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IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS
TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY

A Magyar Innovációs Szövetség írta ki az Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versenyt, melyre 15-20 év közötti fiatal tehetségek jelentkezhetnek
m önálló in
novat

Az 1991/92. é
– –

nió Fiatal Tudósok Versenyéhez.

Az eddig megrendezett 19 Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny leg
fontosabb mutatói láthatók grafikonon:

első alkalommal

űszaki, természettudományi, környezetvédelmi, valamint matematikai területről -
ív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő, ill. tudományos munka eredményével.

vi I. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny megrendezésével
Magyarország számára lehetőség nyílott arra, hogy Középkelet-Európából elsőként 1992-ben
csatlakozzon az Európai U

-
a közvetkező

1991-ben
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Pályázat Elfogadott pályázat Díjazottak

Összesítve, a 19 év során eddig beérkezett
a a kidolgozását a második fordulóra, és összesen 307 díjat osztottunk ki.

ámogatása végett egy éven ke
resztül, havonta részesülnek ösztöndíjban, melynek értéke havi 30 000 Ft az I. díj (max. három)
esetén, havi 20 000 Ft a II. díj (max. három) esetén, havi 10 000 Ft a III. díj (max. négy) esetén.

2260 db pályázat közül a zsűri 1068 db pályázatot
fogadott el, s javasolt

A díjazott fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének t -
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A ZSŰRI EDDIGI ELNÖKEI

-

:

1992 ÓTA TAGJAI A BÍRÁLÓBIZOTTSÁGNAK:

AZ ELMÚLT 20 ÉV SORÁN A BÍRÁLÓ
BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN RÉSZT VETTEK,
ILL. VESZNEK:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

, a VARIHOLD Kft.

, ipari és kereskedelmi
miniszter

akadémikus, MTA
SZTAKI

akad

vez

a BME egyetemi
tanára

ök, Puskás Tivadar
Közalapítvány

akadémikus, a Ma
gyar Tudományos Akadémia alelnöke

akadémikus,
MTA

ációs
Szövetség tiszteletbeli elnöke

egyetemi tanár,
Debreceni Egyetem

akadémikus,
MTA SZBK Enzimológiai Intézet

helyettes
dési és Közoktatási Minisztérium

elnök, M

ügyvezető igazgatója, a MENTOR
Kisszövetkezet elnöke

émikus, az MTA
SZBK főigazgatója

érigazgató,
COVENT Tőke Befektető Zrt.

eln

-

ügyvezető igazgató,
Olajterv Holding, a Magyar Innov

államtitkár,
Művelő

SZH

(1992-93)

(2006- )

(1994)

(1995-2005)

(1996-1998)

(1998-)

Varga István

Dr. Latorcai János

Dr. Keviczky László

Dr. Ormos Pál

Bolyky János Antal

Dr. Gordos Géza

Dr. Kroó Norbert

Dr. Náray-Szabó Gábor

Dr. Pakucs János

Dr. Veress Gábor

Dr. Závodszky Péter

Dr. Báthory Zoltán

Dr. Bendzsel Miklós

Dr. Kőhalmi Zsolt

�

�

�

�

�

�

államtitkár, Ipari és
Kereskedelmi Minisztérium

egyetemi tanár,
Semmelweis Egyetem

elnök, N

gazdaságfejlesztési szak
államtitkár, Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium

helyettes álla

elnök, SZÁMALK Zrt.

KTH

-

m-
titkár, Nemzeti Erőforrás Minisztérium

(1993)

(2002-2005)

(2009)

(2007-2008)

(1996-)

(2010-)

Dr. Botos Balázs

Dr. Csermely Péter

Dr. Csopaki Gyula

Egyed Géza

Dr. Gloviczki Zoltán

Dr. Havass Miklós
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�

�

�

�

�

pítvány

akad

helyettes államtitkár, O

a NOVATech.Com 1.0
Innovációs Technológiai Üzleti Terv
Verseny gy

ő
,

az 1997. évi EU Fiatal Tudósok Verse-
nyének 3. helyezettje

ügyvezető igazgató,
Iparfejlesztési Közala

émikus, a
Szegedi Biológiai Központ főigazgatója

M

,

őztese

szabadalmi ügyviv ,
ARINOVA Szabadalmi és Védjegy Iroda

(2010-)

(1992-1994)

(2009-)

(1994-2007)

(1999-2002)

Ivánka Gábor

Dr. Kemény Tamás

Dr. Keszthelyi Lajos

Környei László

Kriston Ákos
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�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

, állalkozás-
fejlesztési Alapítvány megbízott ügy-
vezető igazgatója

, az Ipari -

őoktatási és
tudományos szakállamtitkár, OKM

őmérnök,
IKARUS Rt.

, a RUBIK ST

ékvezető egyetemi
tanár, BME

General Manager &
Director, GE Lighting

őmérnök,
ThyssenKrupp Presta Hungary Kft.,
az I. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Verseny győztese

a Magyar V

és Kereskedel
mi Minisztérium államtitkára

fels

ny. f

vezérigazgató,
EGIS Gyógyszergyár Rt.

elnök,
Konzumbank Rt.

újságíró,
a Felkínálom Alapítvány elnöke

ÚDIÓ elnöke

tansz

helyettes államtitkár,
Oktatási Minisztérium

egyetemi tanár,
Szegedi Tudományegyetem,
a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

fejleszt

(1993-1995)

(1993-)

(2006-)

(1995-1996)

(2009-)

(1992-1993)

(2007-2009)

(1995-2005)

(1995-1998)

(1994-)

(1992)

(2003-2006)

(2007-)

Kustos Lajos

Dr. Manherz Károly

Dr. Matolcsy Mátyás

Dr. Orbán István

Dr. Pázmándi Gyula

Pomezanski György

Dr. Sallai Gyula

Sipos János

Dr. Szabó Gábor

Várhegyi Csaba

Dr. László Jenő

Rubik Ernő

Dr. Szmola Ernő
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FŐVÉDNÖKÖK:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

akadémikus, tárca
nélküli miniszter, az Országos Műszaki
Fej

émikus,
művelődési és

űvelődési

államtitkár,
Nemzeti Erőforrás Minisztérium

lesztési Bizottság elnöke

, a Magyar Nemzeti
Bank elnöke

, ipari és kereskedelmi
miniszter

, akad
közoktatási miniszter

, ipari és kereskedelmi
miniszter

, az OMFB Tanács
elnöke

, m és
közoktatási miniszter

, oktatási miniszter

, oktatási miniszter
(2001)

, oktatási és kulturális
miniszter

, tudománypolitikai és
kutatásfejlesztési tárca nélküli miniszter

(1991)

(1991)

(1992)

(1993)

(1994)

(1995- 97)

(1996- 97 és 2002-2005)

(1998-2000)

(2006-2009)

(2008)

19

19

(2010-)

Dr. Pungor Ernő

Dr. Bod Péter Ákos

Dr. Szabó Iván

Dr. Mádl Ferenc

Pál László

dr. Bihari István

dr. Magyar Bálint

Pokorni Zoltán

dr. Pálinkás József

Dr. Hiller István

Dr. Molnár Károly

Dr. Hoffmann Rózsa
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� f

ógyszergyár Nyrt.,

a III. Ifjúsági Tudományos és Innovációs

Tehetségkutató Verseny 2. helyezettje

őosztályvezető-

helyettes, EGIS Gy

(2010-)

Dr. Volk Balázs



TÁRSZERVEZŐK

FŐTÁMOGATÓK

TÁMOGATÓK

:

:

KIEMELT :

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Művelődési és Közoktatási

Covent Tőke Befektető Zrt. (1991)

Minisztérium (1995-)

Duna Televízió (1998-)

Magyar Hitel Bank Rt. (1992)

Magyar Televízió (1993)

Iparfejlesztési Közalapítvány (1994-2005)

Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (2006-2009)

ÁB-AEGON Általános Biztosító Rt.

BorsodChem Nyrt.

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

Corvinbank Rt.

Digital Equipment Hungary Ltd.

TÁMOGATÓK:

�

�

�

�

�

�

�

�

77 Elektronika Kft.

British Council

Chinoin Rt.

EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

Ericsson Magyarország

Értelmiségi Szakszervezeti Tömörülés

HUDEFO

Alapítvány a Műszaki Haladásért

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Elektrosoft Rt.

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

GE Hungary

GRP Plasticorr Kft.

HILL International

Infopark Zrt.

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Intel Co.

Inter-Europa Bank Rt.

Ipari Fejlesztési Bank Rt.

Magyar Gazdasági Kamara

Magyar Hitel Bank Rt.

Magyar Szabadalmi Hivatal

Magyar Telekom Nyrt.

Magyar Tudományos Akadémia

MEHIB Magyar Exporthitel Biztosító

MOL Magyar Olaj- és Gázipar Rt.

i Fejlesztési Bizottság

Pannon GSM Rt

Puskás Tivadar Közalapítvány

Rubik Innovációs Alapítvány

T-Mobile Magyarország Rt.

Varihold Kft.

Vivendi Telecom Hungary

Volán Elektronika Rt.

Jövő Háza Központ Kht.

Művelődési és Közoktatási
Minisztérium

Országos Műszak

Sanatmetal Kft.
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Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Te
hetségkuta

gatást nyújtottak a szponzorok
(t ek támogatás nélkül
sem a hazai versenyek megszervezése, sem a
nemzetköz

lehetséges.

-
tó Verseny megrendezéséhez, a

fiatalok ösztöndíjaihoz, illetve a nemzetközi
versenyekhez történő kiutaztatáshoz jelentős
anyagi támo

ársszervezők), mely

i versenyekre történő kiutaztatás
nem lett volna
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MÉDIATÁMOGATÓK:

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

96 Kreatív Design Stúdió Kft.

Csodák Palotája

Echo TV

Élet és Tudomány

Hír TV

Magyar Nemzet

Magyar Televízió

Pesti Hírlap Kft.

Természet Világa

Tv2

Új Magyarország

Világgazdaság

Zsiráf Diákmagazin

Figyelő
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�
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�

�

�

�

�

�

�

�

Innomed Medical Zrt.

Kürt Computer Kft.

Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány

MÁV Zrt. Személyszállítási Üzletág

Medicor Holding Rt.

MKB Bank Nyrt.

Munkaügyi Minisztérium

Novofer Alapítvány

Pro Renovanda Cultura Hungariae
Alapítvány

RÁBA Rt.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

SBG&K Szabadalmi és Ügyvédi Irodák

Siemens Zrt.

SZÁMALK Rt.

T-SILOX Kft.

TÜV Rheinland Hungária

Vállalkozás Verseny Tisztesség
Alapítvány

MHB Magyar Műszaki Haladásért
Alapítvány

Műszaki és Természettudományi
Egyesületek Szövetsége
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NEMZETKÖZI IFJÚSÁGI VERSENYEK

EURÓPAI UNIÓ FIATAL TUDÓSOK VERSENYE

Philips

Évente 25000 fiatal

Budapest

háromnapos kiállítással
személyes beszélgetés során

tudós, ill. tudósjelölt
(elsősorban középiskolás)

10 oldalas, angol nyelvű leírást

Az Európai Bizottság Kutatási Főigazgatósága 1988 óta szervezi hivatalosan a Fiatal Tudósok
Versenyét. Ezt megelőzően a

indul az egyes eur
s versenyeken. Az

EU-döntő lehetős országból érkező
fiatalok sz

Az EU-döntőt először 1989-ben rendezték meg
Brüsszelben, és azóta minden évben más európai
ország látja vendégül a fiatal diákokat. Az európai
döntők színhelyei sorrendben az alábbi városokban
voltak: Brüsszel, Koppenhága, Zürich, Sevilla, Berlin,
Luxemburg, Newcastle, Helsinki, Milánó, Portó,
Szaloniki, Amszterdam, Bergen, Bécs,

-

Az ifjú tudósok európai döntője kétlépcsős. A részt-
vevő országok által kiválasztott legjobb pályamun-
kákról a nemzetközi bírálóbizottság előzetesen egy
legfe kap. Ezt
k ően egy ötött
döntőn a zsűritagok

őződnek meg a versenyzők felkészültségéről, és
alakítják ki a végleges sorrendet.

cég 20 éven keresztül rendezte meg a versenyt.

átlagosan
ópai

országokban meghirdetett országo
éget nyújt a 35

ámára, hogy bemutassák tudományos
eredményeiket, önálló munkájukat.

,
Dublin, Moszkva, Stockholm, Valencia, Koppen
hága, Párizs, Liszabon.

ljebb
övet egybek

gy

Év

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Helyezések

III., III.
II.

III.
I.

III. + 2 különdíj
II. + 2 különdíj

1 különdíj
I., II. + 2 különdíj

1 különdíj

II. + 2 különdíj
I. + 2 különdíj

III. + 1 különdíj
I. + 1 különdíj

–

–

–

A MISZ által az EU-dönt re delegált fia
talok eredményei:

ő -
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Az EU Fiatal Tudósok Versenye, 1994-2010
ág)(A legjobb 10 orszMagyarország 1994-t

észe
sülhettek díjazásban. Minden
évben három 1., három 2., ill.
három 3. díjat osztanak ki,
melyek 3500-7000 eurós pénz
jutalommal járnak.

ományos versenyeken,
ill. rendezvényeken, pl. az
USA-ban, Londonban, Stock
holmban, valamint tanul
mányútra utazhatnak európai
kutatóintézetekbe.

Az elmúlt 17 évben elért díjak, ill. különdíjak ös zesítése alapján, Magyarország az el kel
észtvev ópai országok éremtáblázatán.

ől teljes
jogú résztvevővé vált, azaz a
magyar versenyzők is r -

-
Továbbá a

helyezettek különdíjként részt
vehetnek hasonló célokat kitű-
ző tud

-
-

s ő ő 3.
helyet foglalja el a r ő eur

47

Ország

Magyarország

Németország
Lengyelország

Nagy-Britannia
Írország
Franciaország
Ausztria
Spanyolország
Svájc
Hollandia

I.

4

14
6

5
6
1
4
1
4
1

II.

4

11
7

1
2
4
1
2
1
3

III.

8

5
6

7
4
6
4
6
4
3

díjak

16

30
19

13
12
11
9
9
9
7

különdíjak

14

28
17

17
9

13
14
9

13
4
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INTEL ISEF NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS VERSENY

olimpiája
egymilliós

3 millió

Bernáth
Gábort 4 els íjjal Rátai Dánielt
hat els íjjal

ő d
ő d

A 21 év alatti fiatalok részére meghirdetett Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyt
(Intel ISEF) 1950-ben rendezték meg el ször Philadelphiában, majd ezt követ en minden évben
Észak-Amerika valamelyik nagyváros biztosít helyszínt a rangos eseménynek. Az Intel ISEF
célja, hogy elismerje és díjazza a világ legélesebb elméj ósait, és tudományos és
technológiai ismereteik további tökéletesítésére buzdítsa ket.

Az Intel ISEF az egyes országokban rendezett tudományos versenyek , rendez je a
Society for Science & Public. A dönt be bejutott diákok abból a körülbelül mez nyb l
kerülnek ki, akik az Intel ISEF-hez kapcsolódó helyi tudományos versenyeken – Magyar
országon az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny – szereznek gy zelmet

világszerte.

A többlépcs s selejtez án ma már
mintegy 1200 fiatalt (950 projekt) hívnak meg a ren
dezvényre az USAösszes államából, valamint továb
bi 40 országból.

A különböz óriákban induló fiatalok
dollár érték íj és ösztöndíj elnyeréséért szállnak
versenybe. A meghívott versenyz kt l a nemzetközi
zs ri egy legfeljebb 15 oldalas angol nyelv írást
kér el zetesen a projektr l. Ezt követ en a kiállítással
egybekötött dönt n a neves zs ritagok személyes in
terjúk során gy z dnek meg a versenyz k felké
szültségér l, és alakítják ki a végleges sorrendet.

A nemzetközi zs ri példa nélküli elismerésben ré
szesítette a Magyar Innovációs Szövetség által de
legált fiatal feltalálókat, az 1999. évben

, míg a 2005. évben
, többek között az Intelnek a legjobb

teljesítményért felajánlott díjával jutalmazta.

ő ő

ű fiatal tud
ő

ő
ő ő ő

-
ő

ő ő versenyek alapj
-
-

ő kateg
ű d

ő ő
ű ű le

ő ő ő
ő ű -

ő ő ő -
ő

ű -
-

Év

1999, Philadelphia

2005, Phoenix

1995, Hamilton
1996, Tucson
1997, Louisville
1998, Forth Worth

2000
2001
2002, Louisville
2003, Cleveland
2004, Portland

2006, Indianapolis
2007, Albuquerque
2008, Atlanta
2009, Reno
2010, San Jose

, Chicago
, San Jose

Helyezések

4 db I.

6 db I.

I., III.
I.

különdíjak
különdíj

különdíj

IV.

III.
II.

II. + különdíj

–

–
–

–
–
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NEMZETKÖZI ÉL VILÁG KUTATÓ HÉT,
SVÁJC

STOCKHOLM INTERNATIONAL YOUTH
SCIENCE SEMINAR (SIYSS)

Ő

A Schweizer Jugend Forscht 1989 óta évente meg
rendezi a Nemzetközi Él világ Kutató Hetet a Svájci
Alpokban, melyre a Magyar Innovációs Szövetség is
delegál fiatalokat. A rendezvényen évente 24 fiatal
kutató vehet részt Svájcból és a világ minden tájáról.
Magyarországról 1998-ban el ször, majd 2005-t l
kezdve minden évben részt vett egy-egy fiatal.

Az egyhetes tábor alatt a résztvev k választanak egy
saját kutatási témát az ökológia, a növények vagy az
állatok viselkedésével kapcsolatban. Megfigyelése
ket végeznek, adatokat gy jtenek, rendszerezik és
elemzik azokat, majd egy tanulmányban és egy el
adásban ismertetik eredményeiket.

A „The Stockholm International Youth Science Semi
nar (SIYSS)” e hetes szeminárium fiatal tudósok
részére, melyet a Nobel-díj átadásával egybekötve
szerveznek. A tehetséges fiatalok 1976 óta találkoz
nak minden év decemberében Stockholmban, ahol
megismerkednek a svéd tudománnyal és kutatással.

ASIYSS résztvev it különböz ódon választják ki a
sze vez k, egyesek közülük a hazai tudományos ver
senyek gy ztesei, melyet a résztvev ágok szer
veznek, míg mások a Svéd Fiatal Tudósok Szövet
ségét képviselik. Többeket sikeres egyetemi tanul
mányaik alapján választanak ki.

A SIYSS-en való részvétel két dologban közös: a magas fokú érdekl dés a természettudományok és a kí
váncsiság más kultúrák és emberek iránt.

Minden év decemberében hozzávet legesen 25 résztvev és 25 év közöttiek), kb. 18 különböz ágból
érkezik és látogatja meg a szemináriumot. A SIYSS magyarországi partnere a Magyar Innovációs Szövetség.
Az elmúlt 10 évben összesen 12 magyar fiatal vett részt ezen a rangos eseményen.

-
ő

ő ő

ő

-
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-
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LOND N INTERNATIONAL YOUTH
SCIENCE FORUM

O

CHINA ADOLESCENT SCIENCE &
TECHNOLOGY INNOVATION CONTEST
(CASTIC)

The London International Youth Science Forumon
(LIYSF) 1959-t l kezdve minden évben közel 250 k
tató diák gy lik össze, közel 60 országból, 5 kon
tinensr l. A Magyar Innovációs Szövetség 2003 óta
delegál tehetséges fiatalokat az eseményre, s azóta
összesen 13-an vettek részt az eseményen.

A program résztvev i bekapcsolódnak ismert tudó
sok el adásaiba, a világot érint ányos témájú

szemináriumokba, vitákba, megbeszélésekbe.
Meglátogatnak:

ipari területeket és kutatásokat
londoni, oxfordi és cambridge-i akadémiai kutató központokat
a Tudományos Múzeumot és a Természettudományi Múzeumot,
ill. társasági eseményeken vesznek részt.

A résztvev k két héten keresztül együtt laknak, nemzetközi közösséget alkotva, kicserélik öt
leteiket és tapasztalataikat, és ezáltal váltják valóra a Science Forum célját: mélyebb betekintést
nyújtani a tudományba és alkalmazni azokat az emberiség hasznára. 2003 óta összesen 13
mag ar fiatal vett részt

1985 óta minden évben megrendezik a „China
Adolescent Science & Technology Innovation Con
test” elnevezés ás-más kínai városban.
A verseny célja, hogy el segítse a kreatív gondolko
dást és tanulást a diákok között, tudományos és m
szaki területen. A 9-18 éves diákok 3 korcsoportban
mérik össze tudásokat (általános iskolás, középiskola
alsó tagozatos, középiskola fels

A versenyre évente több mint 500 diák kvalifikálhatja magát Kínából, Hong Kongból és
Makaóról. A külföldr l érkez ákok vendégként csatlakozhatnak a megmérettetéshez. A leg
jobb nemzetközi projekteket különdíjjal jutalmazzák. A Magyar Innovációs Szövetség els

ívást a rendezvényre, s azóta összesen 9 magyar fiatal vett részt
az eseményen

ő u-
ű -

ő

ő -
ő ő tudom

ő -

y .

-
ű versenyt, m

ő -
ű-

ő tagozatos).

ő ő di -
ő al-

kalommal 2007-ben kapott megh
, többek között a képen látható Gilyén András és Sik Gergely.

�

�

�

�
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EU FIATAL TUDÓSOK VERSENYE
BUDAPESTEN

Az Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének 15.
nemzetközi dönt jét 2003-ban a Magyar Innovációs
Szövetség rendezte meg Budapesten, melyre els

ült sor egy EU-hoz csatlakozó ország
ban. A rendezéshez való jogot 2001-ben nyertük el,
majd a 2002. évi bécsi versenyen mutattuk be a ren
dezvény tervét.

A több mint összeköltsége közel 150
millió Ft volt, melyet 75 %-ban az EU, 25%-ban a ren
dez él finanszírozott.

AMagyar Innovációs Szövetség a grafikai tervezés és
nyomdai el állítás után küldte el a 15. EU
Fiatal Tudósok Versenye benevezési kiadványát és

rlapjait, ahonnan 75 pályázat képvisel it, összesen
hívtunk meg.

ő
ő

alkalommal ker -

-

-
ő magyar f

ő

ű ő

két éves projekt

39 országba

110 fiatalt
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Év

2008

2009

2010

Helyezések

bronz medál

különdíj

arany medál

SUSTAINABLE WORLD PROJECT
OLYMPIAD, HOUSTON (I-SWEEEP)

A 2008-ban els
üldetése, hogy felkeltse az érdek

l dést a fenntarthatósággal kapcsolatos problémák
iránt, melyekkel az emberiség nap mint nap szem
besül, és praktikus megoldásokkal szolgáljon rájuk.
A Magyar Innovációs Szövetség a kezdetekt l fogva
delegál tehetséges fiatalokat.

A versenyen két korcsoportban és három f
óriában indulhatnak a 9-12 osztályos középiskolás

fiatalok. A három f ória az energia, a mérnöki
tervezés és a környezet. Minden f kategóriában oda
ítélnek korcsoportonként arany, ezüst és bronz ér
met is.

ő alkalommal Houstonban megren-
dezett verseny k -
ő

-

ő

ő kate-
g

ő kateg
ő -

-
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A résztvev k a Budapest Szállóban laktak, s
érkezésük utáni napokban ellátogattak a a
gyar Tudományos Akadémiára, megtekintet
ték a Paksi Atomer m vet, illetve egy folklór
est alkalmával bepillantást nyertek a hagyo
mányos magyar szokásokba is.

Ezt követ en a Millenáris Park Fogadó Épü
letében háromnapos kiállításon mérték össze
tudásukat a fiatalok. A rendezvény f véd
nöke sze
mélyesen köszöntötte a résztvev ket a meg
nyitóünnepségen. A résztvev k száma a sajtó
képvisel ivel együtt 350-400 f t tett ki, amely
b l 190 f ísér

Ezt követ en a kiállítási helyszínen megkez
d dtek a zs riinterjúk. A pályázatokat egy 12
tagú, nemzetközi zs ri bírálta el

között, professzor, az els
ópai rhajós vezetésével. A zs ri tagjai kö

zött szerepelt professzor is.

A verseny keretében, a meghívott vendégek
és a sajtó képvisel inek jelenlétében, Nobel-
díjas találkozóra is sor került. A
tudósoknak, Sir H. és I. pro
fesszoroknak, valamint az MTA elnökének
tehettek fel kérdéseket a fiatal tudósjelöltek
kötetlen formájú beszélgetésen.

A verseny ideje alatt különböz órakoztató
programokon vettek részt a fiatalok estén
ként, úgymint túra a Pálvölgyi-barlangban,
visegrádi várjáték, dunai hajókázás.
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ő
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ő sz
-

dr. Mádl Ferenc, köztársasági elnök

szeptember
22-24. Ulf Merbold

Prof. Ormos Pál

Nobel-díjas
Kroto Giaever
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Az esemény díjkiosztó ünnepségnek az
adott otthont, melyen többek között

, az EU K+F f igazgatója,
, gazdasági miniszter,

a Magyar Tudományos Akadé
mia elnöke és házelnök-
helyettes is köszöntötte a fiatalokat. A 12 f s
nemzetközi zs ri döntése alapján három ma
gyar versenyz összesen négy díjat kapott,
amely azóta is az eddigi legnagyobb magyar
siker a versenyek történetében.

A budapesti 15. EU Fiatal Tudósok Versenyé
r l a nemzetközi és a hazai sajtó nagy terjede
lemben számolt be. 18 államban, beleértve a
pán-európai médiát is, 56 riport jelent meg.
Magyarországon 84 cikket, ill. riportot közöl
tek a sajtóban, rádióban, a televíziós csator
nákon az EU-dönt r l.

A verseny résztvev i egy csoportot hoztak
létre a világhálón néhány nappal a verseny
után, és 2004 szeptemberéig 410 levelet írtak
egymásnak. 2004. októberében a 16. EU Ver
seny tagjai közül is többen csatlakoztak a cso
porthoz. Ezáltal a csoport létszáma 75 f r l 86
f re n tt és számos levél (86) íródott 2004
októberében is.

Ezen kívül a 15. EU Verseny kiemelked á
togatói számot generált a világhálón (www.
eucontest.hu), több mint 10 000 (60% nem
zetközi, 40% magyar) látogató nyitotta meg a
verseny honlapját 2003-ban és 2004-ben.
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Or
szágház
Achilleas Mitsos
dr. Csillag István Vizi
E. Szilveszter

dr. Szájer József

-

INNOVÁCIÓT NÉPSZERŰSÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK



MAGYAR FIATAL TUDÓSOK
TÁRSASÁGA

2005. szeptember 3-án, a Silvanus
Hotelben, az

ése,
hogy segítse a fiatal magyar kutató

ét, a fiatal tehetségek érvényesü
lésének megkönnyít

és által, a 2004. évben, ellenszavazat nél
kül elfogadott „a kutatás-fejleszté és a
technológiai innovációról” szóló törvénnyel.

A MAFITUD tagjai a Magyar Innovációs Szö
vetség által szervezett Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Versenyeken
díjazásban részesült és a hazai versenyhez
kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken
részt vett fiatalok.

2. országos találkozójának kereté-
ben alakult meg a Magyar Fiatal Tudósok
Társasága (MAFITUD), melynek célkitűz

k szakmai
előmenetel -

ését, az innovációs szem-
lélet elterjesztését, összhangban az Ország-
gyűl -

sről

-

visegrádi
Ifjúsági Tudományos és Inno

vációs Tehetségkut
-

ató Verseny eddigi díja-
zottjainak
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A szervezet klubszerűen műk dő t g, melynek keretén belül lehetős ző ren-
dezv -

-
érdéseiről, tov

A Klub folyamatos műk ben vezetős laszt, a jelenlegi vezetők:

ö ársasá ég van különbö
ények szervezésére, kiváló tudósok meghívására, hazai és nemzetközi innovációs fóru

mokon, kiállításokon való részvételre. A díjazottak saját tapasztalataik továbbadásával beszá
molhatnak egy-egy konkrét innovációs, tudományos terület gyakorlati k ábbá
segíthetik az új versenyekre kiutazók felkészítését.

ödése érdeké éget vá
.Burus Tünde, Ivánka Gábor, Kopiás Péter
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A eddigi találkozó :

Tehetségkiválasztás

z országos k

Helyszín:
Téma:

Helyszín:
Téma:

Helyszín:

Téma:

Helyszín:

Téma: „

Helyszín:
Téma:

ségek értékké
válásának lehetős geiről

Helyszín:

Téma:

Helyszín:

Téma: Nem az iskolának, a jövőnek
tanulunk

K+F eredmények hasznosítása, ill. a
spin-off cégek bemutatása

A szellemi tulajdonjog formái

Brain gain” (külföldön megszerzett
tudás hasznosítása Magyarországon)

A tudományos eredmények
hasznosításáról, ill. a tehet

é

Innováció és
(marketing)kommunikáció

„
”

2004. június 10.

2005. szeptember 2-3.

2006. február 3.

2006. szeptember 2.

2007. március 22.

2007. augusztus 31.

2008. szeptember 13.

Millenáris Park, Budapest

Silvanus Hotel, Visegrád

Magyar Szabadalmi Hivatal,
Budapest

Nádasdy Akadémia,
Nádasdladány

Graphisoft Park, Budapest

Nádasdy Akadémia,
Nádasdladány

Nádasdy Akadémia,
Nádasdladány

2009. szeptember 25.

2010. szeptember 10.

Helyszín:

Téma:

Helyszín:
Téma:

y
Kreativitás és innováció

Tehetségek, tehetséggondozás

Nádasdy Akadémia,
Nádasdladán

Makadám Mérnök Klub, Budapest

INNOVÁCIÓT NÉPSZERŰSÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK



MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

A Magyar Innovációs Szövetség 1991. évi III. közgyűl

amely a díjátadást megelőző nagy jelentős gű innov ósított meg, és ennek
révén kiemelkedő hasznot

,

műszaki, gazdas gi
előny
eredetiség, újszerűs

ése határozott az
megalapításáról. Az évente egyszer kiadott az a Magyarországon bejegyzett társaság
kapja, évben é ációt val

ért el.

Az Innovációs Nagydíj pályázati rendszerének kidolgozására és a pályázatok bonyolítására

1992. novemberében, mint alapítók létrehozták a Magyar Innovációs Alapítványt.

Az innováció értékelésének szempontjai a hazai és külföldi referenciák alapján:
az adott évben elért többleteredmény vagy többletárbevétel és egyéb á

ök
ég

társadalmi hasznosság.

�

�

�

�

�

�

�

I

a Magyar Innovációs Szövetség,
Zrt.,

az MKB Bank Nyrt. és
a Zöld Újság Zrt.

nnovációs Nagydíj
Nagydíjat

a COVENT Tőke Befektető
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1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

MOL Nyrt.

Kiskun Kereskedelmi és Nemesít

KÜRT Computer Kft.

Rába Rt.

Nitrokémia 2000 Rt.

Gabonatermesztési Kutató Kht.

Jura Trade Kft.

Innomed Medical Zrt.

77 Elektronika Kft.

ő Kft.

'

Környezetkímélő motorbenzin-gyártás a folyamatos
katalizátor regenerálású reformáló-4 üzem révén

Hibridkukorica nemesítés genetikai bázisának
megterem

ó ellátása

zámítógépes környezetben meg
áció-visszanyerés és -helyreállítás

ések

ése, hazai és
nemzetközi bevezetése

A búza biológiai alapjainak fejlesztése és annak
hatása a magyar búzatermesztésre

Rejtett Alakzat Technológia digitális hamisítás-
védelmi eljárás

TOP-X HF nagyfrekvenciás röntgengenerátor-
család

tése és a kukoricatermesztés hazai hibrid
vetőmaggal val

S sérült adattárolóról
történő inform

Futóműfejleszt

Új magyar növényvédő szer kifejleszt

Dcont Personal egyéni vércukormérő

A ízben 1993. január 21-én hirdette meg az Innovációs Nagydíjat
az 19 évben kiírásra került a pályázat.

Az eddigi tizennyolc pályázati felhívásra összesen beérkezett, 943 829 volt meg
valósult, sikeres innováció, és ezek közül 146 kapott k ációs díjat.

Az elmúlt tizennyolc évben nyert pályázatok:

z Alapítvány kuratóriuma első
92. évre vonatkozólag. Ezt követően minden

pályaműből -
ülönböző innov

Innovációs Nagydíjat
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További k ációs eredmények el
ismerését minisztériumok, ál
tal alapított jelenti. A díjak
ünnepélyes átadására 2001 óta az Orsz

ázi Termében kerül sor.

ített pályázatot díszoklevéllel
ismert el. A pályázatok összefoglalóit pedig külön

iemelkedő innov -
jelentős szervezetek -

ágház Fő-
rendih

Az Alapítvány valamennyi, a bírálóbizottság által
innovációnak minős

egy-egy innovációs díj
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2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

ComGenex Rt.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

3DHISTECH Kft.

SOLVO Biotechnológiai Zrt.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

és Szerviz Kft.

M
ági Kutatóintézete, a

ági Szaktanácsadó Bt.

Robert Bosch Power Tool Elektromos
Szerszámgyártó Kft.

Mediso Orvosi Berendezés Fejlesztő

TA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet, az MTA
Mezőgaz-das
ProPlanta 3M Mezőgazdas

Paksi Atomerőmű Zrt.

Com-Genex Mátrix Technológia

Paroxetin, a Rexetin új magyar antidepresszáns
készítmény hatóanyaga

Digitális szövettani laboratórium

ABC transzpor ter tesztreagens termékcsalád

Lisonorm , kombinált hatóanyag-tartalmú
vérnyomáscsökken ógyszer

NanoSPECT/CT in-vivo kisállat-vizsgáló rendszer

ágyázási szaktanácsadási rendszer és szoftver

ítium ionos fúrókalapács

-

tő gy

MTA TAKI-MTA MgKI költség- és környezetkímélő
tr

UNEO az első l

Teljesítménynövelés a Paksi Atomerőmű blokkjain

®

®
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kiadványban és innovációs portálunkon is
közzétette.

A Magyar Innovációs Nagydíjat, megalapí
tása óta kizárólag tárcák, szakmai és állami
szervezetek támogathatták, gazdasági társa
ságok nem.

Az elmúlt 18 évben az alábbi támogatók által
sikerült meghirdetni és sikeresen lebonyolí
tani a pályázatokat:

ésügyi és Vidékfejlesztési
Minisztérium

Informatikai és Hírközlési Minisztérium

Iparfejlesztési Közalapítvány

Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara

Magyar Szabadalmi Hivatal

Magyar Vállalkozás-fejlesztési
Alapítvány

Nemzetgazdasági Minisztérium

ás Minisztérium

Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal

ési Bizottság.

álló bírálóbizottsá

-

-

-

Földművel

Nemzeti Erőforr

Országos Műszaki Fejleszt

A kuratórium tekintélyes gazdasági és tudo-
mányos szakemberekből -

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

got kér fel az Innovációs Nagydíj odaítélésé
öke a mindenkori

érnök,
IKARUS Rt.

-
re, a zsűri eln

.

ny. főm�

�

�

�

�

�

igazgatóhelyettes,
MTA SZTAKI

f á
dasági és Közlekedési Minisztérium

ági
Kutatóintézet ké

elnök, N

vezérigazgató, a 2005.

őoszt lyvezető,
Gaz

, a 2008. évi inno-
vációs nagydíjas MTA Mezőgazdas

pviselője

emzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

évi
innovációs nagydíjas Richter Rt.
képviselője

(2007-)

(2007)

(2005-2006)

(2010-)

(2004-2007)

innovációs
területet felügyelő miniszter

1993 ÓTA TAGJA A BÍRÁLÓBIZOTTSÁGNAK:

Dr. Matolcsy Mátyás

AZ ELMÚLT 18 ÉV SORÁN A BÍRÁLÓ
BIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN RÉSZT
VETTEK, ILL. VESZNEK:

-

Dr. Bakonyi Péter

Dr. Balogh Tamás

án igazgat

Boda Miklós

Bogsch Erik

Bedő Zolt ó
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Beadott pályázatok Innovációnak minősített pályázatok Díjazott innovációk

A Magyar Innovációs Nagydíjon szerepelt pályázatok, 1992-2009
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MAGYAR INNOVÁCIÓS KLUB

A Magyar Innovációs Szövetség – annak érdekében, hogy az évente meghirdetett „Innovációs
Nagydíj” minél szélesebb ismertségre és elismertségre tegyen szert Magyarországon – kezde
ményezte a Magyar Innovációs Klub megalakítását, mely a Gazdasági Fórum ’97 keretében,
1997. október 30-án, a Kempinski Hotelben .

ése, hogy segítse a magyar gazdaság európai integrációjához szükséges hazai
kutatás-fejlesztési, illetve innovációs feltételrendszer kialakítását, az innovációs szemlélet el
terjesztését. A Klub tagjai 1992 óta Innovációs Nagydíjon innovációs díjat nyert valamennyi
vállalat, ill. intézmény (jelenleg 112). A Klub tagsága az Innovációs Nagydíjon innovációs díj

ül.

ítheti, felgyorsíthatja a hazai innovációs szemlélet
kialakulását, az inn

és arról, hogy ez a fajta progresszív gondolkodásmód, ill. innovációs szem
l öket hozott számukra, és a díj elnyerése mennyiben változtatta meg vagy
mennyiben segítette ennek a gondolkodásmódnak vállalkozáson belüli elterjesztését, ill. a
vállalkozás sikerét.

ödése érdekében tagjai közül elnököt választ. A Klub keret
ég van különbö ények

szervezésére, vendégek meghívására.

A Klub eddigi elnökei

, a MOL vezérigazgatója

, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. elnök-vezérigazgatója

, a SCANSOFT-RECOGNITA Rt. vezérigazgatója

, a ’77 Elektronika M szeripari Kft. elnöke

-
re

került sor

A Klub célkitűz
-

ban
részesülő szervezetekkel automatikusan bőv

A Klub megalakításával egy olyan társadalmi összefogást kezdeményezett az akkori OMFB és
a Magyar Innovációs Szövetség, amely előseg

ovációs gondolkodást. Ugyanakkor a díjazottak saját tapasztalataik tovább-
adásával beszámolhatnak egy-egy konkrét vállalat innovációs politika, innovációs stratégia gya-
korlati kérdéseiről -
élet milyen előny

A Klub folyamatos műk én belül
helyszíni információcsere, alkotó párbeszéd formájában lehetős ző rendezv

:

ű
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�

�

�

(1997-1998)

(1999)

(2000-2004)

(2005-)

Mándoki Zoltán

dr. Bogsch Erik

dr. Reszler Ákos

Zettwitz Sándor
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MISZ NAGYVÁLLALATI KLUB

Szövetségünk a 200 ében végzett nagyvállalati felmérése egyik eredményeként fel
ismerte azt az igényt, hogy a nagyvállalatok kutatással, fejlesztéssel és inno

álkozhassanak rendszere ötetlen formában tárgyaljanak meg
egy-egy a köz é ésére számot tartó témát – alkalmanké

ívásával é ére reagálva –, beszélgessenek az aktuális problémákró

Az Innovációs Szövetség keretein belül az Innovációs Nagyvállalati Klub alakuló ülésére 2007.
május 31-én került sor Budapesten, a Makadám Mérnök Klubban. Amegalakulás óta összesen 10
alkalommal került sor találkozóra.

A Klub elnöke , a MISZ általános elnökhelyettese.

7. első fel -
vációval foglalkozó

vezetői tal sen, és egy klubszerű k
rdeklőd nt egy-egy elismert vezető

megh s bevezetőj l, teendőkről.

A Klubhoz bármely nagyvállalat képviselője csatlakozhat rendszeresen, vagy akár csak egy-egy
alkalommal is.

Monszpart Zsolt

INNOFORUM

Az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze
életre hívását az a felismerés szorgalmazta,
hogy számos K+F eredmény, találmány, szel
lemi termék vár hasznosításra és piaci be
veze

éstá
és nem ismerik

azokat a szervezeteket sem, amelyek segít
séget nyújthatnak számukra. Ugyanakkor
egyre t

nkrét üzlet, vállalkozá égét.

-
-

tésre, mivel tulajdonosaik nem találnak
megfelelő partnert, tők rsat, nem rendel-
keznek kellő tapasztalattal,

-

öbben ismerik fel az innovációban rejlő
ko s lehetős

Az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze
lehetős -

-
-

akaró befek-
tetők, v -

nő tal -

Az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börzét
első

éget adott a szellemi terméket, ill. a hasz
nosítással kapcsolatos szolgáltatást eladni szán
dékozó cégek, intézmények, ill. az ilyen ter
méket és szolgáltatást vásárolni

állalkozók, ügynökségek szervezett for
mában törté álkozására, személyes kapcso
latok kialakítására.

ízben 1993-ban rendeztük meg a Gellért
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Szá év
júniusában megszerveztük. A

ál
tatások, mint például alapítványi, inkubátor
házi, innovatív vállalkozási, iparjogvé

ácsadá ki
információk és technológia közvetítés.

llóban. Ezt követően 2007-ig minden
résztvevők a ren-

dezvények helyszínén folyamatosan és in-
gyenesen igénybe vehettek különböző szolg -

-
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kockázati tőke, marketing tan s, műsza
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Az alábbi táblázat a kiállítók számát mutatja be, évre:évről-

MAGYAR INNOVÁCIÓS NAPOK STUTTGARTBAN

Baden-Württemberg-ben 2002. június 27. és 29. között Szövetségünk Magyar Innovációs Napokat
szervezett, melynek keretében mutatkozott be. A sikeres rendez
vény a Stuttgarti Magyar Kultúrintézet kezdeményezésére, az Oktatási Minisztérium támogatásával

.

A rendezvény a hazi Innoforum szellemisé ég
nyílt a szellemi terméket, ill. a hasznosítással kapcsolatos szolgáltatást eladni szándékozó cégek,
valamint a vásárolni akaró befektet állalkozók közötti találkozásra. A kiállításon, a Gazdaság
Háza nyílt napján több száz látogató fordult meg.

, a stuttgarti Magyar Kulturális Intézet igazgatója által levezetett szakmai napon több
mint százan hallgat ókat ( á

, az OMFB elnö , BME-rektor, , az ITDH ve
zérigazgatója). Baden-Württembergi ré ián részt vett két államtitkár, valamint több
neves közéleti személyiség is.

Szövetségünk a háromnapos rendezvényre szí ányt jelentetett meg, benne rész
letesen bemutatva a kiállítóként álllakozásokat.

-

valósult meg

géhez hasonló céllal került megrendezésre, ahol lehetős

ők, v

ták meg a magyar előad , OM K+F főoszt lyvezető,
ke, -

szről a konferenc

nes, ismertető kiadv -
szereplő magyar v

30 magyar innovatív vállalkozás

Kurucz Gyula
Dr. Balogh Tamá

László Ákos Skultéti Vilmos
s Dr.

Palkovics Dr. Detrekői
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„ ” ÁGOS
DESIGN PÁLYÁZAT
LÉPÉS A JÖVŐBE ORSZ

Az első L vőbe orsz -

ogramok részét alkotta, a tárgyteremtő,
k ő
tev vőt c -

A pályáza-
ton hazai és külföldön élő magyar alkot k,
designerek, valamint főiskolai, egyetemi h -

ályázaton még nem
szerepelt és forgalomban még nem lévő olyan
t -

ő -

s elsősorban a j vendő letminős -
si lehetős

Az 1996. májusában meghirdetett pályázatra
197 jeligés pályamű bizott-
ság által kiemelt 46 pályamű 1996. novembe

sra a
. -

lyaműveket a
ki

Az elért sikerek alapján az eredeti elkép-
zeléseknek megfelelően a Magyar Innov -

ny szervezőbizotts -
vőbe

p -
-

beérkezett 114 pálya-
mű k -

rdeklőd

„ épés a jö ” ágos design pá
lyázattal, mely az 1996. évi millecentenáriumi
pr

örnyezet és életformáló, kapcsolatteremt
ékenységünk jelenét, valamint a jö él

zó szándékait akartuk felmutatni.
ó
all

gatók indulhattak. Pályázni lehetett minden
eddig meg nem jelent, p

árggyal, alkotással, tervvel, kutatási ered
ménnyel, mely közvetlenül a környezeti és
tárgykultúránkkal kapcsolatos – lehet leg fi
gyelembe véve nemzeti hagyományainkat – ,
é ö é égünk javí
tá égeivel foglalkozik.

érkezett. A bíráló
r

14-17. között került bemutatá
Összesen több mint 1700 ember te

kintette meg a legsikeresebb pá
állítás négy napja alatt.

–
– á

ciós Szövetség és a Magyar Design Kulturális
Alapítvá ága 1998-ban má
sodszor is meghirdette a „Lépés a jö ”

ályázatot a millecentenáriumi rendezvé
nyek keretében megindított események foly
tatásaként.

A második pályázatra
özül a legjobb 35 pályamunkát kiállí

táson mutattuk be a Pesti Vígadó Galériában
1998. november 25. és december 13. között,
ahol szintén nagy é ést keltve mintegy
1700 látogató tekintette meg.

Műcsar-
nokban
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A Lépés a jövőbe orsz

a 138 benyújtott
sokszínű p értékű p

űri
-

zervezők a
-

„ ” ágos design pályázat
bírálóbizottsága 2000-ben − a 3. alkalommal
meghirdetett pályázaton −

ályázatból 5 egyen ályázati
díjat és két különdíjat osztott ki az 1 millió
forintos díjalapból.

A zs által díjazott pályázatokból, valamint
további kiválasztott pályamunkákból (össze
sen 34) a s
ismét kiállítást rendeztek, ezúttal 2000. no
vember 29. és december 17. között.
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, f
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(1996)
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Pesti Vígadó Galériában

dr. Cserny József

dr. Antalovits Miklós

Dr. Bendzsel Miklós

Bánáti János

Dr. Beke László

Bottka Sándor

Demjén Imre

Horváth Márton

Jankovics Zsuzsanna

Király József

Kocsis András

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG ELNÖKE VOLT:

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG MUNKÁJÁBAN RÉSZT
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, oszt
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, f
á é ége
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és Formatervezési Egyetem,

Essen
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Oktatási Minisztérium Kutatás-
fejlesztési Helyettes Államtitkárság

ök, M

ötvösműv

ektorhelyettes,
Magyar Iparműv

őszerke tő, Duna TV

ügyvezető igazgat

űv

ályvezető, Duna TV
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Magyar Iparműv

őszerkesztő, MTV
Rt. Vizu lis Műv szetek Szerkesztős
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Műszaki

, eln SZH
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(1996, 1998, 2000)

(1996, 1998, 2000)

(1996, 1998, 2000)

(1998, 2000)

(1998)

(1996, 1998, 2000)

(2000)

(2000)

(1996)

(1996, 1998, 2000)

(1998)

(1996)

(2000)

(1996)

Kótai József

Kulinyi István

Lelkes Péter

Dr. Marosfalvi János

Dr. Müller Ferenc

Nagy T. Katalin

Dr. Pakucs János

Pauli Anna

Rák József

Sára Sándor

Simon Károly

Szemadám György

Prof. Stefan Lengyel

Dr. Szabó Gábor

Dr. Szarka Ernő
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NOVATECH.COM INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI
ÜZLETI TERV VERSENY

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), az INTEL Co. kezdeményezésére és támogatásával,
2006 óta minden évben meghirdeti Magyarországon − más közép- és kelet-európai országok
hoz hasonlóan − a , az USA-beli
„Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge” program részeként.

ítése; átü ú ógiák elterjeszté álló csapatok jelent
kezhetnek.Acsapattagok legalább egyikének egyetemistának vagy PhD-hallgatónak kell lennie.

á árjuk: F re; Mobil és wireless; Di
gitális otthon, fogyasztói elektronika; Kiskereskedelmi és fogyasztói szoftverek; Vállalati szoft
verek és IT; Energia és á állítás; Nanotechnológia; É ányok és biotechnológia.

ö ásodik helyezettje 10 000 USD pénzdíjat nyer,

-

A NOVATech.Com Verseny célja a fiatalok és csapattársaik üzleti, innovációs tevékenységének
előseg tő, jszerű technol se. A Versenyre 3-4 főből -

A terveket elsősorban az al bbi területekről v élvezetők, hardwa -
-

ram-elő lőtudom

Az előd ntő első helyezettje 20 000 USD, m vala-

A NOVATech.Com Verse ü
összefoglalójá és után, a második fordulóba jutottaknak, részle

tes üzleti tervet kell kidolgozniuk. A hazai két legjobb csapat pénzjutalomban részesül, és h
édeniük a tervet az Intel

szaké álló zs

ny négy lépcsős. A hazai versenyre az zleti terv 2 oldalas, angol nyel-
vű t kell beadni. Az előzsűriz -

ar-
madik lépésben, a középkelet-európai regionális döntőn meg kell v

rtőiből űri előtt.

NOVATech.Com, Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt

HARSÁNYI ISTVÁN-DÍJ

Harsányi István-díj a hazai menedzserképzés
előseg -

gi, a műszaki
mészettudományi felsőfok -

ló hallgatók menedzs-
ment, ezen belül az innovációs menedzsment
ismereteinek bőv nyos szintű fel-
dolgoz t hivatott előseg

-

ösztöndíj összege a pályamű-
vek sz játadásra a díjazott hallgató
felsőfok -

ett versenyen a zsűri 62 p

ítése, ill. a menedzsment ismeretek el
sajátítása céljából a gazdasá és a
ter ú intézmények
ben graduális és posztgraduális, valamint PhD-
képzés keretében tanu

ítését, tudomá
ásá íteni.

A díjat a Manager Képzés Alapítvány alapítot
ta 2001-ben, a Magyar Innovációs Szövetség
pedig 2004 óta szervezi és gesztorálja a
Harsányi István-díj pályázatot.

Az évente kiírt
ínvonala alapján kerül meghatározásra. Az ünnepélyes dí

ú intézményének évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén vagy egyéb rendezvényén ke
rül sor. Az elmúlt hét alkalommal meghirdet ályázatot, összesen 68
pályázót, ill. magas színvonalú munkáját részesítette Harsányi István-díjban.
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mint kijut a döntőbe, tő győztese tov

lis befektetőknek, ipari szakembereknek is.

első közép- és kelet-
európai regionális döntőj

A regionális döntőbe
Magyarországról a Jégzselé, az első

nanotech ital c. t tői

ációs Technológiai Üzleti
Terv Verseny regionális döntőj észtvevőj ből kiválasztott
16 döntős szerepelt. Magyarországról a Chemistry Logic c. terv fiatal készítői

t győztes csapat egyikeként, 10 000 $-os díjban
részesültek.

. A dön ábbi 25 000
USD-t nyer, valamint a publicitáson kívül a nyerteseket bemutatják
potenciá

2006. október 5-6-án, Szófiában rendezték meg a NOVATech.Com
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny

ét.

hat ország (Bulgária, Románia, Csehország, Törökország, Lengyelország,
ill. Magyarország) 49 pályázójából 13 pályázó jutott be. „

” erv fiatal készí – , , és
– a 2 000 $-os részesültek.

2007. október 5-én, Bukarest adott otthont a NOVATech.Com Innov
ének, melyen hét ország, több mint 70 r é

„ ” – ,
, és –, a ké

Kaliforniába

Kriston

B

Ákos Orosz Miháy Molnár Róbert Miklósi
József 3. díjban

érces Attila
Zinner Zoltán Chu Andrew Bangov Ivan

A HAZAI ÖDÖTT
SZEMÉLYEK:

MÉDIATÁMOGATÓ:

ZSŰRIBEN EDDIG KÖZREMŰK

TÁMOGATÓK:

�

�

�

�

�

�

�

, a MÁV-START Zrt.
vezérigazgatója, Szövetségünk általános
elnökhelyettese

, a SZÁMALK Zrt. elnöke
, a 3TS Venture Partners

befektetési igazgatója
, az Icegel ója

, a F ás és Egyetemista
Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke

, az A

Világgazdaság

ügyvezető igazgat
őiskol

ccess Befektetési
Alapkezelő Zrt.

�

�

�

INTEL Co.
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági
Minisztérium
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

(2006-)

(2007-)

(2009)

Monszpart Zsolt

Dr. Havass Miklós
Hradszki László

Kriston Ákos
Benkovics Péter

Hollmann Richárd
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A MAGYARORSZ ÖKE:ÁGI ZSŰRI ELN

� , az elan SBI Capital Partners vezérigazgatója, Szövetségünk alelnökeTzvetkov Julián

INNOVÁCIÓT NÉPSZERŰSÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK



MÉDIA DÍJ

A Magyar Innovációs Szövetség Média Díja az
innováció témájával foglakozó, újságírói, tudósítói
munkáért járó elismerés, melyet a Magyar Inno
vációs Szövets

ésén kerül
sor. A díjazottak az oklevélen kívül egy, az inno
vációt jelké ánszobrot kapnak.

-
ég elnöksége adományoz, évente.

Arangos elismerés 2006 óta kerül kiadásra. Az első
díjátadásra a Szövetség éves közgyűl t

-
pező porcel

200 évi Média Díj:

2006 évi Média Díj:

2007 évi Média Díj:

2008 évi Média Díj:

2009 évi Média Díj:

5.

.

.

.

.

�

�

�

�

�

�

�

az MTI tudósítója

a Magyar H

éklete

újságíró, a Felkínálom Alapítvány elnöke

a Nép

írlap lapszerkesztője

című mell

szabadság szerkesztője

Duna TV „ ”

Duna TV „Váltó”

Pekár Erzsébet

Faggyas Sándor

„ ”

Pomezanski György

Ötvös Zoltán

Heuréka

Napi Gazdaság Napi Innováció
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KONTRA GYÖRGY INNOVÁCIÓS DÍJ

Magyar Innovációs Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége által
é

szettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése és támogatása.

állású
észettudományokat vagy matematikát oktató tanárok pályázhatnak.

ösztöndíjat kapnak.

ációs Alapítvány által felkért áll.
Tagjai:

, tiszteletbeli elnök, Magyar Innovációs Szövetség
, Kutató Tanárok Országos Szövetsége

, vezérigazgató, MÁV-START Zrt.

A 2008 óta meghirdetett pályázatokon a zs ri összesen 8 tanárt részesített Kontra György
Innovációs Díjban, további három tanár pedig a Magyar Innovációs Alapítvány különdíjában
részesült.

közösen kiírt,
kétévente meghirdetett pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintű term -

A díjra hazai vagy határon túli magyar közoktatási intézményben, fő munkaviszonnyal
rendelkező, term

A díjazottak munkájuk elismeréseként és szakmai továbbképzésük támogatására egyszeri
150 000 forint összegű

A zsűri a Magyar Innov szakemberekből

ű

�

�

�

dr. Pakucs János
Fodor Erika
Monszpart Zsolt

THE TEHETSÉGKUTATÓ ÉS
TUDOMÁNYNÉPSZERŰS TŐ PROGRAMÍ

AMagyar Innovációs Szövetség tehetségkutató
és tudom í át, a THE-t
( ) 2008. február
20-án, a Millenáris Parkban a sajtó, a tudomá
nyos élet és a nagyvállalati szféra je

A THE Program célja, hogy felkeltse a fiatalok
érdekl d és természettudomá
nyok iránt, hogy növelje a tudomá

ö ük és sikerük szempontjából kulcsfontos
ságú, kutatás-fejlesztésben érdekelt vállalatok
kal.

ánynépszerűs tő programj

-
les képvise-

lői előtt jelentette be.

ő ését a műszaki -
nyos pályák

presztízsét, hogy a fiatalok közül felkutassa a
legtehetségesebbeket és összekapcsolja őket a
j vőj -

-

Tudományos, Hasznos, Emberi
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lent meg, melyeket

ünk. Az ingyenes
magazinnal elért diákok/hallgatók sz

A 11 lapszám ös
szesen 300 000 példányban került kinyom
tatásra.

A program másik eszköze, a
(www.the-online.hu),

nem csupán a THE Magazin elektronikus
változata, hanem egy önálló, internetes por
tál. Aktualitások, fórumok, b

ányi segédletek tudástár, tudós-adat
bázis, szavazások, hírlevél − ezek mind meg
találhatók rajta. Aportál átlagosan 5 000 egyé
ni látogatót vonz havonta, továbbá az Év
Campus Honlapja pályázaton 2009-ben kü
löndíjat nyert.

Az országos szintén fon
tos pillére a programnak. Az oktatási intéz
ményekkel (10 m és természettudo
mányos egyetemi é ábbá 50
válogatott középiskola)

ödési megállapodások értelmében a kam
pányok társadalmi- és oktatási célúak és a
THE program alapvet é éseit segítik.
2008-ban 60 db

átkeretet sikerült kihelyezni, amelyekkel
közel 300 000 diákot és hallgatót sikerült
elérni.

2009-ben címmel újabb elem
került bevezetésre, melyet az ország közép
iskoláiban mutatunk be.

ást tart az egyik szpon
zorvállalat

ó, majd egy m és
természettudomá

ása következik 15 percben. Végül a
programot egy látványos 30-40 perces ter

Budapesten, megyeszék-
helyeken, ill. a nagyobb városokban találha-
tó 100 középiskolában, illetve 20 egyetemi- és
főiskolai karon terjesztett

áma
meghaladta a 150 000 főt. z-

-

-
logok, multi-

médiás élő riportok, e-learning anyagok, ta-
nulm -

-
-

-

-
-

űszaki- -
s főiskolai kar, tov

kötött együttmű-
k -

ő c lkitűz
A1-es (60×85 cm) méretű pla-

k

-
A programstruktúra

alapján 20 perces előad -
képviselője. Ezt követően egy si-

keres fiatal kutat űszaki-
nyos egyetem, főiskola be-

mutatkoz
-

THE Közösségi
Portál és Tudásbázis

THE Plakáthálózat

THE Roadshow

72 A Program védnöke , tisz
teletbeli elnök.

álló THE Tudományos Tanács
felügyeli.

A tanács tagjai:

A THE program a fent említett célokat több
eszköz segítségével kívánja elérni. A folya
matos visszajelzések alapján az alább bemu
tatott eszközöket a célcsoporthoz igazodva az
évek során többször módosítottuk, illetve fej
lesztettük.

A program egyik eleme a „THE” Magazin.
2008 és 2009-ben összesen 11 alkalommal je

-
A THE Program szakmai és

tudományos hitelességét a hazai és nem-
zetközi tudományos élet kiváló akadémikus
képviselőiből

-
-

-

-

�

�

�

�

, MTA

, MTA

(MTA SZBK

Enzimológiai Intézet, kutató professzor)

ányok)

(Fizikai Tudományok)

(Biológiai Tudományok)

, MTA
(Műszaki Tudom

dr. Pakucs János

ELNÖK:

TAGOK:

Dr. Závodszky Péter

Dr. Gyulai Józse

Dr. Horváth Zalán

Dr. Damjanovich Sándor

f
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mészettudományos kísérleti bemutató zárja.
2009. december

ását is meghallgathatták a ré
ákok szá

özöt

200 óta alkalommal került bemuta
tásra.

ödve 2009-be
majd 2010-ben a második özép
iskolás versenyét, a c. p

be mindkét
évben öt vidéki intézmény fiataljai versenyeztek az MTA-n, végül a legjobb öt kö
zépiskola ver és felkészí áraik jutalomként eljuthat

úzeumba illetve a második év nyertesei Prágába.

2010-ben elindult a THE kezdeményezése is, melynek célja, hogy a leg
özösségi portált, a Facebook-ot felhasználjuk a t ítésére, a tu

dományos ismeretek, érdekességek disszeminációjára. Az el él, hogy a 16-28 éves
korosztályból minél több, de minimum 30 000 fiatal belépjen a létrehozott csoportba, és aktív tag
legyen. A csoportnak a Facebook-on jelenleg több mint 9200 aktív tagja van.

Siemens Zrt.

Sanofi Aventis Zrt.

Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt.

Audi

Informatikai Vállalkozások Szövetsége

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Magyar Villamo

Messer Hungarogáz Kft.

Webshark Kft.

Onlineprint Kft.

Millenáris Nonprofit Kft.

éig a programban egy jeles,
nemzetközileg elismert akadémikus 20 perces
előad sztvevők.
Egy-egy roadshow-n a résztvevő di -
ma 200 és 400 fő k t alakult, az iskola
méretétől függően. A tudományos showmű-
sor 9 58 -

A THE Program az MTA-val és az MSZH-val
együttműk n hirdette meg első,

online k -
á-

lyázatot. A 30 perces online tesztre közel kétezer középiskolás diák jelentkezett
. A döntőn -

senyzői tő tan tak a Body Check kiállításra, a
Bécsi Műszaki M ,

nép-
szerűbb k udományok népszerűs -

érendő c

s Művek Zrt.

Mátrai Erőmű Zrt.

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

„TeHEtséges vagy?”

közösségi portál

TÁMOGATÓK:
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MEET THE SCIENTIST

A „Meet the cientist” projekt a Magyar Inno
vációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egye
sület és az Amerikai Egyesült Államok Nagy
követségének kezdeményezése. Célja a ter
mészettudományok, illetve az amerikai ta
nulmán sítése, ma
gyar középiskolások körében.

A projekt sajtótájékoztatóval egybekötve
2010. november 19-én indult a budapesti
Arany János Általános Iskola és Gimnázium
ban. Az eseményen részt vett

, a MISZ, alelnöke, ,
oktat

, a XII. kerület polgármes
tere és , a Magyar Fulbright
Egyesület elnöke is.

A sorozat

ános Általános Is
kola és Gimnázium, Budapest

, a Pázmány Péter Ka
tolikus Egyetem és a Semmelweis Egye
tem egyetemi docense, „Az emberi moz
gás csodája: biológiai indíttatású aktív
végtagmozgások elemzése és mestersé
ges létrehozása”, 2010. december 2., PTE
Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és
Szakközépiskola, Pécs

, az Eötvös Loránd Tudo
mányegyetem adjunktusa, „

ínyi Ilona Gimná
zium, Nyíregyháza

S -
-
-
-
-

yi lehetőségek népszerű -
A program az

első fél évben négy fővárosi és hat vidéki is-
kolába látogat el, ahol a természettudomá-
nyok és a műszaki tudományok területén dol-
gozó, korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tarta-
nak népszerűsítő előadásokat.

-

ási és kulturális főpolgármester-helyet-
tes, -

előadásai 2010-ben:
, az MTA KFKI, Ré-

szecske- és Magfizikai Kutatóintézet pro-
fesszora, „Magyarok Amerikában – forró
nyomon az Ősanyag nyomában”, 2010.
november 19., Arany J -

-
-
-

-

-
Részecske-

gyorsítókkal az Ősrobbanás nyomában”,
2010. december 10., Zr -

�

�

�

dr. Greiner
István Csomós Miklós

Pokorni Zoltán
dr. Vass László

dr. Laczkó József

dr. Csanád Máté

Dr. Csörgő Tamás
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Az előadás előtti héten a helyszínt biztosító iskolában színes plakátok hívják fel a figyelmet a
közelgő eseményre. Továbbá az előadás rövid összefoglalóját tartalmazó szórólap kerül kiosz-
tásra az eseményen.

ővebb tájékoztatás, további információk olvashatók a találkozásokkal kapcsolatban,
illetve letölthetőek az előadások anyagai is. Ezen kívül egy Facebook-csoport is segíti a célok
elérését.

Arendezvényhez kapcsolódva 2010-ben elindult a program honlapja
is, melyen b

(www. )meetthescientist.hu

ÁRAMKÖRI
MODULRENDSZEREK

A találmány az elektronika tanítását előseg tő
oktat z, főleg k

svédett, mágneses,
tápfeszültséggel ellátott csatlakozók segítsé-
gével a digitális és analóg áramköri alap-
egységeket tartalmazó négyzet alapú mo-
dulok egy mozdulattal felhelyezhetők, le-
emelhetők, 90 fokkal elforgathat

-
hoz. A

levehető fedlapokon elhelyezett kapcsolás-
technikai szimbólumok, kezelőszervek, kijel-
zők, valamint a k sőbbi bőv -

-
zerek műk

n tekinthető

-
-
-

zközöket rendszeresen bemutattuk
hazai kiállításokon. A rendszer feltalálója,

1995 -

-

sű nem-

í
óeszkö özépiskolák számára.

A hordozótáblára polaritá

ók. Tetszés
szerint több hordozótábla is összekapcsolha
tó kiterjedt rendszerek megvalósításá

é ítésekere is alkal
mas, egységesen pozícionált vonalkapcsolá
sok révén, az áramköri rends ödése
a kapcsolási rajz szintjé át.
A Magyar Innovációs Szövetség által 1996 óta
menedzselt analóg, illetve digitális modul
rendszernek 2003-ra készült el a legújabb fej
lesztése, mely a mikroprocesszoros áramkö
röket mutatja be.
Az es

óta állandó kiállító
ként részt vett az évente megrendezett
INNOFORUM Hazai Szellemi Termék Bör
zén is.

A rendszerek 2006-ban San Fransiscoban, a
Science Education Conference-n, valamint
Baselben a Worlddidac 2006 elnevezé

Kemenczky Jenő
zetközi oktatási, tudományos konferencián és
kiállításon is bemutatásra kerültek. A kalifor-
niai és a baseli kiállításon a ’77 Elek

.

-

tronika
Kft támogatásával mutattuk be az áramköri
modulrendszereket.

Ma már országosan 26 szakközépiskolában,
összesen 61 rendszert használnak oktatási cé
lokra.
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