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A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Név Funkció Cím Beosztás Tel E-mail
Dr. Pakucs János Tiszteletbeli Elnök Olajterv Rt.

1036 Budapest, Lajos u. 103.
Ügyvezető
Igazgató

453-6470 pakucsj@olajterv.hu

Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Tszv. Egyetemi
Tanár

62/544-
273

gszabo@physx.u-szeged.hu

Monszpart Zsolt Általános elnök-
helyettes

Ericsson Magyarország Kft.,
1037 Budapest, Laborc u. 1.

vezérigazgató-
helyettes

437-7260 zsolt.monszpart@ericsson.com

Bolyky János Antal Alelnök COVENT Tőke Befektető Rt.
1122 Budapest, Maros u. 27.

Vezérigazgató 355-2493 mail@covent.hu

Dr. Greiner István Alelnök Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
1103 Budapest, Gyömrői út 19-21.

K+F Igazgatóhe-
lyettes

431-4102
431-5689

i.greiner@richter.hu

Koós Attila Alelnök Magyar Telekom Nyrt. PKI Távközlési Intézet
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

Igazgató 481-7400; koos.attila@t-com.hu

Tzvetkov Julián Alelnök MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.,
1138 Budapest, Népfürdő u. 22.

Vezérigazgató 452-5750 tzvetkov.julian@mfbinvest.hu

Dr. Ürge László Alelnök Thales Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.

Vezérigazgató 666-6195 laszlo.urge@thalesnano.com

Vámos Zoltán Alelnök GE Hungary Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.

Alelnök 399-1157 zoltan.vamos@lighting.ge.com

Deme Gábor Elnökségi tag INNOMED MEDICAL Rt.,
1146 Budapest, Szabó József u. 12.

Igazgató 460-9200 deme.gabor@innomed.hu

Frischmann Gábor Elnökségi tag AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Rt.,
1133 Budapest, Pannónia u. 59-61.

Vezető tanács-
adó

465-2070 frischmann.gabor@aam.hu

Dr. Gyulai József Elnökségi tag MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet,
1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.

Elnök 392-2224 gyulai@mfa.kfki.hu

Thernesz Artúr Elnökségi tag MOL Nyrt.,
2443 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.

Technológia- és
projektfejlesztés
igazgató

23/552-
245

athernesz@mol.hu

Dr. Závodszky Péter Magyar Innovációs
Alapítvány elnöke

MTA SZBK Enzimológiai Intézet
113 Budapest, Karolina u. 29-31.

Igazgató 209-3535 zxp@enzim.hu

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjai, ill. vezető képviselői az alábbi országos szervezetekben,
bizottságokban vesznek részt, illetve képviselik Szövetségünket

SZERVEZET KÉPVISELŐ

Kutatási Technológiai és Innovációs Tanács dr. Pakucs János, Vámos Zoltán
Magyar Akkreditációs Bizottság Dr. Szabó Gábor, Dr. Greiner István, Dr. Stern Pál,

Dimény Judit
Nemzeti Bologna Bizottság dr. Pakucs János
Versenyképességi Tanács dr. Szabó Gábor
”Ipari Park” cím Pályázat Bírálóbizottsága Dr. Ürge László
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács Dr. Pakucs János, Dr. Inzelt Péter
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon Szakértői Alcsoportja Dr. Greiner István
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség Dr. Pakucs János alelnök
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szekció Higi Gyula, dr. Harangozó István
Iparjogvédelmi Szakértői Testület Dr. Greiner István, Dr. Blaskó Gábor
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Dr. Marosi György ügyvezető elnök
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Innovációs Szakosztálya Jamrik Péter
Iparfejlesztési Közalapítvány Szabó Gábor
Informatikai Érdekegyeztető Fórum Koós Attila, Dr. Antos László
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács Dr. Szabó Gábor, Dr. Závodszky Péter
Bólyai-díj Díjbizottság Dr. Szabó Gábor
Kármán Tódor-Díj bizottsága Dr. Pakucs János elnök, Bolyky János Antal
Gábor Dénes-Díj bizottsága Dr. Szabó Gábor, Inzelt Péter
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri Dr. Antos László

A Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével létrejött szervezetek

SZERVEZET VEZETŐ CÍM TELEFON FAX

Debreceni Tudományos Műszaki Park Kht. Dr. Országh István 4026 Debrecen,
Bem tér 18/c

52-414-350 52-414-350

Debreceni Innovációs és Műszaki Fejlesztési
Alapítvány

Dr. Borsos János 4029 Debrecen,
Attila tér 3. 52/349-489 52/349-529

CHIC Közép-magyarországi Innovációs
Központ Kht.

Hantos Zoltán
Károly

2040 Budaörs,
Gyár u. 2. 23/887-500 23-887-501

INNONET Innovációs és Technológiai
Központ Kht. Budavári László 9027 Győr,

Gesztenyefa u.4. 96-506-900 96-506-901

INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs
Központ Alapítvány

Wikonkál Éva 1519 Budapest 382-1500 382-1510

Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai
Transzfer Centrum

Dr. Lehoczky László 3515 Miskolc,
Egyetemváros

46-565-111/2012 46-312-842

INNTEK Kht. Fülöp Gábor 3300 Eger,
Faiskola u. 15.

36/516-701 36/516-700

Magyar Innovációs Alapítvány Dr. Závodszky Péter 1036 Budapest,
Lajos u. 103.

453-6572 240-5625

Magyar Innovációs Klub Zettwitz Sándor 1036 Budapest,
Lajos u. 103. 453-6572 240-5625

PANNONIA REGIA Kht. Dr. Balogh Is tván 2800 Tatabánya 34-487-901 34-487-901

Veszprémi Regionális Innovációs Centrum
Kht., VRIC Sztojalovszky Béla 8200 Veszprém,

Wartha Vince u. 1. 88/564-130 88-564-130

Innovációs és Technológiai Fejlesztési
Központ Kht. Hofbauer József 7630 Pécs, Finn u. 1/1. 72/526 101 72-526-108

Magyar Fiatal Tudósok Társasága
Ivánka Gábor,
Kopiás Péter,
Burus Tünde

1036 Budapest,
Lajos u. 103.

453-6572 240-5625

MISZ Nagyvállalati Klub Monszpart Zsolt 1036 Budapest,
Lajos u. 103. 453-6572 240-5625
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MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGÁNAK 6. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

2007. augusztus 31-én tartották a Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) 6. országos találkozóját,
Nádasdladányban.
A Magyar Fiatal Tudósok Társaságát 2005-ben alapították a Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny elmúlt éveinek győztesei. A fiatal tehetségek által létrehozott társaság célkitűzése, hogy segítse a fiatalok
érvényesülésének megkönnyítését, az innovációs szemlélet elterjesztését.

A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány kiemelten támogatta a MAFITUD megalapítását,
és azóta is segíti működését, így a 6. országos találkozó megszervezésében is közreműködött.

Az idei, hatodik találkozó a Nádasdy Akadémián zajlott, Innováció és (marketing)kommunikáció címmel. A rendez-
vényt Vingli Károly, a Nádasdy Alapítvány alelnöke, és majd Dr. Szabó Gábor a MISZ elnöke nyitotta meg. (A meg-
nyitó előtt került sor a NOVATECH.Gom Innovációs Technológiai Üzlei Terv Verseny díjkiosztójára, l. következő hírt.)

A nyitóelőadást Vámos Zoltán, a MISZ alelnöke és a GE Hungary alelnöke tartotta „Az ötlettől a piacig” címmel. A
GE Hungary bemutatása után az innováció alapjairól, a stratégia és az értékelemzés fontosságáról beszélt. Megfo-
galmazása szerint az innováció olyan hasznos újdonságot hoz létre, mely a napi életet jobbá és könnyebbé teszi. Az
innováció függ a környezettől is ahol létrejön.

Pomezanski György, a Duna Televízió alelnöke arról beszélt, hogy hogyan lehetséges „A tudományos ismeretek
kommunikálása, a Mindentudás Egyeteme által”. Az előadó a Mindentudás Egyetemén kívül beszélt a tudományos
eredmények közérthetővé tételének nehézségeiről is, ugyanakkor pozitív példákat említve. Ugyanakkor tájékoztatást
kaphattak a résztvevők a „Magyar Csillagok - Mentor” című új, fiataloknak szóló sorozatról is, mellyel kapcsolatban
több MAFITUD-tagot is felkerestek már a szerkesztők.

Egyed László, a Csodák Palotája igazgatója „Ismeretterjesztés és kedvcsinálás: az informális oktatás helyszíne, a
Csodák Palotája” címmel mutatta be intézményét. Előadásában kihangsúlyozta, hogy a Millenáris Parkban helyet
kapott intézmény a fizika, mint természettudomány megértésének egyik igen fontos helye, ahol mind a gyermekek,
mind a felnőttek találnak számukra érdekes elfoglaltságot.A létesítmény egyik különlegessége, hogy a látogatók,
saját fejlesztésű szemléltető eszközök segítségével élhetik át a fizika rejtelmeit. Számos nemzetközi program része-
ként az intézmény célja, hogy felkeltse a fiatal generáció érdeklődését a fizika iránt.

„Heurékától Oscarig – avagy a marketingkommunikáció bemutatása egy innovatív terméken” címmel Kriston Ákos, a
Thales Zrt. operatív igazgatója vezette be az egybegyűlteket a marketingkommunikáció világába. Előadása alapján
innovatív termék kifejlesztését négy fázisra tagolhatjuk: az első a jó ötletek keresése, a legjobb kiválasztása
(brainstorming); ebből egy működő alfa verzió készítése, ipari partner, befektető keresése; majd a piacfelmérés,
bétatesztelés következik, végül pedig a piacbevezetés (marketing, sales, PR).

Az előadásokat a MAFITUD-vezetőség 2007. évi beszámolója, majd Trefán Szilárd és Tarjányi Zoltán -Vass Csaba
bemutatkozása követte.
Vacsora után kötetlen hangulatú zenés partin vehettek részt a fiatalok a Nádasdy Kastélyban.
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Magyar Innovációs
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ÁTADTÁK A NOVATECH.COM 2.0 INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV VERSENY DÍJAIT

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), az INTEL Co. kezdeményezésére és támogatásával, Magyarországon máso-
dik alkalommal hirdette meg a NOVATech.Com 2.0 Innovációs Tec hnológiai Üzleti Terv Versenyt , az USA-beli “Intel
Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge” program részeként. A hazai versenyt a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium is támogatta.

A NOVATech.Com Verseny célja a fiatalok és csap attársaik üzleti, innovációs tevékenységének elősegítése; átütő,
újszerű technológiák elterjesztése. A Versenyre 3-4 főből álló csapatok jelentkezhettek. A csapattagok legalább egyi-
kének egyetemistának vagy PhD-hallgatónak kellett lennie.

A hazai zsűribe az innovációban és a vállalkozásokban jártas, ill. azokban aktívan tevékenykedő üzletembereket, va-
lamint tőkebefektetőket hívtunk meg. A magyarországi versenyre beérkezett 11 pályamű közül, a Tzvetkov Julián, az
MFB Invest Zrt. vezérigazgatója, a MISZ alelnöke által vezetett zsűri az alábbi két pályázatot értékelte a legjobbnak:

I. díj: Bérces Attila, Zinner Zoltán, Chu Andrew és Bangov Ivan: Chemistry Logic
A Chemistry Logic célja, hogy a rekonfigurálható számítástechnika előnyeit teljesítmény-fokozásra használja a kémiá-
ban, a drogok gyártásában, összetételük meghatározásában. Első termékük lehetővé teszi a vegyészek számára,
hogy interaktívan keressenek kémiailag hasonló összetevőket 10-100 milliós adatbázisokban. A szoftver százszor
gyorsabban ér el eredményt, mint a legjobb hasonló, CPU-alapú termékek.

II. díj: Benkovics Péter és Prof. Dr. Sci. PhD Horváth István: Cholumex
A projekt célja egy kiemelkedően biztonságos és tartós orvosi implantátum kifejlesztése koleszterin
nanokapszulákból. Az eljárás során egy olyan gél keletkezik, mely évtizedekig változatlan marad és az emberi szövet-
hez hasonlóan viselkedik. A kozmetikai iparban és a plasztikai sebészetben eddig nem volt ilyen technika, mely sem
mérgezési, sem allergiás reakciókat ne kockáztatott volna.

A díjátadóra 2007. augusztus 31-én került sor a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 6. Országos Konferenciá-
ján, Nádasdladányban. Dr. Antos László , ügyvezető igazgató beszélt az Üzleti Terv Verseny kezdeteiről, hátteréről,
majd a zsűri nevében Monszpart Zsolt, a MISZ általános elnökhelyettese értékelte a pályázatokat, a továbbjutó két
csapatnak pedig Dr. Szabó Gábor , a MISZ elnöke nyújtotta át a díjakat. A győztes csapatok képviseletében Bérces
Attila, Zinner Zoltán, ill. Benkovics Péter vette át az elismerést.

A legjobb két üzleti terv 400-400 E Ft-os pénzjutalomban részesült, továbbá részt vehet október 5-én, Bukarestben,
a regionális döntőn, ahol angol nyelvű szóbeli prezentáció keretében kell bemutatni a pályamunkát. Az döntő első
helyezettje 20000 USD, második helyezettje 10000 USD, harmadik helyezettje 2500 USD pénzdíjat nyer el.

A regionális döntő 2 győztese a világdöntőbe jut, és ősszel, Kaliforniában mérheti össze tudását a világ más részei-
ről érkező versenytársakkal. A világdöntő győztesének a díjazáson kívül az Intel és egyéb kockázati tőkebefektetők
befektetési ajánlatot tesznek.

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi ülést tart
2007. szeptember 5-én, 15 órakor a szövetség szék-
helyén.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi elnökségi ülés óta végzett
munkáról.
2. Regionális innovációs stratégia (meghívott: dr.
Lippényi Tivadar az NKTH elnökhelyettese)
3. Egyebek.

Szövetségünk javaslatokat tett az ITDH Magyar Befekte-
tési és Kereskedelemfejlesztési Kht. terveinek, jövő évi
szakmai programjainak összeállításához, az ITDH felké-
résére.

Részlet a javaslatok közül:
„…vásári és kiállítási részvétel:

Azokon a kiállításokon, ahol legalább 3-4 magyar cég
részt kíván venni, egy nemzeti megjelenést nagyon fon-
tosnak tartunk. Ennek mindig nagyobb súlya van, mint
az egyes cégek - sok esetben egymástól teljesen függet-
len - megjelenésének. Forráshiány esetén nem feltétle-
nül kell a cégek kiállítási költségeit is finanszírozni (per-
sze ez sokat segíthetne a fejlődésben lévő kisebb cé-
geknek). Pl. a világ egyik legnagyobb elektronikai kiállítá-
sa kétévente kerül megrendezésre Münchenben, ahol
az elektronika "nagyjain" kívül, nagyon sok, ezen iparág
szempontjából hozzánk hasonló vagy rosszabb helyzet-
ben lévő ország (pl. Szlovákia, Lengyelország, Ukrajna,
ill. a távol-keletiek) külön standdal rendszeresen jelen
van, míg hazánkat néhány, egymásról szinte nem is
tudó cég képviseli…”

Az állásfoglalás teljes szövege olvasható innovációs
portálunkon (www.innovacio.hu) az Aktuális rovatban,
Szövetségünk állásfoglalásai között.

A GKM felkérésére Szövetségünk véleményezte az Eu-
rópai Technológiai Intézet (ETI) tevékenységébe való
magyar bekapcsolódás koncepciójáról, megvalósítási
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lehetőségeiről és feladatairól szóló kormány-
előterjesztést.

Részletek a véleményből:
„…Egyetértünk azzal, hogy egy ilyen intézmény hazai
elhelyezése nagyon sok szálon segítené a hazai innová-
ciót, az előterjesztésben említetteken kívül...
…Támogatjuk továbbá azt a hazai programkészítést,
amely az ETI tematikus elveire épül, felkészítve ezzel a
hazai innováció elemeit az európai programokba történő
belépésekre…
…A MISZ, igény esetén, kezdeményezi egy olyan vállala-
ti csoport kialakítását a hazai gazdasági társaságok
köréből, amely határozottan megjelenve a médiában a
kormányhatározat elfogadása esetén annak megvalósu-
lását anyagilag és egyéb formában is támogatja.
Ugyanakkor az, hogy nincs a K+F-nek külön magas
szintű képviselete a kormányban, kétségessé teheti a
lobby akció sikerét. További kérdés, hogy a K+F ala-
csony kormányszintje miatt, képes lesz-e egy államtitká-
ri szint megszervezni egy ilyen európai szervezetet…
…Összefoglalva a MISZ az elképzelést, és elfogadás
esetén annak megvalósítását aktívan támogatja.”

A vélemény teljes szövege olvasható innovációs portá-
lunk (www.innovacio.hu) Aktuális rovatában, Szövetsé-
günk állásfoglalásai között.

Szövetségünk, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
felkérésére, véleményezte a Kutatási és Technológia
Innovációs Tanácsról szóló 255/2003. (XII.24.)
Korm. rendelet módosításáról szóló munkaanyagot. A
véleményt megküldte Kákossy Csaba, kabinetfőnöknek.

Részlet a véleményből:
„…A rendelettervezetet elfogadásra javasoljuk. A módo-
sítások legtöbbje pontosítást jelent, illetve az utóbbi
években bekövetkezett jogszabályi módosításokat vezetik
át az anyagon. Ennek megfelelően a rendelet újrafogal-
mazza a Tanács célját és feladatait, valamint a GKM-
hez és az NKTH-hoz való viszonyát…
… Egyúttal megjegyezzük, nem biztos, hogy az egész
rendszer optimálisan megalkotott - persze ezt nem
lehet egy rendelet-módosítás keretében megoldani…”

A vélemény teljes szövege olvasható innovációs portá-
lunk (www.innovacio.hu) Aktuális rovatában.

2007. május 6-án dr. Szabó Gábor, a Magyar Innová-
ciós Szövetség elnöke levélben fordult dr. Szikora Já-
noshoz, az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal elnöké-
hez, melyben felajánlja szakmai együttműködését az
APEH számára az innovációs járulék elszámolásával
kapcsolatban.

Dr. Szikora János 2007. augusztus 17-én szintén
levélben reagált Szövetségünk megkeresésére:

„Köszönettel vettük az innovációs járulék-kötelezettség
megállapításával összefüggésben – az adott tevékeny-
ség kutatás-fejlesztéskénti minősítésével kapcsolatos –
szakmai együttműködést felajánló levelét.
Amennyiben ilyen jellegű megkeresés, probléma felme-
rül, élni fogunk e lehetőséggel.”

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából kitünteté-
seket adtak át a közélet, a tudomány, az egészségügy,
az oktatás és a kultúra szereplőinek.

A Parlamentben Sólyom László, köztársasági elnök a
Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztje a
csillaggal (polgári tagozat) kitüntetést adományozott
tagintézményünk, a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár
Nyrt. vezérigazgatójának, Bogsch Eriknek, aki az Inno-
vációs Nagydíj Pályázat bírálóbizottságának évek óta
tagja.

2007. augusztus 28-án a Magyar Innovációs Szövetség
székhelyén tartotta kuratóriumi ülését a Manager Kép-
zés Alapítvány, dr. Boross Zoltán elnök vezetésével. Az
ülésen került sor a Harsányi István-díjra beérkezett
pályamunkák elbírálására. A hazai menedzserképzés
elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása
céljából kiírt pályázat a gazdasági, a műszaki és a ter-
mészettudományi felsőfokú intézményekben graduális
és posztgraduális, valamint PhD-képzés keretében tanu-
ló hallgatók menedzsment, ezen belül az innovációs
menedzsment ismereteinek bővítését, tudományos
szintű feldolgozását hivatott elősegíteni.

Az előzetes pontozási eredmények megvitatása után a
bírálóbizottság hét pályázót, ill. magas színvonalú mun-
káját részesítette Harsányi István-díjban.

A díjazottak:
- Husi Géza: Minőségmenedzsment-rendszerek mód-

szereinek alkalmazása a Magyar Köztársaság Rend-
őrségénél

- Erdeiné Késmárki-Gally Szilvia: A műszaki fejlesztés
szerepe a magyar mezőgazdaság fejlődésében

- Kocsis Mária: A Balanced ScoreCard elmélettől a
Corvinus ScoreCard-ig

- Párniczy Máté: A logisztikai folyamatok korszerűsí-
tési lehetőségeinek feltárása egy logisztikai szolgál-
tató vállalatnál

- Bányai András: Technotérképezés a Magyar
Telekomnál

- Kelen Katalin: A konvergáló technológiák gazdasági
és társadalmi hatásairól

- Kovács Kristóf: Projektmenedzsment technikák
alkalmazása a Duna Televízió műsorgyártásában

A díjak átadására szeptember folyamán kerül sor a
díjazottak egyetemein.

2007. augusztus 22-én ünnepi találkozót rendeztek a
TIT Budapesti Planetárium megnyitásának 30 éves
évfordulóján. A találkozó mottója volt: a csillagászati és
űrkutatási ismeretterjesztés szerepe a műszaki és
természettudományos pályák felé való orientációban.

Lorencz Kinga igazgató megnyitója után a résztvevők
10 perces ízelítőt kaptak az egyik legújabb műsorból,
majd Vizi E. Szilveszter, a Tudományos Ismeretterjesz-
tő Társulat (TIT) elnöke köszöntője hangzott el. A meg-
nyitó után a planetárium jeles munkatársai TIT-
emlékérmet kaptak.

A találkozón Lippényi Tivadar a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal elnökhelyettese arról beszélt, hogy
a természettudományos oktatásra és ismeretterjesz-
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tésre az eddigieknél sokkal többet kell áldozni. Kiemelte
az innováció társadalmasításának fontosságát is: „Az
alapszíntű oktatástól a tudományos ismeretterjesztésig
minden lehetőséget meg kell ragadni, hogy a társada-
lomban tudatosítsuk: tudás, kreativitás, innováció és
vállalkozó kedv nélkül nincs gazdasági fejlődés és nincs
forrása a jobb életminőségnek.”

Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség elnö-
ke jó hangulatú visszaemlékezésében arról beszélt, hogy
a minőségi szakemberképzés nemcsak a diplomások-
nak, de az országnak is a legbiztosabb befektetés. Saját
emlékeiről beszélve kiderült, hogy ő is a TIT Uránia
Csillagvizsgáló távcsőépítő mozgalmában szerezte első
optikai tapasztalatait.

A szünet után Ponori Thewrewk Aurél, a Planetárium
igazgatója emlékezett vissza az alapítás körülményire,
majd levetítették az első itt készült csillagászati bemuta-
tót. Ezután Lorencz Kinga tartott előadást a Planetári-
um jövője címmel.

Az ünnepség zárásaként levetítették a „Fényévekre az
Andromédától” című planetáriumi műsort. A találkozó
végén a vendégek fogadáson vehettek részt.

2007. augusztus 22-én műhelytalálkozót szervezett a
Pro Regio Kht. a „Vállalkozásfejlesztési létesítmények
infrastruktúra- és szolgáltatás-fejlesztése” konstrukció
KMOP-2007-1.5.3/A – Inkubátorházak – szolgáltatás-
fejlesztéssel egybekötött – építése, bővítése, fejlesztése
és KMOP-2007-1.5.3/D - Ipari parkok, ipari területek
telephely- és szolgáltatás-fejlesztése című összevont
pályázati kiírással kapcsolatban

Rácz András, a Pro Regio Kht. pályázati menedzsere
előadásában röviden tájékoztatta a jelenlévőket a KMOP
1.5 „Helyi gazdaságfejlesztés” intézkedés jelenleg kidol-
gozás alatt álló, illetve a későbbiekben kidolgozásra
kerülő pályázati lehetőségeiről, majd ismertette a
KMOP-2007-1.5.3/A és KMOP-2007-1.5.3/D össze-
vont pályázati kiírás tervezetét.

Az előadást szakmai egyeztetés követte, melyen szá-
mos értékes hozzászólás és átdolgozási javaslat hang-
zott el.

A műhelytalálkozón a Magyar Innovációs Szövetség és
az Innostart Alapítvány képviseletében Jónás Dénes
projektmenedzser vett részt.

A Pro Regio Kht. munkatársai az elhangzott előadás
anyagát elérhetővé teszik a www.proregio.hu honlapon.

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács
2007. augusztus 22-én tartotta soron következő ülését
a Miskolci Egyetem Tanácstermében.

Dr. Nyiry Attila, a Regionális Innovációs Ügynökség
vezetője javaslatot tett a Kutatási és Technológiai Inno-
vációs Alap 2007. évi kiadási előirányzatából regionális
innovációs célokra fordítandó részének felhasználására
és a Regionális Innovációs Ügynökség önálló jogi sze-
méllyé történő átalakítására. A Regionális Innovációs
Tanács kis módosítással, egyhangúlag elfogadta mind-
két javaslatot.

Ezután beszámolók hangzottak el a lezárult Baross-
pályázat keretében megvalósult projektekről. Ez alka-
lommal az „Innováció népszer sítéseý c. területéről a
Terrea-vita Környezetgazdálkodási Kft nevében Deme-
ter Iván műszaki igazgató számolt be a Drezdai Egye-
temen tett tanulmányútról, ahol egy zárt technológiával,
úgynevezett DÓMELJÁRÁSsal folytatott komposztálási
technológiával ismerkedtek meg. Kis-Tóth Lajos, az egri
Eszterházy Károly Főiskola rektorhelyettese az AGRIA
MÉDIA 2006 Információtechnikai és Oktatástechnológi-
ai Konferenciáról nyújtott felvilágosítást, majd Bene
Csaba a Gyöngyösi TV Kht. gazdasági vezetője azt a 8
részes műsor sorozatot ismertette, melyben az Észak-
magyarországi Régió innovációs tevékenységét mutat-
ták be a régió 8 városi televíziójában.

Az ülést Dr. Patkó Gyula rektor, a Regionális Innováci-
ós Tanács elnöke, Szövetségünk Választmányának tagja
vezette, és rajta kívül részt vett az ülésen Választmá-
nyunk további 4 tagja, mint a RIT tagja: Dr. Barkóczi
István, Dr. Simonyi Sándor, Dr. Siposs István és Dr.
Vékony Sándor is.

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
– mint az INNOREG Regionális Innovációs Ügynökség
tagja – az alábbi információkat teszi közzé, elsősorban a
Közép-Magyarországi Régió vállalkozói és más potenciá-
lis pályázói részére:

- Felkerült az NFÜ honlapra a GOP-2007-
2.1.2/D, GOP-2007-2.1.3; GOP-2007-2.2.1;
GOP-2007-2.2.2; GOP-2007-2.2.3 valamint a
KMOP-2007-1.2.2; KMOP-2007-1.2.3;
KMOP-2007-1.2.5; KMOP-2007-1.2.6;
KMOP-2007-1.2.7 pályázati kiírásokhoz tarto-
zó kitöltő program.
Ajánlatos – a pályázat megírása előtt, ill. a be-
adásra szánt végleges, hibátlan adatlap kinyom-
tatásakor – minden esetben meggyőződni a pá-
lyázóknak, hogy:

- a legújabb elérhető kitöltő program
alapján készítették-e el pályázatukat;

- az elektronikus formában beadott adat-
lap nyomtatott példányának minden ol-
dala ugyanazt a - kitöltő program által
generált - vonalkódot és azonosító
számsort tartalmazza;

- az adatlap elektronikus beadásához
csak az .xdat kiterjesztésű fájl használ-
ják, mert minden más formátum (pl.:
pdf) beadása a pályázat elutasítását
eredményezheti.

A pályázati kiírások módosított pályázati doku-
mentációja és a módosított kitöltő-programok el-
érhetőek a www.nfu.gov.hu weboldalon.

- Módosult néhány pályázat benyújtásának ha-
tárideje:

- Mikro- és kisvállalkozások technológia
fejlesztése - GOP-2007-2.1.1/A
Beadási határidő: 2007. november 3.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ
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- Mikro- és kisvállalkozások technológia
fejlesztése - KMOP-2007-1.2.1/A
2007. november 30.

- A pályázatokhoz kapcsolódó pályázati útmuta-
tóban foglalt egyes feltételek módosításra ke-
rültek:

- Enyhítésre került a „2. prioritás kere-
tében egy évben egy vállalkozás csak
egy nyertes pályázattal rendelkezhet”
korlátozás.

- Az árbevétel-vállalás alapját adó bázis-
év rögzítésre került: ez a pályázat be-
adását megelőző év.

- Változott az árbevétel-vállalás rendsze-
re: az eddig meghatározott növekedési
mérték mellett a pályázó alternatív, inf-
lációtól függő növekedési feltételt is vá-
laszthat.

- A kedvezményezetteknek lehetőségük
lesz választani, hogy az árbevétel válla-
lást forint vagy euró alapon kívánják
teljesíteni (ez a GOP-2007-2.1.1/A és
a KMOP-2007-1.2.1/A pályázatokra
nem vonatkozik).

- A GOP-2007-2.1.1/A és a KMOP-
2007-1.2.1/A jelű pályázat esetében
az igényelhető támogatás összege 10
millió Ft-ra nőtt. Amennyiben az erede-
tileg beadott projekt mérete alapján a
maximális támogatási intenzitás mel-
lett a pályázó 5 millió HUF-nál maga-
sabb támogatásra is jogosult lehetne
(legfeljebb 10 millió Ft-ig), a pályázó
módosíthatja a pályázatát. Ezzel kap-
csolatos lehetőségekről a MAG – Ma-
gyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt.
(MAG Zrt.) ad további felvilágosítást.

További információ kérhető az INNOSTART projektme-
nedzserétől: Szegner Erzsébet, tel.: 06-1/382-1511.

Az Országos Biomassza Klaszter soron következő
közgyűlését 2007. szeptember 26-án tartja Debrecen-
ben, az ENERGOEXPO Nemzetközi Energetikai Szak-
kiállítás és Konferencia keretében.

A Klaszter 2006. januárjában jött létre 10 alapító tag-
gal, és ma már a biomassza értéklánc szereplőiből, a
biomasszával foglalkozó vállalkozásokból, szervezetekből
és magánszemélyekből álló tagság 40 főre növekedett.
A klaszter missziója, hogy képviselje és elősegítse a
fejlődését egy olyan fenntartható, környezetbarát ipar-
ágnak, amely a mezőgazdasági, erdészeti, állattenyész-
tési és élelmiszeripari melléktermékekből és hulladékok-
ból, energetikai növényekből, biomassza formájában
értéktöbbletet adó terméket (energiát, üzemanyagot és
vegyipari terméket stb.) állít elő. A fenti tevékenységet
az európai és hazai más hasonló szervezetekkel koordi-
nálva végzi.

A klaszter célja, hogy a tagokkal együttesen fellépve
segítse elő a biomassza témával foglalkozó érintettek
tevékenységét azáltal, hogy bekapcsolja őket a szakmai
információáramlásba, felméri a rendelkezésre álló kis-
térségi biomassza potenciálokat, gyártási lehetőségeket

és elosztási csatornákat, valamint széleskörű felvilágosí-
tó tevékenységet folytat a biomassza termelés és hasz-
nosítás műszaki, tudományos és gazdasági vetületeiről.
Az Országos Biomassza Klaszter szolgáltatásainak
fejlesztésére a Közösségi Alapból (ERFA) és hazai köz-
ponti költségvetési előirányzatból nyert támogatást a
GVOP 1.1.3 pályázat keretében.

Az Innostart alapítvány várja a témával foglalkozó szer-
vezetek és magánszemélyek jelentkezését.

További információt Szilbereky Judittól a 06-1/382-
1513-es telefonszámon és a
szilbereky.judit@biomasszaklaszter.hu e-mail címen,
valamint Szegner Erzsébettől a 06-1/-382-1511-es
telefonszámon kaphat. A klaszterrel kapcsolatban bő-
vebb információt a www.biomasszaklaszter.hu oldalon
talál.

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ és
a Brandenburgi Gazdasági Fejlesztési Tanács (ZAB –
Zukunftsagentur Brandenburg GmbH) szervezésében
2007. szeptember 17-én, Potsdamban kerül megren-
dezésre az Európai Unió által támogatott SEED-REG
projekt záró konferenciájára.

„Az innovatív vállalkozások létrehozása és támogatása”
című nemzetközi konferencia célja, hogy felhívja a fi-
gyelmet az innovatív vállalkozások korai fejlődési szaka-
szának támogatására és finanszírozására, különös
tekintettel a magán és állami együttműködésre, vala-
mint a vállalkozóvá válásra. A konferencia a start-up,
spin-off vállalkozások létrejöttén túl, a vállalkozások
számára kezdeti tőkét biztosító üzleti angyal finanszíro-
zás témakörét is körbejárja. A konferencián a részvétel
ingyenes.

Kérdéseivel Szilbereky Judithoz fordulhat a 06-1/382-
1513 telefonszámon vagy e-mailben a
judit.szilbereky@innostart.hu címen.

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
2000 óta szervez Üzleti Angyal Klubot, amelyet kezde-
tektől fogva az innovatív projektek és befektetők találko-
zási pontjaként, fórumaként definiált. Az eddig megren-
dezett 12 esemény célja mindvégig az volt, hogy kap-
csolatot teremtsen a sikeresnek ígérkező projektekkel
rendelkező vállalkozók, feltalálók, valamint a kockázati-
tőke- és üzleti angyal befektetők között.

Az Üzleti Angyal Klubon 8-10 ígéretes, a befektetésre
kellően előkészített projekt kerül bemutatásra a projekt-
gazda szóbeli előadása (prezentációja) útján. A befekte-
tői prezentációkat a projektgazdák az INNOSTART sé-
mája alapján és munkatársai segítségével készítik el. A
hallgatóság tagjai között üzleti angyalok, kockázati tőké-
sek, szakmai befektetők és pénzügyi tanácsadók foglal-
nak helyet. A rendezvények mindig a sajtó érdeklődésé-
nek kereszttüzébe kerülnek, nagy hírverést keltenek.

A XIII. Üzleti Angyal Klub 2007. szeptember 26-án,
Debrecenben, az ENERGOEXPO Nemzetközi Energetikai
Szakkiállításon és Konferencián kerül megrendezésre a
megújuló energiaforrások, „tiszta” technológiák, környe-
zetkímélő energetikai beruházások és környezetvédelem
témában.
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Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

Az INNOSTART várja azon projektgazdák jelentkezését,
akik:
- munkájukhoz külső forrásokat kívánnak bevonni és
- a fenti témákban piacorientált vagy piacközeli fejlesz-

tésekkel, innovatív technológiákkal rendelkeznek,
- megújuló energetikai beruházásokhoz (szél, biogáz,

biomassza, pellet stb.) keresnek partnereket.

A legígéretesebb 8-10 projekt lehetőséget kap az üzleti
angyal klubon történő bemutatkozásra, illetve személye-
sen kiközvetítik azokat a rendezvényen jelen nem lévő
befektetőiknek. Azok a projektek számíthatnak leginkább
kedvező elbírálásra, amelyek jól előkészítettek, kiváló és
elkötelezett menedzsmenttel rendelkeznek és pénzügyi-
leg, üzletileg is ígéretesek.

Bővebb információért, vagy jelentkezés céljából fordulja-
nak az INNOSTART projektmenedzseréhez, Toldi Judit-
hoz bizalommal az (1) 382-1504-es számon vagy a
toldi.judit@innostart.hu címen.

A DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. 2007.
augusztus 22-én a Dél-Alföldi Operatív Program pályá-
zati kiírásainak társadalmi egyeztetése keretében meg-
beszélést tartott Szegeden.

Az egyeztetésen megvitatták a DAOP-1.1.1/A „Ipari
területek, ipari parkok és vállalkozói inkubátorházak
infrastrukturális fejlesztése” című pályázati kiíráshoz
kapcsolódó véleményeket. Bemutatták a pályázati kiírás
szakmai koncepcióját, kérdések és válaszok hangzottak
el a koncepcionális részre vonatkozóan. Megbeszélték a
felkért szervezetek (Békés Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, Békés Megyei Önkormányzat és Békés
Megye Képviselő-testülete Önkormányzati Hivatala Terü-
letfejlesztési Osztálya) által tett észrevételeket is.

Több résztvevő hiányolta a régió-specifikus jellemzőket a
pályázati kiírásból. A jelenlévők kevesellték a Dél-alföldi
Régió szervezeteinek érdekképviseleti erejét is: miért
nem tudott a régió, érdekeinek sokkal jobban megfelelő
pályázati kiírást vagy szempontrendszert elérni.

A megbeszélésen részt vett Dr. Mogyorósi Péter a
Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Kép-
viseletének igazgatója is.

Szakmai konzultációt tartottak „A védelmi és biztonsági
ipar versenyképességi stratégiája” témában 2007.
augusztus 23-án csütörtökön, a Gazdasági és Közleke-
dési Minisztériumban. A találkozón részt vettek többek
között a GKM, a Magyar Védelmiipari Szövetség, az
IBVT, a Magyar Innovációs Szövetség, a Magyar
Repülőgépipari Alapítvány (HAIF) és az Informatikai
Vállalkozások Szövetségének képviselői is.

A konzultáción Szövetségünket dr. Antos László
ügyvezető igazgató képviselte.

A tárgyalás célja a GKM által menedzselt „Multi-
szektoriális védelmi és biztonsági ágazatok versenyké-
pességének fejlesztése” projekt keretében kidolgozott
stratégiai koncepció véleményezése és kiegészítése
volt.

A megbeszélés eredményeként a törzsanyag a be-
érkezett vélemények alapján és a véleményezők köz-
reműködésével átdolgozásra kerül, különös tekintettel a
számszerűsíthető jövőkép megfogalmazására. Döntés
született a vezetői összefoglaló összeállításának szük-
ségességéről is. A további feladatok közé tartozik a
projekt belső határidejének módosítása, az átdolgozott
törzsanyag elkészítése 2007. október 15-ig és a GKM
vezetői által történő jóváhagyás október 31-ig.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT)
2007. augusztus 24-i ülésén többek között a következő
témákat tárgyalta, és határozatokat fogadott el:

I, Az NKTH 2007. évi értékelési stratégiájának meg-
valósítása
„…A Hivatal értékelési stratégiája meghatározza a
2007. évben elvégzendő értékelési tevékenységek kö-
rét. Az értékelés a közpénzek eredményes felhasználá-
sának vizsgálata érdekében, a közfinanszírozású kuta-
tás-fejlesztési és technológiai innovációs programok
eredményeinek, a program végrehajtása során a ren-
delkezésre álló erőforrásokkal és az eredeti célokkal
való összhangban állását, az eredmények gazdasági-
társadalmi hasznosítását és a hasznosítás hatásait
elemzi…”
Határozat:
„1. A Tanács megtárgyalta és tudomásul vette a Hivatal
2007. évi értékelési stratégiájában foglaltakat.
2. A Tanács egyetértett azzal, hogy az OECD
országtanulmányra a 2007. évben a Kutatási és Tech-
nológiai Innovációs Alap pályázaton kívüli forrásaiból 40
850 ezer Ft kerüljön felhasználásra.”

II, Stratégiai javaslat a ”K+F eredmények és innovatív
ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET 2007)” c. pályá-
zatra
„…A program alapelve, hogy az egyén akkor juthat
támogatáshoz, ha projektjavaslatával, az egyes fázisok-
ban elvégzett munkájával, ill. K+F+I eredményeivel alá
tudja támasztani, hogy a projekt sikeresen végrehajtha-
tó és az ötletből új termék (technológiailag új vagy jelen-
tős mértékben jobb, mint a Közösségen belül létező
legfejlettebb tudás) lesz, valamint képes a hasznosítás-
hoz szükséges vállalkozás létrehozására…”
Határozat:
„1. A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a javas-
lattal, hogy meghirdetésre kerüljön a „K+F eredmények
és innovatív ötletek egyéni megvalósítása (ÖTLET
2007)” című pályázat.
2. A Tanács megtárgyalta és egyetértett a 2007-ben
meghirdetésre kerülő pályázat stratégiájával, azzal,
hogy vállalkozás indulhat a második szakaszban is.

Regionális Innovációs Ügynökségek



XVlI.évf. 16. szám2007. szeptember 4. 9Hírek

3. A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a
pályázatra 3000 millió Ft kerüljön felhasználásra.”

III, Nemzeti Technológiai Platformok támogatása c.
pályázat stratégiája
„…A Nemzeti Technológiai Platformok (NTP) támogatá-
sa c. pályázat célja a NTP-k létrehozásának és megerő-
sítésének támogatása a nemzetgazdaság fejlődése
szempontjából meghatározó, illetve perspektivikus terü-
leteken…”
Határozat:
„1. A Tanács megtárgyalta és egyetértett a 2007.
évben meghirdetésre kerülő pályázat stratégiájával.
2. A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a
pályázat céljaira a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alap forrásaiból 2007-2009 években összesen 400
millió Ft kerüljön felhasználásra.”

IV, A Jedlik Ányos Program c. pályázat 2007. évi
pályázati stratégiájának módosítása
„…A hatályos jogszabály alapján a program 2007. évi
kiírására - az elfogadott stratégia alapján - csak akkor
van lehetőség, ha a program jóváhagyott stratégiájában
a pályázói kör módosításra kerül. A kis- és középvállal-
kozásoknak nyújtott állami támogatásokról szóló
70/2001/EK Csoportmentességi rendelet alapján a
program azonnal kiírható, és így esély van a támogatási
összegek idei kifizetésére is. A rendelet szabályozása
alapján a pályázói kör megegyezik a korábbival, azonban
nagyvállalatok csak saját forrás mellett, támogatás
elnyerése nélkül, illetve a de minimis szabályoknak meg-
felelő támogatás erejéig vehetnek részt a pályázó kon-
zorciumban…”
Határozat:
„A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a javaslat-
tal, hogy a 70/2001/EK Csoportmentességi rendelet
alapján módosításra kerüljön a Jedlik Ányos Program
c. pályázat 2007. évi stratégiája.”

V, Pályázati stratégia módosítás - Déri Miksa prog-
ram EUREKA programban való magyar részvételt
elősegítő pályázat
„..A hatályos jogszabály alapján a pályázat 2007. évi
kiírására - az elfogadott stratégia alapján - csak akkor
van lehetőség, ha a pályázat jóváhagyott stratégiájában
szereplő pályázók körét a belföldi székhelyű, jogi szemé-
lyiséggel rendelkező gazdasági társaságok esetében a
KKV-knak nyújtott állami támogatásokról szóló
70/2001/EK csoportmentességi rendelet alapján a
kis- és középvállalkozásokra szűkítjük, illetve nagyválla-
latok részvételét olyan módon korlátozzuk, hogy csak
saját forrás mellett, támogatás elnyerése nélkül ve-
hetnek részt a pályázatban, illetve ha a 146/2007
Korm. rendelet 3.§ j) pontja szerint a pályázat alapján
nyújtott támogatást csekély összegű (de minimis) tá-
mogatásként veszik igénybe. Egyéb vonatkozásban a
pályázók köre változatlan marad: költségvetési szervek
és piacbefolyásoló tevékenységet nem végző non-profit
szervezetek továbbra is pályázhatnak…”
Határozat:
„A Tanács megtárgyalta és egyetértett a Déri Miksa
Program EUREKA programbanvalómagyarrészvé-
telt elősegítő pályázat 2007. évre szóló stratégiájának
a pályázók körét érintő, a 70/2001/EK Csoportmen-
tességi rendelet alapján történő módosításával.”

VI, 2008. évi várható NKTH-n keresztüli kifizetések
az Alap terhére - Nemzetközi szerződésen, jogszabá-
lyon alapuló utazások

„…A 2003. évi XC. törvény 8. § 2.c pontja szerint a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásai fel-
használhatók külön jogszabályban, nemzetközi szerző-
désben meghatározottak szerint a nemzetközi tudomá-
nyos és technológiai együttműködésből származó költ-
ségek kifizetésére. Ezen költségek egyik fontos eleme a
jogszabályban, nemzetközi szerződésben vállalt kötele-
zettségekből eredő utazási költség…”
Határozat:
„A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a javaslat-
tal, hogy a nemzetközi szerződésen, jogszabályon alapu-
ló utazások 2008. évben várható költségei, összesen
79 995 000 Ft a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapból kifizetésre kerüljön.”

VII, ”RIÜ 2008” program pályázati stratégiája
„…Idén zárul a regionális innovációs ügynökségek (RIÜ)
hálózatának létrehozását és megerősödését támogató
program. A program tartalmazott vállalkozó-tanácsadó
(venture consulting) típusú tevékenységre jellemző ele-
meket. Ezekről a projektfeladatok végrehajtása során
igazolódott, hogy eredményesen szolgálhatják a regioná-
lis innováció ügyét. Egyértelm vé vált, hogy a RIÜ-ket
innovációs szolgáltató, tanácsadó típusú szervezetekké
kell továbbfejleszteni…”
Határozat:
„A Tanács megtárgyalta és egyetértett
- a 2008-ban meghirdetésre kerülő pályázat stratégiá-
jával,
- azzal, hogy meghirdetésre kerüljön „RIÜ 2008” c.
pályázat,
- hogy a KTI Alapból a RIÜ 2008 pályázatra 2 100
millió Ft kötelezettség vállalható.”

VIII, Az Észak-alföldi régió 2007. évi Baross Gábor
programjára elkülönített források felhasználásának
terve és a program keretében meghirdetendő pályá-
zatok stratégiája
„…A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról (Alap)
szóló 2003. évi XC. törvény 8. § (7) bek. értelmében
az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 25 %-át regio-
nális innovációs célokra kell felhasználni. A felhasználás
céljaira a regionális fejlesztési tanácsok tesznek javasla-
tot, a felhasználás tervét a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal a regionális fejlesztési tanácsokkal
együttműködve alakítja ki és terjeszti a Kutatási és
Technológia Innovációs Tanács elé…”
Határozat:
„1. A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács
(KuTIT) megtárgyalta és egyetértett az Észak-alföldi
régiónak a 2007-ben rendelkezésre álló, regionális
innovációs célokat szolgáló források felhasználására tett
javaslatával, és egyetértett azzal, hogy összességében
az Észak-alföldi régió 2007. évi Baross Gábor program-
jának támogatására a Kutatási és Technológiai Innová-
ciós Alap terhére a programok teljes futamidejére 1
833,5 millió Ft kötelezettség vállalható.
2. A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a
Kutatás-fejlesztési, Pályázati és Kutatáshasznosítási
Iroda az Észak-alföldi régió javaslatában megadott pá-
lyázati stratégiák alapján pályázatokat írjon ki
- a 2007. évi decentralizált K+F+I program,
- a K+F együttműködések támogatása az agrár innová-
ció és megújuló energiaforrások területén az Észak-
Alföldi régióban (Norvég Alapból támogatott program
társfinanszírozása),
- a K+F+I befektetések vonzása a régióba,
- a piacbővítés ösztönzése,
- az innováció emberei erőforrásainak képzése
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című programok támogatására.”

A KuTIT következő ülését 2007. szeptember 12-én
tartja.
Bővebb információ a
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=2644
oldalon olvasható.

Angol-magyar hangosszótár - Angol-magyar Kéziszó-
tár CD-melléklettel - Akadémiai Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Egy angol-magyar középszótár megjelenése önmagában
nem igazán esemény - hacsak nem olyan, mint ez! EZ A
SZÓTÁR UGYANIS KÉT KIEMELKEDŐ SZOLGÁLTATÁST
NYÚJT. Mindkettő szükségképpen számítógépes alkal-
mazás.

Ez hangosszótár, amely 42.000 szó eredeti brit kiejté-
sét képes előadni. A hátrányos helyzetű halandóknak,
akik nem születtek bele az angol nyelv használatába, és
nem is éltek hosszasan a nyelvterületén, e nyelv hasz-
nálatában az egyik legfőbb nehézséget éppen a kiejtés
okozza. Első szinten az, hogy amit mondanak, hasonlít-
son annyira a beszélt nyelvre, hogy megértse, akinek
szánják. Ennek az éremnek a másik fele, hogy ők maguk
is megértsék a beszélt nyelvet, bármily ármányosan is
eltér az írottak alapján bennük élő szóképektől.

Magasabb szinten sokaknak már az is fontos lehet,
hogy az angol beszédükből ne ütközzék ki stigmaként,
hogy nem volt tehetségük vagy módjuk a jó kiejtés elsa-
játítására. Tény persze, hogy „angol kiejtés” nincs, ha-
nem van számos alapvető dialektus, s mellettük ezerfé-
le helyi kiejtés. Ebben a kulturáltabbak között közös
nyelvként működik a brit kiejtés, amelyet ez a szótár
előad.

Tudnunk kell azt is, hogy itt egyes szavak önálló kiejté-
sét kapjuk. Ezek csak részei, építőelemei a hangos
beszédnek, a mondatok ejtését, dallamát, hangsúlyozá-
sát viszont innen már nem tanulhatjuk. Valójában a
szavak ejtése is változhat a szerint, ahogyan a mondat-
ba, a beszédbe beilleszkednek - ezt pedig e szótár szin-
tén nem tudja visszaadni. Ehhez már sokkal bonyolul-
tabb, sokkal terjedelmesebb szoftver kellene, amely
mind a terjedelmét, mind az árát tekintve messze túlha-
ladná egy ilyen eszköz kereteit. Így minden bizonnyal
korrekt azt mondanunk, hogy a hangos beszédhez, és a
megértéséhez ad jó alapokat e szótár.

Maga a középszótár könyv alakban is megjelent, és a
teljes anyaga - kb. 60.000 címszó és együttesen több
mint 180.000 szókapcsolat, vonzatos kifejezés, példa-
mondat, szólás és közmondás - megtalálható a hozzá
tartozó CD-ROM-on, amely a hangosszótárat is tartal-
mazza. Az utóbbi tökéletesen illeszkedik az Akadémiai
Kiadó CD-ROM hordozókon lévő nyelvi szótáraihoz. An-
gol-magyar-angol, francia-magyar-francia, német-
magyar-német nagyszótárak, olasz-magyar-olasz közép-
szótár, magyar értelmező kéziszótár, idegen szavak és
kifejezések szótára, Európai Uniós terminológiai szótár,

magyar-angol környezetvédelmi értelmezőszótár - a
számítógépre telepítve egységes, együtt futó rendszert
alkotnak, amelynek különösen fontos jellemzője, hogy
kifejezetten felhasználóbarát, azaz nagyon könnyű hasz-
nálni.

A rendszer többfajta keresési módot is kínál, s ha közü-
lük megelégszünk az ún. egyszerű kereséssel, azt gya-
korlatilag megtanulni sem kell, olyan jól vezeti a felhasz-
nálót. Emellett az a tapasztalatom, hogy ez az egyszerű
keresés valóban tökéletesen elegendő is a szótárak
használatához. Ha ebben a módban beírjuk a keresett
szót a fejléc szövegmezőjébe, a címszó gomb megnyo-
mására feljön az összes aktivált szótár, amely azt szó-
cikként tartalmazza, és kiválaszthatjuk, melyikben néz-
zük meg.

Terjedelmesebb szócikkeknél kellemes, hogy a szokott
Ctrl+F funkcióval szócikken belül kereshetünk szavakat,
kifejezéseket. A Hasonló keresése gomb elvileg
hasonértelmű kifejezésekhez visz - a kapcsolat logikája
az így felhozottakkal nem mindig világos. Ha pedig több
szóból álló, vagy több kulcsszót tartalmazó kifejezést
keresünk, akkor már érdemes a keresőlapok alkalma-
zásához folyamodni, és ott az összetett keresést hasz-
nálni. Több-kevesebb beletanulással a szótárak még
további szolgáltatásokat is kínálnak. Probléma esetén
pedig mindig számíthatunk a kiadó kitűnő ügyfélszolgála-
tára.

Kiss Emil: Bevezetés az algebrába - Typotex, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

A Typotex felsőfokú szak- és tankönyvei mindig rádöb-
bentenek, hogy a tudományok félelmetes gyorsasággal
fejlődnek, s legfeljebb azokkal a területekkel tudunk
lépést tartani, amelyek követésébe szellemünk minden
erejével, energiájával kapaszkodunk. E kötetnél marad-
va, így van ez a matematika gyorsan fejlődő és gyara-
podó szakterületeivel, ágazataival is. A Typotex nemrég
adta ismét közre nyolcadik, frissített kiadásban
Bronstejn, Szemengyajev, Musiol, Mühlig: Matematikai
kézikönyvét, és jóllehet annak egy korábbi változatát
egyetemi éveinkben a matematikai tudás kincsestára-
ként forgattuk, legfeljebb a hírét hallottam jelentős
részének mindabból, ami e tudományokból a mostani
kiadásban sorakozik - amint a legtöbbünk.

És most itt ez a kötet, az ELTE Természettudományi
Kar Algebra és Számelmélet Tanszéke tanszékvezető
professzorának műve, több évtizedes oktatói tevékeny-
sége legjavának sommázata. Sokunknak már az ajánlá-
sa is kedvessé teszi (bár a benne foglaltak megértését
sajnos nem segítheti): „Stanis aw Lem emlékének, aki
mindannyiunknál messzebbre látott”. (Említsük meg: a
Typotex kiadta Lem két esszékötetét is: Szempillantás -
Az emberi civilizáció perspektívái, valamint DiLEMmák -
Írások a 21. századból).

A mindenben megbízható Typotex ajánlása szerint ez
átfogó mű, amely kiválóan alkalmas az algebra egyetemi
szint tanítására és tanulására, s amely a lineáris al-
gebra kivételével a témakör teljes területét felöleli. Ben-
nünk, a téma iránt érdeklődő többiekben pedig Kiss
professzor fülszövege egyszerre kelt erős érdeklődést,
nosztalgiát, és nem csekély irigységet. „Miért megold-
hatatlan a körnégyszögesítés? Mely egyenletekre nem
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létezik megoldóképlet? Miért tudjuk meghallgatni a
sérült lemezeinket is? A válaszokért utazzon velünk az
absztrakt algebra struktúráinak világába! Komplex szá-
mokkal, polinomokkal ismerkedünk, majd a geometria a
csoportokhoz irányít. Testeket, gyűrűket repülünk körül,
végül az Androméda-ködben landolunk. A kaland izgal-
mas, mégis biztonságos lesz: részletességre, érthető-
ségre törekedtünk, rengeteg gyakorlat és feladat segíti
elő az egyetemi algebratananyag megértését.”

Érdeklődésünk oka nyilvánvaló: az elméleti matematika,
amelybe ez a kötet is tartozik, nem is csak az élet szin-
te teljességét tudja leképezni és magyarázni, de azon
túl új világokat is alkot. S vannak dolgok, létünk, világunk
legizgalmasabb területein is, amelyeket - mai tudásunk
szerint - csak a matematika eszköztárával tudunk meg-
közelíteni. Nosztalgia? Óh igen, hiszen sokan vagyunk,
akik valamennyit már tudtunk, értettünk, esetleg kedvel-
tünk az itt felsorakoztatottakból, s olyan szakmai remé-
nyeink is voltak, amelyek olykor a tudásunknál is gyor-
sabban foszlottak szét. Irigység? Bár a legtöbbünk leg-
feljebb csak olvasmány-élményekből tudja/sejti ezt, de
okunk van hinni: nagy intellektuális öröm felfedezni álta-
lában a matematika, jelen esetben pedig az algebra
szinte korlátlan távlatokat sejttető világát.

A józan lét útjára visszahullva pedig megelégszünk e
kötet egy sokkal szűkebb, racionális, ugyanakkor nagyon
is fontos használati módjával: még ha a benne foglaltak
részét-egészét nem is tanuljuk meg, fordulhatunk hozzá
kézikönyvként, tájékozódásért és magyarázatokért, ha
az algebra számunkra ismeretlen területeibe, fogalmai-
ba ütközünk, amelyekről szeretnénk magunknak leg-
alább valamelyes képet alkotni.

Manfred Wundraum: Reneszánsz - Taschen / Vince
Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

E kötet nagylélegzetű, összefüggések és folyamatok igen
alapos bemutatására törekvő bevezető tanulmányában
Wundraum elmondja, hogy a rinascita kifejezést a mű-
vészeti újjászületés értelmében elsőként a korai művé-
szettörténészek egyik legnagyobbjaként számon tartott
Giorgio Vasari használta alapműnek számító, A legkivá-
lóbb itáliai építészek, festők és szobrászok élete c.
könyvében. (A renaissance nagy művészei c. magyar
kiadását 2003-ban hasonmás formában közreadta a
Babits Kiadó). S hogy mennyire pozitív törekvést és
értékítéletet hordoz a reneszánsz jelző, arra a legjobb
példa az Encyclopaedia Britannica „reneszánsz ember”
szócikke. E szerint ez a reneszánsz Itáliában létrehozott
eszményt, olyan embert jelöl, aki képes mindent megal-
kotni, amit akar. A reneszánsz gondolkodásnak azt az
alaptételét fejezi ki, hogy az ember alkotóképessége
végtelen, hogy törekednie kell minden tudás elsajátítá-
sára, és képességeinek a lehető legteljesebb kifejleszté-
sére. A reneszánsz ember egyik legragyogóbb példája
Leonardo da Vinci volt. (A Vince hamarosan újra megje-
lenteti a Leonardo da Vinci összes festménye és rajza
c. bámulatos és hatalmas albumát).

A tanulmány vázolja, hogy a reneszánsz legerősebb
meghatározó jegye, hogy az evilági életet, az ember és
a természet valóságának ábrázolását állította művésze-
tének középpontjába, így fejezte ki az új eszményeit. És
míg a 14. században a tér és a test tanulmányozása

tapasztalati tényezőkre támaszkodott, az 1420 körüli
időktől a törvényszerűségeket kezdték kutatni. Bár ő ezt
nem fejti ki, a reneszánsz vívmányait tekintve ez utóbbi
fejlemény sokkal többet jelent, mint a művészet megúju-
lását: szintúgy a modern gondolkodás kezdeteit Európa
szellemi életében és tudományában.

A kötet a reneszánsz művészet leggazdagabb ágát,
Európa festészetét mutatja be a 15. és 16. században.
Amint a tanulmány elénk tárja, annak gazdag változa-
tosságához sokat adott, hogy a reneszánsz térhódítása
igen jelentős különbségekkel valósult meg Európában.
Wundraum szól a párhuzamosan futó fejlődési vonalak-
ról, a mögöttük álló társadalmi, gazdasági és szellemi
erőkről, valamint az új művészeti eszméket, ábrázolás-
módokat közvetítő „kulturális csereforgalomról”. Szavai
szerint a németalföldi művészet közvetlen megismerése
hozzátartozott minden „jobb” festő képzettségéhez, és
az újítások ismeretét minden bizonnyal a műalkotások
importja és exportja is közvetítette. Különösen érdekes
például, hogy a nagy toszkán kereskedőházak és bankok
németalföldi telephelyein gyűjtötték a kora reneszánsz
itáliai festészetének alkotásait, így az ott tevékenykedő
művészek megismerhették azokat.

A korai reneszánsz megszületésével induló tanulmány
vázolja az 1450 utáni gyökeres stílusváltást, az 1500
körüli évek festészetét mind Itáliában, mind az Alpoktól
északra, a késő reneszánsz és a manierizmus korsza-
kát, valamint a 16. századi stílusváltás kultúrtörténeti
alapjait.

Ezúttal is számos festményt láthatunk a tanulmányba
ágyazva, utána pedig nem nagy, viszont csodálatos,
sokarcú képtár következik. Az egészoldalas képek mind-
egyikéhez egészoldalas tanulmány kapcsolódik, amely
bemutatja a festőt, és röviden elemzi ezt az alkotását.
Ezek többségében láthatjuk - kicsiben - a festő egy to-
vábbi művét is, olykor pedig az arcképét.

Aki pedig sokkal többet is akar tudni, látni az európai
kultúra e fénylő korszakáról, annak ajánljuk a Vince
Nagy stílusok sorozatából Az itáliai reneszánsz - építé-
szet, szobrászat, festészet, rajz c. albumot.

Tagsorszám
532.

ENTAL Kutatási, Fejlesztési
és Tanácsadó Kft.

Székhely: 9024 Győr, Babits M. u. 34.

Kapcsolat: Dr. Molnárka-Miletics Edit
Telefon: 20/381-1011

Fax: 96/415-616
E-mail: miletics@sze.hu

Vezető: Dr. Molnárka Győző
Telefon: 70/775-4038

Fax: 96/415-616
E-mail: molnarka@sze.hu

Köszöntjük új tagjainkat!
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Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

Az ENTAL Kutatási, Fejlesztési és Tanácsadó Kft.
2005. november 11-én alakult a GVOP 3.3.1-05/1.
program támogatásával, mint a Széchenyi István Egye-
tem spin-off vállalkozása. (Az ENTAL fantázianév a
TALENT betűinek ciklikus ismétléséből kapható.) Alapve-
tő célja: az egyetemen a megelőző években felhalmo-
zott, alkalmazott kutatási ismeretek és fejlesztési ta-
pasztalatok közvetlen ipari alkalmazása és hasznosítá-
sa. Emellett olyan innovációs ötletek megszületésének
elősegítése és a megvalósítása, amelyek új, értékesít-
hető termékek és szolgáltatások kifejlesztését eredmé-
nyezhetik.

Az eddigi működés tapasztalatai azt mutatják, hogy a
cég stratégiája életképes vállalkozás felépítését ered-
ményezheti. A vállalkozás dinamikusan fejlődik. Szapo-
rodnak a sikeres, ipari alkalmazásban, termelésben is
bizonyító megoldások gyarapítva a referenciáink számát.
A cég kizárólag jól képzett, tehetséges munkatársakat
foglalkoztat, fizikus, matematikus, villamosmérnök,
gépészmérnök informatikus képzettséggel. Ezért képes
arra, hogy bonyolult interdiszciplináris kutatásokat is
igénylő feladatokat oldjon meg.

Ennek eredményeképpen az eddig sikeresen teljesített
projektek témái között van digitális képfeldolgozás, ter-
melésoptimalizálás, készülékek zajának tesztelésére
kidogozott eljárás és berendezés, szimulátor fejlesztés.
Minden újdonságra fogékonyak.

Nagy hangsúlyt fektetnek az innovációs ötletek felkuta-
tására és kidolgozására. A cég laboratóriumai alkalma-
sak arra is, hogy munkatársaink segítségével fiatal ku-
tatók, egyetemisták és doktori iskolai hallgatók kipróbál-
hassák elméleti ötleteiket.

ÉLET ÉS IRODALOM, 2007. AUGUSZTUS 10., 32. SZÁM

LÁZÁR GYÖRGY: JÖVEDELMEZ TÉVHITEK

„…Az Innovációs Nagydíj ötvenhét pályázatából csupán
öt alapult új tudományos eredményeken. Pakucs János,
a Magyar Innovációs Szövetség leköszönő elnöke már
nem is az innovációkat hiányolta, hanem az "erkölcs-
formálást" sürgette, meg azt, hogy „hiteles emberek-
nek” kellene lehetőséget adni…”

BLIKK, 2007. AUGUSZTUS 19., VASÁRNAP, 46. OLDAL

SZILVESZTER A LEGJOBB PROGRAMOZÓ

„…SZÖUL - Szebeni Szilveszter (18) a világ harmadik
legjobb programozója, ez derült ki az Imagine Cup nevű,
nemzetközi technológiai versenyen…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 21., KEDD, 4. OLDAL

INNOVÁCIÓ: A PÉNZ BESZÉL

A K+F TELJESÍTMÉNYT AZ ANYAGI FORRÁSOK ÉS NEM A KUTA-

TÓK ARÁNYA HATÁROZZA MEG

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 21., KEDD, 16. OLDAL

ÜZLETI ÁLMOK EU-PÉNZBŐL

KÁLLAI TÜNDE, AZ X10D NTERNATIONALI IT SERVICES HUN-

GARY ÜGYVEZETŐJE

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 22., SZERDA, 9. OLDAL

ÚJ FEJEZET A HAZAI IPARJOGVÉDELEMBEN

AZ MSZH IS NAGY LÉPÉST TETT AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADA-

LOM MEGTEREMTÉSE FELÉ

NÉPSZABADSÁG, 2007. AUGUSZTUS 22., SZERDA, 7. OLDAL

FRAUNHOFER BUDAPESTEN

„…Kelet-Közép-Európában terjeszkedne, s Magyaror-
szágot szemelte ki „regionális központnak”, és „ugró-
deszkának” a német Fraunhofer Társaság. A hazai
tudományos élet számára rendkívüli jelentőséggel bírna
egy magyarországi Fraunhofer Intézet megalapítása,…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. AUGUSZTUS 23., CSÜTÖRTÖK,
2+3. OLDAL

ÖTLETEKBŐL MOST SINCS HIÁNY, A FELTALÁLÓKAT A PÉNZSZŰ-

KE FÉKEZI

„…Az elmúlt évszázadokban a magyar találmányok
meghódították a világot. Korábban saját tőke vagy me-
cénások támogatása segítette a hazai újítások nemzet-
közi elismertetését, mára az állam és az üzleti szektor
támogatása szükséges hasonló eredmények elérésé-
hez. A bejegyzett találmányok számát tekintve törté-
nelmi mélyponton vagyunk, ebben az is szerepet játszik,
hogy Magyarországon az uniós átlag felét fordítják a
kutatás és fejlesztés támogatására…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. AUGUSZTUS 23., CSÜTÖRTÖK, 3.
OLDAL

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIÁNAK IS FONTOS A BRÜSZ-

SZELI KAPCSOLAT ERŐSÍTÉSE

„…Az Akadémia reformjában kiemelt helyet kapnak az
innováció és a kutatás-fejlesztés kérdései, feladatai –
mondta az MTA struktúraváltásával kapcsolatban
Meskó Attila, a testület főtitkára…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 23., CSÜTÖRTÖK, 4.
OLDAL

PÉNZÜGYI LÖKHÁRÍTÓ A FRANCIA CÉGEKNEK

„…VÉDELEM. A francia miniszterelnök egyeztetésre
hívja az ottani bankok képviselőit, hogy együtt dolgozza-
nak ki valamiféle védelmi mechanizmust, amellyel meg
lehet óvni az ország kis- és közepes vállalatait a kibon-
takozó nemzetközi pénzügyi válság hatásaitól…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 23., CSÜTÖRTÖK, 5.
OLDAL

PÁLYÁZATRA VÁRNAK A PÓLUSVÁROSOK

EGYELŐRE SÖTÉTBEN TAPOGATÓZIK, DE TÖBB PROGRAMNÁL

SZÁMÁRA KEDVEZŐ KIÍRÁSRA SZÁMÍT A HÉT TELEPÜLÉS

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 24., PÉNTEK, 7. OLDAL

BIOTECHNOLÓGIAI KILÁTÁSOK

A MEGLÉVŐ FEJLESZTÉSI STRATÉGIA MELLÉ SZÜKSÉG LENNE

CSELEKVÉSI PROGRAM KIDOLGOZÁSÁRA IS

„…Magyarországon jelentős és nemzetközileg elismert
élettudományi kutatások folynak az egyetemeken és a
Magyar Tudományos Akadémia intézeteiben, de a bio-
technológiai ipar kialakulásához ez önmagában nem
elegendő - mondta el Závodszky Péter, az MTA
Enzimológiai Intézetének igazgatója…”

HVG, 2007. AUGUSZTUS 25., 63+64. OLDAL

AGYBANI PIAC

ELITKÉPZÉS UNIÓS PÉNZBŐL

„…Talán soha nem volt annyi pénz a magyar tudomá-
nyos élet krémjének a kinevelésére, mint amennyire a
következő hét évben pályázhatnak a kiválóságok, ha a
program túljut a politikai és más buktatókon…”
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METRO, 2007. AUGUSZTUS 27., HÉTFŐ, 2. OLDAL

HALLÓ...
„...Karsai Béla a Bolyai-díj Alapítvány egyik alapító tagja
Szeptember 30-án negyedik alkalommal osztják ki a
Bolyai-díjat…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. AUGUSZTUS 27., HÉTFŐ, 8. OLDAL

KÁRMÁN TÓDOR-DÍJ AZ OKTATÁS ÉS KUTATÁS TÁMOGATÓINAK

FELHÍVÁS A 2007. ÉVI DÍJ ELNYERÉSÉRE

VILÁGGAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 27., HÉTFŐ, 3. OLDAL

A BOLYAI -DÍJ ÁTADÁSA SZEPTEMBER 30-ÁN

NÉPSZABADSÁG, 2007. AUGUSZTUS 28., KEDD, 10. OLDAL

BOLYAI -DÍJ

„…Szeptember 30-án negyedszer adják át a Bolyai-díjat,
melyet nemzetközi mércével is kimagasló eredményt
elérő tudósok kaphatnak. Az eddigi díjazottak: Freund
Tamás agykutató, Roska Tamás informatikus és Bor
Zsolt lézerfizikus. A díjjal 50 ezer euró, mintegy 13
millió forint adómentes jutalom jár…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, 12.
OLDAL

MEGÉLHETÉSI INNOVÁCIÓ?
„…A dr. Pakucs János - dr. Papanek Gábor szerzőpá-
ros Innováció helyett adaptáció (?) címmel (augusztus
3.) cikkének megállapításával ellentétben szerintem az
innovációt nem lehet állami, vagy nagy bürokratikus
szervezetekre bízni, mert torzulnak a célok és elmarad-
nak az eredmények…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, I+IV. OLDAL

INDULNI NEHÉZ

A BANKOK AKÁR A TŐKEOLDAL BIZTOSÍTÁSÁBAN IS SEGÍTHET-

NEK, DE AZÉRT ÓVATOSAK

„…Az innovációs ötletek felkarolásában meglehetősen
konzervatívak a hazai pénzintézetek - ami érthető is. A
jórészt csak tervekkel rendelkező, induló vállalkozások a
kereskedelmi bankoknál csak megfelelő fedezet mellett
remélhetnek hitelt - mivel eddigi teljesítményükre érte-
lemszerűen nem lehet alapozni…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, I+II. OLDAL

ÓVATOSAK A MAGYAR ÜZLETI ANGYALOK

„…Magyarországon - becslések szerint - jelenleg ötven-
száz üzleti angyal van. Az év eleje óta egy hálózat segíti
ezeket a befektetni szándékozó üzletembereket, hogy
felleljék a nekik tetsző innovatív projekteket. Az egymás-
ra találás még lassan megy, ennek oka a szakemberek
szerint a bizalom és a projektek befektetésre érettsé-
gének hiánya…
…Az Innostart 2000 óta szervez üzletiangyal-klubokat,
ahol a befektetők innovatív projektekre találhatnak. Az
utóbbi két évben felgyorsultak az események, már ne-
gyedévente tartanak ilyen rendezvényt. A következő
szeptember 26-án Debrecenben, az Energexpón lesz:
itt a befektetőkön kívül olyan vállalkozásokat várnak,
amelyek az energetikai szektorban tevékenykednek és
tőkebevonásra lenne szükségük…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, II. OLDAL

ESÉLYT A FÜGGETLEN FELTALÁLÓKNAK !

„…A feltalálók világszervezete, az International
Federation of Inventors Association (IFIA) Esélyegyenlő-
séget az innováció terén címmel folytat kampányt. A
szövetség szerint a független feltalálók, illetve a kis- és
középvállalkozások a tőkehiány miatt gyakran hátrányt
szenvednek találmányaik szabadalmaztatásában…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, II. OLDAL

IDÉN IS KINYÍLNAK A LABORAJTÓK A KUTATÓK ÉJSZAKÁJÁN

„…Ismét kinyílnak a laboratóriumok ajtói szeptember
28-án: a Tempus Közalapítvány másodszor is sikerrel
pályázott a kutatók éjszakája magyarországi megrende-
zésére. Idén kilenc városban – Miskolcon, Piliscsabán,
Szegeden, Debrecenben, Martonvásáron, Egerben,
Győrött, Sopronban és Budapesten – tizenkét intézmény
kapcsolódott be a programba…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, II. OLDAL

IMPLANTÁTUM- ÉS BIOTECHNOLÓGIAI FELLEGVÁR ÉPÜL PÉCSETT

HÉTMILLIÁRDBÓL JÖHET LÉTRE AZ EGÉSZSÉGIPARI INNOVÁCIÓS

KÖZPONT 2010-RE

„…Pécsett egy hétmilliárd forintos fejlesztést igénylő,
multifunkcionális egészségipari innovációs bázis létreho-
zásán dolgoznak. A központ, ahol kiemelten foglalkoznak
majd a biotechnológiával, a farmakológiával és az
implantátumfejlesztéssel is, 2010-re készülne el…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, II. OLDAL

AZ EURÓPAI ANGYALHÁLÓZATOK AZ INTERNETEN ÉS A RÉGIÓK-

BAN IS MŰKÖDNEK

„…Az Európai Unióban az üzleti angyalok különféle háló-
zattípusai működnek. Országonként eltérő szinten szer-
vezettek, így létezhetnek nemzeti, regionális vagy helyi
szinten, és van, ahol mindhárom megtalálható. Ma-
gyarországon az Innostart nemzeti szinten foglalkozott a
hálózat kialakításával, 2007. januártól pedig a Regioná-
lis Fejlesztési Holding (RFH) Zrt.-vel közösen arra törek-
szenek, hogy regionális szinten is kiépüljön a rend-
szer…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, III. OLDAL

NEMZETKÖZILEG IS DÍJAZZÁK A MAGYAR GYEREK TUDÓSOKAT

ÉVENTE MAJD KÉTSZÁZ ÖTLETET, TALÁLMÁNYT „TERMELNEK” A

FIATALOK

„…Vannak tehetséges magyar fiatalok az innováció
területén, és bár számuk nem jelentős, elképzeléseiket
nemzetközi szinten is elismerik. Akik a hazai tehetség-
kutató versenyen díjat kapnak, később a külföldi meg-
mérettetésekről is rendszeresen elismerésekkel térnek
haza – mondta Prim Péter, a MISZ marketingigazgató-
ja, a magyar innovációs tehetségkutató verseny titká-
ra…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, IV. OLDAL

S -ZOFTVER HELYETT PLÜSSÁLLAT -SZABADALMAK

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, IV. OLDAL

EGYRE KEVESEBB ÖSZTÖNDÍJAT KÍNÁLNAK A GYÓGYSZERGYÁR-

TÖK

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 29., SZERDA, NAPI

INNOVÁCIÓ, IV. OLDAL
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OKTÓBER KÖZEPÉIG JELÖLHETŐK A SZAKEMBEREK

„…Idén is meghirdette felhívását a Novofer Alapítvány a
Gábor Dénes-díjra...”

JUHAR LEVÉL – A KANADAI NAGYKÖVETSÉG HETI HÍRLEVELE,
2007. AUGUSZTUS 30.
FIATAL TUDÓSOK TALÁLKOZÓJA

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 30., CSÜTÖRTÖK, 12.
OLDAL

MAGYAR KUTATÓK MEHETNEK KÍNÁBA

„…A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
pályázatot hirdetett a Magyar Köztársaság és a Kínai
Népköztársaság közötti kormányközi tudományos és
technológiai együttműködés keretében kutatás-
fejlesztési projektek kutatócseréjének támogatására…”

HETI VÁLASZ, 2007. AUGUSZTUS 30., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL

VIII. 31., PÉNTEK

„…A Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 6. országos
találkozója Nádasdladányban, a Nádasdy Akadémián…”

HETI VÁLASZ, 2007. AUGUSZTUS 30., 39. OLDAL

NYOLCMILLIÁRD A JEDLIK ÁNYOS PROGRAMRA

„…A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal nevében
a kutatásfejlesztési pályázati és kutatáshasznosítási
iroda felhasználásorientált kutatás-fejlesztések támoga-
tására pályázatot hirdet Jedlik Ányos program címen…”

WWW.FEHERVARRADIO.HU, 2007. AUGUSZTUS 30., CSÜ-

TÖRTÖK

FIATAL TUDÓSOK A NÁDASDY- KASTÉLYBAN

AZ INNOVÁCIÓ ÉS A KOMMUNIKÁCIÓ LESZ AZ IDEI TÉMÁJA A

MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGÁNAK ORSZÁGOS TALÁL-

KOZÓJÁN

MAGYAR HÍRLAP, 2007. AUGUSZTUS 31., PÉNTEK, SZOL-

NOK, 5. OLDAL

ÖNÁLLÓ TUDÁSKÖZPONT AZ ALFÖLD KÖZEPÉN

„…A Szolnoki Főiskola a közép-alföldi térség egyetlen
önálló felsőoktatási intézménye, ezért a jövőben is
meghatározó szerep vár rá a diplomások képzésében,
valamint a régió tudományos és gazdasági életében, az
innovációban…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 31., RÉGIÓK – ÉSZAK-
ALFÖLDI RÉGIÓK MELLÉKLET, 18+19. OLDAL

INNOVÁCIÓ: BEFEKTETÉS AZ EMBERBE

„…A romló gazdasági helyzetre a vállalatok többsége az
innovációra fordítható kiadások csökkentésével reagál,
és a túlélésre rendezkedik be. Vannak azonban olyan
cégek is, amelyeknek mélyen gyökerező, hosszú távú
tervük, víziójuk van, amelyet a nehézségek közepette
sem tévesztenek szem elől, bár az aktuális kihívásokra
nekik is válaszolniuk kell. Ez a szemléletmód tipikusan az
innovációra fordított kiadások egyenletességében mu-
tatkozik meg. A National Instruments egyedülálló mó-
don 100 éves tervvel rendelkezik, magyarországi válla-
lata 2001-es alapítása óta folyamatosan bővül. A siker
titkáról, az innováció fontosságáról kérdeztük Ábrahám
Lászlót, a National Instruments debreceni vállalatának
ügyvezetőjét…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 31., RÉGIÓK – ÉSZAK-
ALFÖLDI RÉGIÓK MELLÉKLET, 20. OLDAL

A PHARMAKLASZTER ERNYŐKÉNT SZOLGÁL AZ ÉLETKÉPES K+F

PROJEKTEK SZÁMÁRA

„…A Debreceni Egyetem k+f-pályázati és szerződéses

bevétele 2006-ban elérte a 4,2 milliárd forintot, e
téren külön kategóriát képezve az országban egyedül
hasonló nagyságrendet elérő Budapesti Műszaki Egye-
temmel…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 31., RÉGIÓK – ÉSZAK-
ALFÖLDI RÉGIÓK MELLÉKLET, 21. OLDAL

A MOLEKULA MEGTERVEZÉSÉTŐL A KÍSÉRLETI GYÁRTÁSIG

„…A Pharmapolis projekt célja egy kutatásifejlesztési-
innovációs központ, technológiai platform létrehozása
és egy iparági tudományos park kialakulásának és ipar-
ági interregionális klaszter létrejöttének elősegítése a
gyógyszer- és funkcionális élelmiszeripar területén…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 31., RÉGIÓK – ÉSZAK-
ALFÖLDI RÉGIÓK MELLÉKLET, 22. OLDAL

MEGTALÁLNI A RÉSEKET ÉS BEKERÜLNI A VILÁGPIAC VÉRKERIN-

GÉSÉBE

„…A 2004-ben, az ország első regionális egyetemi
tudásközpontjai között létrejött Genomnanotech Regio-
nális Egyetemi Tudásközpont (GND RET) a térségben
megindult innovációs szemléletváltás első, jelentős
bizonyítéka…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 31., RÉGIÓK – ÉSZAK-
ALFÖLDI RÉGIÓK MELLÉKLET, 23. OLDAL

A FIZIKAI TUDOMÁNYOK A GAZDASÁG FEJLESZTÉSÉÉRT

„…Az Accent szónak a tudásközpont nevében több
jelentése van. Jelenti mindenekelőtt atomi részecskék
felgyorsításán alapuló innovatív alkalmazások központját
(Accelerator Centre). Jelenti a fejlődést meggyorsító
központot, és jelenti a debreceni tudomány helyi sajá-
tosságait, a helyi „akcentust”, amelyhez soroljuk az
interdiszciplinaritást, a technikai orientáltságot, a gya-
korlatot a műszerépítésben és az alkalmazásokra való
nyitottságot…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. AUGUSZTUS 31., RÉGIÓK – ÉSZAK-
ALFÖLDI RÉGIÓK MELLÉKLET, 26+27. OLDAL

DEBRECEN KÉSZ A REGIONÁLIS INFORMATIKAI TUDÁSKÖZPONT

LÉTREHOZÁSÁRA

„…A Debreceni Egyetem és a régió informatikai vállal-
kozásai készen állnak a Regionális Informatikai Tudás-
központ – Szilícium Mező projekt megvalósítására. A
tudásközpontban a legösszetettebb informatikai prob-
lémák megoldására is képesek lesznek az együttműködő
felek – jelentette ki lapunknak dr. Pálinkás József, a
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok (DE TEK)
elnöke. A projekt vezetőjét a tervekről és a problémák-
ról kérdeztük…”

NÉPSZAVA, 2007. AUGUSZTUS 31., PÉNTEK, MECÉNÁSOK

KLUBJA, 10. OLDAL

BOLYAI -DÍJ NEGYEDSZER

„…A Bolyai-díj Alapítványt civil kezdeményezésként 1998
májusában hozta létre dr. Somody Imre üzletember, dr.
Somody Imréné, Karsai Béla, a Karsai Holding Rt. elnö-
ke és Lantos Csaba üzletember…”

WWW.HIREXTRA.HU, 2007. SZEPTEMBER 2., VASÁRNAP

VÉGLEGES RÁNCFELTÖLTÉSSEL KÉSZÜLNEK A MAGYAR KUTATÓK

A NAGY MEGMÉRETTETÉSRE

„…Egy gyógyszerkutatást meggyorsító számítástechnikai
rendszer és egy végleges ráncfeltöltésre is alkalmas
anyag kutatói vehetnek részt Magyarországról az inno-
vációs technológiai üzleti terv verseny október 5-i regio-
nális döntőjén Bukarestben…”
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WWW.MON.HU, 2007. SZEPTEMBER 2., VASÁRNAP

VILÁGDÖNTŐRE KÉSZÜLNEK A MAGYAR KUTATÓK

„…A hazai versenyt második alkalommal hirdette meg a
Magyar Innovációs Szövetség. Célja az innovációs tevé-

kenység elősegítése, az újszerű technológiák elterjesz-
tése - mondta a Független Hírügynökségnek Szabó
Gábor, a szövetség elnöke…”

2007. szeptember 15-én, Kistérségi Vállalkozói Expot szervez tagintézményünk, a KINCS (Szentendrei Kistérségi
Innovációs Egyesület) Helyi vállalkozó KINCSeink - Helyi munkalehetőség címmel.

Az Expo alapgondolata egyrészt, hogy a Szentendrei kistérség pilisi, dunaparti és szigeti vállalkozóinak újonnan fej-
lesztett termékeit és szolgáltatásait bemutassa a helyi lakosoknak; másrészt, hogy elősegítse a helyi vállalkozások
közti üzleti kapcsolatok létrejöttét.

A rendezvényprogramja:

10.00 A KINCS EXPO megnyitása – zenés majorett-felvonulással
11.00 A KINCS EXPO Kupa kistérségi gyermek és ifjúsági sakkverseny és -bemutató megnyitója
13.00 Sakkverseny eredményhirdetése
15.00 A Szentendrei Kistérségi zsűrizett helyi ajándéktárgyak KINCStárának megnyitása
16.00 A KINCS EXPO KINCSei – kiállítói díjak átadása

(legszebb stand, legötletesebb kiállító, legnépszerűbb termék stb.)
17.00 Kistérségi ízek - helyi ételek bemutatója
18.00 Záró meglepetés

További információ: http://www.kincs.org/

2007. szeptember 17-19. között az arkansasi Little Rockban rendezi meg 14. éves konferenciáját a National
Association of Seed & Venture Funds. Little Rock az USA egyik leggyorsabban fejlődő régiója folyamatosan bővülő
lehetőségekkel és még kiaknázatlan erőforrásokkal. A konferencián több mint 300-an vesznek részt a legnevesebb
ipari szakértők közül, hogy meghallgassák Arkansas történetét és tájékozódjanak az állam stratégiájáról, mellyel a
magvető és kockázati tőkét segíti.

A konferencia kitűnő lehetőség az információszerzésre és a kapcsolatépítésre a kockázati tőkealapok kezelőinek, az
üzleti angyal befektetőknek és azoknak a civil és non-profit szervezeteknek, melyek saját régióikban innovációs tőkét
próbálnak lekötni vagy növelni.

További információ: http://www.nasvf. org/nasvf/web.nsf/pages/achome.html

Üzleti Fórumot rendez a Codex Consulting Kft. 2007. szeptember 26-án, 8-17 óráig Sümegen, a Hotel Kapitány-
ban (Tóth Tivadar u. 19.). JAVASLATOK BEVÉTELNÖVELÉSRE, KÖLTSÉGCSÖKKENTÉSRE címmel.

Az előadások tervezett témakörei:
- Kinek, mikor érdemes pályázni? Tudnivalók, megfontolandó kérdések pályázatírás előtt. Javaslatok a buktatók
elkerüléséhez.
- Hatékonyabb gazdálkodás integrált ügyviteli szoftverrel.
- A bevételnövelés titkai. Azonnal alkalmazható marketing tippek.
- A versenyképesség növelésének optimalizálása testreszabott megoldásokkal. Innovációs ötletek az egyes ipar-
ágakban, szolgáltatások terén.
- Értékelemzés a kkv-nál. Főbb szempontok, amelyeken áll vagy bukik egy vállalkozás hatékonysága. Sok tízmilliós
kihasználatlan versenyelőny és megtakarítási lehetőség.
- Milyen a jó munkatárs? A munkavédelem területén fellépő veszteség-fenyegetettségek, és egyéb kockázatok.

REGISZTRÁCIÓ HATÁRIDEJE: 2007. szeptember 24.

A regisztrációs lap letöltése: http://www.uzleti-vilag.hu/banner/uzletiforum.pdf
További információ kérhető a toth.valeria@uzleti-vilag.hu email címen.

A 2007. szeptember 27-29-én, Budapesten megrendezésre kerülő 2. Technológiai Előretekintési Találkozó re-
gisztrációs határidejét meghosszabbították szeptember 15-ig. A találkozót az Egyesült Nemzetek Iparfejlesztési
Szervezete (UNIDO) szervezi, házigazdája a magyar kormány lesz és támogatja az osztrák, a cseh és a szlovén kor-
mány is.

Várható események

Várható események
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A rendezvény kiemelten foglalkozik napjaink egyik kulcsfontosságú témájával, az ipari vízhasználattal és az ebből
eredő környezeti hatások minimalizálásával.

A találkozóhoz kapcsolódva rendezik meg a Víztechnológiai Vásárt is, ahol vezető cégek fogják bemutatni praktikus
ötleteiket, trendjeiket, prototípusaikat és azokat a folyamatokat, melyek segítségével csökkenthető vagy megelőzhető
a vízbázisok szennyezése.

Az ipari vizet érintő témákon kívül a résztvevők foglalkoznak még a feljövő és kritikus technológiákkal, melyek segít-
ségével biztosítható a fenntartható ipari fejlődés, többek között az információ, a bio- és nanotechnológia területein.

További információ és regisztráció: www.unido.org/foresight/summit/2007

Vállalkozások és kutatás-fejlesztés
10. Tudományos és Technológiai Attaséi konferencia

Időpont: 2007. október 2.
Helyszín: Magyar Tudományos Akadémia, 1051 Budapest, Roosevelt tér 9.

Fő téma: az egyes országokban milyen eszközökkel ösztönzik a magánszférát az aktívabb részvételre a K+F-ben és
Magyarország miként hasznosíthatja a külföldi tapasztalatokat.

Program

10:00 Nyitó előadások:
- Horváthné Dr. Fekszi Márta, KÜM, államtitkár
- Dr. Garamhegyi Ábel , GKM, államtitkár
- Dr. Kroó Norbert, MTA, természettudományi alelnök
- Dr. Szabó Zoltán , OGY Oktatási és Tudományos Bizottság
- Herczog Edit, EU Parlament, képviselő
- Dr. Pártos Ferenc, NKTH, elnök
- Dr. Takács István , washingtoni TéT-attasé: Technológiatranszfer, versenyképességi kezdeményezés;
- Dr. Szendrődi László, brüsszeli TéT-attasé: Az Európai Unió kutatás-politikájának új irányai;

12:00 - 13:00 Büféebéd

13:00 - 14:30 Szekcióülések

K+F+I szakpolitikai szekció:
- Levezető elnök: Várkonyi Attila, KuTIT-elnök
- Dr. Pánczél Mária (Róma): A vállalati K+F regionális ösztönzése Itáliában;
- Magócsi László (London): Kooperációs technológiai fejlesztések az Egyesült Királyságban: szervezetek, módsze-

rek, eszközök;
- Jelinkó Árpád (Helsinki): Csúcstechnológiák, húzóágazatok, ICT;
- Korányi László (Tel-Aviv): A kockázati tőke) és a gyorsan fejlődő high-tech ipar;

Szakterületi szekció:
- Levezető elnök: Dr. Vass Ilona, NKTH, általános elnökhelyettes
- Dr. Pálfi György (Párizs): Biotechnológia;
- Dr. Geiger Mihály (Peking): Egészséges egészségügyi K+F Kínában, avagy a TCM modernizációja;
- Dr. Graczka Gyula (Moszkva): Nanotechnológia;
- Dr. Győr Miklós (Tokió): Környezetvédelem;
- Dr. Molnár Imre (Berlin): IKT kutatás-fejlesztés Németországban – Ambient Intelligence;

További információ:
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID= 901&articleID=5529&ctag=articlelist&iid=1

2007. október 7-én Brüsszelben tartják az EUREKA Eurostars programjának indító eseményét „A new ERA for SME
research and innovation” címmel.

Az Eurostars programot a jövő vállalkozó sztárjainak, a kutatással foglalkozó kis- és középvállalkozásoknak alapítot-
ták. A rendezvény célja azoknak a kihívásoknak és lehetőségeknek a megértése, melyekkel a kis- és középvállalkozók
Európa-szerte szembesülnek, miközben felveszik a kapcsolatot a politikai döntéshozókkal az EU-ban, az EUREKA
tagországaiban és azon kívül is.
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Az eseményen vitaindító előadást tart az európai kutatási biztos Janez Potočnik, a szlovén technológiai miniszter
Jure Zupan és a High-tech KKV-k Európai Szövetségének elnöke, Emmanuel Leprince is.

További információ: http://www.eurostars-eure ka.eu/tiles/launchEvent_october2007.html

Az Európai Bizottság és az IAPMEI (portugál KKV és innovációs ügynökség) portugál EU-elnökségi fórumot szervez
“Innováció finanszírozás – Az ötlettől a piacig” címmel 2007. október 8-9-én, Lisszabonban.

Európa jövőbeni versenyképessége az egységes, nyitott és versenyképes pénzpiactól függ, mely lehetővé teszi az új
ötletek gyors piacra jutását. Ez a fórum azzal foglalkozik, hogy ez hogyan valósítható meg, miközben összehívja a
legmagasabb rangú döntéshozókat, pénzembereket, vállalkozókat és szakembereket a világ minden részéről, hogy
megosszák egymással tudásukat és tapasztalataikat.

A plenáris ülésen kívül a fórumon négy műhelyben vitatják meg a következő témákat:
- Műhely: Az ötlettől a piacig
- Beruházási készenlét
- A megfelelő környezet
- Növekedési megtakarítás.

További információ: www.financing-eu.com.pt

CSR Hungary 2007 – CR Monopoly lépésről lépésre
2007. október 18, csütörtök-Budapest Marriott Hotel

Program:
9.00-9.20 Megnyitó: Richard Howitt, MEP

A Coca Cola ügyvezető igazgatója
Takács Júlia, az Atlantis Press Kft ügyvezető igazgatója

9.20-10.40 Életképes modellek, jogi keretek, normák
CSR Stratégiák és életterek Közép-Európa számára
Az Ön cégének mekkora a „játszótér”?
Kulcsszavak: csr stratégia-csr modellek cégeknek-EU-Közép-Európa
Előadók és paneltagok:

- Richard Howitt, MEP, Brüsszel-EU
- Pavlína Kalousová, a cseh Donorsfórum igazgatója
- a felelős befektető

10.40-11.00 Kávészünet
11.00-12.20 C(S)R Monopoly- Hogyan tájékozódjunk a labirintusban?

Hogyan építsük be a C(s)R-t a céges rendszerbe?
Gondolkozzunk rendszerben!
Honnan induljunk? Mi a cél?- CSPMS-a társadalmi felelősségvállalás menedzsment rendszere
Kulcsszavak: CSPMS- stakeholder menedzsment- modell-csr kommunikáció-média
Előadók és paneltagok:

- Michael Connor, a Business Ethics szerkesztője
- Dr. Göllner András, az Annax ügyvezető igazgatója és tulajdonosa
- Balatonyi Kata, a British American Tobacco Hungary- a CSR-ért és belső kommunikáció-
ért felelős vezető

12.20-13.30 Ebéd
13.30-14.50 Ami a CR indexekben is jelentkezik és amit az indexek nélkül is teljesítenünk kell

Kulcsszavak: hatékonyság-eredményesség-átláthatóság-felelős befektető-reporting
CR minimum és CR maximum

Előadók és paneltagok:
- Pogány Éda, a Coca Cola Beverages vállalati kapcsolatokért felelős igazgató
- Varga István, a Shell Hungary Zrt elnök-vezérigazgatója
- Havas István, az Ernst & Young vezérigazgatója

14.50-15.10 Kávészünet
15.10–16.30 Win-win pozíció-Belső és külső dimenziók

Kulcsszavak:
- Mayer Zsolt, a Mars Hungary marketing igazgatója
- Szűts Ildikó, a Magyar Posta vezérigazgató helyettese
- Pintér Pál, a Szenior Zrt vezérigazgatója

16.30-17.00 Van élet a profiton túl is…
Kulcsszavak: gazdaság-társadalom-környezet-innováció
Összegző beszélgetés

- Giró- Szász András, politológus
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Pályázati felhívások

- Fekete István, a Joint Venture Szövetség elnöke, a Gazdasági és Szociális Tanács elnök-
ségének tagja
- Dr. Lovassy Tamás , a Demján Alapítvány elnöke
- Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

További információ: http://www.csrhungary.eu/

2007. november 15-én, Berlinben rendezik meg a RICARDA (Regional Intellectual Capital Reportin Development
and Application of a Methodology for European Regions) FP6-os projekt zárókonferenciáját.

A projekt során a zárt tagsággal rendelkező, elsősorban tudásintenzív hálózatok/klaszterek számára kidolgozott és
tesztelt menedzsment, monitoring, kommunikációs és benchmarking célokra egyaránt alkalmazható új típusú eszköz
került kidolgozásra, mely mind a hálózatok/klaszterek, mind a regionális innováció és technológia politika alakítói
számára hasznos lehet. Az eszköz a projekt zárását követően egy nyilvános kézikönyvben mindenki számára elérhető
lesz.

További információ: www.ricarda-project.org

Megkezdődött a jelentkezés a 2008. március 26-27-én Dallas-Fort-Worth Metroplexben tartandó 6. éves World's
Best Technologies Showcase -re. A WBT Showcase az USA egyik legfontosabb kiállítása, melyen a legnagyobb
számban jelennek meg a még ismeretlen technológiák, melyeket a legjobb egyetemek, laborok és kutatóintézetek
fejlesztettek ki világszerte.

Az új technológiák számára az el jelentkezési időszak október 8-ig tart, a végső jelentkezési határidő pedig novem-
ber 19.

További információ és jelentkezés:
http://www.wbtshowcase.com/wbt/wbt08web.nsf/pages/index.html

2007-ben a Magyar Tartalomipari Szövetség immáron 7. alkalommal rendezi meg a hazai online és a multimédia
szakma kiváló digitális tartalomfejlesztési gyakorlatát bemutató eFestivalt.

A versenyműnek 2006. január 1-től publikált multimédia alkotásnak (CD/DVD), vagy a nevezés időpontjában is
működő, nyilvánosan hozzáférhető online szolgáltatásnak (internet honlap) kell lennie.

Nevezési kategóriák:
- eKultúra / A magyar kulturális örökség digitális megőrzése / eTudomány
- Mindennapjaink informatikája / eSzórakozás
- eEgészségügy / eEsélyegyenlőség
- Közérdekű információszolgáltatás / Tematikus szakportálok
- eLearning
- Elektronikus kereskedelem.

A nevezési határidő: 2007. szeptember 25.
A verseny részletes leírása, a nevezéshez szükséges dokumentumok a MATISZ honlapján a
http://matisz.hu/eFestival.150.0.html#c179 címen találhatók.

Kármán Tódor-díj
az oktatás és kutatás támogatóinak

A díjat olyan
- természetes, illetve magánszemélyek kaphatják, akik kiemelkedő támogatást nyújtanak a tanulóknak, hallgatók-

nak, oktatóknak és oktatási intézményeknek,
- jogi személyek (intézmények, vállalkozások) kaphatják, amelyek szoros együttműködés keretében jelentős támo-

gatással (pl.: ösztöndíj rendszerek, kétoldalú együttműködések, tudásközpontok, kooperációs kutató központok,
stb.) közreműködnek az oktatási intézmények kutatási, oktatási munkájában.
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A díjra pályázni lehet, vagy az oktatási és kutatási intézmények, vagy az oktatásban és kutatásban résztvevő szemé-
lyek tehetnek indoklással javaslatot.

Évente maximum öt díj adományozható, amelyet az oktatási miniszter a tanévkezdés időszakában ad át. A díjjal
oklevél és plakett jár.

A díjazásra szóló pályázatoknak és javaslatoknak tartalmaznia kell, hogy milyen a támogatás vagy együttműködés
szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, valamint azoknak együttes értéke.

A pályázatokat és a javaslatokat (maximum 5 oldal) 2007. szeptember 28-ig lehet eljuttatni az Oktatási és Kulturá-
lis Minisztérium Társadalmi és Civil Kapcsolatok Titkárságára. (1055 Budapest, Szalay u. 10-14.)

További információ Szigeti Katalin, oktatási kitüntetési referenstől kérhető a 473-7423-as telefonszámon.

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2007
felterjesztési felhívás

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztés-
sel, oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy
érdekvédelmi szervezetek, ill. szövetségek vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembere-
ket, hogy az évente meghirdetett belföldi Gábor Dénes-díjra terjesszék fel azokat az általuk szakmailag ismert, krea-
tív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkez ő, jelenleg is tevékeny (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-
gazdasági vezető) szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:
- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
- jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
- tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
- személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs

tevékenységéhez.

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiá-
nyos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) előterjesztéseket a Kuratóri-
um formai okból figyelmen kívül hagyja.

A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.

A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott, kiemelkedően eredményes
teljesítmény elismerését célozza. A Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.

Az előterjesztés megkívánt tartalma:
- Kitöltött és aláírt adatlap
A felterjesztő, a jelölt és az ajánlók adatai az előírt formanyomtatvány felhasználásával
- Jelölés
Legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés (felterjesztés) indoklása, a felterjesztő aláírásával
- Mellékletek
1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése.
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás(ok), ill. szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal)
3. Két, szakmailag elismert szakembernek a jelölt kitüntetését támogató ajánló levele.

Az előterjesztést mind elektronikusan, mind papíralapon be kell nyújtani.
Az elektronikus és a papíralapú előterjesztés beküldési/postára adási határideje: 2007. október 12.

Az adatlap, a felhívás és az előterjesztéssel kapcsolatos részletes tudnivalók a www.novofer.hu honlapon.

Eredményhirdetés és díjátadás: 2007. december 20. 11. óra, Parlament

A beérkezett előterjesztések átvételéről a felterjesztők; az elbírálás eredményéről a felterjesztők; a kitüntetést elnye-
rők esetén a felterjesztők, az ajánlók és a díjazottak közvetlen értesítést is kapnak. A kitüntetettek személyét a díját-
adást követően honlapunkon és a szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítás Garay Tóth János, kuratóriumi elnöktől (30/900-4850) vagy Kosztolányi Tamás titkártól
kérhető a 319-8913/21-es és a 319-5111-es telefonszámon vagy az alapitvany@novofer.hu e-mail címen.

Pályázati felhívások
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