemutató előadások keretében az üzleti terv milyenségéről Hild Imre beszélt, képviselve
Magyar Innovációs Szövetség Startup Paneljét. A programba tagvállalatunk, a National Instruments Kft is
bekapcsolódott saját rendezvényével.
Az Észak-alföldi Régióban a Szövetség 5%-ban tulajdonosa az INNOVA Észak-alföld Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Kft-nek, ahol a taggyűléseken a Szövetséget Ábrahám László elnökségi tag
képviselte. A 2014 júniusában ügyvezetőnek kinevezett Gregán Orsolya helyett a Debreceni Egyetem
Vámosi Gábort javasolta ügyvezetőnek, akit a tulajdonosok ügyvezető igazgatónak választották meg 2016.
november 1-től. Völgyiné Nadabán Márta megkezdte egyeztetéseit Vámosi Gáborral arról, hogyan tudja a
Szövetség még hatékonyabban segíteni a Kft. működését.
Az INNOVA Nonprofit Kft 2016-ban új székhelyre költözött. A költözés kapcsán előkerült, a Kft. korábbi
projektjei keretében elkészített, fiataloknak szóló, tudományt népszerűsítő CD-lemezeket a regionális
igazgató eljuttatta az MTA Atommagkutató Intézetéhez, ahol a 2016. október 7-9 között megszervezett
Science on Stage 2016. évi magyarországi rendezvényén kiosztásra kerülő tanári csomagba tették bele. A
fennmaradó lemezeket egyéb tudomány-kommunikációs rendezvényeken (pl. kutatók éjszakája, Fizikus-hét)
fogják felhasználni.
Völgyiné Nadabán Márta, az Európai Bizottság meghívására szakértőként vett részt, több elnökségi taggal
együtt, a Zágrábban megrendezésre került S3 Networking Workshop-on (2016. december 8-9), valamint
képviselte a Szövetséget az Urbact III infónapján, 2016. december 16-án, ahol előadást tartott Okos városok
témájában.
Nyugat-dunántúli Képviselet
A SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány felkérést kapott a Nemzetgazdasági Minisztériumtól arra, hogy
egy módszertani fejlesztés elvégzésével segítse a jelenleg előkészítés alatt lévő GINOP 1.1.2. ("Vállalkozói
inkubátorházak fejlesztése") című pályázati kiírást. A legfontosabb definíciók megvitatására és rögzítésére,
valamint a minősítési és kiválasztási szempontrendszer fő elemeinek és logikájának kijelölésére 2016.
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január 27-én műhelymunkát szerveztek, melyen a Magyar Innovációs Szövetséget Budavári László
regionális igazgató képviselte.
Az INNONET Nonprofit Kft. 2016. május 10-én tartotta Győrben a 2015. évet lezáró mérlegelfogadó
taggyűlését. A taggyűlési beszámolóból kitűnt, hogy az INNONET működése stabil, a kihasználtság 95%-os.
Emellett az INNONET jelentős hazai és határon átnyúló kapcsolatrendszert épített ki.
Budavári László ügyvezető igazgató beszámolt a TECHNONET Technológiai Kompetencia Központ projekt
sikeres végrehajtásáról. Ebben az évben a projekt befejezéseként megépült a Központ utolsó üteme, további
két egyenként 100 m2-es műhely. A Magyar Innovációs Szövetség, mint tulajdonos, a széleskörű innovációs
kapcsolatrendszert biztosította a projekt számára.
A Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. által gesztorált Felelősségteljes Kutatás és Innováció (Responsible
Research and Innovation - RRI) európai projekt a kutatás, az oktatás, a politikai döntéshozatal, a civil szféra,
valamint az ipari és üzleti élet szereplői számára fogalmazza meg, kinek mit jelent a felelősségteljes kutatás
és innováció (RRI) gondolata. A projektben a Magyar Innovációs Szövetség, mint disszeminációs partner
vesz részt. A panel megbeszéléseken a Szövetséget Budavári László regionális igazgató képviselte.
2016. július 13-án, a Danubius Grand Hotel Margitszigetben került megrendezésre az RRI Tools,
felelősségteljes kutatás és innováció a társadalommal a társadalomért c. projekt keretében megvalósuló
kerekasztal beszélgetés, melyen a Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Budavári László. A
beszélgetésen elhangzott többek között az is, hogy a MISZ az RRI legfontosabb elemei közül elsősorban a
társadalmi részvétel fokozásának szükségességét és a K+F eredményekhez való nyílt hozzáférés
eszköztárának bővítését látja a legfontosabbnak, amelyek hozzásegítik a vállalkozásokat a felelősségteles
kutatás és innováció céljainak eléréséhez.
Közép-dunántúli Képviselet
Dr. Szépvölgyi Ákos, regionális igazgató képviselte a MISZ, mint tulajdonos érdekeit a Veszprémi
Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Kft. taggyűlésén, illetve ellátta a FB tagi feladatokat és részt vett az
FB ülésein (május 23., szeptember 12. és 30., október 6.).
A regionális képviselet folytatta tevékenységét, amely a Közép-Dunántúlon megvalósuló, innovációs
elemeket tartalmazó nemzetközi projektek nyomon követésére, illetve azokban való szakmai részvételre
terjed ki. Ennek keretében a regionális igazgató 2016-ban egy alkalommal képviselte a MISZ-t a Young and
Innovative - how to help young entrepreneurs to be more innovative (H2020 INNOSUP) szakmai
rendezvényén (2016.11.07-09. Torun).
A regionális igazgató folyamatosan részt vesz a regionális, illetve ágazati stratégiák, fejlesztési
dokumentumok véleményezésében és megvalósításában. 2016-ban a Fejér megyei és székesfehérvári
Foglalkoztatási Paktumok tanácsadó testületeiben történt aktív részvétel.
A MISZ regionális tevékenységének népszerűsítése érdekében Dr. Szépvölgyi Ákos három szakmai
konferencián tartott előadást, illetve vett részt meghívott felszólalóként. Ezeken a rendezvényeken, illetve
partner intézmények rendezvényein minden esetben megtörtént a MISZ aktuális programjainak, pályázati
felhívásainak népszerűsítése. A három érintett rendezvény:
1. EXPANDER – Konferencia a rugalmas foglalkoztatásról – 2016. április 7., Székesfehérvár
2. CRE:HUB Conference on Cultural and Creative Industries – 2016. szeptember 14., Matera
3. Public Procurement on Innovation (PPI) – 2015. november 14-15., Ljubljana
A regionális képviselet 2016-ban regionális partnereivel közösen 29 vállalkozás számára végzett pályázati,
illetve iparjogvédelmi tanácsadási tevékenységet, valamint 5 vállalkozás számára biztosított lehetőséget
olaszországi szakmai rendezvényen (CRE:HUB 2016.09.14-16., Matera) való részvételre (külső források
bevonásával).
Székesfehérváron került megrendezésre 2016. 11. 23-án a Meet the Scientist program egyik rendezvénye a
Tóparti Gimnáziumban. A rendezvényt Szépvölgyi Ákos nyitotta meg.
A MISZ regionális igazgatója 2011-től részt vesz az Európai Bizottság által finanszírozott Erasmus Fiatal
Vállalkozók Programban. Tevékenysége a kezdő innovatív vállalkozások külföldi mobilitásának
támogatására terjed ki. 2016-ban 8 kezdő innovatív vállalkozás számára sikerült forrást biztosítani külföldi
mobilitáshoz.
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Dél-dunántúli Képviselet
Az Innovációs Szövetség a régióban két innovációs szervezetnek alapítója és kissebségi tulajdonosa.
Az egyik a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Kft, amely több sikeres EU projektet bonyolított
és jelentős eredményeket ért el a régió innovációs kultúrájának, ismereteinek növelésében. A Kft. a
pályázatokat sikerrel befejezte és jelenleg a szekszárdi telephelyen működik.
A másik, az Innovációs és Technológia Fejlesztési Központ Nonprofit Kft, amely Phare pályázat keretében
inkubátor házat épített jelentős hitel felvételével. Az elmúlt időben a hitel visszafizetési kényszer miatt, piaci
alapon kellett bérletbe adni az ingatlant, és az alaptevékenység végzése háttérbe szorult. A hitel
visszafizetés után mód lett volna az eredeti cél megvalósítására, de a fő tulajdonosok, az önkormányzat és
önkormányzati vállalkozások, más feladatot szántak az ingatlannak. Végül Higi Gyula közreműködésével a
MISZ a tulajdonrészét nyereséggel értékesítette az önkormányzatnak.
A regionális tagság létszáma nem változott.
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6. TÁJÉKOZTATÁS A M AGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2016. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, PÉNZÜGYI
HELYZETÉRŐL

A Szövetség 2016-ban 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 2016. évben az összes bevétel 52089 E Ft, az összes kiadás 53026 E Ft volt.

ALAPTEVÉKENYSÉG
Az alaptevékenység összes bevétele 2016-ban 48739 E Ft volt. Ebből 22429 E Ft származott tagdíjakból. A
regionális tagdíjak felhasználásáról teljes egészében a regionális igazgatók rendelkeznek.
Alaptevékenységünk kiadása a 2016. 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 2016-ban összesen 3350 E Ft volt, 500 E Ft származott
reklámbevételekből. A többi bevétel más pályázatainkkal kapcsolatban kötött szerződésekből eredt.
Kiadásaink személyi költséget, reklámkiadásokat tartalmaznak.
2016-ban a Szövetség bevételei és a beérkezett előlegek fedezték a kiadásokat. Működésünket
folyamatosan finanszírozni tudtuk, és a rendelkezésünkre álló pénzforrásaink elegendőek arra, hogy 2017.
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 2016. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2017. május végére készül el.
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Előzetes tájékoztatás
a Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi gazdálkodásáról

Kettős könyvvitel szerinti
Bevételek (Ezer Ft)

Tagdíj
Projekt bevétel (pl. pályázatok)
Jogi szem. szponzorációja

Reklámtevékenység
Egyéb (pl. kamat)
összesen

Alap
22429
23979
2055
0
276
48739

Vállalkozás
2824
500
26
3350

Költségek, felhasználások (Ezer Ft)
Alap
Vállalkozás
Iroda, terem bérlet
3805
472
Iroda működési költségei
1790
206
Személyi költség, közteher
16057
Regionális igazgatók
1190
2391
Posta-, telefonköltség
1069
Fogadás, reprezentáció
5080
Nyomdaköltség
4711
476
Hirdetés, sajtó
3219
202
Portál, informatikai kltsg
2251
250
Külföldi, belföldi utazás
Kiállítás, rendezvény-szerv.
Könyvvizsgálat, könyvelés
Videózás, fotózás
Bemutató kísérletek
Futárszolgálat, szállítás
Tagdíj, részvételi díj
Innov. díjak, támogatás
Egyéb költség
Bank-, biztosítási kltsg

567
1080
1295
1217
236
391
1480
2242
312
497
48489

összesen

dr. Antos László s.k.
ügyvezető igazgató
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340

200
4537

Össz.
22429
26803
2055
500
302
52089

Össz.
4277
1996
16057
3581
1069
5080
5187
3421
2501
567
1080
1635
1217
236
391
1480
2242
512
497
53026

Magyar Innovációs Szövetség 2017. évi költségvetési terve

Kettős könyvvitel szerinti
Bevételek (Ezer Ft)

500
26
3350

Össz.
22429
25803
2055
500
1702
52489

Költségek, felhasználások (Ezer Ft)
Alap
Vállalkozás
Iroda bérlemény
2892
472
Iroda működési költségei
1790
206
Személyi költség, közteher
15700
Regionális igazgatók
1190
2391
Posta-, telefonköltség
1830
Fogadás, reprezentáció
4580
Nyomdaköltség
4711
476
Hirdetés, sajtó
3469
202
Portál, informatikai kltsg
2251
250

Össz.
3364
1996
15700
3581
1830
4580
5187
3671
2501

Tagdíj
Projekt bevétel (pl. pályázatok)
Jogi szem. szponzorációja

Reklámtevékenység
Egyéb (pl. kamat)
összesen

Alap
22429
22979
2055
0
1676
49139

Külföldi, belföldi utazás
Kiállítás, rendezvény-szerv.
Könyvvizsgálat, könyvelés
Videózás, fotózás
Bemutató kísérletek
Futárszolgálat, szállítás
Tagdíj, részvételi díj
Innov. díjak, támogatás
Egyéb költség
Bank-, biztosítási kltsg

567
1080
1295
1217
236
391
1480
2242
312
399
összesen

47632

23

Vállalkozás
2824

340

200
4537

567
1080
1635
1217
236
391
1480
2242
512
399
52169

