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Magyar Nemzet
2006. február 3.

Vilàggazdaság
2006. április 3.
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Népszava
2006. április 1.

Metro
2006. április 3.
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Napi Gazdaság
2006. április
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Kelet Magyarország
2006. június 29.
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Magyar Nemzet
2006. augusztus 15.
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Fejér Megyei Hírlap
2006. szeptember 30.
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Találkozások
2007. január
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Duna TV | Váltó

Híradó

Fiatal kutatók találmányai a Jövő Házában

/ 2006. június 13.

Mv.: - 15-ik alkalommal adták át az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Verseny díjait Budapesten, a Jövő Házában. A közönség még holnap is megte-
kintheti a fiatal tudósok találmányait.

R.: - Az első díjakat a sejtelhalás diagnosztizálására kidolgozott módszerért,
vírusokkal fertőzött agyi ívek pálya kutatásáért, mobiltelefonra letölthető
iránytű szoftverért és hat csapágyas csillagászati távcső mechanika kidol-
gozásáért kapták a fiatal kutatók.

Varga Dávid, Szabadka: - Ez egy prototípus. Természetesen nem tudja ponto-
san azt, amit elterveztem, de mindenképp szeretnék róla csinálni még terve-
ket, többféle méretben és esetleg gyártani.

R.: - Az 51 pályázatból hét a határon túlról érkezett.

Pakucs János, elnök, Magyar Innovációs Szövetség: - Emellett 31 hivatásos
kutatással, feltalálással foglalkozó feltaláló, kutató mutat be 53 olyan szellemi
terméket, amelyhez társat keresnek, partnert keresnek, finanszírozót keres-
nek. Tehát szeretnék a vállalkozások számára felajánlani az új szellemi termé-
keket.

R.: - Mindezt szellemi termékbörze keretében tehetik meg, amely lehetőséget
kínál kutatók, fejlesztők és az érdeklődő cégek találkozására.

Pakucs János, elnök, Magyar Innovációs Szövetség: - 53 találmány, kutatási
eredmény az valóban olyan termék, termékké fejleszthető szabadalom, ami a
vállalkozásnak a versenyképességét, vállalkozásokat lehet dinamizálni.

R.: - A holnap estig tartó börzén az érdeklődők térítésmentesen vehetik igénybe
az iparjogvédelmi, a marketing, az inkubátorházi és egyéb információs tanács-
adást.

2006. június 13

A díjazottak számtalan érdekes találmánnyal érdemelték ki a zsűri ítéletét.

Tizenötödik alkalommal adták át az Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Verseny díjait a budapesti Jövő Házában, ahol a nagyközönség kedden és szer-
dán ismerkedhet meg a fiatal tudósok találmányaival, új módszereivel.
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Terminal.hu

Jégzselé, az első nanotech ital

/ 2006. október 13.

A Jégzselé innovatív, Internet-alapú marketing- és értékesítési modelljének
köszönhetően bárok, szórakozóhelyek és éttermek használhatják ki a virtuális
közösségek jelentette trendeket.

Az Intel kezdeményezésére és támogatásával, az USA-beli „Intel Berkeley
Technology Entrepreneurship Challenge” program részeként, 2006. október
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„Számos vélekedéssel ellentétben meggyőződésem, hogy a tudomány, a
kutatás területén is lehet versenyezni, hiszen az értékelhető teljesítmények
igenis összemérhetők” – mondta Pakucs János, a Magyar Innovációs Szö-
vetség elnöke a 15. Országos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny
ünnepélyes díjátadóján.

Az OITIV-et először 1992-ben szervezték meg, a magyar középiskolás fiatalok
azóta sikeresen vesznek részt a verseny európai döntőiben is. Idén első
alkalommal nem csak a fiatalok, hanem az őket felkészítő tanárok is részesültek
ösztöndíjban.

„Fontosnak tartjuk, hogy az 51 beküldött pályázatból hét a határon túlról
érkezett, a négy első díj közül az egyiket egy szabadkai magyar diáknak ítéltük
oda” – mondta Ormos Pál, a Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai
Központ Biofizikai Intézetének igazgatója, a bírálóbizottság elnöke.

A díjazottak számtalan érdekes találmánnyal érdemelték ki a zsűri ítéletét. Első
díjakat a sejtelhalás diagnosztizálására kidolgozott módszerért, vírusokkal
fertőzött agyi idegpálya-kutatásért, mobiltelefonra letölthető iránytűszoft-
verért, és hatcsapágyas csillagászati távcsőmechanika kidolgozásáért kaptak a
fiatal kutatók.

A második és harmadik díjat olyan leleményes felfedezésekért ítélték oda a
gimnazista tudósoknak, mint például az ablaküveg párásodásának megszün-
tetése, vagy a golyóstoll tintájának eltüntetése, illetve a látó bot kifejlesztése.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny pályamunkái mellett a június 13-
án és 14-én megtekinthető Szellemi Termék Börze lehetőséget kínál kutatók,
fejlesztők, feltalálók 70 új fejlesztésének a megismerésére, az érdeklődők té-
rítésmentesen vehetik igénybe az iparjogvédelmi, a marketing, az inkubátor-
házi és egyéb információs tanácsadást.
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5-6-án Szófiában rendezték meg a NOVATechCom, az első közép- és kelet-
európai Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny, regionális döntőjét. A
versenyt júliusban hirdették meg Bulgáriában, Romániában, Csehországban,
Törökországban, Lengyelországban, ill. Magyarországon.

A verseny három lépcsős. Az első fordulót - melyre az üzletiterv-koncepció
egyoldalas összefoglalóját kellett beküldeni - Magyarországon a Magyar
Innovációs Szövetség szervezte. Az előzsűrizés után, a második fordulóba 6
ország 49 pályázójából 13 pályázó jutott, akiknek részletes üzleti tervet kellett
kidolgozni max. 20 oldalon. Harmadik lépésben, a regionális döntőn 15
percben elő kellet adni, illetve meg kellett védeni a tervet az Intel szakértőiből
álló zsűri előtt.

Magyarországról a „Jégzselé, az első nanotech ital” című terv fiatal készítői -
Kriston Ákos, Orosz Miháy, Molnár Róbert, Miklósi József - 2000 $-os 3. díjban
részesültek.

A Jégzselé egy víz-széndioxid-jég nanokompozit, amely forradalmasíthatja az
üdítő és jégkrémipart. A szabadalmaztatott technológiával a nanoméretű
jégkristályokba apró széndioxid buborékokat zárnak, amely ettől rendkívül laza
szerkezetű, de ugyanakkor alaktartó is lesz egyben. Az új italt tetszőleges,
egyedi ízben, a fogyasztás helyén lehet előállítani és szervírozni, 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.

A fejlesztés 2003-ban kezdődött. A prototípus fejlesztését GVOP-pályázat és
saját erőforrás segítségével valósították meg.

A Magyar Innovációs Szövetség a 2007. évben is meg kívánja hirdetni az
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt.
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