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ÖSSZEFOGLALÁS
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL*

A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) 1990. december 14-én 30 inno-
vációban érdekelt szervezet alapította. A Szövetség az innováció területén
működő különböző szervezeteket, intézményeket integráló szakmai és ér-
dekvédelmi Szövetségként jött létre, alapvető célkitűzésnek tekinti az innováció
gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének növelését.
Tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolata alapvetően két
önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerben valósul meg:

szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés
innováció élénkítését támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások.

2008-ban közvetlen taglétszámunk 294-ről , a tagszövetségek
révén csatlakozott ún. „közvetett” tagok száma 346-ról 397-re nőtt. A Magyar
Innovációs Szövetségbe a 2008. évben 32 új tag lépett be, ugyanakkor 24
megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt kilépett. A tagok az esedékes
tagdíjak 90 %-át (a budapesti tagok 92 %-ot, a régiós tagok 86 %-ot) fizették
be, mely hasonló az előző évi tagdíjfizetési arányhoz.

Az Elnökség 2008-ban rendszeresen ülésezett. A testület figyelemmel kísérte
a Szövetség működését, koordinálta a képviseletek és tagozatok munkáját,
ellenőrizte a Titkárság működését. Döntött a programok kérdéseiben és je-
lentős kérdésekben megfogalmazta a Szövetség állásfoglalásait.

során a hazai K+F, ill. innovációs tevékenységgel
kapcsolatban a 2008. évben adott ki véleményt, állásfoglalást
a Szövetség, melyeket az illetékes állami szerveken kívül sok esetben a köz-
véleménynek is eljuttattunk. Kiemeljük, hogy a Kormány 2009-2010-re vonat-
kozó tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről szóló
előterjesztésről kialakított véleményünkből számos javaslatot elfogadtak, továb-
bá pótolni fogják az általunk hiányolt hatáselemzést is.

Képviselőinken, megbízottainkon keresztül közvetlenül is próbáltuk tagvállala-
taink érdekeit, a Szövetség véleményét képviselni mintegy 30 testületben, pl. a
Kutatási Technológiai és Innovációs Tanácsban, a Magyar Akkreditációs Bizott-
ságban, ill. a Versenyképességi Tanácsban. Tisztségviselőink és vezető képvise-
lőink 30 országos szakmai rendezvényen, konferencián tartottak előadást,
illetve fejtették ki véleményüket.

�

�

302-re bővült

Érdek-
érvényesítő tevékenysége

20 alkalommal

*Készült a 2009. február 27-i, éves rendes közgyűlésre.
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Mind emellett számos közhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban
működünk közre. Alapító társtulajdonosként és szakmai befektetőként közel

létrehozását segítettük. Az INNOSTART Nemzeti Üzleti
Innovációs Központ irányításában és működtetésében meghatározó módon
veszünk részt.
A MISZ Választmánya az alapszabálynak megfelelően két alkalommal tartott
ülést, ahol tudomásul vette a Szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szóló
Elnökségi beszámolókat. Ezen túlmenően:

a június 18-i ülésen , az újonnan kinevezett kutatás-fej-
lesztésért felelős tárca nélküli miniszter tartott előadást. Az új, miniszteri
poszt létrehozásával egy integrált kormányzati szerep alakult ki, a miniszter a
Kormány tudománypolitikájáért, kutatás-fejlesztésért és technológiai innová-
cióért felelős vezetője lett. Előadásában kitért a hazai K+F szférának jutó
pályázati forrásokra is.

a november 26-ai ülésen szintén , kutatás-fejlesztésért és
innovációért felelős tárca nélküli miniszter tartott előadást, ezúttal a kutatás-
fejlesztés és technológiapolitika irányítási rendszerének átalakításáról.

önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják.

A Felsőoktatási Tagozat új elnöke április 23-a óta , az ELTE
Tudományszervezési Pályázati és Innovációs Központjának kutatási igazgatója.
Októberben elkészült a Felsőoktatási Tagozat internetes fóruma, amelynek
segítségével minden témakörben lehetőség nyílik hozzászólásra, kérdések
megbeszélésére, érdekegyeztetésre. A fórum Szövetségünk portálján keresztül
érhető el. A Tagozat 2008. december 15-én, a felsőoktatási kutatási ered-
mények hasznosításának elősegítése témában szervezett rendezvényt az
ELTE-n.

A MISZ Vállalkozásfejlesztési Fórumán kiemelkedő információ értékű előadást
tartott , a Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vezér-
igazgatója, 2008. január 23-án, az MGYOSZ székházában. A fórum főszer-
vezője , a Vállalkozásfejlesztési Tagozat elnöke volt.

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

20
innovációs szervezet

Dr. Molnár Károly

Dr. Molnár Károly

Tagozataink

Antoni Györgyi

Zoltán Csaba

Dr. Osman Péter

regionális képviseletei

�
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A Szövetség 23 alkalommal jelent meg elektronikus és nyomtatott
formában . A lap legtöbbször 20 oldalas terjedelemben készült, így
összesen mintegy 460 oldal információt közvetítettünk. Jelenleg több mint
1800 címzetthez juttatjuk el Hírlevelünket, akik közül csak 270-en kapják a
nyomtatott változatot, 1750 főnek pedig e-mailben (is) küldjük. Kizárólag a papír
alapú változatot csupán 190-en kapják kézhez. Az elektronikus formára a
www.innovacio.hu portálunkon bárki térítésmentesen regisztrálhat.

A Magyar Innovációs Szövetség támogatásával, Tudományos Hasznos Emberi
(THE) címmel, nagyszabású tehetségkutató és tudománynépszerűsítő program
indult. A 2008. február 20-án meghirdetett projekt első pillére az országosan
és ingyenesen terjesztett tudományos THE Magazin, a második a THE
Internetes Portál és Tudásbázis, a harmadik pillér a THE INDOOR közép- és
felsőoktatási plakáthálózat. A negyedik fő elem a THE előadássorozatok, szak-
mai rendezvények és iskolai bemutatkozások.

Szövetségünk és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége első alkalommal írt ki
“Kontra György Innovációs Ösztöndíj” pályázatot a közoktatásban dolgozó
tanárok magas szintű természettudományi és matematikai oktató tevékeny-
ségéért és a diákoknak a természettudományok és a matematika iránti ér-
deklődésének felkeltéséért. Összesen 21 pályázat érkezett határon innen és
határon túlról.

Több ismert, országos jelentőségű, innovációt népszerűsítő rendezvényt szer-
veztünk a 2008. évben:

a , mely-
re 56 pályázat érkezett. 45 pályázat elfogadása után a fiatal kutatók 34
pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. A 2008. május 21-én megtartott
ülésén a bírálóbizottság 4 első, 3 második, 4 harmadik, illetve 1 különdíjat
ítélt oda. 2008-ban hét nemzetközi versenyen, ill. rendezvényen 11 fiatal
részvételét biztosította Szövetségünk.

a mely a 2008. évben is jelen-
tőségének megfelelően zajlott. köztársasági elnök által
átadott Nagydíjat az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet és az MTA
Mezőgazdasági Kutatóintézete, valamint az általuk létrehozott spin-off vál-
lalkozás, a ProPlanta 3M Mezőgazdasági Szaktanácsadó Bt. kapta meg
az általuk kifejlesztett „MTA TAKI-MTA MgKI költség- és környezetkímélő
trágyázási szaktanácsadási rendszer és szoftver” c. innovációért. A
díjátadásra 2008. március 28-án került sor az Országházban.

Hírlevele

17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt

Magyar Innovációs Nagydíj Pályázatot,
Dr. Sólyom László

2008-ban

�
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a 17. pályázatot, kutatási ösztöndíj elnyerésére az
innováció menedzsment területén. A bírálóbizottság tizenegy pályázót, ill.
magas színvonalú munkáját részesítette díjban.

az immár harmadik alkalommal, címmel meghirdetett
, 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 Isztambulban.

Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket, prog-
ramjainkat a közvéleménnyel is megismertessük. Növeltük elismertségünket – a
hazai sajtóban rendszeresen szerepelt a MISZ, 2008-ban hír-
adás jelent meg a Szövetség tevékenységéről.

Gazdálkodásunk mindvégig takarékos, likviditásunk megfelelő volt, kiadásaink
csak kis mértékben haladták meg bevételeinket.

A szakmai tevékenységek és a rendezvények szervezésében, menedzselésében
a Szövetség kiemelkedő munkát végzett 2008-ban is. Úgy gondol-
juk, hogy Szövetségünk a fentiek, ill. a mellékelt részletes írásos beszámoló
alapján a 2008. 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.

„Harsányi István-díj”

NOVATech.Com
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt

több mint 500

Titkársága

Dr. Szabó Gábor,
elnök s.k.

Budapest, 2008. december
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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 rendsze-
re 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, szolgáltatá-
sok.

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.

�

�

�

�

�

�

�
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Az innováció társadalmi elismertségét pályázatok, versenyek, szellemi termék-
börzék mellett különböző fórumok, rendezvények szervezésével kívánjuk növelni.
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*Készült a 2009. február 27-i, éves rendes közgyűlésre.
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1. SZERVEZETI ÉLET

2008. decemberig 294-r l 302-re bővült, a tag-
szövetségek révén csatlakozott ún. száma 346-ról 397-re
nőtt.

A Magyar Innovációs Szövetségbe a 2008. évben 32 új tag lépett be,
ugyanakkor 24 megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt kilépett. A ta-
gok az esedékes tagdíjak 90 %-át (a budapesti tagok 92 %-ot, a régiós tagok
86 %-ot) fizették be, mely hasonló az előző évi tagdíjfizetési arányhoz.

TAGL TSZ M ALAKUL SAÉ Á Á

közvetlen taglétszámunk
„közvetett” tagok

ő

1. HGB-Trade 2004 Kft.

2. Kontakt-Elektro Kft.

3. Kutató Tanárok Országos
Szövetsége

4. Rhinolight Kft.

5. Creamotiv Kft.

6. Delta-Tech Mérnöki Iroda Kft.

7. NI Hungária Software és
Hardware Kft.

8. NORRIA Észak-Magyarországi
regionális Innovációs Ügynökség
Nonprofit Közhasznú Kft.

9. Debreceni Egyetem

10. GéSz Gaál és Sziklás Kft.

11. Versenyképes Mikro-, Kis és
Középvállalkozások Magyarországi
Egyesülete / Budaörsi ISC Kft.

12. Vialto Consulting Kft.

13. Állami Autópálya Kezelő Zrt.

14. ValDeal Innovációs Zrt.

15. Salgótarjáni Innovációs
Központ Kht.

16. Magyar Fejlesztési Intézet Kht.

17. Nitrogénművek Zrt.

18. INNOVA Észak-alföld Regionális
Fejlesztési és Innovációs Ügynökség
Nonprofit Kft.

19. Budatech-Müa Kft.

20. Pro Planta 3M Mezőgazdasági
Szaktanácsadó Bt.

21. CORDI K+F Nonprofit Zrt.

22. MTA Mezőgazdasági
Kutatóintézete

23. Atlantis Press

24. Közép-Dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

25. P.P.T Tanácsadó Kft.

26. Gyulavári Consulting Kft.

27. Prohitech-Line Pályázati
Tanácsadó Iroda

28. Chemistry Logic Műszaki Kutató
Fejlesztő Kft.

29. Ötletgyár-design Kft.

30. Dél-Dunántúli Regionális
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft.

31.Szervezési és Vezetési
Tudományos Társaság

32. SOTER Kutatási Központ

Részletes beszámoló 87

A új belépők:
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K ZGY L SÖ Û É

A Magyar Innovációs Szövetség 2008. feb-
ruár 22-én tartotta 2007. évi rendes köz-
gyűlését, az Európa Kongresszusi Központ-
ban. A közgyűlést a Szövetség elnöke,

nyitotta meg. Ezt követően
került sor a Magyar Innovációs Szövetség
2007. évi média díjának átadására, melyet
idén , a Magyar Hírlap lap-
szerkesztője nyert el az innováció érdekében
kifejtett több éves tevékenységéért.

, általános elnökhelyettes,
az Ericsson Magyarország Kft. vezérigazgató-
helyettese szóbeli kiegészítést tett a Szö-
vetség 2007. évi tevékenységéről szóló írá-
sos beszámolóhoz.

, gazdasági és közlekedési miniszter „and we are proud of it!”
című előadásában arra kereste a választ, hogy mitől lesz Magyarország sike-
res ebben a régióban, mitől leszünk megint éllovasok, mint ahogy voltunk
néhány évvel ezelőtt, mitől lesz Magyarországon magas gazdasági növekedés
2-5 év múlva, és hogy mit tehet ezért egy kormányzati politika. Az előadása
végén pedig bejelentette, hogy Magyarország megpályázza, hogy az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet (ETI) székhelye Budapest legyen.

A továbbiakban a közgyűlés szakmai programja az oktatás és gazdasági
versenyképesség témaköréről szólt. Elsőként , Szövetsé-
günk elnöke tartott előadást, majd , elnökségi tag, az INNOMED
MEDICAL Zrt. igazgatója, Ezek után , alelnök, a GE Hungary
Zrt. technológiai elnöke következett, őt követte , elnökségi
tag, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet elnöke, s
végül, de nem utolsó sorban , a Felsőoktatási és Tudományos
Tanács elnöke.

A közgy lésen 157 tagintézmény és 39 meghívott vendég vett részt.

A közgyűlés a Szövetség 2007. évi tevékenységéről szóló gazdasági és szak-
mai beszámolót, illetve a Felügyelő Bizottság 2007. évről szóló jelentését
egyhangúlag elfogadta.

Dr.
Szabó Gábor

Faggyas Sándor

Monszpart Zsolt

Kákosy Csaba

Dr. Szabó Gábor
Deme Gábor

Vámos Zoltán
Dr. Gyulai József

Mang Béla

ű
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89Részletes beszámoló

ELNÖKSÉGI, VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége a következő időpontokban tartott
üléseket: január 9-én, február 13-án, április 23-án, június 18-án, szeptember
3-án, november 5-én és 26-án.

A testület ülésein rendre áttekintette a Szövetség működését, koordinálta a
képviseletek és a tagozatok munkáját, ellenőrizte a Titkárság működését.
Döntött a programok kérdéseiben és határozott a szövetségi állásfoglalások-
kal kapcsolatban.

Az Elnökség a január 9-ei ülésén megvitatta a Szövetség 2007. évet lezáró,
rendes közgyűlésének programját, és úgy döntött, hogy ,
gazdasági és közlekedési minisztert felkéri előadónak. A közgyűlés szakmai
programjaként pedig „Az innovatív gazdaság elvárásai az oktatás szerepét
illetően” c. témakört jelölte ki.

A február 13-ai ülésen az elnökség egyhangúlag jóváhagyta a Szövetség
2008. évi költségvetési tervét, mely a bevétel-kiadás egyensúlyát irányozta elő.

Az elnökség az április 23-ai ülésen egyhangúlag megválasztotta
, az ELTE Tudományszervezési, Pályázati és Innovációs Központjának

igazgatóját a Felsőoktatási Tagozat új elnökének.

A szeptember 3-i ülésén , a GKI Gazdaságkutató Zrt. kép-
viselője tartott előadást a GKI 2007-2008-as innovációs kutatásainak ta-
pasztalatairól. Továbbá az elnökség egyhangúlag elfogadta a Magyar Innová-
ciós Szövetség első félévi pénzügyi helyzetéről szóló beszámolót is.

Az elnökség a november 5-ei ülésen egyhangúlag jóváhagyta a MISZ pénz-
kezelési, leltározási, ill. munkavédelmi szabályzatát, valamint a háromnegyed
évi gazdasági beszámolót.

A MISZ két alkalommal tartott ülést – az elnökséggel össze-
vontan – és tudomásul vette a Szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szóló
beszámolókat. Ezen túlmenően:

a június 18-i ülésen , az újonnan kinevezett kutatás-
fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter tartott előadást, aki egy fontos
bejelentéssel egészítette ki az előadását, mely szerint döntés született
Brüsszelben arról, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
székhelye Budapesten lesz. Az ülésen a Választmány egyhangúlag elfogadta
az elmúlt időszakról készült beszámolót.

Kákosy Csaba

Antoni
Györgyit

Dr. Borsi Balázs

választmánya

Dr. Molnár Károly�

9
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� a november 26-ai ülésen szintén , kutatás-fejlesztésért
és innovációért felelős tárca nélküli miniszter tartott előadást, ezúttal a
kutatás-fejlesztés és technológiapolitika irányítási rendszerének átalakí-
tásáról. Az ülésen a Választmány egyhangúlag támogatásáról biztosította a
miniszter úr által felvázolt koncepciót, elfogadta az elmúlt időszakról készült,
ill. a regionális igazgatók 2008. évre vonatkozó beszámolóját és új tagnak
megválasztotta és .

Dr. Molnár Károly

dr. Bárdos Krisztinát Dr. Simig Gyulát

9

2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG

SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK

A Magyar Innovációs Szövetség 2008 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 közreadtunk:

www.innovacio.hu

�

�

2008. január 8.:

2008. január 26.:

2008. február 14.:

2008. március 3.:

2008. március 10.:

Dr. Draskovics Tibor

2008. április 18.:

Vélemény a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból
nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/ 2007. (VI. 26.) Korm.
rendelet módosításáról és egyes rendelkezéseinek hatálybaléptetéséről,
valamint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezeléséről és felhasz-
nálásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról

Vélemény a Gazdaságfejlesztési Operatív Program ke-
retében 2008. február 15-én megjelenő Új Magyarország Fejlesztési Terv
(ÚMFT) 5 pályázati kiírásával kapcsolatban

Vélemény a „Szempontok a közbeszerzési törvény mó-
dosításához” c. koncepcióról

Vélemény a Tudomány- és Technológiapolitikai Kollé-
giumról, valamint a tudomány-, technológia- és innovációpolitika kor-
mányzati irányítási rendszeréről írt MUNKAANYAG-ról

Vélemény a közbeszerzési eljárási rend egyszerű-
sítésére, a jogorvoslati rendszer hatékonyabbá tételére és a jogorvoslati
irányelvek változásából adódó jogalkotási feladatok megvalósítására irá-
nyuló törvényjavaslatról szóló TERVEZET-ről. Az állásfoglalás, más szakmai
véleményekkel együtt , a kormányzati igazgatás össze-
hangolásáért felel s tárca nélküli miniszter számára készült.

Vélemény a Kormány részére a szerzői jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény jogharmonizációs célú módosításáról szóló
előterjesztésről

ő

�

�

�

�
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

2008. május 10.:

2008. május 16.:

2008. május 20.:

2008. június 25.:

2008. július 14.:

2008. július 15.:

2008. július 24.:

2008. augusztus 6.:

2008. augusztus 19.:

2008. szeptember 15.:

2008. október 10.:

2008. november 17.:

2008. december 8.:

2008. december 9.:

II. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap – Felhívás

Vélemény, ill. észrevételek a GOP társadalmi egyezte-
tésre bocsátott pályázati konstrukcióira vonatkozóan

Állásfoglalás „Lemaradásban az innováció” címmel

Vélemény a Londoni Megállapodáshoz való csatlakozás-
ról szóló vitairatról

Észrevételek az 5LET 2008 pályázati felhívásról és út-
mutatóról

Vélemény a 2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni
Nemzeti stratégiáról szóló kormányrendelet tervezetéről

Vélemény a „Kutatási és Technológia Innovációs Alap
kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet
módosításáról” c. jogszabálytervezetről

Észrevételek az Új Magyarország Kockázati Tőke-
program dokumentáció-tervezetével kapcsolatban

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

Vélemény „Az Európai Unió lisszaboni stratégiá-
jához készült Nemzeti akcióprogram a növekedésért és foglalkoztatásért,
2008-2010 - Szakmai-társadalmi partnerségre kerülő olvasat - ” című
anyagról

Vélemény a Svájci-Magyar Együttműködési Program
(Svájci Hozzájárulás) következő pályázati felhívásairól: „Kutatás és fejlesztés -
Tudás alapú gazdaság”; „Ösztöndíj Alap”

Vélemény az „egyes iparjogvédelmi törvények mó-
dosításáról, a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai sza-
badalmak megadásáról szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló
Megállapodáshoz való csatlakozásról, valamint a védjegyek nemzetközi
lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó 1989. évi
Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről” szóló előterjesztésről.

Állásfoglalás a Kormány 2009-2010-re vonatkozó
tudomány-, technológia- és innováció-politikai intézkedési tervéről szóló elő-
terjesztésről

Észrevétel az NFGM kiemelt ágazati stratégiákat
megalapozó tanulmányairól
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Kiemeljük, hogy a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény joghar-
monizációs célú módosításáról szóló tervezetről szóbeli egyeztetést szerveztek
az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumban, április 24-én. Az egyeztetésen
Szövetségünk javaslatai közül elfogadták a tervezet 3. §-ához tett észre-
vételünket. A Magyar Innovációs Szövetség által kifogásolt árvaművekre vo-
natkozó rendelkezések megmaradnak, de ezek valószínűleg csak egy 1 év múlva
lépnek hatályba.

A „Kutatási és Technológia Innovációs Alap kezeléséről és felhasználásáról szóló
133/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról” szóló véleményünket

, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter kabinetfőnök-
helyettese levélben köszönte meg, és hangsúlyozta, hogy véleményünket be-
építik a tervezetbe.

A Kormány 2009-2010-re vonatkozó tudomány-, technológia- és innováció-
politikai intézkedési tervéről szóló előterjesztésről kialakított véleményünkből a
B25, 29, 38 pontokhoz tett javaslatainkat elfogadták, továbbá pótolni fogják a
hatáselemzést is.

Itt említjük meg, hogy a Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezésére a
MAG Zrt. 2008.9.1-től megkönnyítette az ügyfelekkel történő kapcsolattartást
a pénzügyi elszámolásokat illetően.

Dr.
Turi Márta

TAGOZATOK

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

A MISZ április 23-i elnökségi ülésén egyhangúlag megválasztotta a
új elnökének , az ELTE Tudományszervezési

Pályázati és Innovációs Központjának kutatási igazgatóját. A Felsőoktatási
Tagozat kezdeményezésére 2008. május 23-án, az Eötvös Loránd Tudomány-
egyetemen az egyetemi, főiskolai technológiatranszfer tevékenységgel foglal-
kozó szakemberek kötetlen beszélgetést folytattak az innovációmenedzsment
aktuális kérdéseiről.

Októberben elkészült a Felsőoktatási Tagozat internetes fóruma, amelynek
segítségével minden témakörben lehetőség nyílik hozzászólásra, kérdések
megbeszélésére, érdekegyeztetésre. A internetes fórum Szövetségünk por-
tálján keresztül érhető el, melyre az első hónapban már több mint harmincan
regisztráltak, s a tartalmi bővítés folyamatos.

Felső-
oktatási Tagozat Antoni Györgyit
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A Felsőoktatási Tagozat 2008. december 15-én, az ELTE-n rendezvényt szer-
vezett, melynek témája a felsőoktatási kutatási eredmények hasznosításának
elősegítése volt. A hazai „hídképző” szervezetek képviselői mellett német és
osztrák technológia-transzferrel foglalkozó tanácsadó, cégvezető is tartott
előadást.

A MISZ Vállalkozásfejlesztési Fórumán kiemelkedő információ értékű előadást
tartott , a Start Tőkegarancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. vezér-
igazgatója, 2008. január 23-án, az MGYOSZ székházában. A fórum főszer-
vezője , a MISZ Vállalkozásfejlesztési Tagozatának elnöke volt.

A jó növekedési képességű vállalkozások indulásának és fejlődésének előmoz-
dítása érdekében Vállalkozásfejlesztési Tagozatunk az iwiw ismeretségi háló-
zatban létrehozott három klubot (Innováció innováció, Kockázati Tőke [Venture
Capital], ill. Üzleti Angyalok).

Zoltán Csaba

Dr. Osman Péter

MISZ NAGYVÁLLALATI KLUB

A MISZ Innovációs Nagyvállalati Klub, , ált. elnökhelyettes
vezetésével az idei évben 6 alkalommal ülésezett.

A 2008. január 28-án tartott összejövetelén , a Mobilitás és
Multimédia Klaszter igazgatója tartott előadást az NFT2-ben és a GOP-ban,
nagyvállalatok számára megnyíló innovációs pályázati lehetőségekről. A 2008.
március 3-ai találkozóra kivételesen a Rozmaring Kertvendéglőben került sor,
ahol , a MultiRació Kft. ügyvezetője, majd , a
Siemens PSE Kft. innovációs menedzsere mutatta be az EuroOffice 2008 Pro
ISO szabványú ODF alkalmazását.

A Klub április 28-án is tartott összejövetelt, melyen , a GE
Lighting EU technológiai elnöke, , a GE technológiai innovációs
vezetője, valamint , a MOL Downstream fejlesztési igazgatója
mutatta be az általa vezetett terület innovációs tevékenységét.

MISZ Innovációs Nagyvállalati Klub következő összejöveteleire 2008. szep-
tember 29-én, ill. október 27-én került sor, ahol az Audi Hungaria részéről az
R4 Otto Motor Szegmens vezetője, , a Knorr-Bremse Fék-
rendszerek Kft. részéről pedig , fejlesztési igazgató, to-
vábbá a Chinoin Zrt. (Sanofi-Aventis csoport tagja) részéről

Monszpart Zsolt

Lemák Gábor

dr. Banai Miklós Stefan Marsiske

Vámos Zoltán
Balázs László

Thernesz Artur

Bencsó Csaba
Dr. Palkovics László

Dr. Szatmári
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István
Dr. Greiner István

Fodor István

, metabolizmus és farmakokinetika vezető, a Richter Gedeon Vegyészeti
Gyár Nyrt. részéről pedig , a kutatási igazgató általános
helyettese tartott előadást a vállalatuknál zajló sikeres innovációs folyama-
tokról.

A 2008. november 24-ei rendezvény meghívott vendége , az
Ericsson Magyarország volt vezérigazgatója volt.

A Nagyvállalati Klub üléseire a Makadám Mérnök Klubban került sor Buda-
pesten.

SZÖVETSÉGI KÉPVISELETEK

A Magyar Innovációs Szövetség vezető képviselői 2008-ban 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

Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési
Útiterv Irányító Testület

Országgyűlés Kutatási és Innovációs Eseti
Bizottság

Versenyképességi Tanács

”Ipari Park” cím Pályázat Bírálóbizottsága

Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács

Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság
Szellemi Tulajdon Szakértői Alcsoportja

Képviselő: dr. Pakucs János

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

Képviselő: dr. Pakucs János

Képviselő: dr. Greiner István

Képviselő: dr. Pakucs János

Képviselő: Dr. Szabó Gábor

Képviselő: dr. Ürge László

Képviselők: dr. Pakucs János, Dr. Inzelt Péter

Képviselő: dr. Greiner István

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

Iparfejlesztési Közalapítvány

Informatikai Érdekegyeztető Fórum

Nemzeti Tehetségsegítő Tanács

Képviselő: dr. Pakucs János, elnökségi tag

Képviselők: Higi Gyula, dr. Harangozó István

Képviselők: dr. Greiner István,
Dr. Blaskó Gábor

Képviselő: dr. Marosi György, ügyvezető elnök

Képviselő: Jamrik Péter

Képviselő: Dr. Szabó Gábor

Képviselők: Koós Attila, dr. Antos László

Képviselők: dr. Pakucs János,
dr. Antos László

9
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Bolyai-díj Kuratórium

Kármán Tódor-díj bizottsága

Gábor Dénes-díj kuratóriuma

Európai Üzleti Díj a Környezetért
országzsűri

Új Magyarország Fejlesztési Terv
projektjavaslatainak elbírálását végző
bizottság

Képviselők: Dr. Szabó Gábor, elnök,
Monszpart Zsolt

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

Képviselők: Dr. Szabó Gábor, Dr. Inzelt Péter

Képviselő: dr. Antos László

Képviselők: Frischmann Gábor, Higi Gyula

Védelmi Együttműködési Fórum

GOP Monitoring Bizottság

OECD Szakmai Konzultációs Bizottság

Rendőrség Tudományos, Technológiai és
Innovációs Tanács

GOP és a Közép-Magyarországi Operatív
Program bírálóbizottsága

Képviselők: Monszpart Zsolt,
dr. Antos László

Képviselő: dr. Ürge László

Képviselő dr. Ürge László

Képviselő: dr. Pakucs János

Képviselők: Dr. Szabó Gábor,
Polgárné Májer Ildikó, Higi Gyula

:

9

Ezeken a rendszeresen ülésező bizottságokon, országos testületeken kívül
, elnök tagja volt a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület által

meghirdetett „Év vállalata 2008” pályázat, illetve az NKTH, az IDG Hungary és
a Figyelő által rendezett Demo '08 konferenciához kapcsolódó pályázat bí-
rálóbizottságának is.

Dr.
Szabó Gábor

T

Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó
Gábor

Monszpart Zsolt

dr. Ürge
László

dr. Antos László

ISZTSÉGVISELŐINK ÉS VEZETŐ KÉPVISELŐINK AZ ALÁBBI ORSZÁGOS SZAKMAI REN-
DEZVÉNYEKEN, KONFERENCIÁKON TARTOTTAK ELŐADÁST, ILLETVE FEJTETTÉK KI VÉ-
LEMÉNYÜKET:

�

�

2008. január 7. „Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara hagyományos
gazdasági évnyitója”, előadó: , helyszín: Eger, a ZF Hungária
Kft. "JövőHáza" épülete

2008. január 9. „Delta Tech Group partnertalálkozó”, előadó:
, helyszín: Balassagyarmat

2008. január 31. „Észak-magyarország és a Kassai Régió Bilaterális Re-
gionális Innovációs Stratégia (NORRIS) projekt zárókonferenciája”, előadó:

, helyszín: Miskolc

2008. február 4. „Műhelytalálkozó a GOP hamarosan megjelenő pályázati
kiírásainak társadalmi egyeztetésének eredményeiről”, hozzászóló:

, helyszín: Hotel Hélia, Budapest

2008. február 5. „ELTE Innovációs Nap, „K+F pályázati lehetőségek, az
MSZH szolgáltatásai” c. szekció”, levezető elnök: , helyszín:

�

�

�
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ELTE

2008. február 12. „Konzultáció a közbeszerzési eljárás egyszerűsítése tár-
gyában”, hozzászóló: , helyszín: Önkormányzati és Terület-
fejlesztési Minisztérium

2008. február 22. „Magyar Társadalom a Tehetség Szolgálatában című
szakmai tanácskozás”, előadó: , helyszín: Gábor Dénes
Főiskola

2008. március 6. „“Vállalkozó női utak a 21. század elején: tanulás, tudás,
innováció” című konferencia”, előadó: ,

, helyszín: SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány

2008. április 2. „Egyről a kettőre – Lépjen túl lehetősége korlátain és
pályázzon!” című konferencia”, előadó: , helyszín:
Békéscsaba

2008. április 14. „Tehetségnap”, előadó: , helyszín: Győr–
Moson–Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

2008. április 15. „Kerekasztal megbeszélés az ITD Hungary és hét nyugat-
európai befektetési ügynökség részvételével kapcsolatos felmérés tanul-
mányi eredményéről”, hozzászóló: , helyszín: Budapest

2008. április 17. „Egyről a kettőre” című rendezvénysorozat”, előadó:
, helyszín: BKIK

2008. április 22. „Sajtótájékoztató a European Business Network XVII.
kongresszusáról”, előadó: , helyszín: VAM Design Center,
Budapest

2008. április 24. „A ValDeal projektversenyének ünnepélyes díjkiosztója”,
előadó: , helyszín: Károlyi-Csekonics Rezidencia, Budapest

2008. április 25. „2008-as Millenniumi Díjak átadása” előadó:
, helyszín: Károlyi-Csekonics Rezidencia, Budapest

2008. május 16. és 17. „European Physics Education Network nevű szer-
vezet végrehajtó bizottságának ülése”, előadó: , helyszín:
Budapest

2008. május 22. „Kinőni Magyarországot II. innovációs konferencia”,
előadók: és , helyszín: Budapest

2008. május 10. „II. Magyar Műszaki Értelmiségi Nap ünnepi ülés”, előadó:
, helyszín: Parlament, Kongresszusi Terem

2008. május 25-27. „Magyar Köztársaság tiszteletbeli konzuljainak IV.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

dr. Antos László

dr. Závodszky Péter

Dr. Szabó Gábor Polgárné Májer
Ildikó

Dr. Mogyorósi Péter

Dr. Szabó Gábor

Koós Attila

Deme
Gábor

dr. Pakucs János

Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó
Gábor

Dr. Szabó Gábor

Dr. Szabó Gábor Dr. Greiner István

Dr. Szabó Gábor
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Konferenciája”, előadó: , helyszín: Budapest

2008. június 17. „Magyar-Kínai Hi-tech Fórum és Üzletembertalálkozó”, elő-
adó: , helyszín: Budapest

2008. június 25-27. „EBN 2008. évi, sorrendben 17. éves Kongresszusa”,
előadók: és , helyszín: VAM Design
Center, Budapest

2008. július 7-12. „Kutató Diákok 12. Országos Konferenciája”, előadó:
, helyszín: Káptalanfüred

2008. augusztus 15. „Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kerekasztal beszél-
getés, K+F, innováció, csúcstechnológia” címmel”, hozzászólók:

és , helyszín: Sziget Fesztivál, Budapest

2008. október 1. „Hogyan válhat értékké a tudás c. kerekasztal beszél-
getés”, hozzászóló: , helyszín: Hélia Szálló, Budapest

2008. október 2. „Iparosok Európai Kerekasztala”, hozzászólók:
és , helyszín: Résidence Palace, Brüsszel

2008. október 13. „Ipari Innovációs lehetőségek című konferencia”, előadó:
, helyszín: BKIK

2008. október 14. „Kutatók Éjszakája”, előadó: , helyszín:
Tempus Közalapítvány, Budapest

2008. október 30-31. „A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák” c.
konferencia”, szekcióelnök: társelnök:

, helyszín: Szeged

2008. november 11. „Gábor Dénes-díjasok klubestje”, előadó:
, helyszín: Makadám Mérnök Klub

2008. november 20. „A tehetség mint sajátos nevelési igény a felső-
oktatásban” c. kerekasztal beszélgetés” hozzászóló: ,
helyszín: ELTE Illyés Sándor Szakkollégium

Kiemelt rendezvényünk volt 2008. május 9-én, a Magyar Tudományos Aka-
démia Dísztermében, a alkalmából
„Tudomány és mérnökség a XXI. században” című, az MTA Agrár-, Műszaki-,
Fizikai- és Földtudományok Osztályával együtt szervezett tudományos ülés. A
rendezvény levezető elnöke , elnök volt. Szövetségünk részéről
még , választmányi tag, a Knorr-Bremse Kft. fejlesztési
igazgatója tartott előadást a tudomány és a mérnökség viszonyáról a magyar
járműiparban.

Dr. Szabó Gábor

Deme Gábor

Dr. Szabó Gábor Monszpart Zsolt

Dr.
Szabó Gábor

Dr. Szabó
Gábor Spohn Márton

Koós Attila

Dr. Szabó
Gábor Spohn Márton

Monszpart Zsolt

dr. Pakucs János

dr. Pakucs János dr. Papanek
Gábor

Dr. Szabó
Gábor

dr. Pakucs János

II. Magyar Műszaki Értelmiség Napja

Dr. Szabó Gábor
Dr. Palkovics László

�

�

�

�

�

�
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�

�

�
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Szövetségünk képviselői ezeken kívül számos konferencián voltak jelen részt-
vevőként is. Továbbá látogatást tett Szövetségünknél a dél-afrikai Industrial
Development Corporation (IDC) hét fős küldöttsége, melyet ,
elnök, , alelnök és , ügyvezető igazgató fo-
gadott.

dr. Szabó Gábor
dr. Greiner István dr. Antos László

9

D KÍJAK, ITÜNTETÉSEK

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

2008. december 18-án, a Magyar Innovációs Szövetség szakmai ajánlásával
Gábor Dénes-díjban részesült , a GE Hungary Zrt. Globális
Fényforrásfejlesztési igazgatója, aki 2005 és 2008 között alelnökként aktívan
részt vett Szövetségünk munkájában.

Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje
Jamrik Péternek

Vámos Zoltán

3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS
RENDEZVÉNYEI

17. I

56 pályázat

45 pályázatot fogadott el

FJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

Az Oktatási és Kulturális Minisztériummal és a Duna TV Zrt.-vel közösen hir-
dettük meg a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt,
az EU-versenyek célkitűzéseivel és szabályaival összhangban.

A verseny szervezőinek célja az volt, hogy az ígéretes fiatal tehetségek fej-
lődéséhez hozzájáruljanak, a fiatalok figyelmét a tudomány, a technológia és a
kutatás-fejlesztés területére irányítsák.

A 2008. január 4-i határidőre összesen érkezett a verseny tit-
kárságára (ebből 9 db határon túli magyar fiataloktól).

A zsűri a végleges döntést testületileg, többségi alapon hozta meg 2008.
január 22-én. A zsűri , illetve javasolt kidolgozásra.
Ezek közül 20 pályázat tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és
összefoglaló tanulmány elkészítését, 25 pályázat új eszköz, eljárás kidolgozását
t zte ki célul.ű
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A kidolgozás időszakában, 2008. január és május között a Magyar Innovációs
Szövetség menedzserei tanácsadással, konzultációk szervezésével segítették a
továbbjutott versenyzőket, látogatást szerveztek többek között a Szabadalmi
Tárba is (2008. február 11-én és 12-én).

A verseny titkárának szervezésében a zsűritagok mindegyike 3-4 pályamunka
kidolgozását személyesen is figyelemmel kísérte.

A személyes konzultációk alkalmával (2008. március vége, április eleje) rész-
letesen megismerkedtek a készülő prototípusokkal, modellekkel, és tájékozód-
tak az elért tudományos eredményekről.

A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat 2008.
május 5-ig kellett beküldeni a verseny titkárságára.

A határidőre pályamunka kidolgozása fejeződött be. A versenyzők 12 pro-
totípust és 1 számítógépes programot mellékeltek munkájuk leírásához.

34

A beadást követően a zsűritagok elolvasták a leírásokat, majd ismételten
(2008. május közepe) találkoztak a pályázókkal, akik a prototípusokat, mo-
delleket működés közben mutatták be. Valamennyi zsűritag részletekbe menően
megismerkedett tehát a 34 pályamunkával.

A bírálóbizottság 2008. május 21-én megtartott ülésén
, továbbá ítélt oda, további

részesített.

4 első, 3 második, 4
harmadik díjat egy különdíjat 19 pályázatot pedig
dicséretben



A zsűriülésen kiválasztásra került három magyarországi pályázat készítői
Magyarország képviseletében teljes jogú résztvevőként vehettek részt a 2008.
szeptember 19-25. között Koppenhágában, az EU által megrendezett európai
döntőn. Az idei európai döntőre képviselőit, összesen

fiatalt hívtak meg akik mintegy 25 000 fiatal tudós közül kerültek ki. A
pályázatokat egy 15 tagú, nemzetközi zsűri bírálta el.

2008-ban első alkalommal, Houstonban meg-
rendezett

verseny külde-
tése, hogy felkeltse az érdeklődést a fenntar-
thatósággal kapcsolatos problémák iránt, me-
lyekkel az emberiség nap mint nap szembesül,
és praktikus megoldásokkal szolgáljon rájuk. A
versenyen két korcsoportban és három fő
kategóriában indulhatnak a 9-12 osztályos
középiskolás fiatalok. A három fő kategória az
energia, a mérnöki tervezés és a környezet. A
MISZ által delegált bronz me-
dállal jutalmazták.

2008. május 11-16. között, 59. alkalommal
került megrendezésre a fiatal tudósok olim-
piája, az INTEL Nemzetközi Tudományos és

Műszak Verseny, Atlantában, az USA Georgia államában. Ez a világ – évente
más-más amerikai városban megrendezett – legnagyobb ifjúsági tudományos és
műszaki seregszemléje a 15-21 év közötti korosztály számára.

A Magyar Innovációs Szövetség szervezésében és támogatásával
budapesti középiskolás, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Te-

hetségkutató Verseny győztese és az EU Fiatal Tudósok Versenyének első díjasa
vett részt a versenyen, aki projektjében a növények kártevők elleni önvédelmét
vizsgálta. Az alaposan kidolgozott pályaművet a szakzsűri az értékes

.

2001 óta minden évben egy-egy tehetséges fiatal részt vehet az egyhetes
Stockholm International Youth Science Seminar-on és a rendezvény záró-
ünnepségén, a Nobel-díj átadási ünnepségen, Svédországban. Szövetségünk az
idei évben , a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának (MAFITUD)
egyik tagját delegálta a találkozóra, aki prezentáció keretében mutatta be
kutatómunkáját.

Minden nyáron Anglia fővárosában kerül megrendezésre a
, a nemzetközi fiatal „tudósok” ta-

39 országból 87 pályázat
135

International Sustainable World
Project Olympiad (I-SWEEEP)

Timári Istvánt

Spohn
Márton

3. díjjal
jutalmazta

Laki Balázst

London Inter-
national Youth Science Forum (LIYSF)

Magyar Innovációs Szövetség 2008. évi tevékenysége100
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lálkozója. A Magyar Innovációs Szövetség, a British Council támogatásával, a
július 23. és augusztus 6. között megrendezett találkozóra ,
MAFITUD-tagot delegálta.

1985 óta minden évben megrendezik a
elnevezésű versenyt, más-más kínai városban, me-

lynek célja, hogy elősegítse a kreatív gondolkodást és tanulást a diákok között,
tudományos és műszaki területen. A versenyre évente több mint 500 diák
kvalifikálhatja magát Kínából, Hongkongból és Makaóról. A külföldről érkező
diákok vendégként csatlakozhatnak a megmérettetéshez. Szövetségünk idén
másodszorra kapott meghívást, és a MISZ által delegált a
zsűri külön elismerésben részesítette.

2008-ban a Magyar Innovációs Szövetség révén a fiatal tehetségek az alábbi
nemzetközi rendezvényeken vettek részt:

Hunyadi Áron

„China Adolescent Science & Techno-
logy Innovation Contest”

Szvoboda Pétert

Timári István

Spohn Márton

Spohn Márton

Hunyadi Áron

Szvoboda Péter

Buza Dániel István

rendezvény: I-SWEEEP
helyszín: Houston (USA), május 1-5.

rendezvény: 58. INTEL ISEF
helyszín: Atlanta (USA),
május 11-17.

rendezvény: 19. Nemzetközi Élővilág
Kutató Hét
helyszín: Schweizer Jugend Forscht
(Svájc), június 29. - július 5.

rendezvény: London International
Youth Science Forum
helyszín: London (Anglia),
július 23. - augusztus 6.

rendezvény: 23. CASTIC
helyszín: Urumuqi (Kína),
július 29. - augusztus 4.

rendezvény: 23. CASTIC
helyszín: Urumuqi (Kína),
július 29. - augusztus 4.

Sarkadi-Nagy Balázs

Gács Gergő

Éger Ferenc

Leél-Őssy Csaba

Márta Zsolt

rendezvény: 20. EU Fiatal Tudósok
Versenye
helyszín: Koppenhága (Dánia),
szeptember 19-25.

rendezvény: 20. EU Fiatal Tudósok
Versenye
helyszín: Koppenhága (Dánia),
szeptember 19-25.

rendezvény: 20. EU Fiatal Tudósok
Versenye
helyszín: Koppenhága (Dánia),
szeptember 19-25.

rendezvény: 20. EU Fiatal Tudósok
Versenye
helyszín: Koppenhága (Dánia),
szeptember 19-25.

rendezvény: 20. EU Fiatal Tudósok
Versenye
helyszín: Koppenhága (Dánia),
szeptember 19-25.
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Buza Dániel István
rendezvény: Európai Szabadalmi
Hivatal
helyszín: München
(Németország), november 4-8.

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

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 Magyar Fiatal Tudósok Társaságának hetedik
országos találkozójára 2008. szeptember 13-án, a nádasdladányi Nádasdy
Akadémián került sor címmel. A ren-
dezvényt , a Nádasdy Alapítvány alelnöke nyitotta meg. Elsőként

, vezetőségi tag számolt be a MAFITUD eddigi egyéves tevé-
kenységéről. A fiatalok közül , valamint mutatkozott
be. A fiatalok színes, tartalmas előadásukban bemutatták munkájukat, illetve
beszámoltak külföldi szakmai útjaikról, azok tanulságairól. A szakmai rész

, Szövetségünk elnökének bevezetőjével kezdődött, majd előadást
tartott , a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatója, Szövetségünk
választmányi tagja, , a SZÁMALK Zrt. vezérigazgatójának, a
Gábor Dénes Főiskola rektora, , a Közlekedéstudományi
Intézet ügyvezető igazgatója, Szövetségünk választmányi tagja és ,
MAFITUD-tag.

„Nem az iskolának, a jövőnek tanulunk”
Vingli Károly

Burus Tünde
Spohn Márton Buza Dániel

Dr.
Szabó Gábor

Farkas József
Zárda Sarolta

Dr. Ruppert László
Szalai Ferenc
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A 2008. szeptember 26-án, az Európai Bizottság kezdeményezéséhez csat-
lakozva Magyarországon is megrendezték a Kutatók Éjszakáját, melyen a
MAFITUD négy lelkes képviselője mutatkozott be. A Millenáris Park stúdió-
termében összegyűlt érdeklődőket először köszöntötte, majd a
felszólalók sorában , , s végül kö-
vetkezett.

, MAFITUD-tag a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehet-
ségkutató Versenyen az Egis Gyógyszergyár Nyrt. által felajánlott I. díjat nyerte
el. A díjhoz kapcsolódóan lehetőséget kapott a Kémikusok Egyesülete Egis
Gyógyszergyári csoportja előtt egy bemutatkozásra, melyre 2008. szeptember
25-én került sor.

2008. október 15-én, , a MAFITUD alapító tagja volt tagintéz-
ményünk, a Közlekedéstudományi Intézet (KTI) vendége, ahol „Hogyan kell tudo-
mányosan publikálni? Hogyan gyűjtsünk információt a világhálóról?” címmel
tartott előadást.

A Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezésére és támogatásával a
MAFITUD rendszeressé kívánja tenni találkozóit. Ezeken a rendezvényeken a
meghívott fiatal kutatók rövid (10 perces), lényegre törő, nem csupán a szűk
szakmának szóló előadások keretében mutathatják be aktuális munkáikat és
elért eredményeiket. Az előadások után lehetőség nyílik kötetlen beszélgetések
formájában további eszmecserére és kapcsolatépítésre is.

Az első találkozót 2008. október 14-én, 19 órakor rendezték meg a Makadám
Mérnök Klubban, ahol bevezetője után és

, MAFITUD-tagok tartottak nagyon színvonalas és érdekfeszítő prezen-
tációt.

A második találkozóra november 18-án került sor a Kortárs Építészeti Köz-
pontban. A rendezvényen (BME): „Állandómágneses szinkron-
motorok rezgésakusztikai modellezése - Egy rutinfeladatból kinőtt kutatási
téma”, ill. : „Új H4 ligandumok felfedezése nagy-áteresztőképes-
ségű dokkolással” című előadásait hallgathatták meg az érdeklődők.

A találkozókon való részvétel térítésmentes. Bővebb információ a
http://science.meetup.com/111/ címen található, ahonnan letölthetők az
előadások videó-, kép- és diaanyagai. Valamint ugyanitt lehet regisztrálni a kö-
vetkező találkozóra is.

Szalai Ferenc
Gilyén András Buza Dániel Spohn Márton

Spohn Márton

Szalai Ferenc

Szalai Ferenc Schulcz Ákos Csanády
István

Kimpián Tibor

Kiss Róbert

MEETUP TALÁLKOZÓK
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XVI. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

Az eddigi Innovációs Nagydíj pályázatokon díjazásban részesült társaságok által
létrehozott klubnak, a Magyar Innovációs Klubnak a 2007. december 12-i
ülésén hirdettük meg a 2007. évi Innovációs Nagydíj Pályázatot, az MTA Klub-
jában.

A 2007. évi Innovációs Nagydíj pályázaton azok a Magyarországon bejegyzett
társaságok vehettek részt, amelyek a 2007. évben kiemelkedő innovációs tel-
jesítménnyel (új termékek, új eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős
hasznot értek el kutatás-fejlesztési eredmény, találmány, know-how, illetve
technológiatranszfer alkalmazásával.

Tekintélyes szakemberekből álló bírálóbizottságot kértünk fel annak
eldöntésére, hogy ki a legméltóbb a 2007. évi Innovációs Nagydíjra. A
bírálóbizottság elnöke
volt. A 2008. február 13-i határidőre érkezett be a pályázati
titkárságra. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat is alaposan
mérlegelve minősített 2007-ben megvalósult, eredményes és
sikeres innovációnak.

A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 10 innovációt kiválasztva a 17
tagú bírálóbizottság titkos szavazással rangsorolta a pályázatokat. A pontozás
kiértékelése után a zsűri az alábbi pályázatoknak ítélt a 2007. évre vonatkozóan
innovációs díjat:

Dr. Kákosy Csaba, gazdasági és közlekedési miniszter
35 pályázat

34 pályázatot

12. Az MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet és az MTA Mezőgazda-
sági Kutatóintézete, valamint az álta-
luk létrehozott spin-off vállalkozás, a
Pro Planta 3M Mezőgazdasági
Szaktanácsadó Bt.:

11. ’77 Elektronika Kft.:

9-10. Nitrogénművek Vegyipari Zrt.:

MTA TAKI-MTA
MgKI költség- és környezetkímélő trá-
gyázási szaktanácsadási rendszer és
szoftver

Automata
vizelet-laboratórium

Jelentős műszaki és technológiai inno-
váció a Nitrogénművek Vegyipari Zrt.
új Salétromsav üzemi nagyberuházása
során

35. HUNGERIT Baromfifeldolgozó és
Élelmiszeripari Zrt.:

21. CHINOIN, a Sanofi Aventis
csoport tagja:

2. EGI Energiagazdálkodási Zrt.:

3. EGIS Gyógyszergyár Nyrt.:

Világszínvonalú
csirkefeldolgozó vonal

Beraprost ipari szintézise és piaci
sikere

Erőművi füstgázok bevezetése Heller-
Forgó hűtőtoronyba a talajszinti
légszennyezés csökkentésére

VELAXIN® retard gyógyszerkészítmény
fejlesztése
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A fentiek alapján a zsűri testületileg és egyhangúlag úgy döntött, hogy a

„MTA TAKI-MTA MgKI költség- és
környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási rendszer és szoftver” c. innovációt
részesíti és odaítélte az egyes minisztériumok, hivatalok és kamara innovációs
díjait is.

A pályázati adatok szerint a 34 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.

2007.
évi Innovációs Nagydíjban az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet és az
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete, valamint a ProPlanta 3M Mezőgaz-
dasági Szaktanácsadó Bt. által kifejlesztett

35 milliárd Ft többleteredményt

20 milliárd Ft társadalmi haszon

Az innovációs díjakat ünnepélyes külsőségek közepette, az
, köztársasági elnök, a tárcák képviselői és számos protokoll

vendég, ill. a nyomtatott és az elektronikus sajtó képviselőinek jelenlétében adták
át az adományozók, 2008. április 28-án. A végeredményről díszes kötetet
jelentettünk meg, továbbá a díjkiosztó ünnepségen elhangzott beszédeket
Szövetségünk Hírlevelében, ill. a világhálón (www.innovacio.hu) széles körben
terjesztettük.

A 2008. évi, XVII. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat 2008. december 10-én,
a Magyar Innovációs Klub ülésén került meghirdetésre.

Országházban,
Sólyom László
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NOVATECH – INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV VERSENY

A Magyar Innovációs Szövetség 2008-ban harmadik alkalommal hirdette
meg a csúcstechnológia területén, NOVATech.Com 3.0 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.

2008. június 30-ig, 7 színvonalas, angol nyelvű pályázati összefoglaló érkezett
a MISZ-hez döntően az információ-technológia területéről. A bírálóbizottság
július 17-én, a MISZ székhelyén értékelte a beérkezett összefoglalókat, és 5
pályázat továbbjutásáról döntött.

A 2. fordulóban beérkezett öt pályázatot értékelő zsűriülésre 2008. szep-
tember 3-án, a Magyar Innovációs Szövetség székhelyén került sor, ahol a zsűri

, , és :
Softstepper, illetve , , és

: CytoSoft című pályázatát értékelte a legjobbnak. A díjátadóra
2008. szeptember 13-án került sor a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 7.
Országos Konferenciáján, Nádasdladányban. A két győztes csapatnak

, a MISZ általános elnökhelyettese nyújtotta át a díjakat.

A legjobb két magyarországi üzleti terv részt vehetett, a
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny közép- és kelet-európai regionális
döntőjén, 2008. október 6. és 8. között Isztambulban.

−

Bencsik Péter Mészáros Bence Treszl András Vásárhelyi Barna
Kaposi Ambrus Treszl András Vásárhelyi Barna

Veress Gábor

Monszpart Zsolt

NOVATech.Com
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THE TUDOMÁNYOS HASZNOS EMBERI TEHETSÉGKUTATÓ ÉS TUDOMÁNYNÉPSZE-
RŰSÍTŐ PROGRAM

A Magyar Innovációs Szövetség nagyszabású tehetségkutató és tudomány-
népszerűsítő programját, a THE-t 2008. február 20-án, a Millenáris Parkban a
sajtó, a tudományos élet és a nagyvállalati szféra jeles képviselői előtt jelen-
tettük be.

A THE Program célja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklődését a műszaki és ter-
mészettudományok iránt, hogy növelje a tudományos pályák presztízsét, hogy a
fiatalok közül felkutassa a legtehetségesebbeket és összekapcsolja őket a jö-
vőjük és sikerük szempontjából kulcsfontosságú, kutatás-fejlesztésben érde-
kelt nagyvállalatokkal.

A projekt négy pilléren nyugszik: az országosan, ingyenesen terjesztett tu-
dományos THE Magazinon; a THE Internetes Portál és Tudásbázison; a THE
INDOOR közép- és felsőoktatási plakáthálózaton és a THE előadássorozatokon,
szakmai rendezvényeken.

A a 21. század és a fiatalok igényeinek megfelelően fej-
lesztettük ki, mind a tartalom, mind a szerkezet és nyelvezet szempontjából. A
magazin három fő pillérre épül: “Tudományos”, “Hasznos”, “Emberi”. A 2008.
évben 4 szám jelent meg, összesen 160 000 példányban, melyeket orszá-
gosan, Budapesten, megyeszékhelyeken, ill. nagyobb városokban található kö-
zépiskolákban, egyetemeken és főiskolákon terjesztettünk.

A (www.the-online.hu) hivatalos beindulásának időpontja 2008.
február 15-e volt. A “THE” Internetes Portál nem csupán a “THE” Magazin
elektronikus változata, hanem teljesen önálló, tudományos tematikájú, tudo-
mánynépszerűsítő és hálózatépítő portál, ami rengeteg érdekességet és hasz-
nos információt tartalmaz a célcsoport számára, és különös hangsúlyt fektet
az interaktivitásra. Aktualitások, fórumok, multimédiás riportok, tudástár, tu-
dósarchívum, szavazások, és a hírlevél mind a portál részei. A portál a bein-
dítás óta közel 70 000 egyéni látogatót vonzott 2008-ban. Az elektronikus
hírlevélre pedig közel 3000-en iratkoztak fel.

Előzetes felmérés alapján (továbbtanulási statisztikák, diákok száma stb.) ki-
választottuk azokat a műszaki és természettudományos egyetemeket, főisko-
lákat, illetve középiskolákat, ahol a , elhelyezés szempontjából,
a lehető leghatékonyabb lenne. A szeptember 1-i iskolakezdésre 50, A1-es
(60 85 cm) méretű plakátkeretet helyeztünk ki. A rendszert folyamatosan

“THE” Magazint

THE Portál

THE plakátkeret

×
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bővítjük, a cél, hogy a THE Program összes partnerintézményében kihelyezzük
a kereteket, ami 400 válogatott középiskolát, illetve 135 főiskolai és egyetemi
kart jelent.

A THE program negyedik pillére a THE előadássorozatok és szakmai ren-
dezvények. Ennek keretében a THE Tudományos Szalonra először 2008. május
2-án, Budapesten, a Millenáris Parkban került sor. Az eseményen

, akadémikus tartott előadást az ókori oktatás és tudomány szer-
vezéséről és irányításáról. 2008. május 22-én, szintén a Millenáris Parkban
rendeztük meg a második THE Tudományos Szalont, ahol az érdeklődők „Koz-
mikus Katasztrófák” címmel , geográfus-planetológus előadását
hallgathatták meg.

Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai Találkozóján, július 16-20.
között a Magyar Innovációs Szövetség THE Programja saját sátorral kép-
viseltette magát a civil faluban.

2008. június 4-én projektgazda a Fazekas Mihály Fővárosi
Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban tartott előadást, ahol ismertette a
THE Programot.

Október 15-én a budai Arany János Gimnáziumban nagy sikerrel debütált a THE
Program tudománynépszerűsítő roadshow-sorozata. A látványos természet-
tudományos kísérletekbe a diákok is bekapcsolódtak. A roadshow következő
állomása több mint 400 diák részvételével a budapesti II. Rákóczi Ferenc
Gimnázium volt november 12-én. A harmadik középiskolai roadshown a székes-
fehérvári Teleki Blanka Gimnázium látta vendégül az előadókat, november 27-
én. A következő állomásnak december 15-én, a budapesti Móricz Zsigmond
Gimnázium adott otthont.

Németh
György

Sík András

Bartók Marcell

9
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HARSÁNYI ISTVÁN-DÍJ

KONTRA GYÖRGY INNOVÁCIÓS ÖSZTÖNDÍJ

ÁRAMKÖRI MODULRENDSZEREK

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú
a 2008. évben immár alkalommal hirdetett pályázatot

a (kutatási ösztöndíj) elnyerésére.

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajá-
títása céljából a gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfokú in-
tézményekben graduális és posztgraduális, valamint PhD-képzés keretében
tanuló hallgatók menedzsment, ezen belül az innovációs menedzsment is-
mereteinek bővítését, tudományos szintű feldolgozását hivatott elősegíteni.

A 2008. június 30-i határidőre magas színvonalú pályázat érkezett az
Alapítvány titkárságára. Az előzetes pontozási eredmények megvitatása után a
bírálóbizottság a 2008. augusztus 28-án tartott kuratóriumi ülésén
pályázót, ill. magas színvonalú munkáját részesítette -díjban.

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

A Magyar Innovációs Szövetség és tagszövetségünk, a Kutató Tanárok Orszá-
gos Szövetsége által első alkalommal kiírt “Kontra György Innovációs ösztöndíj”
pályázatra, a 2008. szeptember 17-i határidőre összesen 21 pályázat érke-
zett határon innen és határon túlról.

A zsűriülésre 2008. szeptember 24-én került sor Szövetségünk székhelyén. A
pályázat két legjobbja munkájuk elismeréseként egyszeri forint
összegű ösztöndíjat kaptak, valamint egy-egy különdíj (legjobb határon túli
pályázatért, ill. kiemelkedő fiatal tanár részére) is kiosztásra került. A díjakat

, Szövetségünk elnöke adta át 2008. október 10-én, a Kutató
Tanárok III. Tudományos Konferenciáján Győrben.

A Magyar Innovációs Szövetség által menedzselt, nagy értékű áramköri mo-
dulrendszerekből 2008-ban összesen 6 db-ot vásároltak. A találmány az
elektronika oktatását elősegítő eszköz, elsősorban középiskolák számára. Az
eszközöket rendszeresen bemutattuk hazai és nemzetközi kiállításokon.

A modulrendszerekből ma már 28 szakközépiskolában, összesen 70 rend-
szert használnak oktatási célokra, az egész országban.

Manager Képzés
Alapítvány tizenhetedik

„Harsányi István-díj”

46

tizenegy
Harsányi István

150 000

Dr. Szabó Gábor
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4. HÍRLEVÉL, PORTÁL, SAJTÓKAPCSOLATOK

A Magyar Innovációs Szövetség 2008-ban 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 2008-ban a több mint 1800 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.

A könnyebb és gyorsabb áttekinthetőség érdekében a Hírlevélben megjelenő
hírek, események 2008 elejétől címmel együtt jelennek meg.

Hírlevelünket jelenleg több mint 1800 címzetthez juttatjuk el, akik közül csak
270-en kapják a nyomtatott változatot, 1750 főnek pedig e-mailben (is) küldjük.
Kizárólag a papír alapú változatot csupán 190-en kapják kézhez. Az elektronikus
Hírlevélre a www.innovacio.hu portálunkon bárki térítésmentesen regisztrálhat.

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

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

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.

Hírlevelét

�

�

�

�

�

�

�

�
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A azokat a szakanyagokat közöljük, melyek belső,
bizalmas anyagoknak számítanak, ill. olyan állásfoglalásokat, információkat tar-
talmaznak, melyeket csak tagintézményeinknek szánunk.

Szövetségünk innovációs portálját az idei évben közel 50 000-en látogatták meg
és hozzávetőleg 22,5 GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (6700 fő) jú-
niusban jelentkezett be, míg a legtöbb adatot szeptemberben töltötték le az
érdeklődők.

A hazai nyomtatott és elektronikus tudósítás, interjú
jelent meg a Szövetség tevékenységéről 2008-ban. A média a Magyar Inno-
vációs Szövetség Elnöksége által elkészített szakmai állásfoglalásokon túl-
menően – kronológiai sorrendben véve – kiemelten foglalkozott a februári
közgyűléssel, a THE programmal, a XVI. Magyar Innovációs Nagydíj pályázat
átadási ünnepségével, a 2007/2008. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségével, a NOVATECH - Innovációs
Technológiai Üzleti Terv Versennyel, ill. a 2008/2009. tanévre meghirdetett
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésével.

jelszóval védett területen

sajtóban több mint 500

5. REGIONÁLIS KÉPVISELETEK TEVÉKENYSÉGE

A Szövetség hét regionális igazgatója

rendszeresen részt vesz a kibővített elnökségi ülése-
ken, s mint a választmány tagjai természetesen részt vesznek annak mun-
kájában is. Állandó feladatuk az Innovációs Szövetség régióbeli tagjaival való
kapcsolattartás.

A regionális igazgatók regionális ügynökségek, kamarák, vállalkozásfejlesz-
tési alapítványok, egyetemek partnereként kezdeményezőként, társszervező-
ként, előadóként rendszeresen részt vesznek a régió innovációs közéletében.
Ezeken a regionális rendezvényeken a Szövetséget képviselve, ismertetik Szö-
vetségünk céljait, tevékenységét, állásfoglalásait, regionális politikáját.

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

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

−

−



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

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

A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisz-
tikai és Gyártástechnikai Intézetében 2008. január 16-
án, Miskolc-Tapolcán került sor az EU6 Keretprogram-
ban indított „K+F+I politikák tervezése és összefüggései
más politikákkal az Európai Unió új tagállamaiban” című
COGNAC-projekt műhelytalálkozójára. Szövetségünket
a találkozón regionális igazgató képvi-
selte.

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács
(RIT) soron következő ülését 2008. február 18-án tartották Miskolcon. Az ülést

a Miskolci Egyetem rektora, a Regionális Innovációs Tanács
elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség választmányának tagja vezette. Az
ülésen Szövetségünk képviseletében, mint a Regionális Innovációs Tanács
tagjai, részt vett még , regionális igazgató és

, választmányi tag is. Az RIT 2008. október 10-én tartotta következő
ülését, a Miskolci Egyetem Egyetemi Tanácstermében. A bevezető előadásokat
intenzív eszmecsere követte, melyen a RIT tagjai, köztük a MISZ választ-
mányának több tagja is
kifejtette véleményét.

A RIT évzáró ülését 2008. december 16-án tartotta a Miskolci Egyetemen. Az
ülést vezette. A Tanács döntött a Baross Gábor decentralizált
innovációs pályázati rendszer keretében a Tanács döntési hatáskörébe sorolt
pályázatok támogatásáról, és javaslatot tett a Baross Gábor decentralizált
innovációs pályázati rendszer keretében a Regionális Fejlesztési Tanács döntési
hatáskörébe sorolt pályázatok támogatására. Javaslatok hangzottak el a
pénzmaradvány felhasználására is. Az ülésen Választmányunk több tagja mint
a RIT tagja vett részt úgymint: , ,

, és .

„Innováció az emberért - ember az innovációért” címmel a NORRIA Észak-
Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft., a

Észak-magyarországi Képviselet

dr. Siposs István

Dr. Patkó Gyula

dr. Siposs István Dr. Vékony
Sándor

(Farkas József, dr. Siposs István, Dr. Vékony Sándor)

dr. Patkó Gyula

dr. Barkóczy István Farkas József dr. Simonyi
Sándor dr. Siposs István dr. Vékony Sándor
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Észak-alföldi Regionális Képviselet

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács székhá-
zában 2008. január 30-án, a tulajdonosok képviselői
aláírták az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és
Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság társasági szerződését. A Magyar Innovációs
Szövetség nevében , regionális
igazgató írta alá a dokumentumot és fogja képviselni a
tulajdonosi érdekeket.

A – többek között Szövetségünk által alapított – INNOVA
Észak-Alföld Nonprofit Kft. soron következő taggyűléseit 2008. április 28-án, ill.
október 21-én tartották Debrecenben. Az üléseken Szövetségünket

, regionális igazgatónk képviselte.

A Debreceni Egyetem Tudás- és Technológia Transzfer Iroda (DE TTI) és
tagszövetségünk, az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs
Ügynökség (INNOVA) 2008. szeptember 18-án rendezte meg „A régió és az
innováció jövője II” című eseményt, ahol a régió innovációs életének fő szereplői
közül 30-an jelentek meg. Szövetségünket , regionális
igazgató képviselte.

Dr. Harangozó István

Dr. Haran-
gozó István

Dr. Harangozó István
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BAY Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai
Intézet és az Enterprise Europe Network szervezésében került megrendezésre
2008. szeptember 24-én, a lillafüredi Hungest Hotel Palotában az INNOTOOL
konferencia. A rendezvény egyik előadója , a MISZ regionális
igazgatója volt, a délutáni 1. szekcióülést , a MISZ felsőoktatási
tagozatának elnöke vezette.

A Miskolci Egyetem adott otthont 2008. október 27-én annak a kerekasztal-
beszélgetésnek, melyet az ITD Hungary Zrt. és az Enterprise Europe Network
szervezett „Befektetés-ösztönzési hatékonyság növelése a K+F+I területén”
címmel. A rendezvényen , regionális igazgató képviselte a
MISZ-t.

Huszonnegyedik alkalommal rendezték meg 2008. november 6-7-én, a Mis-
kolci Akadémiai Bizottság székházában a Géptervezők és Termékfejlesztők
Nemzetközi Szemináriumát. A nagyszámú előadók között szerepelt

egyetemi docens, regionális igazgatónk is, aki „Innováció és a szak-
ember utánpótlás” címmel tartott előadást.

dr. Siposs István
Antoni Györgyi

dr. Siposs István

dr. Siposs
István,
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A Debreceni Innovációs és Műszaki Fejlesztési Alapítvány működésének újra-
indításában , regionális igazgató is aktívan részt vett, aki
emellett tagja az Alapítvány Kuratóriumának is.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Informatikai Munka-
bizottsága 2008. szeptember 23-án tartotta az év második félévének első,
majd november 17-én a második ülését Debrecenben, az ÉA Regionális Fej-
lesztési Ügynökség székházában. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetség re-
gionális igazgatója, , mint szavazati jogú tag vett részt.

Az Észak-Alföldi Régióban a Baross Gábor Programra beérkező pályázatok bírá-
lati és javaslattételi feladatait a Regionális Bíráló Bizottság látja el, melybe a
Magyar Innovációs Szövetség , a MISZ regionális igaz-
gatóját delegálta.

Immár tizenegyedik alkalommal került kiírásra és odaítélésre a DAB és a három
megyei kamara közös „Regionális Innovációs Díja (kezdettől fogva a MISZ
támogatásával), a Tudomány Napja debreceni rendezvényéhez kapcsolódóan.
Ez évben is a Debreceni Akadémiai Bizottság székházában ünnepi ülés ke-
retében – a tudomány képviselői előtt – kerültek átadásra a díjak. Az eseményen
Szövetségünket , regionális igazgató képviselte.

A DBH Business Club klubsorozatának őszi, debreceni eseménye 2008.
október 7-én került megrendezésre, melyen a Magyar Innovációs Szövetséget

, regionális igazgató képviselte.

, regionális igazgató a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi
és Iparkamarában működő szakmai kollégium munkájában és a Magyar Ke-
reskedelmi és Iparkamara Innovációs Bizottságának munkáiban is aktív sze-
repet vállalt a 2008-as évben.

Feladatot jelentett a Debreceni Tudományos Műszaki Parkban történt vezető-
váltás is. A Társaság új vezetőjének munkáját, innovációs kapcsolatrendsze-
rének kialakítása terén, valamint a tevékenységek új hangsúlyainak megta-
lálásában , regionális igazgató segített.

16 taggal megalakult a Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú
Egyesület (DARIÜ) 2008. január 11-én, Szegeden. Az Egyesület Ellenőrző Bi-
zottságának elnöke lett , a Laser Consult Kft. igazgatója,
Szövetségünk regionális igazgatója.

Dr. Harangozó István

Dr. Harangozó István

Dr. Harangozó Istvánt

Dr. Harangozó István

Dr. Harangozó István

Dr. Harangozó István

Dr. Harangozó István

Dr. Mogyorósi Péter

Dél-alföldi Regionális Képviselet



A Jugoszláviai Magyar Mérnökök és Építészek Egye-
sülete (JUMMÉE) hagyományos első hétfői összejö-
vetelét 2008. február 4-én tartották Szabadkán. A ren-
dezvény alkalmával , a Magyar In-
novációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Képviseletének
igazgatója tartott előadást „Technológia transzfer és az
innováció finanszírozása” címmel.

Látogatást tett Szegeden Kenichi Ikeno, a JC SOS
(Japanese Council for the Safety of Overseas Students)

elnöke és , a MISZ Dél-alföldi Regionális Képviseletének
igazgatójával folytatott megbeszéléseket 2008. február 20-21-én.

2008. április 16-án megalakult a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara Innovációs Munkabizottsága Szegeden. A szervezet elnökéül

, Szövetségünk regionális igazgatóját választották.

A TII (The Association for the Transfer of Technologies, Innovation and In-
dustrial Information) április 23-án tartotta meg idei elnökségi ülését Valenciá-
ban. Az elnökség munkájában részt vett , a MISZ Dél-
Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója, aki a TII elnökségének tagja.
Szintén április 23-án tartotta a TII éves közgyűlését, melyen az „Innováció a
lokális szinttől a globális szintig” c. szekció elnöke volt.

„Building innovation platforms today to meet tomorrow's challenges” címmel az
Europe INNOVA hálózatának éves partnertalálkozójára 2008. június 1-3.
között került sor Budapesten. A rendezvényen részt vett többek között

, választmányi tagunk és , regionális
igazgató is.

A Kecskeméti Főiskola innovációs pályázati információs rendezvényt szerve-
zett 2008. szeptember 11-én. Az NFT II., az NKTH és az FP7 pályázati rend-
szereiről és a meghirdetett pályázatokról , regionális igaz-
gató tartott tájékoztató előadást.

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 2008. október 15-én, Szegeden
képzést tartott „A hazai innovációsrendszer felépítése intézményi és jogi
háttere” címmel. A képzésen , a Magyar Innovációs
Szövetség Dél-alföldi Regionális Képviseletének igazgatója is előadást tartott
„Az innovációs társadalmi szervezetek szerepe” címmel.

Szeptember 25-28-án rendezték meg Taipeiben a Taiwan Technology Market-
place Service Center találmányi és innovációs szakvásárát, melynek kísérő

Dr. Mogyorósi Péter

Dr. Mogyorósi Péterrel

Dr.
Mogyorósi Pétert

Dr. Mogyorósi Péter

Dr. Mogyorósi Péter

Völgyiné
Nadabán Márta Dr. Mogyorósi Péter

Dr. Mogyorósi Péter

Dr. Mogyorósi Péter
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rendezvényeként sor került egy Nemzetközi Technológia Transzfer szeminá-
riumra. A szeminárium előadója volt többek között ,
regionális igazgató is.

A TII (The European Association for the Transfer of Technologies, Innovation
and Industrial Information) 2008. október 26-án tartotta 61. elnökségi ülését
Barcelonában, Spanyolországban. Az ülést , a TII elnöke és

, a TII általános titkára nyitotta meg. Az ülésen részt vett
, a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója, aki a

TII elnökségének tagja.

November 19-21.-e között rendezte meg a Dél-alföldi Regionális Innovációs
Ügynökség 3 napos képzését az alábbi témakörökben: „A szellemi tulajdon
védelme és hasznosítás megoldásai”, „Kutatás-fejlesztés és innovációs
pályázatok a régióban, Magyarországon és külföldön”, Szellemi tulajdonba való
befektetés, üzleti tervezés/üzletfejlesztés. A képzés második napján a levezető
elnök a Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi Re-
gionális Képviseletének igazgatója volt, aki előadást is tartott „A K+F+I pályá-
zatok Magyarországon” címmel.

A Szegedi Tudományegyetem „Versenyképes tudás: innováció-menedzsment
elméletben és gyakorlatban” című KKC pályázat keretében „Iparjogvédelmi és
innovációs ismeretek” című képzését tartotta október, november és december
hónapokban. A harmadik képzési nap az „Innovációs tárgyú pályázatokról” szólt,
ahol , Szövetségünk Dél-Alföldi Regionális Képviseleté-
nek igazgatója „Hazai lehetőségek” címmel tartotta meg előadását.

6 taggal, 2008. január 24-én megalakult a Pannon
Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Non-
profit Kft. A társaságban a Szövetséget, mint az
INNONET Kht. alapító tagját, , ügy-
vezető, regionális igazgató képviseli.

Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht.
2008. május 20-án, Győrben tartotta éves beszámoló
taggyűlését. A rendezvényen a Magyar Innovációs Szö-
vetséget, mint az egyik alapítót, , ügy-

vezető igazgató, valamint , regionális igazgató, az INNONET
ügyvezető igazgatója képviselte.

Dr. Mogyorósi Péter

Michel Duhamel
Christin Robinson Dr.
Mogyorósi Péter

Dr. Mogyorósi Péter

Dr. Mogyorósi Péter

Budavári László

dr. Antos László
Budavári László

Nyugat-dunántúli Képviselet
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A „Regionális Innovációs Ügynökségek kutatás-fejlesztést és innovációt segítő
feladatainak támogatása” című regionális pályázaton, a Pannon Novum Non-
profit Kft. 300 millió Ft. vissza nem térítendő támogatást nyert. A Társaság az
előző 3 év sikeres működése alatt szerzett innovációs vállalkozói kapcsolat-
rendszer és jelentős tapasztalat birtokában folytatja regionális innovációs ügy-
nökségi tevékenységét.

Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. a Regionális Operatív
Program pályázatának első fordulójában 400 millió Ft támogatást nyert a
TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Központ létrehozására. A fej-
lesztés a jelenlegi 2500 m -es infrastruktúra megduplázását és osztott techno-
lógiai kompetencia szolgáltatások nyújtását jelenti az innovatív kis- és közép-
vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében.

A Világgazdaság rendezvénysorozata keretében „Egyről a kettőre - Lépjen túl
lehetősége korlátain és pályázzon!” címmel rendeztek konferenciát Győrben
2008. június 18-án. A konferencián „Virtuális kompetencia hálózat és kompe-
tencia központ” címmel előadást tartott Budavári László, regionális igazgató is.

Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 2008. július 22-én,
augusztus 5-én és 26-án, valamin szeptember 30-án Győrben tartotta tag-
gyűlését. A taggyűlés témája minden esetben a TECHNONET Autóipari Techno-
lógia Kompetencia Központ második fordulós pályázati feltételeinek biztosítása
volt. A rendezvényen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint az egyik alapítót,

, ügyvezető igazgató képviselte, valamint ,
regionális igazgató, az INNONET ügyvezető igazgatója.

A Győr Város Közgyűlés döntése alapján Győr Város megveszi a Kisalföldi Vál-
lalkozásfejlesztési Alapítvány többségi üzletrészét az INNONET Innovációs és
Technológiai Központ Közhasznú Társaságban, melyben a Magyar Innovációs
Szövetség is az egyik alapító. A 100 millió forintos üzlet eredményeként Győr
Város tulajdonrésze 85,71 százalékra emelkedik, amely egyben 81 szavazatot
is jelent számára. A döntés Győr Város egyértelmű elkötelezettségét is jelenti a
térség innovációs folyamatainak, a kis-, és középvállalkozások fejlődésének elő-
segítése mellett. Győr város szerepvállalása biztos hátteret és garanciát jelent
a Közhasznú Társaság számára fejlesztésének sikeressége szempontjából.

Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. az INNO_TÉR konzorcium
keretén belül a Baross Gábor Program Innovációs Kampány intézkedésére
pályázatot nyújtott be. A tevékenységek között szerepel a Magyar Innovációs
Szövetség által országosan megszervezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny regionális szintű erősítése. A projekt segíti a nyugat-
dunántúli fiatalok felkészülését és részvételét az országos versenyre.

2

dr. Antos László Budavári László



Dél-dunántúli Képviselet

Közép-dunántúli Képviselet

A Dél-Dunántúlon egy új vállalkozás létrehozását kezde-
ményezték az innovációban érdekelt szervezetek, mely-
nek neve Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. Az alakuló tag-
gyűlést 2008. január 21-én tartották Pécsett. A vál-
lalkozásban a Szövetséget , a MISZ regionális
igazgatója képviseli.

A MISZ Dél-Dunántúli Regionális Szervezete 2008. ápri-
lis 17-én, Pécsett vendégül látta , az
Országgyűlés elnökét, Pécs 1. sz. választókörzetének

egyéni képviselőjét. A találkozón Szövetségünket , a MISZ regionális
igazgatója képviselte, valamint jelen volt 12 tagvállalatunk vezetője.

A Magyar Innovációs Szövetség dél-dunántúli szervezetének tagjai ,
regionális igazgató vezetésével látogatást tettek meghívására a
kaposvári önkormányzatnál, ahol a polgármester ismertette a város fejlesztési
elképzeléseit. Továbbá 2008. szeptember 2-án újabb találkozóra került sor,
ezúttal Pécsen.

Szövetségünk néhány tagintézményének képviselője találkozott ,
országgyűlési képviselővel, Komló város polgármesterével 2008. október 29-
én, Komlón. A vacsorával egybekötött találkozón részt vett , regionális
igazgató is.

A Tagintézményünk, a Veszprémi Regionális Innovációs
Centrum Közhasznú Társaság 2008. május 28-án tar-
totta éves taggyűlését Veszprémben, amelyen a Magyar
Innovációs Szövetséget regionális
igazgató képviselte. A taggyűlésen felmerült a kht. te-
vékenységének segítése és intenzifikálása. Támogattuk
azt a törekvést, hogy a kht. folyjék be az elsősorban a
Pannon Egyetem kapcsolatrendszerével elérhető regio-
nális fejlesztésekbe.

A kialakított hálózatban fontos szerepet tölt be a Veszprém Megyei Keres-
kedelmi és Iparkamara, akik összekötő szerepet vállaltak a saját regionális

Higi Gyula

Dr. Szili Katalint

Higi Gyula

Higi Gyula
Dr. Szita Károly

Páva Zoltán

Higi Gyula

dr. Horváth Géza
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kapcsolataikon keresztül a másik két megyei kamarával és így áttételesen a
régió kis és középvállalkozóival.

Az év folyamán több alkalommal is összejövetelt szerveztek a megújított
Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával együtt, hogy a fent vázolt
lehetőségeket propagálják. A már korábban létrehozott szakértői hálózatot
közzétették a kamara hálózatán.

A VRIC Kht. és a szakértői testület közreműködésével számos pályázat készült
el. A szakértőink 40-50 KKV számára szolgáltak tanácsokkal és segítették
pályázataik elkészítését.

Elsősorban műanyag feldolgozás területén volt érdemleges az érdeklődés. Eddig
két pályázat nyert, az egyik egy Baross pályázat komplex műanyaghulladék
hasznosító rendszerek (Perszol Kft.) a másik egy több szereplős NKTH pályázat
egy 1000t/év kapacitású műanyag krakkoló üzem létrehozására.

Az innovatív ötletek és az arra épülő gyakorlati kivitelezés néhány jó példája
meghozza a vállalkozók kedvét. Eddig az innovációs folyamat egészét sikeresen
végig élt program a gumibitumen technológia, ami hulladék gumi felhaszná-
lásával egy igen rugalmas, teherbíró koptató réteget állít elő. Ez a termék-
engedélyezésre és gyártásra került, a piacon hozzáférhető.

Élénk érdeklődést mutatnak a KKV-k a műanyagok tulajdonságainak módosí-
tására vonatkozó eredmények után (különböző nano kompozitok, plasztifi-
kátorok stb. alkalmazási lehetőségei). Az az eredeti elképzelés viszont, hogy a
tanácsadásokért olyan ellenszolgáltatást kapjunk, amiből ezek a rendszerek
fenntarthatóak, egyelőre nem működik.

Támogatták a Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség vállalkozási for-
mában történő megalakítását. Segítséget nyújtottak azzal, hogy a RET és a mű-
ködő két kutatási központ hálózatát hozzáférhetővé tették számukra.

A Knowledge4Innovation c. kezdeményezés szervezésé-
ben 2008. április 8-án, Brüsszelben, az Európai Parla-
ment épületében nagyszabású vitaestre került sor. Az
eseményen közel kétszázan vettek részt, köztük 20
európai parlamenti képviselő, magyar részről pedig töb-
bek között , regionális igazgató is.

Közép-magyarországi Képviselet

Polgárné Májer Ildikó



Polgárné Májer Ildikó, regionális igazgató aktív szerepet vállalt a Regionális
Innovációs Ügynökségek újjászerveződött hálózatával kapcsolatos együttmű-
ködés előkészítésében is.

Összességében Szövetségünk a részletes beszámolóban rögzítettek
alapján a 2008. évben is eredményesen dolgozott. Az innovációbarát
gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében tett erő-
feszítések alapján sikerült elérni, hogy Szövetségünknek és tagjainknak
legyen beleszólása a gazdaság működési feltételeinek alakításába. Nö-
veltük elismertségünket, megoldásra váró javaslatainkat a kormányzati
szervek jól fogadták. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondo-
lásainkat, véleményünket a közvéleménnyel is megismertessük.
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6. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS
SZÖVETSÉG 2008. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL,
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL

A Szövetség 2008-ban 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 2008. évben az összes bevétel 90422 E Ft, az összes kiadás 94448 E Ft volt
az alábbi bontás szerint.

Az alaptevékenység összes bevétele 2008-ban 65814 E Ft volt. Ebből 25525 E
Ft származott a tagdíjakból. A regionális tagdíjak felhasználásáról teljes egészé-
ben a regionális igazgatók rendelkeznek.

Alaptevékenységünk kiadása a 2008. évben többek között tartalmazza a tit-
kárság személyi költségeit (2 főállás, 1 félállás), a Hírlevél és a kiadványok nyom-
dai előállítását, posta és telefon költségeket, irodabérletet, irodaszer-kiadá-
sokat stb.

ALAPTEVÉKENYSÉG

„V ” TÁLLALKOZÁSI EVÉKENYSÉG

Vállalkozási tevékenységünk bevétele 2008-ban 24608 E Ft volt összesen.
Ebből 10362 E Ft származott a Tudományos, Hasznos Emberi (THE) c. tu-
dománynépszrűsítő program reklámbevételeiből, a többi más pályázatainkkal
kapcsolatban kötött reklámszerződésekből, valamint egyéb tevékenységből (sza-
badalom-hasznosítás) eredt. Kiadásaink személyi költséget, reklámkiadásokat,
nyomdaköltséget stb. tartalmaznak.

A THE programra került átutalásra. Ez az összeg
azonban 2008-ban nem jelenhetett meg a kimutatásban vállalkozási bevétel-
ként (mert előleg), ugyanakkor a vállalkozási kiadások fedezésére szolgált.

előlegként további 11 M Ft



Szövetségünk kiadásai 2008-ban csak kis mértékben haladták meg a bevé-
teleket. Működésünket folyamatosan finanszírozni tudtuk, és a rendelkezé-
sünkre álló tartalékaink, illetve pénzforrásaink elegendőek arra, hogy 2009.
első félévére vállalt feladataink kiadásait fedezni tudjuk.

Szövetségünk gazdálkodását a vezetőség folyamatosan figyelemmel kísérte, a
pénzügyi fegyelmet – csakúgy, mint a korábbi években – , függet-
len könyvvizsgáló (T.ig. sz.: 004653) ellenőrizte és auditálja.

A Szövetség 2008. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2009. április
végére készült el.

Szilágyi Dezső
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Bevételek (Ezer Forint)

Tagdíj

Szabadalom-hasznosítás

Pályázatok, támogatások

Jogi személyek támogatása

Reklám-szerzõdések

Hírlevél-, könyv-értékesítés

Nagyvállalati Klub

THE Program

Egyéb

összesen

Alap tevék.

65814

25525

19338

4863

59

249

15477

303

Vállalkozás

24608*

8279

746

5085

10362

136

Összes

90422

25525

19338

4863

8279

805

5085

249

25839

439

ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

2008. ÉVI GAZDÁLKODÁSÁRÓL

* A THE programra került átutalásra. Ez az összeg
azonban 2008-ban nem jelenhetett meg a kimutatásban vállalkozási be-
vételként (mert előleg), ugyanakkor a vállalkozási kiadások fedezésére szolgált.

előlegként további 11 M Ft
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Iroda bérleti díja

Iroda működési költségei

Regionális képviseletek

Személyi költség, közteher

Posta-, telefonköltség

Nyomdaköltség, marketing

Portál, informatikai költség

Belföldi, külföldi utaztatás

Reprezentáció, fogadás

Rendezvényszervezés

Fordítás

Oktatás

Futárszolgálat, szállítás

Tagdíj, részvételi díj

Innovációs díj

Értékesített készlet kivezetése

Külső irodai szolgáltatás

Bankköltség, illeték

Könyvvizsgálat, könyvelés

összesen

Alap tevék.

53381

2784

710

2222

14929

3981

8985

2349

1324

4630

1520

1008

1431

981

920

920

1500

2458

729

Vállalkozás

41067

1843

593

304

27566

1333

1078

200

625

1680

5767

78

Összes

94448

4627

1303

2222

15233

3981

36551

3682

1324

4630

2598

1208

1431

981

1545

920

1500

1680

8225

807

Költségek, felhasználások (Ezer Forint)

dr. Antos László s.k.
ügyvezető igazgató
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A FEL YEL IZOTTS JELENT EÜG ŐB ÁG ÉS
a Magyar Innovációs Szövetség 2008. évi tevékenységér lő

Jelentésünk a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) Alapszabályának és a Fe-
lügyelő Bizottság (FB) Ügyrendjének megfelelően készült. A Bizottság elnöke
részt vett a Szövetség több elnökségi ülésén, valamint számos egyéb ren-
dezvényén, és megjegyzéseivel, javaslataival ott is igyekezett támogatni a mun-
kát. Majd a bizottsági tagok a Szövetség év végi beszámolójának ellenőrzésével
és az ennek során megvalósított konzultációkkal alapozták meg mondaniva-
lójukat.

1. A MISZ tevékenysége aligha értékelhető hagyományos módon. A minősítés
során ugyanis egyrészt számot kell adni a Szövetség munkájáról, az eredmé-
nyekről, másrészt nem lehet nem figyelembe venni, hogy az intézménynek
igen szerény erőforrások állnak a rendelkezésére. Ezek alapján az FB kiemeli,
hogy összességében az Alapszabályban előírtakkal

. Úgy véli továbbá,
hogy a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása – s ennek keretében a
mintegy három fős Titkárság munkája – kiemelkedően hatékony.

2. A kedvező értékelést támasztja alá az is, hogy
. 32 új tag lépett be, ugyanakkor megszűnés, fel-

számolás és egyéb okok miatt 24 lépett ki, a taglétszám így 294-ről 302-
re bővült. A tagszövetségek révén csatlakozott ún. „közvetett” tagok száma
szintén – 346-ról igen jelentősen, 397-re – nőtt.

.

3. A dokumentumok azt tanúsítják, hogy a Szövetség tevékenységének ered-
ményessége részben a vezető szervek érdeme. A MISZ Választmánya,
valamint Elnöksége, 2008-ban is rendszeresen ülésezett. A Választmány
alapvetően a kormányzati tudomány-, technológia-, innovációs (TTI) politika
időszerű kérdéseivel és az ezekkel kapcsolatos MISZ stratégiával, az Elnök-
ség a stratégia megvalósítás operatív tennivalóival foglalkozott.
A Választmány kiemelkedően fontos 2008. évi tevékenysége az újonnan lét-
rehozott kutatás-fejlesztési tárca nélküli miniszterrel való kapcsolatok kiala-
kítása volt.
Az Elnökség szintén erőteljesen törekedett a kormányzati kapcsolatok fej-
lesztésére, s

. Egyaránt sikeresen – az
ország, illetve a tagság érdekeinek megfelelően – befolyásolta a TTI-politikát,

összhangban lévőnek és
sikeresnek ítéli a Szövetség 2008. évi tevékenységét

a Szövetség tagjainak a szá-
ma ez évben is növekedett

Az FB ugyanakkor úgy véli,
hogy a jövőben is további tagok felvételére kell törekedni, s vizsgálni kell az
ehhez szükséges tennivalókat

20 – kedvezően fogadott – állásfoglalást, véleményt készí-
tett az illetékesek, illetve a közvélemény számára
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a szellemi tulajdon, illetve a közbeszerzési törvény módosítását, az Új Ma-
gyarország program pályázati kiírásait stb.
Mindezeket az eredményeket figyelembe véve is az FB javasolja és kéri, hogy
a Szövetség a jövőben fokozottabb figyelmet fordítson arra, hogy elkészített
állásfoglalásai, véleményei milyen mértékben kerülnek a kedvező fogadtatás
mellett meghallgatásra, alkalmazásra is, és nemleges esetben törekedjen a
téma napirenden tartására, újbóli beterjesztésére.
Az elmondottak alapján a jelzett intézmények két éve bevezetett e munka-
megosztása továbbra is sikeresnek ítélhető.

4. A Szövetség legsikeresebb tevékenysége a hagyományoknak megfelelően
2008-ban is a fiatalok tudományos érdeklődésének felkeltése, valamint az
innováció társadalmi elismertetését célzó közvélemény-formálás volt.
A feltalálói utánpótlás nevelésének hézagpótló intézménye, a

, melyre 2008-ban 56
pályázat érkezett, 45 került részletes kidolgozásra, s a zsűri 4 első, 3 má-
sodik, 4 harmadik díjat, valamint egy különdíjat ítélt oda, további 19 pá-
lyázatot pedig dicséretben részesített. Kiegészítette a hatást 11 fiatal ki-
küldése nemzetközi tudományos rendezvényekre, feltalálói versenyekre, illet-
ve több, hasonló tárgyú, jelentős találkozó hazai megrendezése.
Ugyancsak igen eredményesnek ítélhető az innovatív vállalatokat elismerő és
népszerűsítő tevékenység, az – amelyre 2008-
ban 35 nevezés érkezett, és 7 kapott díjat.
A Magyar Innovációs Szövetség nagyszabású tehetségkutató és tudomány-
népszerűsítő programja, a 2008. február 20-án, a Millenáris Parkban
került meghirdetésre. A projekt négy pilléren nyugszik: az országosan, in-
gyenesen 160 000 példányban terjesztett tudományos THE Magazinon; a
THE Internetes Portál és Tudásbázison; a THE INDOOR közép- és felső-
oktatási plakáthálózaton és a THE előadássorozatokon, szakmai rendez-
vényeken.

5. Az önállóan működő tagozatok tevékenységéről szólva elsősorban a Felsőok-
tatási Tagozat internetes fórumának az elkészítése emelhető ki. Mindenképp
kiemelendőnek tartjuk továbbá a MISZ Innovációs Nagyvállalati Klub élénk
érdeklődést kiváltó 6 összejövetelét.

6. A Szövetség regionális képviseletei az elmúlt évben is a régiók innovációs

Más kérdés, hogy a MISZ-nek
a kormányzati politikára gyakorolt hatásaival nem lehetünk elégedettek.
Az FB egyaránt súlyos problémának ítéli az innováció gazdaságpolitikai
ösztönzésének, illetve támogatásának gyengeségét is, s azt is, hogy –
jórészt ennek hatására – a kis- és közepes vállalatok innovációs hajlan-
dósága alacsony.

17. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

Innovációs Nagydíj Pályázat

THE

9
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potenciáljának növelésében vállaltak szerepet. Valamennyi képviselet törek-
szik az innovációs információk terjesztésére (bár az ilyen célú rendezvényeik
gyakran továbbra is csekély érdeklődést keltenek, s a Hírlevélhez sem min-
den egység ad rendszeres tájékoztatást).

7. Az FB sokra értékeli a MISZ kommunikációs munkáját. A Szövetség
2008-ban közel 50 000 látogató kereste meg.

Ismét 23 alkalommal jelent meg a Szövetségnek az innovációs információkat
közvetítő, 1800 címre eljuttatott, s a honlapon is elérhető . E kiad-
vány átfogó képet nyújt az innovációval kapcsolatos hazai eseményekről, és
ezzel segíti a vállalatok innovációs munkáját. Az FB tavalyi javaslata nyomán
ennek áttekinthetősége is javult.
Kiegészíti mindezt, hogy az év során a hazai nyomtatott és elektronikus
sajtóban több mint 500 tudósítás, interjú jelent meg a Szövetség tevékeny-
ségéről.

8. A Szövetség .
A tagdíj-bevételek fő vonalaikban az előirányzottaknak megfelelően alakultak.
A tagok az esedékes tagdíjak 90 %-át (a budapesti tagok 92%-át, a régiós
tagok 86%-át) fizették be, mely hasonló az előző évi tagdíjfizetési arányhoz.
Az egyéb (például: pályázatokból származó, vagy rendezvényekkel kapcso-
latos) bevételek is igen jelentősek.
A Szövetség minden ügyét – és az ezt
kiegészítő, minden ellenszolgáltatás nélkül dolgozó közel százfős „háttér” –
intézi. Nem sok hasonlóan „takarékos” intézmény van gazdaságunkban.
A központi iroda könyvelését és adó-ügyintézését külső szerv (a Kertész Kft.)
végzi, e tevékenységben nem látunk problémát. Helytelennek véljük azonban,
hogy

.
Mindenképp pozitív fejlemény viszont, hogy az FB elmúlt évi jelentésében
hiányolt néhány előírt szabályzat elkészült.

Budapest, 2009. január 28.

Dr. Papanek Gábor,
az FB elnöke

inno-
vációs portálját

Hírlevele

gazdálkodása lényegében szabályszerű és kiegyensúlyozott

három fő központi titkársági létszám

a központi iroda, tavalyi kritikánk ellenére, továbbra sem rendelkezik
információkkal a regionális képviseletek kiadásairól

A vázoltak nyomán a Felügyelő Bizottság összességében jónak ítéli a Magyar
Innovációs Szövetség 2008. évi munkáját, gazdálkodását, és javasolja a
Közgyűlésnek a Szövetség éves beszámolójának az elfogadását.
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