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ÖSSZEFOGLALÁS  
 

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2017. 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. 
 
2017-ben közvetlen taglétszámunk 280 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún. „közvetett” 
tagok száma pedig 455. Megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt 21 tag kilépett, ugyanakkor 11 új tag 
lépett be. A tagdíjak 89%-át fizették be a tagok. 
 
Képviselőinken, megbízottainkon keresztül közvetlenül is próbáltuk tagvállalataink érdekeit, ill. a Szövetség 
véleményét képviselni mintegy 21 testületben, pl. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
Innovációs Testületében, az NGM Vállalkozásfejlesztési Tanácsában, az MKIK Innovációs Kollégiumában. 
Tisztségviselőink és vezető képviselőink 9 országos szakmai rendezvényen, konferencián tartottak 
előadást, illetve fejtették ki véleményüket. 
 
Érdekérvényesítő tevékenységünk során a hazai K+F, ill. innovációs tevékenységgel kapcsolatban a 2017. 
évben 5 alkalommal adtunk ki szakmai véleményt, ill. tettünk állásfoglalást, melyeket az illetékes állami 
szerveknek juttattunk el. Ezek közül kiemeljük az „Intelligens szakosodási kockázat tőkeprogramról (GINOP-
8.1.3/B-17)” kialakított véleményünket és a szellemi tulajdonnal összefüggő új jogi szabályozás 
megalkotásáról szóló állásfoglalásunkat és levelünket. 
 
Mindemellett számos közhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban működünk közre. Alapító 
társtulajdonosként és szakmai befektetőként jelenleg is működő, 15 innovációs szervezet létrehozását 
segítettük.  
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi közgyűlésére 2017. május 11-én került sor az Aquincum Hotel 
Budapestben. 
 
Az elnökség 2017-ben 5 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) október 25-i ülésén Dr. Łuszcz Viktor, az SZTNH 
elnöke és Benedek Péter, a Blockchain Competence Center ügyvezető igazgatója tartott előadást. 
 
A 2014-ben elindított Startup Kultúra Közösség nagyon aktív volt 2017-ben is, júniusban tagozattá alakultak, 
megalapítva a Startup Tagozatot, Hild Imre vezetésével. 
 
Szövetségünk regionális képviseletei jelentős szerepet játszanak a MISZ országos akcióiban, illetve a, 
minisztériumi programokhoz kapcsolódó információ terjesztésében is.  
 
A Szövetség elektronikus Hírlevele 22 alkalommal jelent meg 2017-ben. A lap legtöbbször 30 oldalas 
terjedelemben készült, így összesen több mint 650 oldal információt közvetítettünk. Jelenleg több mint 2000 
címzetthez juttatjuk el e-Hírlevelünket. Az elektronikus formára a www.innovacio.hu portálunkon bárki 
térítésmentesen regisztrálhat. 
 
Több ismert, országos jelentőségű, innovációt népszerűsítő rendezvényt szerveztünk a 2017. évben: 
- a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, melyre 103 pályázat érkezett. 

68 pályázat elfogadása után a fiatal kutatók 54 pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. A 2017. április 
27-én megtartott ülésén 4 első, 3 második, 3 harmadik, illetve 2 különdíjat ítélt oda. 2017-ben kilenc 
nemzetközi versenyen, ill. rendezvényen 9 fiatal részvételét biztosította Szövetségünk.  

- a Magyar Innovációs Nagydíjat, mely jelentőségének megfelelően zajlott. A 2016. évi Innovációs 
Nagydíjban a 77 Elektronika Kft. részesült, a Félautomata vizelet üledék analizátor termékcsalád 
kifejlesztéséért és forgalmazásáért. A díjátadásra 2017. március 29-én került sor az Országház Felsőházi 
Termében, ahol a Nagydíjat az Országgyűlés elnök adta át. 
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- a „Harsányi István-díj” pályázatot, kutatási ösztöndíj elnyerésére az innováció menedzsment területén. A 
bírálóbizottság a beérkezett 18 színvonalas dolgozat közül 1 pályázatot részesített Harsányi István Ph.D 
Díjban, további 4 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, a Szövetség tevékenységéről 2017-
ben 608 híradás jelent meg, mely jelentős növekedés az elmúlt évekhez képest. 
 
Gazdálkodásunk mindvégig takarékos, likviditásunk megfelelő volt, bevételeink és az előlegek fedezték 
kiadásainkat. 
 
A szakmai tevékenységek és a rendezvények szervezésében, menedzselésében a Szövetség titkársága jó 
munkát végzett 2017-ben. Úgy gondoljuk, hogy Szövetségünk a fentiek, ill. a mellékelt részletes írásos 
beszámoló alapján a 2017. 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, 2017. december 

 
 

Dr. Szabó Gábor, elnök 
s.k. 
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BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 

2017. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) 1990. december 14-én, 30 innovációban érdekelt szervezet 
alapította. A Szövetség átfogó szakmai, munkaadói érdekképviseleti szervezet, amely aktív, elismert, sikeres 
és felelős képviselője az innováció ügyének. Küldetése előmozdítani a hazai innovációt. Ennek érdekében  
- proaktívan javaslatot tesz a döntéshozóknak, 
- véleményt nyilvánít az innovációt érintő kérdésekben,  
- képviseli a tagság érdekeit és szolgáltatásokat nyújt számukra, 
- erősíti az innovációbarát társadalmi szemléletet.  
 
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 információáramlást, 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 közreműködése és más 
fórumok működtetése. 
Az innováció társadalmi elismertségét pályázatok, versenyek mellett különböző fórumok, rendezvények 
szervezésével kívánjuk növelni. 
 

1. SZERVEZETI ÉLET 
 
TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA 
 
2017. év végén közvetlen taglétszámunk 280 volt, további a tagszövetségek révén csatlakozott ún. 
„közvetett” tagok száma pedig 455. A 2017. évben 21 tag megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt 
kilépett, vagy kizárásra került, ugyanakkor 11 új tag lépett be. A tagok az esedékes tagdíjösszeg 89%-át 
fizették be. 
 
Az új belépők: 

1. ARGUMENT-Consulting Kft. 
2. AGRI- CORN Kft. 
3. Octo Pharma Kft. 
4. Kompozitor Műanyagipari Fejlesztő Kft. 
5. Barra Kommunikációs Intézet 
6. Archidesign Szolgáltató Kkt. 
7. Piac és Profit Kiadó Kft. 
8. Karsai Műanyagtechnika Holding Zrt. 
9. Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány 
10. Starschema Kft. 
11. Nők a Tudományban Egyesület 
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ELNÖKSÉGI, VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége a következő időpontokban tartott üléseket: január 25-én, március 
22-én, szeptember 21-én, október 25-én a választmánnyal összevontan, illetve november 29-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. 
 
2017. január 25-én elfogadta a 2016. évre vonatkozó beszámolót, döntött arról, hogy a közgyűlés egyik fő 
napirendje a MISZ stratégiája lesz, továbbá Antos László javaslatára, az elnökség két helyen módosította 
az SZMSZ-t. 
 
A március 22-i ülés fő napirendi pontjaként Frischmann Gábor alelnök ismertette a MISZ középtávú 
stratégiájának jelenlegi állását, amelynek végleges változata a közgyűlésen került bemutatásra, illetve az 
Elnökség döntött a 2016. évi Média Díjról. 
 
A szeptember 21-i elnökségi ülésen Hild Imre, a MISZ újonnan megalakult Startup Tagozatának vezetője. 
mutatkozott be, valamint a MISZ Középtávú Stratégiáját illetően megbeszélték az egyes feladatok felelős 
vezetőit. A végrehajtás irányítását Greiner István általános elnökhelyettes végzi. 
 
A MISZ összevont választmányi és elnökségi ülésére 2017. október 25-én került sor.  Meghívott vendég volt 
Dr. Luszcz Viktor, az SZTNH elnöke, aki „Az SZTNH stratégiai javaslatai” címmel tartott előadást, többek 
között hangsúlyozta, hogy a feltalálók kilétének felderítése fontos feladat, s ennek kötelezővé tételével 
jelentős országokat előzhetnénk meg a szabadalmi bejelentések számát tekintve, ennek megoldásához 
azonban állami szintű beavatkozás szükséges. Benedek Péter, a Blockchain Competence Center 
ügyvezető igazgatója pedig ismertette a központ tevékenységeinek 3 fő ágazatát, amelyek közül már 
mindegyik elindult, vázolta az okosszerződések fogalmát, illetve bemutatta a blockchain 3 féle értelmezését. 
 
A november 29-i ülésen azon elnökségi tagok számoltak be az elmúlt időszakban végzett munkáról, akik 
valamilyen szakmai bizottságban töltenek be pozíciót. A bizottsági beszámolókat az Elnökség egyhangúan 
elfogadta. 
 
 
KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIA 
 
A Magyar Innovációs Szövetség középtávú stratégiáját kidolgozó bizottság február végéig 3 alkalommal (jan. 
18., jan 31., febr. 9.) ülésezett, Frischmann Gábor elnökletével. Az üléseken egyeztették a stratégia 
szkópját, a figyelembe veendő környezeti változásokat, stratégiai szinten kezelendő kérdéseket, majd 
elvégezték a jelenlegi helyzet értékelését, meghatározva a MISZ jelenlegi erősségeit, gyengeségeit, 
lehetőségeit és veszélyeit, illetve foglalkoztak a feladatok végrehajtásához szükséges akciókkal. Az 
elvégzett munka alapján a stratégiai javaslat egységes szerkezetbe foglalása után az Elnökség a 
szeptemberi ülésén áttekintette a munkacsoport javaslatait és kijelölte az egyes feladatok felelős vezetőit. A 
választmány november 29-i ülésén fogadta el a stratégiát. 
 
A Középtávú Stratégia végrehajtásának irányítása Greiner István feladata lesz, neki fognak beszámolni a 
felelős vezetők. 
 
A stratégiát kidolgozó munkacsoport tagja voltak: Antos László, Bolyky János, Farkas József, 
Frischmann Gábor, Grasselli Norbert, Monszpart Zsolt, Reith János, Soós István, Thernesz Artúr. 
 
 
KÖZGYŰLÉS 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi, rendes közgyűlésére 2017. május 11-én került sor az Aquincum 
Hotel Budapestben. 
 
A közgyűlést Szabó Gábor, a Szövetség elnöke nyitotta meg. Első napirendi pontként a Magyar Innovációs 
Szövetség 2016. évi Média Díja került átadásra. A díjazott az MTVA M1 lett, a díjat Gyukity István, igazgató 
helyettes vette át. 
 
A közgyűlés szakmai részében Hernádi Zsolt, a MOL elnök – vezérigazgatója elmondta többek között, hogy 
„…A mi értelmezésünk szerint ugyanis a sikeres innovációhoz négy dolog kell. Biztos alapokon álljon. A 
piacot érdekelje. Legyen fogyasztás. El lehessen adni, értékesíteni lehessen. Termelésbe legyen állítható, 
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ne egy elméleti, labor körülmények között létrehozott dolog legyen, hanem be lehessen vinni a termelésbe, 
legyen iparosítható. El lehessen kezdeni iparszerűen használni. És végül, de nem legutolsó sorban 
versenyképes legyen…” 
Beszélt továbbá a világban zajló változásokról és arról, hogy ez milyen hatással lesz a világ 
kőolajtermelésére és fogyasztására, valamint kitért a MOL innovációs stratégiájára is. 
 

 
Az előadás után Monszpart Zsolt, Dr. Závodszky Péter, Szépvölgyi Zsolt, Szamosi Katalin, Zsebik 
Albin, Dr. Józsa János és Nagy Zoltán tett fel kérdéseket, melyekre elnök-vezérigazgató úr helyben 
reflektált. 
 
A következő napirendi pontnak megfelelően Ormándi Sándor, a Felügyelő Bizottság elnöke tett szóbeli 
kiegészítést.  
 
A MISZ középtávú stratégiájának továbbfejlesztését (amelyet a tagoknak előzetesen véleményezésre 
megküldött az elnökség) a közgyűlés tudomásul vette. 
 
A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2016. évi beszámolót, a Felügyelő Bizottság jelentését, a 
2017. évi költségvetést, valamint a 2017. évi tagdíj-rendszert, továbbá Dr. Szabó Gábor, elnök javaslatot 
tett az Alapszabály-módosításra, melyet a közgyűlés szintén egyhangúlag fogadott el. 
 
A közgyűlést fogadás zárta. 
 
 
 

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
 
SZÖVETSÉGI KÉPVISELETEK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség vezető képviselői 2017-ben az alábbi, országos testületek ülésein vettek 
részt és képviselték az innováció érdekeit, kifejtették a Magyar Innovációs Szövetség véleményét, ill. 
növelték a MISZ ismertségét. 
 
SZERVEZET KÉPVISELŐ 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
Innovációs Testülete 

dr. Pakucs János, elnök 
dr. Greiner István, Ábrahám László 

Nemzeti Bologna Bizottság dr. Pakucs János  
Ipari Park Tanács Bolyky János Antal 



 7 

Ipar 4.0 Nemzeti Technológiai Platform Frischmann Gábor 
NGM Vállalkozásfejlesztési Tanács Farkas József 
Duális Képzési Tanács Thernesz Artur, Erdei Sándor 
Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum Prof. Závodszky Péter 
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi 
Tulajdon Szakértői Alcsoportja 

dr. Greiner István 

Digitális Jólét Fórum Hild Imre 
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs 
Kollégium 

Dr. Szabó Gábor, elnök 

Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 
elnökség 

dr. Pakucs János, elnökségi tag 

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács / Magyar 
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 

dr. Pakucs János, alelnök, dr. Antos László 

Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetségének 
Innovációs Bizottsága 

dr. Antos László, elnök 
Tzvetkov Julián, Hild Imre, Weszl Miklós 

Iparjogvédelmi Szakértői Testület dr. Greiner István 
Informatikai Érdekegyeztető Fórum dr. Antos László 
Nemzeti Elektronikai Kerekasztal dr. Kazi Károly 
Logisztikai Egyeztető Fórum Lukovich Gábor 
Bolyai-díj Kuratórium Szabó Gábor, elnök 
Gábor Dénes-díj kuratóriuma Dr. Gyulai József, elnök 
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri dr. Antos László 
BME Innovációs Tanács dr. Pakucs János, elnök 

 
Ezen kívül 2017. szeptember 29-én, a Kínai Népköztársaság Gazdasági Minisztériumának Közép-Európai 
kirendeltsége, a Chinese Investment Promotion Agency (CIPA) budapesti székhelyén szakmai egyeztetésre 
került sor. A szakmai találkozón kínai részről Jiao Zheng, a CIPA vezetője, és Hu Bifeng, az MKBSZ 
elnöke, magyar részről pedig Kassai Róbert miniszterelnöki megbízott és a Magyar Innovációs Szövetség 
képviseletében dr. Antos László, ügyvezető igazgató vett részt.  
 
 
SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 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. 2017. január 27.: szakmai vélemény az „Európai Bizottság európai elektronikus szolgáltatási kártya 

bevezetésről” szóló javaslatáról az Igazságügyi Minisztérium felkérésére 
2. 2017. február 10.: szakmai vélemény az „Intelligens szakosodási kockázati tőkeprogramról (GINOP-

8.1.3/B-17)” 
3. 2017. március 31.: szakmai anyag a MISZ közreműködésével a „Nemzeti logisztikai összefogás a 

magyarországi logisztika alágazati (közúti-, vasúti-, vízi-, vám-, légi- és logisztikai szolgáltatási 
területekről) versenyképessége érdekében” címmel 

4. 2017. június 20.: szakmai vélemény az Európai Bizottságot belső piaci ügyekkel összefüggésben 
vállalkozásoktól történő információkérésére feljogosító uniós rendelet-tervezetről az Igazságügyi 
Minisztérium felkérésére 

5. 2017. szeptember 28.: levél a szellemi tulajdonnal összefüggő eljárások jogszabályi kereteinek új jogi 
szabályozás megalkotása kapcsán Dr. Trócsányi László igazságügyi miniszternek és Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszternek. 

 
A Magyar Innovációs Szövetség megállapodott a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvánnyal „A hazai 
és határon túli pályakezdő, kiemelkedően tehetséges fiatalok példaértékű innovációinak és társadalmi 
felelősségvállalásuk erősítésének támogatása” című EMMI-pályázattal kapcsolatban. Szövetségünk részéről 
Jakab László (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar), Jakab Roland (Ericsson Magyarország Kft.), 
Hegyesi Donát (BME) és Papp László (Allgemeines Krankenhaus, Wien) 2017. november-december 
folyamán különböző szakmai projekteket bíráltak el. 
 
 
SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN, KONFERENCIÁKON TARTOTT ELŐADÁSOK, ILLETVE HOZZÁSZÓLÁSOK 
 

1. 2017. április 20., „EU2020 célok felé – eredmények a kutatás-fejlesztés területén” c. szakmai 
workshop, helyszín: NGM Erdész Terem, hozzászóló: Greiner István 
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2. 2017. április 24-25., „Kreativitás, innováció és tehetség” c. konferencia, helyszín: Danubius Hotel 
Flamenco Budapest, előadó: Farkas József 

3. 2017. április 26., „Jövőbe mutató innováció a logisztikában és a szállítmányozásban” c. innovációs 
konferencia, helyszín: PMKIK Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központ,Törökbálint, előadó: 
Lukovich Gábor  

4. 2017. július 7., XXI. Országos Diákkonferencia támogatói napja, helyszín: Komádi Tábor, 
Káptalanfüred, előadó: Dr. Jakab László 

5. 2017. szeptember 28., II. okosváros-konferencia, helyszín: Danubius Hotel Helia, előadó: 
Frischmann Gábor 

6. 2017. október 12., „Innovatív módszerek az edzéstervezésben” c. konferencia, helyszín: a Magyar 
Sport Háza Konferenciaterem, Budapest, előadó: dr. Pakucs János 

7. 2017. október 25., "K+F és Innováció" c. országos konferencia, helyszín: Sugár Üzletközpont 
Rendezvénykomplexum, Budapest, előadó: Dr. Urbán László 

8. 2017. november 9., Pro Progressio Alapítvány ünnepsége, helyszín: BME, előadó: Dr. Pakucs 
János 

9. 2017. november 18. és 19., Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány továbbképzése, helyszín: 
Budapest,  előadó: Szkvorcsinszkaja Viktória 

 
Ezenkívül a következő fontos rendezvényen Kazi Károly vett részt:  
2017. november 29., „A kkv-kkal kapcsolatos politikák hatékonysága” c. meghallgatás, helyszín: Európa 
Pont Konferenciaterem. 
 
A Magyar-Kínai Új Befektetők Szövetsége és Xining Város Polgármesteri Hivatala a China Investment 
Promotion Agency támogatásával befektetői szakmai napot tartott 2017. november 2-án, a Sofitel Hotel 
Budapestben. Az eseményre a Magyar Innovációs Szövetség javaslatára a tagintézményeink is meghívást 
kaptak, akik az előadások után kétoldalú, közvetlen megbeszélést folytattak a megjelent kínai üzleti 
delegáció tagjaival.  
 
 
TAGOZATOK  
  
A tagozatok önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. 
 
2017. január 23-án tartotta a K+F Tagozat a soron következő ülését, a Bay Zoltán Nonprofit Kft. budapesti 
székhelyén. Grasselli Norbert tagozati elnök köszöntője után a kis létszámú ülés a MISZ új stratégiájának 
kérdéskörével foglalkozott.  
A 2017. április 11-ei soron következő ülésen Dr. Grasselli Norbert tagozati elnök köszöntője után az ELI-
HU Nonprofit Kft. mutatkozott be Lehrner Lóránt ügyvezető igazgató prezentálásában. 
  
A Logisztikai Tagozat aktív közreműködője volt több szakmai szervezet által elkészített „Nemzeti logisztikai 
összefogás a magyarországi logisztika alágazati (közúti-, vasúti-, vízi-, vám-, légi- és logisztikai szolgáltatási 
területekről) versenyképessége érdekében” c. anyagnak, továbbá a MISZ képviseletében "Innováció az 
intralogisztikában" címmel Lukovich Gábor tartott előadást áprilisban egy logisztikai konferencián. 
  
2017. június 29-én, dr. Pakucs János, MISZ tiszteletbeli elnök koordinálása mellett, Hild Imre vezetésével 
megalakult a Szövetség Startup Tagozata. Egyelőre a tagozatot a 2014. március 31-én elindult Startup 
Kultúra Közösség Paneljénak tagjai alkotják, kiegészülve 2 új taggal, Sebestyén Tamás, igazgatóval 
(MNKH Innovációs Igazgatóság) és Mihalik Dávid, igazgatóval (Startup Hungary Módszertani Koordinációs 
Központ). A Tagozat célja, hogy felmérje és nyomon kövesse a magyar startup ökoszisztéma fejlődését és 
évente egy áttekintést nyújtson róla.  
A tagozat egyik szakértője, Szkvorcsinszkaja Viktória tartott előadást fiataloknak a Kárpát-medencei 
Tehetségkutató Alapítvány által szervezett napon. Hild Imre, a Startup Tagozat elnöke pedig aktívan 
képviselte Szövetségünket mind a hazai, mind a nemzetközi innovációs fórumokon, úgymint: 
- 2017. szeptember 15-17., SouthBySouthWest fesztivál első európai Me Convention nevű rendezvénye, 

helyszín: Frankfurt,  
- 2017. november 30. és december 1., „V4 Startup and Innovation Tour” - V4-Google Innovációs Fórum, 

helyszín: Várkert Bazár. 
A Facebookon, (https://www.facebook.com/groups/startupkultura/) a Startup Kultúra Közösségnek már több 
mint 3450 tagja van. 
  
A MISZ Agrártagozat a Nemzetgazdasági Minisztérium Jedlik Ányos programja szerint rendezte 
tevékenységét. Külön csoport foglalkozott a gyógynövény termesztéssel, a zöld iparral, az informatikával, az 
élelmiszeriparral valamint a mezőgazdasági gépgyártással. A Tagozat tagjai tevékenyen vettek részt a 
munkában, amelynek eredményeképpen jelentős támogatási program indult el az élelmiszeripar és az 
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agrárinformatika területén, valamint megszületett a 1163/2017(III.31) Kormányhatározat a hazai 
mezőgazdasági gépgyártás fejlesztéséről. A javaslatok figyelembe vételével a Kormány ambiciózus tervet 
hagyott jóvá. Jelenleg a határozat felhívásainak megvalósításában vesznek részt, tagszervezeteik 
véleményének összegyűjtésével. A programot irányító Nemzetgazdasági Minisztérium figyelembe veszi 
ezeket a javaslatokat. 
  
A Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagozata, a berlini Magyar Nagykövetséggel közös 
szervezésben, 2017. november 15-17. között szakmai úton vett részt Németországban. Az egyetemi 
technológia transzfer szakértőkből álló küldöttség a berlini Max Delbrück Centrumban, a Hasso Platner 
Institutban, a Hochschule für Technik und Wirtschaft-ban, a Humboldt Egyetemen, a berlin-brandenburgi 
egészségügyi klaszternél és az Otto Bock Science Centrumban tettek látogatást, ill. megnézték a 
Volkswagen Group „DRIVE” kiállítást is. A delegációt Kersánszki Tamás, a MISZ Felsőoktatási 
Tagozatának vezetője szervezte. 
  
Vállalkozásfejlesztési Tagozatunk vezetője, dr. Osman Péter aktív közreműködésének köszönhetően 
szeptember 28-án a „Smart City Forum 2017”-t a Napi Gazdaság közösen szervezte Szövetségünkkel és a 
Noguchi Porter Novellivel a Danubius Hotel Heliában. Az eseményen bemutatásra került a Magyar 
Innovációs Szövetség és megújított stratégiájának néhány eleme is. Az előadásokat követően 
panelbeszélgetésre került sor. 
 
  
 

3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS RENDEZVÉNYEI 
 
 
26. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY  

 
A Nemzeti Kutatási Fejlesztési és Innovációs Alapból nyújtott főtámogatással, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumával és az M5 csatornával közösen, Dr. Pakucs János a szervezőbizottság elnökének 
irányításával 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 2016. november 28-i határidőre összesen 103 pályázat érkezett a verseny titkárságára (ebből 22 db 
határon túli magyar fiataloktól). 
 
A zsűri a végleges döntést testületileg, többségi alapon hozta meg 2016. december 13-án. A zsűri 68 
pályázatot fogadott el, illetve javasolt kidolgozásra. Ezek közül 22 pályázat tudományos kutatási 
vizsgálatok, mérések elvégzését és összefoglaló tanulmány elkészítését, 46 pályázat pedig új eszköz, 
eljárás kidolgozását tűzte ki célul. 
 
A kidolgozás időszakában, 2017. január és március között a Magyar Innovációs Szövetség menedzserei 
tanácsadással, konzultációk szervezésével segítették a továbbjutott versenyzőket, látogatást szerveztek 
többek között a Szabadalmi Tárba is (2017. január 17-én és 18-án).  
 
A verseny titkárának szervezésében minden egyes pályázatot 2-3 zsűritag személyesen is figyelemmel 
kísért. Az interjúk alkalmával (2017. január közepe, március vége) részletesen megismerkedtek a készülő 
prototípusokkal, modellekkel, és tájékozódtak az elért tudományos eredményekről.  
 
A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat 2017. március 31-ig kellett beküldeni 
a verseny titkárságára. A határidőre 54 pályamunka kidolgozása fejeződött be.  
 
A határidőre kidolgozott pályamunkákat 5 szekcióba sorolta a zsűri, és a pályázóknak 2017. április 19-21 
között a szekció-zsűri előtt, kötelező jelleggel, max. 5 perces prezentációt kellett tartaniuk, majd öt percben 
kérdésekre kellett válaszolniuk.  
 
A bírálóbizottság 2017. április 27-én megtartott ülésén 4 első, 3 második, 3 harmadik, illetve 2 különdíjat 
ítélt oda, további 25 pályázatot kiemelt, 19 pályázatot pedig dicséretben részesített. 
 
A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2017. május 24-én és 25-én 
nyilvános bemutatásra kerültek az Ericsson K+F Központjában Budapesten. 
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Łuszcz Viktor, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke, Monszpart Zsolt, a Nemzeti Kutatási, 
Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnökhelyettese, Solti Péter, a Klebelsberg Központ elnöke, ill. számos 
protokoll vendég, érdeklődő, valamint a sajtó képviselőinek jelenlétében került sor a 26. Ifjúsági Tudományos 
és Innovációs Tehetségkutató Verseny eredményhirdetésére, 2017. május 24-én, az Ericsson K+F 
Központjában, Budapesten. A műsorvezető Pomezanski György volt. 
 
A fiatalok a verseny fővédnöke, a közoktatásért felelős államtitkár, valamint az NKFIH elnöke, mint társ-
fővédnök által aláírt okleveleken és a jelentős pénzdíjakon kívül − Gulyás Kati porcelánművész által 
egyedileg készített − tárgyjutalmat is átvehettek. 
 
Az ünnepség után fogadást adtuk a mintegy 180 résztvevőnek. 
 
A 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazott és kiemelt dicséretben részesített 
pályázói közül többen kiállítóként jelen voltak a Tudományok Fővárosa szeptember 23-i eseményén a 
Várkert Bazárban, illetve bemutatkoztak a Kutatók Éjszakáján is szeptember 29-én a Science Parkban. 
Mindkét eseményre több ezer látogató volt kíváncsi. 
 
A 2017/2018. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésére 2017. október 
4-én, tagszervezetünk, az Ericsson K+F Központjában került sor. Az eseményen a 2017. évi nemzetközi 
versenyeken sikeresen szerepelt magyar fiatalok (Molnár Áron, Kocsis Ábel, Szegedi Melinda) is 
bemutatkoztak. 
 
(2017. november 28-án lezárult a 27. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első 
szakasza, melyre 106 pályázattervet küldtek be a fiatalok. A zsűri − Prof. Jakab László vezetésével − a 
részletes értékelést követően, 106 pályázat közül 69 kidolgozását javasolta a második fordulóra, így 
összesen 99 fiatal dolgozhatja ki részletesen a pályázatát.). 
 
 
NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK 
 
2017-ben kilenc tehetséges fiatalunk vett részt tudományos nemzetközi rendezvényeken:  
 

Név Esemény Helyszín Időpont 
Varga János Swiss Talent Forum Berne (Svájc) április 22-25. 

Nagy Simon József 10. International Sustainable World 
Project Olympiad (I-SWEEEP) Houston (USA) május 3-8. 

Horváth Roland 68. INTEL ISEF Los Angeles (USA) május 14–19 
Sztranyovszki Lóránt 28. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét Valchava (Svájc) június 24-július 1. 
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Szvoreny Viktor London International Youth Science 
Forum (LIYSF) London (Nagy-Britannia) július 26-augustus 9. 

Szegedi Melinda 32. CASTIC Hangzhou Chun (Zhejiang, 
Kína) augusztus 14-19. 

Kocsis Ábel 29. EU Fiatal Tudósok Versenye Tallinn (Észtország) szeptember 22–27 
Molnár Áron 29. EU Fiatal Tudósok Versenye Tallinn (Észtország) szeptember 22–27 
Puskás Dávid 29. EU Fiatal Tudósok Versenye Tallinn (Észtország) szeptember 22–27 
Szegedi Melinda Junior Edison Show Sanghaj (Kína) november 14-22. 
Molnár Áron 42. SIYSS Stockholm (Svédország) december 4-11. 
 
2017. április 22. és 25. között, Bern városában, Svájcban, immár 6. alkalommal került megrendezésre a 
Swiss Talent Forum, melynek témája idén „A következő vállalkozók elősegítése” volt. A Swiss Talent 
Forumnak, amelyet a Svájci Fiatalok a Tudományban Alapítvány szervez, az a célja, hogy a 17-22 éves 
korosztály tehetséges fiataljai megoszthassák egymással és szakemberekkel a gondolataikat, és emellett 
magas rangú tudományos, üzleti és politikai szakemberektől tanulhassanak. Az idei esemény 70 résztvevője 
14 országból érkezett, Magyarországot Varga János, a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny II. díjasa képviselhette. 
 
A 10. fenntarthatósági olimpiát (I-SWEEEP, International Sustainable World Project Olympiad) 2017. május 
3. és május 8. között rendezték meg Houstonban, Texas államban. A 70 országból kiválasztott több mint 600 
diák között Magyarországot a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny kiemelt 
dicséretben részesített pályázója, Nagy Simon József képviselte. A fiatalt Kasza Tamás, a hazai verseny 
zsűrijének tagja kísérte el a versenyre. 
 
2017. május 14 és 19 között, Los Angelesben (Kalifornia, USA), a Nemzetközi Tudományos és Innovációs 
Versenyen (Intel ISEF) Horváth Roland, a 2015-2016. évi 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny I. díjas és Siemens Junior díjas versenyzője vett részt. Horváth Roland, a Soproni 
Széchenyi István Gimnázium diákja, a „Mutasd! - Interaktív jelnyelvet tanító és gyakorló szoftverrel” 
pályázott, amellyel elnyerte a Software kategóriában a negyedik díjat, így 500 dolláros pénzjutalomban 
részesült. A fiatalt Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűrijének tagja kísérte el a versenyre. 
 

 
 
A Schweizer Jugend Forsch szervezete 2017. június 24. és július 1. között tartotta a 28. Nemzetközi Élővilág 
Kutató Hetet (International Wildlife Research Week), melyen Magyarországról Sztranyovszky Lóránt, a 22. 
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny II. díjban részesített fiatalja vett részt, a Magyar Innovációs 
Szövetség delegáltjaként. A rendezvény helyszíne Tschierv volt, a kutatások Val Müstair területén zajlottak. 
Sztranyovszky Lóránt egy négyfős csoportban vizsgálta a denevérek eloszlását a különböző jellegű 
területek (erdő, mező, mocsár, falu) között. A cél a denevérek által preferált területek megtalálása volt, 
valamint ok-okozati összefüggés keresése a mért aktivitás és a jelenlévő ízeltlábúak (mint potenciális 
táplálék) mennyisége között.  
 
Az 59. 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, Szvoreny Viktor, aki a Magyar Innovációs Szövetség által rendezett, 25. 
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen 3. helyezést ért el a szerves anyagok 
eltávolítása az ivóvízből aktív szén és speciális ioncserélő segítségével” című pályamunkájával. A fiatalok 
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számos tudományos előadáson vehettek részt, melyet neves tudósok, professzorok, Nobel-díjasok tartottak. 
Megismerkedhettek a londoni egyetemi rendszer működésével, a laborlátogatások által pedig az angliai 
kutatói munkával, lehetőséget kaptak az oxfordi és cambridge-i egyetemek meglátogatására, valamint 
prezentálhatták kutatásaikat, eredményeiket a The Science Forum Bazaar elnevezésű eseményen egy 
poszter segítségével. 
 
Az idei évben Kelet-Kínában, Csöcsiang tartomány fővárosában, Hangzhou-ban került megrendezésre a 32. 
Kínai Ifjúsági Tudományos és Technológiai Innovációs Verseny (China Adolecents Science and Technology 
Innovation Contest) 2017. augusztus 14-e és 19-e között. A megmérettetésen Magyarországot Szegedi 
Melinda, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny 2. helyezettje képviselhette, aki 
a MATEHETSZ támogatásával, a Nemzeti Tehetség Program keretében utazott ki a versenyre. A magyar 
delegációt Ivánka Gábor, a hazai verseny zsűritagja vezette. A magyar versenyző az „E-fásli: Peltier-elven 
alapuló termoelektromos hűtőrendszer” c. pályamunkájával, amely egy hűtésre és fűtésre egyaránt 
alkalmas, különböző testtájakra feltehető eszköz, aranyérmet nyert a nemzetközi projektek közül. A 
díjátadón részt vett Li Yuanchao, a Kínai Népköztársaság alelnöke is.  
 
Az EU Fiatal Tudósok Versenyén 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 89 projekt közül Molnár Áron (a Székesfehérvári SzC 
Széchenyi István Műszaki Szakgimnázium végzett diákja, jelenleg a BME hallgatója) az „Új típusú 
ferrofluidos dőlésérzékelő szenzor” c. projekttel az Intel ISEF (Intel International Science and Engineering 
Fair) díját nyerte el, ennek köszönhetően részt vehet a 2018 májusában, Pittsburgh-ben megrendezendő 
tudományos versenyek olimpiáján. Puskás Dávid (a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákja) pedig a „3D 
nyomtatott Holdbázis” c. munkájával elnyerte az Európai Űrügynökség (ESA) egyetlen díjnyertes számára 
felajánlott különdíját. 
 
2017. november 14-e és november 22-e között került sor a Junior Edison Showra, Sanghajban. A meghívást 
a nyáron rendezett CASTIC 2017 megmérettetésen elért eredménye (arany érem) alapján érdemelte ki 
Szegedi Melinda. A versenyzők a világ minden tájáról érkeztek, összesen 250 fiatal gyűlt össze az ötfordulós 
versenyre (200 kínai, 50 külföldi). A magyar fiatal az eseményről bronzéremmel térhetett haza. 
 
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. Ezen a különleges eseményen, az egész 
világból összesen csak 25 fiatal vehet részt. A fiatalok svéd diákok előtt prezentálják a kutató munkájukat. A 
Nobel-hét keretében a résztvevők meghallgathatták a 2017. évi Nobel-díjasok előadásait, ill. ellátogathattak 
az AstraZeneca svéd cég gyárába, illetve részt vehettek a Nobel-díj átadási ceremónián, a Nobel Banketten, 
ahol együtt vacsorázhattak a svéd királyi családdal, az idei és az előző évek Nobel-díjas tudósaival, valamint 
a világ tudóstársadalmának kiválóságaival. A bankettet hajnalig tartó Nobel NightCap zárta. 
 
 
MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA (MAFITUD) 
 
2017. szeptember 14-én került sor a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) 16. országos 
találkozójára az EGIS Tudományos és Technológiai Központjában. A MAFITUD-ot 2005-ben alapították az 
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottjai Visegrádon.  
 
Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök köszöntötte a résztvevőket. Beszélt arról, hogy mi is az a tehetség: 
olyan fiatalok, akik rendkívüli dolgokat találnak ki, és ezt különleges módon oldják meg. Ezután bemutatta az 
elmúlt évben nemzetközi sikert elérő MAFITUD tagokat, beszélt a nemzetközi versenyek szerepéről és 
annak fontosságáról. Továbbá ismertette, hogy az idei évben a Magyar Innovációs Szövetség 9 fiatalt 
utaztatott különböző fiatal tudósok részére szervezett nemzetközi versenyre.  
 
Elsőként Dr. Józsa János, a BME rektora tartott előadást „A víz ereje és elkeverő hatása” címmel, melynek 
fókuszában az árvíz állt. A fiatalok sok érdekességet tudhattak meg a magyarországi áradó folyókról, 
szakadó gátakról, veszélyes folyadékokról és vízszennyezésekről. Az előadás végén a ma nagyon divatos 
drónok használatáról is szó volt. Rektor úr útravalóként hangsúlyozta, hogy minden tudós egy egyéniség, ezt 
az egyéniséget nem szabad elveszíteni, hanem ennek mentén kell tovább haladni, tovább fejlődni. 
 
Ezután Szegedi Melinda, a 26. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. helyezettje 
mutatkozott be. Beszámolt a kínai 32. CASTIC versenyről, és ismertette az általa fejlesztett e-Fásli - Peltier-
elven alapuló termoelektromos hűtőrendszer nevű eszközt és a gyakorlati hasznosítás lehetőségeit. 
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Majd Varga János mutatkozott be, aki a 25. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny II. 
díjazottja volt. Előadásában többek között elmondta, hogy kijutott Svájcba, a 6. SWISS Talent Forumra is, 
ahol egy nemzetközi csapat részeként a mikroelektronika fejlesztési lehetőségeket tanulmányozhatta. 
 
Ezt követően senior MAFITUD tagként Dévai Zoltán, a 10. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny I. díjazottja számolt be röviden az életútjáról, illetve az elért sikereiről. Elmondta, 
hogy saját startup vállalkozásában elektronikai készülékek gyártásával foglalkozik. Az eszköz fejlesztési 
fázisa 2015-ben zárult, majd 2016-ban kezdték el a készülékek sorozat gyártását. Külön kiemelte, hogy nem 
vett igénybe semmilyen inkubátor szolgáltatást és a szükséges forrást ún. „közösségi finanszírozás” 
keretében sikerült biztosítania a jelenleg már közel milliárdos árbevételű vállalkozásához. 
 
A szakmai program után büfével egybekötött beszélgetés következett. 
 
 
XXV. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ  
 
A 2016. évi Innovációs Nagydíj felhívásra azok a Magyarországon bejegyzett társaságok jelentkezhettek, 
amelyek a 2016. évben kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások 
értékesítése) jelentős hasznot értek el kutatás-fejlesztési eredmény, találmány, know-how, illetve 
technológiatranszfer alkalmazásával. 
 
Dr. Pakucs János a szervezőbizottság elnökének vezetésével, tekintélyes szakemberekből álló 
bírálóbizottságot kértünk fel annak eldöntésére, hogy ki a legméltóbb a 2016. évi Innovációs Nagydíjra. A 
bírálóbizottság elnöke Dr. Pálinkás József, az NKFI Hivatal elnöke volt. A 2017. február 15-i határidőre 38 
pályázat érkezett be a pályázati titkárságra. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat is 
alaposan mérlegelve mind a 38 pályázatot 2016-ban megvalósult eredményes és sikeres innovációnak 
minősítette.  
 
A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 12 innovációt kiválasztva a bírálóbizottság titkos szavazással 
rangsorolta a pályázatokat.  
 
A pontozás kiértékelése után a zsűri testületileg, és egyhangúan úgy döntött, hogy a 2016. évi Innovációs 
Nagydíjban a 77 Elektronika Műszeripari Kft. részesül, a Félautomata vizelet üledék analizátor 
termékcsalád kifejlesztéséért és forgalmazásáért. 
 
Ezen kívül az alábbi pályázatoknak ítélt a 2016. évre vonatkozóan innovációs díjat: 
- A 2016. évi Ipari Innovációs Díjban (NGM) az Innomed Medical Zrt. részesült a Digitális tomoszintézis 

elvén működő alacsony röntgendózisú rétegfelvételi radiológiai képalkotó eszköz kifejlesztéséért és 
forgalmazásáért. 

- A 2016. évi Informatikai Innovációs Díjban (NGM) a Starschema Kft. részesült a Big Data Management 
szolgáltatásért. 

- A 2016. évi Agrár Innovációs Díjban (FM) a MAD WINE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részesült a 
MÁD brand, a világ új íze innovációért. 

- A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi Fejlesztési Innovációs Díjában az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. részesült a 15 hónapos üzemeltetési ciklus bevezetése a Paksi Atomerőműben 
innovációért. 

- A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2016. évi Innovációs Díjában a Kompozitor Műanyagipari 
Fejlesztő Kft. részesült a FuranFlex, nagy hő- és korrózióállóságú flexibilis műanyag béléscső rendszer 
kifejlesztéséért és forgalmazásáért. 

- A Magyar Innovációs Szövetség 2016. évi Startup Innovációs Díjában az AImotive Informatikai Kft. 
részesült az AImotive aiDrive kifejlesztéséért. 

 
A pályázati adatok szerint a 38 innovációs teljesítmény révén a megvalósító vállalkozások összesen több 
mint 21 milliárd Ft többlet árbevételt értek el, melynek jelentős hányada exportból származik, és közel 400 új 
munkahelyet hoztak létre. A megtakarítások, az árcsökkentő hatás, a környezetvédelmi szempontok 
érvényesülése stb. nyomán további 10 milliárd Ft társadalmi haszon keletkezett. 
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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, 2017. március 29-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 25 évben innovációs díjat nyert vállalkozások vezetőiből álló társaságnak, a Magyar Innovációs 
Klubnak jelenleg több mint százötven tagja van. A Klub idei találkozójára 2017. november 24-én került sor, 
az MTA Klubjában, ahol Dr. Pakucs János ismertette a 2017. évi Magyar Innovációs Nagydíj pályázati 
felhívását.  
 
A meghirdetésen a bírálóbizottság elnöke, Dr. Pálinkás József, mint az NKFI Hivatal elnöke tartott előadást 
„A tudományos kutatás, a fejlesztés és az innovációs verseny pályázati forrásai 2015-2017” címmel, ezt 
követően a 2016. évi innovációs díjakat elnyert vállalkozások (77 Elektronika Műszeripari Kft., Innomed 
Medical Zrt., MVM Paksi Atomerőmű Zrt., Starschema Kft. és az AImotive Informatikai Kft.) vezetői 
számoltak be a 2017. évi innovációs tevékenységükről. 
 
 
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 2017. évi pályázat június 28-i határidejére 18 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 1 pályázat részesül Harsányi István Ph.D Díjban, további 4 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. 
 
 



 15 

4. HÍRLEVÉL, PORTÁL, SAJTÓKAPCSOLATOK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2017-ben 22 alkalommal jelentette meg Hírlevelét, mely kéthetente 
keddenként került kiküldésre. A lap, legtöbbször 30 oldalas terjedelemben készült, így összesen több mint 
650 oldal információt  
- híreket, 
- teljes körű sajtószemlét, 
- szakirodalom-figyelőt, 
- várható eseményeket, 
- pályázati felhívásokat  
közvetítettünk 2017-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, e-
mail-ben tartottuk az állandó kapcsolatot, ill. a szövetség tisztségviselői, vezetői szintén tudósítottak, 
amennyiben személyesen képviselték szövetségünket.  
 
Hírlevelünket jelenleg több mint 2000 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 megtalálható 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 2017. évben 145 470 egyéni látogató nézte meg, akik hozzávetőleg 49 
GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (15889 fő) októberben jelentkezett be, a legtöbb adatot májusban 
töltötték le az érdeklődők. 
 
A Szövetség tevékenységéről 2017-ben nyomtatottan és elektronikusan 608 tudósítás, interjú jelent meg, 
mely jelentős növekedés az elmúlt évekhez képest. A média kiemelten foglalkozott a XXV. Magyar 
Innovációs Nagydíj átadási ünnepségével, a májusi közgyűléssel és a 26. Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségével. 
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5. REGIONÁLIS KÉPVISELETEK TEVÉKENYSÉGE 
 
A Szövetség regionális igazgatói (dr. Siposs István, dr. Mogyorósi Péter, Völgyiné Nadabán Márta, 
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 rendszere sen 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 akcióiban (Magyar 
Innovációs Nagydíj és Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny stb.), minisztériumi 
programokhoz (pályázati rendszerek, pályázati anyagok stb.) kapcsolódó információ terjesztésében, 
elsősorban közvetlen kapcsolataik, valamint egyetemi előadások, tájékoztatók stb. révén. 
 
Az egyes, adott régióban történt fontosabb innovációs tevékenységről az alábbiakban adunk számot. 
 
Észak-magyarországi Képviselet 
 
Második alkalommal tartotta együtt hagyományos újévköszöntő összejövetelét tagintézményünk, a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 
2017. január 9-én, Miskolcon. Az évköszöntőkre minden évben meghívják a régió gazdaságáért felelősséget 
érző partnerek képviselőit, szomszéd megyék vezetőit, valamint parlamenti és önkormányzati képviselőket, 
politikusokat. A megjelenteket mint házigazda Demeter Ervin kormánymegbízott, Bihall Tamás, a Kamara 
elnöke, továbbá dr. Kriza Ákos Miskolc megyei jogú város polgármestere köszöntötte. A rendezvényen a 
MISZ-t dr. Siposs István c. egyetemi tanár, regionális igazgató képviselte. 
 
2017. március 20-án tartotta soron következő taggyűlését tagintézményünk, az INNTEK Nonprofit Kft. 
Egerben. A taggyűlést dr. Bánhidy Péter, a HKIK elnöke, mint többségi tulajdonos képviselője vezette. 
Napirenden a 2016. évi beszámoló és mérleg, a közhasznú jelentés, a könyvvizsgálói jelentés, a Felügyelő 
Bizottság jelentése, valamint a Társaság 2017. évi gazdálkodási terve szerepelt. A Magyar Innovációs 
Szövetséget, mint kisebbségi tulajdonost a taggyűlésen dr. Siposs István regionális igazgató képviselte.  
 
2017. április 26-án, 8. alkalommal rendezték meg az általános iskola 7. osztályos diákjai számára az 
országos Varázstorony vetélkedőt Egerben, az Eszterházy Károly Egyetemen. A cél a természettudományos 
világra való rácsodálkozás ösztönözése, a pályaválasztás segítése, a tehetséggondozás, a 
természettudományos tantárgyak kedveltségének növelése. Az idei válogatón 1500 tanuló vett részt, 
közülük a 2. fordulóban kiválasztott, legjobban felkészült 40 tanuló mérte össze tudását. Az első három 
helyezett mellett különdíjakat is kaptak a diákok és felkészítő tanáraik. A Magyar Innovációs Szövetség 
Észak-magyarországi Képviselet különdíját Dr. Siposs István címzetes egyetemi tanár, a Magyar 
Innovációs Szövetség regionális igazgatója adta át.  
 
Tagintézményünk, a Salgótarjáni Innovációs Központ Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 
évi taggyűlését 2017. május 26-án tartotta a Társaság székhelyén, Salgótarjánban. Napirenden a Társaság 
2016. évi gazdálkodásáról szóló ügyvezetői jelentés, a működéséről és gazdálkodásáról szóló felügyelő 
bizottsági jelentés, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozóan tett felügyelő bizottsági 
javaslat megtárgyalása szerepelt. A szervezet új ügyvezetője Szőkéné Kasza Tünde Katalin lett. A Magyar 
Innovációs Szövetséget, mint kisebbségi tulajdonost Dr. Siposs István regionális igazgató képviselte a 
taggyűlésen. 
 
A Miskolci Egyetem területén működő, K+F+I tevékenységet folytató 17 vállalkozás, ill. szervezet 
megállapodást írt alá a kölcsönös előnyökön alapuló szakmai együttműködés formális kereteinek 
megteremtésére. Cél a saját tevékenység szakmai megalapozottságának növelése, két és többoldalú 
projektek, programok kezdeményezése, közös pályázati tevékenységben való részvétel lehetőségeinek 
keresése, a Felek pozitív image-nak erősítése, a kölcsönös gazdasági előnyök megszerzése. A Miskolci 
Egyetem a szakmai koordinálásra az Uni-Energy Egyetemi Nonprofit Kft.-t bízta meg, s egyben felajánlotta, 
hogy támaszkodhatnak a Miskolci Egyetem által nyújtott K+F+I szolgáltatásokra és kutató kapacitásokra. Az 
együttműködési szerződést a Magyar Innovációs Szövetség Észak-magyarországi Képviselete részéről Dr. 
Siposs István regionális igazgató írta alá. 
 
A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából kétnapos konferenciát tartottak 2017. november 9-én és 10-én a 
Miskolci Akadémiai Bizottság Székházában. A 33-ik alkalommal rendezett Géptervezők és Termékfejlesztők 
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Szemináriumán 50 előadás hangzott el. A plenáris előadás után négy szekcióban folyt a tanácskozás. Az I. 
szekció elnöke Dr. Siposs István c. egyetemi tanár, Szövetségünk regionális igazgatója volt, aki részt vett a 
Szervező Bizottság munkájában és előadást is tartott Szövetségünk középtávú stratégiájáról. 
 
A tagmegőrzés érdekében megkereste azon tagvállalatainkat, melyek valamilyen oknál fogva tagdíjfizetési 
kötelezettségeiknek nem tettek eleget. Sajnos régióbeli tagvállalataink száma megszűnésük miatt ebben az 
évben kettővel csökkent.  
 
Észak-alföldi Regionális Képviselet 
 
A képviselet rendszeres tájékoztatást nyújtott vállalkozásoknak és kutatóknak az innováció menedzsment 
széles körében, kiemelten a MISZ tevékenységével kapcsolatban. A képviselet vezetője számos egyeztetést 
folytatott a régió gazdasági és innovációs szereplőivel is, további szakmai együttműködések kialakítása (pl. 
Észak-alföldi Innovációs Díj) céljából. 
  
2017. május 29-én tartotta soron következő taggyűlését az INNOVA Észak-alföld Regionális Fejlesztési és 
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost 
Völgyiné Nadabán Márta regionális igazgató képviselte. A taggyűlés legfontosabb témája a 2016. évi 
beszámoló és 2017. évi üzleti terv megvitatása és elfogadása volt. Emellett a taggyűlés tárgyalta a társaság 
következő féléves szakmai tevékenységének irányait, amelyek stabil alapot látszanak biztosítani a 2016. évi 
kedvezőtlen pénzügyi eredmények ellensúlyozására. A taggyűlés másik fő témája a Magyar Innovációs 
Szövetség 5%-os részesedésének eladása volt, melyet az ügyvezető, Vámosi Gábor kezdeményezett. A 
taggyűlést megelőző, több körös MISZ vezetőségi egyeztetést követően Völgyiné Nadabán Márta 
képviselte a MISZ álláspontját az eladás feltételeire vonatkozóan. A tulajdonjog eladására vonatkozó 
szerződés 2017 decemberében került aláírásra.  
 
Dél-alföldi Regionális Képviselet 
 
2017. február 20-án, Szegeden a TRINNO (Business ecosystem for TRadition and INNOvation) projekt 
keretében egy újabb találkozóra került sor, melyen a megye innovációban érdekelt szervezeteinek képviselői 
vettek részt, így Dr. Mogyorósi Péter, a MISZ Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is. A 
találkozó keretében Dr. Mogyorósi Péter beszámolt a 2016 őszi írországi partnertalálkozó tapasztalatairól, 
illetve azokról a jó gyakorlatokról, melyeket elsősorban a galway-i innovációs ökoszisztémában 
megismertek, illetve amelyeket a további projektpartnerek mutattak be a partnertalálkozón. 2017. október 3-
án és 4-én, Szegeden volt a projekt találkozója a nemzetközi partnerek részvételével, melyen Dr. 
Mogyorósi Péter, regionális igazgató a régió ökoszisztémájáról tartott előadást. 
 
A Szegedi Tudományegyetem partnerként vesz részt az „embedding entrepreneurship education” H2020-as 
projektben, melynek célja a vállalkozóvá válás oktatásának elősegítése. A projektben partnerszervezeti 
képviselőként részt vesz Dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató, aki november 7-én előadást tartott a 
vállalkozóvá válás alapkérdéseiről, december 5-én pedig részt vett a hallgatók által megvalósított projektek 
záró prezentációján. 
 
A MISZ Dél-alföldi Regionális Irodája a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. BayBio 
Intézetével és vajdasági partnerekkel pályázatot nyújtott be a HU-SRB határ menti együttműködési 
programba. A projekt sajnos nem részesült támogatásban. 
 
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 és 
tájékoztatás rendezvényekről). 
 
Nyugat-dunántúli Képviselet 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Ipari Tagozata Budavári Lászlót, a MISZ 
regionális igazgatóját választotta meg Ipar 4.0 szervezési alelnökké 2017 januárjában. Feladata az Irinyi 
Terv keretén belül megalakult Nemzeti Technológiai Platform tevékenységeinek követése, véleményezése, 
ajánlásainak megfogalmazása a Kamara vállalkozásai felé. 
 
Az INNONET Nonprofit Kft. 2017. május 9-én tartotta Győrben a 2016. 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 
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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.  
 
2017. május 19-én és 21-én, Győrben rendezték meg a XXVII. Öveges József Kárpát-medencei 
Fizikaverseny országos döntőjét, az eredményhirdetésre 2017. május 21-én került sor a Városházán. A 
verseny fővédnökei Dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és a Magyar Innovációs Szövetség 
voltak. A Magyar Innovációs Szövetség képviseletében Budavári László, a Nyugat-dunántúli Regionális 
Képviselet igazgatója adta át a MISZ különdíját az első helyezett Csimma Viktornak, a győri Kazinczy 
Ferenc Gimnázium tanulójának és tanárainak, Takács Évának és Nickházy Lászlónénak. 
 
2017. július 27-én, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „InnoSport 2017” nemzetközi 
üzletember- és K+F partnerkereső rendezvényt szervezett, amely rendezvényen Budavári László regionális 
igazgató is részt vett. 
 
Közép-dunántúli Képviselet 
 
2017. június 6-án tartotta soron következő felügyelő bizottsági ülését és taggyűlését a VRIC, amelyen a 
Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost Dr. Szépvölgyi Ákos regionális igazgató képviselte. A 
taggyűlés legfontosabb témája a 2016. évi beszámoló és 2017. évi üzleti terv megvitatása és elfogadása 
volt. Emellett a taggyűlés tárgyalta a társaság következő féléves szakmai tevékenységének irányait, 
amelyek közül a benyújtott K+F+I pályázatokhoz kapcsolódó, sikeres elbírálás esetén elvégzendő feladatok 
voltak a legfontosabbak. 
 
A VRIC augusztus 28-án is tartott ülést, a rákövetkező ülésre pedig 2017. október 20-án került sor. A 
taggyűlés központi témája a VRIC konzorciumi tagságával nyertes, 2017. szeptember 1-én elindult „Felszíni 
víztestek mozgó hordalékfázisának online monitorozására alkalmas mintavevő és az ehhez kapcsolódó 
anyagvizsgálati és biológiai rendszer kialakítása (HOMÉR)” című projekt volt. A jelentősen kibővül feladatok 
sikeres elvégzése érdekében a Kft. menedzsmentjében a taggyűlés két változtatást fogadott el. Egyrészt, 
Balog Sándor helyére Dr. Laborczy Éva lett megválasztva ügyvezetőnek, másrészt, a Felügyelő 
Bizottságban Sztojanovszky Béla helyét Brachmann Petra vette át. 
 
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 Dr. Szépvölgyi Ákos regionális igazgató 2017-ben egy alkalommal képviselte a 
MISZ-t a Scalescrapers projekt (H2020 INNOSUP) szakmai rendezvényén, 2017. december 13-14-én 
Mariborban.  
 
A regionális igazgató ezenkívül folyamatosan részt vesz a regionális, illetve ágazati stratégiák, fejlesztési 
dokumentumok véleményezésében és megvalósításában. 2017-ben a Fejér megyei és székesfehérvári 
Foglalkoztatási Paktumok tanácsadó testületeiben történt aktív részvétel.  
 
A MISZ regionális tevékenységének népszerűsítése érdekében Dr. Szépvölgyi Ákos két szakmai 
konferencián tartott előadást, illetve vett részt meghívott felszólalóként (Genius Loci – Konferencia az 
innovatív turisztikai fejlesztésekről – 2017. szeptember 20., Brüsszel és Public Procurement on Innovation 
(PPI) – 2017. október 26-27., Lublin) 
Ezeken a rendezvényeken, illetve partner intézmények rendezvényein minden esetben megtörtént a MISZ 
aktuális programjainak, pályázati felhívásainak népszerűsítése.  
 
A regionális képviselet 2017-ben regionális partnereivel közösen 32 vállalkozás számára végzett pályázati, 
illetve iparjogvédelmi tanácsadási tevékenységet, valamint 8 vállalkozás számára biztosított lehetőséget 
külföldi szakmai rendezvényen (PPI 2017. október 26-27., Lublin és CRE:HUB 2017. november 14-15., 
Navarra) való részvételre (külső források bevonásával).  
 
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. 2017-ben 10 kezdő innovatív vállalkozás számára sikerült forrást biztosítani külföldi 
mobilitáshoz. 
 
Dél-dunántúli Képviselet 
 
A Dél-Dunántúli Képviselet irodájában 2017-ben is személyes pályázati tanácsadást végeztek folyamatosan, 
mely alapján több pályázat is sikeres volt. A pályázatok megvalósítását a projektek zárásáig követi a 
képviselet, ha szükséges szakmai tanácsadással. 
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Higi Gyula, a Dél-dunántúli Regionális Képviselet igazgatója, 2017. május 17-én, Pécsett, a Kalamáris 
Vendéglőben beszámolót tartott a Dél-Dunántúli régió MISZ tagjainak a 2017. május 11-i, a Budapesten 
megtartott MISZ közgyűlésről. 
 
2017. június 14-én, Kaposváron került megrendezésre a Magyar Innovációs Szövetség és Varga József, a 
Kaposvári Villamossági Gépgyár tulajdonosa, a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke által 
szervezett találkozó, Higi Gyula, MISZ regionális igazgató vezetésével. A meghívott vállalkozók a MISZ 
Pécsi Regionális Irodájának vendégei voltak egy vacsorával egybe fogott kötetlen beszélgetésre. Az este 
folyamán a vállalkozók röviden bemutatták vállalkozásaikat és beszéltek a vállalkozásukban történő 
fejlesztési elképzeléseikről. Jelen volt tiszteletbeli vendégként Szita Károly, Kaposvár polgármestere, aki 
tájékoztatta a jelenlévőket a város elmúlt időszaki eredményeiről, illetve ismertette Kaposvár jövőbeni 
területfejlesztési és gazdaságfejlesztési elképzeléseit. Intézkedéseikkel lehetőségük szerint folyamatosan 
segítik a helyi vállalkozásokat. A város vezetése folyamatosan együttműködve kikéri az egyetem és a 
vállalkozások véleményét az őket érintő intézkedésekről.  
 
A régióban dolgozó Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségnek az elmúlt időben sok sikeres 
projektje volt, és sok innovációt népszerűsítő rendezvényt szervezett. A múlt évben azonban a főtulajdonos 
egy másik megyébe helyezte, és más igazgatót bízott meg a vezetéssel. A DDRIÜ Nonprofit Kft. 2017. 
augusztus 30-án tartotta taggyűlését. A bemutatott pénzügyi tervben a társaság 2017. év végére kimeríti a 
pénzügyi lehetőségeit és fizetésképtelenné válik, ha a tulajdonosok legalább 10 millió forint értékben 
segítséget nem adnak. Ebből az összegből a MISZ-re kb. 1 millió forint jutna. A Tolna Megyei Közgyűlés 
főjegyzője, aki jelenleg a meghatározó tulajdonost képviselte, elmondta, hogy a megyei pályázatokból olyan 
lehetőséget tud, ami forráshoz juttatná a DDRIÜ-t, de ehhez 100% önkormányzati tulajdonba kellene venni a 
DDRIÜ-t. A MISZ képviselője Higi Gyula, regionális igazgató a fentiekre tekintettel felajánlotta a 
tulajdonunkban levő üzletrész értékesítését. A javaslatot az elnökség egyhangúlag támogatta. 
 
 

6. TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2017. ÉVI  
GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 

 
 
A Szövetség 2017-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 2017. évben az összes bevétel 48738 E Ft, az összes kiadás 49265 E Ft volt.  
 
ALAPTEVÉKENYSÉG  
Az alaptevékenység összes bevétele 2017-ben 45941 E Ft volt. Ebből 22524 E Ft származott tagdíjakból. A 
regionális tagdíjak felhasználásáról teljes egészében a regionális igazgatók rendelkeznek.  
Alaptevékenységünk kiadása a 2017. évben többek között tartalmazza a titkárság személyi költségeit (2 
részállás, 1 főállás), a kiadványok nyomdai előállítását, a Hírlevél, posta és telefon költségeket, 
irodabérletet, irodaszer-kiadásokat stb. 
 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 
Vállalkozási tevékenységünk bevétele 2017-ben összesen 2797 E Ft volt, 1301 E Ft származott 
reklámbevételekből. A többi bevétel tulajdonrészesedés eladásából származott. Kiadásaink személyi 
költséget, reklámkiadást tartalmaznak.  
 
2017-ben a Szövetség bevételei és a beérkezett előlegek fedezték a kiadásokat. Működésünket 
folyamatosan finanszírozni tudtuk, és a rendelkezésünkre álló pénzforrásaink elegendőek arra, hogy 2018. 
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 2017. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2018. május végére készül el. 
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Előzetes tájékoztatás  
a Magyar Innovációs Szövetség 2017. évi gazdálkodásáról 

 
 

 

Alap Vállalkozás Össz.
Tagdíj 22524 22524
Projekt bevétel (pl. pályázatok) 21200 21200
Jogi szem. szponzorációja 1745 1200 2945
Reklámtevékenység 0 101 101
Egyéb (pl. kamat) 472 1496 1968

összesen 45941 2797 48738

Alap Vállalkozás Össz.
Iroda bérlemény 2980 2980
Iroda m űködési költségei 2562 2562
Személyi költség, közteher 15927 902 16829
Regionális igazgatók 2604 2604
Posta-, telefonköltség 2038 2038
Fogadás, reprezentáció 4609 4609
Nyomdaköltség 4604 4604
Hirdetés, sajtó 2781 101 2882
Portál, informatikai kltsg 2023 2023
Külföldi, belföldi utazás 67 67
Kiállítás, rendezvény-szerv. 1143 1143
Könyvvizsgálat, könyvelés 1649 1649
Videózás, fotózás 203 203
Bemutató kísérletek 120 120
Futárszolgálat, szállítás 825 825
Tagdíj, részvételi díj 1284 1284
Innov. díjak, támogatás 2019 2019
Egyéb költség 270 270
Bank-, biztosítási kltsg 554 554

összesen 48262 1003 49265

Bevételek (Ezer Ft)

Költségek, felhasználások (Ezer Ft)

Kettős könyvvitel szerinti

 
 
 
 
 

dr. Antos László s.k. 
ügyvezető igazgató 
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Magyar Innovációs Szövetség 2018. évi költségvetési terve 
 
 
 
 

Alap Vállalkozás Össz.
Tagdíj 22490 22490
Projekt bevétel (pl. pályázatok) 24200 24200
Jogi szem. szponzorációja 1740 2200 3940
Reklámtevékenység 0 100 100
Egyéb (pl. kamat) 470 470

összesen 48900 2300 51200

Alap Vállalkozás Össz.
Iroda bérlemény 2690 2690
Iroda m űködési költségei 2560 2560
Személyi költség, közteher 15930 900 16830
Regionális igazgatók 3970 3970
Posta-, telefonköltség 2540 2540
Fogadás, reprezentáció 4600 4600
Nyomdaköltség 4470 4470
Hirdetés, sajtó 3280 100 3380
Portál, informatikai kltsg 1840 1840
Külföldi, belföldi utazás 100 100
Kiállítás, rendezvény-szerv. 1000 1000
Könyvvizsgálat, könyvelés 1650 1650
Videózás, fotózás 200 200
Futárszolgálat, szállítás 530 530
Tagdíj, részvételi díj 1280 1280
Innov. díjak, támogatás 2620 2620
Egyéb költség 390 390
Bank-, biztosítási kltsg 550 550

összesen 50200 1000 51200

Bevételek (Ezer Ft)

Költségek, felhasználások (Ezer Ft)

Kettős könyvvitel szerinti

 


