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Világgazdaság / 2004. február 18.

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

2003. ÉVI RENDES KÖZGYÛLÉSÉNEK IDÕPONTJA: 2004. FEBRUÁR 20., 9.00 
ÓRA.
HELYSZÍN: NOVOTEL SZÁLLÓ, BUDAPEST, JAGELLÓ ÚT 1-3., II. BEJÁRAT, BARTÓK 
TEREM. 
PROGRAM:

8.30 Regisztráció
9.30 Megnyitó - dr. Pakucs János elnök Tisztségviselõk megválasztása
9.40 A Magyar innovációs Szövetség 2003. évi tevékenységének értékelése - Bolyky 
János fõtitkár
9:50 Szakmai program
A hazai vállalkozások várakozásai
- dr. Greiner István MISZ-alelnök
A hazai innováció új lehetõségei az EU-csatlakozás küszöbén - dr. Baráth Etele, 
Nemzeti Fejlesztési Hivatal elnöke
- a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke
- a Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács elnöke 11.10 Hozzászólás, vita
12.00 A felügyelõbizottság jelentése - dr. Szarka Ernõ fb-elnök 12.10 
Határozathozatal
12,20 Zárszó, fogadás
A közgyûlés nyilvános.
Részvételi szándékát kérjük, jelezze titkárságunkon: fax: 240-5625, e-posta: 
innovacio@innovacio.hu

MTV1: Híradó / 2004. február 20.

Körzeti Híradó Mûsorvezetõ: Somfay Krisztián 
Somfay Krisztián: - Jó estét kívánok! A  kutatás  és a gyártás közötti út 
zökkenõmentessé tételét tûzte ki célul a közelmúltban megalakult Nemzeti Kutatási 
és Technológiai Hivatal. Az új szervezet célja a magyar versenyképesség javítása. 

Faragó Kata (riporter): - Nem elég egy gyógyszer, egy szoftver, vagy egy új gyártási 
módszer kitalálása, kutatása, ha az egy adott ország számára nem hoz gazdasági 
hasznot. Magyarul ha nem tudják az adott terméket gyártani, majd eladni. Ennek az 
ún. a kutatástól az eladásig folyamatnak zökkenõmentessé tételét hivatott 
menedzselni a januárban létrehozott Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. A 
kutatási tevékenységgel kapcsolatos szellemi bázis 60 %-a egyébként a fõvárosban 
van, mondta a hivatal kijelölt elnöke, Rakusz Lajos. 
Rakusz Lajos (kijelölt elnök, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal): - A 
versenyképességet azzal lehet növelni, hogy a gazdaságban megjelenik a fõ kutatási 
eredmény, a kutatási eredmények alkalmazása felgyorsul, napjainkban ez különösen 
jellemzõ és rendkívül fontos. Csúcstechnológia az, amire szüksége van az országnak, 
a csúcstechnológiához viszont kutatási háttér kell. 
Riporter: - Rakusz Lajos hozzátette, rendkívül fontosnak tartják azt is, hogy a kutatást 
a fiatalok az utánpótlás számára vonzóvá tegyék, hiszen az EU-s csatlakozás után 
csak így lehet versenyképes Magyarország. Ennek elõsegítése érdekében a Magyar  
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Innovációs  Szövetség számos helyszínen elõadásokat tart, valamint lehetõséget ad a 
fiataloknak arra, hogy évente egy nemzetközi versenyen megmérettessenek és 
bemutassák a  kutatás -fejlesztésben elért tapasztalataikat. 

Kossuth Rádió: Déli Krónika / 2004. február 20.

Mûsorvezetõ: Berek Patrícia 

Mv.: - A kis- és középvállalkozások részvételének erõsítését szorgalmazza a fejlesztési 
programokban a Magyar  Innovációs  Szövetség. A szervezet közgyûlésérõl 
jelentkezik Berek Patrícia. 
R.: - Az eredményeknél már csak a tennivalók nagyobbak - lényegében így foglalható 
össze a Magyar  Innovációs  Szövetség beszámolója. A délelõtt kezdõdött 
közgyûlésen az eredmények közé sorolhatta például Pakucs János elnök a Nemzeti 
Technológiai Hivatal megalakulását, az  innovációs  törvény koncepcióját és az  
Innovációs  Szövetség számos szakmai testületben, közhasznú szervezetben és 
alapítványban való részvételét. Nem beszélve az unió által szervezett, Európa-szerte a 
legrangosabb megmérettetésként számon tartott fiatal tudósok versenyérõl, 
amelynek nemzetközi döntõjét tavaly ugyancsak a szövetség rendezhette meg 
Budapesten. Ebbõl és még sok más eredménybõl nyilvánvaló tehát, hogy a szövetség 
mind nagyobb befolyással, érdekérvényesítõ képességgel bír, de hogy mindez 
mekkora feladatot is ró rájuk, jellemzi az a tény, hogy a hazai mintegy harmincezer kis- 
és középvállalkozásból csak 317-en vehettek részt  kutatás -fejlesztési 
tevékenységben - legalábbis az adóhivatal adatai szerint -, holott közel tízszerese is 
lehetne ez a szám. A kis- és középvállalkozások részvételének elõsegítése érdekében 
differenciált rendszerre volna szükség, amelynek alapjait már megvannak - mondta a 
Krónikának Pakucs János elnök. Elmondása szerint általában a feldolgozóipar, a 
vegyipar és a gépészet területén nõtt az export, további feladat tehát ennek a kedvezõ 
tendenciának az erõsítése.

MTV1: Hírmagazin / 2004.február 20.

Mûsorvezetõ: Hegedûs Judit

H.J.: - Január 1 óta mûködik a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, valamint az 
ezt felügyelõ tanács. A cél a magyar versenyképesség javítása úgy, hogy a  kutatás , 
és a gyártás közti út zökkenõmentessé váljék. 
R.: - Nem elég egy gyógyszer, egy szoftver, vagy egy új gyártási módszer kitalálása, 
kutatása, ha az egy adott ország számára nem hoz gazdasági hasznot, magyarul, ha 
nem tudják az adott terméket gyártani, majd eladni. Ennek az úgynevezett a 
kutatástól, az eladásig folyamatnak zökkenõmentessé tételét hivatott menedzselni a 
januárban létrehozott Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal. A kutatási 
tevékenységgel kapcsolatos szellemi bázis 60 százaléka egyébként a fõvárosban van, 
mondta a hivatal kijelölt elnöke Rakusz Lajos.

Rakusz Lajos kijelölt alelnök, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal: - A 
versenyképességet azzal lehet növelni, hogy a gazdaságban megjelenik az új kutatási 
eredmény, a kutatási eredmények alkalmazása felgyorsul, napjainkban ez különösen 
jellemzõ és rendkívül fontos. Csúcstechnológia az amire szüksége van az országnak. 
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A csúcstechnológiához viszont egy kutatási háttér kell.

R.: - Rakusz Lajos hozzátette, rendkívül fontosnak tartják azt is, hogy a kutatást a 
fiatalok az utánpótlás számára vonzóvá tegyék, hiszen az Európai Uniós csatlakozás 
után csak így lehet versenyképes Magyarország. Ennek elõsegítése érdekében a 
Magyar  Innovációs  Szövetség számos helyszínen elõadásokat tart, valamint 
lehetõséget ad a fiataloknak arra, hogy évente egy nemzetközi versenyen 
megmérettessenek és bemutassák a  kutatás -fejlesztésben elért tapasztalataikat.

Duna TV: Duna Híradó / 2004. február 20.

- Mv.: Rangos elismerésben, a Magyar  Innovációs  Szövetség díjában részesült a 
Duna Televízió hét év óta hetente jelentkezõ Heuréka címû mûsora, amelynek egyik 
célja a sikeres  innováció,  a magyar találmányok népszerûsítése. A Heuréka mûhelye 
azért is találtatott érdemesnek a díjra, mert kameráival végigkísérte az európai fiatal 
feltalálók Magyarországon rendezett versenyét. Az errõl készített dokumentumfilmet 
Brüsszelben is elismeréssel fogadták. Az alkotás angol nyelven a világ csaknem 40 
országába jutott el.

Infó Rádió: délután / 2004. február 20.

Kumin Viktória: - A mezõgazdaság fejlesztési stratégiáját kidolgozó szakbizottságok 
felállításáról határoztak az érdekvédelmi szervezetek képviselõi a Nemzeti Agrár 
Kerekasztal plenári ülésén. Az ellenzék pártok nem vettek részt a testület 
munkájában. 
Tancsa Emma: - A plénum elfogadta a 9 szakbizottság 15-20 fos szakértõinek listáját, 
de a marketing, PR, illetve sajtóügyekkel foglalkozó kommunikációs testületrõl hosszú 
vita alakult ki. Végül úgy döntöttek, hogy ennek elnöke Nagy Tamás a Mezõgazdasági 
Szövetkezõk és Termelõk Országos Szövetségének elnöke lesz, tagjait a 9 
szakbizottság delegálja. Külön testület foglalkozik majd a termékpályákkal, a 
földhasználattal, az agrárvállalkozások jövõjével, és az agrárkörnyezet kérdéseivel. A 
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium politikai államtitkára megígérte hogy 
a tárca pénzügyileg és szakmailag is támogatja az agrár kerekasztal munkáját. Szanyi 
Tibor úgy vélte az EU közös agrárpolitikájának átvétele még enged mozgásteret a 
magyar nemzeti agrárstratégia elképzelések megvalósítására. 
Kumin Viktória: - A tejfeldolgozók azt javasolják, hogy a Földmûvelésügyi és 
Vidékfejlesztési Minisztérium költségvetésében az ágazat részére szánt támogatások 
teljes összegét a termelõk megsegítésére fordítsák, közölte a Magyar Tejipari 
Egyesülés szóvivõje.

Tancsa Emma: - Nagy György Éva elmondta, a feldolgozó üzemek Magyarországon 
hazai alapanyagot kívánnak hosszú távon feldolgozni. Ehhez pedig biztos beszállítói 
háttér szükséges. A szóvivõ ugyanakkor jelezte, hogy a környezõ országokban a tej 
felvásárlási ára 5-10 százalékkal alacsonyabb, mint Magyarországon. A Magyar 
Tejipari Egyesülés szerint a feldolgozók nem fizethetnek többet az alapanyagért, mint 
amennyiért azt reálisan fel tudják dolgozni, és el tudják adni. 
Kumin Viktória: - Jónak tartja a Nemzeti Fejlesztési Terv pályáztatását a Nemzeti 
Fejlesztési Hivatal felügyeletét ellátó politikai államtitkár. 
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Tancsa Emma: - Baráth Etele a Magyar  Innovációs  Szövetség közgyûlésén 
elmondta, február 16-tól összesen 15 pályamunka érkezett. Szólt arról is, hogy a terv 
keretében 2006-ig 1365 milliárd forint magyar közösségi és magánfejlesztési forrás 
használható fel. A strukturális alapokban meglévõ 850 milliárd forint 26 százaléka a 
tudás bõvítéséhez köthetõ 3,4 százaléka pedig a kutatásfejlesztési programokra 
fordítható. Baráth Etele felhívta az  Innovációs  Szövetség tagjainak figyelmét arra, 
hogy az uniós pályázatokat magyar nyelven kell beadni, Magyarországon bírálják el, 
ami felgyorsíthatja a döntési folyamatot. Vojki János a Magyar  Innovációs  Szövetség 
fõtitkára arról beszélt, hogy a regionális képviseletek jelentõs szerepet vállaltak az 
adott terület innovációs  lehetõségeinek növelésében. 
Kumin Viktória: - A kormány határozata alapján áprilistól állandó határátkelõhely nyílik 
a debreceni repülõtéren a személyi és áruforgalom számára. Így a létesítmény is 
bekapcsolódhat a nemzetközi menetrendszerû légiforgalomba. 
Tancsa Emma: - Debrecen polgármestere az Info rádióban elmondta, a tervek szerint 
elsõsorban fapados légitársaságok indítanának járatokat az európai nagyvárosokba. 
Kósa Lajos szerint a repülõtér fejlesztése illeszkedik a város gazdaságfejlesztési 
tervezetébe is. A polgármester hozzátette, az önkormányzat az elmúlt években 2 
milliárd forintot költött a létesítmény megvásárlására, és fejlesztésére és a következõ 
években még legalább ugyanennyit kellene fordítani a leszállórendszer megújítására. 
Kósa Lajos szólt arról is, hogy nyáron egy most még meg nem nevezett légitársaság 
12 járatot indít Debrecen és a török Riviéra között, de más járatok indításáról is 
tárgyaltak több légitársasággal. 
Kumin Viktória: - Katona Béla az MSZP frakcióvezetõ helyettese visszavonta 
fellebbezését a Budapesti II., III., kerületi Bíróság 2003. március 27-én hozott ítélete 
ellen. 
Tancsa Emma: - Ezzel jogerõssé vált az elsõ fokon hozott ítélet amely elmarasztalta 
Katona Bélát, amiért megsértette Frayna Imrének, Selmeczi Gabriellának és Varga 
Mihálynak a jó hírnév védelméhez fûzõdõ személyiségi jogait. A bíróság az elégtétel 
megadása mellett a három felperes részére személyenként 250 ezer forint 
megfizetésére kötelezte a szocialista politikust. A Fidesz sajtóosztálya arról 
tájékoztatta az Info rádiót, hogy képviselõik jótékony célra ajánlják fel a bíróság által 
megítélt összegeket. 
Kumin Viktória: - Kiraboltak egy ékszerboltot a fõváros VI. kerületében a Teréz 
körúton. 
Tancsa Emma: - A Brfk. sajtóügyeletese az Info rádióban elmondta, az ismeretlen férfi 
az ékszerbolti eladót fegyverrel megfenyegette majd az üzletbõl több nagyértékû 
ékszert elvitt.

Kormos Endre hozzátette a rablásban senki nem sérült meg.

Index / 2004. február 20.

Lesz pénz az innovációra 
Megnégyszerezõdik az idei évtõl az innovációra fordítható forrás, fejlesztési célokra 
összesen 1336 milliárd forint kerülhet felhasználásra - jelentette ki a Magyar 
Innovációs Szövetség közgyûlésén Barát Etele államtitkár, a Nemzeti Fejlesztési 
Hivatal elnöke. 
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MTV / 2004. február 20.

A Magyar Innovációs Szövetség közgyûlése Jól indult a Nemzeti Fejlesztési Terv 
pályáztatása, már eddig 15 pályázat érkezett be - mondta Baráth Etele, a Nemzeti 
Fejlesztési Hivatal felügyeletét ellátó politikai államtitkár pénteken a Magyar 
Innovációs Szövetség közgyûlésén.

A Nemzeti Fejlesztési Terv keretében 2004-2006 között 1.365 milliárd forint hazai 
közösségi és magán fejlesztési forrás használható fel. Az NFT keretében eddig kiírt 
pályázatokra február 16. óta lehet jelentkezni. 
Kiemelte, hogy a hazai innováció támogatását a Nemzeti Fejlesztési Terv gazdasági 
versenyképesség operatív programja, illetve a regionális fejlesztési operatív 
programja kiemelten kezeli.

Kossuth Rádió: Reggeli Krónika / 2004. február 21.

Vass István Zoltán: - Tudom hogy közhely, de nagy vonalakban mégis igaz, hogy azok a 
vállalkozók képesek talpon maradni a nemzetközi piacon, amelyek képesek 
folyamatosan megújulni is, amelyek valami mással, valami újszerûvel jelentkeznek. 
Ennek kulcsa az  innováció.  Beregh Patrícia tudósítása következik. 
Beregh Patrícia: - Az eredményeknél már csak a tennivalók nagyobbak, lényegében 
így foglalható össze a Magyar  Innovációs  Szövetség beszámolója. Az eredmények 
közé sorolhatta Pakócsi János elnök a Nemzeti Technológiai Hivatal megalakulását az  
innovációs  törvény koncepcióját és az  innovációs  szövetség számos szakmai 
testületben, közhasznú szervezetben és alapítványban való részvételét. Nem beszélve 
az unió által szervezett Európa szerte a legrangosabb megméretetésként számon 
tartott fiatal tudósok versenyérõl, amelynek nemzetközi döntõjét tavaly ugyancsak a 
szövetség rendezhette meg Budapesten. A hazai mintegy 30 ezer kis- és 
középvállalkozásból csak 317-en vehettek részt kutatásfejlesztési tevékenységében, 
legalábbis az Adóhivatal adatai szerint, holott közel tízszerese is lehetne ez a szám. A 
kis- és középvállalkozások részvételének elõsegítése érdekében differenciált 
támogatási rendszerre volna szükség amelynek alapjai már megvannak, mondta a 
krónikána az elnök.

Pakócsi János: - Felmérésein szerint legalább 2-3 ezer olyan vállalkozás van amelyik 
érdeklõdik, affinitást mutat, szeretne  innovációt  megvalósítani a lehetõségei 
azonban korlátozottak Differenciáltan kell hazai kis- és középvállalkozásokat támogatni 
a fejlettségi szintüktõl függõen.
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