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ÖSSZEFOGLALÁS

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

200 . ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL*3-2006

A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) 1990. december 14-én 30 innová-
cióban érdekelt szervezet alapította. A Szövetség az innováció területén műkö-
dő különböző szervezeteket, intézményeket integráló szakmai és érdekvédelmi
Szövetségként jött létre, alapvető célkitűzésnek tekinti az innováció gyorsítá-
sának támogatását, az ország innovációs képességének növelését. Tevékeny-
sége, 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.

2003. január 1. – 2006. december 31. közötti időszakot figyelembe véve
, ugyanakkor meg-

szűnés, felszámolás miatt. 2006. 12. 31-én , a
tagszövetségek révén csatlakozott ún. száma . A
Magyar Innovációs Szövetségbe a 2006. évben 38 új tag lépett be, ugyanakkor
17 megszűnés és egyéb okok miatt kilépett. A tagok az esedékes tagdíjak
fizették be, mely az előző éveknek megfelelő tagdíjfizetési arány.

A Magyar Innovációs Szövetség 2003 óta alkalommal tartott közgyűlést. A
2003. február 20-án rendezett tisztújító közgyűlésen négy évre Vezető
Testületet, valamint elnökségi tagokat választott a közgyűlés. A 2005. február
22-én tartott tisztújító közgyűlésen a Szövetség Vezető Testülete négy új
alelnökkel bővült. A kibővített Vezető Testület 2006-ban is rendszeresen
ülésezett. (A VT 2003. január 1-től átlagosan kéthavonta, összesen
tartott megbeszélést.) A testület figyelemmel kísérte a Szövetség működését,
koordinálta a képviseletek és tagozatok munkáját, ellenőrizte a Titkárság
működését. Döntött a programok kérdéseiben és jelentős kérdésekben
megfogalmazta a Szövetség állásfoglalásait.

A 2003-2006 között eltelt négy év során összesen
alakítottunk ki, ill. tettünk közzé. Ezek közül külön

2004-ben
kidolgozott és a Parlament által, ellen szavazat nélkül elfogadott

, valamint 2003-ban az . A hazai K+F,
ill. innovációs tevékenységgel kapcsolatban a 2006. évben alkalommal adott
ki véleményt, állásfoglalást a Szövetség.
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közvetlen taglétszámunk 122-vel nőtt 58-cal csökkent
közvetlen taglétszámunk 276

„közvetett” tagok 343

94%

4

23-szor

73 véleményt, ill.
állásfoglalást kiemelkedik a
Magyar Innovációs Szövetség által kiemelten támogatott,

Innovációs
Törvény Innovációs Alapról szóló törvény

22

7

*A Szövetség Vezetõ Testülete 2006. január 18-i ülésén fogadta el
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A MISZ , az Alapszabálynak megfelelően évente kétszer,
ülésezett. Tudomásul

vette a Szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szóló Vezető Testületi
beszámolókat. Az elnökségi ülés állandó napirendi pontjaként a Szövetség
elnöke beszámolt az elnökség tagjainak a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról,
ill. a Szövetséget érintő, azzal kapcsolatos fontosabb eseményekről, tenni-
valókról. Az elnöki beszámolót követően, az elnökségi ülések napirendjén, meg-
hívott előadók korreferátumai vagy a kormányzati szervek felkérésére készült
tanulmányok, szakmai vitái szerepeltek.

önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. A
2003-2006 közötti időszakban összesen tagozati ülésre került sor, kü-
lönösen az elmúlt két évben élénkült meg a tagozati munka. A hosszú évek óta
működő tagozataink

mellett 2004. május 12-én,
marketing-szakértő kezdeményezésére, megalakult az

, és azóta is jelentős aktivitást fejt ki. A 2005. október 13-i VT ülésen
jóváhagyták az Innovációs Infrastruktúra Tagozat átalakulását

(vezetője ), míg a 2005. november 18-i ülésen
a megalakulását, (tagozatvezető:

, az FVM MI főigazgatója).

Szövetségünk az elmúlt négy évben is komoly szerepet
vállaltak a régiók innovációs potenciáljának növelésében. A képviseletek jelentős
szerepet játszanak a MISZ országos akcióihoz, minisztériumi programokhoz
kapcsolódó információ terjesztésében is, elsősorban közvetlen kapcsolataik,
valamint egyetemi előadások, tájékoztatók stb. révén.

2003-2006 között is törekedtünk arra, hogy
során minden innovációval kapcsolatos eseményről vagy elgondolásról

tagvállalataink, tagozataink és esetenként ad hoc bizottságaink javaslata alapján
elmondjuk véleményünket. Képviselőinken, megbízottainkon keresztül köz-
vetlenül is próbáltuk tagvállalataink érdekeit képviselni többek között a Magyar
Akkreditációs Bizottságban, a Felsőoktatási Tudományos Tanácsban, a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara és a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége
innovációs testületeiben. Mind emellett számos közhasznú szervezetben,
alapítványban, kuratóriumban működünk közre. Alapító társtulajdonosként és
szakmai befektetőként számos innovációs szervezet létrehozását segítettük.
Meghatározó módon veszünk részt az INNOSTART Nemzeti Üzleti Innovációs
Központ irányításában és működtetésében.

Elnöksége a 2003-
2006 közötti időszakot tekintve összesen nyolcszor

Tagozataink
25

(Felsőoktatási Tagozat, Vállalkozás-fejlesztési Tagozat,
Non-profit Tagozat, K+F Tagozat) Dr. Cseh Ildikó

Innovációs Marketing
Tagozat

Innovatív KKV-k
Tagozattá Polgárné Májer Ildikó

Szövetség Agrár Innovációs Tagozatának
Dr. Fenyvesi Lászlót

regionális képviseletei

érdekérvényesítő tevékenysé-
günk

7



2006-ben is szoros munkakapcsolatban álltunk társszervezeteinkkel. Több
esetben együttes állásfoglalást fogalmaztunk meg, közös rendezvényeket, sajtó-
tájékoztatókat bonyolítottunk le.

A Szövetség 2006-ban, az előző évekhez hasonlóan, alkalommal
jelentettük meg, minden páratlan héten. A lap legtöbbször 20 oldalas
terjedelemben készült, így összesen mintegy 450 oldal információt
közvetítettünk a több mint 1500 címzetthez (kb. 5-6000 olvasóhoz). A Hírlevél a
Szövetség (www.innovacio.hu) is olvasható. Jelenleg az
1500 olvasó közül 1380-an e-mailen keresztül is értesülnek a legfontosabb
hírekről. Nyomtatott formában postai címre jut el a Hírlevél.
2003. januárjától működött Szövetségünk új arculatú, magyar nyelvű honlapja,
majd 2005. június 1-től teljesen átalakítva (magyar és angol nyelven) innovációs
portálként működött tovább.

A 2005-ben, Visegrádon megalakult
két alkalommal is tartott országos találkozót 2006-ban. Február 3-

án, az MSZH-ban a szellemi tulajdonjog formáiról, míg szeptember 2-án a
nádasdladányi Nádasdy Akadémián a külföldön megszerzett tudás magyar-
országi hasznosításával kapcsolatosan hallhattak érdekfeszítő előadásokat, ill.
vitathatták meg álláspontjaikat, ismertethették tapasztalataikat a MAFITUD
tagjai.

Szövetségünk, 2006-ban, a Bolgár Menedzsment és Technológiai Intézettel
közösen első alkalommal hirdetett a csúcstechnológia területén

címmel, az USA-beli „Intel
Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge” program részeként.
Magyarországról a „Jégzselé, az első nanotech ital” c. terv fiatal készítői 2000
dolláros 3. díjban részesültek a szófiai, hét ország részvételével rendezett
regionális döntőn.

Nagy siker volt, hogy 2003-ban, az Oktatási Minisztériummal közösen a Magyar
Innovációs Szövetség rendezhette meg a 15. EU Fiatal Tudósok Versenyét, a
budapesti Millenáris Parkban. A verseny a magyar fiatalok szempontjából óriási
sikerrel zárult. A verseny másfél évtizedes történetében még sohasem volt
példa arra, hogy egy ország 4 díjat is elhódítson. Versenyzőink egy első, egy
második, és két különdíjat szereztek. Az EU-döntőkön azóta is rendre jól
szerepeltek a magyar fiatalok, 2006-ban 1 db II. díjat és 2 db különdíjat nyertek
versenyzőink.

Több ismert, évenként ismétlődő, országos jelentőségű,
is szerveztünk az elmúlt 4 évben:

Hírlevelét 23

innovációs portálján

már csak 650

Magyar Fiatal Tudósok Társasága
(MAFITUD)

Innovációs
Technológiai Üzleti Terv Versenyt, NOVATechCom

innovációt népsze-
rűsítő rendezvényt
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az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt,

a , mely a hagyományoknak megfele-
lően a 2006. évben is jelentőségének megfelelően zajlott. A

, köztársági elnök által átadott Nagydíjat a kapta
meg a „Lisonorm gyógyszerkészítmény” c. innováció megvalósításáért.

az Szellemi Termék Börzét.

A szakmai tevékenységek és a rendezvények szervezésében, menedzselésében
a Szövetség kiemelkedő munkát végzett. Úgy gondoljuk, hogy
Szövetségünk a fentiek, ill. a mellékelt részletes írásos beszámoló alapján az
elmúlt 4 évben, így a 2006. évben is eredményesen dolgozott.

Az innovációbarát gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében tett
erőfeszítések alapján sikerült elérni, hogy Szövetségünknek és tagjainknak
legyen beleszólása a gazdaság működési feltételeinek alakításába. Növeltük
elismertségünket, megoldásra váró javaslatainkat a kormányzati szervek jól
fogadták.

Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket a
közvéleménnyel is megismertessük. A hazai sajtóban rendszeresen szerepelt a
MISZ, csak 2006-ban több mint 138 tudósítás jelent meg a Szövetség
tevékenységéről. Gazdálkodásunk mindvégig takarékos, likviditásunk megfelelő
volt.

Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot
dr. Sólyom

László Richter Gedeon Rt.

Innoforum

Titkársága

®

dr. Pakucs János s.k.
elnök

Bolyky János Antal s.k.
főtitkár

Budapest, 2006. december

Rövid összefoglalás 79
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RÉSZLETES BESZÁMOLÓÉRTÉKELÉS, A MAGYAR
INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG TEVÉKENYSÉGÉRŐL

A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) 1990. december 14-én 30 inno-
vációban érdekelt szervezet alapította. A Szövetség az innováció területén
működő különböző vállalkozásokat, intézményeket integráló szakmai és ér-
dekvédelmi szövetségként jött létre, alapvető célkitűzésének tekinti az innováció
gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének növelését.

Ennek érdekében, stratégiája szerint:
kiemelten kell ösztönözni a gazdaság szerkezetváltását elősegítő, a vállalko-
zások – elsősorban az innovatív vállalkozások – piaci helyzetét és a verseny-
képességüket döntő mértékben meghatározó innovációt, ill. kutatást, műsza-
ki fejlesztést,
javítani kell a vállalkozások pénzpiaci helyzetét, ezen belül különösen a banki
hitelezés és garancia vállalás gyakorlását, valamint a magvetőtőke, induló-
tőke finanszírozás lehetőségét, továbbá kedvezőbbé kell tenni a jelentős
hozzáadott értéket tartalmazó export finanszírozási feltételrendszerét,
biztosítani kell, ill. el kell érni, hogy

offenzív, a fejlődést segítő gazdaságpolitika érvényesüljön,
korszerű és magas színvonalú legyen az oktatás, ezen belül a felsőoktatás,
az innovációt ösztönző közvetlen és közvetett eszközök komplex rendszere
minél előbb kiépüljön.

A célok megvalósítása érdekében célkitűzése, hogy minél több, az innováció
területén vagy azzal határos területen működő szervezettel alakítson ki együtt-
működést elsősorban azért, hogy a magyar gazdaságban minél nagyobb súllyal
képviselhesse az innováció érdekeit.

A Szövetség tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolata alap-
vetően 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 tagvállalatok véle-
ménye, javaslatai alapján alakítjuk ki. Ennek alapja az információk kölcsönös és
állandó cseréje, a tagozatok és régiók delegáltjaiból álló ad hoc szakértői bizott-
ságok és más fórumok működtetése.

Az innováció társadalmi elismertségét pályázatok, versenyek, szellemi termék-
börzék mellett különböző fórumok, rendezvények szervezésével kívánjuk növelni.

�

�

�

�

�

�

�

�
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1. SZERVEZETI ÉLET

A 2003. január 1.-2006. december 31. közötti időszakot figyelembe véve
közvetlen , ugyanakkor 58-cal csökkent megszű-
nés, felszámolás és egyéb okok miatt. Elmondható, hogy a közvetlen taglét-
szám 2003 óta évről évre folyamatosan emelkedik!

Csak a 2006. évi adatokat figyelembe véve; a Szövetség közvetlen taglét-
száma 255-ről (az adott tárgyévben 38 új taggal bővült,
ugyanakkor 17-tel csökkent), a „közvetett” tagok száma 305-ről .

A -os évben a budapesti tagok az esedékes tagdíjak 94 %-át, a régiók
pedig 94 %-át fizették be , mely az előző évekhez hasonló
tagdíjfizetési arány.

minden évben
Szövetségünkhöz.

TAGL TSZ M ALAKUL SAÉ Á Á

taglétszámunk 122-vel nőtt

276-ra emelkedett
343-ra nôtt

2006
(összesítve 94%)

2003 és 2006 között a kiszámlázott tagdíjak több mint
90 %-a befolyt

1. Agrárlogisztikai Intézet

2. ComInnex Zrt.

3. Pintz és Társai Szabadalmi és
Védjegy Iroda

4. Magyar Faraday Kutató-Fejlesztő
Tudományos Egyesület

5. Semmelweis Egyetem

6. AAM Vezetői Informatikai
Tanácsadó Rt.

7. Készenlét Rt.

8. DEKUT Debreceni
Kutatásfejlesztési Kht.

9. PÉTÁV Kft.

10. CZINOVA Kft.

11. AUDITKER Kft.

12.Nyugat-Magyarországi Egyetem
Mezőgazdaság- és Élelmiszertudo-
mányi Kar

13. Szegedi Tudományegyetem
Szegedi Élelmiszeripari Főiskolai Kar

14. Hídépítő Zrt.

15. Diabet Trade Kft.

16. Tova-Partner Kft.

17. KOPROX Kft.

18. Fővárosi Vízművek Zrt.

19. SaveAs Szolgáltató és
Tanácsadó Zrt.

20. Corvus Aircraft Kft.

21. Schült Antal, egyéni vállalkozó

22. Investment 2000 Bt.

23. Oskolás Intézet Kft.

24. Bereczk János, egyéni vállalkozó

25. Innováció Határok Nélkül
Közhasznú Egyesület

26. TRIGON Elelctonica Kft.

Részletes értékelés, beszámoló 81

A 2006. évi új belépők:
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K ZGY L SÖ Û É

A Magyar Innovációs Szövetség 2003 óta alkalommal tartott közgyűlést.

Az elmúlt négy év során, közgyűlé-seinken részt vett és korreferátumot tartott:
a gazdasági és közlekedési miniszter,
az oktatási miniszter,
a Magyar Tudományos Akadémia,
a Nemzeti Fejlesztési Hivatal,
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara,
a Kutatási Technológiai Innovációs Tanács

elnöke.

A 2003. február 20-án rendezett tisztújító közgyűlésen négy évre Vezető
Testületet (l. alább), valamint elnökségi tagokat választott a közgyűlés:

4
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27. K. Lemotions Kft.

28. Főiskolás és Egyetemista
Vállalkozók Országos Szövetsége

29. Európai Tudásközpont Kft.

30. Iparművész Design Outsourcing
Management I.D.O.M. (zoom és
modell bt.)

31. KINCS Szentendrei Kistérségi
Innovációs Egyesület

32. X10D International IT Service Kft.

33. Hyperteam Üzleti és Informatikai
Tanácsadó Kft.

34. ‘77 Elektronika Műszeripari Kft.

35. UNIVERSIS Mérnöki Iroda Kft.

36. Micro Europe Kft.

37. Empirica Gazdasági és
Társadalomkutató Intézet Kft.

38. JNSZ Megyei Gazdaságfejlesztő
Kht.

7
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A Felügyelő Bizottság elnökének, , nyugalmazott MSZH-elnököt
választotta a közgyűlés.

A 2005. február 22-én tartott tisztújító közgyűlésen a Szövetség Vezető
Testülete négy alelnökkel

, MATÁV KPI igazgatója,
, ComGenex vezérigazgatója,

, GE Hungary Rt. alelnök,
, Cellum igazgatója

bővült.

A 2005. évet lezáró éves, rendes közgyűlést 2006. február 23-án, a Novotel
Szállóban tartottuk. A közgyűlés előadásait , a Magyar
Tudományos Akadémia elnöke, , a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara elnöke és , a Magyar Innovációs Szövetség
alelnöke tartották. A közgyűlésen 132 tagintézmény és 71 meghívott vendég
vett részt.

, elnök a közgyűlés zárásaként két határozati javaslatot
terjesztett elő:

A közgyűlés támogatja a Magyar Innovációs Szövetség tevékenységét, és
elfogadja a 2005. évi tevékenységről szóló beszámolót.
A közgyűlés elfogadja a Felügyelő Bizottság írásos jelentését és szóbeli
kiegészítését.

Az előterjesztett két határozatot egyhangúlag elfogadta a közgyűlés.

Szarka Ernőt

Koós Attila
Dr. Ürge László
Vámos Zoltán
Várkonyi Attila

dr. Vizi E. Szilveszter
dr. Parragh László

dr. Závodszky Péter

Dr. Pakucs János

�

�

�

�

�

�
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Elnök

dr. Pakucs János
OLAJTERV Fővállalkozó és Tervező Rt.

dr. Závodszky Péter

dr. Pálmai Zoltán

Magyar Tudományos Akadémia SZBK
Enzimológiai Intézet
akadémikus, tudományos tanácsadó

INNOTECH Műegyetemi Innovációs
Park Kft.
kandidátus, ügyvezető igazgató

Alelnök

dr. Szabó Gábor

dr. Greiner István

Szegedi Tudományegyetem
tud. dokt., tszv. egyetemi tanár

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
tud. dokt., kutatási igazgatóh.

Főtitkár

Bolyky János Antal
COVENT Tőke Befektető Zrt.
vezérigazgató

7
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VEZET EST LETI, ELN KS GI L SEKÕT Ü Ö É Ü É

A Magyar Innovációs Szövetség Vezető Testülete (VT) 2003. január 1-től eltelt
időszakban összesen ülésezett, azaz átlagosan kéthavonta.

2006-ban a következő időpontokban tartott üléseket: 2006. január 19-én, má-
jus 5-én, június 13-án, szeptember 22-én, október 27-én és december 12-én.

Az elmúlt négy évet tekintve, 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 szö-
vetségi állásfoglalásokkal kapcsolatban.

A 2006. januári ülésén a VT kiemelten foglalkozott a kormányzati szervek,
elsősorban az NKTH által kiírt pályázatokkal kapcsolatos tagintézményi
észrevételekkel. Szövetségünk a felmerült ügyek miatt kérte a Hivatalt felü-
gyelő gazdasági és oktatási minisztereket, hogy tájékoztassák a nyilvános-
ságot a valós helyzetről és a meghozandó esetleges változtatásokról.

A Vezetőség a május 5-i ülésén megtárgyalta a 16 szervezet által kiadott
című kiáltványt, melyhez Szövetségünk csatla-

kozott. A kiáltványban az aláíró szervezetek – pártsemlegesen – megállapo-
dásra hívták a magyar Országgyűlés pártjait, a Magyar Köztársaság újonnan
megalakult Kormányát, hogy közösen, felelősen és együtt tegyenek az ország
felemelkedéséért.

Már az év közepén megkezdte a Testület a 2007. évi tisztújító közgyűlésre való
felkészülést. A 2006. június 13-i VT-ülésen , elnök kérte a
tisztségviselőket, döntsék el, hogy vállalnának-e jelölést. A VT egyhangúlag
megszavazta, hogy alelnököt, általános alelnöknek tekinti, és
június 13-tól így jelenítette meg a kommunikációban.

A 2006. szeptember 22-i ülésen a VT áttekintette és megvitatta az elkészített
javaslatot az Alapszabály és az SZMSZ-ének módosításával kapcsolatosan.
Egyhangú javaslat szerint a jelenlegi Vezető Testületnek hívott operatív testület
Elnökség néven folytatná munkáját, a mostani Elnökség pedig Választmány
néven szerepelne. A tervezett Választmány fele delegált (társult szövetségek
elnökei, regionális igazgatók, tagozati elnökök), fele választott tagokból jön
létre. A VT tagjai a 14 tagú elnökség mellett foglaltak állást, majd egyhangúlag
döntöttek arról, hogy 6 alelnököt javasolnak.

A Jelölő Bizottság az Alapszabály módosítási javaslat, VT általi végleges
elfogadása után megkezdte munkáját.

23-szor

„Megállapodást a jövőnkért!”

dr. Pakucs János

Dr. Szabó Gábor
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A 2006. október 27-i Vezetőségi ülés fő témája a Magyar Innovációs Szövetség
és az Innostart által elkészített Innováció menedzsment e-learning képzés és a
korábban kiadott Innovációs Menedzser kézikönyv volt, melynek tapasztalatairól
számolt be a tananyag egyik szerkesztője, .

A tananyag elkészültével a Szövetség, ill. az Innostart 2006. november
hónapban megkezdte az e-learning tanfolyam hirdetését a médiában. A kép-
zésre az első hónapban, több mint 150 fő jelentkezett be.

A december 12-i ülésen a VT többek között a tisztújító közgyűlésre készült,
döntött a helyszínről, valamint az éves beszámoló kiegészítését kérte.

A MISZ , az Alapszabálynak megfelelően évente kétszer,
ülésezett.

Az elnökségi ülés állandó napirendi pontjaként a Szövetség elnöke beszámolt az
elnökség tagjainak a legutóbbi ülés óta elvégzett munkáról, ill. a Szövetséget
érintő, azzal kapcsolatos fontosabb eseményekről, tennivalókról.

Az elnöki beszámolót követően, az elnökségi ülések másik napirendi pontjaként,
meghívott előadók korreferátumai vagy a kormányzati szervek felkérésére
készült tanulmányok, szakmai vitái szerepeltek napirendként.

2003 óta a Magyar Innováció Szövetség elnökségi ülésein előadást tartott:

A MISZ elnöksége a 2006. évben május 25-én és november 28-án tartott
kibővített ülést.

dr. Pakucs János

Elnöksége a 2003-
2006 közötti időszakot tekintve összesen nyolcszor

Dr. Szabó Sándor, GKM Befektetési Főosztályának főosztályvezető-
helyettese: „A Gripen-ellentételezési politika új irányai, ill. K+F projektek
lehetőségei”

Dr. Bendzsel Miklós, Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke: „Az MSZH
VIVACE-programja, ill. az ún. „szoftver szabadalom”

Dr. Vass Ilona, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnökhelyettese:
„Az Innovációs Alap 2004. évi felhasználása”

Dr. Egyed Géza, GKM szakállamtitkár: „Központi inkubációs program és
magvető tőke alap”

Dr. Matolcsy György, volt gazdasági miniszter, a Gazdasági Konzultáció
vezetője: „A 2006-2010 közötti időszakra tervezett gazdaságpolitikai
koncepció”

�

�

�

�

�
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A május 25-i ülésen a GKM megbízásából készített
című munkaanyagot vitatták meg az elnökség tagjai. Beve-

zetőként , elnökségi tag, a tanulmány egyik szerkesztője
ismertette a munkaanyag felépítését, tematikáját, majd az előzetesen felkért
opponensek , és kép-
viseletében ismertették álláspontjaikat az anyagról. Az el-
hangzottak összesítését követően a Magyar Innovációs Szövetség megjelen-
tette a kézikönyvet, melynek oktatását 2006 őszétől e-learning képzés formá-
jában is beindította.

A november 28-i elnökségi ülésen a Szövetség regionális igazgatói (
, , , és

, míg távollétében , a Miskolci Egyetem
rektora és , elnökségi tagok) számoltak be éves tevékenysé-
gükről, ill. az egyes régiók innovációs helyzetéről, kezdeményezéseiről.

„Innováció menedzsment a
gyakorlatban”

dr. Papanek Gábor

Dr. Balogh Tamás Dr. Buzás Norbert Dr. Patkó Gyula
Dr. Szintay István

Budavári
László dr. Harangozó István dr. Mogyorósi Péter Higi Gyula dr. Horváth
Géza dr. Siposs István dr. Patkó Gyula

Vékony Sándor

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

TAGOZATOK

A Magyar Innovációs Szövetség tagozatai önállóan működnek, tevékenységüket
tagozati elnökök irányítják. Egyes konkrét feladatokra ad hoc bizottságokat
szerveznek.

A 2003-2006 közötti időszakban összesen tagozati ülésre került sor,
különösen az elmúlt két évben élénkült meg a tagozati munka.

A hosszú évek óta működő tagozataink
mellett 2004. május

12-én, marketing-szakértő kezdeményezésére, megalakult az
, és jelentős aktivitást fejtett ki.

A 2005. október 13-i VT ülésen jóváhagyták az Innovációs Infrastruktúra
Tagozat átalakulását (vezetője

), míg a 2005. november 18-i ülésen a
megalakulását, (tagozatvezető: , az FVM MI

főigazgatója). Az utóbbi Tagozat gyakorlatilag az összes hazai agrár innovációs
szervezetet magában foglalja, és összesen több mint 70 intézményi tagja van.

25

(Felsőoktatási Tagozat, Vállalkozás-
fejlesztési Tagozat, Non-profit Tagozat, K+F Tagozat)

Dr. Cseh Ildikó
Innovációs Marketing Tagozat

Innovatív KKV-k Tagozattá Polgárné Májer
Ildikó Szövetség Agrár Innovációs
Tagozatának Dr. Fenyvesi Lászlót
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A Tagozat létrejöttével a Magyar Innovációs Szövetség a teljes hazai gazdaság
innovációs szakmai érdekképviseleti szervezetévé vált.

A 2006. év során – kivéve – valamennyi tagozat aktív
munkát folytatott.

A január 19-i Vezető Testületi ülést követően megújult a Szövetség Felsőoktatási
Tagozata is. A VT megköszönte , tagozati elnök eddigi mun-
káját és egyidejűleg, egyhangúlag megbízta , a Szegedi
Egyetem innovációs igazgatóját a tagozat vezetésével. A megújult Felsőoktatási
Tagozat 2006. május 10-én tartotta első összejövetelét

témakörben.

A tagozati elnök által irányított és a négy év alatt a legaktívabb
a 2006. évben kétszer ülésezett. 2006. április

3-án cím-
mel, míg november 23-án , a GKM gazdaságfejlesztési szakállam-
titkára a címmel tartott előadást.

Az marketing-szakértő veze-
tésével stílszerűen az cím-
mel tartotta 2 éves születésnapi ülését, 2006. március 11-én.

Az – vezetésével – április 13-án
az

címmel tartott műhelymegbeszélést a CHIC Közép-magyar-
országi Innovációs Központtal és az Ipari Parkok Egyesületével együttműködve,
az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központban.

Június 14-én a

témakörben tartott együttes ülést.

Az Agrár Tagozat rendezvényére – tagozatelnök irányí-
tásával – 2006. november 3-án Gödöllőn, az FVM Mezőgazdasági Gépesítési
Intézetben került sor, melyen többek között , FVM államtitkár,

, a MISZ elnöke, , az Észak-Alföldi Regionális
Agrár-Innovációs és Technológiai Központ Kht. igazgatója tartott ismertetőt.

Az vezette K+F Tagozat 2006. november 7-én
címmel tartotta újjáalakuló ülését,

melyen meghívott előadóként , főosztályvezető (GKM) vett
részt. Korreferátumot tartott , tagozati elnök,

a Non-profit tagozatot

dr. Rohács József
dr. Buzás Norbertet

„Az egyetemek
szellemi alkotás-kezelési szabályainak összehasonlítása, a 'legjobb gyakor-
lat' keresése”

dr. Osman Péter
Vállalkozás-fejlesztési Tagozat

„Hogyan segíti majd a cégeinket a Magyar Vállalkozások Bankja”
Egyed Géza

„GKM fejlesztési tevékenysége”

Innovációs Marketing Tagozat Dr. Cseh Ildikó
„Ünnepeljünk együtt! Névnapok és Születésnapok”

Innovatív KKV-k Tagozat Polgárné Májer Ildikó
„Innovatív vállalkozások szerepe a Lisszaboni Stratégia sikeres hazai

megvalósításában”

Felsőoktatási Tagozat és az Innovatív KKV-k Tagozat közösen
a „Hasznosító vállalkozások (spin-off cégek) indítási és működési feltéte-
leinek javítása”

dr. Fenyvesi László

Gőgös Zoltán dr.
Pakucs János dr. Popovics László

dr. Inzelt Péter „K+F koncepció
és támogatási rendszerek az NFT 2-ben”

Dr. Balogh Tamás
Dr. Inzelt Péter Dr. Ruppert
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László Monszpart
Zsolt

, a Közlekedéstudományi Intézet Kht. ügyvezető igazgatója és
, az Ericsson Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese.

SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A Magyar Innovációs Szövetség szakmai munkájához tartozik a hazai innová-
ciót, kutatás-fejlesztést érintő események, kormányzati döntések véleménye-
zése, a tagvállalatok felénk tett javaslatainak összegzése és azok egységesített,
szövetségi állásfoglalás formájában történő eljuttatása a döntéshozó szervek,
ill. a média segítségével a nyilvánosság felé.

A 2003-2006 között eltelt négy év során összesen
alakítottunk ki, ill. tettünk közzé. Ezek közül külön kiemelkedik a Magyar

Innovációs Szövetség kiemelt támogatásával, 2004-ben kidolgozott és a Parla-
ment által, ellen szavazat nélkül elfogadott , valamint 2003-
ban az .

A Magyar Innovációs Szövetség már 1990-ben az alábbi javaslatot tette: „A
fejlett országok tapasztalatai alapján, többek között a műszaki fejlesztés tár-
sadalmi rangjának a megszerzése és a biztonság érdekében egy innovációs tör-
vény megalkotása elengedhetetlenül szükséges.”

Úgy gondoljuk, hogy
Örvendetesnek

ítéljük azt is, hogy az elmúlt időszakban jelentős forrásokkal működött az
Innovációs Alap, sajnálatos azonban, hogy az Alap forrásaiból a vártnál és szük-
ségesnél kisebb mértékben részesültek a kis- és közepes vállalkozások.

A Magyar Innovációs Szövetség 2006. januárjától az alábbi véleményeket, ill.
állásfoglalásokat adta ki:

2006. január 31.: Vélemény a versenyképességi Operatív Program "draft"
változatáról

2006. február 1.: A MISZ Vezetősége nevében levelet juttattunk el
és minisztereknek, a Nemzeti Kutatási és

Technológiai Hivatal és a pályázati rendszer működésének racionalizálásával
kapcsolatosan.

2006. február 3.: Észrevételek a Nemzeti Környezettechnológiai Akció-
tervről készült kormány-előterjesztéshez, melyet megküldtünk a KvVM-nek és
az MGYOSZ-nak.

73 véleményt, ill. állás-
foglalást

Innovációs Törvény
Innovációs Alapról szóló törvény

ezen javaslatunk törvényerőre emelkedése az elmúlt
négy, ill. 14 év egyik legjelentősebb szakmai eredménye!

Dr.
Magyar Bálint Dr. Kóka János

�
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2006. február 13.: Vélemény a „Magyar Köztársaság tudomány-, techno-
lógia- és innovációpolitikai középtávú stratégiája a versenyképesség ösztönzé-
sére” c. tervezetről

2006. február 27.: Szakmai vélemény a VEGOP febr. 9-I változatáról

2006. február 28.: Közgyűlési állásfoglalás a hazai K+F, ill. innováció szük-
ségességéről

2006. március 7.: Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs
projektek közfinanszírozású támogatásáról szóló kormányrendelet-tervezet
egyes fejezeteiről

2006. március 9.: Vélemény a Versenyképes Gazdaság Operatív Program
(VEGOP) tervezett intézkedéseiről

A munkaügyi miniszter felkérte Szövetségünket, hogy fejtse ki véleményét az
Emberi erőforrások fejlesztése operatív program stratégiájával és priori-
tásaival kapcsolatos tervezetről, melyet elkészítettük.

2006. március 22-én az NKTH székházában kerekasztal-megbeszélésre
került sor a Magyar Köztársaság Kormányának kutatás-fejlesztési és inno-
váció-politikai középtávú stratégiájáról.

2006. április 25-én sajtótájékoztatót tartott 16 szervezet a „Megállapodást
a jövőnkért!” című kiáltvánnyal kapcsolatban a Kempinski Szállóban. A kiált-
ványt megjelentető 16 szervezet, köztük a Magyar Innovációs Szövetség,
gazdasági megállapodásra hívja a magyar Országgyűlés pártjait, a Magyar
Köztársaság új Kormányát, hogy közösen, felelősen és együtt tegyenek az
ország felemelkedéséért.

2006. május 9-én véleményt adtunk ki a Versenyképes Gazdaság Operatív
Program (VEGOP) 2.0. változatáról.

2006. június 27-én véleményt adtunk ki a Környezetvédelmi Operatív
Programról, melyet megküldtünk a Környezetvédelmi Minisztériumba.

Az Informatikai Érdekegyeztető Fórum (Inforum) felkérésére az „Előzetes
adalékok a Magyar Információs Társadalmi Charta elkészítéséhez” című
dokumentummal kapcsolatban Szövetségünk kifejtette az álláspontját.

2006. augusztus 2.: Újabb vélemény a „Tudás, Alkotás, Érték”, a Magyar
Köztársaság Kormányának kutatás-fejlesztés és innováció-politikai középtávú
stratégiája a gazdasági versenyképesség ösztönzésére c. anyag P26
változatáról.
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Az Agrárkutató Intézmények Országos Szövetsége (AIOSZ) felkérésére,
véleményeztük az Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Tervet.

Véleményeztük az „Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növe-
kedés - 2007-2013 második olvasatáról” c. munkaanyagot, melyet

megküldtünk kormánybiztosnak.

Javaslatot készítettünk a GKM részére a gazdaságfejlesztési program kere-
tében alkalmazandó biztosítékok körének felülvizsgálatával kapcsolatban.

2006. szeptember második felében Bajnai Gordon kormánybiztos felkéré-
sére Szövetségünk kialakította véleményét a „Felülvizsgált Nemzeti Lisszaboni
Akcióprogram a növekedésért és a foglalkoztatásért” című anyagról.

2006. november 8-án véleményt adtunk ki a Gazdaságfejlesztési Operatív
Program 3. változatáról, a Nyugat-dunántúli Régió Operatív Programjáról, a
Közép-dunántúli Régió Operatív Programjáról, észrevételeztük a Környezet és
energia Operatív Program 2007-2013 egyeztetési változatát, valamint „A
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalról és egyes, a kutatás-fejlesztést és
az innovációt érintő jogszabályok módosításáról” c. kormány-előterjesztés
tervezetet.

2006. november 9-én állásfoglalásban jelentettük ki, hogy a Magyar Inno-
vációs Szövetség támogatja a kutatás-fejlesztésre fordított összeg levonását
a szolidaritási adóból.

Az „Ipari Park” címről és az ipari parkok fejlesztését szolgáló rendszer műkö-
déséről szóló 186/2005. (IX. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló kor-
mány-előterjesztés tervezetét a GKM felkérésére véleményeztük. Az állás-
foglalást megküldtük Dr. Kákosy Csaba, kabinetfőnöknek.

2006. november 28-án közös nyilatkozatot adtunk ki a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatallal, a Magyar Szabadalmi Hivatallal, a Tudományos Új-
ságírók Klubjával és a HEURÉKA-Solart-filmmel, melyben a tudományos kom-
munikáció erősítésének szükségszerűségére hívjuk fel a média figyelmét.

2006. december 12-én véleményt adtunk ki „A Kormány középtávú tudo-
mány-, technológia- és innováció-politikai stratégiájának céljairól és elveiről”
szóló kormány-előterjesztés tervezetéről.

2006. december 21-én véleményt adtunk ki a gazdasági és közlekedési mi-
niszter által az Országos Érdekegyeztető Tanács részére készített „A kis- és
középvállalkozások fejlesztésének koncepciójáról” szóló előterjesztésről.

Állásfoglalásainkat, javaslatainkat Hírlevelünkben és teljes terjedelemben
internetes portálunkon folyamatosan közreadtuk.

2006.
augusztus 30-án Bajnai Gordon

(www.innovacio.hu)
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„INNOVÁCIÓS MENEDZSER KÉPZÉS” KÉZIKÖNYV ÉS E-LEARNING OKTATÁS

TÉRÍTÉSMENTESEN LETÖLTHETŐ

TISZTSÉGVISELŐINK ÉS VEZETŐ KÉPVISELÕINK ELŐADÁSAI

A 2006. évet átölelő szakmai tevékenységek közé tartozik az is, hogy a Magyar
Innovációs Szövetség – a GKM támogatásával – próbálta meg a hazai

elterjesztése, ill. kiszélesítése érdekében egy
kézikönyvben összefoglalni a témában szerzett eddigi elméleti és gyakorlati
tapasztalatokat.

A kézikönyv elsősorban a felsőfokú végzettséggel rendelkező gazdasági és
műszaki szakemberek számára adhat segítséget. A 220 oldalas anyag három
fő részből áll:

az innováció alapvető ismereteinek összefoglalása
az innováció menedzsment gyakorlata, és
a legfontosabb innovációs projekt menedzsment feladatok összefoglalása.

A kézikönyv a
.

A kézikönyv felhasználásával, 2006. őszétől, az Innostart közreműködésében,
33 önálló blokkra bontva megkezdődött az innovációs menedzser képzés
anyagának oktatása is.

A tananyag széles körben hasznosítja az elektronikus oktatás lehetőségeit.
Kiemeli a legfontosabb tudnivalókat, elválasztva ezektől a háttér-információkat.
Mintegy 30 animáció révén már a tananyag keretében segíti a súlyponti
tanulnivalók pontos elsajátítását. Majd egy-egy (2-3 fejezetből álló) modul végén
20-20 kérdésből álló vizsga-feladatot ad, s a valamennyi modul elsajátítását
tanúsító feladat-megoldás után bizonyítványt állít ki a tanulmányok sikeres
elvégzéséről.

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjai és vezetői a fentebb említett
állásfoglalásokon, véleményezéseken, tanulmányok készítésén túlmenően
2003 és 2006 között évente jelentős, szakmai fórumon,
konferencián prezentáció keretében adtak elő, ill. képviselték Szövetségünket.

A 2006. évben az alábbi országos, szakmai rendezvényeken, konferenciákon
tartottak előadást:

elsőként
innovációs menedzser képzés

www.innovacio.hu c. innovációs
portálról

elektronikus (e-learning)

átlagosan 15-20

�

�

�
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2006. május 9. „Innovációs Menedzserképzés a régiókban”, előadó:
, helyszín: Miskolc

2006. május 25. „Innováció és Technológia Transzfer egyetemi környe-
zetben”, előadó: , helyszín: Debreceni Egyetem

2006. május 31. „Innovációs lehetőségek a felsőoktatásban - A tudomány
Kar-nyújtásnyira a gazdaságtól”, előadó: , helyszín:
Pannon Egyetem, Veszprém

2006. június 7. „Vitadélután - Innováció menedzsment a gyakorlatban”, beve-
zető előadás: , előadó: , helyszín: Buda-
pest, Kossuth Klub

2006. június 15. Business Class Kiadó sajtótájékoztató - „Versenyképesség,
régiók, innováció 2006” c. kötet bemutatása, előadó: ,
helyszín: Budapest, MTA Klubja

2006. június 22. „Európai Innovációs Dialógus”, előadó: ,
helyszín: Budapest, Béke Hotel

2006. június 22. „Európai Innovációs Dialógus Innovációs Ökoszisztéma”, le-
vezető elnök: , előadó: , helyszín: Buda-
pest, Béke Hotel

2006. június 27. „A szellemi tulajdon kérdései”, előadók: ,
, helyszín: Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi

és Információs Központ

2006. július 14. „Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Ver-
seny megrendezéséről”, előadó: , helyszín: Káptalanfüred

2006. július 25. „Kooperációs Kutatási Központok Magyarországon”,
, helyszín: GKM

2006. augusztus 23. „A tudomány- és technológiapolitika, a kutatás-fejlesz-
tés és az ezzel foglakozó szervezetek finanszírozási rendszerének, gyakorlata
Európában”, előadó: , helyszín: Budapest, MGYOSZ-székház

2006. szeptember 15. „A felsőoktatás szerkezeti és tartalmi fejlesztése” elő-
adó: , helyszín: Budapest, Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium

2006. szeptember 26. „Innováció és kommunikáció”, előadó:
, helyszín: Budapest, ELTE Bolyai Kollégium

2006. szeptember 29. „Fellendíthető-e a spin-off vállalkozások alakulása?”,
vitaindító előadás: , helyszín: Szeged, József Attila Tanul-
mányi és Információs Központ

Dr.
Papanek Gábor

Dr. Mogyorósi Péter

Dr. Mogyorósi Péter

Dr. Pakucs János Dr. Papanek Gábor

Dr. Pakucs János

Dr. Ürge László

Vámos Zoltán Polgárné Májer Ildikó

Dr. Buzás Norbert
Ifj. Duda Ernő

Prim Péter

Dr. Mogyorósi Péter

Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó Gábor

Dr. Pakucs
János

Dr. Buzás Norbert

elő-
adó:
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2006. szeptember 29. „Biotech Üzleti Angyal Klub”, előadó: ,
helyszín: Budapest, ITDH

2006. október 26. „Új nyelv van születőben”, előadó: , hely
szín: Budapest, Corinthia Grand Hotel Royal

2006. november 27. „Tudománykommunikáció – túl az elefántcsonttornyon
és az újságíráson”, előadó: , helyszín: MTA

2006. november 28. „Tudományos kommunikáció – Útkeresés a nyilvános-
sághoz”, előadó: , helyszín: NKTH

2006. december 4. „Innováció és siker”, előadó: , helyszín: Buda-
pest, Le Meridien Hotel

2006. december 14. „Innovatív ötlettől a piacképes termékig”, levezető
elnök: , előadó: , ,
helyszín: Budapest, Novotel Budapest Centrum

2006. december 20. ,
előadó: , elnökségi tag – helyszín: FortunaSzálló

Ifj. Duda Ernő

Dr. Ürge László -

Ormos Pál

dr. Greiner István

Koós Attila

Dr. Pakucs János Polgárné Májer Ildikó Dr. Ürge László

„Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban”
dr. Papanek Gábor

SZÖVETSÉGI KÉPVISELETEK

A Magyar Innovációs Szövetség képviselői az elmúlt négy évben többek között az
alábbi, testületekben képviselték az innováció érdekeit, fejtették ki a
Magyar Innovációs Szövetség véleményét.

országos

Kutatási, Technológiai és
Innovációs Tanács

Magyar Akkreditációs Bizottság

Felsőoktatási és Tudományos Tanács

Felsőoktatási és Tudományos Tanács
Finanszírozási Szakbizottsága

EGT és Norvég Finanszírozási Mechaniz-

Képviselők: ifj. Duda Ernő,
Rakusz Lajos elnök

Képviselők: Dr. Závodszky Péter,
Dr. Stern Pál

Képviselő: Dr. Szabó Gábor

Képviselő: Dr. Mogyorósi Péter

musok program 4. munkabizottsága
(tudományos kutatás)

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Ipari Kollégium

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Innovációs Szekció

Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetsége elnökség

Képviselő: Koós Attila

Képviselők: Dr. Pakucs János,
Várkonyi Attila

Képviselők: Higi Gyula,
Dr. Harangozó István

Képviselő: Dr. Pakucs János alelnök
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Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetsége EU-bizottság

“Ipari Park” cím pályázati rendszer
működését segítő Bírálóbizottság

GVOP 3.1 és a GVOP 3.2
bírálóbizottsága

Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Magyar Iparjogvédelmi és Szerző Jogi
Egyesület

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Egyesület Innovációs Szakosztálya

Iparfejlesztési Közalapítvány

Környezettudatos Vállalatirányítási
Egyesület elnöksége

Képviselő: Dr. Kemény Tamás

Képviselők: Dr. Pálmai Zoltán,
Dr. Ürge László, Rakusz Lajos

Képviselő: Dr. Szabó Gábor

Képviselők: Dr. Pakucs János,
Dr. Inzelt Péter

Képviselők: Dr. Szarka Ernő, Dr. Greiner
István, Dr. Blaskó Gábor

Képviselő: Dr. Marosi György
ügyvezető elnök

Képviselő: Jamrik Péter

Képviselő: Dr. Pálmai Zoltán

Képviselő: Dr. Kemény Tamás

Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács

Informatikai Érdekegyeztető Fórum

Kármán Tódor Díj bizottsága

Európai Üzleti Díj a Környezetért
országzsűri

Európai Koordinációs Tárcaközi
Bizottság Szellemi Tulajdon Szakértői
Alcsoportja

OECD Üzleti és Ipari Tanácsadó
Bizottsága

Széchenyi Vállalkozásfejlesztési
Program Bíráló Bizottsága

ELTE eScience Regionális Tudásközpont

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

Tárcaközi Deregulációs Bizottság

Képviselők: Koós Attila, Dr. Antos László

Képviselők: Dr. Pakucs János elnök,
Bolyky János Antal

Képviselő: Dr. Antos László

Képviselő: Dr. Greiner István

Képviselők: Dr. Buzás Norbert,
Dr. Szabó Gábor, Frischmann Gábor,
Dr. Mogyorósi Péter, Dr. Fenyvesi László

Képviselő: Bolyky János Antal

Képviselő: Dr. Antos László

Képviselők: Dr. Pakucs János,
Dr. Závodszky Péter

Képviselők: Dr. Szabó Gábor,
Várkonyi Attila, Dr. Inzelt Péter

94

D KÍJAK, ITÜNTETÉSEK

Kiemelkedő szakmai munkájukért rangos állami díjakban, ill. kitüntetésekben
részesültek 2003 és 2006 között az alábbi vezető tisztségviselőink:

A Köztársaság Elnökének Érdemérme: , elnök

A Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat:
, alelnök, , alelnök, , elnökségi tag,

, a Magyar Innovációs Klub volt elnöke

A Magyar Köztársasági Érdemrend Nagykeresztje polgári tagozat:
, , elnökségi tagok és , az Ifjúsági

Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűritagja

�

�

�

Dr. Pakucs János

Dr. Greiner
István Dr. Pálmai Zoltán Ifj. Duda Ernő Dr.
Reszler Ákos

Molnár
Károly Kovács F. László dr. Havass Miklós
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A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt polgári tagozat: ,
alelnök, , elnökségi tag

Magyar Gazdaságért Díj: , főtitkár, , elnök-
ségi tag

Eötvös Loránd-díj: , ügyvezető igazgató

Várkonyi Attila
dr. Papanek Gábor

Bolyky János Antal Deme Gábor

Dr. Antos László

3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS
RENDEZVÉNYEI

15. EU FIATAL TUDÓSOK VERSENYE, BUDAPEST

Az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének
15. nemzetközi döntőjét

között rendezte meg a Magyar
Innovációs Szövetség, .

Az EU által szervezett Fiatal Tudósok Versenye
a a 15-20 év
közötti fiatalok számára, te-
kintve. A beérkezett nevezések alapján a
2003. évi budapesti, európai döntőre

több mint 150 résztvevőt, illetve
vendéget hívtunk meg.

A budapesti, 15. EU Fiatal Tudósok Versenyé-
nek fővédnöke

személyesen köszöntötte a résztvevőket a megnyitó-
ünnepségen, a Millenáris Parkban. a Millenáris Park Szín-
ház Termében meghívott vendégek és a sajtó képviselőinek jelenlétében került
sor a Nobel-díjas találkozóra. A tudósoknak, Sir H. , I.

professzoroknak, és az MTA elnökének tehettek fel kérdéseket a fiatal
tudósjelöltek kötetlen formájú beszélgetésen.

A díjkiosztó ünnepségnek az adott otthont ,
melyen többek között , az EU K+F főbiztosa, ,
gazdasági miniszter, a MTA elnöke és
házelnök-helyettes is köszöntötte a fiatalokat. A 12 fős nemzetközi zsűri dön-
tése alapján, egyedülálló módon, három magyar versenyző összesen négy díjat
kapott:

2003. szeptember
20. és 26.

Budapesten

legrangosabb megmérettetés
egész Európát

39
országból

dr. Mádl Ferenc, köztársasági
elnök, szeptember 22-én

Szeptember 25-én

Nobel-díjas Kroto
Giaever

Országház szeptember 25-én
Achilleas Mitsos dr. Csillag István
Vizi E. Szilveszter dr. Szájer József
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Németh Gábor, I. helyezésben (5000 ) és az Európai Szabadalmi Hivatal
(EPO) különdíjában,

Nagy László II. helyezésben (3000 ),

Lukács Manuéla EPO-különdíjban

A magyar fiatalok ezen teljesítménye mindmáig példátlan az EU Verseny
történetében!

(www.eucontest.hu)

€

€ míg

szintén részesült.

18 államban 56 riport jelent meg a 15. EU Fiatal Tudósok Versenyéről.
Magyarországon 84 cikket, ill. riportot közöltek a sajtóban, rádióban, a
televíziós csatornákon, 2003. júniustól 2004. októberig.

A Verseny honlapját is folyamatosan karbantartottuk és
frissítettük. A 15. EU Verseny kiemelkedő látogatói számot generált a
világhálón, mintegy 10 000 (60% nemzetközi, 40% magyar) látogató nyitotta
meg a verseny honlapját 2003-ban és 2004-ben.

A 15. budapesti EU Verseny fiatal résztvevői egy csoportot hoztak létre a
világhálón, néhány nappal a verseny után, és 2004 szeptemberéig 410 levelet
írtak egymásnak. 2004. októberében a 16. EU Verseny tagjai közül többen
csatlakoztak a csoporthoz. Ezáltal a csoport létszáma 75 főről 86 főre nőtt és
számos levél (86) íródott 2004 októberében is.

IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY ÉS A

KAPCSOLÓDÓ NEMZETKÖZI RENDEZVÉNYEK (2003-2006)

A Magyar Innovációs Szövetség minden év novemberében a „Tudomány Napja”
rendezvénysorozat keretében hirdeti meg az Oktatási Minisztériummal és a
Duna TV Rt.-vel közösen az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyt, az EU-versenyek célkitűzéseivel és szabályaival összhangban. A
verseny célja, hogy az ígéretes fiatal tehetségek fejlődéséhez hozzájáruljunk, a
fiatalok figyelmét a tudomány, a technológia és a kutatás-fejlesztés területére
irányítsuk.

A Verseny, több mint másfél évtizedes története során, az ország legnagyobb
tehetségkutató, tehetséggondozó programjává vált. Az I. Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Verseny 1991. évi meghirdetése óta több mint

, 15 és 20 év közötti fiatal vett részt a pályázaton.

2003-2006 között pályázat érkezett a verseny titkárságára. A zsűri
pályázatot fogadott el, ill. javasolt kidolgozásra, melyekből pályamunka

kétezer

453 219
178

7
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kidolgozása fejeződött be a májusi határidőkre.

Az elmúlt négy év során a bírálóbizottság
és alkalommal a legjobb határontúli pályázónak járó

ítélte oda.

Szövetségünk tehetséggondozó programjának keretében 2003 és 2006
között magyar fiatal vehetett részt az Innovációs Szövetség delegáltjaként
nemzetközi tudományos versenyeken, szakmai konferenciákon, fórumokon (pl.
International Wildlife Research Week, Svájc, International Exhibition for Young
Inventors, Japán, Einstein Meeting, Németország), melyekről összesen
díjat hoztak el.

Külön kiemelendő teljesítménye, aki összesen nyert
a 2005. május 8-14. között Phoenixben 56. alkalommal megrendezett Intel
ISEF világversenyen, a 21
éven aluli tudósok „olimpiáján”.

13 első, 12 második, 14 harmadik
díjat két MISZ-különdíjat

35

15

Rátai Dániel hat első díjat

(Intel International Science and Engineering Fair)

15. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

A 2005/2006-os tanévben lezajlott Versenyt 2005. november 4-én a
„Tudomány Napja” rendezvénysorozat keretében szervezett „Ifjúság-Innováció-
Tudomány” c. fórumon az Oktatási Minisztériummal és a Duna TV Rt.-vel
közösen hirdettük meg.

A bírálóbizottság munkájában való közreműködésre elismert tudósokat, egye-
temi tanárokat és gazdasági szakembereket hívtunk meg. A zsűri elnöki tisztét

, az MTA Szegedi Biológiai Központ Biofizikai Intézet igazgatója
vállalta el.

A 2006. január 4-i határidőre össze-
sen érkezett a verseny tit-
kárságára. A zsűri

, illetve javasolt kidolgozásra.
A kidolgozás időszakában a Magyar In-
novációs Szövetség menedzserei ta-
nácsadással, konzultációk szervezésé-
vel segítették a továbbjutott verseny-
zőket, látogatást szerveztek a Szaba-
dalmi Tárba is.

Prof. Ormos Pál

95 pályázat
51 pályázatot foga-

dott el
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A zsűritagok mindegyike 3-4 pályamunka kidolgozását személyesen is figye-
lemmel kísérte. A személyes konzultációk alkalmával részletesen megismer-
kedtek a készülő prototípusokkal, modellekkel, és tájékozódtak az elért eredmé-
nyekről.

A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat 2006.
május 2-ig kellett beküldeni. A határidőre pályamunka kidolgozása fejező-
dött be. A versenyzők 13 prototípust és 7 számítógépes programot mellékeltek
munkájuk leírásához.

A bírálóbizottság 2006. május 22-én megtartott ülésén
ítélt oda. Külön elismerést kapott az egyik

első díjazott pályázat, mint a „legjobb határontúli pályázó”.

A kiválasztásra került három első díjas pályázat készítői részt vehettek a 2006.
szeptember 23-28. között Stockholmban, az EU-döntőn. Az idei európai döntő-
re képviselőit, összesen 119 fiatalt hívtak meg. A
pályázatokat egy 15 tagú, nemzetközi zsűri bírálta el.

A stockholmi döntőn
és a három kiosztott II.
díj egyikét nyerték, különdíjként részt
vehetnek a 2007. évi, kéthetes
London International Youth Science
Forum-on. Egy másik fiatal,

mobiltelefonra telepíthető
égtáj-meghatározó program c. pá-
lyamunkájával az Európai Szabadalmi
Hivatal különdíját kapta meg. A „Mo-
bilos iránytű” forgalmazására az In-

novációs Szövetség közvetítésével egy hazai mobiltelefon-szolgáltató szerző-
dést is kötött, melynek köszönhetően 2006. novemberétől a oldaláról
bárki számára letölthetővé vált a hasznos program.

Szövetségünk az idei évben , a Magyar Fiatal Tudósok Társasá-
gának (MAFITUD) egyik tagját delegálta az egyhetes Stockholm International
Youth Science Seminar-ra, aki prezentáció keretében mutatta be kutatómun-
káját, és részt vett a Nobel-díj átadási ünnepségen is.

A kéthetes London International Youth Science Forum-ra is tudtunk két díjazot-
tat küldeni. A 2006. évben és , az Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Tehetségkutató Verseny két, korábbi díjazottja, a MAFITUD
alapító tagjai képviselték Magyarországot.

46

négy első, három
második és három harmadik díjat

33 országból 78 pályázat

Tarjányi Zoltán
Vass Csaba

Gilyén
András

t-zones

Sólyom Zsófiát

Burus Tünde Szili Károly
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2006-ban a Magyar Innovációs Szövetség révén a fiatalok az alábbi nemzetközi
rendezvényeken vettek részt:

Varga Róbert

Ivánka Gábor

Burus Tünde

Szili Károly

Gilyén András

rendezvény: 57. INTEL ISEF
helyszín: Indianapolis (USA)
május 6-13.

rendezvény: Euroscience
Open Forum (ESOF)
helyszín: München (Németország)
július 15-19.

rendezvény: London International
Youth Science Forum
helyszín: London (Anglia)
július 26. – augusztus 8.

rendezvény: London International
Youth Science Forum
helyszín: London (Anglia)
július 26. - augusztus 8.

rendezvény: 18. EU Fiatal
Tudósok Versenye
helyszín: Stockholm (Svédország)
szeptember 23-28.

Pajkos Mátyás

Rácz Bálint

Tarjányi Zoltán

Vass Csaba

Sólyom Zsófia

rendezvény: 18. EU Fiatal
Tudósok Versenye
helyszín: Stockholm (Svédország)
szeptember 23-28.

rendezvény: 18. EU Fiatal
Tudósok Versenye
helyszín: Stockholm (Svédország)
szeptember 23-28.

rendezvény: 18. EU Fiatal
Tudósok Versenye
helyszín: Stockholm (Svédország)
szeptember 23-28.

rendezvény: 18. EU Fiatal
Tudósok Versenye
helyszín: Stockholm (Svédország)
szeptember 23-28.

rendezvény: Stockholm International
Youth Science Seminar
helyszín: Stockholm (Svédország)
december 2-9.
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M F T T (MAFITUD)AGYAR IATAL UDÓSOK ÁRSASÁGA

2004. június 10-én a budapesti Millenáris Parkban rendezte meg a Magyar
Innovációs Szövetség az első, majd 2005. szeptember 2-3. között
a második országos találkozót, melyre az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny elmúlt 14 évében díjazásban részesült fiataljai kaptak
meghívást.

A visegrádi kétnapos rendezvény keretein belül megalakult a
.

A MAFITUD célkitűzése, hogy segítse a fiatal magyar kutatók szakmai előme-
netelét, a fiatal tehetségek érvényesülésének megkönnyítését, az innovációs
szemlélet elterjesztését.

A MAFITUD tagsága az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyen díjazásban részesülő fiatalokkal folyamatosan bővül. A szervezet
klubszerűen működő társaság.

A Magyar Fiatal Tudósok Társasága
harmadik találkozójának téma-
köréül a szellemi tulajdonjog formái
szolgáltak. A 2006. február 3-án, a
Magyar Szabadalmi Hivatalban le-
zajlott rendezvényen három elő-
adótól (köztük ,
alelnöktől) hallgathatták meg a
különböző szempontokat és lehető-
ségeket a MAFITUD tagjai.

A negyedik országos találkozót 2006. szeptember 2-án, a nádasdladányi
rendeztük, ahol a résztvevők a külföldön megszerzett

tudás magyarországi hasznosításával kapcsolatosan hallhattak előadásokat, ill.
vitathatták meg álláspontjaikat, ismertethették tapasztalataikat.

Az első hazai Mobil Show 2006. december 1-je és 3-a között került meg-
rendezésre a SYMA Sport és Rendezvényközpontban, Budapesten. A mobil
média megjelenésére összpontosító eseményen a Magyar Innovációs Szövet-
ség is képviseltette magát egy standdal. A pavilonnál négy fiatal, a Magyar Fiatal
Tudósok Társasága tagjai és

öt különböző témában népszerűsítette kutatás-fejlesztési
témáját.

Visegrádon

Magyar Fiatal
Tudósok Társasága (MAFITUD)

dr. Greiner István

Nádasdy Akadémián

Gilyén András, Sik Gergely, Benedek Balázs
Bártfai Bálint
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2006. december 7-én, tartottak a Jövő Házában. A
rendezvényen a MAFITUD-tagok közül a „Milyen színeket ajánlott
használni virtuális világokban?”, a „Sejtek
elhalása- Diagnosztikai módszer kidolgozása az apoptózis működési hibáinak
analizálására”, és a „Mobilos iránytű” címmel tartottak előadást
középiskolások számára.

2006. december 18-án a
, a 15. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny I. helyezettje,

MAFITUD-tag nagy érdeklődés kíséretében mutatta be díjnyertes pálya-
munkáját, a „Mobilos iránytűt”. Az előzetes adatok szerint 2006. november-
december folyamán több mint 600-an töltötték le a t-zones honlapjáról a
programot.

Az országos találkozókon bemutatott prezentációk a MAFITUD honlapjáról
letölthetők.

A Magyar Innovációs Szövetség
1991. évi III. közgyűlése határozott
az Innovációs Nagydíj megalapítá-
sáról.

Az évente egyszer kiadott Nagydíjat
az a Magyarországon bejegyzett
társaság kapja, amely a díjátadást
megelőző évben nagy jelentőségű
innovációt (új termékek, új eljárá-
sok, új szolgáltatások értékesítése)

valósított meg, és ennek révén kiemelkedő hasznot ért el, kutatás-fejlesztési
eredmény, találmány, know-how, illetve technológiatranszfer alkalmazásával.

2003 és 2006 közötti időszak négy pályázati felhívására összesen beérkezett
pályaműből volt megvalósult, sikeres innováció és ezek közül 4 kapott

Innovációs Nagydíjat, további pedig különböző innovációs díjat.

„Innovációs Napot”
Sik Gergely

Tarjányi Zoltán, Vass Csaba

Gilyén András

Mindentudás Egyeteme 150. előadásán Gilyén
András

(www.mafitud.hu)

184 178
31

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT (2003-2006)
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XIV.

Kovács Kálmán

Dr. Kóka János gazdasági és
közlekedési miniszter volt 38 pályázat

38 pályázatot
innovációnak

M I N PAGYAR NNOVÁCIÓS AGYDÍJ ÁLYÁZAT

Az eddigi Innovációs Nagydíj pályá-
zatokon díjazásban részesült társa-
ságok által létrehozott klubnak, a
Magyar Innovációs Klubnak 2005.
november 25-i ülésén hirdettük
meg a 2005. évi Innovációs Nagydíj
Pályázatot, az MTA Klubjában,

miniszter jelenlé-
tében.

Tekintélyes szakemberekből álló
bírálóbizottságot kértünk fel annak eldöntésére, hogy ki a legméltóbb a 2005.
évi Innovációs Nagydíjra. A bírálóbizottság elnöke

. A 2006. február 14-i határidőre
érkezett be. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat is alaposan
mérlegelve mind a 2005-ben megvalósult, eredményes és sike-
res minősítette.

A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 11 innovációt kiválasztva a 14
tagú bírálóbizottság titkos szavazással rangsorolta a pályázatokat. A pontozás
kiértékelése után a zsűri az alábbi pályázatoknak ítélt a 2005. évre vonatkozóan
innovációs díjat:

4. Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Rt.:

26. Thales Nanotechnológiai Rt.:

24. Gabonatermesztési Kutató
Köszhasznú Társaság, Diabet Trade
Kft.:

7. BorsodChem Rt.:

Lisonorm , kombinált hatóanyag-
tartamú vérnyomás-csökkentő gyógy-
szerkészítmény

Anyagminták hidrogénezésére szolgáló
H-Cube laboratóriumi készülék

Diabet-Mix diabetikus sütő- és
tésztaipari termékcsalád recepturájá-
nak kifejlesztése, ipari szintű haszno-
sítása

Környezetbarát zárt technológiával

®

®

megvalósított PVC kapacitásbővítés

Jármű specifikus kommunikációs
integrációs rendszer (ice>Link Plus)

Általános célú napelem és napelem-
alapanyag minõsítõ berendezés

Innospot 1000 T/TM digitális tüdő-
szűrő röntgen állomás

A Twinclean porszívó készülék

8. Dension Audio Systems Kft.:

36. Semilab Rt.:

28. Innomed Medical Orvostechnikai
Gyártó és Fejlesztõ Rt.:

5. Electrolux Lehel Kft.:

102
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A fentiek alapján a zsűri testületileg és egyhangúlag úgy döntött, hogy a
által megva-

lósított „Lisonorm , kombinált hatóanyag-tartalmú vérnyomás-csökkentő
gyógyszerkészítmény” c. innovációt részesíti, és odaítélte az egyes miniszté-
riumok, kamarák stb innovációs díjait is.

A pályázati adatok szerint a 38 innovációs teljesítmény révén a megvalósító
vállalkozások összesen kb. értek el, melynek
jelentős hányada exportból származik. A megtakarítások, az árcsökkentő
hatás, a környezetvédelmi szempontok érvényesülése stb. nyomán további
több mint keletkezett.

Az innovációs díjakat ünnepélyes külsőségek közepette, az a
köztársasági elnök, a gazdasági és közlekedési miniszter és számos protokoll
vendég, ill. a nyomtatott és az elektronikus képviselőinek jelenlétében
adták át az adományozók, 2006. március 31-én.

A végeredményről díszes kötetet jelentettünk meg, a díjkiosztó ünnepségen
elhangzott beszédeket a szövetségünk Hírlevelében, ill. a világhálón
( ) széles körben terjesztettük.

2005.
évi Innovációs Nagydíjban a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.

40 milliárd Ft többleteredményt

25 milliárd Ft társadalmi haszon

Országházban

sajtó

www.innovacio.hu

®

NOVATECH - INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV VERSENY

A Magyar Innovációs Szövetség a
Bolgár Menedzsment és Technoló-
giai Intézettel közösen, az INTEL Co.
kezdeményezésére és támogatásá-
val, Magyarországon és hat másik
európai országban (Bulgária, Ro-
mánia, Csehország, Törökország,
Görögország, Lengyelország), a
2006. év folyamán első alkalommal
hirdette meg a
területén, címmel,

Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyét, az USA-beli „Intel Berkeley
Technology Entrepreneurship Challenge” program részeként.

A versenyre a következő témakörökkel lehetett nevezni: félvezetők, hardware;
mobil és wireless; digitális elektronika; kiskereskedelmi és fogyasztói szoft-
verek; vállalati szoftverek és IT; energia és áram előállítás; nanotechnológia.

csúcstechnológia
NOVATechCom
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A rövid meghirdetési idő ellenére, július 28-ig,
érkezett a MISZ-hez. A nemzetközi regionális előzsűri Magyar-

országról négy pályázatot választotta ki továbbjutásra.

A kiválasztottak szeptember 21-ig részletesen kidolgozták üzleti tervüket,
melyet október 6-án mutattak be szóbeli előadás formájában, a
elődöntőben. A regionális döntőn melyet vezetett le 11
csapat indult.

Magyarországról a „Jégzselé, az első nanotech ital” c. terv fiatal készítői 2000
dolláros 3. díjban részesültek. A Jégzselé szabadalmaztatott technológiával
előállított víz-széndioxid-jég nanokompozit, amely forradalmasíthatja az üdítő és
jégkrémipart. Az új italt tetszőleges, egyedi ízben lehet előállítani az újdonságot
és a pezsgő koktélokat kedvelők részére. A Jégzselé innovatív, internet alapú
marketing- és értékesítési modelljének köszönhetően bárok, szórakozóhelyek
és éttermek használhatják ki a virtuális közösségek jelentette trendeket.

15 színvonalas magyarországi
pályázat

szófiai
dr. Antos László− −

HARSÁNYI ISTVÁN ÖSZTÖNDÍJ

A Magyar Innovációs Szövetség által 2004 óta gesztorált, közhasznú
a 2006. évben immár alkalommal hirdetett

pályázatot a (kutatási ösztöndíj) elnyerésére.

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek
elsajátítása céljából kiírt pályázat a gazdasági, a műszaki és a természet-
tudományi 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 2006. június 30-i határidőre összesen pályázat érkezett az Alapítvány
titkárságára. Az előzetes pontozási eredmények megvitatása után a
bírálóbizottság a 2006. augusztus 30-án tartott kuratóriumi ülésén
pályázót, ill. magas színvonalú munkáját részesítette ban.

A díjakat szeptember, ill. október folyamán a díjazottak egyetemein – ünne-
pélyes keretek között – a kuratórium tagjai adták át.

Manager
Képzés Alapítvány tizenötödik

„Harsányi István-díj”

25

kilenc
Harsányi István-díj
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INNOFORUM HAZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZE

Az Innoforum Hazai Szellemi Ter-
mék Börze lehetőséget ad a szelle-
mi terméket, ill. a hasznosítással
kapcsolatos szolgáltatást eladni
szándékozó cégek, intézmények, ill.
az ilyen terméket és szolgáltatást
vásárolni akaró befektetők, vállal-
kozók, ügynökségek szervezett for-
mában történő találkozására, sze-
mélyes kapcsolatok kialakítására.

Az elmúlt négy év során kiállító vett részt az Innoforumon és ajánlotta több
mint hasznosítható szellemi termékét.
A

között került megrendezésre.

A kiállítók tablóval, készülékekkel, ill. egyéb demonstrációs eszközökkel jelentek
meg. A Szellemi Termék Börzén ideje alatt a helyszínen térítésmentesen
lehetett igénybe venni különböző szolgáltatásokat, úgymint iparjogvédelmi
tanácsadást, inkubátorházi tanácsadást, technológia-közvetítést, üzleti
információkat.

A Szellemi Termék Börze való megjelenést is biztosítottuk a
résztvevőknek. A világhálón a témaleírásokat már a nyitás előtt lehetett olvasni,
azóta pedig folyamatosan a Szövetség n tartjuk.

A rendezvény lehetőség szerinti nagy szintén gondoskodtunk.
Az Innoforum kezdete előtt negyedoldalas hirdetés jelent meg a Világgazdaság
c. napilapban. A megnyitóról tudósított a Duna TV és a Hír TV. A kiállítók
szempontból fontosnak tartott szervezeteket, vállalkozásokat, ill. egyéb
befektetőket (kockázatitőke-befektetők, üzleti angyalok stb.) meghívtuk.

Az Innoforum 2006 XIV. Hazai Szellemi Termék Börze résztvevőiről, ill. a
felajánlott termékekről készült katalógust széles körben terjesztettük,
közvetlenül megküldtük a kamaráknak, helyi vállalkozásfejlesztő központoknak
és egyéb szakmai szervezeteknek.

A Szellemi Termék Börzén 33 résztvevő ajánlotta közel hetven, döntő
többségében igen értékes és jelentős hasznosítható szellemi termékét. A
belépés ingyenes volt. Napi 8 órás nyitvatartás mellett az Innoforumot két
napon keresztül, naponta átlagosan százötven érdeklődő kereste fel – a
nyitónapon további több mint 20 újságíró is jelen volt.

111
170

2006. évi XIV. Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze 2006. június 13-
14.

katalógusában

innovációs portáljá

nyilvánosságáról
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Az közül 11 %-a gyártót, 33 %-a tőkebefektetőt, 11
%-a licenciavásárlót keresett, míg 45 %-a cégét kívánta általában bemutatni. A
két nap során több mint 20 üzleti tárgyalásra került sor a börzén. A helyszín
megítéléséről a válaszadók 83 %-a pozitív visszajelzést adott.

A szervezés kérdésében alapvetően meg voltak elégedve a válaszadók: 83 %
teljes mértékben meg volt elégedve, míg 17 % alapvetően meg volt elégedve a
szervezéssel.

A kiállítók 75 %-a úgy érezte, hogy érdemes volt részt venni a börzén, míg 25 %-
a még nem tudta ezt eldönteni, azonban egyetlen kiállító sem tartotta
sikertelennek az Innoforumot.

Innoforum 2006 kiállítói

ÁRAMKÖRI MODULRENDSZEREK

A Magyar Innovációs Szövetség által menedzselt áramköri modulrendszernek
2003-ra elkészült a legújabb fejlesztése, mely a mikroprocesszoros
áramköröket mutatja be. A nagy értékű rendszrekből négy év alatt összesen 9
db-ot vásároltak a középiskolák. Az eszközöket rendszeresn bemutattuk hazai,
és 2006-ban nemzetközi kiállításokon is.

2006. október 19-22. között rendezték meg a
, október 25-27. között a Worlddidac 2006

elnevezésű nemzetközi oktatási, tudományos konferenciát és kiállítást.

Az amerikai rendezvényen a PacBay Innovation, a baseli kiállításon pedig a 77
Elektronika Kft segítségével mutatta be a Magyar Innovációs Szövetség az
általa menedzselt és szabadalmakkal védett mikroprocesszoros, digitális és
analóg áramköri modulrendszereket.

Mindkét kiállításon az eszközök lehetséges gyártójának, a 77 Elektronika Kft.-
nek képviseletében, tájékoztatta a kiállítási látogatókat, ill. működ-
tette az eszközöket.

A modulrendszerekből ma már 26 szakközépiskolában összesen több mint 60
rendszert használnak oktatási célokra, az egész országban, az elektronika
tanítását elősegítve.

San Fransiscoban Science
Education Conference Baselben

Jakus Péter
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4 HÍRLEVÉL, INTERNETES PORTÁL, SAJTÓKAPCSOLATOK.

A Magyar Innovációs Szövetség a terjesztésével közreműködik abban,
hogy többek között több száz tagintézménye (K+F szervezetek, tervező
vállalatok, innovációs vállalkozások, innovációs parkok stb.) rendszeresen
hozzájusson azokhoz a konkrét gazdasági, szakmai, üzleti információkhoz,
tanulmányokhoz, pályázati lehetőségekhez, amelyek segítik az innovációval
kapcsolatos tevékenységüket.

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 informálja ezen csatorna révén.

2006-ban, az előző négy évhez hasonlóan, alkalommal jelentettük meg,
minden páratlan héten . 2005-től kezdve e-mailen már a keddi
napon, míg nyomtatott formában szerdán küldtük ki az olvasókhoz. A lap,
legtöbbször 20 oldalas terjedelemben készült, így összesen mintegy 450 oldal
információt

híreket,
teljes körű sajtószemlét,
szakirodalom-figyelőt,
várható eseményeket,
pályázati felhívásokat

közvetítettünk 2006-ban a több mint 1500 címzetthez (kb. 5-6000 olvasóhoz).

2006 végén címzettünk közül 1380-an e-mailen keresztül is értesültek a
legfontosabb hírekről. 450-en saját maguk iratkoztak fel a Hírlevélre, mivel a

portálunkon bárki térítésmentesen regisztrálhat az
elektronikus formára. Közel 650 olvasóhoz azonban még mindig a jóval
költségesebb, postai úton terjesztett, nyomtatott forma jut el.
A Hírlevel megtalálható a világhálón ( címen) is.

2003. januárjától működött Szövetségünk új arculatú, magyar nyelvű honlapja,
majd 2005. június 1-től teljesen átalakítva innovációs működött
tovább. Magyar és angol nyelven egyaránt elérhető a portál. A nyitóoldalon
olvashatók

a legfrissebb hírek,
a legfontosabb információk,
várható események és
pályázati felhívások.

Hírlevél

23

1500

www.innovacio.hu

www.innovacio.hu

portálként

a Hírlevelet
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Külön menüpontban érhetők el a MISZ-szel kapcsolatos információk, köztük a
tagintézmények közvetlen elérhetőségei. Az aktualitások, a díjakkal és a
rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalók, kiadványaink, valamint partnereink is
külön menüpontokban vannak.

A portálról letölthető szakmai tanulmányaink teljes szövege és a Szövetség által
kiadott állásfoglalások egyaránt, továbbá lehetőség van a belépési nyilatkozat
letöltésére is.

Szövetségünk innovációs portálját a 2006. évben mintegy
látogatták meg, ami jelentős növekedést jelent az elmúlt évhez képest. A
statisztikák szerint a legtöbb látogató – több mint 6000 fő – 2006. októberben
jelentkezett be.

A hazai nyomtatott és elektronikus 138 tudósítás, interjú jelent meg a
Szövetség tevékenységéről 2006-ban, 2005-ben pedig 160. A média a
Magyar Innovációs Szövetség által elkészített szakmai állásfoglalásokon
túlmenően, kiemelten foglalkozik a februári közgyűléssel, a Magyar Innovációs
Nagydíj Pályázattal, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versennyel, az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börzével, a Magyar Fiatal
Tudósok találkozóival, az EU Fiatal Tudósok Versenyével, az Intel ISEF-fel. 2003-
2004-ben a budapesti EU Fiatal Tudósok Versenye 86 plussz megjelenést
generált, 2006-ban a NOVATECH Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny
hazai meghirdetéséről, lebonyolításáról, valamint a nemzetközi döntőről 27
tudósítás jelent meg.

A Szövetség hét regionális igazgatója

rendszeresen részt vesz a kibővített Vezető Testületi
üléseken, s mint az elnökség tagjai természetesen részt vesznek annak
munkájában is. Állandó feladatuk az Innovációs Szövetség régióbeli tagjaival
való kapcsolattartás.

Jelentős szerepet játszanak a képviseletek a Magyar Innovációs Szövetség
országos akcióihoz (Innovációs Nagydíj Pályázat és Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny stb.) minisztériumi programokhoz (OM,
GKM pályázati rendszerek, pályázati anyagok stb.) kapcsolódó információ
terjesztésében is, elsősorban közvetlen kapcsolataik, valamint egyetemi
előadások, tájékoztatók stb. révén.

50000 alkalommal

sajtóban

(dr. Siposs István, dr. Harangozó István,
dr. Mogyorósi Péter, Budavári László, Higi Gyula, dr. Horváth Géza,
Polgárné Májer Ildikó)

−

5. REGIONÁLIS KÉPVISELETEK TEVÉKENYSÉGE
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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.

Összegezve megállapítható, hogy a Magyar Innovációs Szövetség regionális
képviseletei a 2003-2006 közötti időszakban is komoly szerepet vállaltak a
régiók innovációs potenciáljának növelésében. Továbbra is gondot jelent
azonban néhány képviseletnél a viszonylag alacsony taglétszám.

Az egyes, adott régió 2006. évben történt fontosabb innovációs tevékeny-
ségéről az alábbiakban adunk számot.

Az szerepe alapvetően
abban rejlik, hogy a Magyar Innovációs Szövetség
szellemiségét, döntéseit, állásfoglalásait és véleményeit
közvetítse, megismertesse és elfogadtassa a régió
innovációs életében szerepet játszó közönséggel.

Ebben regionális igazgató mellett nagy
segítséget jelent, hogy rajta kívül a Szövetség Elnök-
ségének további három tagja jelentős pozíciót tölt be a

régió vezető testületeiben.

regionális igazgató részt vesz a régiós innovációs pályázatok
(INNOCSEKK, BAROSS) népszerűsítésében, több szinten (szakmai, RBB, RIT) a
benyújtott pályázatok bírálataiban, a projektek megvalósításában. Közremű-
ködésével az (melynek
alelnöke) útmutatót dolgozott ki a szakmai bírálók munkájának, bírálati szem-
pontjainak egységesítésére.

Több csatornán keresztül jelzi a régióban jelentkező problémákat, szorgal-
mazza azok orvoslását. Véleményezi a régiós projekt-tervezeteket (Észak-ma-
gyarországi Régió középtávú fejlesztéspolitikai célkitűzései, Pólus-program, a
2007-2013-as tervezési időszak innovációt érintő regionális tervek stb.) és
tanulmányokat (Innovációs centrumok helye és szerepe az Észak-magyaror-
szági régió gazdasági fejlesztésében). Szorgalmazta
alapítását, részt vett a díjazottak kiválasztásában, a díjak átadásában. Mindezen
tevékenysége a régió gazdasági és társadalmi felzárkóztatását szolgálja.

−

−

Észak-magyarországi Képviselet

Észak-magyarországi Képviselet

dr. Siposs István

Dr. Siposs István

Észak-magyarországi Regionális Bíráló Bizottság

Regionális Innovációs Díj
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Az 2006. február 8-án,
április 3-án, május 29-én, november 14-én és december 12-én tartotta üléseit
a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Dísztermében. Az
üléseken rendszeresen részt vettek ,
elnökségi tagjaink, valamint regionális igazgatónk.

2006. február 22-én nagy érdeklődés mellett tartották a Miskolci Egyetem
Továbbképző Központjában azt az

, melyet immár második alkalommal szervezett a
Miskolci Egyetem Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Központja
(ImKKK) a Magyar Innovációs Szövetség támogatásával. Szövetségünket a
rendezvényen regionális igazgató képviselte.

2006. március 9-én, a miskolci Polgármesteri Hivatal Dísztermében tartották
a című
konferenciát, melyen ismertették , kihang-
súlyozva annak a régióra aktualizált hatását.
A konferenciát záró fórum felszólalója volt – többek között - , a
Miskolci Egyetem docense, Szövetségünk regionális igazgatója.

A Miskolci Egyetem Tanácsa 2006. március 23-án túlnyomó többséggel rek-
torrá választotta egyetemi tanárt, általános rektorhelyettest,
Szövetségünk elnökségének tagját, aki megbízatásának
lejárta után, 2006. július 1-jén foglalta el hivatalát.

2006. március 24-én a Magyar Tudományos Akadémia Miskolci Akadémiai
Bizottság Székházában, az Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért
Alapítvány szervezésével került sor arra a

, ahol az Észak-magyarországi Régió Regionális Operatív Program tár-
sadalmi vitája zajlott.
A Fórumon Szövetségünket regionális igazgató képviselte.

Az 2006. május 9-
én nagy sikerrel bonyolította le a Regionális Innovációs Ügynökségek munka-
társai részére tartott mesterkurzust, mely ezúttal az „Innovációs Menedzser-
képzés a régiókban” címet viselte.

2006. május 22-én a BAYLOGI szervezésében megtartott projektzáró
konferencia több mint félszáz érintett szakember részvételével került
megrendezésre. A régió szakemberein kívül a Szlovák Vasutak, a MÁV Cargo,
valamint a Zsolnai Közlekedési Kutató Intézet vezetése is részt vett e rendez-
vényen.

Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács

dr. Patkó Gyula dr. Vékony Sándor
dr. Siposs István

Innovációmenedzsment-Projekt-
menedzsment Klubnapot

dr. Siposs István

Magyarország 2015: a nemzeti és regionális felzárkózás programja
a Magyarország 2015 projektet

dr. Siposs István

dr. Patkó Gyula
dr. Besenyei Lajos

Regionális Környezetvédelmi
Fórumra

dr. Siposs István

Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség
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Egyértelműen megerősítést kapott a Miskolci és Kassai Virtuális Logisztikai
Központ és az ezekhez kapcsolódó, az Ipari Parkokban lévő Logisztikai
Decentrumokat integráló logisztikai hálózat kialakítása.

A REVITAE Hungary INTERREG IIIC projekt
című nemzetközi záró

konferencián, melyet az Észak-Magyarországi Fejlesztési Ügynökség és a Bay
Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet szervezett, 2006. május 17-18-
án tartották, Miskolcon.

Az konzorciumi tagjaként a
Miskolci Egyetem Innovációs és Technológia Transzfer Centruma a Heves
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az INNTEK Kht. közre-
működésével kkv-k számára az innovációt segítő és gyorsító tréningsorozatot
szervezett, melynek első rendezvényére 2006. június 8-án került sor Egerben.

2006. június 21-én című rendezvényre
került sor a Miskolci Egyetemen. Előadást tartott – többek között –

regionális igazgató is, aki a Magyar Innovációs Szövetség regionális
innovációt segítő tevékenységét mutatta be.

A Miskolci Egyetem Továbbképzési Központjában 2006. június 21-én
vállalkozók, cégvezetők és az innováció iránt érdeklődő nagyszámú szak-
emberek részvételével klubnapot tartott a Miskolci Egyetem keretein belül
életre hívott Innovációmenedzsment Kooperációs Kutató Központ. A
rendezvényen Szövetségünket elnökségünk két tagja, és

regionális igazgató képviselte.

A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Kar
Salgótarjáni Intézete a Regionális Innovációs Tanács támogatásával 2006.
június 29-én nyilvános konferenciát tartott nagyszámú érdeklődő részvételével
az Intézet előadójában „A kis-, közép- és nagyvállalatok helyzetének felmérése,
és a megszerzett tapasztalatok alapján a közgazdászképzés fejlesztése a helyi
szereplők igényeinek megfelelően” című ROP 3.3-ban nyert pályázat
beindításával kapcsolatban. Szövetségünket a konferencián
regionális igazgató képviselte.

Az megbízásából a
REVITAE-program keretében kidolgozásra került az „Innovációs centrumok
helye és szerepe az Észak-Magyarországi régió gazdasági fejlesztésében” című
tanulmány és kutatási jelentés.

„Tudásalapú innovációs centrumok
helye és szerepe a régió gazdasági fejlesztésében”

Észak-Magyarországi Innovációs Ügynökség

„Technológia Transzfer Workshop”
dr. Siposs

István

dr. Vékony Sándor dr.
Siposs István

dr. Siposs István

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
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Az elkészült anyagok megvitatása, a továbblépés lehetőségeinek értékelése
érdekében szakmai megbeszélést tartottak 2006. augusztus 22-én a Borsod-
Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Dísztermében. Szövetségünket a
megbeszélésen regionális igazgató képviselte.

Az INTERREG Közösségi Kezdeményezés Programok keretei között meg-
hirdetett, Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program támoga-
tásával megvalósuló „Kutató- és Innovációs Központ a Kárpát-medencében”
című projekthez kapcsolódóan, projektnyitó projekt-menedzsment ülésre került
sor, a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártás-
technikai Intézetében, Miskolcon 2006. szeptember 1-jén.

Az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács a Kutatási és Techno-
lógiai Innovációs Alap támogatásával innovációs díjat alapított a régióban
kiemelkedő innovációs tevékenységet folytatók munkájának elismerésére.
2006. szeptember 26-án első alkalommal került sor az innovatív kis-, és
középvállalkozások kategóriájában a díjak átadására a Regionális Fejlesztési
Ügynökség Dísztermében. A díjakat – mások mellett – (Észak-
magyarországi Regionális Innovációs Tanács, Szövetségünk regionális igaz-
gatója) adta át. A díjazottak között szerepelt a TRIGON
Elektronika Kft vezetője .

Az Észak-Magyarországi Régió és a Kassai Régió Bilaterális Regionális Inno-
vációs Stratégiáját kidolgozó NORRIS-projekt első szakaszának végéhez érke-
zett. Ez alkalomból 2006. október 19-én az Észak-Magyarországi Regionális
Fejlesztési Ügynökség az Észak-Magyarországi Regionális Irányító Bizottság
összehívását kezdeményezte azzal a céllal, hogy az meghallgassa és jóváhagyja
az eddig elért eredményeket.

Az Észak-Magyarországi Regionális Irányító Bizottság (melynek tagja
, Szövetségünk regionális igazgatója) egyhangúlag elfogadta az elhang-

zott beszámolókat.

Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács 2006. november 14-i
ülésen. A RIT megtárgyalta és kis módosítással elfogadta a Regionális Bíráló
Bizottság 2006-os Baross pályázatok sorrendi ajánlását, melyet továbbít a
Regionális Fejlesztési Tanács elé.

Második napirendi pontként a RIT meghallgatta, és egyhangúlag elfogadta
, ügyvezető beszámolóját az Észak-magyarországi Regionális Inno-

vációs Ügynökség létrehozása és működtetése c. projekt végrehajtásáról.

dr. Siposs István

dr. Siposs István

dr. Simonyi Sándor

dr. Siposs
István

dr.
Nyíry Attila

tagintézményünk,
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A RIT ülését annak elnöke, , a Miskolci Egyetem rektora,
Szövetségünk elnökségének tagja vezette, és részt vett rajta elnökségünk
további két tagja: és , valamint számos
tagvállalatunk vezetője is mint a RIT tagjai.

2006. december 12-én tartotta az év utolsó ülését az Észak-Magyarországi
Régió Innovációs Tanácsa. Az ülésen áttekintették azoknak a személyeknek a
körét, akiket tevékenységük, szakmai kötődésük, életútjuk alapján a Régió
Innovációs Díjának elnyerésére javasoltak a szakmai szervezetek és
képviseletek. A javaslatok alapján négy kiválasztott szakembernek kívánja a
Tanács a 2006. évben a díjjal elismerni az innováció területén kifejtett mun-
káját.

2006. február 7-én került sor az észak-alföldi régió
Regionális Bíráló-bizottságának 2006-os első ülésére,
ahol a Bizottság 27 Innocsekk pályázatot vitatott meg. A
Bírálóbizottság vezetője , szer-
vezetünk regionális igazgatója. Az év során további 11
alkalommal ült össze a Bizottság annak érdekében, hogy
az Innocsekk és a Baross Gábor pályázati rendszerek
keretében benyújtott pályázatokat szakmailag elbírálja
és javaslatokat tegyen a döntéshozók részére.

2006. március 22-én tartotta első ülését az Észak-Alföldi Régió Innovációs
Munkabizottsága. A Munkabizottságban , regionális
igazgató képviseli Szövetségünket. Az év folyamán további hat alkalommal ült
össze a Munkabizottság, részben a régió készülő Regionális Innovációs
Stratégiájával, részben az innováció pályázati kiírásokkal kapcsolatos ajánlásai
és állásfoglalásai kialakítására.

2006. áprilisában létrejött a (TTI)
a Genomnanotech Regionális Egyetemi Tudásközpont projekt kereten belül a
Debreceni Egyetemen kifejlesztett K+F eredmények és technológiák gyakorlati
hasznosítása céljából.

A DTMP 2006.
május 4-én, debreceni székhelyén tartotta a 2005. évet értékelő taggyűlését,
melyen a Magyar Innovációs Szövetség és az Innostart Alapítvány, mint
tulajdonosok képviseletében , ügyvezető igazgató vett részt.

dr. Patkó Gyula

dr. Vékony Sándor dr. Siposs István

Észak-alföldi Regionális Képviselet

Dr. Harangozó István

Dr. Harangozó István

GND Tudás- és Technológia Transzfer Iroda

Debreceni Tudományos Műszaki Park Közhasznú Társaság

dr. Antos László
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Az „Rural Innova-Innovatív
vidékfejlesztés” címmel nemzetközi megbeszélést és konferenciát rendezett
2006. június 9-én Debrecenben.

A Tudomány Napja ünnepi ülés keretében adták át a
2006. november 8-án Debrecenben, a Debreceni Akadémiai Bizottság
székházában. A régióban már nyolcadik alkalommal kerültek kiosztásra a
rangos elismerések, amelyeket az Akadémiai Bizottság és három megye (Hajdú-
Bihar megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)
Kereskedelmi és Iparkamarái alapítottak és szponzorálnak a Magyar Innovációs
Szövetség tevékeny közreműködésével.

A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara székházában 2006.
december 6-án projektindító rendezvény keretében ismertette a DBH Group a

építésével és kialakításával
kapcsolatos terveket. A projekthez társult a házigazda mellett az Észak-Alföldi
Regionális Innovációs Ügynökség, a Debreceni Tudományos Műszaki Park Kht.
És a Magyar Innovációs Szövetség is. A rendezvényen ,
regionális igazgató „Innovációs támogatások” címmel előadást tartott.

a régióban kiírt
keretében benyújtott pályázatok támogatásáról döntött

2006. december 22-én Debrecenben, az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
Ügynökség székházában. Az ülésen, mint a Regionális Bíráló Bizottság elnöke

, a Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatója is
részt vett meghívottként.

A Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi és Információs
Központjában havonta egy alkalommal rendezik meg „Az
ész beszél…” című előadás-sorozatot, melynek célja,
hogy az „ötletgyárosok”, vagyis a kutatócsoportok jobban
hasznosíthassák találmányaikat az üzleti világban. Feb-
ruár 23.-án , a Laser Consult Kft.
ügyvezető igazgatója, dél-alföldi regionális igazgatónk a
technológiai transzferről, mint a szellemi tulajdon meg-
térülésének egyik lehetőségéről tartott nagy sikerű elő-
adást.

A Dél-alföldi Élet és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ ( K)
műhelytalálkozót szervezett, melyet a József Attila Tanulmányi és Információs
Központban tartottak 2006. február 24-én.

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség

megyei Innovációs Díjakat

Regionális Innovációs és Üzleti Központ

Dr. Harangozó István

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Baross Gábor
Pályázati rendszer

Dr. Harangozó István

Dél-alföldi Regionális Képviselet

dr. Mogyorósi Péter

KK
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A KKK működésének tanulmány aktuális kérdéseivel kapcsolatban javaslatot tett
, a Laser Consult Kft. ügyvezető igazgatója, a Dél-alföldi

Regionális Képviselet igazgatója.

A Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány és a Dél-alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség

címmel
információs napokat rendezett, 2006. március 3-án, is
előadást tartott.

Az Európai Bizottság Tempus programja 2006. április 9-10-én Ammanban
rendezte meg a című szemináriumát.

A konferencián meghívottként részt vett , a Laser Consult
Kft igazgatója, a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója.

2006. áprilisában a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség útjára indította
a hat napból álló képzéssorozatát
címmel.

Az első képzési napra április 21-én került sor, ahol , a Szegedi
Tudományegyetem innovációs igazgatója, Felsőoktatási Tagozatunk elnöke és

, a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója
tartott előadást „Az innovációs rendszerek és intézmények” témakörében.

A TII (The European Association for the Transfer of Technologies, Innovation and
Industrial Information) április 26-án tartotta meg soron következő elnökségi
ülését Newcastle-ben. Az elnökség munkájában részt vett ,
a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója, aki a TII elnökségének
tagja.

A TII 2006. szeptember 11-15. között rendezte meg a szokásos éves nyári
iskoláját. A képzés a Szegedi Tudományegyetem Tanulmányi Információs
Központjában került megrendezésre. A nyári iskolát , a TII
főtitkárasszonya és , a Laser Consult Kft igazgatója, a TII
elnökségi tagja nyitotta meg.

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség és a Szegedi Tudományegyetem
innovációs projektek menedzselését segítő szakmai napot tartott 2006.
szeptember 29-én „Vállalkozási innovációs alapismeretek” címmel a Szegedi
Tudományegyetem Tanulmányi és Információs Központjában. A szakmai napon
előadást tartott Dr. Mogyorósi Péter.

dr. Mogyorósi Péter

Vállalkozásokat segítő támogatások és pályázatok
2006-ban (innováció, GVOP, mikro-hitel, munkahelyteremtés)

dr. Mogyorósi Péter

„University – Enterprise Cooperation”

Dr. Mogyorósi Péter

„Innováció – Menedzsment a gyakorlatban”

dr. Buzás Norbert

dr. Mogyorósi Péter

Dr. Mogyorósi Péter

Christine Robinson
Dr. Mogyorósi Péter
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A TII (Technology Innovation Information) 2006. október 27-én Palma de
Mallorcán tartotta 57. elnökségi ülését. Az elnökség ülésén részt vett

, a TII elnökségi tagja, a MISZ Dél-alföldi Regionális Képviselet
igazgatója.

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (CSMKIK) és a Szeged Pólus
Kht. közös szervezésében 2006. december 12-én „Gondolkodjunk együtt”
címmel műhelymunkára került sor Temesváron. A rendezvényen a Magyar
Innovációs Szövetséget , a Dél-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója képviselte.

Dr.
Mogyorósi Péter

Dr. Mogyorósi Péter
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Nyugat-dunántúli Képviselet

2006. január 19

dr. Antos László
Budavári László

Dr. Antos László
Budavári László

„BORDERNET – Határmenti Kooperációs és Informá-
ciós Központ” Magyarország – Szlovákia Phare CBC 2003 Program

BORDERNET Versenyképes-
ségi Konferenciát

-én az Innovációs Központ konferen-
ciatermében tartotta ülését a Nyugat-dunántúli Regio-
nális Innovációs Tanács, Sopronban. A Magyar Innová-
ciós Szövetség , ügyvezető igazgató
képviselte. , regionális igazgatónk, a Ta-
nács tagja szintén jelen volt.

Tagintézményünk, az INNONET Innovációs és Techno-
lógiai Központ, melynek a Magyar Innovációs Szövetség
is alapítója, 2006. május 16-án tartotta a 2005. évet

záró taggyűlését. A Szövetségünket a taggyűlésen ügyvezető
igazgató képviselte. ügyvezető beszámolt a Közhasznú
Társaság 2005. éves működéséről, pénzügyi helyzetéről, és a 2006. évi
tervekről.

2006. júniusában az INNONET Innovációs és Technológiai Központ új
projekteket indított, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meg-
hirdetett Baross Gábor Regionális Innovációs Program INNODESK „Egy író-
asztal – egy vállalkozás” projekt, ill. a REC-LAB Elektro-Recycling Kompetencia
Labor projekt keretén belül.

Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ és a Galántai Regionális Fej-
lesztési Ügynökség a

kereté-
ben, 2006. augusztus 30-án rendezte meg a

. A konferencia keretében került sor a BORDERNET – Határ-
menti Kooperációs és Információs Központ ünnepélyes megnyitójára is. A
BORDERNET projekt a Magyarország-Szlovákia PHARE CBC 2003 Támogatási
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Konstrukció, valamint a Magyar Köztársaság társfinanszírozásával valósult
meg.

Az Elektro-Recycling Kompetencia Labor

II. Regionális Innovációs Kon-
ferencia

(amely a RECLAB - Elektro-Recycling
Kompetencia Labor projekt keretében került létrehozásra) megnyitójára
tagintézményünkben, az INNONET Innovációs és Technológiai Központban,
2006. november 14-én megrendezésre került

keretében került sor.

117

Dél-dunántúli Képviselet

dr. Antos László
Higi Gyula

Higi
Gyula

Tasnádi Péterrel

Higi Gyula
Dr. Fenyvesi László

Hargitai János

A 2006. május 29-én, Pécsett tartotta taggyűlését
tagintézményünk, az Innovációs és Technológia Fejlesz-
tési Központ Kht. A taggyűlésen többek között részt vett

, Szövetségünk ügyvezető igazgatója és
, a High Computer ügyvezető igazgatója, re-

gionális képviselőnk.

A MISZ Dél-Dunántúli tagintézményeinek tagjai,
regionális igazgató szervezésében, augusztus 23-

án, a pécsi Kalamáris Étterem különtermében találkoztak
, a Pécs Megyei Jogú Város szocialista polgármester-

jelöltjével, aki ismertette elképzelését a város és ezen keresztül a régió fejlesz-
tése ügyében.

Az FVM Agrármarketing Centrum Kht. és a Magyar Marketing Szövetség
Agrár- és Élelmiszeripari Marketing Klubja, a Magyar Innovációs Szövetséggel
közösen "Innováció és marketing – Hogyan növeljük üzleti bevételeinket?''
címmel a VINFOOD Borászati és Élelmiszeripari Kiállításon szakmai fórumot
tartott a pécsi Új Expo Centerben, 2006. szeptember 27-én. A programot
megnyitotta és a fórum levezető elnöke , a MISZ regionális igazgatója
volt. A rendezvényen , Szövetségünk Agrár Tagozatának
elnöke is előadást tartott „Az innováció megvalósítási rendszere a mezőgaz-
dasági termelésben” címmel.

A Baranya Megyei Magyar Innovációs Szövetség tagvállalatai vendégeként
, Baranya Megye választott elnöke, országgyűlési képviselő is-

mertette Baranya Megye helyzetét, terveit 2006. november 28-án, Pécsen.

A megbeszélésen megállapodtak abban, hogy az országgyűlési képviselő mun-
kája során igénybe veszi a MISZ tagvállalatainak szakmai segítségét és figye-
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Közép-dunántúli Képviselet

Dr. Horváth Géza

dr. Antos Lászlót

Joachim Wilke Klaus
Teichmann

dr. Horváth Géza

dr. Horváth Géza
Strand 3 program

Klaus Teichmann Joachim Wilke

Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Közhasznú
Társaság következő taggyűlése

Tagintézményünk, a Veszprémi Regionális Innovációs
Centrum Közhasznú Társaság 2006. május 17-én tar-
totta éves beszámoló taggyűlését, Veszprémben. A tag-
gyűlés levezető elnöke a Pannon
Egyetem Mérnöki Kar dékánja (a MISZ Közép-dunántúli
Regionális Képviseletének igazgatója) volt. Szövetsé-
günket képviselte.

A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség
(KDRFÜ) és a Magyar Innovációs Szövetség közös szer-

vezésű programjaként 2006. augusztus 5-én és
az i.con.innovation GmbH menedzser igazgatói tartottak előadást,

illetve konzultációt "Regional Infrastructures in Supporting the Creation and
Start-up of Knowledge-Based Spin-off Companies" címmel a Pannon Egyete-
men. A konzultáción , regionális igazgatónk vett részt.

2006. november 21-én Veszprémben , közép-dunántúli re-
gionális igazgatónk koordinálása mellett a keretében
(Support action for innovation mainstreaming within the Enlarged Europe) az
IMIS két tanácsadója, és tartott előadást és
műhelymegbeszélést a Pannon Egyetemen.

Tagintézményünk, a
2006. december 19-én került megrende-

zésre Veszprémben, a VMJV Polgármesteri Hivatalban.

lembe veszi esetleges véleményüket.

A MISZ dél-dunántúli tagvállalatainak vezetői és , a régió kineve-
zett új vezetője 2007. december 12-én találkoztak Pécsett, a Kalamáris
Étterem külön helységében egy munkavacsorán, ahol a régió fejlesztésével kap-
csolatos elképzeléseket beszélték meg. A találkozót , regionális igaz-
gató szervezte.

Wekler Ferenc

Higi Gyula

Szekszárdon, a Tolna Megyei Iparkamara tárgyalójában 2006. december 15-
én . Az új bizott-
ságban továbbra is hat MISZ tagvállalat vezetője vesz részt a munkában, a
bizottság elnöke , Dombóvár polgármestere, míg alelnöke

, a MISZ regionális igazgatója.

újjáalakult a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Bizottság

Szabó Lóránt Higi
Gyula
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Az ülésen részt vett Veszprém város új polgármestere . A
Magyar Innovációs Szövetséget , ügyvezető igazgató és

, közép-dunántúli regionális igazgató képviselte.

Debreczenyi János
dr. Antos László dr.

Horváth Géza

Közép-magyarországi Képviselet

dr. Antos László
Polgárné Májer Ildikó

Polgárné Májer Ildikó
Hantos Zoltán

Polgárné Májer Ildikó dr. Antos László

2006. január 23-án a versenyképességi Operatív Prog-
ram „draft” verzió véglegesítése céljából – és annak tá-
gabb társadalmi egyeztetésre bocsátását megelőzően -
szakmai konzultációs fórumot tartott a GKM. A Magyar
Innovációs Szövetség az egyeztetésen ,
ügyvezető igazgató és , elnökségi
tag képviselte.

2006. március 20-án került sor tagintézményünk, a
CHIC Kht. taggyűlésére a Közép-magyarországi Inno-

vációs Központban, Budaörsön. Az eddigi vezető tisztségviselőket öt évre újra-
választották. A Kht ügyvezetői ennek alapján továbbra is:
és .

2006. május 8-án, a GKM szűk körű szakmai partnerei részére egy partner-
ségi megbeszélés keretében mutatta be a 2007-2013 időszakra készülő
Versenyképes Gazdaság Operatív Program (VEGOP) második, és az Operatív
Program Programkiegészítő Dokumentumának első változatát a GKM-ben.
Szövetségünket , tagozatelnök és ügy-
vezető igazgató képviselte a megbeszélésen.

Összességében Szövetségünk a részletes beszámolóban rögzítettek
alapján 2003-2006 között eredményesen dolgozott. Az innovációbarát
gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében tett erő-
feszítések alapján sikerült elérni, hogy Szövetségünknek és tagjainknak
legyen beleszólása a gazdaság működési feltételeinek alakításába.
Növeltük elismertségünket, megoldásra váró javaslatainkat a kormány-
zati szervek jól fogadták. Minden eddiginél több figyelmet fordítottunk
arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket a közvéleménnyel is megis-
mertessük.
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6. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS
SZÖVETSÉG 2006. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL,
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

A Szövetség 2006-ban is elsősorban az alapszabályában, alaptevékenységként
meghatározott célok érdekében tevékenykedett és gazdálkodott. Élve azonban a
társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó alapelveket rögzítő, az egye-
sülési jogról szóló 1989. évi II. törvény adta lehetőséggel, e célok megvaló-
sítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, ún. vállalkozási tevékeny-
séget (szakértői munka, reklámszolgáltatás stb.) is végzett.

A Szövetség kettős könyvvitelt alkalmazott. Az alap- és a vállalkozási tevé-
kenységet, illetve az ezekhez tartozó bevételeket és kiadásokat – eleget téve a
számviteli előírásoknak – a Szövetség elkülönítetten tartja nyilván.

A 2006. évben az összes bevétel 44069 E Ft, az összes kiadás 60379 E Ft volt
az alábbi bontás szerint.

Az alaptevékenység összes bevétele 2006-ban 32076 E Ft volt. Ebből 17977 E
Ft származott a tagdíjakból. Ez az előző évekhez képest hasonló tagdíj-fizetési
arány.

A regionális tagdíjak (5217 E Ft) felhasználásáról teljes egészében a regionális
igazgatók rendelkeznek.

Alaptevékenységünk kiadása a 2006. évben többek között tartalmazza a
titkárság személyi költségeit (3 főállás, 1 félállás), a Hírlevél és a kiadványok
nyomdai előállítását, posta és telefon költségeket, irodabérletet, irodaszer-
kiadásokat stb.

ALAPTEVÉKENYSÉG

„V ” TÁLLALKOZÁSI EVÉKENYSÉG

Vállalkozási tevékenységünk bevétele 2006-ban 11693 E Ft volt összesen,
ebből 4190 E Ft az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versennyel
kapcsolatban kötött reklámszerződésekből, a többi egyéb tevékenységből – sza-
badalom-hasznosítás, szakértői tevékenység, kiállítás-szervezés stb. – szár-
mazott. Kiadásaink 1 félállás személyi költségeit, reklámkiadásokat stb.
tartalmaznak.
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Szövetségünk kiadásai 2006-ban meghaladták a bevételeket. Szükséges
azonban rögzíteni, hogy 2007-re jelent s már teljesített bevételek (11010 E

Ft) húzódnak át.

Működésünket folyamatosan finanszírozni tudtuk, és a rendelkezésünkre álló
tartalékaink, illetve pénzforrásaink elegendőek arra, hogy 2007. első félévére
vállalt feladataink kiadásait fedezni tudjuk.

Fontos kiemelni, hogy Szövetségünkben a tagsági díj min. 30 000 Ft és max.
200 000 Ft, mely tízenkét éve nem változott.

Szövetségünk gazdálkodását a vezetőség és az FB folyamatosan ellenőrizte, a
pénzügyi fegyelmet – csakúgy, mint a korábbi években – Szilágyi Dezső, független
könyvvizsgáló (T.ig.sz.: 004653) ellenőrizte és auditálja.

A Szövetség 2006. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2007. április
végére készül el.

− −

dr. Antos László s.k.
ügyvezető igazgató
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Bevételek (Ezer Forint)

Tagdíj, Budapest

Innov. menedzsm. (GKM)

Tagdíj, regionális

Projekt bevétel (pályázatok)

Jogi személyek támogatása

Kamatok, árf. nyereség

Innoforum 2006, részv. díj

E-learning (GKM), elõleg

Hírlevél értékesítés

Hírlevél

összesen

Alap

32076

12760

5217

8184

2675

570

1170

1500

Vállalkozás

11693

3000

4190

231

694

1989

1889

Összes

44069

12760

5217

11184

6865

801

694

1989

1170

1889

1500
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nyitóállomány: 34453 E

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

2006. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
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Iroda működési költségei

Bérleti díjak (iroda, másoló)

Regionális képviseletek

Személyi klts, közteher

Posta-, telefonköltség

Nyomdaköltség, hirdetés

Grafikai tervezés (portál, kiadványok)

Belföldi, külföldi utaztatás

Reprezentáció, fogadás

Szakértői díj, kut. fejl.

Futárszolgálat, szállítás

Külső szolgáltatás (kiáll. stb.)

Különféle egyéb kltsg

Tagdíj, innovációs díj

Bankköltség, illeték

Könyvvizsgálat, könyvelés

összesen

Alap

47697

2297

2221

18638

4345

8724

2000

229

2331

904

2048

811

1144

333

1416

256

Vállalkozás

12682

91

1466

3712

702

2108

1250

471

908

62

1757

78

77

Összes

60379

2388

3687

3712

19340
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FEL YEL IZOTTS I JELENTÜG ŐB ÁG ÉS

A Felügyelő Bizottság (FB) folyamatosan részt vett a Magyar Innovációs
Szövetség (MISZ) elnökségi és vezetőségi ülésein, valamint egyéb rendez-
vényein, és javaslataival igyekezett támogatni a Szövetség munkáját. A javas-
latok a Szövetség munkájában éreztették hatásukat.

Az FB tevékenységét két főirányban végzi. Az FB egyik kötelező feladata, hogy
ellenőrizze a Szövetség pénzügyi gazdálkodását és elszámolási fegyelmét. A
feladathoz tartozó vizsgálat súlyponti kérdések szúrópróbaszerű áttekintését
jelentette a teljesség igénye nélkül, mivel a gazdálkodás számszaki és számviteli
ellenőrzését (évek óta) könyvvizsgáló végzi, aki a kettős könyvelés alapján
összeállított mérlegbeszámolót auditálja.

Az FB folyamatos ellenőrző munkát végzett, de megállapításait az utolsó (záró)
vizsgálat után fogalmazta meg. Ezen az utolsó vizsgálaton az Irodában az FB
képviselőjén kívül részt vett az ügyvezető igazgató és a könyvelő is. A vizsgálatok
eredményeiből az FB a következő lényeges megállapításokat tette.

A szervezet Irodája az éves feladatokat változatlan 3,5 fős statisztikai
létszámmal végezte. Ez a létszám gazdálkodási okokból nem növelhető, de
csökkentése sem lehetséges, mert ez már lehetetlenné tenné az Iroda
működését. Ezzel a létszámmal kell tehát ellátni a növekvő adminisztrációs
igényt is. A számviteli rendet és az előírt számlatükröt betartották; ezt a könyv-
vizsgáló ellenőrzi.

A szervezet éves gazdálkodása hitelmentes volt. A fizetési fegyelmet határidős
fizetéssel betartották, így lejárt tartozásuk nincs, de lejárt követelésük sincs. A
helyzet eszköz vonatkozásban rendezett, eszközhiány nem hátráltatja munká-
jukat. A mérleg-főösszeg kis mértékben csökkent.

Az éves gazdálkodási eredmény a 2006. évben veszteséget mutat. Ennek oka
elsősorban nem a túlköltekezés volt a működési költségekben (bár itt is jelent-
keztek nem várt költségek), hiszen a működési költségek áttanulmányozása
mintaszerűen takarékos gazdálkodást bizonyít. Az ok inkább bizonyos bevételek
elmaradása vagy csökkenése. A támogatások a jelenlegi gazdasági helyzetben
inkább csöppennek, mint csurrannak. Csak példaként említjük: az Ifjúsági
Verseny fő szponzorának évközi megváltozása azt eredményezte, hogy az ez
évre tervezett 6 M Ft bevétel átcsúszott a 2007. évre.
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Hasonlóan, további két, már teljesített feladat kifizetése is átcsúszott a 2007.
évre. Így a bevétel-kiadás első rátekintésre riasztó különbsége valójában nem
annyira riasztó, ha ezeket az átcsúszásokat figyelembe vesszük. Bár a
Szövetségnek tartalékai miatt likviditási gondjai még nincsenek, az utóbbi két
évben jelentkező és növekvő hiány azonban sokáig nem tartható, ezért a
bevételek növelésére lenne szükség. Mivel a működési költségek tovább nem
csökkenthetők, a támogatók számát kellene bővíteni, elsősorban jó kapcsolat-
rendszerek kiépítésével, és meg kell fontolni az éves tagdíj esetleges növelését
is. Ez persze éppen a megszorítások időszakában nem lesz könnyű.

Jelentős költségnövekedést jelent a 2002. óta változatlan regionális rendszer
is. A régiók tagintézményeinek tagdíja felett teljes mértékben a régiók ren-
delkeznek, de a regionális tagvállalatok felé nyújtott szövetségi szolgáltatások
költségviselésében nem vesznek részt. Ez a hatás évről-évre nő, mivel a régiók
együttes tagnövekedése szükségszerűen meghaladja a budapesti tagnö-
vekedést (például az elmúlt két év tagnövekedése Budapesten 29, míg a régiók-
ban 45 volt). Ennek a kérdésnek elkerülhetetlen az újragondolása.

A tagdíjmorál még mindig jó, a tagdíjösszegre vonatkozóan 94%, ez csaknem
azonos az előző évekével.

Összességében az FB a pénzügyi kérdésekben mintaszerű bizonylati fegye-
lemről számolhat be, de a kiadás-bevétel különbség kérdésében gondolkozni
kell bizonyos változtatásokról. Az FB azt is megállapította, hogy a kiadások
mindig olyan célokra fordítódtak, amelyek megfelelnek a MISZ alapszabályban
rögzített céljainak.

A MISZ általában igyekszik - bár inkább jelképesen - részt venni innovatív célú
fejlesztésekben, alapítványokban, ipari parkokban, ahol nem is az összeg a
lényeg, hanem annak kinyilvánítása, hogy a MISZ egyetért a nevezett szervezet
céljaival, követésre buzdítva módosabb befektetőket. Az FB véleménye szerint
folytatni kell ezt a kezdeményezést akkor is, ha erre egyre kevesebb pénz áll
rendelkezésre.

Az FB másik, és talán fontosabb feladata, hogy megvizsgálja: a MISZ vajon az
alakuláskor kitűzött céljainak megfelelően tevékenykedik-e, milyen erőfeszí-
téseket tett az alapszabályban rögzített célok eléréséhez? Megállapítható,
hogy a MISZ ebben az évben is jó irányban halad. Jelen van minden fontosabb
döntéshozó testületben, amely érdekelt az ország gazdasági életének meg-
újulásában, szakvéleményeivel segíti ezek működését, felhívja a figyelmet a
hibákra és a változtatások szükségességére (néha sikerrel, néha sikertelenül,
de a kezdeményezéseket soha fel nem adva), és a médiumok segítségével
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állandóan reflektorfényben tartja az innováció szükségességét. A már jól bevált
(és kibővült) innovációs versenyek is segítenek fenntartani a figyelmet, ezeken
díjakat nyerni cégeknek és egyéneknek egyaránt dicsőséget jelent. A fiatalok
részvételének segítése külföldi versenyeken (különösen az ott elért sikerekkel
alátámasztva) hozzájárul az ország nemzetközi tekintélyének növeléséhez. A
MISZ tekintélye tovább javult, számos ide vonatkozó jogszabály megalkotásánál
már kötelezően előírják a MISZ véleményének kikérését. A Szövetség sok
vezetője kapott kormánykitüntetést, ami szintén a megbecsültség jele. A
Szövetség nagyobb rendezvényeit a sajtó kiemelten kezeli (amelyben jelentős
szerepe volt a jó PR-munkának is).

Már az előző években is említettük, hogy a regionális irodák munkája javuló
tendenciát mutat. A területi igazgatók mára már teljes értékű résztvevői a helyi
közéletnek, és elvégzik ugyanazt a katalizátor szerepet, amit a MISZ országos
szinten.

Idén újra hangsúlyoznunk kell a MISZ politikamentességét, vagyis azt, hogy
kezdeményez a mindenkori kormánynál céljai érdekében, de ismerkedik a
mindenkori ellenzék terveivel is, igyekszik „jóban lenni” mindenkivel, hiszen
hangsúlyoznia kell: innováció nélkül nincs fejlődés sem balról, sem jobbról.

Ami tehát a reprezentatív megjelenést és a megbecsültséget illeti,
tulajdonképpen minden rendben. Mégis meg kell állapítani, hogy az elért
eredmény kisebb, mint amely a befektetett energia alapján elvárható lenne.
Kétségtelenül javultak a törvényi és szervezeti feltételek, de a költségvetés
számai az innovációval kapcsolatban nem kielégítők, és látványos javulás a
következőkben sem várható. Még a legoptimistább vélemények szerint sem
érhető el több, minthogy ne csökkenjen az állami és egyéb támogatás ezen a
területen. Az EU 1,9 %-os átlagos támogatási rátájához képest ezen a
területen jelenleg 0,9-1 % hazai támogatásnál tartunk, tehát a lemaradás
jelentős. A szinten tartás tulajdonképpen visszafejlődést jelent. Sajnos nem
érződik a kibontakozáshoz olyan, egyébként nagyon szükséges, jele az
ugrásnak, amelynek segítségével legalább az EU középmezőnyének aljához
közelítenénk. Sok támogatás megszűnt, igaz, mások keletkeztek. Sokáig
lehetne folytatni a kétségek felsorolását, és biztosan elmondható, hogy a
tekintély és megbecsültség növekedésével nem járt együtt ugyanilyen
növekedés az eredményességben. Feladni azonban nem szabad (a MISZ
sohasem adta fel), előre kell menekülni, és újra és újra neki kell kezdeni
hangsúlyozni az innováció fontosságát. A kormányhoz közelálló személyek
rokonszenve és jóindulata egyértelmű, de ez a számokban nem realizálódik.
Egyszer majd ez is bekövetkezik.
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Az előbb említett előremenekülésre két példát említek: menet közben
megkezdődött a vezető testületek fiatalítása, megtartva az alapító atyák
szellemi örökségét is; és a versenyek, pályázatok száma nem csökkent (pedig
egy gazdasági szakember esetleg ezt tartaná ésszerűnek), sőt nőtt, és
megindultak az első kezdeményezések az oktatás és az ezzel járó tananyagok
fejlesztése terén is. Az FB szerint ez a helyes politika.

A Felügyelő Bizottság összességében jónak ítéli a Magyar Innovációs Szövetség
munkáját, gazdálkodását és pénzügyi fegyelmét mintaszerűnek tartja, és azt,
hogy az ország innovációs helyzete nem éri el a kívánatos szintet, nem tekinti a
MISZ mint társadalmi szervezet hiányosságának, inkább a jelenlegi gazdasági
ás politikai szituáció következményének.

Szeretném remélni, hogy az új Felügyelő Bizottság a következő esztendőkben
még jobb eredményekről számolhat be.

dr. Szarka Ernő s.k.
a Felügyelő Bizottság elnöke
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