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ÖSSZEFOGLALÁS

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

2007. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL*

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.

2007. december 13-ig 276-ról 294-re bővült, a
tagszövetségek révén csatlakozott ún. száma 343-ról 346-
ra nőtt.

A Magyar Innovációs Szövetségbe a 2007. évben 34 új tag lépett be,
ugyanakkor 16 megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt kilépett. A tagok az
esedékes tagdíjak 88 %-át (a budapesti tagok 93 %-ot, a régiós tagok 78 %-ot)
fizették be, mely elmarad az előző éveknek megfelelő tagdíjfizetési aránytól.
Ebben minden bizonnyal a tagdíjemelés is közrejátszott.

A 2007. évi tisztújító közgyűlésen megválasztott új Elnökség 2007-ben
rendszeresen ülésezett. A testület figyelemmel kísérte a Szövetség működését,
koordinálta a képviseletek és tagozatok munkáját, ellenőrizte a Titkárság
működését. Döntött a programok kérdéseiben és jelentős kérdésekben meg-
fogalmazta a Szövetség állásfoglalásait. A hazai K+F, ill. innovációs tevé-
kenységgel kapcsolatban a 2007. évben adott ki véleményt,
állásfoglalást a Szövetség, melyeket az illetékes állami szerveknek, ill. sok
esetben a közvéleménynek is eljuttattunk. A stratégiájának elkészüléséhez
nem csak szakmai állásfoglalásainkkal járultunk hozzá, hanem a Kormány általi
elfogadását is sürgettük, eredménnyel.

A MISZ az alapszabálynak megfelelően két alkalommal tartott
ülést, és tudomásul vette a Szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szóló
Elnökségi beszámolókat. Ezen túlmenően:

�

�

közvetlen taglétszámunk
„közvetett” tagok

33 alkalommal

TTIP

Választmánya

*Készült a 2008. február 22-i, éves rendes közgyűlésre.
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Rövid összefoglalás 81

�

�

a június 27-i ülésen , az MTA Közgazdaságtudományi Inté-
zetének szakértője részletesen ismertette a magyarországi KTI-irányítás-
ról létrejött (RINDICATE) tanulmány elkészítésének hátterét, és az erről
készült EU-jelentést is, mellyel a választmány egyhangú egyetértését fejezte
ki.

a december 5-ei választmányi ülésen , az NKTH újonnan
megválasztott elnöke ismertette az NKTH stratégiáját.

önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják.

Az vezetésével, az idei esz-
tendőben Agrár Innovációs Rendszer bevezetése érdekében tevékenykedett, ill.
az FVM hatáskörébe tartozó rendeletek, jogiratok egyszerűsítése érdekében
konkrét, a jogszabályt idéző javaslatokat fogalmazott meg.

A tagozati elnök vezetésével
sikeres ülést tartott arról, hogy milyen lehetőségeket kínálnak Magyarországon
a kis- és középvállalatok számára az üzleti angyalok.

Szövetségünk az elmúlt 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.

A 2007. évben is törekedtünk arra, hogy
során minden innovációval kapcsolatos eseményről vagy elgondolásról tag-
vállalataink, tagozataink és esetenként ad hoc bizottságaink javaslata alapján
elmondjuk véleményünket. Képviselőinken, megbízottainkon keresztül köz-
vetlenül is próbáltuk tagvállalataink érdekeit képviselni többek között a Kutatási
Technológiai és Innovációs Tanácsban, a Magyar Akkreditációs Bizottságban,
a Versenyképességi Tanácsban. Mind emellett számos közhasznú szervezet-
ben, alapítványban, kuratóriumban működünk közre. Alapító társtulajdonos-
ként és szakmai befektetőként számos innovációs szervezet létrehozását
segítettük. 2007. május 31-én alakuló ülést tartott a MISZ Nagyvállalati Klubja.
A Klub vezetője , Szövetségünk általános elnökhelyettese. A
Klub 2007-ben még két alkalommal tartott találkozót. Az INNOSTART Nemzeti
Üzleti Innovációs Központ irányításában és működtetésében meghatározó mó-
don veszünk részt. 2007-ben is szoros munkakapcsolatban álltunk társszer-
vezeteinkkel, elsősorban az MGYOSZ-szal, az MKIK-val, az MBSZ-szel és a VISZ-
szel.

Havas Attila

Dr. Pártos Ferenc

Tagozataink

Agrár Innovációs Tagozat, dr. Fenyvesi László

Vállalkozás-fejlesztési Tagozat, dr. Osman Péter

regionális képviseletei

érdekérvényesítő tevékenységünk

Monszpart Zsolt
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A Szövetség 23 alkalommal jelent meg 2007-ben. E-mailen minden
páros hét keddi napján, míg nyomtatott formában szerdán küldtük ki az
olvasókhoz. A lap legtöbbször 20 oldalas terjedelemben készült, így összesen
mintegy 460 oldal információt közvetítettünk a közel 1600 címzetthez (kb. 5-
6000 olvasóhoz).
A Hírlevél Szövetségünk (www.innovacio.hu) is olvasható.

Olvasóink közül 1380-an e-mailen keresztül is értesülnek a legfontosabb hírek-
ről. 450-an saját maguk iratkoztak fel a Hírlevélre, mivel a www.innovacio.hu
portálunkon bárki térítésmentesen regisztrálhat az elektronikus formára. A
nyomtatott formát postai címre juttatjuk el.

Kiemelt rendezvényünk volt 2007. május 4-én, az MTA Dísztermében, a
alkalmából „A tudományoktól a minden-

napok gyakorlatáig – a műszaki tudományok szerepe a gazdasági fejlődésben”
címmel, az MTA Műszaki Tudományok Osztályával együtt szervezett tudo-
mányos ülés. , elnök, és

, elnökségi tagok tartottak előadást. A rendezvény szervezője és levezető
elnöke , tiszteletbeli elnök volt. A tudományos ülésszakon el-
hangzott előadásokról könyv jelent meg, szerkesztésében.

Szövetségünk az INTEL Co. és a GKM támogatásával idén második alkalommal
hirdette meg a csúcstechnológia területén, címmel Innovációs
Technológiai Üzleti Terv Versenyét, az USA-beli “Intel Berkeley Technology
Entrepreneurship Challenge” program részeként. A legjobb két magyarországi
üzleti terv részt vehetett a közép- és kelet-európai regionális döntőn Buka-
restben, ahol a „Chemistry Logic” c. terv fiatal készítői, a két győztes csapat
egyikeként, részesültek, és részt vehettek a

.

Az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének 19. nemzetközi döntőjét Valen-
ciában rendezték. Az idei európai döntőre 33 országból 81 pályázat képvise-
lőit, összesen 124 fiatalt hívtak meg, akik mintegy 25 000 fiatal tudós közül
kerültek ki. A valenciai döntőn Spohn Márton első díjat nyert el, valamint kü-
löndíjként részt vehetett a Stockholm International Youth Science Seminar-on,
Buza Dániel pedig az Európai Szabadalmi Hivatal legnagyobb elismerését kapta
meg különdíjként.

2007-ben hét nemzetközi versenyen, ill. rendezvényen 11 fiatal részvételét
biztosította Szövetségünk. Ezek közül a Kunmingban megrendezett, 22. CASTIC
kínai tudományos és technológiai nemzetközi versenyen első alkalommal vettünk
részt.

Hírlevele

innovációs portálján

már kevesebb mint 370

Magyar Műszaki Értelmiség Napja

Dr. Szabó Gábor Dr. Gyulai József Dr. Závodszky
Péter

dr. Pakucs János
dr. Pakucs János

NOVATech.Com

10 000 $-os díjban kaliforniai
világdöntőn

82 Magyar Innovációs Szövetség 2007. évi tevékenysége
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Több ismert, országos jelentőségű, is
szerveztünk a 2007. évben:

a 16. , melyre
109 pályázat érkezett. 62 pályázat elfogadása után a fiatal kutatók 53
pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. A 2007. május 22-én megtartott
ülésén a bírálóbizottság 4 első, 2 második, és 4 harmadik díjat ítélt oda.

a , mely a hagyományoknak meg-
felelően a 2007. évben is jelentőségének megfelelően zajlott. ,
az Országgyűlés elnöke által átadott Nagydíjat a

kapta meg „NanoSPECT/CT® in-vivo kisállat-
vizsgáló rendszer” c. innováció megvalósításáért. A díjátadás 2007. április
4-én az Országházban volt.

az XV. Hazai Szellemi Termék Börzét, melynek megszerve-
zésében az NKTH-val, a KPI-vel és a Jövő Háza Központ Kht.-val működtünk
együtt. A rendezvényen résztvevő ajánlott hasznosításra fej-
lesztési eredményt, ill. terméket.

a 16. pályázatot, kutatási ösztöndíj elnyerésére az
innováció menedzsment területén. A bírálóbizottság hét pályázót, ill. magas
színvonalú munkáját részesítette díjban.

A szakmai tevékenységek és a rendezvények szervezésében, menedzselésében
a Szövetség kiemelkedő munkát végzett 2007-ben is. Úgy gon-
doljuk, hogy Szövetségünk a fentiek, ill. a mellékelt részletes írásos beszámoló
alapján a 2007. 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 rend-
szeresen szerepelt a MISZ, 2007-ben tudósítás jelent meg a
Szövetség tevékenységéről. Gazdálkodásunk mindvégig takarékos, likviditásunk
megfelelő volt, kiadásaink egyensúlyban voltak a bevételekkel.

innovációt népszerűsítő rendezvényt

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot
Szili Katalin

MEDISO Orvosi Berendezés
Fejlesztő és Szerviz Kft.

Innoforum 2007

27 közel 70

„Harsányi István-díj”

Titkársága

több mint 300

�

�

�

�

Dr. Szabó Gábor s.k.
Elnök

Budapest, 2007. december

Rövid összefoglalás 83
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Magyar Innovációs Szövetség 2003-2006. évi tevékenysége

RÉSZLETES BESZÁMOLÓ*

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, mű-
szaki 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 felső-
oktatás,
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, szolgálta-
tások.

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.

�

�

�

�

�

�

�

�

84

*Készült a 2008. február 22-i, éves rendes közgyűlésre.
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1. SZERVEZETI ÉLET

2007. decemberig 276-ról 294-re bővült, a tag-
szövetségek révén csatlakozott ún. száma 343-ról 346-ra
nőtt.

A Magyar Innovációs Szövetségbe a 2007. évben 34 új tag lépett be,
ugyanakkor 16 megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt kilépett. A tagok
az esedékes tagdíjak 88 %-át fizették be, mely elmarad az előző éveknek
megfelelő tagdíjfizetési aránytól. Ebben minden bizonnyal a tagdíjemelés is
közrejátszott.

A budapesti tagok az esedékes tagdíjak 93 %-át, a régiós tagok pedig 78 %-át
fizették be, mely elmarad az előző éveknek megfelelő tagdíjfizetési aránytól.

TAGL TSZ M ALAKUL SAÉ Á Á

közvetlen taglétszámunk
„közvetett” tagok

1. JNSZ Megyei Gazdaságfejlesztő
Kht.

2. Empirica Gazdasági és
Társadalomkutató Intézet Kft.

3. Thales Zrt.

4. MFB Invest Befektetési és
Vagyonkezelő Zrt.

5. Ipargazdasági Kutató és
Tanácsadó Kft.

6. IFUA Horváth & Partners
Consulting Kft.

7. HILASE Fejlesztő, Kereskedelmi
és Szolgáltató Kft.

8. Papanek Gazdasági Szolgáltató
Bt.

9. Corvinus Kockázati Tőkealap-
kezelő Zrt.

10. Dél-alföldi Bio Innovációs
Centrum Kht. (DABIC Kht.)

11. Innovációmenedzsment
Kooperációs Kutatási Központ

12. Icegel Kft.

13. Netwin Üzleti Tanácsadó Kft.

14. Euromed Consult Bt.

15. Magyar Innovációs Alapítvány

16. Halászati és Öntözési
Kutatóintézet

17. Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség, Dél-
Dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség (DDRFÜ, DDRIÜ)

18. ANTE Innovatív Technológiák
Kft.

Részletes beszámoló 85

A új belépők:

Az innováció társadalmi elismertségét pályázatok, versenyek, szellemi termék-
börzék mellett különböző fórumok, rendezvények szervezésével kívánjuk növelni.
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K ZGY L SÖ Û É

A Magyar Innovációs Szövetség a 2006. évet záró és egyben tisztújító éves
közgyűlését 2007. február 20-án a Hotel Hélia Szállóban tartotta. A közgyűlés
előadásait , a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szak-
államtitkára, , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,

, a Magyar Innovációs Szövetség főtitkára, ,
az Ericsson Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese és ,
Felügyelőbizottsági tag tartották.

A közgyűlésen 188 tagintézmény és 66 meghívott vendég vett részt.

A Közgyűlésen a résztvevők elfogadták a 2006. évről szóló beszámolót, a
Felügyelő Bizottság 2006. évről szóló jelentését, és az

, majd a
határozathozatal után következett a tisztújítás.

A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag tiszteletbeli
elnöknek választotta, és mint tiszteletbeli elnök tagja lett a Magyar Innovációs
Szövetség új elnökségének. Ezt követően került sor a titkos választásra, ahol a
közgyűlés négy évre, , a Szegedi Tudományegyetem egyetemi
tanárát, választotta meg .

Egyed Géza
dr. Pakucs János Bolyky

János Antal Monszpart Zsolt
Farkas László

Alapszabállyal kap-
csolatos, ill. a tagdíj-rendszer változására vonatkozó előterjesztést

dr. Pakucs Jánost

Dr. Szabó Gábort
elnöknek

86

19. Dombi és Nagy Ügyvédi Iroda

20. Nyitott Tér Kht., NÓVUM K+F
Ágazat

21. 4D SOFT Számítástechnikai Kft.

22. TKI-Ferrit Fejlesztő és Gyártó
Kft.

23. Miskolci Egyetem, Tudásintenzív
Mechatronikai és Logisztikai
Rendszerek, Regionális Egyetemi
Tudásközpont

24. MOHAnet Kft.

25. Érdi Gyümölcs- és
Dísznövénytermesztési Kutató-
Fejlesztő Kht.

26. Mediso Orvosi Berendezés

Fejlesztő és Szerviz Kft.

27. Montana Zrt.

28. Onlineprint Kft.

29. Start Tőkegarancia Pénzügyi
Szolgáltató Zrt.

30. ENTAL Kutatási, Fejlesztési és
Tanácsadó Kft.

31. ARCHERS-2005 Bt.

32. INNOPARK Fejleszt ázó

Szolgáltató Kht.

33. KOPINT-TÁRKI
Konjunktúrakutató Intézet Rt.

34. Humán Euritmia Bt.

ő- Beruh

Magyar Innovációs Szövetség 2003-2006. évi tevékenysége
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További megválasztott tisztségviselők:

Általános elnök-helyettes
, vezérigazgató-helyettes, Ericsson Magyarország Kft.

Alelnökök
, vezérigazgató, COVENT Tőke Befektető Zrt.

, fejlesztési igazgató, Magyar Telekom Nyrt. PKI-FI
, kutatási igazgató általános helyettese, Richter Gedeon

Vegyészeti Gyár Rt.
, vezérigazgató, Thales Zrt.

, GEL EU technológiai elnök, GE Hungary Zrt.
, vezérigazgató, MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő

Zrt.

Elnökségi tag
, igazgató, INNOMED MEDICAL Rt.

, vezető tanácsadó, AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó
, elnök, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató

Intézet
, technológia és projektfejlesztés igazgató, MOL Nyrt.

Választmány
, vezérigazgató, FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi

Rt.
, vezérigazgató, Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.

, vezérigazgatói tanácsadó, MOL Nyrt.
, kutatási igazgató, EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
, egyetemi tanár, Szent István Egyetem Mezőgazdaság-

és Környezettudományi Kar
, elnök, Varinex Informatikai Rt.

, ügyvezető igazgató, Sanatmetal Kft.
, kutató professzor, Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht.

(DABIC Kht.)
, rektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem

, ügyvezető igazgató, Bonn Magyarország Elektronikai Kft.
, főtitkár, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület

, rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Monszpart Zsolt

Bolyky János Antal
Koós Attila
dr. Greiner István

dr. Ürge László
Vámos Zoltán
Tzvetkov Julián

Deme Gábor
Frischmann Gábor
Dr. Gyulai József

Thernesz Artur

dr. Barkóczi István

Benke Ákos
dr. Bérczi István
Dr. Blaskó Gábor
Dr. Dimény Judit

Falk György
Farkas József
Dr. Frank József

Dr. Hudecz Ferenc
Kazi Károly
dr. Marosi György
Dr. Molnár Károly

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�
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�

Dr. Palkovics László
Dr. Patkó Gyula
Dr. Rudas Imre
Dr. Ruppert László
dr. Simonyi Sándor
Szentmiklóssy László

dr. Vékony Sándor
Szabó Gábor
Völgyiné Nadabán Márta

Wikonkál Éva

dr. Csapody Miklós
Jamrik Péter
Dr. Papanek Gábor

Duna Televízió „Váltó”
Pekár Erzsébet

, fejlesztési igazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
, rektor, Miskolci Egyetem
, rektor, Budapesti Műszaki Főiskola

, ügyvezető igazgató, Közlekedéstudományi Intézet Kht.
, ügyvezető igazgató, TRIGON Elelctonica Kft.

, környezetvédelmi és biztonságtechnikai igazgató,
Borsodchem Nyrt.

, műszaki vezető, Micro Europe Kft.
, elnök-vezérigazgató, Infopark Fejlesztési Zrt.

, ügynökségvezető, Észak-Alföldi Regionális Inno-
vációs Ügynökség

, igazgató, INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Alapítvány

Felügyelő Bizottság
, tanácsadó, GE Hungary

, vezérigazgató, NOVOFER Zrt.
, ügyvezető, Papanek Bt.

A közgyűlésen került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2006. évi média
díjainak átadására, melyben

a c. gazdasági műsor szerkesztősége, valamint
, a Magyar Távirati Iroda vezető munkatársa

részesült, az innováció és kutatás-fejlesztés témájáról tárgyszerűen és rendsze-
resen történő tudósításokért.
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ELNÖKSÉGI, VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK

A Magyar Innovációs Szövetség új elnöksége a következő időpontokban tartott
üléseket: március 12-én, április 4-én, május 2-án, június 6-án, szeptember 5-
én, október 3-án és december 5-én.

A testület ülésein rendre áttekintette a Szövetség működését, koordinálta a
képviseletek és a tagozatok munkáját, ellenőrizte a Titkárság működését. Dön-
tött a programok kérdéseiben és határozott a szövetségi állásfoglalásokkal kap-
csolatban.

Az Elnökség a március 12-i ülésén egyhangúlag elfogadta az új, a közgyűlés által
elfogadott alapszabályhoz illeszkedő Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Az április 4-ei ülésen az elnökség tagjai tájékoztatást kaptak a „Nagyvállalati
innováció” c. munkáról, melyet , alelnök, , álta-
lános elnökhelyettes, és alelnökök állítottak
össze. A dolgozat beszámol a hazai nagyvállalatok innovációs helyzetéről, a
Szövetség nagyvállalati tagintézményeinek kérdőíves megkérdezése segítsé-
gével. Az elemzés készítői elhatározták, hogy az érintett nagyvállalatok létre-
hoznak egy klubot, ahol informálisan cserélhetik ki tapasztalataikat.

Az Elnökség május 2-i ülésén , tiszteletbeli elnök a Magyar
Innovációs Szövetség delegáltjaként, míg , alelnök (az AmCham
küldötteként) számolt be a Kutatási Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT)
megalakulásának és működésének körülményeiről.

A június 6-ai ülésen , a Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
vezérigazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség választmányának tagja beszá-
molt a Jeremie-programról, mely a GOP 4. prioritáson belül működik, és fő kri-
tériuma a rugalmasság.

A szeptember 5-ei ülésen „Regionális innováció – NKTH + KPI
= új szervezet” címmel tartott ismertetést a nemzeti innovációs rendszer
továbbfejlesztéséről, majd előadása végén kitért a Regionális Innovációs
Ügynökségek (RIÜ) szerepére, valamint a 2008-2010-es RIÜ pályázatok
követelményeire. Ezt követően az Elnökség felkérte a regionális igazgatókat,
hogy határozzák meg azt, hogy a MISZ milyen szerepet vállalhat az egyes
régiókban a Regionális Innovációs Ügynökségek működésének folytatásában.

Az Elnökség október 3-ai ülésén , a MAG Zrt. munkatársa tájékoz-
tatta az elnökséget a GOP innovációs pályázati kiírásokról, melyet az elnökség
megvitatott, az egyhangúlag úgy határozott, hogy az elhangzottak összefog-

Koós Attila Monszpart Zsolt
dr. Greiner István Vámos Zoltán

dr. Pakucs János
Vámos Zoltán

Benke Ákos

Lippényi Tivadar

Kovács Őrs

89Részletes beszámoló
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lalását , a MAG Zrt. ügyvezető igazgatójának elküldi
levélben.

A december 5-i ülésen , elnök a középiskolai kerettanterv
módosításával kapcsolatban, az oktatási miniszternek írt levéllel összefüggés-
ben elmondta, hogy a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke a miniszter-
elnökhöz akar fordulni ez ügyben, melyhez kérte a MISZ támogatását is. Az
elnökség egyetértett a kezdeményezéssel.

A MISZ 2 alkalommal tartott ülést, és tudomásul vette a Szö-
vetség munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolókat. Ezen túlmenően:

a június 27-i ülésen , az MTA Közgazdaságtudományi Inté-
zetének szakértője részletesen ismertette a magyarországi KTI-irányításról
létrejött (RINDICATE) tanulmány elkészítésének hátterét, és az erről készült
EU-jelentést is, mellyel a választmány egyhangú egyetértését fejezte ki.
Továbbá a Választmány megvitatta az „Állásfoglalás a KTI Alap felhaszná-
lásáról és az NKTH tevékenységéről szóló 2006. évi beszámolóról” kiala-
kított véleményt is, melynek állásfoglalás-tervezete több választmányi tag, ill.
szakértőnk írásos véleménye alapján alakult ki. Majd határozat született
arról, hogy a Választmány átdolgozásra, ill. kiegészítésre javasolja az NKTH
illetékeseinek a beszámolót, a MISZ előterjesztett véleménye alapján.
a december 5-ei választmányi ülésen , az NKTH újonnan
megválasztott elnöke részletesen ismertette az NKTH stratégiáját. Ezután a
regionális igazgatók beszámoltak 2007. évi tevékenységükről, ill. régiójuk
innovációs helyzetéről. A Választmány a regionális igazgatók beszámolóit
egyhangúlag elfogadta. Egyúttal támogatta azt az igényt, hogy a regionális
képviseletek legyenek bejegyezve a Szövetség telephelyeiként.

dr. Novák Csabának

Dr. Szabó Gábor

választmánya

Havas Attila

Dr. Pártos Ferenc

�

�

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A Magyar Innovációs Szövetség 2007. januárjától az alábbi véleményeket, ill.
állásfoglalásokat adta ki, melyeket Hírlevelünkben és az állásfoglalás jellégétől
függően internetes portálunk ( ) aktuális rovatában, illetve a
jelszóval védett területen folyamatosan közreadtuk:

www.innovacio.hu

�

�

2007. január 18.:

2007. január 31.:

A MISZ VT válasza a GKM szakállamtitkárának a KKV-k
fejlesztésének koncepciójával kapcsolatosan

Vélemény az egyeztetésre bocsátott GOP Akciótervekről
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2007. február 5.:

2007. február 6.:

2007. február 28.:

2007. március 14.:

2007. március 18.:

2007. március 21.:

2007. április 20.:

2007. május 7.:

2007. május 21.:

2007. május 25.:

2007. május 25.:

2007. május 28.:

2007. május 30.:

2007. június 18.:

2007. június 22.:

2007. június 22.:

Vélemény az egyes iparjogvédelmi törvények módo-
sításáról szóló kormány-előterjesztésről

Vélemény a Kormány középtávú tudomány-, technológia-
és innováció-politikai (TTIP) stratégiájának tervezetéről

Vélemény az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye
és annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló kormány-
előterjesztésről

Vélemény a Kormány részére készített GKM/OKM
Beszámolót illetően a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2005. évi
tevékenységéről, valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap fel-
használásáról

Közlemény Magyarország középtávú tudomány-, tech-
nológia- és innováció-politikai stratégiájáról

Vélemény a „Kormány középtávú tudomány-,
technológia- és innováció-politikai stratégiája” c. előterjesztésről (2007.
február)

Vélemény a GOP 4. Prioritás Akciótervéről

Vélemény az „Intézkedési terv a Kormány középtávú tudo-
mány-, technológia- és innováció-politikai (TTI) stratégiájának megvaló-
sítására (2007-2010)” című anyagról

Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Akció-
tervről

Vélemény az Államreform Bizottság által megküldött
„Intézkedési terv a Kormány középtávú tudomány-, technológia- és innováció-
politikai (TTI) stratégiájának megvalósítására (2007-2010)" c. anyagokról

Vélemény a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közala-
pítvány Alapító Okiratának módosításával kapcsolatban, a GKM részére.

Vélemény a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáról

Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból
nyújtott állami támogatások szabályairól

Vélemény „A K+F eredmények és innovatív ötletek egyéni
megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályázatról

Értékelés a 2. prioritás akcióterv „A vállalkozások
(kiemelten a kkv-k) komplex fejlesztése” részről

Értékelés a Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP)
K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely AKCIÓTERVRŐL

Részletes beszámoló
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2007. június 22.:

2007. június 25.:

2007. július 17.:

2007. augusztus 24.:

2007. augusztus 29.:

2007. augusztus 29.:

2007. szeptember 24.:

2007. szeptember 24.:

2007. október 3.:

2007. október 4.:

2007. október 4.:

2007. október 17.:

2007. november:

2007. november 28.:

2007. december 10:

Értékelés a modern üzleti környezet erősítése AKCIÓ-
TERVRŐL

Szövetségünk levele a GKM kabinetfonökének a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Alapító Okiratának módosításával
kapcsolatosan

Vélemény a magyar védelmi és biztonsági ipar verseny-
képességi stratégia tervezetről

Szövetségünk levele az ITDH Magyar Befektetési és
Kereskedelemfejlesztési Kht. vezérigazgatójának az ITDH 2008. évi Üzleti
Tervével kapcsolatosan

Vélemény az Európai Technológiai Intézet (ETI)
tevékenységébe való magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási
lehetőségeiről és feladatairól szóló Kormány-előterjesztésről

Vélemény a Kutatási és Technológia Innovációs
Tanácsról szóló 255/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról

A MISZ elnökségének álláspontja az egyes adó-
törvények módosításáról szóló PM előterjesztésről

Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm.
rendelet módosításáról szóló munkaanyagról

A MISZ elnökségének állásfoglalása a Regionális Inno-
vációs Ügynökségek 2008 c. pályázattal kapcsolatban

Vélemény az egyes szabadalmi tárgyú nemzetközi szer-
ződések kötelező hatályának elismerésére adandó felhatalmazásról, illetve e
szerződések kihirdetéséről, valamint egyes iparjogvédelmi törvények módosí-
tásának előterjesztéséről

A MISZ levele a MAG Zrt. ügyvezető igazgatójának a GOP
innovációs pályázatokkal kapcsolatban

A MISZ, az MBSZ és az IVSZ közös véleménye a GOP
1.1.1.-ről

Vélemény az „Érdekképviseleti szervezetek kapacitá-
sainak fejlesztése (TAMOP 2.5.1)” című pályázati kiírásról

A MISZ levele az oktatási és kulturális miniszterhez,
a középiskolai kerettanterv módosításával kapcsolatban

Vélemény „A feketegazdaság elleni hatékonyabb fel-
lépés érdekében a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról”
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TAGOZATOK

A tagozatok önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják.
Egyes konkrét feladatokra ad hoc bizottságokat szerveznek.

Az az elmúlt esztendőben kidolgozott, és a Tagozat
tagjaival megvitatott Agrár Innovációs Rendszer bevezetése érdekében tevé-
kenykedett az idei esztendőben. Az agrár támogatások látszólag „feleslegessé”
teszik az innováció motorját jelentő kutatást. Ezért az idei esztendőben a
termelőkkel ismertették meg a rendszert. Tavasszal 42 termelőt tömörítő dél-
dunántúli szakmai szervezettel, nyáron az Agrárkamarával, ősszel a jelentős
termelési kapacitástömörítő, Mezőgazdasági Szövetkezők és Termelők Orszá-
gos Szövetségével vitatták meg a tervezett rendszert. A végleges változatot – a
fenti szervezetekkel – közösen fogják átadni a döntéshozóknak.

Továbbá az a Magyar Agrártudományi Szövetséggel
együttműködve részt vett a Nemzeti Agrár Platform kidolgozásában, és a
platform munkájának támogatására pályázatot adtak be.

A MISZ az FVM hatáskörébe tartozó rendeletek,
jogiratok egyszerűsítése érdekében konkrét, a jogszabályt idéző javaslatokat
fogalmazott meg, melyeket szeptember 7-én megküldött az FVM főosztály-
vezetőjének.

A tagozati elnök által irányított
2007. május 15-én, az MGYOSZ budapesti székházában sikeres ülést

tartott arról, hogy milyen lehetőségeket kínálnak Magyarországon a kis- és

Agrár Innovációs Tagozat

Agrár Innovációs Tagozat

Agrár Innovációs Tagozata

dr. Osman Péter Vállalkozás-fejlesztési Tago-
zat

93

Kiemeljük, hogy a GKM által készített és közigazgatási egyeztetésre megküldött
rendelettervezeteket, szakmai anyagokat a Magyar Innovációs Szövetségnek is
mindig megkapta véleményezésre. A Nenzeti Fejlesztési Ügynökség által, a GOP
Akciótervekkel kapcsolatban kért állásfoglalásokra Szövetségünk írásban is
kapott választ több alkalommal, melyből kiderült, hogy mely javaslatainkat fo-
gadták el, részben vagy egészben.

Szövetségünk a TTIP stratégiájának elkészüléséhez nem csak szakmai állás-
foglalásaival járult hozzá, hanem a Kormány általi elfogadását is sürgette,
eredménnyel. A TTIP intézkedési tervében a Magyar Innovációs Szövetség által
kezdeményezett Innovációs Nagydíj nevesítve szerepel, valamint két területen (a
szellemi vagyon hasznosításának segítése a költségvetési kutatóhelyeken, ill.
K+F+I pályázatok egyszerűbb, a szakterület sajátosságait figyelembe vevő sza-
bályozása) Szövetségünk is nevesített közreműködő.

Részletes beszámoló
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középvállalatok számára az üzleti angyalok. A rendezvény előadója ,
az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ üzletfejlesztési me-
nedzsere volt, aki az üzleti angyalok magyarországi szerepét tudományos
kutatóként is vizsgálta, és doktori disszertációjában feldolgozta.

A 2007. május 2-ai elnökségi ülésen , tagozati elnök beszá-
molt a Felsőoktatási Tagozat 2006. évi tevékenységéről és ,
elnök megbízta a felsőoktatási intézmények kutatási eredményeit tartalmazó
link-gyűjtemény összeállításával, melyet a tagozati elnök elfogadott. Tekintettel

új, nem egyetemi munkahelyére felajánlotta lemondását a
tagozat elnöki tisztségéről, melyet az elnökség egyhangúlag tudomásul vett. Az
új tagozatvezető kinevezéséig azonban ellátja a tisztséget.

Makra Zsolt

dr. Buzás Norbert
Dr. Szabó Gábor

dr. Buzás Norbert

MISZ NAGYVÁLLALATI KLUB

„AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSE” C. TANKÖNYV ÉS E-LEARNING OKTATÁS

2007. május 31-én megalakult a MISZ Nagyvállalati Klubja. A Klub vezetője
, Szövetségünk általános elnökhelyettese. Az első ülésen

, a Pályázatírók és Tanácsadók Országos Szövetsége elnöke és
, a Pénzforrás főszerkesztője tartott ismertetést az EU 7.

Keretprogramjáról, nagyvállalati szempontból. A 2007. szeptember 17-i talál-
kozón , a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke volt
a meghívott vendég, míg az október 29-in , a MAG-Magyar Gaz-
daságfejlesztési Központ Zrt. vezérigazgatója és , ügyvezetője.

A és által szerkesztett "Az innovációs
folyamatok szervezése" című szakkönyvet , a BME rektora és

, tanszékvezető egyetemi tanár, közgazdász mutatta be
2007. február 7-én, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Oktatói Klubjában.

A hiánypótló tankönyv a kutatás-fejlesztés és az innováció legújabb kutatási
eredményeit, illetve hazai gyakorlatát mutatja be. A bevezetőben az innovációs
alapfogalmakról szól, majd részletesebben fejti ki a korszerű tudás-menedzs-
ment, emberi erőforrás fejlesztés, szellemi tulajdonvédelem, innováció finan-
szírozás, innovációs teljesítmény-mérés, valamint az inkubáció és a pályázás
kérdésköreit.

Széles körben ismertet világszerte alkalmazott korszerű módszereket az

Monszpart Zsolt
Maróci Imre
dr. Wessely Mária

dr. Pártos Ferenc
Ormosy Gábor

dr. Novák Csaba

dr. Pakucs János Dr. Papanek Gábor
Dr. Molnár Károly

Dr. Bod Péter Ákos

8
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innovációs folyamatok tervezése, szervezése és megvalósítása számára, majd
elemzi, ezek mennyiben és miként honosodtak meg a magyar gazdaságban.
Arra keres választ, hogy a tárgyalt módszerek és eljárások alkalmazásával
miként tehetők piacképessé és jövedelmezővé a (magyar) vállalatok, illetve
versenyképessé az egész nemzetgazdaság.

Az elemzések elsősorban a vállalkozásfejlesztésben résztvevő, vállalkozások
fejlesztésére készülő fiatal szakembereknek szólnak, de tanulmányozásuk
határozottan ajánlható az innovatív vállalatokat létrehozó, működtető és tá-
mogató vezetőknek, menedzsereknek is.

A könyv a Magyar Innovációs Szövetség titkárságán, illetve a Műegyetemi Kiadó
boltjában (1111 Budapest, Goldmann Gy. tér 3. V2 épület, fszt.1.) szerezhető
be, 2950 Ft-os áron.

A tankönyvből ebben az évben 400 példányt értékesítettünk.

2006. legvégén indult el a Magyar Innovációs Szövetség és az INNOSTART
Alapítvány közös e-learning képzése, az innovációs menedzserképzés. A tan-
anyag széles körben hasznosítja az elektronikus oktatás lehetőségeit. Kiemeli a
legfontosabb tudnivalókat, elválasztva ezektől a háttér-információkat. A 28
animáció révén már a tananyag keretében segíti a súlyponti tanulnivalók pontos
elsajátítását. A három fő rész kialakítását követően elkészítettük a teljes, szö-
vegszerű, kb. 200 oldalas tananyag felbontását, melynek során felhasználtuk a
Szövetség által e témakörben készített szakanyagokat, tanulmányokat is.

Kiegészítésként, segítségként fejezetenként 10-20 visszaigazoló kérdés (igaz-
hamis, kiválasztós: egy jó válasz, több jó válasz, összepárosító, rövid válasz)
szerepel.

Sikeres regisztráció után (www.innostart.hu/e-learning/regisztracio.php) a
hallgatók e-mailben kapják meg a tananyag megfelelő használatához szükséges
információkat és a belépéshez szükséges jelszavukat. Ezek után kezdhetik meg
a tanulást, amelynek befejezésére összesen 2 hónap áll rendelkezésükre. Ez az
időszak szükség esetén további 1 hónappal meghosszabbítható.

A meghirdetéstől 2007 végéig összesen 200 fő regisztrált a képzésre, és
mindösszesen 29 fő fejezte be és kapott oklevelet.

E-LEARNING KÉPZÉS

8
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T

dr. Pakucs János

dr. Pakucs János

Dr. Szabó Gábor dr. Horváth Géza

Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó
Gábor

Monszpart Zsolt

Dr. Szabó Gábor dr.
Pakucs János

Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó Gábor

Monszpart
Zsolt

dr.
Pakucs János Dr. Papanek Gábor

Dr. Szabó Gábor

dr. Antos László

dr. Pakucs János

Monszpart Zsolt

ISZTSÉGVISELŐINK ÉS VEZETŐ KÉPVISELŐINK AZ ALÁBBI ORSZÁGOS SZAKMAI REN-
DEZVÉNYEKEN, KONFERENCIÁKON TARTOTTAK ELŐADÁST:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2007. január 30. „ELTE Innovációs Nap”, előadó: , hely-
szín: ELTE Lágymányosi Kampusz

2007. március 25. „Jedlik Ányos-díj átadása”, előadó: ,
helyszín: MSZH

2007. június 12-13. „Nemzetközi Regionális Innovációs Konferencia”, elő-
adó: és , helyszín: Balatonfüred, Hotel
Annabella

2007. július 13. „XI. Káptalanfüredi Kutatótábor”, előadó: ,
helyszín: Káptalanfüred

2007. augusztus 22. „Ünnepi találkozó a TIT Budapesti Planetárium
megnyitásának 30 éves évfordulóján”, előadó: , helyszín:
Budapest, Planetárium

2007. szeptember 12. „Jólét a tudományos kutatásból”, előadó:
, helyszín: MTA

2007. szeptember 13-14. „ISO 9000 FÓRUM – XIV. Nemzeti Konferencia”,
előadó: , helyszín: Balatonfüred

2007. szeptember 24. „Kinőni Magyarországot – Hazai innovatív vállalatok
lehetőségei a világban” című konferencia, előadó: ,

, helyszín: MTA Díszterme

2007. október 1. „Kamarai napok” előadó: , helyszín: BKIK

2007. október 1-2. Finn Technológiai Vállalkozások Szövetsége, „Felsőokta-
tás és innováció”, előadó: , helyszín: Finnország Nagy-
követsége

2007. október 5. „Infokommunikáció emberközelben, előadó:
, helyszín: Szeged

2007. október 10. „Innovációs trendek Magyarországon”, előadók:
és , helyszín: Budapest, Sofitel Hotel

2007. október 18. „Van élet a profiton túl is” előadó: ,
helyszín: Budapest, Marriott Hotel.

2007. október 30. AiF Budapesti Kapcsolatépítő Irodájának 10 éves
működése, előadó: , helyszín: Novotel Budapest Danube
Hotel

2007. november 27. „Az innovációs és ipari parkok szerepe az innováció
erősítésében”, előadó: , helyszín: BKIK

2007. november 6. „A magyarországi tudásközpontok helyzete és szerepe
a köz- és felsőoktatási reform tükrében” előadó: , helyszín:

8
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Kecskemét

2007. november 14. „A reális lét a tét – A műszaki és természettudo-
mányos pálya jövője” előadó: , helyszín: NKTH

2007. november 15. „Dunaújváros az innováció városa” előadó:
, helyszín: Dunaújvárosi Főiskola

2007. november 20. „Innovatív Vállalkozások Napja” előadók:
, , helyszín: ITDH székháza

2007. november 27. „Az ipari parkok szerepe az innováció erősítésében”,
előadó: , helyszín: BKIK, Széchenyi Terem

2007. november 27. „Kreativitás és innováció”, előadó:
, helyszín: Győr

2007. november 28. „Budapesti Kerekasztal – 2007”, előadó:
, helyszín: MTA

2007. november 30. „Üzletszerzés és stratégia a védelmi és biztonsági
iparban”, előadó: , helyszín: Budapesti Nemzetközi Vásár B
Pavilonja

2007. december 4. „Magyarországi regionális innovációs ügynökségek
találkozója 2007”, előadó: , helyszín: Székesfehérvár

Szövetségünk képviselői ezenkívül számos konferencián voltak jelen részt-
vevőként.

Kiemelt rendezvényünk volt a 2007. május 4-én, az MTA Dísztermében, a
alkalmából „A tudományoktól a minden-

napok gyakorlatáig – a műszaki tudományok szerepe a gazdasági fejlődésben”
címmel, az MTA Műszaki Tudományok Osztályával együtt szervezett tudo-
mányos ülés. A konferencia célja az volt, hogy hét különböző szakterületen, a
legkiválóbb tudósok, és szakemberek segítségével megpróbálja bemutatni,
hogy a tudomány mennyiben szolgálja a társadalom fejlődését, és mennyiben
járul hozzá a gazdaság növekedéséhez. Szövetségünk részéről

, elnök, és , elnökségi tagok
tartottak előadást. A rendezvény szervezője és levezető elnöke

, tiszteletbeli elnök volt.

A tudományos ülésszakon elhangzott előadásokat
című könyv tartalmazza, melyet a Pro Progressio Ala-

pítvány kiadásában , Szövetségünk tiszteletbeli elnöke szer-
kesztett. A sajtótájékoztatóval egybekötött könyvbemutatóra 2007. szep-
tember 13-án került sor a MTA Elnöki Tanácstermében. Az album a Magyar
Innovációs Szövetség titkárságán, ill. a Műegyetemi Kiadó boltjában szerezhető
be 5000 Ft-os áron.

�

�

�

�

�

�

�

�

Dr. Szabó Gábor

dr. Antos
László

dr. Ürge
László Ifj. Duda Ernő

dr. Pakucs János

Dr. Závodszky
Péter

Dr. Szabó
Gábor

dr. Antos László

Monszpart Zsolt

Magyar Műszaki Értelmiség Napja

Dr. Szabó
Gábor Dr. Gyulai József Dr. Závodszky Péter

dr. Pakucs
János

„A tudománytól a minden-
napok gyakorlatáig”

dr. Pakucs János

Részletes beszámoló
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3. SZÖVETSÉGI KÉPVISELETEK

A Magyar Innovációs Szövetség vezető képviselői 2007-ben többek között az
alábbi, testületek ülésein vettek részt és képviselték az innováció
érdekeit, kifejtették a Magyar Innovációs Szövetség véleményét.

országos

Kutatási, Technológiai és
Innovációs Tanács

Magyar Akkreditációs Bizottság

Nemzeti Bologna Bizottság

Versenyképességi Tanács

”Ipari Park” cím Pályázat Bírálóbizottsága

Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács

Európai Koordinációs Tárcaközi
Bizottság Szellemi Tulajdon Szakértői
Alcsoportja

Munkaadók és Gyáriparosok Országos
Szövetsége elnökség

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Innovációs Szekció

Iparjogvédelmi Szakértői Testület

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Egyesület

Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi
Egyesület Innovációs Szakosztálya

Képviselők: dr. Pakucs János,
Vámos Zoltán

Képviselők: Dr. Szabó Gábor, dr. Greiner
István, dr. Stern Pál, Dr. Dimény Judit

Képviselő: dr. Pakucs János

Képviselő: Dr. Szabó Gábor

Képviselő: dr. Ürge László

Képviselők: dr. Pakucs János,
Dr. Inzelt Péter

Képviselő: dr. Greiner István

Képviselő: dr. Pakucs János, alelnök

Képviselők: Higi Gyula,
dr. Harangozó István

Képviselők: dr. Greiner István,
Dr. Blaskó Gábor

Képviselő: dr. Marosi György,
ügyvezető elnök

Képviselő: Jamrik Péter

Iparfejlesztési Közalapítvány

Informatikai Érdekegyeztető Fórum

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

Bólyai-díj Kuratórium

Kármán Tódor-díj bizottsága

Gábor Dénes-díj kuratóriuma

Európai Üzleti Díj a Környezetért
országzsűri

Új Magyarország Fejlesztési Terv
projektjavaslatainak elbírálását végző
bizottság

Védelmi Együttműködési Fórum

GOP Monitoring Bizottság

OECD Szakmai Konzultációs Bizottság

Országgyűlés Kutatási és Innovációs
Eseti Bizottság

Rendőrség Tudományos, Technológiai és
Innovációs Tanács

Képviselő: Szabó Gábor

Képviselők: Koós Attila, dr. Antos László

Képviselők: Dr. Szabó Gábor,
Dr. Závodszky Péter

Képviselők: Dr. Szabó Gábor, elnök,
Monszpart Zsolt

Képviselők: dr. Pakucs János, elnök,
Bolyky János Antal, Thernesz Arthur,
Dr. Gyulai József

Képviselők: Dr. Szabó Gábor,
Dr. Inzelt Péter

Képviselő: dr. Antos László

Képviselők: Frischmann Gábor, Higi Gyula

Képviselők: Monszpart Zsolt, dr. Antos
László

Képviselő dr. Ürge László

Képviselő: dr. Ürge László

Képviselő: dr. Pakucs János

Képviselő: dr. Pakucs János

:
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D KÍJAK, ITÜNTETÉSEK

A Magyar Innovációs Szövetség felterjesztésére, március 15-e alkalmából a
Magyar Köztárság elnöke a
kitüntetést adományozta Szövetségünk volt elnökségi tagjának,

, az Iparfejlesztési Közalapítvány általános ügyvezető igazgatójának.

Az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából a gazdasági és közlekedési
miniszter a adományozta Szövetségünk tiszteletbeli
elnökének, . A díjátadás alkalmával az alábbiak szerint
méltatták érdemeit:

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
dr. Kemény

Tamásnak

Magyar Gazdaságért Díjat
dr. Pakucs Jánosnak

dr. Pakucs János „Számos kezdeményező lépést tett az
innováció és K+F hazai ügyének előmozdításáért (pl. a Magyar Innovációs
Nagydíj), mozgósító erejű szerepet vállalt a magyar K+F+I gazdaságpolitikai
priorizálása érdekében, az innovációs törvény elszánt propagátora, ill. szükség
esetén védelmezője”.

4. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS
RENDEZVÉNYEI

16. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal és a Duna TV Zrt.-vel közösen hir-
dettük meg a 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Ver-
senyt, az EU-versenyek célkitűzéseivel és szabályaival összhangban.

„Megállapodást a jövőnkért”

Gyurcsány Ferenc dr. Veres János dr.
Garamhegyi Ábel

„Intézkedések a fekete gazdaság további
fehérítésére”

dr. Antos László

címmel 2006. áprilisában 16 társadalmi szer-
vezet – köztük a Magyar Innovációs Szövetség – kiáltványt tett közzé, melyhez
később további 6 szervezet csatlakozott.

A Kiáltványt aláíró szervezetek vezetőivel stratégiai beszélgetésre került sor
, miniszterelnök, , pénzügyminiszter és

, államtitkár részvételével 2007. július 24-én, a Parlament
Munkácsy Termében.
A szeptember 17-ei konzultáción az

című anyagot ismertette a miniszterelnök és a pénzügyminiszter,
majd a Kiáltványt aláíró szervezetek vezetői tették meg észrevételeiket, többek
között az innovációs járulék tervezett átalakításával kapcsolatban.
A Magyar Innovációs Szövetséget mindkét rendezvényen ,
ügyvezető igazgató képviselte.

8
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A verseny szervezőinek célja az volt, hogy az ígéretes fiatal tehetségek fej-
lődéséhez hozzájáruljon, a fiatalok figyelmét a tudomány, a technológia és a ku-
tatás-fejleszt és területére irányítsák.

A 2007. január 4-i határidőre összesen érkezett a verseny tit-
kárságára (ebből 23 db határon túli magyar fiataloktól).
A zsűri a végleges döntést testületileg, többségi alapon hozta meg 2007. janu-
ár 19-én. A zsűri , illetve javasolt kidolgozásra.

Ezek közül 26 pályázat tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és
összefoglaló tanulmány elkészítését, 36 pályázat új eszköz, eljárás kidolgozását
tűzte ki célul.

A kidolgozás időszakában, 2007. január és május között a Magyar Innovációs
Szövetség menedzserei tanácsadással, konzultációk szervezésével segítették a
továbbjutott versenyzőket, látogatást szerveztek többek között a Szabadalmi
Tárba is (2007. február 8-án és 9-én).
A verseny titkárának szervezésében a zsűritagok mindegyike 3-4 pályamunka
kidolgozását személyesen is figyelemmel kísérte.

A személyes konzultációk alkalmával (2007. március vége) részletesen meg-
ismerkedtek a készülő prototípusokkal, modellekkel, és tájékozódtak az elért
tudományos eredményekről.

A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat
kellett beküldeni a verseny titkárságára.

A határidőre pályamunka kidolgozása fejeződött be. A versenyzők 15 pro-
totípust, 17 számítógépes programot mellékeltek munkájuk leírásához.

109 pályázat

62 pályázatot fogadott el

2007.
május 3-ig

53

8
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A beadást követően a zsűritagok elolvasták a leírásokat, majd ismételten
(2007. május közepe) találkoztak a pályázókkal, akik a prototípusokat, modelle-
ket működés közben mutatták be. Valamennyi zsűritag részletekbe menően
megismerkedett tehát az 53 pályamunkával.

A bírálóbizottság megtartott ülésén , továbbá
ítélt oda, ill. további készítőit

, míg részesített.

A zsűriülésen kiválasztásra került három magyarországi pályázat készítői Ma-
gyarország képviseletében teljes jogú résztvevőként vehettek részt a 2007.
szeptember 14-19. között Valenciában, az EU által megrendezett 19. európai
döntőn. Az idei európai döntőre képviselőit, összesen

fiatalt hívtak meg akik mintegy kerültek ki. A pá-
lyázatokat egy 15 tagú, nemzetközi zsűri bírálta el.

A valenciai döntőn a „Növények kártevőkkel szembeni önvédel-
mének vizsgálata” c. pályamunkájával első díjat nyert el.

A másik magyar fiatal, „Mozgásminta felismerése számítógép se-
gítségével” c. pályamunkájával az Európai Szabadalmi Hivatal legnagyobb elis-
merését kapta meg különdíjként.

2001 óta minden évben egy-egy tehetséges fiatal részt vehet az egyhetes Stock-
holm International Youth Science Seminar-on és a rendezvény záróünnepségén,
a Nobel-díj átadási ünnepségen, Svédországban. Szövetségünk az idei évben

, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD) egyik tagját
delegálta a találkozóra. A Nobel-díj átadási ünnepségre , a 19.
EU Fiatal Tudósok Versenyének első helyezettje, EU-különdíjasként szintén
kiutazhatott. Így idén két MAFITUD-tag képviselhette Magyarországot e jeles
eseményen.
A fiatalok prezentáció keretében mutatták be kutatómunkájukat.

Minden nyáron Anglia fővárosában kerül megrendezésre a
, a nemzetközi fiatal „tudósok” találkozója. A

Magyar Innovációs Szövetség, a British Council támogatásával, az idei talál-
kozóra MAFITUD-tagot delegálta. Magyarországot további két
MAFITUD-tag, és képviselte a LIYSF-en, akik a 18.
EU Fiatal Tudósok Versenyén nyert különdíjként utazhattak el a Forum-ra, melyet
július 25. és augusztus 8. között rendeztek.

2007. május 22-én 4 első 2 má-
sodik, 4 harmadik díjat 4 pályázat kiemelt dicsé-
retben 37 pályázatot dicséretben

33 országból 81 pályázat
124 25 000 fiatal tudós közül

Spohn Márton

Buza Dániel

Gilyén Andrást
Spohn Márton

London Interna-
tional Youth Science Forum (LIYSF)

Benke Tamás
Vass Csaba Tarjányi Zoltán
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2007-ben a Magyar Innovációs Szövetség révén magyar fiatal tehetségek az
alábbi nemzetközi rendezvényeken vettek részt:

Gilyén András

Sik Gergely

Gilyén András

Rátkai Zoltán

Sik András

Trefán Szilárd

Benke Tamás

Vass Csaba

Tarjányi Zoltán

rendezvény: PATINOVA kiállítás
helyszín: München (Németország)
április 17-20.

rendezvény: 58. INTEL ISEF
helyszín: Albuquerque (USA)
május 13-19.

rendezvény: AKZENT-program
helyszín: Karlsruhe, Stuttgart
(Németország), július 16-21.

rendezvény: AKZENT-program
helyszín: Karlsruhe, Stuttgart
(Németország), július 16-21.

rendezvény: AKZENT-program
helyszín: Karlsruhe, Stuttgart
(Németország), július 16-21.

rendezvény: AKZENT-program
helyszín: Karlsruhe, Stuttgart
(Németország), július 16-21.

rendezvény: London International
Youth Science Forum
helyszín: London (Anglia)
július 25. - augusztus 8.

rendezvény: London International
Youth Science Forum
helyszín: London (Anglia)
július 25. - augusztus 8.

rendezvény: London International

Youth Science Forum
helyszín: London (Anglia)
július 25. - augusztus 8.

rendezvény: 22. CASTIC
helyszín: Kunming (Kína)
július 30. - augusztus 4.

rendezvény: 22. CASTIC
helyszín: Kunming (Kína)
július 30. - augusztus 4.

rendezvény: 19. EU Fiatal Tudósok
Versenye
helyszín: Valencia (Spanyolország)
szeptember 14-18.

rendezvény: 19. EU Fiatal Tudósok
Versenye
helyszín: Valencia (Spanyolország)
szeptember 14-18.

rendezvény: 19. EU Fiatal Tudósok
Versenye
helyszín: Valencia (Spanyolország)
szeptember 14-18.

rendezvény: Stockholm International
Youth Science Seminar
helyszín: Stockholm (Svédország)
december 2-9.

rendezvény: Stockholm International
Youth Science Seminar
helyszín: Stockholm (Svédország)
december 2-9.

Gilyén András

Sik Gergely

Buza Dániel

Csanády István

Spohn Márton

Gilyén András

Spohn Márton
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M F T T (MAFITUD)AGYAR IATAL UDÓSOK ÁRSASÁGA

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyeken díjazásban
részesült és a hazai versenyhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken részt
vett fiatalok által létrehozott (MAFITUD)
ötödik találkozóján a fiatalok a tudományos eredmények hasznosításáról, ill. a
tehetségek értékké válásának lehetőségeiről hallhattak előadást

, a Számalk Zrt. elnökétől, illetve , a Graphisoft elnöké-
től. A csatlakozva a rendezvényre 2007. március 22-én
került sor, a Graphisoft Parkban.

A hatodik országos találkozót 2007. augusztus 31-én, a nádasdladányi Ná-
dasdy Akadémián rendeztük címmel.
A rendezvényen előadást tartott , a MISZ alelnöke és a GE
Hungary alelnöke, , a Duna Televízió alelnöke, ,
a Csodák Palotája igazgatója és , a Thales Zrt. operatív igazgatója.
Az előadásokat a MAFITUD-vezetőség 2007. évi beszámolója, majd

és MAFITUD-tagok bemutatkozása zárta.

Magyar Fiatal Tudósok Társaságának

dr. Havass
Miklóstól Bojár Gábortól

Tehetség Napjához

„Innováció és (marketing)kommunikáció”
Vámos Zoltán

Pomezanski György Egyed László
Kriston Ákos

Trefán
Szilárd Tarjányi Zoltán-Vass Csaba,

A győri Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó tehetséggondozó Talen-
tum Műhelye és a Magyar Innovációs Szövetség szervezésében 2007. novem-
ber 27-én ötödik alkalommal került sor a DIÁK AKADÉMIA tudományos előadás-
sorozat rendezvényére, Győrben. Az eseményen két MAFITUD-tag,

, a 19. EU Fiatal Tudósok Versenye I. díjasa, a „Növények kártevőkkel szem-
beni önvédelmének vizsgálatáról” tartott előadást, míg , a 2005.
évi INTEL ISEF Nemzetközi Tudományos és Innovációs Verseny I. helyezettje, az

Spohn Már-
ton

Rátai Dániel
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„Ifjú Tudós Díj” tulajdonosa háromdimenziós találmányát mutatta be „Leonar3Do
– 3D for All!” címmel.

A 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen harmadik
helyezést elért elnyerte az Egis Gyógyszergyár Nyrt. különdíját is,
amellyel a fiatal tudós egyben előadás tartására is lehetőséget kapott, melyre
december 3-án került sor az EGIS által szervezett tudományos programon. A
fiatal ismertette díjnyertes pályázatát, majd beszámolt legújabb kutatásairól is,
amelyek szintén a gyógyhatású nagygombákhoz kapcsolódnak.

2007. szeptember 7-től – tagintézményünk, a Visualia Design Stúdió jóvoltából –
megújult a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának honlapja. Az internetes cím
továbbra is változatlan: www.mafitud.hu. Azonban külön menüpontban
(Tagoknak) érhetők el a MAFITUD-dal kapcsolatos információk, köztük a tagok
közvetlen elérhetőségei is. A portálról letölthetők a találkozókon elhangzott
előadások, illetve az ott készült fotók.

Gleszer Erik

XV. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

Az eddigi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazásban részesült társaságok által
létrehozott klubnak, a Magyar Innovációs Klubnak a 2006. december 7-i ülésén
hirdettük meg a 2006. évi Innovációs Nagydíj Pályázatot, az MTA Klubjában.

A 2006. évi Innovációs Nagydíj pályázatra azok a Magyarországon bejegyzett
társaságok vehettek részt, amelyek a kiemelkedő innovációs
teljesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelen-
tős értek el kutatás-fejlesztési eredmény, találmány, know-how, illetve
technológiatranszfer alkalmazásával.

Tekintélyes szakemberekből álló bírálóbizottságot kértünk fel annak eldönté-
sére, hogy ki a legméltóbb a 2006. évi Innovációs Nagydíjra. A bírálóbizottság
elnöke . A 2007.
február 13-i határidőre érkezett be a pályázati titkárságra. A bí-
rálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat is alaposan mérlegelve

minősített 2006-ban megvalósult, eredményes és sikeres
.

A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 7-8 innovációt kiválasztva a 18
tagú bírálóbizottság titkos szavazással rangsorolta a pályázatokat. A pontozás
kiértékelése után a zsűri az alábbi pályázatoknak ítélt a 2006. évre vonatkozóan
innovációs díjat:

2006. évben

hasznot

Dr. Kóka János gazdasági és közlekedési miniszter volt
54 pályázat

45
pályázatot inno-
vációnak
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49. MEDISO Orvosi Berendezés
Fejlesztő és Szerviz Kft.:

24. Hídépítő Speciál Kft.,
Ganzacél Zrt., BME Hidak és
Szerkezetek Tanszéke, Barabás
Mérnökiroda Kft.:

37. ALSTOM Power Hungária Zrt.,
Mátrai Erőmű Zrt.:

25. Érdi Gyümölcs- és
Dísznövénytermesztési Kutató-
Fejlesztő Kht.:

NanoSPECT/CT in-vivo kisállat-
vizsgáló rendszer

Dunaújvárosi Duna-híd

Világelső hibridhűtés megvalósítása a
Mátrai Erőmű Zrt. V. blokkján

®

Rita, Carmen és Axel magyar
nemesítésű cseresznyefajták
termesztésbe vonása

Napelemgyártó berendezés
továbbfejlesztése és komplett
gyártósor önálló gyártása

„A teljes élethez” RIPEDON 1 mg, 2
mg, 3 mg, 4 mg tabletta

Saját technológián alapuló új
poliuretán alapanyag-gyártó üzem
létesítése a BorsodChem Nyrt.-nél

30. KPE Kraft Project Elektronikai
Kft.:

16. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.:

39. BorsodChem Nyrt.:

®

A fentiek alapján a zsűri testületileg és egyhangúlag úgy döntött, hogy a

által megvalósított „NanoSPECT/CT in-vivo kisállat-vizsgáló rendszer” c.
innovációt részesíti, és odaítélte az egyes minisztériumok, hivatalok és kamara
innovációs díjait is.

A pályázati adatok szerint a 45 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 kül-
sőségek közepette, az

, az Országgyűlés
elnöke, a tárcák képviselői és szá-
mos protokoll vendég, ill. a nyomta-
tott és az elektronikus sajtó képvise-
lőinek jelenlétében adták át az ado-
mányozók, 2007. április 4-én.

2006.
évi Innovációs Nagydíjban a MEDISO Orvosi Berendezés Fejlesztő és Szerviz
Kft.

55 milliárd Ft többleteredményt

30 milliárd Ft társadalmi haszon

Országház-
ban Szili Katalin

®
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A végeredményről díszes kötetet jelentettünk meg, továbbá a díjkiosztó ünnep-
ségen elhangzott beszédeket Szövetségünk Hírlevelében, ill. a világhálón
(www.innovacio.hu) széles körben terjesztettük.

A 2007. évi, XVI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat 2007. december 12-én,
a Magyar Innovációs Klub ülésén került meghirdetésre.

NOVATECH - INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV VERSENY

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) az INTEL Co. és a Gazdasági és Köz-
lekedési Minisztérium támogatásával 2007. május 15-én, második alkalom-
mal 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, gyártás,
hardware; mobil és wireless; digitális otthon és fogyasztói elektronika; kis-
kereskedelmi és fogyasztói szoftverek; vállalati szoftverek és IT; energia és
áram előállítás; nanotechnológia és biotechnológia.

2007. június 18-ig, 11 színvonalas, angol nyelvű pályázati összefoglaló érke-
zett a MISZ-hez – döntően az információ-technológia területéről. A bírálób-
izottság július 3-án, a MISZ székhelyén értékelte a beérkezett összefoglalókat,
és 6 pályázat továbbjutásáról döntött.

A 2. fordulóban beérkezett négy
pályázatot értékelő zsűriülésre
2007. augusztus 29-én, a Magyar
Innovációs Szövetség székhelyén
került sor, ahol a zsűri

, ,
és : Chemistry
Logic, illetve és

:
Cholumex című pályázatát értékel-
te a legjobbnak. A díjátadóra 2007.

augusztus 31-én került sor a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 6. Országos
Konferenciáján, Nádasdladányban. A két győztes csapatnak ,
a MISZ elnöke nyújtotta át a díjakat.

csúcstechnológia NOVATech.Com

Bérces
Attila Zinner Zoltán Chu Andrew

Bangov Ivan
Benkovics Péter

Prof. Dr. Sci. PhD Horváth István

Dr. Szabó Gábor
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A legjobb két magyarországi üzleti terv részt vehetett, a
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny közép- és kelet-európai regionális
döntőjén, 2007. október 5-én Bukarestben. , több mint hetven
résztvevőjéből kiválasztott 16 döntős közül, a „Chemistry
Logic” c. terv fiatal készítői, a két győztes csapat egyikeként,

, és November 13-
án.

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú
a 2007. évben immár alkalommal hirdetett pályázatot

a (kutatási ösztöndíj) elnyerésére.

A díj a hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek el-
sajátítása céljából a gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú
intézményekben graduális és posztgraduális, valamint PhD-képzés keretében
tanuló hallgatók menedzsment, ezen belül az innovációs menedzsment ismere-
teinek bővítését, tudományos szintű feldolgozását hivatott elősegíteni.

A 2007. június 29-i határidőre magas színvonalú pályázat érkezett az Ala-
pítvány titkárságára. Az előzetes pontozási eredmények megvitatása után a
bírálóbizottság a 2007. augusztus 28-án tartott kuratóriumi ülésén pá-
lyázót, ill. magas színvonalú munkáját részesítette -díjban.

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

Az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze lehetőséget ad a szellemi terméket,
ill. a hasznosítással kapcsolatos szolgáltatást eladni szándékozó cégek, intéz-
mények, ill. az ilyen terméket és szolgáltatást vásárolni akaró befektetők, vállal-
kozók, ügynökségek szervezett formában történő találkozására, személyes
kapcsolatok kialakítására. A rendezvény között került
megrendezésre a Jövő Háza Fogadó Épületében.

A kiállítók tablóval, készülékekkel, ill. egyéb demonstrációs eszközökkel jelentek
meg. A Szellemi Termék Börze ideje alatt a helyszínen térítésmentesen lehetett
igénybe venni különböző szolgáltatásokat, úgymint iparjogvédelmi tanácsadást,

NOVATech.Com

Hét ország
Magyarországról

10 000 $-os
díjban részesültek részt vehettek a kaliforniai világdöntőn

Manager Képzés
Alapítvány tizenhatodik

„Harsányi István-díj”

28

hét
Harsányi István

2007. június 11-12.

HARSÁNYI ISTVÁN-DÍJ

NNOFORUM 2007 HAZAI SZELLEMI TERMÉK BÖRZEI
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innovatív vállalkozási tanácsadást, inkubátorházi tanácsadást, marketing és üz-
leti tanácsadást, technológia-közvetítést, üzleti információkat. A résztvevőknek
biztosítottuk a Szellemi Termék Börze való megjelenést is. A
világhálón a témaleírásokat már a nyitás előtt lehetett olvasni, azóta pedig fo-
lyamatosan megtekinthető a Magyar Innovációs Szövetség

.

A kiállítók által előzetesen megadott és üzleti szempontból fontosnak tartott
szervezeteket, vállalkozásokat, ill. egyéb befektetőket (kockázatitőke-befekte-
tők, üzleti angyalok stb.) meghívtuk. Továbbá a bemutatott témák TEAOR-szám
szerinti besorolása alapján kiválasztott, kb. 1100 budapesti vállalkozás közvet-
lenül kapott meghívólevelet az Innoforumra.

A rendezvény lehetőség szerinti nagy nyilvánosságáról szintén gondoskodtunk.
Az Innoforum kezdete előtt negyedoldalas hirdetés jelent meg a Világgazdaság
c. napilapban. A megnyitóról tudósított a Duna TV és a Hír TV.

Annak érdekében, hogy a felajánlott szellemi
termékek azok számára is hozzáférhetők legye-
nek, akik személyesen nem tudtak eljönni ren-
dezvényre, az Innoforum 2007 XV. Hazai Szelle-
mi Termék Börze résztvevőiről, ill. a felajánlott
termékekről készült katalógust széles körben
terjesztettük, közvetlenül megküldtük a kama-
ráknak, helyi vállalkozásfejlesztő központoknak
és egyéb szakmai szervezeteknek.

A Szellemi Termék Börzén 27 résztvevő aján-
lotta közel hetven, döntő többségében igen ér-
tékes és jelentős hasznosítható szellemi ter-
mékét. A belépés ingyenes volt. Napi 8 órás
nyitvatartás mellett az Innoforumot két napon
keresztül, naponta átlagosan százötven érdek-

lődő kereste fel – a nyitónapon további több mint 20 újságíró is jelen volt.

Az kiállítói közül 5 %-a gyártót, 22 %-a tőkebefektetőt, 15 %-a
vevőt, 5 %-a licenciavásárlót keresett, míg 38 %-a cégét kívánta általában
bemutatni. A két nap során több mint 200 érdeklődő látogatta meg a stando-
kat. A szervezés kérdésében alapvetően meg voltak elégedve a válaszadók: 62
% teljes mértékben meg volt elégedve, míg 21 % alapvetően meg volt elégedve
a szervezéssel.
A kiállítók 71 %-a úgy érezte, hogy érdemes volt részt venni a börzén, 20 %-a
még nem tudta ezt eldönteni, s mindössze a kiállítók 9%-a tartotta siker-
telennek az Innoforumot.

katalógusában

innovációs portál-
ján

Innoforum 2007
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5. HÍRLEVÉL, INTERNETES PORTÁL, SAJTÓKAPCSOLATOK

A Magyar Innovációs Szövetség 2007-ben 23 alkalommal jelentette meg
, minden páratlan héten. E-mailen már a keddi napon, míg nyomtatott

formában szerdán küldte ki az olvasókhoz. A lap, legtöbbször 20 oldalas terje-
delemben készült, így összesen mintegy 460 oldal információt

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

közvetítettünk 2007-ben a több mint 1600 címzetthez (kb. 5-6000 olvasóhoz).

A Szövetség a tagintézményeken túlmenően az innovációban érdekeltek széle-
sebb körét, a hazai innovációs szféra képviselőit szakminisztériumokat, külön-
böző főhatóságokat, társadalmi szervezeteket, szövetségeket, kamarákat, vál-
lalkozókat is rendszeresen informálta ezen csatorna révén.

A híranyagok összegyűjtésében mintegy 40 hírforrásra támaszkodtunk, akiknek
a képviselőivel telefonon, e-mail-ben tartottuk az állandó kapcsolatot, ill. a szö-
vetség tisztségviselői, vezetői szintén tudósítottak, amennyiben személyesen
képviselték szövetségünket. Továbbá szeptember 19-től Hírlevelünk a MTESZ
részére külön rovatot biztosít az innovációval, kutatás-fejlesztéssel, szellemi te-
vékenységgel, és a műszakiak érdekérvényesítéssel kapcsolatos híreinek köz-
zétételére.

2007. január 1-től , mely változat gyor-
sabb, környezetbarátabb, és jelentős költség-megtakarítást jelent Szövetsé-
günknek. A korábbi kéréseknek eleget téve, egyhasábos változatban küldjük a
híreket, áttekinthetőbbé téve a képernyőn történő olvasást annak a több mint

olvasónknak, akik csak az elektronikus változatra tartanak igényt. Az új
arculat miatt már kevesebb, mint fő azon olvasók köre, akik a nyomdai ver-
zióra is igényt tartanak.
Az elektronikus Hírlevélre a www.innovacio.hu portálunkon bárki térítésmente-
sen regisztrálhat.

A HÍRLEVÉL megtalálható a világhálón (www.innovacio.hu címen) is. A Hírlevél
egyes, különösen fontos részeit közzétesszük innovációs portálunk nyitóoldalán
is, úgymint:

a legfrissebb híreink,
a várható események,
a pályázati felhívások.

Hírlevelét

megújult az elektronikus Hírlevelünk

1100
370

�

�

�

�

�

�

�

�
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A magyar és angol nyelven egyaránt elérhető portálunkon külön menüpontban
érhető a tagintézmények közvetlen elérhetőségei. Az aktualitások, a díjakkal és
a rendezvényekkel kapcsolatos tudnivalók, kiadványaink, valamint partnereink is
innen érhetők el, továbbá lehetőség van a belépési nyilatkozat letöltésére is.

2007. április elején innovációs portálunkon, létrehoztunk egy
, ahol azokat a szakanyagokat közöljük, melyek belső, bizalmas anya-

goknak számítanak, ill. olyan állásfoglalásokat, információkat tartalmaznak, me-
lyeket csak tagintézményeinknek szánunk.
Portálunk továbbá kibővült egy új rovattal, mely a NovaTech.Com Innovációs
Technológiai Üzleti Terv Versenyről szól.

az elmúlt évben közel 80 000 alkalommal
látogatták meg és majdnem 25 Gbyte adatot töltöttek le. A statisztikák szerint a
legtöbb bejelentkezés (több mint 7800) májusban történt.

A hazai nyomtatott és elektronikus tudósítás, interjú
jelent meg a Szövetség tevékenységéről 2007-ben. A média a Magyar Inno-
vációs Szövetség Elnöksége által elkészített szakmai állásfoglalásokon túlme-
nően – kronológiai sorrendben véve – kiemelten foglalkozott a februári tisztújító
közgyűléssel, a XV. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat átadási ünnepségével, a
16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ün-
nepségével, az Innoforum 2007 XV. Hazai Szellemi Termék Börzével, a
Graphisoft Parkban, ill. Nádasdladányban rendezett Magyar Fiatal Tudósok 5.
és 6. országos találkozójával, a Valenciában megrendezett 19. EU Fiatal
Tudósok Versenyével, a NOVATECH – Innovációs Technológiai Üzleti Terv
Versennyel, a 2007/2008. tanévre meghirdetett Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versennyel, és a XVI. Magyar Innovációs Nagydíj
pályázat meghirdetésével.

jelszóval védett
területet

Szövetségünk innovációs portálját

sajtóban több mint 300

6. REGIONÁLIS KÉPVISELETEK TEVÉKENYSÉGE

A Szövetség hét regionális igazgatója (

) rendszeresen részt vesz a kibővített elnökségi üléseken, s mint
a választmány tagjai természetesen részt vesznek annak munkájában is. Állan-
dó feladatuk az Innovációs Szövetség régióbeli tagjaival való kapcsolattartás.

A regionális igazgatók – regionális ügynökségek, kamarák, vállalkozásfejlesztési
alapítványok, egyetemek partnereként – kezdeményezőként, társszervezőként,
előadóként rendszeresen részt vesznek a régió innovációs közéletében. Ezeken

dr. Siposs István, dr. Harangozó István,
dr. Mogyorósi Péter, Budavári László, Higi Gyula, dr. Horváth Géza, Polgár-
né Májer Ildikó
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a regionális rendezvényeken a Szövetséget képviselve, ismertetik Szövetsé-
günk céljait, tevékenységét, állásfoglalásait, regionális politikáját.

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

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége szeptember 5-i ülésén felkérte a
regionális igazgatókat, hogy határozzák meg azt, hogy a Magyar Innovációs
Szövetség milyen szerepet vállalhat az egyes régiókban a Regionális Innovációs
Ügynökségek működésének folytatásában. A koordinációval

bízta meg az elnökség.

A ”RIÜ 2008” program pályázati stratégiájával kapcsolatban a MISZ regionális
igazgatói közös állásfoglalást fogalmaztak meg a szeptember 19-i ülésükön,
Budaörsön, melyet az elnökség az október 3-ai ülésen kisebb módosításokkal
elfogadott, és azt , az NKTH elnökhelyettesének meg-
küldte.

Összegezve megállapítható, hogy a Magyar Innovációs Szövetség regionális
képviseletei az elmúlt évben is komoly szerepet vállaltak a régiók innovációs
potenciáljának növelésében.

Az egyes, adott régióban történt fontosabb innovációs tevékenységről az
alábbiakban adunk számot.

A

2007. január 8-án tartotta Miskolcon, melyre meghívta
a régió gazdaságáért felelősséget érző partnerei –
vállalatok, vállalkozók, önkormányzatok, egyetem és ku-
tatóintézetek, intézmények, köztük Szövetségünk – kép-
viselőit, valamint képviselőket, politikusokat. A rendez-
vényen Szövetségünket , regionális
igazgató képviselte.

2007. február 12-én,
, a Miskolci Egyetem rektora, az Innovációs Tanács elnöke,

dr. Mogyorósi
Pétert

dr. Lippényi Tivadarnak

Észak-magyarországi Képviselet

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara hagyományos évköszöntő összejövetelét

dr. Siposs István

Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács
Dr. Patkó Gyula

8

Részletes beszámoló



112

Szövetségünk elnökségének tagja vezetésével ülésezett a Miskolci Egyetemen.
Az Innovációs Tanács ülésén, mint a Tanács tagjai, Szövetségünk több tagin-
tézményének vezetője vett részt, valamint reg. igazgatónk is.

Az 2007. április 17-
én Miskolcon, a Régió Házban, az Észak-Magyar-
országi Régióban meghirdetésre kerülő első körös pályázati felhívások tár-
sadalmi egyeztetése céljából. Szövetségünket , regionális
igazgató képviselte.

Hetedik alkalommal szervezték meg Nagybányán, 2007. május 17-18-án azt
a , ahol 8 ország 23 egyetemé-
ről, több mint 200 szerző és társszerző jelent meg 113 dolgozattal. Szövetsé-
günk regionális tevékenységéről , regionális igazgató tartott
előadást „REGIONAL ACTIVITY OF THE HUNGARIAN ASSOCIATION FOR
INNOVATION” címmel.

2007. május 30-án, a Bay Zoltán Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetben
tartottak az Észak-magyarországi Ré-

gió három kiemelt területén (szektor): anyagtudományok, gépgyártás, illetve
megújuló energia (környezetvédelem).

2007. június 5-én pedig a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Köz-
pontjában tartottak az Észak-magyarországi Ré-
gióban, illetve a határmenti Kassai Régióban a 2007-2013-as tervezési
időszakban várható projektekről és lehetőségekről, továbbá finanszírozási kér-
désekről.
Szövetségünket mindkét rendezvényen , regionális igazgató
képviselte, aki a projekt Irányító Bizottságának tagja.

Az 2007. június 20-án
tartotta ülését Miskolcon. Az ülésen a RIT tagjaként , regio-
nális igazgató is részt vett.

, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos felkérésére
, regionális igazgató júniusban véleményezte az Észak-magyar-

országi Régió Operatív Programjának Akciótervét. Az észrevételeket írásos
formában megküldtük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.

A Gépipari Tudományos Egyesület Miskolci Egyetemi Szervezete 1973 óta
jutalmazza a legjobb diplomatervet vagy szakdolgozatot készítő végzős hallga-
tókat. A pályázati kiíráshoz több mint 10 éve csatlakozott a Magyar Innovációs
Szövetség is, és különdíjat adományoz a legjobb innovációs feldolgozásért. A

dr. Siposs István

Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
munkamegbeszélést tartott

dr. Siposs István

Nemzetközi Multidiszciplináris Konferenciát

dr. Siposs István

szektoriális kerekasztal-beszélgetést

bilaterális megbeszélést

dr. Siposs István

Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács
dr. Siposs István

Bajnai Gordon dr.
Siposs István
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2007. évi díjat Buczkó Katalin kapta „Decentrumokra épülő virtuális logisztikai
vállalat működésének vizsgálata” című diplomamunkájáért, melyet

, regionális igazgató nyújtott át a 2007. június 26-ai díjátadó ünnepsé-
gen.

Az 2007. augusztus 22-
én tartotta soron következő ülését a Miskolci Egyetem Tanácstermében. Az ülé-
sen részt vett , regionális igazgató is.

Taggyűlést tartott Egerben, 2007. november 12-én az INNTEK Innovációs és
Technológiai Központ Közhasznú Társaság, melynek egyik alapító tulajdonosa
Szövetségünk. A taggyűlésen Szövetségünket , regionális
igazgató képviselte.

Huszonharmadik alkalommal rendezték meg 2007. november 16-17-én a
Miskolci Akadémiai Bizottság székházában a Géptervezők és Termékfejlesztők
Nemzetközi Szemináriumát. Az előadók között szerepelt
egyetemi docens, regionális igazgató, aki

című előadásában mél-
tatta Szövetségünk tevékenységét, kiemelve a régiók számára nyújtott támo-
gatást.

az innovációs bizottságok (Regionális Innovációs Tanács,
Regionális Bíráló Bizottság, Észak-magyarországi Regionális Irányító Bizottság,
Észak-magyarországi Operatív Program Bíráló Bizottsága) alelnökeként, ill. tag-
jaként aktívan részt vett a regionális pályázatok céljainak kijelölésében, a pályá-
zati kiírások összeállításában, a regionális szereplők tájékoztatásában és a
beérkezett pályázatok elbírálásában. Munkájának hatékonyságát nagyban nö-
veli, hogy Választmányunk további hat tagja jelentős pozíciót tölt be a régióban,
így ennek a csoportnak összehangolt munkája meghatározó szerepet játszik a
régió innovációs tevékenységének alakításában.

Az 2007.
február 21-i ülésén foglalkozott a Tanács munkabizottsá-
gainak létrehozásával és az azokba való delegálás kérdé-
sével. Létrehozták egyebek mellett a

, melybe delegá-
lási jogot kapott a Magyar Innovációs Szövetség is. Szö-
vetségünk a Munkabizottságba ,
regionális igazgatót delegálta, teljes szavazati joggal. A

dr. Siposs
István

Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács

dr. Siposs István

dr. Siposs István

dr. Siposs István
„Innovációs alapismeretek oktatása

fejlesztő mérnökök számára a Miskolci Egyetemen”

Dr. Siposs István

Észak-alföldi Regionális Képviselet

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács

Gazdasági, Innová-
ciós és Informatikai Munkabizottságot

dr. Harangozó István
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Bizottság 2007. április 24-én tartotta alakuló ülését Debrecenben, az ÉARFT
székházában, ahol a résztvevők tájékoztatást kaptak az Észak-alföldi Régió
Operatív Programjáról és a regionális Akció Tervről. A következő ülésre szep-
tember 3-án került sor szintén Debrecenben. A legfontosabb napirendi pont az

regionális innovációs célokra fordítható összegéből a költség-
vetési törvényben régiónként meghatározott Baross Gábor Program keretek
felhasználásáról szóló előterjesztés megvitatása volt. Vita után az előter-
jesztést a Munkabizottság, több kiegészítéssel elfogadta. Az október 24-én
tartott soron következő ülésen megtörtént az előterjesztés a Tanács delegá-
lásairól az bírálóbizottságaiba, a Regionális
Fejlesztési és Képzési Bizottságba, ill. a transznacionális és interregionális
programok monitoring Nemzeti Bizottságába, ill. a Regionális Innovációs Díj
odaítéléséről. A december 13-ai ülésen beszámoltak többek között a Regionális
Innovációs Ügynökség 2007. évi tevékenységéről, illetve előterjesztések hang-
zottak el a „Regionális Innovációs Ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt
segítő feladatainak támogatása” c. pályázat benyújtásáról és az azzal kapcso-
latos teendőkről, ill. a 2007-2008-as Észak-Alföldi Regionális Akcióterv felül-
vizsgálatáról és módosításáról.

indult az Észak-alföldi régióban. A ren-
dezvénynek az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. ad otthont. Az

(2007. 03. 29.) az innováció fogalmi körét, politikáját és rendszerét
mutatta be regionális, hazai és nemzetközi szinten, ahol ,
a Magyar Innovációs Szövetség Észak-alföldi regionális igazgatója is tartott elő-
adást. A képzés oklevél átadásával zárult le.
A nagy érdeklődésre való tekintettel az őszi időszakban új csoport indult és az 1.
modul keretében előadására október 30-án került sor.

A Hajdú-Bihar megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szakmai
Kollégiuma 2007. június 12-én tartotta soron következő ülését

, a MISZ regionális igazgatója vezetésével. A Kollégium megtárgyalta az –
2007. évben már tizedik alkalommal kiírásra kerülő – pályázati
feltételeit és a lebonyolítás menetrendjét. Az innovatív technológiában és/vagy
termékfejlesztésben kiemelkedő vállalkozások számára megítélt díjat idén – el-
térve a hagyományos időponttól – a DAB által szervezett Kodály emlékkon-
ferencia és regionális innovációs konferenciára adta az alkalmat az ünnepélyes
díjátadásra. A díjátadás levezető elnöke, és egyben az értékelő bizottság egyik
tagja , a MISZ regionális igazgatója volt.

Az Észak-alföldi Régió 2007. november 8-án tartotta a

címmel. A 3 szekcióülés az élet- és természettudományok, agrár-innováció,

Innovációs Alap

Észak-alföldi Operatív Programok

Innováció-menedzsment képzéssorozat

1. modul
dr. Harangozó István

dr. Harangozó István

dr. Harangozó
István

Innovációs Díj

dr. Harangozó István

III. Észak-alföldi regio-
nális Innovációs konferenciáját, Innováció a régióban! – Régió az innováció-
ért!
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valamint az ipar-informatika területén került megszervezésre, mely utóbbinak
levezető elnöke , a MISZ regionális igazgatója volt.
A konferencián adták át a 2007-ben, a Regionális Innovációs Ügynökség
javaslatára alapított Regionális Innovációs Díjat is. A pályázatokat egy szűkebb
bírálóbizottság vezetésével értékelte és tett javaslatot a
RFT részére.

A Debreceni Innovációs és Műszaki Fejlesztési Alapítvány Kuratóriumának meg-
bízatása lejárt, az újjászervezéssel kapcsolatos szervező munkákat

koordinálta. Az új kuratórium elnöke , tagszer-
vezetünk a DBH Group vezérigazgatója, tagja többek között

. Az Alapítvány első tevékenységeként pályázatot nyújtott be a „Norvég
Alap”-hoz innovációs szolgáltatások kiépítésére és működtetésére.

címmel tartott
szakmai napot a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynök-
ség 2007. március 2-án, az SZTE József Attila Tanulmá-
nyi és Információs Központban. A délelőtti előadásokat

, a MISZ Dél-alföldi Regionális Kép-
viselet igazgatója tartotta.

A TII (The European Association for the Transfer of Tech-
nologies, Innovation and Industrial Information) május 2-
4-én tartotta éves közgyűlését és a kapcsolódó nemzet-

közi szakmai rendezvényeit (konferencia, szekcióülések), „Innovation for Deve-
lopment” címmel Párizsban. Az éves közgyűlés új elnökségi tagokat választott,
ahol a résztvevő újra megválasztották elnökségi tagnak.

A DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007. augusztus 22-én a
pályázati kiírásainak társadalmi egyeztetése kereté-

ben megbeszélést tartott Szegeden.

Az egyeztetésen megvitatták a DAOP-1.1.1/A „Ipari területek, ipari parkok és
vállalkozói inkubátorházak infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiíráshoz
kapcsolódó véleményeket. A megbeszélésen részt vett , a
Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is.

címmel 2007. szeptember 26-28-án konferenciát tartottak Pekingben. A
konferencián előadást tartott is, a MISZ Dél-alföldi Re-
gionális Képviselet igazgatója. Előadásának témája a technológia transzfer

dr. Harangozó István

dr. Harangozó István

dr. Haran-
gozó István Dr. Erdei Sándor

dr. Harangozó
István

Dél-alföldi Regionális Képviselet

„Vállalkozási innovációs alapismeretek”

dr. Mogyorósi Péter

dr. Mogyorósi Pétert

Dél-
Alföldi Operatív Program

dr. Mogyorósi Péter

„China-EU Symposium on Innovative Management of Technology Transfer”

dr. Mogyorósi Péter
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menedzsment rendszerének fejlődése volt az átmeneti gazdaságokban – ma-
gyarországi példákkal.

A Soproni Regionális Tudományos Műhely által szerve-
zett , „Inno-
váció és versenyképesség - értjük-e az előttünk álló fe-
ladatokat?” címmel tartott előadást , a
MISZ regionális igazgatója 2007. május 8-án, Sopron-
ban. A rendezvény kerekasztal beszélgetéssel zárult,
melyen részt vettek az Ecoplus-Alsó-Ausztria Gazdaság-
fejlesztési Ügynökségének képviselői is.

Az Kht.
2007. május 15-én tartotta a társaság 2006. évét záró taggyűlését, Győrben.

, a társaság ügyvezető igazgatója beszámolójában kiemelte,
hogy az elmúlt évben párhuzamosan 5 projektet bonyolítottak, melynek összege
meghaladta a 100 millió forintot. A BORDERNET szlovák-magyar projektnek
köszönhetően a Központ 240 m2 irodarésszel bővült.

, fejlesztéspolitikáért felelős kormánybiztos felkérésére
, regionális igazgató júniusban véleményezte a Nyugat-dunántúli Régió

Operatív Programjának Akciótervét. Az észrevételeket írásos formában meg-
küldtük a Nemzeti Fejlesztési Ügynökségnek.

A pilot projekt keretében egy olyan
kutatás zajlott, melyben a vállalatok technológia iránti keresletének és a tudo-
mányos kutatóintézmények által kínált technológiák felmérésére került sor. A
2007. november 7-én, a Wiener-Neustadt-i Technológiai Központban megtar-
tott rendezvényen a projektben elért eredményeket ismertették az érintett
szakértők. A pódium megbeszélésen , az Innonet ügyvezető
igazgatója adott elő.

regionális igazgató kezdeményezésére, a MISZ dél-dunántúli regio-
nális tagszervezeteinek vendége volt március 12-én , az APEH
regionális igazgatója. A meghívott vendég tájékoztatta a régió gazdasági
helyzetéről a résztvevőket, valamint ismertette azokat a lehetőségeket, ahol az
adóhivatal munkatársai segítséget adnak az adójogszabályok értelmezésében.

Nyugat-dunántúli Képviselet

Területfejlesztési Szabadegyetem napokon

Budavári László

INNONET Innovációs és Technológiai Központ

Budavári László

Bajnai Gordon Budavári
László

„Ready for Research and Development“

Budavári László

Dél-dunántúli Képviselet

Higi Gyula
Kesjár János
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Higi Gyula
Varga József

NOVAregio
legjobb gyakorlatainak bemutatásán

Új Magyarország Fejlesztési
Terv projektjavaslatainak elbírálását végző bírálóbizottságba Higi
Gyula

Higi Gyula

Higi Gyula

Higi Gyula

Varga József

Szekeres György

Kiss Tibor Keresnyei János Szekeres György
Varga József

Közép-dunántúli Képviselet

, a MISZ Dél-dunántúli Regionális Irodájának
igazgatója és , a MISZ tagja együttesen
vettek részt Svédországban, Jönköpingben a 2007.
június 12-én megrendezett konferencián, a

. A konferencián a
regionális politika képviselői, innovációs szakértők és a
CEICPMR szervezet képviselői voltak jelen. A Dél-Dunán-
túli Régió a Baross-program tapasztalatait mutatta be.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség levélben tájékoztatta
Szövetségünket, hogy a javaslataink alapján az

javasolta
, regionális igazgatót, akit regisztráltak a gazdaságfejlesztés szakterületen

belül.

A MISZ dél-dunántúli tagjai, , a MISZ regionális igazgatója szervezé-
sében, látogatást tettek a paksi Atomerőműben, október 26-án. Az üzemlátoga-
tás után a tagok, egy munkavacsora keretében, megbeszélték a régió innová-
ciós helyzetét, valamint tájékoztatást adott a 2008. évre várható
pályázati lehetőségekről.

Kaposváron a Somogy Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2007. november
21-én Innovációs Szakmai Napot szervezett. A szakmai napon előadást tartott

: „Mi az innováció/Az innováció szerepe a vállalkozásfejlesztésben”
címmel, és a Magyar Innovációs Szövetség két tagintézményének vezetője

: „A regionális innovációs pályázati programok tapasztata a
szakértők szemszögéből”

: „Klaszterek és vállalkozói szövetségek jelentősége, inno-
vációs klaszter a Dél-dunántúlon” címmel.

Az újjáalakult Dél-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökségben a vállalkozói
oldalt a Magyar Innovációs Szövetség tagintézményeinek vezetői biztosítják, név
szerint: , Biokom Kft, , Pécs TV, ,
Hisztopatológia Kft, , Kaposvári Villamosgépgyár.

A Közép-dunántúli Képviselet szoros együttműködést alakított ki a Közép-dunán-
túli Regionális Innovációs Ügynökséggel (KD-RIÜ) és a Pannon Egyetem Mérnöki
Karával (PE MK). Ennek eredményeként egy kontaktpontot (irodát) működtetnek
az egyetem területén, és kialakítottak egy kb. 20 fős szakértői testületet,
melynek tagjai elérhetőek a kkv-k számára különböző problémák megoldásában.
2007. évben is számos dokumentált tanácsadást bonyolítottak le.

�

�
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A KD-RIÜ-vel együtt két műhelytalálkozót szervezett a
Képviselet a Pannon Egyetemen innovációs témákban,
német szakértők bevonásával. A Stuttgarti Egyetem
szakértői áprilisban két hetet (ápr.10-23) töltöttek a
régióban. Az egyik rendezvény a Spin-off vállalkozások
létrehozásáról szólt a régió felsőoktatási intézményei
számára (ápr.14), a másik kifejezetten a kkv-k menedzse-
lésével és az azokon keresztül megvalósítható innováció-
val foglalkozott (ápr. 20). A szakértők előzetes időpont
egyeztetés után egyedi témákban is tanácsadással ren-

delkezésre álltak.

A PE MK nappali tagozatos új több fokozatú oktatásába beintegrálták tantervi
szinten az innovációs ismereteket, felhasználva a Magyar Innovációs Szövetség
által kidolgozott tankönyvet.

, regionális igazgatónk a Regionális Innovációs Tanács mun-
kájában képviseli a MISZ elnökségének véleményét különböző kérdésekben.
Képviseli továbbá a MISZ-t a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Kht.
közgyűlésein.
A megyei kereskedelmi és iparkamarák vezetése részben változott, a képviselet
felvette a kapcsolatot az új vezetőkkel. Megkezdték egy kkv adatbázis kiépítését
azért, hogy tudják kiket kell megszólítani adott kérdésekben.

A Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Nemzetközi Regionális Inno-
vációs Konferenciát rendezett hazai, német és osztrák nagyvállalatok, illetve
kamarák vezető szakembereinek közreműködésével 2007. június 12-13-án,
Balatonfüreden, a Hotel Annabellában. A kétnapos rendezvényen

, regionális igazgatónk is tartott előadást „Ír és holland módszerek és
rendszerek az innováció és a technológia transzfer ösztönzésére” címmel,
melyben kiemelte a főbb programokat, különös tekintettel a regionális prog-
ramokra, továbbá ismertette az üzleti és innovációs központokat, ezek tapasz-
talatait, ill. eredményeit.

A , ,
Szövetségünk ügyvezető igazgatója részvételével, találkozót tartottak 2007.
január 25-én, a CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központban, Budaörsön.
A rendezvény házigazdájaként, bemutatta a Budaörsi
Ipari Park fejlesztésében elért eredményeket, a CHIC Közép-magyarországi
Innovációs Központ Kht. tevékenységeit.

dr. Horváth Géza

dr. Horváth
Géza

Közép-magyarországi Képviselet

Magyar Innovációs Szövetség regionális igazgatói dr. Antos László

Polgárné Májer Ildikó
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A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Ver-
senyképes Mikro-, Kis- és Középvállalkozások Magyar-
országi Egyesülete (VMKKME) 2007. október 30-án
tartotta a „Tájékoztató az EU KKV-politikájáról, valamint
a CORNET programban való részvételi lehetőségekről
magyarországi KKV-szövetségek és érdekképviseletek
részére” című közös rendezvényét. A rendezvényen elő-
adást tartott , a MISZ Innovatív
KKV-k Tagozatának és a VMKKME elnöke is.

Polgárné Májer Ildikó

Összességében Szövetségünk a részletes beszámolóban rögzítettek
alapján a 2007. évben is eredményesen dolgozott. Az elnökség a 2007-
ben megállapított tagdíjrendszert megfelelőnek tartja, és változatlan
formában kívánja alkalmazni a 2008-as évre is. 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. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy el-
gondolásainkat, véleményünket a közvéleménnyel is megismertessük.
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7. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS
SZÖVETSÉG 2007. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL,
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

A Szövetség 2007-ben is elsősorban az alapszabályában, alaptevékenységként
meghatározott célok érdekében tevékenykedett és gazdálkodott. Élve azonban a
társadalmi szervezetek gazdálkodására vonatkozó alapelveket rögzítő, az
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény adta lehetőséggel, e célok meg-
valósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, ún. vállalkozási tevé-
kenységet (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 2007. évben az összes bevétel 69184 E Ft, az összes kiadás 67234 E Ft volt
az alábbi bontás szerint.

Az alaptevékenység összes bevétele 2007-ben 56610 E Ft volt. Ebből 19262 E
Ft származott a tagdíjakból.

A regionális tagdíjak (6880 E Ft) felhasználásáról teljes egészében a regionális
igazgatók rendelkeznek.

Alaptevékenységünk kiadása a 2007. 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 2007-ben 12574 E Ft volt összesen,
ebből 4427 E Ft származott az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetség-
kutató Versennyel és más pályázatokkal kapcsolatban kötött reklám-szerző-
désekből, valamint egyéb tevékenységből – szabadalom-hasznosítás, szakértői
tevékenység, kiállítás-szervezés stb. – származtak. Kiadásaink 1 félállás sze-
mélyi költségeit, reklámkiadásokat stb. tartalmaznak.
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Szövetségünk kiadásai 2007-ben egyensúlyban voltak a bevételekkel. Működé-
sünket folyamatosan finanszírozni tudtuk, és a rendelkezésünkre álló tarta-
lékaink, illetve pénzforrásaink elegendőek arra, hogy 2008. első félévére vállalt
feladataink kiadásait fedezni tudjuk.

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

A Szövetség 2007. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2008. április
végére készül el.

8
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Bevételek (Ezer Forint)

Tagdíj, Budapest

Innováció menedzsment

Tagdíj, regionális

Projekt bevétel (pályázatok)

NKTH, Ifj. Tud. Verseny

Jogi személyek támogatása

Kamatok, árf. nyereség

Innoforum 2007

E-learning (GKM)

Innov. tanulmány

Szoftver-hasznosítás

Hírlevél-, könyv-értékesítés

Egyéb

összesen

Alap tevék.

56610

12382

6880

9489

11752

10697

355

0

1500

3243

0

0

239

73

Vállalkozás

12574

0

0

4427

0

0

100

1122

0

0

3750

210

2965

0

Összes

69184

12382

6880

13916

11752

10697

455

1122

1500

3243

3750

210

3204

73

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

2007. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL
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Iroda működési költségei

Iroda bérleti díja

Regionális képviseletek

Személyi klts, közteher

Posta-, telefonköltség

Hirdetés, nyomda

Belföldi, külföldi utaztatás

Reprezentáció, fogadás

Szakértői díj, kut. fejl.

Futárszolgálat, szállítás

Grafika, fordítás

Különféle egyéb kltsg

Tagdíj, részvételi díj

Innovációs díjak

Bankköltség, illeték

Könyvvizsgálat, könyvelés

összesen

Alap tevék.

52961

936

2535

3240

19321

3790

7720

1393

4120

524

4268

560

1484

0

1076

1728

266

Vállalkozás

14273

127

692

380

148

0

6521

0

0

372

500

0

4418

1040

0

0

75

Összes

67234

1063

3227

3620

19469

3790

14241

1393

4120

896

4768

560

5902

1040

1076

1728

341

Költségek, felhasználások (Ezer Forint)

dr. Antos László s.k.
ügyvezető igazgató
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FEL YEL IZOTTS I JELENTÜG ŐB ÁG ÉS

A 2007. évi Közgyűlésen megválasztott Felügyelő Bizottság (FB) a Magyar
Innovációs Szövetség (MISZ) 2007. évi gazdálkodását az Alapszabálynak – és a
megválasztását követően kidolgozott Ügyrendnek – megfelelően vizsgálta. A
Bizottság elnöke részt vett a Szövetség elnökségi ülésein, valamint számos
egyéb rendezvényén, és megjegyzéseivel, javaslataival ott is igyekezett támo-
gatni a munkát. A bizottsági tagok célvizsgálat során is ellenőrizték a központi
(budapesti) iroda, valamint a regionális képviseletek és a tagozatok gazdál-
kodását. A mindezek nyomán tett megállapításokról és ajánlásokról a követke-
zőkben számolunk be.

1.

A kedvező értékelést támasztja alá az is, hogy
. 34 új tag lépett be, ugyanakkor

megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt 16 lépett ki, a taglétszám így 276-
ról 294-re bővült. A tagszövetségek révén csatlakozott ún. „közvetett” tagok
száma szintén – 343-ról 346-ra – nőtt. Az FB ugyanakkor úgy véli, hogy a
jövőben is további tagok felvételére kell törekedni, s vizsgálni kell az ehhez
szükséges tennivalókat.

2. A Szövetség – amint ezt a 2007. évi előzetes beszámolója is tükrözi –
az elmúlt évben is igen széles körű tevékenységet fejtett ki.

Hézagpótló és kiemelkedően sikeres volt a , feltalálók fel-
tárására és társadalmi elismertetését célzó, az innovációk jövője szem-
pontjából kulcsfontosságú tevékenység, mindenek előtt az

.

Ugyancsak igen eredményes volt az elismerő és
népszerűsítő tevékenység, így az .

Ez évben is jelentős erőfeszítéseket követelt a
elősegítése. 23 alkalommal jelent meg a Szövetségnek az

innovációs információkat közvetítő . Az FB sokra értékeli, hogy e
kiadvány átfogó képe nyújt az innovációval kapcsolatos hazai eseményekről,
a megjelent publikációkról, meggondolandónak véli azonban a közölt
információknak – azok jelenőségén alapuló – határozottabb súlyozását.
Komoly tovagyűrűződő hatása is van az Nemzeti Üzleti
Innovációs Központ irányításában és működtetésében való részvételnek. A
szervezet képviselői, megbízottjai közvetlenül is gyakran képviselték a
tagvállalatok érdekeit.

A Felügyelő Bizottság összességében az Alapszabályban előírtakkal
összhangban lévőnek és sikeresnek ítéli a Szövetség igen széleskörű 2007.
évi tevékenységét. a Szövetség
tagjainak a száma 2007-ben is növekedett

fiatal kutatók

innovatív vállalatokat

vállalatok innovációs
munkájának

�

�

�

Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Hírlevele

INNOSTART

Innovációs Nagydíj Pályázat
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� Hagyományosan intenzív volt a kapcsolattartás a szervekkel.
Részben véleményezési kérések alapján, részben önálló kezdeményezésre

készült az illetékesek, illetve a közvélemény
számára a hazai K+F, illetve innováció aktuális kérdéseivel kapcsolatban, s
ezek fogadtatása is kedvező volt. Ennél is gyakoribban voltak a személyes
tárgyalások.

Mindezen akciók lehetővé tették, hogy a Szövetségnek (az Alapszabály szerin-
ti feladatát betöltve) valóban legyen beleszólása a hazai innovációs folyama-
tok alakításába. Más kérdés, hogy e hatásokkal nem lehetünk elégedettek. Az
FB egyaránt súlyos problémának ítéli azt is, hogy a kis- és közepes vállala-
tok innovációs hajlandósága alacsony, s azt is, hogy a kormányzati innová-
ciós támogatás 2007-ben (többek között az Innovációs Alap előző évi
maradványának időleges zárolása következtében) még az előző évi szintet se
érte el.

3. A 2007. évi Közgyűlésen elhatározott szervezeti változások jelentősen mó-
dosították a vezetés munkáját.

A az év során 2 alkalommal tekintette át az elvégzett munkát és
az aktuális tennivalókat. Az nyolcszor ülésezett, döntött a progra-
mokról, jelentős kérdésekben megfogalmazta a Szövetség állásfoglalásait,
illetve koordinálta a központi iroda, a képviseletek és tagozatok munkáját.
Mindkét testület ülései szabályszerűen kerültek összehívásra, s az elhangzotta-
kat rögzítő jegyzőkönyvek rendelkezésre állnak.

A központi (budapesti) hatékonyan segíti a napi feladatok elvégzését.

A dokumentumok azt tanúsítják, hogy a Szövetség tevékenységének a sikere
jelentős részben a vezetés érdeme. Mindazonáltal az irányítás egy-egy eleme –
kiemelten: az érdekképviselet – olykor vitatott volt. A sajátos nagyvállalati
érdekek feltérképezése és hatékonyabb képviselete céljából például 2007.
május 31-én megalakult, s az óta az érdekeltek megelégedésére működik a
MISZ Nagyvállalati Klubja. A kis és közepes vállalatok hasonló összefogására
módot adó innovatív KKV tagozat azonban 2007-ben alig tevékenykedett, ezért
szerepvállalását a jövőben erősíteni kell.

Igény mutatkozik a Szövetség nemzetközi kapcsolatainak a bővítésére is. E kap-
csolatok a fiatal kutatók versenyei terén példamutatóan gazdagok.

4. A Szövetség az elmúlt évben is komoly szerepet
vállaltak a régiók innovációs potenciáljának növelésében. Valamennyi képviselet
törekszik az innovációs információk terjesztésére (bár az e célú rendezvényeik
általában csekély érdeklődést keltenek, s a Hírlevélhez sem minden egység ad
rendszeres tájékoztatást).

kormányzati

Választmány
Elnökség

iroda

regionális képviseletei

33 állásfoglalás, vélemény
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Az FB 2007 során a Közép-dunántúli, valamint a Dél-alföldi Regionális Kép-
viselet munkáját vizsgálta meg részleteiben. Megállapíthattuk, hogy a

„hídverő” (bridging, valójában közvetítő) tevékenysége igen
intenzív, együttműködésre törekszik az innovációban érintett minden szerve-
zettel, vállalkozással és magánszeméllyel. Partnerei köréből kiemelkednek a
Pannon Egyetem és a hozzá köthető és érintett vállalatok (ahol információi a
közös kutatásokat segítik), a kamarák (amelyekkel közös szakértői testület
működik és több közös pályázat sikeres megvalósítására is sor került), valamint
a Regionális Innovációs Ügynökség. A elsősorban a Re-
gionális Innovációs Ügynökséggel való szoros és igen eredményes együtt-
működés keretében fejti ki tevékenységét – amelynek lehetőségeit bővíti, hogy itt
a RIÜ-nek a MISZ is tagja. A Képviselet munkáját kkv tanácsadásra, tréning-
szervezésre és a regionális Hírlevél szerkesztésére koncentrálja, s igen pozitív,
hogy ennek keretében önálló bevétele is van. Széles körben képviseli továbbá a
regionális érdekeket, s ad (például előadásokon) a regionális innovációs folya-
matokra vonatkozó tájékoztatást.

5. A múlt évi tevékenységei közül elsősorban az Agrár Innová-
ciós Tagozat kormányzati együttműködése és a Vállalkozás-fejlesztési Tagozat
műhelyvitája emelhető ki.

Az FB ez évben a tevékenységét vizsgálta meg, s (néhány
további tagozathoz hasonlóan) itt sem regisztrálhatott jelentősebb aktivitást.
Az okok áttekintése nyomán megállapítást nyert, hogy a non-profit intézmények
nem igazán igénylik a tagozattól önálló rendezvények szervezését, s

.

6. A Szövetség tagdíj-bevételei az előző évhez képest jelentősen nőttek, s
fő vonalaikban az előirányzottaknak megfelelően alakultak.

. A régiós arány elmarad az előző évekétől. Mivel a tendencia nyug-
talanító, az FB szükségesnek tartja az okoknak a feltárását, valamint a tag-
díjképzési elveknek és gyakorlatnak felülvizsgálatát, s ezt 2008-as munka-
tervében elő is irányozza.

Az egyéb (például: pályázatokból származó, vagy rendezvényekkel kapcsolatos)
bevételek igen jelentősek, a tagdíjbevételek összegét is meghaladják. Ugyan-
akkor az FB egyetért azzal a javaslattal, hogy a regionális képviseletek pályázási
lehetőségeinek a bővítésére a Szövetség telephelyekként jegyeztesse be a
regionális képviseleteket.

7. A Szövetség .

Közép-
dunántúli Képviselet

Dél-alföldi Képviselet

tagozatok

non-profit tagozat

a tago-
zat(ok)nak a MISZ-en belüli feladatköre sem kellően tisztázott

A tagok az esedé-
kes tagdíjak 88 %-át (a budapesti tagok 93 %-ot, a régiós tagok 78 %-ot)
fizették be

gazdálkodása lényegében szabályszerű és kiegyensúlyozott
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A központi iroda könyvelését és adó-ügyintézését külső szerv (a Kertész kft.)
végzi. A házipénztár forgalma minimális. A bizonylati fegyelem ellenőrzését (mi-
vel egy éve az FB elvégezte és mindent rendben talált) ez évben nem tartottuk
szükségesnek, 2008-ra azonban előirányoztuk.

Helytelennek véljük ugyanakkor, hogy
. Annak érdekében,

hogy a Szövetség be tudjon számolni gazdálkodása egészéről, kívánatosnak
tartjuk, hogy az elnökség minden év végén kérjen tájékoztatást a képviseletektől
éves bevételeik és kiadásaik alakulásáról. Előzetesen is rögzítjük azonban, hogy
vitathatónak tartjuk, a regionális képviseletek miért nem járulnak hozzá a köz-
pont által számukra nyújtott (például: a Hírlevéllel kapcsolatos) kiadásokhoz.

8. Az FB az elmúlt évi jelentésében hiányolt néhány előírt szabályzatot és
javasolta ezek elkészítését. Ezek közül a tűzvédelmi elkészült, a pénztárkezelési,
selejtezési, munkavédelmi készül. A regionális képviseletek és a tagozatok egy-
séges Működési és Gazdálkodási Szabályzatának összeállítása pedig egészében
2008-ra maradt.

A vázoltak nyomán a Felügyelő Bizottság összességében jónak ítéli a Magyar
Innovációs Szövetség 2007. évi munkáját, gazdálkodását, és javasolja a Köz-
gyűlésnek a Szövetség éves beszámolójának az elfogadását.

Budapest, 2008. január 16.

Dr. Papanek Gábor

az FB elnöke

a központi iroda egyáltalán nem rendel-
kezik információkkal a regionális képviseletek kiadásairól
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