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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 Igazga-
tó

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@m
fbinvest.hu

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

Vezérigazgató 666-6195 laszlo.urge@thale
snano.com

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

Alelnök 399-1157 zoltan.vamos@lig
hting.ge.com

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

Igazgató 460-9200 deme.gabor@inn
omed.hu

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

Vezető tanácsadó 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 gyu-
lai@mfa.kfki.hu

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

Technológia- és
projektfejlesztés
igazgató

23/553-
230

athernesz@mol.h
u

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 vesz-
nek 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 Kuratórium Dr. Szabó Gábor, elnök, Monszpart Zsolt
Kármán Tódor-Díj bizottsága Dr. Pakucs János, elnök, Bolyky János Antal
Gábor Dénes-Díj kuratóriuma Dr. Szabó Gábor, Inzelt Péter
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri Dr. Antos László
Új Magyarország Fejlesztési Terv projektjavaslatainak elbírálását végző bizottság Frischmann Gábor, Higi Gyula

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 Debrecen, Attila tér 3.
4029 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. Hoffbauer József 7630 Pécs, Finn u. 1/1. 72/526 507 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



XVlI.évf. 20. szám2007. október 30. 3

A 2007/2008. ÉVI IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY MEGHIRDETÉSÉRE

2007. november 5-én, 12 és 14 óra között kerül sor

a Magyar Szabadalmi Hivatal Konferenciatermében. (Budapest V., Garibaldi u. 2.)

A rendezvényre a „Magyar Tudomány Napja 2007” keretében szervezett rendezvénysorozathoz csatla-
kozva, a Magyar Innovációs Szövetség által, az Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal közreműködésével szervezett „Ifjúság-Innováció-Tudomány” című szakmai program kereté-
ben sor kerül.

Részletes program:

12:00 Köszöntő: Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke

12:05 Megnyitó: Dr. Bendzsel Miklós , a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke

12:15 Bevezető előadás: Dr. Manherz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium felsőoktatási és
tudományos szakállamtitkára

12:25 A 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetése:
Dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke

12:35 A Verseny fő médiatámogatójának köszöntője:
DUNA TV Rt.: Cselényi László, elnök

12:45 A 2007. évi EU Fiatal Tudósok Versenye és a 22. Kínai Ifjúsági Innovációs Verseny.

- 19. EU Fiatal Tudósok Versenye, a nemzetközi zsűri tagja: Prof. Csermely Péter
- 19. EU Fiatal Tudósok Versenye, I. helyezettje: Spohn Márton
- 19. EU Fiatal Tudósok Versenye, különdíj: Buza Dániel István
- 22. CASTIC (China Adolescent Science & Technology Innovation Contest): Sik Gergely

A sikeresen szerepelt magyar fiatalokat Prof. Ormos Pál, a hazai bírálóbizottság elnöke mutatja be.

13:10 A Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) egyéves tevékenységéről szóló beszámoló:
Ivánka Gábor, a MAFITUD vezetőségi tagja

13:15 Fogadás

A rendezvényen részt vesznek a hazai tudományos élet, ill. felsőoktatás képviselői mellett a kiemelkedő
középiskolák vezetői is.
A szakmai programon való részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.
További információ: Riba Nikolett, tel.: 453-6572, e-posta: innovacio@innovacio.hu

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség megküldte válaszát
Szövetségünknek, az Új Magyarország Fejlesztési Terv
operatív programjai akcióterveivel kapcsolatban tett
javaslatainkra.

Részletek az észrevételekből:
A Gazdasági Operatív Program 1. prioritásával (K+F és
innováció a versenyképességért) kapcsolatban:
„…Nem tudtuk elfogadni azt a javaslatukat, hogy a
„munkalehetőség teremtő beruházások támogatása a
hátrányos helyzetű kistérségekben” konstrukciónál a
kedvezményezettek körét bővítsük az önkormányzatok-
kal, a kistérségekkel és a regionális szervezetekkel. E
konstrukció keretében kizárólag vállalkozások lehetnek
kedvezményezettek. Az önkormányzatok, kistérségek,

regionális szervezetek csak közvetetten lehetnek ked-
vezményezettjei a programoknak.

Elfogadjuk ugyanakkor az elmaradott térségek munka-
helyteremtő beruházásainak támogatása kapcsán azt a
javaslatukat, hogy a távmunka lehetőségének kiépítése
is szerepeljen a támogatható területek között…”

A Nyugat-dunántúli operatív programmal kapcsolatban:
„…Egyetértünk az innováció, a K+F kiemelt kezelésének,
a nemzetközi projektekben való részvétel elősegítésének
fontosságát illetően. Ennek megfelelően a „Befektetési
környezet fejlesztése” (1.3.1.) konstrukción belül támo-
gathatók az innovációs és a technológiai szolgáltatások-
nak helyt adó hídképző intézmények (technológiai inku-
bátorok, innovációs központok) és szolgáltatásaik fej-
lesztése. Az ennél nagyobb volumenű innovációs és K+F
fejlesztések más operatív program keretei közt támo-
gathatók…
…Osztjuk álláspontját, mely szerint ugyanezen konst-
rukciónál a non-profit szervezetek támogatási arányát –

Hírek

Magyar Innovációs
Szövetség



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele34 Hírek

az önrész magas százaléka miatt – célszerű lenne nö-
velni. Erre azonban nincs lehetőségünk, tekintettel arra,
hogy a támogatási intenzitás felső határát a vonatkozó
jogszabályok, valamint a regionális Operatív Program
Irányító Hatóság és a Pénzügyminisztérium útmutatásai
határozzák meg…”

A teljes szöveg innovációs portálunk (www.innovacio.hu)
Aktuális rovatában olvasható.

2007. október 16-án teljes létszámban ülésezett az
Országgyűlés Kutatási és Innovációs Eseti Bizottsága
a Képviselői Irodaház II. számú Tanácstermében. Az
ülésen Dr. Pártos Ferenc, az NKTH elnöke az új pályá-
zati stratégiát ismertette, ezt követően élénk vita alakult
ki a hazai K+F, illetve innováció helyzetéről.

A Bizottság külső tagjaként Dr. Pakucs János, Szövet-
ségünk tiszteletbeli elnöke három kérdést emelt ki:
- az állami irányítás (kormányszintű képviselet) hiánya,
- a pályázatok (kiírásának, értékelésének stb.) elké-

pesztő bürokratikussága és
- a pályázatbírálóknak, illetve a bírálatok nyilvánossá-

gának hiánya, a bírálók felelősségének erősítése.

Az október 23-ai nemzeti ünnep alkalmából a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium a Magyar Gazdaságért
Díjat adományozta Szövetségünk tiszteletbeli elnökének,
dr. Pakucs Jánosnak. A díjat október 24-én, a Gazda-
sági és Közlekedési Minisztériumban Kóka János, gaz-
dasági miniszter adta át.

A díjátadás alkalmával az alábbiak szerint méltatták
Pakucs János érdemeit: „Számos kezdeményező lépést
tett az innováció és K+F hazai ügyének előmozdításáért
(pl. a Magyar Innovációs Nagydíj), mozgósító erejű sze-
repet vállalt a magyar K+F+I gazdaságpolitikai
priorizálása érdekében, az innovációs törvény elszánt
propagátora, ill. szükség esetén védelmezője...”.

Pakucs János az elismeréssel járó pénzjutalmat a
kiemelten közhasznú Manager Képzési Alapítvány ré-
szére ajánlotta fel, az innovációsmenedzser-képzés
támogatására, a legkiválóbbak ösztöndíjjal való jutalma-
zása céljából.

Egy napra újra Budapesten (a Marriott Hotelben) talál-
koztak a társadalmi felelősség gurujai a CSR Hungary
2007 konferencián, 2007. október 18-án.

Elismert márkák képviselői – többek között Pogány Éda,
a Coca-Cola Magyarország vállalati kapcsolatok igazga-
tója, Mayer Zsolt, a Mars Hungary vállalati kapcsolatok
igazgatója, Szűts Ildikó, a Magyar Posta általános ve-
zérigazgató-helyettese, Balatonyi Kata, a BAT Hungary
csr-ért és belső kommunikációért felelős vezetője, Ha-
vas István, az Ernst&Young vezérigazgatója – gyakorlati
példákon keresztül mutatták be, hogy mit jelent a gya-
korlatban a társadalmi felelősségvállalás.

A „Van élet a profiton túl is” összegző beszélgetés
résztvevői szerint a gazdasági, társadalmi kihívásokra
az egyik megoldás az innováció, mely növeli az ország
versenyképességét. A beszélgetésen többek között Dr.
Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,

Fekete István, a Joint Venture Szövetség elnöke és a
Gazdasági és Szociális Tanács elnökségének tagja,
valamint Dr. Lovassy Tamás , a Demján Alapítvány
elnöke is jelen volt.

Több mint 30 éve működik a Magyar-Vietnami Gazda-
sági Együttműködési Vegyesbizottság albizottságaként
a Műszaki-Tudományos Együttműködési Albizottság,
melynek elnökségét magyar részről a TESCO Nemzetkö-
zi Együttműködési és Tanácsadó Kft, vietnami részről
pedig a Tudományos és Technológiai Minisztérium
(MOST) látja el.

A vietnami tagozat titkára Nguyen Van Dinh úr, a
MOST munkatársa, legutóbbi magyarországi látogatása
során a TESCO Tanácsadó Kft. vezetőinek – Pados
László főigazgató, Zács Ágoston, igazgató – társasá-
gában felkereste a Magyar Innovációs Szövetséget is,
ahol Dr. Antos László ügyvezető igazgató fogadta.

A látogatás során a vendég tájékozódott a Szövetség
munkájáról, illetve tájékoztatta az ügyvezető igazgató az
államközi műszaki-tudományos együttműködés eredmé-
nyeiről.

Az együttműködés keretében vietnami szakértők tanul-
mányutakat tesznek Magyarországra, ahol a TESCO
Tanácsadó Kft. szervezésében ismerkednek a magyar
gazdasági átalakulás tapasztalataival, illetőleg egyes
szakterületeken elért műszaki fejlesztésekkel, tudomá-
nyos eredményekkel.

Ezen látogatások nyomán számos sikeres üzleti kapcso-
latfelvétel és eredményes magyar exportszállítás való-
sult meg az elmúlt évek során (pl. kábelgyártó gépsor
szállítása, haltenyésztési együttműködés, adatmentési
technológia átadása stb.).

Az eddigi sikerek is arra ösztönzik mindkét felet, hogy
folyamatosan bővítsék a két ország intézményei közötti
kapcsolatokat. Ennek érdekében mind Pados László
TESCO-vezérigazgató, az Albizottság magyar tagozatá-
nak elnöke, mind a vietnami tagozat titkára meghívták a
Magyar Innovációs Szövetséget, hogy a jövőben vegyen
részt az albizottság munkájában, küldje el képviselőjét a
felváltva Hanoiban és Budapesten megtartandó Albi-
zottsági ülésekre.

A Szövetség részvételével azt szeretnék elérni, hogy az
innovációval, tudományos kutatásokkal foglalkozó ma-
gyar szervezetek minél szélesebb körben kapcsolódja-
nak be az együttműködésbe, ezúton is elősegítve az
innovatív termékek és szolgáltatások exportját.

A Jedlik Ányos Program keretében, amelyben tagintéz-
ményünk a Magyar Telekom PKI ipari tagként vett
részt, létrejött az ELTE-n Frei Zsolt vezetésével egy
Vizualizációs Centrum, amely Magyarországon egyedül-
álló, sztereografikus térhatású megjelenítő alkalmazást
fejlesztett ki.

Az alkalmazás egyelőre még demo állapotban tekinthető
meg, azonban már a gyakorlati alkalmazási lehetőségek
felkutatásán fáradoznak, egy esetleges ipari partner
oldali konzultáció további lendületet adhat a fejlesztő
tevékenységnek.
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Frei Zsolt szívesen tart bemutatókat az érdeklődők
számára, egy előre egyeztetett időpontban. Lehetséges
időpontok: november 9., 16., 23., 15:00 órától –

természetesen a részvételi szándék visszajelzése után a
pontos időpont egyeztetésre kerül az érintettekkel.

Helyszín: Pázmány Péter sétány, 1/A, a Fizikai Intézet
Duna parti III. sz. bejáratán keresztül közelíthető meg (-
2. szint a Fizikai Intézetben). Maximum csoport létszám
20 fő, a bemutatók maximum 1,5 órásak.

További információk az alábbi honlapon érhetők el:
http://vc.elte.hu/?page=projektek.
Időpont egyeztetés: Frei Zsolt: 1-372-2767,
info@vc.elte.hu.

A THE Tudományos Hasznos Emberi Tehetségkutató
és Tudománynépszerűsítő Program aktuális állásáról
Bartók Marcell, projektgazda és projektvezető, ill. a
projekt munkatársai tartottak bemutatót a leendő tá-
mogatók részére 2007. október 16-án, Szövetségünk
székhelyén. A megbeszélésen a MISZ részéről Garay
Tóth János, kommunikációs igazgató és Riba Nikolett,
marketing menedzser vett részt.

A THE Tudományos Hasznos Emberi Program a MISZ
és Bartók Marcell közös projektje, melynek legfonto-
sabb célja a tudományok és a tudományos pálya nép-
szerűsítése, a fiatalok érdeklődésének felkeltése és a
már pályán lévő fiatal tehetségek presztízsének növelé-
se.

A résztvevők széles körű tájékoztatást kaptak a prog-
ramról, különös tekintettel a már elkészült, s tesztelés
alatt álló portál felépítéséről. A prezentáció után kötet-
len szakmai beszélgetésre került sor, ahol a résztvevők
kifejthették véleményüket, észrevételüket a projekttel
kapcsolatban.

A jelenlévők megállapodtak abban, hogy a felmerült
észrevételeket a projekt munkatársai figyelembe veszik,
és a szükséges elemek javítása utána, november végén
egy újabb megbeszélésre kerül sor.

Tagszövetségünk, a Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
elnöksége 2007. november 15-16-ra összehívta köz-
gyűlését, Nyíregyházára (Váci Mihály u. 41.). A VISZ
tagjai az első napon részt vesznek a Mátészalkán ren-
dezendő konferencián (l. Várható Események c. rovat),
majd ezt követően a készülő minősítési rendszer addig
elkészülő vitaanyagát tárgyalják meg, alakítják ki állás-
foglalásukat.
A minősítési rendszer alapos és szakszerű elkészítése a
jövő évben hazánkban, az Innostart Alapítvány által
rendezendő EBN-kongresszusra való felkészülés érde-
kében szükséges.

Fodor Gábor, környezetvédelmi miniszter adta át a
2007. év Környezeti Megtakarítás Díjait október 25-
én, a Gellért Szállóban. A díj évente kerül kiosztásra
Magyarországon működő vállalatok számára, és olyan
intézkedéseket ismer el, amik egyszerre óvják a környe-
zetet és hoznak gazdasági hasznot a cégeknek. A díjak
átadására a Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesü-

let (KÖVET) „Ablakon bedobott pénz” elnevezésű prog-
ramjának keretében kerül sor.

- A 3 éven belül megtérülő intézkedések között díja-
zott cég, a Samsung Zrt., az egyik leglátványosabb
eredményt a többször is felhasználható csomagoló-
anyagokkal tudta elérni.

- A 3 éven túl megtérülő intézkedések kategóriájában
a Holcim Zrt. Pomázi Betonüzeme lett a győztes. A
cement- és betongyártással foglalkozó nagyvállalat a
fel nem használt és a keverőautók tartályából kinyert
maradék betont egy 10 m3/óra kapacitású rend-
szerben szétválasztja, és az anyagokat az újonnan
készülő betonhoz adagolja.

- Kisvállalati kategóriában a Print Sisters Kft. érde-
melte ki a zsűri elismerését. A kiürült nyomtató-
kellékanyag átvételével és környezetbarát újrahasz-
nosításával foglalkozó cég tevékenysége következté-
ben évi 80 tonnával kevesebb veszélyes hulladék ke-
letkezik.

- Az Állami Autópálya Kezelő Zrt. nyerte el az innová-
ciós különdíjat. Az M1 autópálya lébényi szakaszát
úgynevezett remix eljárással újították fel.

A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület a világ-
hálón is publikálta az elmúlt években összegyűjtött eset-
tanulmányokat. A www.ablakonbedobottpenz.hu oldalon
megtalálható mind a 262 intézkedés leírása.

A Rátz Tanár Úr Életműdíjakat október 29-én, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Dísztermében adták át az
alapító cégek vezetői: Éry Gábor, az Ericsson Magyar-
ország Kft. vezérigazgatója, Bojár Gábor, a Graphisoft
R&D Zrt. elnöke és Bogsch Erik, a Richter Nyrt. vezér-
igazgatója. Az egymillió forint jutalommal járó díjat min-
den évben a középiskolai reáloktatás azon pedagógusai
kapják, akik életművükkel, kiemelkedő munkásságukkal
jelentősen hozzájárultak a hazai középiskolai természet-
tudományos képzés színvonalának emeléséhez.

Az idén a felhívásra 105 pályázat érkezett. Az elisme-
réseket dr. Katz Sándor, matematikatanár (Bonyhád),
valamint – megosztott díjként – dr. Pintér Lajos és
Pintér Lajosné, matematikatanárok (Szeged), Légrádi
Imre, fizikatanár (Sopron), Plósz Katalin, fizikatanár
(Budapest), dr. Szerényi Gábor , biológiatanár (Érd), dr.
Berend Mihály, biológiatanár (Budapest), dr. Igaz Sa-
rolta, kémiatanár (Budapest) és dr. Adamkovich Ist-
ván, kémiatanár (Szeged) kapta meg.

A díjátadáson részt vett Garay-Tóth János, Szövetsé-
günk kommunikációs igazgatója is.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács (ÉARFT)
Innovációs és Informatikai Munkabizottsága 2007.
október 24-én tartotta soron következő ülését Debre-
cenben, az ÉARFÜ székházában.

Az ülésen az alábbi napirendi pontok kerültek megtár-
gyalásra:
1. Előterjesztés a Tanács delegálásairól az Észak-

alföldi Operatív Programok bírálóbizottságaiba, a
Regionális Fejlesztési és Képzési Bizottságba, ill. a
transznacionális és interregionális programok mo-
nitoring Nemzeti Bizottságába
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2. Előterjesztés a Regionális Innovációs Díj odaítélésé-
ről

3. Tájékoztató a „Hulladékkezelés Innovatív szemszög-
ből” című brüsszeli szemináriumról

A munkabizottság ülésén a Magyar Innovációs Szövet-
ség képviseletében Dr. Harangozó István , regionális
igazgató vett részt.

2007. szeptember 5-6-án rendezték meg Miskolcta-
polcán a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Logisztikai és Gyártástechnikai Intézetében (BAY-LOGI)
az LCA CENTER szakmai konferenciáját, melynek célja
volt
- A „Hazai on-line LCA adatrendszer kialakítása a

vállalkozások környezetbarát fejlesztésének támoga-
tására” c. GVOP projekt eredményeinek bemutatá-
sa; a hazai LCA adatsorok népszerűsítése;

- a BAY-LOGI, Miskolci Egyetem Regionális Gazdaság-
tan tanszék, FEBE ECOLOGIC, KM-Projekt Kft. kez-
deményezésével 2007. júniusában nyitott konzorci-
umként megalakult LCA CENTER (Magyar
életcikluselemzők szakmai hálózata) népszerűsítése,
továbbá ezen szakmai együttműködési hálózat kiter-
jesztése, szélesítése (www.lcacenter.hu).

A konferencia 41 fő részvételével zajlott, az ipari-, kuta-
tási-oktatási és közigazgatási szféra képviseletével.

Október 8–9-én a portugáliai Estorilban „Financing
Innovation – from Ideas to Market” címmel konferen-
ciát szervezett a portugál innovációs és kkv ügynökség
(IAPMEI) az EU Bizottsága és a portugál elnökség nevé-
ben. A konferencia központi témája az innovációs ötle-
tek piacra kerülésének finanszírozása, illetve ennek
európai és részben amerikai gyakorlata volt. A plenáris
ülés előadásain elmondottak és a négy szekcióban vég-
zett részletesebb munka eredményét a résztvevők az
„Estorili nyilatkozat”-ban fogalmazták meg a következő
címmel: „Principles and Good Practice Policies on the
Financing Innovation Value Chain”.

A konferencia másik jelentős eredménye az egymás ún.
legjobb gyakorlatainak (best practice) megismerése volt
(az USA-ból is volt több előadó). Abban is egyetértettek
a résztvevők, hogy az európai határok lebontását foly-
tatni szükséges, mégpedig az áruk után a pénzügyi
szolgáltatások szabad mozgását is biztosítani kell. En-
nek egyik végső eredménye az egységes európai tőzsde
lehet.

A konferencia vezető előadói a következők voltak:
- José Manuel Barroso, az EU Bizottság elnöke,
- Franciose Le Bail, az EU Bizottság különleges kkv

biztosa,
- Jean-Noel Durvy, az EU Bizottság Ipari és Vállalko-

zási Főigazgatóságának vezetője,
- Terták Elemér, az EU Bizottság Pénzügyi Szerveze-

tek Igazgatóságának vezetője,
- Manuel Pinho, Portugália Gazdasági és Innovációs

Minisztere,
- Helmut Schüssler, az EVCA, az Európai Kockázati-

és Magántőke Egyesület elnöke,
- Anthony Clarke, az EBAN, az Európai Üzleti Angya-

lok Hálózatának elnöke,

- José Figueiredo, az AECM, az Európai Garancia-
szervezetek elnöke.

A magyar állami szektort az MFB, a Hitelgarancia Zrt.
és az AVHGA (Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapít-
vány) munkatársai képviselték, míg a magyar magán-
szektort a ValDeal Zrt. delegációja (Polgárné Májer
Ildikó igazgatósági elnök és dr. Czímer József pénzügyi
tanácsadó).

A ValDeal képviselőit magánbeszélgetésen fogadta
Barroso elnök úr, illetve külön Le Bail KKV-biztos asz-
szony. Rajtuk kívül külön tárgyalásokat folytatott a dele-
gáció Anthony Clarke úrral, az EBAN elnökével, illetve
Francis Carpenter úrral, az Európai Befektetési Alap
vezérigazgatójával. E két utóbbi találkozó célja a létreho-
zás alatt álló Üzleti Angyal Egyesület és saját kezelésű
kockázati tőkebefektetési alap létrehozásának elősegíté-
se volt.

A különböző technológiákat igénylők által elérhető in-
formációk egyre nehezebben szerezhetőek meg. Ren-
delkezésükre állnak ugyan adatbázisok, kapcsolatcseré-
lő fórumok, hírlevelek és egyéb hasonló lehetőségek.
Ezek azonban csak általános információk beszerzésére
szolgálnak, a világszerte dolgozó kutatók és velük együtt
a korszerű technológiák szinte elérhetetlenek.

A probléma megoldására a Német Technológia Szolgá-
lat (DTD) egy világméretű, személyes kontakt-hálózatot
alakított ki, több mint 17000 kutatószervezetet bevon-
va, minden tudományterületről. Ez a hálózat egyeteme-
ket, kutatóintézeteket, induló vállalkozásokat, cégeket,
és más potenciális technológia-szállítókat kapcsol ösz-
sze, szervezetenként több közvetlen tagon keresztül.
Jelenleg a hálózatban több mint 100000 tagja van.

A DTD-hez forduló technológia-igénylők számára a DTD
személyre szabott jelentést készít a hálózatnak, az
adott témában érintett tagjaitól bekért ajánlatok, szak-
vélemények, javaslatok alapján, melyekben a tények
mellett a szervezetek saját technológiáikról is beszá-
molhatnak. A technológia-igénylők később felvehetik
azokkal a tagokkal a kapcsolatot, akiknek technológiái
felkeltették az érdeklődésüket. A hálózati tagok által
szolgáltatott vélemények, technológia-ismertetések
térítésmentesen történnek, de tagdíj fizetése nem
szükséges.

Az érdeklődők Szövetségünktől megkaphatják a kulcste-
rületek listáját, melyet kitöltve a DTD-nek továbbítva a
hálózat tagjaivá válhatnak. A lista innovációs portálunk-
ról (www.innovacio.hu) is letölthető.

További információ a www.dtdienst.de honlapon olvas-
ható.
Személyes kapcsolatfelvétel:
Dr. Markus Mann , vezérigazgató, DTD
Deutscher Technologiedienst GmbH
Frölichstraße 14, D-86150 Augsburg
Tel: +49 (0) 821 - 508 61 13
HR München HR B 144 704

A Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht. gondo-
zásában megjelent az Innoval innovációs magazin 7.,
októberi száma, melynek központ témája az állam sze-
repvállalása az innovációban. Ennek kapcsán megszólal



XVlI.évf. 20. szám2007. október 30. 7Hírek

egyebek mellett Pártos Ferenc, az NKTH közelmúltban
kinevezett elnöke, valamint Várkonyi Attila, a Kutatási
és Technológiai Innovációs Tanács elnöke. Az Innostart
új vezetője, Pongorné Csákvári Marianna elmondja,
hogy a hídképző intézmények összefogásában és nem
versengésében hisz.

A Kürt Zrt. fejlesztési igazgatója a technológiai transz-
fer alacsony szintjéről fejti ki gondolatait, a nemzetközi
kitekintés pedig ezúttal az Egyesült Államok K+F gyakor-
latát veszi górcső alá. A lap bemutatja a ValDeal Inno-
vációs Zrt. pályázatának egyik legígéretesebb nyertesét
is, amely immáron az amerikai piacra készül betörni
termékével, a papírbilivel.

Innovációs mellékletet jelentet meg a The Economist
gazdasági lap 2007. október 13-i számában, melyben
az alábbi írások olvashatók:
- Valami új a nap alatt
- Felpörgetés (Hogyan ösztönzi a globalizáció és az

információ-technológia az innovációt)
- Tudnak a dinoszauruszok táncolni? (Válasz az ázsiai

kihívásra)
- Nincs több fekete mágia (Mint korábban a vezetési

módszerek, ma az innováció válik művészetből tu-
dománnyá)

- Beleszeretni (A nyitott innováció felé való elmozdulás
elkezdte átrendezni a teljes ipart)

- A klaszterek megfakult fénye (A legjobb dolog, amit
a kormányok az innováció ösztönzésére tehetnek,
hogy félreállnak az útjából)

- A tömeginnováció kora (Ma már mindannyian
innovátorok vagyunk)

- Interjú a szerzővel (MP3 formátum).

A melléklet a lap online változatában is olvasható:
http://www.economist.com/specialreports/displaysto
ry.cfm?story_id=9928154

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:
- Változás a KEOP egy és kétfordulós pályázati ki-

írásainak adatlapjaiban:
- KEOP 4.1.; 5.1. és 5.2. pályázat adatlapjaiban:

a 2007. szeptember 18-án megjelent Környezet
és Energia Operatív Program (KEOP) egyfordulós
energetikai témájú pályázati felhívásainak (KEOP
4.1., 5.1., 5.2.) adatlapjai megváltoztak. A vál-
tozás az adatlap 2.9. (projekt főbb energetikai
adatai) pontjában található táblázatot, valamint a
4.5. (elszámolható költségek) pont alatti tábláza-
tokat érinti.

- Ugyancsak változás történt az első és második
fordulós adatlap 4. fejezetében szereplő költség-
és forrástáblázatok szerkezeti felépítését érinti az
alábbi konstrukciók esetében:

- KEOP-1.2.0: Szennyvízelvezetés és tisztí-
tás;

- KEOP-1.3.0: Ivóvízminőség javítása;
- KEOP-2.3.0: A települési szilárdhulladék-

lerakókat érintő térségi szintű rekultivációs
programok elvégzése;

- KEOP-3.1.1: Élő- és élettelen természeti
értékek megőrzése, vonalas létesítmények
természetkárosító hatásának mérséklése
(meghívásos pályázat);

- KEOP-3.1.2: Élőhelyvédelem, -helyreállítás,
vonalas létesítmények természet-károsító
hatásának mérséklése;

- KEOP-3.1.3: Gyűjteményes növénykertek
és védett történeti kertek megőrzése és
helyreállítása;

- KEOP-6.3.0 - KMOP-3.3.4.C): Környezet-
védelmi célú informatikai fejlesztések a köz-
igazgatásban (e-környezetvédelem).

Ennek következtében ugyancsak megváltoztak a
kitöltési útmutatók (mind az egyfordulós, mind
pedig a két fordulós pályázatoknál), s közzé tették
a megvalósíthatósági tanulmány útmutatót Mic-
rosoft Word formátumban is, illetve azoknál a
konstrukcióknál, ahol eddig nem voltak elérhetők
a 2. fordulóhoz szükséges részletes megvalósít-
hatósági tanulmány útmutatók, pótolják ezeket.

Az érvényes adatlapok és kitöltési útmutatók, va-
lamint a megvalósíthatósági tanulmány útmutató
letölthetők a www.nfu.hu/palyazatok internetes
címről, a KEOP, majd az aktuális pályázati kiírás
linkjére kattintva. A pályázatok 2007. október
24-étől benyújthatók. A KEOP-3.1.2 kódszámú
pályázat felhívásában az időpont tévesen jelent
meg, az október 24-ei kezdő időpont erre a pá-
lyázatra is vonatkozik. A pályázatokat kizárólag a
most közzétett adatlapokon fogadják el. Az űrlap
kitöltő programok még nem készültek el (várha-
tóan 2007. november végén lesznek készen),
addig a projekt adatlapokat papíron lehet benyúj-
tani a Közreműködő Szervezetekhez.

- Új Magyarország Vállalkozói Program - fejlesztési
forrás 100 ezer kis- és középvállalkozásnak
A most induló, Magyarország történetének eddigi
legnagyobb és legátfogóbb vállalkozás-fejlesztési
programja több mint 100 ezer vállalkozás és az al-
kalmazottakon, családtagjaikon keresztül több millió
ember boldogulását segíti majd. Magyarország a
második gazdasági szerkezetváltás előtt áll. Most
dől el, hogy képesek leszünk-e kiemelkedni Európa
átlagából, gyökeresen megújítani gazdaságunk egé-
szét, képesek leszünk-e végre elmozdulni a magas
hozzáadott értékű termékek előállítására képes tu-
dásgazdaság felé. Nyilvánvaló, hogy az ország leg-
nagyobb lehetősége a kkv-k fejlődési tartaléka. Ezek
a vállalkozások foglalkoztatják a magyar munkaválla-
lók 2/3-át, s állítják elő a GDP felét, ugyanakkor az
export alig 1/3-át adják csupán. Éppen ezért a
meghirdetett Vállalkozói Program kiemelt célja, hogy
a nemzetközi versenyben is helytállni képes kkv-k le-
gyenek az új, tudásalapú gazdaság szilárd alapjai –
megteremtve ezzel az általuk foglalkoztatott milliók
és családjaik biztonságát is. Az Új Magyarország
Vállalkozói Program átfogó fejlesztési lehetőséget
akar nyújtani a hazai kkv-kra koncentrálva.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ
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A program célja, hogy a szabályozási környezet javí-
tásával, a finanszírozási forráshoz jutás elősegítésé-
vel, a vállalkozói tudás és az infrastruktúra fejleszté-
sével növeljék a kkv-k gazdasági teljesítményét. Az
1200 milliárd Ft uniós támogatás segítségével, a
visszatérítendő források újbóli és újbóli felhasználá-
sának köszönhetően 2015-ig több mint 2000 milli-
árd Ft jut a magyarországi vállalkozások fejlődésére.

A Program elemei:
- Vállalkozói infrastruktúra fejlesztése többek kö-

zött ipari parkok, inkubáció, logisztikai központok
és a vállalkozások informatikai fejlesztése révén

- Finanszírozási források bővítése vissza nem térí-
tendő pályázatok által, illetve a forrásokhoz való
hozzáférést megkönnyítő hitelgarancia és tőke-
konstrukciók révén

- A vállalkozói tudást fejlesztő és az innovációt elő-
segítő pályázatok

- Vállalkozásbarát szabályozási környezet megte-
remtése az adminisztrációs terhek csökkentésé-
vel.

2007. október 3-án kezdődött és október 18-án fejező-
dött be a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskolán
az INNOSTART által elnyert Baross Program keretében
az „Ötlettől a piaci termékig – innovációmenedzsment
a gyakorlatban” témájú tréningsorozat. A képzés fel-
ölelte az innovációs folyamat azon fontosabb lépéseit,
melyek ahhoz szükségesek, hogy egy innovatív ötletből
sikeres termék legyen.

A képzésen közel 60 fő vett részt, akik az elméleti ré-
szek mellett csoportos feladatokat is megoldottak –
felhasználva elméleti tudásukat - bizonyos készségek
elsajátítása érdekében. Ugyanebben a témában a Mo-
holy-Nagy Művészeti Egyetemen is kezdődött képzés,
mely november végén fog zárulni. A képzésbe egy-egy
témakörnél az INNOSTART bevonta a CHIC-t is.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Plénuma 2007. októberében két ülést tartott, 1-
én és 26-án. A Plénumokat előkészítő tudományági
bizottságok üléseit már a MAB Titkárság új helyén (Bu-
dapest VII. Király u. 16.) tartották. A Plénum ülések új
helyszíne pedig a közeli Domina Hotel tárgyalóterme
lett. A Titkárság átköltözése és a jelentős mennyiségű
tárgyalási anyag előkészítési munkái tették szükséges-
sé, hogy a szokásos szeptemberi „tanévkezdő” ülés is
októberre tolódott.

A két Plénum-ülésén tárgyalt összesen 28 napirendi
pont közül kiemelést érdemelnek a következők.
Az Elnök előterjesztésében az előző ülések emlékeztetőit

pontosították és elfogadták.

Nyilvános ülés keretében:
- Az intézmény- és a párhuzamos program-

akkreditáció során alkalmazott koncepcióról és vég-

rehajtási rendszerről vitaanyagot tárgyalt és foga-
dott el a testület.

- Az egyetemi tanári véleményezés pontrendszerének
javaslati anyagát tárgyalták.

- A MAB Felügyelő Bizottságának a fellebbezéseket
elemző beszámolója alapján megvitatták az egyetemi
tanári véleményezés egyes kérdéseit.

- Javaslati anyagokban döntöttek a doktori iskolák
akkreditációja, illetve törvényességi megfeleltetése
témaköreiben.

- A szakindítási követelményekben meghatározott
személyi feltételeket pontosították az Elnökség javas-
latának figyelembevételével.

- Több intézmény közös képzésre irányuló kérelmeinek
áttekintése során koncepcionális kérdésekben dön-
töttek.

- A művészeti szakok párhuzamos vizsgálatának
2008-as munkaprogramjáról döntöttek.

- Áttekintették a tanári mesterszakok indításának
aktuális állását és várható menetrendjét.

- Elfogadták a tanári záróvizsga új rendszerének javas-
lati anyagát.

- A MAB külső értékelésének előkészítéséhez javaslati
anyagot hallgattak meg.

- A Plénum tájékoztatást kapott az Elnökségtől a Fel-
sőoktatási Minőségi Díj, a MAB Nemzetközi Tanács-
adó Testülete és az ENQA közgyűlés témakörökben.

Zárt ülés keretében:
- Döntéseket hoztak személyi kérdésekben a szakbi-

zottságok és a látogató bizottságok összetételében.
- A Doktori Bizottság előterjesztésében véleményezték

a doktori iskolák szabályzatait, és két intézmény-
létesítést tárgyaltak.

- Az Egyetemi Tanári Kollégium javaslatainak figyelem-
bevételével pályázati anyagokról döntöttek.

- A MAB Testülete kollégiumi előterjesztéseket hallga-
tott meg és döntéseket hozott szaklétesítési és
szakindítási kérdésekben.

- A látogató bizottságok javaslatai alapján két felsőok-
tatási intézmény akkreditációs jelentését hagyták jó-
vá.

A MAB-üléseken Dr. Szabó Gábor, elnök, dr. Greiner
István, alelnök és dr. Stern Pál képviseli Szövetségün-
ket. Az ülés nyilvános eredmény-dokumentumai a
www.mab.hu honlapra kerülnek.

Az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft., az
Innostart Közalapítvány és a Magyar Innovációs Szövet-
ség megbízást kapott a Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivataltól (NKTH) „Az innovációs és ipari parkok
szerepe az innováció erősítésében” című tanulmány
elkészítésére, melynek első változatát augusztus elején
nyújtottuk be a Hivatalnak.

Az NKTH bizottsága 2007. október 16-ra megbeszé-
lést hívott össze a munka megvitatására. A megbízotta-
kat Kulcsár Péter, az Ipargazdasági Kutató és Tanács-
adó Kft. ügyvezető igazgatója, Kiss Attila, az Ipargaz-
dasági Kutató és Tanácsadó Kft. vezető tanácsadója,

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal
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Szegner Erzsébet, az Innostart Alapítvány projektme-
nedzsere és dr. Antos László, a MISZ ügyvezető igaz-
gatója képviselték. A megbeszélésen megfogalmazódó
kisebb módosítások átvezetése után a tanulmányt no-
vember második felében fogjuk szakmai vitára bocsáta-
ni.

A Magyar Szabadalmi Hivatal, Győrben, a Széchenyi
István Egyetem Járműipari Regionális Egyetemi Tudás-
központja (JRET) keretében szellemitulajdon-védelmi
információs pontot létesít. A győri PATLIB Központ az
Európai Szabadalmi Egyezményhez csatlakozott tagál-
lamokban létesített hálózat részeként fog működni. A
hallgatóknak, oktatóknak, kutatóknak, feltalálóknak,
innovatív vállalkozásoknak és az érdeklődőknek kínált
szolgáltatások sokrétűek lesznek.

A győri központ munkatársai megismertetik a
szellemitulajdon-védelem alapfogalmait, intézményeit, az
oltalmi formákat, hozzáférést biztosítanak a nyomtatott
és elektronikus adatbázisokhoz, segítséget nyújtanak a
szabadalmaztatás folyamatában, tanácsokat adnak a
szellemi termékek hasznosításával, valamint a licenc-
szerződésekkel kapcsolatos kérdésekben.

A PATLIB Központ munkatársai hétfőtől szerdáig 13 és
16 óra között, pénteken 13 és 15 óra között díjmentes
tájékoztatással és szakmai tanácsadással állnak az
érdeklődők rendelkezésére. Az egyetem tanulmányi
épületében, a JRET A-104-es központjában működő
információs pont ünnepélyes avatása 2007. november
15-én, csütörtökön 11 órakor lesz.

Francisco Asensio Cerver: Házak a nagyvilágban -
Vince Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

A Modern lakberendezés c. kötet hasonlóan értékes
párja, tanulságos, izgalmas ikertestvére. Akárcsak az,
példatár, ízlést fejleszt ő, látókört bővítő, felkészültség
javítását segítő mű a javából.

Életünk egyik legfontosabb beruházása - aki megenged-
heti magának - a családiház. „Az én házam az én vá-
ram”: birtokosaik számára ez életük egyik legfontosabb
színtere. Ezek a házak, ha igazán jól illeszkednek a lakó-
ik igényeihez, különleges értéket képviselnek a számuk-
ra: életteret, amelyben - a lehetőségeikhez képest - a
maguk választotta módon és környezetben élhetnek,
amelyben feltöltődhetnek a külvilággal való újabb találko-
zásokhoz. A vagyonosabb rétegekben sokaknak a házuk
egyúttal státus-megjelenítőül is szolgál, és mint ilyen,
fontos kommunikációs eszköz. És általában, a ház na-
gyon sokat elmond a világnak a tulajdonosáról, annak

vagyoni helyzetéről, s bizonyos erényeiről és hibáiról.
Nagyon árulkodó is lehet: fennen hirdeti, ha építtetőjé-
nek több a pénze, mint a jóízlése, ha kiütköző mérték-
ben hiányzik a mértékadó műveltsége (melyikünk ne
találkozott volna efféle építményekkel). Márpedig ahol
ilyen útmutatók állnak rendelkezésre, mint ez a kötet is,
ott ezek hiányára nincs mentség.

E házak tervezése, építése, a típusaik, kialakításuk ál-
landó fejlesztése kiemelkedő gazdasági, és szintúgy
társadalmi jelentőségű ágazat. Gazdasági szerepét
mindinkább növeli az a világszerte erősödő tendencia,
hogy akik csak megengedhetik maguknak, a nagyvárosi
élet fokozódó kellemetlenségei elől nyugalmas lakóöve-
zetekbe költöznek ki, a legtöbben családi házakba.
Cerver - olykor kissé elbonyolított - előszavában rámutat
arra is, hogy a ház ideális tervezői terep, ahol az épí-
tésznek lehetősége nyílik arra, hogy utat engedjen a
kreativitásának és gyarapítsa a gyakorlati tapasztalatait.

Az áradó fantázia azonban katasztrofális következmé-
nyekkel is járhat, ha nem veszi figyelembe a megrende-
lőnek a házzal kapcsolatos szükségleteit. Kielégítő
eredményre az a módszer vezet, amely a ház megalko-
tását a két fél közötti interaktív folyamattá alakítja. Fűz-
zük hozzá: ehhez a megrendelőnek is bírnia kell legalább
valamelyes tájékozottsággal. Kiemeli továbbá, hogy
ennek a napjaink családiház-építészetét áttekintő kötet-
nek nincs előzménye, s hogy egyetlen kötetben bemu-
tatni, és kritikailag értékelni a kor legismertebb alkotá-
sait minden tekintetben éppen annyira merész, mint
amennyire provokatív feladat.

Valóban hatalmas ívű és terjedelmű összefoglalás jött
létre ebben az ezeroldalas kötetben, amely e szakterü-
let, a családiház építészet, s úgyszintén a nélkülözhetet-
lenül hozzá kapcsolódó belsőépítészet legjobb példáiból,
ezek körében korunk legismertebb alkotásaiból ad szé-
les, nemzetközi áttekintést több mint kétezer színes
fényképpel, továbbá helyenként vázlatokkal és metsze-
tekkel. Válogatást kapunk benne a fény- és térkezelés
legmodernebb és legkülönlegesebb mai példáiból is. A
fényképek túlnyomó része jó, sokuk nagyon jó.

A kötet igyekszik elénk tárni az utóbbi évtizedekre jel-
lemző, számottevő technológiai fejlesztések növekvő
mérvű alkalmazását is. Cerver kiemeli, hogy ez egy igen
jellegzetes stílus létrejöttéhez vezetett - mind az alap-
anyagok, mind a berendezések tekintetében a legfris-
sebb technológiát telepítve az otthoni környezetbe.
Ezekben a társadalmi igényekre is reagáló „high-tech”
megoldásokban a kortárs építészet egyik legizgalma-
sabb változása tükröződik.

A kötet fő fejezetei: Városi házak; Elővárosi házak; Ten-
gerparti házak; Vidéki házak; Házak a hegyekben.

Francisco Asensio Cerver: Modern lakberendezés -
Vince Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Kiemelkedő szakmai és esztétikai értékű példatárat
találunk ebben a kötetben, a modern lakberendezés
magas színvonalú belsőépítészeti alkotásainak, megol-
dásainak, s az ehhez jól felhasználható építőelemeknek -
bútordaraboknak, világítótesteknek, egyéb tárgyaknak -
különösen gazdag és sokszín seregszemléjét. Tartal-

Magyar Szabadalmi
Hivatal

Szakirodalom-figyelõ

Szakirodalom-figyelõ
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mának a szó mind közvetlen, mind átvitt értelme szerin-
ti nagyságát igazán az eredeti címe fejezi ki: A Belsőépí-
tészet Atlasza - természetesen a modern lakberende-
zés tekintetében.

Cerver kiemeli a bevezetőjében, hogy számos stílus-
irányzat létezik, és egyikről sem mondható, hogy alkal-
masabb vagy jobb lenne a másiknál. Azonban ha számí-
tásba vesszük, hogy az emberek túlnyomó része nem
rendelkezik elegendő pénzzel ahhoz, hogy klasszikus
stílbútorokból, és azokhoz illő kiegészítőkből állítsa össze
otthoni környezetét, úgy éppen ez a kötet győzhet meg
arról, hogy a lehetőségek tágabb körét a legtöbbeknek
a modern lakberendezés kínálja. Jóllehet Cerver szerint
„A lakberendezés ma már nem csak a jómódúak kivált-
sága.

Egy kis fantáziával és jó ízléssel bárki tervezhet szép
belső tereket”, aligha kétséges, hogy valójában a nem
igazán jómódúak ehhez főként a modern bútorok, tár-
gyak, egyéb kiegészítők körében találhatnak számukra is
megfizethetőt. E kötet pedig biztatásul és egyben példa-
tárként is szolgál arra, hogy ebből milyen sok és sokszí-
nű szépséget és eleganciát lehet létrehozni. Meghatá-
rozó ebben, hogy - amint Cerver is kiemeli - a lakás
belső terének kialakítása korántsem csak a bútorokon
múlik.

A szín és a világítás éppúgy szerepet játszik benne, mint
a padló és a falak burkolata, továbbá a dísztárgyak,
növények, világítótestek. És az nem valamiféle statikus
alkotás. Változik a világunk, benne esetleg a helyzetünk,
az érdeklődésünk, ízlésünk is, s otthoni környezetünket
ennek megfelelően formálhatjuk, alakíthatgatjuk.

A példák felsorakoztatása mellett ezt a kötetet is az
teszi igazán izgalmassá, hogy a belső építészet, azaz
egy épületen belül az élettér kialakítása különösen nagy
jelentőségű kreatív tevékenység. A vásárláshoz csak
pénz kell, ahhoz viszont, hogy az elemek halmazából
összeálljon egy stílusos, vonzó lakótér, hogy az alkotó-
elemek összeválogatása, és egymáshoz rendelése egé-
szen különleges, minőségi többletet adó szinergiát hoz-
zon létre, tehetség és felkészültség kell. Ez pedig igazán
kitűnő tankönyv a tehetség fejlesztéséhez, a felkészült-
ség bővítéséhez. Ezer oldalán a modern belsőépítészet
legjavából válogató kitűnő útmutatásokkal szolgál, tip-
pekkel, a világ élvonalára való kitekintéssel, óriási példa-
tárral, 2.500 színes fotóval, a 20. sz. 50 leghíresebb
tervezőjének portréjával.

„A képletek nézegetése tisztítja a szemet” mondta vala-
ha kedvelt fizika tanárunk, és igaza volt. Az ilyen kötetek
nézegetése pallérozza az ízlést, szárnyakat ad a tervező
képzeletének, és megmutatja az érdemes és egyben
meg is valósítható megoldások tág körét.

Sokkal több is ez, mint az ízlésünkhöz - és anyagi lehe-
tőségeinkhez - igazodó elegáns, kellemes, modern lak-
berendezés útmutatója. Vállalatok, intézmények szintén
ilyen berendezéssel alakítják a partnereiknek, üzlet- és
ügyfeleiknek mutatott arculatukat, és a saját, belső
világukat. Nekik is kiemelkedően hasznos ehhez ez a
kötet.

Patricia Schultz: 1000 hely, amit látnod kell - Világjá-
rók kézikönyve - Vince Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

„Az élet nem mérhető a lélegzetvételek számával, annál
inkább azzal, hogy hány olyan helyet láttunk és pillanatot
éltünk át, amikor elakadt a lélegzetünk.” Ismeretlen
szerző

„Az utazás az előítéletek, a bigottság és a szűklátókörű-
ség hatásos ellenszere, és éppen emiatt kell sok em-
bernek élnie vele.” Mark Twain

„A világ egy könyv, és aki nem utazik, az csak egyetlen
lapját olvassa el.” Hippói Szent Ágoston

Az idézetek e kötetből vannak. És való igaz, hogy ez az
összeállítás hozzásegít ahhoz, hogy olyan helyeket fe-
dezzünk fel magunknak a világban, amelyek látványától
eláll a lélegzetünk, vagy élményük egy életen át örömteli
emlékünk marad.

Ezer érdekes, szép helyet, a természet és a szó legjobb
értelme szerinti emberi civilizáció ezer gyöngyszemét
látni igazán csodálatos, felemelő, csábító célkitűzés.
Sokkal többen vannak azonban, akik bár érdeklődnek a
világ szépségei iránt, nem utazhatják be azokat. Nekik
jórészt az ilyen könyvek hozhatják el a megismerés
örömét, amely ugyan messze nem ér fel az ottléttel, a
személyes találkozással, de legalább valamelyes képet
ad róluk. Ha már nem utazhatunk annyit, mint szeret-
nénk, legalább így is belelapozhatunk a világ könyvébe.
Ez a kötet így több is, mint a világjárók kézikönyve: leg-
alább annyira a világ iránt érdeklődő, ám kevesebbet
utazóké is.

Ezer helyről, ezer gyöngyszemről egy közepes alakú
kötet összesen 941 oldalán - ez szükségképpen azt
jelenti, hogy részletes ismertetéseket itt nem kapha-
tunk. Sokkal inkább ízelítőket, azaz okos, nagy mester-
ségbeli tudással összeállított, kitűnő hangulatfestő ké-
pességgel fűszerezett, tömör, mégis sokatmondó átte-
kintéseket a világ ezer, megismerésre nagyon is érde-
mes helyéről, praktikus tanácsokkal, és többségükről
apró, de karakteres képekkel. Itt sorakozó választékuk,
és a változatosságuk izgalmasan gazdag.

Szerepel valamennyi lakott világrész: Európa; Afrika -
benne Madagaszkár és a Seychelle-szigetek is; Ázsia;
Ausztrália Új-Zélanddal, az ilyen úti-könyvekben ritkáb-
ban található Cook- és Fidzsi-szigetekkel, Francia Poliné-
ziával, Mikronéziával, Pápua Új-Guineával, Tongával és
Nyugat-Szamoával; az Amerikai Egyesült Államok és
Kanada; Latin-Amerika egy antarktiszi kiruccanással; a
Közel-Kelet, valamint a Karib-tenger, a Bahamák és a
Bermuda.

Világunk ezer csodája? Mindüket nem igazán nevezném
csodának, ám kivétel nélkül valamennyiük érdemes a
figyelmünkre. És sokuk valóban a világ legszebb helyszí-
nei közé tartozik. Íme, találomra belelapozva jönnek
egymás után: Burj al-Arab Hotel (Dubai) a világ legma-
gasabb és egyik legelegánsabb szállodája; a Dubai-i
Aranypiac, amelyről Schultz azt írja, hogy „a gyakorlott
közel-keleti piachiénákat is váratlanul éri elképesztő
kínálata és ragyogása”; az American Colony Hotel (Ke-
let-Jeruzsálem)- erődre hajazó villaépülete, amelyet
hajdan egy pasa épített feleségei számára; Karácsony
Betlehemben; a Holt-tenger; Izrael Múzeum (Jeruzsá-
lem); Maszada (Izrael) legendás sziklaerődje; Akkó óvá-
rosa, a legnagyobb normann erőd a Közel-Keleten, ahol
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járt Assisi Szent Ferenc és Marco Polo is; és Szanaa
óvárosa (Jemen), amelyet a hagyomány szerint Noé
egyik fia alapított, s amely az ottaniak a világ legrégebbi
lakott városának tartanak.

Ez a könyv arról szól, igen meggyőzően, hogy a világ
tele van érdekes, szép helyekkel. Jó látni őket, akár
csak itt lapozgatva is, s még inkább, ha követhetjük az
itt láthatók-olvashatók hívó szavát.

Tagsorszám
536.

Humán Euritmia Bt.

Székhely: 2162 Őrbottyán
Csap u. 145.

Kapcsolat: Szabó Gábor
Telefon: 30/9411-602

Vezető: Szabóné dr. Berki Éva
Telefon: 30/593-8190

A társaság tevékenysége: HR-kutatás, fejlesztés, ta-
nácsadás, üzletviteli tanácsadás, erőforrás menedzse-
lés, innovációfejlesztés, felnőttképzés, felnőttoktatás.

(Az idézetek csak a figyelem felkeltését szolgálják, a
cikkek teljes szövege Titkárságunkon rendelkezésre áll!)
A sajtószemle tagvállalatunk, a Hír-Adás Sajtóügynökség

és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, 2007. SZEPTEMBER, 4. OLDAL

ÚJ ÉPÜLETSZÁRNNYAL BŐVÜLT A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI

I KNNOVÁCIÓS ÖZPONT

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, 2007. SZEPTEMBER, 4. OLDAL

FEJLŐDIK ÉS BŐVÜL A DEBRECENI REGIONÁLIS ÉS INNOVÁCIÓS

I PPARI ARK

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, 2007. SZEPTEMBER, 6. OLDAL

A X. INNOVÁCIÓS PÁLYÁZAT HAJDÚ-BIHAR MEGYEI RÉSZTVEVŐI

BOSS, 2007. OKTÓBER 16., KEDD, 10-12. OLDAL

A PÉNZ NEM PÓTOLJA A TUDÁST

BESZÉLGETÉS DR. SZABÓ GÁBOR EGYETEMI TANÁRRAL, A

MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKÉVEL

VILÁGGAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 16., KEDD, 5. OLDAL

A TUDÁSÉ ÉS AZ INNOVÁCIÓÉ A JÖVŐ

ORIGO – VÁLLALKOZÓI NEGYED, 2007. OKTÓBER 16., KEDD

FELTALÁLÓ FIATALOK SIKERE

„…Október ötödikén, Bukarestben rendezték meg a
NOVATech.Com Innovációs Technológiai Üzleti Terv
Verseny közép- és kelet-európai regionális döntőjét. Hét
ország, több mint hetven résztvevőjéből kiválasz-
tott tizenhat döntős közül hazánkat a Magyar Innovációs
Szövetség által kiírt verseny két legjobbja képviselte…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 13. OLDAL

UNIÓS KIÍRÁSOK, SOKAT BÍRÁLT PÁLYÁZATI FELTÉTELEKKEL

„…A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség kutatás-fejlesztés
és innováció támogatására ír ki uniós pályázatokat. A
Magyar Tudományos Akadémia főosztálya szerint prob-
léma, hogy a gazdaságfejlesztési program pénzeiből az
egyetemek és a kutatóhelyek önmagukban nem juthat-
nak támogatáshoz…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 4. OLDAL

FEJLESZTŐ KÖZPONTOT ÉS GYÁRTÁST HOZ A LEGRAND

ÚJABB MILLIÁRDOS KAPACITÁSBŐVÍTŐ BERUHÁZÁSBA KEZDTEK

„…Termékfejlesztő központot telepít magyar cégéhez a
villamos rendszerek és informatikai hálózatok építésével
foglalkozó francia Legrand-csoport…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 9. OLDAL

FIGYELEMRE MÉLTÓ A MAGYAR KUTATÁS -FEJLESZTÉSI ELSZÁNT-

SÁG

INTERJÚ JEAN-PHILIPPE COURTOIS-VAL

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 9. OLDAL

AZ ÉVKÖNYV ÜZENETE

„…A GKI és a Microsoft Magyarország kezdeményezése
regionális szinten is egyedülálló, hiszen eddig nem volt
rá példa, hogy egy nemzetközi nagyvállalat ilyen mérték-
ben részt vállaljon egy adott ország gazdaságának,
versenyképességének és innovációs kezdeményezései-
nek fellendítésében…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 11. OLDAL

KÖNNYÍTETTÉK A KÜLFÖLDI KUTATÓK ÉS SPORTOLÓK MAGYAR-

ORSZÁGI MUNKAVÁLLALÁSÁT

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 12. OLDAL

MÁTÓL ELÉRHETŐK AZ ELSŐ K+F ÉS FELSŐOKTATÁS-FEJLESZTÉSI

KIÍRÁSOK

A VÁLLALATI ÉS FELSŐOKTATÁSI SZFÉRA KÖZÖTTI EGYÜTTMŰKÖ-

DÉST ERŐSÍTENÉ A KORMÁNYZAT

„…A kis- és középvállalkozások versenyképességük javí-
tását szolgáló k+f tevékenységre nyerhetnek el 34,6
milliárd forintot az ÚMFT most közzétett pályázatain. A
felsőoktatási intézmények pedig e területhez kapcsolódó
infrastrukturális és informatikai fejlesztéseikhez igényel-
hetnek 30 milliárd forintot…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 14. OLDAL

MÓDOSÍTÓ JAVASLAT

„…Az alapkutatás a kormányzat mostohagyereke: a
pénzügyminiszter által benyújtott költségvetési tervezet
az alapkutatások fő hazai forrásának, az Országos Tu-
dományos Kutatási Alapprogramoknak (OTKA) 2008-
ban sem szán egy fillérrel sem többet, mint a 2007-es
költségvetésben. 2002-től rendszeresen csökkent az
OTKA előirányzott kerete…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 24. OLDAL

EGY INNOVATÍV ELME RAGYOGÁSA

„…Lukács Manuéla kedves, jó humorú, törékeny egye-
temista lány. Idejét nem szobájába zárkózva, képleteket
mormolva tölti, nincs vastag szemüvege, és minden

Sajtószemle

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

Köszöntjük új tagjainkat!
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tudósallűrtől mentes. Egyszerűen csak teszi a dolgát:
feltalál…
…képviselte hazánkat az Európai Unió Fiatal Tudósok
Versenyén, és számos nemzetközi kiállításon is dobogós
eredménnyel végzett…”

PIAC & PROFIT, 2007. OKTÓBER, 78. OLDAL

KÜLÖNDÍJ AZ ÍRISZNEK

RG MAGYARORSZÁG

„…Az RG Stúdió, az RG Magyarország cégcsoport tagja
az Írisz IP kamerás megfigyelő rendszer kifejlesztéséért
- a Pécsi Ipar Kamarától az elmúlt évben elnyert inno-
vációs díj mellett már az év legígéretesebb fejlesztése
díjat is magáénak mondhatja…”

PIAC ÉS PROFIT, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 80. OLDAL

INTELL CHALLENGE

MÁSODIK A MAGYAR CSAPAT !
„…Az INTEL Co. kezdeményezésére és támogatásával,
az egyesült államokbeli Intel Berkeley Technology
Entrepreneurship Challenge program részeként, 2007.
október 5-én, Bukarestben rendezték meg a
NOVATechCom Innovációs Technológiai Üzleti Terv
Verseny közép- és kelet-európai regionális döntőjét…
…16 döntős közül Magyarországot a Magyar Innováci-
ós Szövetség által rendezett verseny két legjobbja kép-
viselte…”

PIAC & PROFIT, 2007. OKTÓBER, 92. OLDAL

KIOSZTOTTÁK A BOLYAI -DÍJAT

TUDOMÁNYOS ELISMERÉS

VILÁGGAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 17., SZERDA, 5. OLDAL

TÖBB PÉNZ K+ -F RE ÉS INNOVÁCIÓRA

NYOLC ÚJ PÁLYÁZAT INDUL MÁTÓL 65 MILLIÁRD FORINTOS

TÁMOGATÁSI KERETTEL

„…Bajnai Gordon. Fokozottan ösztönözni kívánjuk a
mikro-, kis- és középvállalkozásoknál a k+f és innovációs
tevékenységet, a pólusvárosok egyetemein pedig a
műszaki, természettudományos és informatikai alkal-
mazott kutatásokat…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 18., CSÜTÖRTÖK, 9.
OLDAL

EURÓPA JAVÍTOTT A K+ -F BEN

„…Az elmúlt évben 7,4 százalékkal nőttek az európai
vállalatok kutatási és fejlesztési befektetései - derül ki az
Európai Bizottság (EB) évente ismétlődő k+f-
jelentéseinek legújabb kiadványából…”

MAGYAR DEMOKRATA, 2007. OKTÓBER 18., CSÜTÖRTÖK,
49. OLDAL

INNOVATÍV MAGYAR CÉGEK

„…Három magyar cég került fel a leginnovatívabb vállal-
kozásokról készített európai ezres listára. Az Európai
Bizottság szerint a kutatás-fejlesztésre legtöbbet költő
magyar cég a Richter Gedeon, amely 57,6 millió eurós
ráfordítással a 228. helyet szerezte meg. Az Egis fele-
ekkora összeggel a 335., a Graphisot pedig 6,4 millió
eurójával a 777. a rangsorban. Csehországból négy,
Lengyelországból és Szlovéniából két-két vállalat szere-
pel a listán…”

HETI VÁLASZ, 2007. OKTÓBER 18., CSÜTÖRTÖK, 44+45.
OLDAL

SZEGÉNY GAZDAGOK

„…Kinőni Magyarországot - ez volt a címe a heti válasz
innovációs konferenciájának, amelynek egyik résztvevője

volt dr. Lacza Zsombor, a Semmelweis egyetem egyik
legsikeresebb kutatólaboratóriumának a vezetője, a
magyar fiatal tudós fórum egyik alapítója…”

HETI VÁLASZ, 2007. OKTÓBER 18., CSÜTÖRTÖK, 45. OLDAL

DIGITÁLIS MIKROSZKÓP

„…Magyar fejlesztésnek köszönhetően a Semmelweis
egyetemen a világon elsőként digitális mikroszkóp segít-
ségével tanulhatnak a hallgatók egy 34 férőhelyes spe-
ciális számítógépes hálózaton…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 19., PÉNTEK, NAPI FELE-

LŐSSÉGVÁLLALÁS I+III. OLDAL

TÁRSADALMI ELKÖTELEZETTSÉG DÍJAT KAPOTT A MOL

„…Az év leginnovatívabb vállalata a Robert Bosch Kft.
lett…”

NÉPSZAVA, 2007. OKTÓBER 19., PÉNTEK, 5. OLDAL

AMERIKAI BEFEKTETŐKRE VÁRVA

A KONVERGENCIAPROGRAM ÉS A KUTATÁS-FEJLESZTÉS IRÁNT

ÉRDEKLŐDTEK

„…A konvergenciaprogram eddig sikeresnek tekinthető
végrehajtása, a kutatás-fejlesztés és a befektetési lehe-
tőségek adták annak a konferenciának a témáját, amely
a texasi fővárosban, Houstonban tartott tegnap Veres
János magyar pénzügyminiszter,…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. OKTÓBER 20., SZOMBAT, 10.
OLDAL

MEGNYÍLT A CENTRUM

„…Megnyitották a budapesti Microsoft Innovációs Cent-
rumot. A központ a Microsoft Magyarország, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdasági Egyetem és a Magyar Felta-
lálók Egyesületének összefogásával jött létre…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. OKTÓBER 20., SZOMBAT, HÉTVÉGE,
7. OLDAL

AZ EMBER NEM AZT NÉZI, HOGY MIT ÉRT EL

– MONDJA A BOLYAI -DÍJAS LOVÁSZ LÁSZLÓ

„…A tudomány sikeres műveléséhez önbizalom kell:
hinni abban, hogy attól, hogy egy problémán már sok
okos ember gondolkodott hiába, nekem még sikerülhet
a megoldás – vallja Lovász László. A Bolyai-díjjal elismert
világhírű matematikus lapunknak nyilatkozva egyértel-
művé tette, hogy nem akar az MTA elnöke lenni…”

BUDAPEST BUSINESS JOURNAL, 2007. OKTÓBER 22-28., 7.
OLDAL

R&D FUNDING OPENS DOOR FOR GREATER INNOVATION

NÉPSZABADSÁG, 2007. OKTÓBER 22., HÉTFŐ, 5. OLDAL

ELNÖKJELÖLTEK ÉS TÖRVÉNYJAVASLATOK

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA TISZTÚJÍTÁSRA KÉSZÜL

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 24., SZERDA, NAPI INNO-

VÁCIÓ, I+III. OLDAL

A SZELLEMI TULAJDON TÁRSADALMA KÖVETKEZIK

A CSAK MAGYARORSZÁGRA MEGSZERZETT SZABADALOM MIT

SEM ÉR!
„…Az utóbbi két évtizedben Magyarországon folyamato-
san csökken a szabadalmi oltalomra benyújtott találmá-
nyok száma…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 24., SZERDA, NAPI INNO-

VÁCIÓ, II. OLDAL

AZ INNOVÁCIÓ A PORNÓRA ÉS A DZSESSZRE HASONLÍT

A TÚLZOTT ADMINISZTRÁCIÓ HÚZZA VISSZA EURÓPÁT
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„…Az európai kutatók ötletei rendszerint megmaradnak
a tudomány elefántcsonttornyán belül – írja innovációs
összeállításában a brit The Economist. A vállalatok már
önálló tudományágként foglalkoznak az innovációval,
miközben nem tudják pontosan meghatározni, mit is
jelent a fogalom…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 24., SZERDA, NAPI INNO-

VÁCIÓ, III. OLDAL

A KUTATÁS EREDMÉNYEI...
„...megerősítik meggyőződésünket, hogy a vállalatoknak
és az oktatási szférának a lehető legszorosabbá kell
fonni kapcsolataikat – jelentette ki Paál Péter, az IBM
Magyarország vezérigazgatója…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 24., SZERDA, NAPI INNO-

VÁCIÓ, III. OLDAL

A KALIFORNIAI DÖNTŐBEN A MAGYAR CSAPAT

TÍZEZER DOLLÁR MÁR A ZSEBBEN

„…2007. október 5-én, Bukarestben rendezték meg a
NOVATech.Com innovációs technológiai üzletiterv-
verseny közép- és kelet-európai regionális döntőjét. A
hét ország több mint hetven résztvevőjéből kiválasztott
16 döntős közül Magyarországot a Magyar Innovációs
Szövetség által rendezett verseny két legjobbja képvisel-
te…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 24., SZERDA, NAPI INNO-

VÁCIÓ, IV. OLDAL

Ö -T TÍZ MILLIÓRÓL ÁLMODNAK A MIKRÓK

„…„Az innováció megítélése a budapesti mikro- és kis-
vállalkozások körében” címmel készült tanulmány a
Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK) VII. Hír-
közlés, Informatika Osztályának kezdeményezésére…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. OKTÓBER 24., SZERDA, NAPI INNO-

VÁCIÓ, IV. OLDAL

VÁLLALKOZÁSBARÁT SZOLGÁLTATÁSOK A MAGYAR SZABADAL-

MI HIVATALBAN

NÉPSZABADSÁG, 2007. OKTÓBER 24., SZERDA, ÜZLETME-

NET, 11. OLDAL

ÁTNEVEZETT TÁMOGATÁSI PROGRAMOK

A KORMÁNY ÚJ EGYSÉGBE FOGLALTA A KIS - ÉS KÖZÉPVÁLLAL-

KOZÁSOK SEGÍTÉSÉT CÉLZÓ PÉNZEKET

„…Régi-új fejlesztési stratégiát hirdetett a kormány a
kis- és középvállalkozói szektor segítésére. Régit, mert
nem ismert, vagy nem várt támogatást, programot
nem hirdettek meg, és újat, mert a programokat -
ismét - más struktúra szerint rendezték egy egységes
koncepcióba…”

FIGYELŐ, 2007. OKTÓBER 25.-31., 7. OLDAL

CHINOIN: GYÓGYSZERKUTATÁSI SIKER

FIGYELŐ, 2007. OKTÓBER 25.-31., 8. OLDAL

MICROSOFT I CNNOVÁCIÓS ENTRUM

MAGYAR HÍRLAP, 2007. OKTÓBER 26., PÉNTEK, 11. OLDAL

INNOVATÍV MEGSZORÍTÁS

ElŐ NYT ÉLVEZNEK, AKIK KEVESEBB UNIÓS PÉNZRE PÁLYÁZNAK

„…Elfogadhatatlannak tartják a kutatás-fejlesztésben és
innovációban érdekelt szervezetek az innovációs járulé-
kot érintő tervezett változásokat. A Magyar Innovációs
Szövetség kifogásolja az uniós pályázatok elbírálási
rendszerét is, mert előnyt élveznek azok, akik nem a
maximális támogatásra tartanak igényt…”

NÉPSZAVA, 2007. OKTÓBER 26., PÉNTEK, 10. OLDAL

MICROSOFT I CNNOVÁCIÓS ENTRUMBAN

NÉPSZABADSÁG, 2007. OKTÓBER 29., HÉTFŐ, 20. OLDAL

ÓCEÁNJÁRÓ KELJFELJANCSI

„…Két magyar egyetemista nemrég fejlesztési díjat
kapott egy saját tervezésű evezőscsónakért. Persze
nem szokványos lélekvesztőről van szó: a napelemmel
és kabinokkal is felszerelt kétpárevezőst az óceán átsze-
lésére tervezték…”

XVI. Magyar Minőség Hét konferenciát 2007. november 5-8. között rendezi meg a Magyar Minőség Társaság:
november 5-7-én, a Hotel Mercure Budában (1013 Budapest, Krisztina körút 41-43.) és november 8-án a Gábor
Dénes Főiskolán (1115 Budapest, Etele út 68.). A rendezvény fővédnöke Kiss Péter miniszterelnök-helyettes.

Részletes program:
http://www.quality-mmt.hu/motor/php/index.php?f=2&c=125&o=0&portal=mmt&lang=1

További felvilágosítás:
Herr Györgyi: 1-456-6956 és Turos Tarjánné : 1-456-6951
titkarsag@quality-mmt.hu, fax: 1-456-6954

Ipari Nyílt Napot tart a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2007. november 7-én, a BME Központi Épületében.

A 9. alkalommal megtartott rendezvény idén a Magyar Tudomány Napja rendezvénysorozat keretében zajlik. Az ipari
kapcsolatok ápolása mellett igyekszik megszólítani a K+F+I folyamat szereplőinek legszélesebb körét, egyetemen
kívül és belül egyaránt. A belső nyitás, a hallgatók aktív bevonása jegyében – a BME történetében először – mér-
nökhallgatók versenyének lebonyolítására is sor kerül. A versenyt a BEST hallgatói szakmai szervezet rendezi, nem

Várható események

Várható események
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titkoltan azzal a szándékkal, hogy a jövőben rendszeresen újra megrendezésre kerülő versennyel sikerüljön nemes
hagyományt teremteni.

Az esemény programja a fenti célok jegyében állt össze:
- Az előadók között szerepel többek között Dr. Magyar Bálint , a Miniszterelnöki Hivatal államtitkára, aki az Új

Magyarország Fejlesztési Terv innovációs lehetőségeiről számol be, míg az egyetemen belüli előadók a sikerek-
ről, a Gömböc rögös útjáról, valamint a hídépítés jelenéről és jövőjéről beszélnek. A klasszikus téma, a BME-
vállalat együttműködés is szót kap a GM és a Járműgyártási Tanszék példáján keresztül.

- Kiállításon mutatják be az alternatív hajtású járműveket éppúgy, mint a szupravezetést, illetve a hologram készí-
tését.

- A BEST-Videoton mérnökhallgatói versenyen részben elméleti tudásukról kell számot adniuk a csapatoknak, más-
részt gyakorlatiasságukat is bizonyítani kell. Ennek keretében várhatóan „távirányítású mozgó objektumok” verse-
nyeznek majd az Aulában.

- Külön programként számolnak be a karok és a tudásközpontok eredményeikről.

További információ: www.bme.hu, tel.: 4632271

Az ecoplus. The Business Agency of Lower Austria „Üzlet és Tudomány“ címmel szervez programot 2007. novem-
ber 7-én, Wiener Neustadtban, ahol a résztvevőknek lehetősége nyílik cseh, szlovák, magyar és osztrák vállalkozá-
sok köréből partnereket találni. A szervezet a "Ready for Research and Development" című projekt keretében fel-
mérte a Centrope régióban lévő vállalkozások K+F igényeit, illetve ezzel párhuzamosan feltérképezték a technológiai
know-how és K+F intézmények tevékenységeit.

A rendezvényen ezen eredményeket mutatják be, illetve négy műhelytalálkozó keretében konkrét problémafelveté-
sekre keresik a választ:
- Új anyagok: Alkalmazás specifikus anyagok fejlesztése és termelése (pl. fémek, műanyagok, kötőanyagok, kerá-

miák, folyadékok);
- Innovációs menedzsment & Hálózatépítés: Sikeres innovációs stratégiák;
- IT-támogatás a fejlesztésben és termelésben: Adatkezelés megkönnyítése az IKT segítségével (Információs

Kommunikációs Technológia);
- Hatékonyság és költségcsökkentés a termelésben és logisztikában: Erőforrás- és energiahatékonyság növelé-

se szervezeteknél.

Regisztráció: www.centrope-innovation.eu
További információ: e.anderle@ecoplus.at

Az Észak-alföldi Régió 2007. november 8-án, harmadik alkalommal szervezi meg az Észak-alföldi Regionális Inno-
vációs Konferenciát a hajdúszoboszlói SILVER Hotelben. A konferencia minden évben egy konkrét téma köré szer-
veződik, 2007-ben Innováció a régióban! - Régió az innovációért! címmel kerül megrendezésre.

A rendezvénynek két célja van: egyrészt bemutatni a régióban támogatott regionális innovációs pályázatok (Baross
Gábor Program és Innocsekk Program) eredményeit egy kiállítás keretében, mely a konferencia teljes időtartama
alatt látogatható. Másik célja ismertetni a regionális, nemzeti és európai szintű elképzeléseket az innováció támoga-
tására, valamint lehetőséget biztosítani a jelenlévőknek három területen (agrár innováció, élet- és természettudo-
mányok, ipar és informatika) szervezett szekcióülésen, az ezzel kapcsolatos véleményük ismertetésére, megvitatá-
sára. Ezeket a véleményeket a szervező INNOVA Regionális Innovációs Ügynökség összegzi és megküldi az érintett
tárcáknak és intézményeknek.

A részletes program az alábbi linkre kattintva tölthető le:
http://www.innova.eszakalfold.hu/upload/PROGRAM-InnovKonferencia_071108.doc
Regisztrálni 2007. november 5. 12:00 óráig lehet.

További információ és regisztráció:
www.innova.eszakalfold.hu, innova@eszakalfold.hu.

A DARFT Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. és az Infinity Kft. ”I-techpartner konferencia 2007 - Biotech és ICT
kutatás-fejlesztési projektek és partnerkeresés a Dél-Alföldön” címmel rendez konferenciát 2007. november 8-
án, Szegeden, az SZTE TIK épületében (6722 Szeged, Ady tér 10.).

A rendezvény célja:
- A régióban elért kutatási és fejlesztési eredmények bemutatása a befektetés szempontú marketing eszközeivel,
- Új üzleti lehetőségek feltárása és bemutatása,
- Pályázati és forrásbevonási lehetőségek ismertetése.
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- A biotechnológia és az ICT témakörökben az alkalmazás közeli tudományos eredmények piacra jutásának elősegí-
tése,

- Konzultációs lehetőség biztosítása a vállalkozói/befektetői szféra és a kutatási eredményekkel rendelkező pro-
jektgazdák számára,

- Szakmai tanácsadás nyújtása szabadalmi és vállalkozásfejlesztési témákban,
- Csatlakozási lehetőség biztosítása a rendezvényen bemutatkozó klaszterekhez, üzleti csoportokhoz.

Az i-techpartner hálózatot 10 európai ország (Belgium, Ciprus, Egyesült Királyság, Franciaország, Görögország,
Olaszország, Portugália, Spanyolország, Svédország) 14 fejlesztéssel foglalkozó intézménye hozta létre 2006 má-
sodik felében. A konzorcium vezetője a portugál Coimbra Egyetem, valamint a belga Europe Unlimited. Magyaror-
szágot területileg a Dél-Alföld Régió képviseli, intézményileg pedig a DARFT Kht., valamint az Infinity Pénzügyi Ta-
nácsadó Kft. A projektbe regisztrálni az www.i-techpartner.eu portálon lehet.

A rendezvényen a részvétel ingyenes.
Jelentkezés és további információ:
Ördögh Antal, projektmenedzser (62) 549-597, Péli Éva, projektmenedzser (1) 273-2700
e-mail: ordogh@del-alfold.hu, itechpartner@oroszlan.del-alfold.hu, peli.eva@infinity.hu.

Tagintézményünk, a Magyar Telekom PKI Távközlésfejlesztési Igazgatósága az idei évben is megrendezi több évtize-
des hagyománnyal bíró Tudományos Napok elnevezésű rendezvényét, november 13-14-én, a Magyar Telekom
székházban (Budapest, I. Krisztina krt. 55., Tölösi konferenciaterem).

A konferencia tervezett témakörei:
- a hálózat átalakulásának különböző perspektívái, új hálózati technológiák,
- az IPTV szolgáltatás fejlődési lehetőségei, megvalósításhoz szükséges fejlesztések,
- a WEB 2.0 jelene, jövője, a működéséhez szükséges távközlési és informatikai infrastruktúra,
- a küszöbön lévő fejlesztések aspektusai (pl. otthoni hálózatok),
- az üzleti hálózatok műszaki háttere és jövőbeli lehetőségei.

Program

2007. november 13.

I. Szekció (09:00-10:40) "Távközlés 2.0"

Elnök: Koós Attila, Magyar Telekom
9:00 Megnyitó, Koós Attila, Magyar Telekom PKI
9:40 A szabványosítás mint a technológiai konvergencia hatékony eszköze, Dr. Walter Weigel , ETSI
10:10 A digitális átállás szabályozói háttere, Császár Zoltán, Magyar Telekom
10:30 Kérdések

II. Szekció (11:00-12:30) "Távközlés otthon"

Elnök: Balogh Tamás, Magyar Telekom
11:00 T-Home: Skálázható IPTV szolgáltatások építése IP-Multicasttal, Nicolai Leimann, T-Systems Enterprise

Services
11:30 Interaktivitás a műsorterjesztő hálózatokban, Stefler Sándor, Magyar Telekom PKI
11:55 Home Gateways - szabványok és valóság, Takács Tamás , Magyar Telekom PKI
12:20 Kérdések

III. Szekció (13:30-15:00) "Internet - IP - TV"

Elnök: Dr. Kántor Csaba , Magyar Telekom
13:30 Az IPTV forgalom analízise, Lakatos Zsolt, Magyar Telekom PKI
13:50 IPTV minőség mérés, Selyem Zsombor, Magyar Telekom PKI
14:10 IPTV a kábelTV hálózaton, Putz József, Magyar Telekom T-Kábel
14:30 TV a mobilban, Kolonits András, Magyar Telekom T-Mobile
14:50 Kérdések

IV. Szekció (15:20-16:50) "Üzleti megoldások"

Elnök: Dr. Papp László , BME
15:20 Rendszerintegrációs esettanulmány 2.0, Priegl Gábor, T-Systems
15:40 L2 VPN szolgáltatás műszaki szépségei, Géczi Csaba, Magyar Telekom PKI
16:00 Modern üzleti kommunikációs szolgáltatások a vállalkozások részére, Tóth Péter Zoltán, Nokia Siemens

Networks
16:20 Virtuális tárgyaló: "Telepresence", Nagy Tibor, Cisco
16:40 Kérdések
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2007. november 14.

V. Szekció (09:00-10:30) "Új generációs hálózatok"
Elnök: Dr. Zombori László, BME
9:00 Az NGN-hez vezető út, Földesi Zoltán, Magyar Telekom PKI
9:30 NGN szolgáltatások tervezése és létesítése, Schnell György, Netvisor
10:00 Alkalmazásfejlesztés IMS platformon, Szabó Sándor, MIK
10:20 Kérdések

VI. Szekció (10:50-12:20) "Átalakuló hálózat"
Elnök: Sipos Attila, Magyar Telekom
10:50 HSPA - filozófiaváltás a mobil hálózatokban, dr. Tremmel János , Magyar Telekom T-Mobile
11:10 Migrációs lehetőségek a tisztán optikai hálózatok (AON) irányába, Szegedi Péter, Magyar Telekom PKI
11:30 VDSL2 rendszertechnikai megfontolások, Szabó János, Magyar Telekom PKI
11:50 VoIP rendszerek biztonsági vizsgálatai, Bortel László, Magyar Telekom PKI
12:10 Kérdések

VII. Szekció (13:20-14:30) "Távközlés és WEB 2.0"
Elnök: Prof. Dr. habil. Rudas Imre, BMF
13:20 Verziókontroll 1.0, dr. Szakadát István , MOKK
13:40 WEB 2.0 tartalom és szolgáltatás, Koltai Péter, Magyar Telekom T-Online
14:00 Telco 2.0 = (NGN R2) U (Web 2.0) Mi van a Web 2.0 alatt?, Bordás Csaba, Ericsson
14:20 Kérdések

További információ Szalai Zsuzsától (481-7402, szalai.zsuzsanna1@t-com.hu) kérhető, vagy a Magyar Telekom
oldalán olvasható (http://www.magyartelekom.hu/rolunk/innovacio/fooldal.vm).

2007. november 14-én rendezi X. Éves Konferenciáját a Danubius Health Spa Resort Heliában (1133 Budapest,
Kárpát u. 62-64.) tagszövetségünk, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA).

Program

9.00 Köszöntő
Oláh László, elnök, MKME

9.05 Európai trendek és statisztikák
9.25 Trendek és statisztikák a Magyar piacon

Dr. Karsai Judit Phd., MKME Statisztikai Bizottság elnöke
9.45 Jó időben vagyunk? Lehetőségek és kihívások korai szakaszú befektetéseknél

Benke Ákos, MV Zrt. Magyar Vállakozásfinanszírozási Zrt.
Hradszki László / Pekka Maki, 3TS
Polgárné Májer Ildikó, ValDeal
Dr. Franz Krejs Horizonte Ventures,
Zoltán Csaba Start Tőkegarancia Zrt.
Moderátor: Bruckner Zoltán, Primus Capital,

10.30 Kávészünet
11.00 Befektetések Közép-Kelet Európa Fogyasztói Piacán

Robert Manz, Enterprise Investors
11.25 Trendek és irányok Közép-Kelet Európa középvállalati piacán

Brian Wardrop, DBG
11.50 Középvállalati piaci kivásárlások

Héjja Róbert, Argus Capital
Nagy Tamás, Advent Internetional
Gidófalvy Elemér, CA IB Corportae Finance Zrt.
Katona Viktor, CitiBank Zrt.
Moderátor: Dr. Lánchidi István, Weil, Gotshal & Manges LLP

12.35 Ebédszünet
14.05 The Financing Market - How did we get here and where are we going?

Marisa Drew, Credit Suisse
14.35 Tranzakciók finanszírozása

Peter G. Nachtnebel, Bank Austria Creditanstalt AG
Ilir Fani, ING Bank N.V.
Kurali Zoltán, Deutsche Bank Zrt.
Oláh László – Mezzanine Management Kft.
Moderátor: Dr. Takács Pál, Martonyi és Kajtár, Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda

15.35 Nagyértékű kivásárlások a Régióban
Craig Butcher, Mid Europa Partners
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Nicholas Kabcenell, Darby Overseas Investments Ltd.
Khai Tan, Bridgepoint Capital
Robert Feuer, Warburg Pincus
Tóth Zoltán, 3i
Moderátor: Robert B. Irving, White & Case LLP

17.00 NESsT díjátadó és Fogadás - szponzorált esemény

További információ: www.hvca.hu

A Vállalkozói Inkubátorok Szövetség és a Magyar Innovációs Szövetség egyik tagszervezetének, a Primom Alapít-
ványnak (Nyíregyháza) egy nagyobb léptékű projektjeként elkészült a Mátészalkai Inkubátorház, melyet idén május-
ban adtak át ünnepélyesen. Az INTERREG III/A keretében támogatott „Mátészalkai Inkubátorház és Képzési Köz-
pont” című projekt záró konferenciájára november 15-én kerül sor, az új intézményben.

A konferencia programja:

12.30 Köszöntő
Szabó István, Mátészalka város polgármestere és Kárpáti Tibor, projektfelelős

12.50 Az inkubátorház megtekintése
Szegedi Tamás, a kuratórium elnöke és Szováti Tibor, inkubátorház vezető

13.20 Állófogadás

14.00 Innováció a hazai mikro-, és kisvállalkozások fejlődési lehetőségeinek tükrében
Előadó: Lippényi Tivadar, alelnök
Nemzeti Kutatásfejlesztési és Technológiai Hivatal

14.15 A határmenti együttműködésben rejlő fejlesztési lehetőségek
Előadó: Dr. Csanádi Ágnes , vezérigazgató
VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht.

14.30 A Mátészalkai Inkubátorház és Képzési Központ projekt menedzselése
Előadó: Zsukk István, inkubátorház igazgató
PRIMOM Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ

14.45 Inkubátorház létrehozásának lehetőségei és az inkubáció jelentősége a határon túl
Előadó: Pécsi Ferenc, elnök
Vállalkozók Fóruma Egyesület, Szatmárnémeti

15.00 Vállalkozói inkubátorházak a hazai mikro- és kisvállalkozások szolgálatában
Előadó: Annus István, társelnök
Vállalkozói Inkubátorházak Szövetsége

15.15 Optomechatronikai Klaszter a kistérség fejlődésének motorja
(MOM Vízméréstechnikai Zrt., Carl Zeiss Vision Hungary Kft., Carl Zeiss Sport Optikai Hungária Kft.,
Flabeg Automotiv Kft., Hoya Szemüveglencsegyártó Magyarország Rt.)
Előadó: Szováti Tibor, ügyvezető
Optomechatronikai Klaszter Kht.

15.30 Kérdések, hozzászólások

A rendezvény ideje alatt az inkubátorház fogadóterében termékeikkel bemutatkozik a mátészalkai kistérség néhány
jelentősebb vállalkozása. További információ: Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége, titkarsag@visz.hu, 22/514-126

„Érték és Értékelés” címmel kétnapos, továbbképzés jellegű konferenciát rendez a Magyar Iparjogvédelmi és Szer-
zői Jogi Egyesület (MIE), 2007. november 26-27-én a Hotel Galyában, Galyatetőn.

Program

November 26. hétfő

11:00 Megnyitó
Dr. Sasvári Gabriella , a MIE alelnöke, ügyvéd, S.B.G.&K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák

11:10 A szellemi vagyon értéke és értékelése, globális trendek – hazai válaszok
Dr. Bendzsel Miklós , a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

12:15 Értékteremtés innovációval
Lantos Mihály, partner, Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda, az LES Hungary elnöke

Várható események
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13:00 Ebéd
14:00 Immateriális javak értékelése

Sagel Eszter, manager, PricewaterhouseCoopers
14:30 Márkás országok – hogyan mérhető az országok márkaértéke?

Dr. Papp-Váry Árpád, a Budapesti Kommunikációs és Üzleti Főiskola (BKF) Marketing és Üzleti
Kommunikációs Intézetének vezetője

15:00 Magyarország márka – építsük fel!
Kelecsényi Ágnes, Értékesítési és Marketing Igazgató, Ramada Plaza-Aquaworld

16:00 A szerzői jog „válsága”, ahogyan a Szerzői Jogi Testület elé került ügyekben (nem) látszik
Id. Dr. Ficsor Mihály , a Szerzői Jogi Szakértői Testület elnöke

16:30 Az Iparjogvédelmi Szakértői Testület 5 éves munkájának tapasztalatai
Posteinerné Toldi Márta, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökhelyettese

17:00 Konzultáció
19:00 Vacsora

November 27. kedd

9:00 A Szerzői jogi törvény módosításának ismertetése és megvitatása
Vitaindító: Dr. Várhelyi Olivér, főosztályvezető Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
Moderátor: Dr. Békés Gergely, jogtanácsos, Előadóművészi Jogvédő Iroda

11:30 A Szabadalmi törvény új rendelkezései
Hajdú Judit, főosztályvezető, Magyar Szabadalmi Hivatal

12:00 Változik a Védjegy törvény
Dr. Csiky Péter , főosztályvezető, Magyar Szabadalmi Hivatal

12:30 Ebéd
13:30 A védjegyek értéke az üzleti életben

Dr. Lukácsi Péter , ügyvéd, S.B.G.&K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák
14:00 A védjegyek értékelése és a kártérítés mértéke a védjegybitorlási perekben

Dr. László Áron, ügyvéd, S.B.G.&K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák
14:30 Kinek jó egy „gyenge” európai szabadalom?

Dr. Greiner István, kutatási igazgatóhelyettes, Richter Gedeon Nyrt.
15:15 Konzultáció

Jelentkezési határidő: 2007. október 26.
Részvételi díj: 33.000 Ft + ÁFA (egyágyas elhelyezés esetén 37.000 Ft + ÁFA).
A részvételi díj tartalmazza a szállás és az ellátás költségeit.

További információ: Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
Tel.: 353-1661, e-mail: 1.mie@mtesz.hu; 2.mie@mtesz.hu

A SEE-ERA.NET innovációs konferenciát rendez 2007. november 29-30-án, Thessalonikiben.

A konferencia célja, hogy előkészítse a KKV-k és más innovációhoz kapcsolódó szervezetek részvételét a SEE-
ERA.NET tervezett innovációs tevékenységeiben, ezért arra törekszik, hogy:
- felkeltse az érdeklődést a közös innovációs tevékenységek iránt,
- meghatározza azon közös innovációs tevékenységek körét, melyek az innováció szereplőinek közös érdeklődésén

alapulnak, speciális szükségleteiket célozva meg
- kialakítson speciálisan az innovációhoz kapcsolódó tevékenységeket és eszközöket
- felkeltse az érdeklődését a lehetséges nemzetközi, nemzeti és helyi pénzügyi szervezeteknek a közös innovációs

tevékenységekben való részvétel iránt.

További információ: http://www.see-era.net/
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