
Tisztelt Olvasó!

A Magyar Innovációs Szövetség 1990. december 14-én – 30 innováció iránt érdeklõdõ szervezet 

közremûködésével – olyan gondolatok jegyében alakult meg, amelyek az azt követõ években 

nagyjából megvalósultak. Az innováció gazdaságélénkítõ hatása az alapítás idõszakában még 

sem a közvéleményben, sem az államvezetésben nem volt elismert, de még felismert tény sem. 

Talán nem szerénytelenség azt állítanunk, hogy nem kis mértékben Szövetségünk erõfe-

szítéseinek eredményeképpen ma már az „innováció” természetes kifejezéssé és a gazdasági 

élet meghatározó  tényezõjévé vált. 

A Szövetség az innováció területén mûködõ különbözõ társaságokat, intézményeket hori-

zontálisan integráló, szakmai és érdekvédelmi szövetségként jött létre, és mûködik olyan szer-

vezetként, amely Európában a mai napig egyedülálló. Az alapító intézmények, vállalatok közül a 

még jelenleg is létezõ és mûködõ cégek egykori, ill. mai vezetõi ebben a kötetben emlékeznek 

meg  az  alapítás  történetérõl.

Szövetségünk a mai napig alapveto célkituzésének tekinti az innováció gyorsításának támo-

gatását, az ország innovációs képességének növelését. Tevékenysége, valamint a tagintéz-

ményeivel való kapcsolata alapvetoen két önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévo rend-

szerben valósul  meg:

¢szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés,

¢innováció élénkítését támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások.

A Szövetség  mûködtet, melyek élén egy-egy igazgató áll, akik rend-

szeresen  részt vesznek  a régió  innovációs  közéletében. 

Számos közhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban mûködünk közre. Alapító 

társtulajdonosként és szakmai befektetõként  létrehozását segítettük.

A Szövetség az  nõtte ki magát, és ma már minden 

hét regionális képviseletet

22 innovációs szervezet

egyik legjelentõsebb szakmai szervezetté
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International Youth Science Seminar-on és a rendezvény záróünnepségén, a 

. 

Továbbá évente tudunk díjazottat küldeni a kéthetes London International Youth Science 

Forumra, az International Sustainable World Project Olympiad-ra Houstonba, a China 

Adolescent Science & Technology Innovation Contest c. versenyre, valamint a svájci 

International  Wild  Life Research  Week-re.

Az 

, melyre elsõ alkalommal került sor egy kelet-

európai országban. A Mádl Ferenc, köztársasági elnök fõvédnöksége alatt megrendezett 

eseményen 190 fõ vett részt 39 országból. A versenyrõl a nemzetközi és a hazai sajtó nagy 

terjedelemben számolt be, 18 államban 56 riport jelent meg, Magyarországon 84 cikket, ill. 

riportot közöltek a sajtóban,  rádióban,  a  televíziós  csatornákon.

Az elmúlt években kiválasztott tehetségek (díjazásban részesült fiatalok) 2005. szeptemberében, 

Visegrádon megalakították a , melynek cél-

kitûzése egyrészt, hogy segítse a fiatal tudósjelöltek, a fiatal tehetségek érvényesülését, másrészt 

a rendszeres szakmai események révén a fiatalok egymás közötti szorosabb kapcsolattartására 

is lehetõséget ad.

A másik országos jelentõségû pályázatunk a Magyarországon bejegyzett vállalatok részére 

meghirdetett , melyet elsõ ízben az 1992. évre hirdettünk meg. Ezt 

követõen minden évben kiírásra került a pályázat. Az eddigi tizennyolc felhívásra összesen 

beérkezett 943 pályamûbõl 829 volt megvalósult, sikeres innováció, és ezek közül 146 kapott 

különbözõ innovációs díjat. További kiemelkedõ innovációs eredmények elismerését minisz-

tériumok, jelentõs szervezetek által alapított egy-egy innovációs díj jelenti. A díjak ünnepélyes 

átadására  2001  óta  az Országház  Fõrendiházi  Termében  kerül  sor.

Szövetségünk kezdeményezésére megalakult a , amelynek tagja az 

Innovációs  Nagydíj Pályázaton  innovációs  díjat  nyert valamennyi vállalat,  ill.  intézmény.

Szövetségünk felismerte azt az igényt is, hogy a nagyvállalatok kutatással, fejlesztéssel és in-

novációval foglalkozó vezetõi igénylik, hogy rendszeresen találkozhassanak, és egy klubszerû, 

kötetlen formában tárgyaljanak meg egy-egy közös témát. Az  

alakuló  ülése 2007.  május 31-én  volt, s azóta  rendszeresen  sor  kerül  a találkozókra.

Az  életre hívását az a felismerés szorgalmazta, hogy 

számos K+F eredmény, találmány, szellemi termék vár piaci bevezetésre, mivel tulajdonosaik 

nem találnak megfelelõ partnert, nem rendelkeznek kellõ tapasztalattal. Ugyanakkor egyre 

többen ismerik fel az innovációban rejlõ konkrét üzlet, vállalkozás lehetõségét. A börze elsõ 

ízben, 1993-ban került megrendezésre a Gellért Szállóban, majd ezt követõen 2007-ig minden 

év júniusában megszerveztük. A 15 év alatt összesen 584 kiállított témát tekinthettek meg a 

látogatók.  

Nobel-díj átadási 

ünnepségen

Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének 15. nemzetközi döntõjét 2003-ban a Magyar 

Innovációs Szövetség rendezte meg Budapesten

Magyar Fiatal Tudósok Társaságát (MAFITUD)

Magyar Innovációs Nagydíj

Magyar Innovációs Klub

Innovációs Nagyvállalati Klub

Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze
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szempontból megkerülhetetlen, és minden kutatás-fejlesztést, az innovációt érintõ kérdésben 

véleménye, szakmai állásfoglalásai meghatározó módon befolyásolják a döntéseket. A közvet-

len és közvetett tagok (csak vállalkozások, ill. intézmények) száma ma már megközelíti a hét-

százat. Képviselõinken, megbízottainkon keresztül mintegy  (pl. Nemzeti Kuta-

tási, Innovációs és Tudománypolitikai Tanácsban, a Magyar Akkreditációs Bizottságban stb.) 

közvetlenül is képviseljük tagszervezeteink érdekeit, ill. a Szövetség véleményét. Tisztség-

viselõink és vezetõ képviselõink évente közel 30 szakmai rendezvényen, konferencián tartanak 

elõadást,  illetve  fejtik  ki  véleményünket.

A Szövetség  az innovációs szféra egyik legnagyobb eseményének számít. A 

több mint 200 fõs rangos eseményen a Kormány, a Magyar Tudományos Akadémia és a szak-

mai társszervezetek  elsõ  számú vezetõi is részt  vesznek,  és  meg  is szólalnak.

Szövetségünk az elmúlt 20 év során több témában – összesen 

, ill.  jelentetett meg szakmai  kiadványt.

A Szövetség megalakulása óta mindig nagy figyelmet fordított arra, hogy elgondolásait, vé-

leményét, programjait a közvéleménnyel is megismertesse. Folyamatosan növelte elismertségét, 

a  rendszeresen szerepelt, évente  jelenik meg a Szövetség te-

vékenységérõl. 

A megalakulás óta  a tagintézményeken túl az innovációban 

érdekeltek szélesebb körét, a hazai innovációs szféra képviselõit – szakminisztériumokat, kü-

lönbözõ fõhatóságokat, társadalmi szervezeteket, szövetségeket, kamarákat, vállalkozókat – és 

egyéb érdeklõdõket is rendszeresen informálja, és jelenleg elektronikusan már több mint 2100 

címre juttatjuk  el. 

Szövetségünk 1994 óta rendelkezik saját honlappal, innovációs portálunkat 2010-ben több mint 

50 000-szer  látogatták  meg,  s hozzávetõleg  23  GB  adatot  töltöttek  le. 

Évente több ismert, országos jelentõségû, innovációt népszerûsítõ rendezvényt szervezünk. Az 

egyik az , melynek keretében több 

mint kétezer-ötszáz fiatalt mozgósítottunk, akik közül – akadémikusokból, professzorokból, 

gazdasági vezetõkbõl álló zsûri segítségével – kiválasztottunk 286 tehetséges magyar diákot. A 

kiválasztott (ill. díjazott) fiatalok komoly pénzjutalmat, és a fõiskolai, egyetemi felvételin 

többletpontokat kaptak, ma már sokan közülük elismert kutatók, fejlesztõk, tanárok és sikeres 

vállalkozók. 

Az elmúlt 17 évben elért díjak, ill. különdíjak összesítése alapján Magyarország a résztvevo 35 

európai ország „éremtáblázatán”  az  elokelo  3.  helyet  foglalja  el. 

Az Egyesült Államokban rendezett 

 (1500-1800 fiatal résztvevõ, 55-60 országból) Magyarország fiataljai – 

Szövetségünk révén – 1995 óta vesznek részt, ahol már sokszor értek el elsõ-második helyezést. 

Mindezeken túlmenõen 2001 óta egy-egy tehetséges fiatal részt vesz az egyhetes Stockholm 

20 testületben

éves közgyûlése

16 alkalommal – dolgozott ki 

tanulmányt, elemzést

hazai sajtóban közel ezer híradás

folyamatosan megjelenõ Hírlevél

Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny

„fiatal tudósok olimpiáján”, a Nemzetközi Tudományos és 

Innovációs Versenyen
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Dr. Pakucs János

 a Magyar Innovációs Szövetség

alapító elnöke
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c.  közösségi  csoport, amely  jelenleg  már több  mint  9000  aktív  tagot  számlál.

A a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület 

és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége 2010. november 19-én indította el a budapesti 

Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban. A mûszaki és természettudományokat, illetve 

az amerikai tanulmányi lehetõségeket népszerûsítõ projekt az elsõ fél évben négy fõvárosi és 

hat vidéki iskolába látogat el, ahol korábbi Fulbright-ösztöndíjasok tartanak népszerûsítõ elõ-

adásokat.

A középiskolákban folyó elektronika oktatás elõsegítése céljából született meg az 

. A Szövetség által 1996 óta menedzselt analóg, illetve digitális 

modulrendszerbõl -  2003 óta már a mikroprocesszoros áramköröket is bemutató rendszerrel 

kiegészülve  -  26 szakközépiskolában,  összesen  61  egységet használnak.

Az elmúlt 20 év sikereit, ill. eredményeit a választott tisztségviselõk, az önkéntes szakértõk 

társadalmi munkában végzett tevékenysége, illetve a szövetségi tagok, a szakmai partnerek és 

a támogatók, valamint a Szövetség titkárságának munkája nélkül nem érhettük volna el, a 

jubileum alkalmával ezúton is  köszönet  munkájukért. 

A Magyar Innovációs Szövetség tisztségviselõi, szakértõi közül, társadalmi munkában végzett 

kiemelkedõ szakmai munkájukért az elmúlt idõszakban -  a Magyar Innovációs Szövetség ja-

vaslata  alapján  -  13-an vehettek át  jelentõs  elismerést, állami  kitüntetést,  ill.  díjat.

Budapest, 2011. január

„Meet the cientist” projektet 

„Áramköri 

modulrendszerek” c. találmány

S

Stuttgartban 2002. június 27. és 29. között Szövetségünk szerve-

zett, melynek keretében 30 magyar innovatív vállalkozás mutatkozott be. A rendezvény a ha-

zai Innoforum szellemiségéhez hasonló céllal került megrendezésre. A kiállításon, a Gazdaság 

Háza  nyílt  napján  több száz  látogató  fordult  meg.

Az elsõ „  a 1996. évi millecentenáriumi progra-

mok részét alkotta. A pályázaton hazai és külföldön élõ magyar alkotók, designerek, valamint 

fõiskolai, egyetemi hallgatók indulhattak. A kétévente meghirdetett pályázatra 2000-ig több 

mint 400 pályamû érkezett. A díjazott és kiválasztott pályamûveket bemutató több napos ki-

állítást  minden alkalommal  közel  2000 látogató  tekintette  meg.

A  a gazdasági, a mûszaki és a természettudományi felsõfokú intézmények-

ben tanuló hallgatók  bõvítését kívánja serkenteni. A dí-

jat a Manager Képzés Alapítvány alapította 2001-ben, a Magyar Innovációs Szövetség pedig 

2004 óta szervezi és gesztorálja a pályázatot. Az elmúlt hét alkalommal meghirdetett versenyen 

a  zsûri 62  pályázatot (221  pályázatból), ill.  68  pályázót  részesített Harsányi István-díjban. 

A MISZ az INTEL Co. kezdeményezésére és támogatásával, 2006 óta minden évben meghirdeti 

Magyarországon -  más közép- és kelet-európai országokhoz hasonlóan -  a 

, az USA-beli „Intel Berkeley Technology 

Entrepreneurship Challenge” program részeként. A verseny célja egyetemi hallgatók és társaik 

innovációs tevékenységének elõsegítése; újszerû technológiák üzleti hasznosítása. A Kali-

forniában rendezendõ döntõ gyõztesei a pénzdíjon és a publicitáson kívül lehetõséget kapnak 

bemutatkozásra potenciális befektetõk, ipari szakemberek elõtt is. Egy magyar csapat a kelet-

európai elõdöntõn  keresztül  már  kijutott a  kaliforniai döntõre is.

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége által adományozott  az innováció témájá-

val foglakozó újságírók, tudósítók munkáját kívánja elismerni. A rangos elismerés 2006 óta 

évente  kerül kiadásra, a  díjátadásra  a  Szövetség  éves  közgyûlésén  kerül sor. 

Magyar Innovációs Szövetség, ill. Alapítvány és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége által 

közösen meghirdetett  célja a közoktatásban dolgozó 

tanárok magas szintû természettudományi és matematikai oktató tevékenységének elismerése 

és támogatása. Két év alatt a határon innen és határon túlról beérkezett 31 kiemelkedõ színvona-

lú pályázat közül már 7 fõ részesült a Kontra György Innovációs Díjban, további 3 fõ pedig a 

Magyar  Innovációs  Alapítvány  különdíját  nyerte  el.

Szövetségünk a tehetségkutató és tudománynépszerûsítõ -

 2008. február 20-án a Millenáris Parkban jelentette be. A THE Program cél-

ja, hogy felkeltse a fiatalok érdeklõdését a mûszaki és természettudományok iránt, hogy növelje 

a tudományos  pályák  presztízsét.  A  célokat többféle eszköz  segítségével  kívánja  elérni. 

A folyamatos visszajelzések alapján a legnépszerûbb elem a már heti gyakorisággal szervezett 

, amely egy tudományos showmûsor, ahol a résztvevõ diákok száma alkal-

manként 200-300 fõ. Népszerû a Facebook-on 2010 óta mûködõ „Gondolkodom, tehát vagyok” 
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c.  közösségi  csoport, amely  jelenleg  már több  mint  9000  aktív  tagot  számlál.

A a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar Fulbright Egyesület 

és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetsége 2010. november 19-én indította el a budapesti 
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kiemelkedõ szakmai munkájukért az elmúlt idõszakban -  a Magyar Innovációs Szövetség ja-

vaslata  alapján  -  13-an vehettek át  jelentõs  elismerést, állami  kitüntetést,  ill.  díjat.

Budapest, 2011. január

„Meet the cientist” projektet 

„Áramköri 

modulrendszerek” c. találmány

S
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