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Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax
Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár

62/544-
272

62-544-
658

Dr. Barkóczi István Választmányi tag FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.
3527 Miskolc, Vásártéri út 8.

Vezérigazgató 46/501-
850;

46/501-
851

Benke Ákos Választmányi tag Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
1068 Budapest, Nagymező u. 46-48.

Vezérigazgató 30/9898-
245

Dr. Bérczi István Választmányi tag MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u.18.

Vezérigazgatói
tanácsadó

20/944-
4551

464-4654

Dr. Blaskó Gábor Választmányi tag Servier Kutatóintézet Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.

881-2012 881-2011

Dr. Dimény Judit Választmányi tag Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettu-
dományi Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Dékán 28/522-
071

28/410-
804

Falk György Választmányi tag Varinex Informatikai Rt.
1141 Budapest, Kőszeg u. 4.

Elnök 273-3411 273-3412

Farkas József Választmányi tag Sanatmetal Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 5.

Ügyvezető igazgató 36/512-
900

36/512-
932

Dr. Frank József Választmányi tag Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht. (DABIC Kht.)
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Kutató professzor 62/312-
385

62/312-
385

Dr. Hudecz Ferenc Választmányi tag Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Rektor 266-3119 266-9786

Dr. Kazi Károly Választmányi tag Bonn Magyarország Elektronikai Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.

Ügyvezető igazgató 233-2138 233-2506

Dr. Marosi György Választmányi tag Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.

Főtitkár 353-166 353-1780

Dr. Molnár Károly Választmányi tag Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.

Rektor 463-1111 463-1110

Dr. Palkovics László Választmányi tag Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
1119 Budapest, Major u. 69.

Fejlesztési igazgató 382-9801 382-9810

Dr. Patkó Gyula Választmányi tag Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros

Rektor 46/565-
034

46/563-
423

Dr. Rudas Imre Választmányi tag Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Doberdó út 6.

Rektor 453-4141 388-6763

Dr. Ruppert László Választmányi tag Közlekedéstudományi Intézet Kht.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.

Ügyvezető igazgató 371-5808 205-5951

Dr. Simonyi Sándor Választmányi tag TRIGON Electronica Kft.
3100 Salgótarján, Füleki út 173.

Ügyvezető igazgató 32/432-
432

32/511-
644

Szabó Gábor Választmányi tag Innoreg Közép-Magyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség
2103 Gödöllő, Páter Károly sétány 1.

Elnök 382-0720

Szentmiklóssy László Választmányi tag Borsodchem Nyrt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.

Környezetvédelmi
és biztonságtech-
nikai igazgató

48/310-
955

48/310-
602

Dr. Vékony Sándor Választmányi tag Micro Europe Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b

Igazgató 46/359-
895

46/359-
895

Völgyiné Nadabán
Márta

Választmányi tag Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
4028 Debrecen, Simonyi út 14.

Ügynökségvezető 52/524-
760

52/524-
770

Dr. V. Tóth János Társult szövetség társelnöke Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.

Társelnök 212-6991 201-7954

Annus István Társult szövetség elnöke Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.

Társelnök 22/514-
126

22/328-
110

Dr. Bérci Gyula Társult szövetség elnöke Tudomá nyos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.

Ügyvezető Elnök 20/91279
85

302-2798

Bretz Gyula Társult szövetség elnöke Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Elnök 204-2967 204-2969

Székely Péter Társult szövetség elnöke Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.

Elnök 467-0236 467-0236

Oláh László Társult szövetség elnöke Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.

Elnök 328-0538 268-1526

ifj. Duda Ernő Társult szövetség elnöke Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/a

Elnök 62-424-
729

62-426-
098

Dr. Inzelt Péter Tagozati elnök MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.

Igazgató 209-5257 466-7503

Dr. Buzás Norbert Tagozati elnök ValDeal Zrt.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Igazgató 23/887-
582

Garay Tóth János Tagozati elnök Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.

Elnök 319-8913 319-8916

Dr. Osman Péter Tagozati elnök 1031 Budapest, Zaránd u. 34/b Vezető főtanácsos 430-8328
Dr. Cseh Ildikó Tagozati elnök INTERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft, 1364

Budapest Pf. 93.
Ügyvezető igazgató 318-3309 317-4856

Dr. Fenyvesi László Tagozati elnök FVM Műszaki Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik út 4.

Igazgató 28/511-
611

28/511-
680

Polgárné Májer Ildikó Tagozati elnök,
Közép-magyarországi Regioná-
lis Képviselet igazgatója

Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II.

Ügyvezető Igazgató 266-5108 266-5108

Dr. Mogyorósi Péter Dél-alföldi Regionális Képvise-
let igazgatója

LASER CONSULT Kft.
6726 Szeged, József Attila sgt. 130.

Ügyvezető Igazgató 62/562-
782

62/562-
783

Dr. Harangozó István Észak-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója

Debrecen Füredi út. 76.
4027

Regionális Igazgató 52/534-
204

52/500-
426

Dr. Siposs István Észak-magyarországi Regionális
Képviselet igazgatója

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros

Egyetemi Docens 46/365-
560

46/327-
643

Budavári László Nyugat-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 9028
Győr, Gesztenyefa u. 4.

Ügyvezető Igazgató 96/506-
900

96/506-
901

Dr. Horváth Géza Közép-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158

Dékán 88/421-
905

88/624-
631

Higi Gyula Dél-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

High Computer Kft.
7624 Pécs, Őz u. 5.

Ügyvezető Igazgató 72/504-
050

72/333-
120
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Kedves Tagintézményi képviselőnk!
Kedves Olvasónk!

A Magyar Innovációs Szövetség

ezúton kíván Önnek és kedves családjának kellemes

karácsonyi ünnepeket

és eredményekben gazdag, boldog új évet!

MISZ Elnöksége

Tájékoztatjuk kedves Olvasóinkat, hogy a Hírlevél következő száma
2008. január 8-án jelenik meg.
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Magyar Innovációs
Szövetség

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége nevében Dr. Szabó Gábor , elnök levélben fordult Dr. Hiller Istvánhoz , az
oktatási és kulturális miniszterhez, a középiskolai kerettanterv módosításával kapcsolatban. A levelet, mely olvasható
innovációs portálunk (www.innovacio.hu) jelszóval védett területén is, az alábbiakban közöljük:

„Tisztelt Miniszter Úr!

A Magyar Innovációs Szövetség már hosszú évek óta próbálja a közvélemény és a döntéshozók figyelmét ráirányítani
arra, hogy a műszaki/természettudományos végzettségű diplomások alacsony aránya a magyarországi innovációs
rendszer jövőjét, és ezen keresztül az ország gazdasági fejlődését veszélyezteti. A probléma társadalmi-gazdasági
dimenzióit a legjobban talán egy igen tekintélyes USA-beli civil szervezet, a Committee for Economic Development egy
2003-as tanulmányából vett két idézettel tudnánk érzékeltetni. „A gazdasági növekedés motorja a technológiai inno-
váció. A technológiai fejlődés hosszú története nélkül országunk kétkezi munkások, és öszvérhajcsárok nemzete
lenne, ennek megfelelő életszínvonallal.” „A mindezek a problémák [bioetika, adatbiztonság és magánélethez való jog,
globális változások stb.] mély társadalmi vitát igényelnek, de ilyen viták csak a problémát értő polgárok között lehet-
nek.”

A fentieknek megfelelően nagyra értékeltük az OKM utóbbi időben tett intézkedéseit a felvételi keretszámok műsza-
ki/természettudományos irányba történő átcsoportosítására. Mindazonáltal úgy véljük, hogy a probléma ma már
olyan mély, hogy az csupán a felsőoktatási keretszámokon keresztül nem kezelhető. Örömünkre szolgált, hogy állás-
pontunkat, mely szerint a probléma orvoslását a közoktatásban kell kezdeni, a Kormány is osztotta, ennek megfele-
lően a 2007 tavaszán elfogadott középtávú tudomány-, technológia-, és innovációpolitikai stratégiájában megfogal-
mazta, hogy „Támogatjuk a természettudományi és műszaki képzés arányának növelését, a hallgatók bevonását a
kutatómunkába, a képzés gazdasági igények iránti rugalmasságának fokozását, e szakmák beiskolázási vonzóképes-
ségének (és keretszámainak) növelését, a technológiai változások gyors átvitelét a tananyagokba. Ennek előfeltétele,
hogy az oktatáspolitika eszközrendszerével erősödjön a természettudományos oktatás fejlesztése a közoktatásban
is.”

Mindennek fényében megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az OKM honlapján egy olyan javaslat található a keret-
tantervek módosítására, amely tartalmazza a biológia, kémia, illetve a fizika óraszámainak csökkentését. A MISZ
nem tartja feladatának a kérdés körül kirobbant vitában elhangzó érvek részletes elemzését (mire kötelez a kerettan-
terv, mikor indult a folyamat, stb.), azt azonban megállapítja, hogy a javaslat az innováció szempontjából egy igen
negatív üzenetet hordoz.

Tisztelt Miniszter Úr! Ahhoz, hogy Magyarország napjaink kiélezett gazdasági versenyében talpon maradjon, elen-
gedhetetlen, hogy minél több, nagy hozzáadott értéket termelő, innovatív munkahely jöjjön létre. A nemzetközi válla-
latok kutató-fejlesztő központjait elsősorban nem az olcsó munkaerő, vagy az adókedvezmények vonzzák, hanem a
kreatív munkatársak. A K+F központokért folyó igen kiélezett nemzetközi versenyben a legjobb országmarketing a
versenyképes oktatási rendszer és a képzett és kreatív fiatal mérnökök és kutatók felmutatása. Kérjük ezért Minisz-
ter Urat, hogy hasson oda, hogy az óraszámcsökkentés helyett a műszaki/természettudományos képzés fejleszté-
sére szolgáló, nemzetközileg is felmutatható programok induljanak be.”

A Magyar Innovációs Szövetség összevont elnökségi és
választmányi ülést tartott 2007. december 6-án az
Innostart Alapítvány székhelyén (1111 Budapest, Fe-
hérvári út 130.).

1. Szabó Gábor, elnök a Magyar Innovációs Szövetség
2007. június 27-i választmányi ülés óta elvégzett mun-
káról szóló írásos beszámolót elfogadásra javasolta. A
2007. június 27-i választmányi ülés óta összesen 2
(szeptember 5-én, és október 3-án) alkalommal ülése-
zett Szövetségünk elnöksége.

Az elnök az írásos beszámolót kiegészítette azzal, hogy
a Magyar Innovációs Szövetség elnöksége nevében
levélben fordult Hiller István, oktatási és kulturális mi-
niszterhez, a középiskolai kerettanterv módosításával
kapcsolatban.
Határozat 1.: A Választmány egyhangúlag elfogadta
az elmúlt időszakról készült beszámolót, a kiegészí-
téssel együtt.

2. Dr. Pártos Ferenc, az NKTH újonnan megválasztott
elnöke részletesen ismertette az NKTH stratégiáját.
Beszámolt a Jedlik Ányos-program jelenlegi állásáról,
illetve előadásában ismertette az NKTH jövőbeli céljait,
a tudásközpontok átcsoportosításának és új működésé-
nek elveit, továbbá külön hangsúlyt kapott a pályázatok
jövőbeni finanszírozásának módja is.

A prezentáció közben a résztvevők közül többen is (Dr.
Harangozó István, Dr. Gyulai József , Prof. Závodszky
Péter, Polgárné Májer Ildikó, Bolyky János Antal, Dr.
Hudecz Ferenc, Kazi Károly, Dr. Mogyorósi Péter ,
Higi Gyula) kérdéseket intéztek az előadóhoz. A straté-
gia ismertetése végén Dr. Szabó Gábor, elnök felaján-
lotta a Szövetség segítségét akár szakértői, akár a
különböző tanácsokban való képviselet tekintetében.

3. Harmadik napirendi pontként került sor a regionális
igazgatók (Higi Gyula, Dr. Harangozó István , Dr. Mo-
gyorósi Péter, Budavári László, Polgárné Májer Ildikó,
Dr. Siposss István ) ez évi tevékenységének beszámoló-
jára. A regionális igazgatók a 2007. évben is eredmé-
nyesen vettek részt a régiók innovációs életében. A
Szövetséget képviselve számos konferencián, szakmai
rendezvényen tartottak előadást, ismertették Szövetsé-
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günk céljait, tevékenységét, állásfoglalásait, illetve regi-
onális politikáját. Horváth Géza, regionális igazgató,
betegség miatt nem tudott részt venni az ülésen.
Határozat 2.: A Választmány a regionális igazgatók
beszámolóit egyhangúlag elfogadta.

4. Szabó Gábor, elnök felhívta a tagok figyelmét, hogy
a jövő évi pályázatok pénzügyi szabályaiban hátrányos
változás következett be, az útiköltséget áttették a nem
elszámolható költségek közé. Ez a változás megnehezíti
a vidékiek munkáját.

A választmányi ülést követően az elnökség tagjai rövid
megbeszélést tartottak, melyen az előző ülésen részt-
vevő elnökségi tagok közül mindenki jelen volt.

1. A megbeszélésen Dr. Szabó Gábor , elnök a középis-
kolai kerettanterv módosításával kapcsolatban, az okta-
tási miniszternek írt levéllel összefüggésben elmondta,
hogy a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke a mi-
niszterelnökhöz akar fordulni ez ügyben, melyhez kérte
a MISZ támogatását is. Az elnökség egyetértett a kez-
deményezéssel.

2. Az államközi Műszaki-Tudományos Együttműködés
keretében december elején 8 fős vietnámi delegáció
érkezik Magyarországra, hogy a K+F tevékenység állami
támogatásáról, a tevékenységre fordítható pénzügyi
eszközök struktúrájáról, forrásairól, a támogatások
odaítélésének rendjéről, ill. elszámolásáról tájékozódjon.

Felkérték a Magyar Innovációs Szövetséget is, hogy a
delegáció részére adjon tájékoztatást. Dr. Szabó Gábor
felkérte a tagokat, hogy a delegáció fogadásán vegye-
nek részt. Dr. Mogyorósi Péter , regionális igazgató
jelezte részvételét.

3. A feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érde-
kében, az igazságügyi és rendészeti miniszter, a gazda-
sági és közlekedési miniszter, az „Új rend és szabad-
ság” programért felelős kormánybiztos és a Magyar
Szabadalmi Hivatal elnöke „Hamisítás Elleni Nemzeti
Testület” létrehozását terjesztették elő.

Szövetségünket felkérték, hogy a tervezettel kapcsola-
tos észrevételekről tájékoztassuk az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztérium Európai Uniós Jogi Főosztá-
lyát. A vélemény kialakításához Dr. Szabó Gábor kérte
az elnökségi tagok észrevételeit.

A Magyar Innovációs Szövetség az Igazságügyi és Ren-
dészeti Minisztérium felkérésére véleményezte az „A
feketegazdaság elleni hatékonyabb fellépés érdekében
a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület létrehozásáról”
született előterjesztést, melyet az igazságügyi és ren-
dészeti miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter,
az „Új rend és szabadság” programért felelős kormány-
biztos és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke készített.

A vélemény teljes szövege olvasható innovációs portá-
lunkon (www.innovacio.hu).

Az Országgyűlés Oktatási és Tudományos Bizottsága
2007. november 27-én ülésezett Budapesten, az Or-
szágházban. Az ülésen meghallgatták Kákosy Csabát,

aki jelölt a gazdasági és közlekedési miniszteri tárca
vezetésére.

A miniszterjelölt bemutatkozása során kijelentette, hogy
a GKM elfogadott, hároméves stratégiáját kívánja meg-
valósítani, hangsúlyozta, hogy az innováció és a K+F
területére kiemelt figyelmet fog fordítani. Ezt követően a
jelölt megválaszolta a bizottsági tagok kérdéseit. A bi-
zottság egyhangúlag támogatta Kákosy Csaba minisz-
teri kinevezését.
Az ülésen jelen volt Szövetségünk képviseletében dr.
Antos László, ügyvezető igazgató.

„Az ipari parkok szerepe az innováció erősítésében”
címmel rendezett konferenciát az Ipargazdasági Kutató
és Tanácsadó Kft. 2007. november 27-én, Budapes-
ten, a BKIK központjának Széchenyi Termében. A ren-
dezvény célja az volt, hogy az NKTH által a fenti címmel
megrendelt kutatás keretében elkészült zárótanulmány
ismertetésre kerüljön a szélesebb szakmai nyilvánosság
előtt is, az érdeklődők hozzájuthassanak a teljes kutatá-
si anyaghoz, valamint kifejthessék véleményüket a té-
mával kapcsolatban.

A kutatás átfogó céljaként a következő kérdésre keres-
ték a kutatók a választ: „Milyen szerepük van a hazai
ipari parkoknak jelenleg az innováció erősítésében, és
hogyan erősíthető ez a funkció a továbbiakban?” A kuta-
tást az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. a Ma-
gyar Innovációs Szövetség és az INNOSTART közremű-
ködésével végezte el 2007. augusztus 31-ig.

A konferencián előadást tartott Dr. Imre József, az
NKTH főosztályvezető-helyettese, valamint Kiss Attila,
az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. vezető kuta-
tója. Az elhangzott előadások utáni két műhelyvitát Dr.
Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszte-
letbeli elnöke és Kulcsár Péter, az Ipargazdasági Kuta-
tó és Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója moderálta. A
műhelyvita keretében mintegy tucatnyian szóltak hozzá
a témához. Minden vélemény-nyilvánítás pozitívan érté-
kelte az elkészült kutatást, annak főbb megállapításait
és javaslatait.

A konferencián a témában érdekelt valamennyi szerve-
zet képviselői részt vettek, többek között képviseltették
magukat az államigazgatás, a szakmai szövetségek, a
hídképző szervezetek, az innovációs központok, más
kutatók és maguk az ipari parkok is. A hozzászólók és a
kutatók is reményüket fejezték ki, hogy a megfogalma-
zott véleményeket és javaslatokat a szabályozási, dön-
tési kompetenciával rendelkező államigazgatási szerve-
zetek figyelembe veszik mind az ipari parkokat, mind az
innovációt érintő fejlesztési, szabályozási elképzeléseik
kialakításakor.

A rendezvény alapjául szolgáló tanulmány elérhető CD
formátumban az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó
Kft-nél (www.ikt.hu), a Magyar Innovációs Szövetségnél
(www.innovacio.hu), az Ipari Parkok Egyesületénél
(www.ipe.hu) és a MATTIP-nál, valamint letölthető inno-
vációs portálunkról (www.innovacio.hu) is.

2007. november 30-án, a C+D 8. Közép-Európai Vé-
delmi Felszerelés és Repülési Szakkiállítás kapcsán
rendezték meg az „Üzletszerzés és stratégia a védelmi
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és biztonsági iparban” című konferenciát a Budapesti
Nemzetközi Vásár B Pavilonjában.

A konferencia megnyitóját Egyed Géza, a GKM szakál-
lamtitkára tartotta, majd meghívott külföldi szakértők
mutatták be azokat az üzletszerzési lehetőségeket,
amelyek Magyarország NATO és EDA tagságából szár-
maznak.

A rendezvény második blokkjában, melynek levezető
elnöke dr. Kovács Géza Péter , a Magyar Védelmi Ipari
szövetség elnöke volt, a védelmi és biztonsági iparban
érdekelt érdekképviseleti szervek és cégek, valamint a
kormányzati oldal között ez év elején létrejött Védelmi
és Biztonsági Együttműködési Fórum soros ülése
kereste a választ arra, hogy milyen legyen az ágazat
jövőképe, melyek legyenek a főbb fejlesztési prioritások,
a követendő stratégia.

Az ülésen öt szakmai szervezet képviselője – a Magyar
Innovációs Szövetség nevében dr. Antos László , ügyve-
zető igazgató – aláírta a Védelmi és Biztonsági Együtt-
működési Platform jegyzőkönyvét.

A Magyar Védelmiipari Platform (MAVÉP) mindazoknak
a hazai bejegyzésű gazdasági vállalkozások vagy civil
szervezetek – mérettől, nagyságtól, szakmai irányult-
ságtól független – együttműködési platformja és érdek-
képviseleti szervezete, amelyek a Magyar Honvédség, a
rendvédelmi szervezetek (rendőrség, vám- és pénzügy-
őrség, büntetés-végrehajtás), a katasztrófavédelem,
továbbá a NATO és az EU hadiipari, védelmi, biztonsági
feladatainak végrehajtását támogató fejlesztési, beszer-
zési, beruházási, gyártási, szolgáltatási feladatainak
végrehajtásában részt kívánnak venni.

A megállapodással az együttműködő felek célja az volt,
hogy hozzájáruljanak
- a magyar védelmi- és biztonsági iparnak az EU át-

lagszintjére való felzárkóztatásához;
- a legkiválóbb magyar kutatással és termékfejlesz-

téssel foglalkozó szervezetek tevékenységének bevo-
násához, integrálódásához a védelmi- és biztonsági
iparba;

- a nemzetközileg is versenyképes kapcsolódó ágaza-
tok (járműipari, informatikai, biztonságtechnikai és
kommunikációs, biotechnológiai iparágak) védelmi
ipari hálózatba való bevonásához.

A Magyar Innovációs Alapítvány 2007. november 27-
én, az Innovációs Szövetség székhelyén tartotta kura-
tóriumi ülését, Prof. Závodszky Péter elnökletével.
Első napirendként, a 2006. évi Innovációs Nagydíj pá-
lyázatról dr. Antos László , titkár adott értékelést a
kuratórium számára. Ezt követően a tagok megvitatták
és elfogadták a 2007. évi Innovációs Nagydíj pályázat
kiírását és lebonyolítását (versenyfelhívás, ütemezés,
zsűri összetétele, kommunikációs terv stb.).

Végezetül az Alapítvány 2006. évi mérlegét és 2006.
évi közhasznúsági jelentését fogadták el a kuratóriumi
tagok egyhangúlag. Az Alapítvány 2006. évi közhasznú-
sági jelentése innovációs portálunkon olvasható.

2007. november 28-án tartották a „Budapesti
Kerekasztal – 2007” elnevezésű rendezvényt Budapes-

ten, az MTA székházában. A rendezvényt az Európai
Tanács morális támogatásával szervezték, valamint a
Német Parlament Nevelésügyi, Kutatási és Technológia
Értékelései Bizottság elnöke is formális támogatását
fejezte ki.

A kerekasztal-megbeszélést, amelynek témája „Illesszük
a szakértelmet az igényekkel” (Match Skills with Needs)
volt, Esko Aho, korábbi finn miniszterelnök moderálta.
A rendezvényen 34 meghívott szakértő vett részt 16
országból – a korábbi, új és jövőbeli EU-tagállamból,
valamint az USA-ból. Köztük volt Dr. Szabó Gábor , a
Magyar Innovációs Szövetség elnöke, és Prof. Pálinkás
József, korábbi oktatási miniszter is.

A résztvevők kiáltványt fogadtak el „Budapest Memo-
randum a Szakértelemről” címmel, amely hangsúlyozza
az ipar és az oktatási intézmények közötti együttműkö-
dés fokozásának szükségességét.

Az évenként megrendezésre kerülő „Budapesti
Kerekasztal” koncepcióját Dr. Fayl Gilbert és Ulric Fayl
von Hentaller fejlesztette ki, amely szellemi tulajdonukat
képezi és amelyek megrendezését részben anyagilag is
támogatják.

2007. november 28-án tartották a Nemzeti Tehetség-
segítő Tanács őszi ülését a Semmelweis Egyetem Orvo-
si Vegytani Intézetének Szemináriumi Termében. Az
ülés az elnöknek, Prof. Csermely Péternek, a két ülés
közt történtekről szóló beszámolójával kezdődött, mely-
ben szó volt a tehetséggondozás ügyének helyzetéről is:
mivel ez az Új Magyarország Fejlesztési Program ki-
emelt programjai között szerepel, a Kormány még eb-
ben az évben dönt a központi program támogatásáról.

A Tanács jelenlegi aktuális ügyei mellett az ülésen került
ismertetésre a 2008. február 22-én, Budapesten
megrendezésre kerülő „A Magyar Társadalom a Tehet-
ség Szolgálatában (A Magyar Tehetséggondozás I. Or-
szágos Konferenciája)” című rendezvény programja. A
konferencia célja kettős:
- hírt adni arról, hogy széles társadalmi és politikai

összefogás született a tehetségek felfedezése, gon-
dozása érdekében, hogy a tehetséggondozás nem-
zeti ügy;

- valamint tudatosítani azt, hogy a tehetség nem egy
szűk elit magánügye és a tehetséggondozás nem
csupán a társadalomból kiszakadt elitképzés. A fel-
adat az, hogy segítsünk mindenkit abban, hogy meg-
találja és kibontsa magában a tehetségét.

A Tanácstagok megállapodtak abban, hogy a jövő év
folyamán tájékoztató anyagok és füzetek jelennek meg,
amelyeknek célja, hogy bemutassák a tehetséggondozó
szervezeteket és a Magyar Tehetséggondozó Szerveze-
tek Szövetségét. A www. tehetsegpont.hu oldalon a
Tehetségnapok és a Tehetségpontok oldal a következő
negyed évben gyorsan változó oldalak lesznek, mivel a
Tanács 2008. március 25-én országos Tehetségnap
rendezvénysorozatot tervez az eddig regisztrált és hiva-
talosan is elfogadott tíz Tehetségpontján.

A Tanács ülése után tartották a Magyar Tehetségsegít ő
Szervezetek Szövetségének közgyűlését. A Szövetség a
Tanács jogi képviseletét látja el és a Tanács jogi szemé-
lyiséggel rendelkező tagjai alkotják. Az eseményen elfo-
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gadták a februári konferencia tervezett programját, az
Etikai Kódexet, valamint az Aranyelme Egyesület felvételi
kérelmét.

Az ülésen és a közgyűlésen a Magyar Innovációs Alapít-
ványt dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövet-
séget dr. Antos László képviselte.

Többek között a Technika Műszaki Szemlét kiadó Tech-
nika Alapítvány – melynek Szövetségünk egyik alapítója –
2007. december 7-én alapítói közgyűlést tartott az
MTESZ budai székházában, melyen megtörtént az új
kuratórium megválasztása. Az új kuratórium ezután
megtartotta első ülését, melyen elnöknek dr. Kászonyi
Gábort választották.

A közgyűlésen a Magyar Innovációs Szövetséget dr.
Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

Székesfehérvár adott otthont december 4-én a „Ma-
gyarországi regionális innovációs ügynökségek találkozó-
ja 2007” nevű rendezvénynek. A konferencián az or-
szág hét régiójának innovációs ügynökségei adtak szá-
mot működésük elmúlt három évéről.

A kiváló szakmai eszmecserére is alkalmat adó rendez-
vény megnyitójában Dr. Markovszky György, a Közép-
Dunántúli Regionális Innovációs Tanács elnöke hangsú-
lyozta; a jövőbeni versenyképesség a gazdasági szektor
és az egyetemek, kutatóintézetek szorosabb kapcsola-
tán fog múlni. A források hatékony felhasználása csak
úgy képzelhető el, ha nem csak a nagyvállalatok, hanem
a kis- és középvállalkozások is erősítik innovációs kész-
ségüket, de ez csak úgy érhető el, ha az ún. „hídképző”
intézmények segítik a közös munkát.

A konferencia délelőtti programjában a hazai innováció-
serkentő és hídképző szervezetek prominens képviselői
(Dr. Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese, Dr.
Peredy Zoltán, a GKM főtanácsosa, Dr. Bendzsel
Miklós, az MSZH igazgatója, Dr. Bedő Zoltán, az MTA
Mezőgazdasági Kutatóintézete igazgatója és Dr. Mar-
ton Gyula, a Pannon Egyetem tanára) adtak számot az
általuk érzékelt "jelenről" és a provizórikus jövőről. A
Magyar Innovációs Szövetség képviseletében
Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes tartott elő-
adást „Az innováció esélyei ma” címmel.

A délutáni programban a hét regionális innovációs ügy-
nökség mutatkozott be.

2007. december 6-án, a budapesti Infoparkban tartott
rendezvényt a Közép-magyarországi Regionális Inno-
vációs Ügynökség (KM-RIÜ). A rendezvény három fő
témáról szólt:
1. A KM-RIÜ együttműködésben a Közép-

magyarországi Regionális Fejlesztési Tanáccsal
(KM-RFT) – elismerve és nem csökkentve az egyéb,
az innovációt támogató szervezetek által alapított
díjakat – 2007. évben KMR Innovációs Fejlesztési
Nagydíj alapítását határozta el.

2. Felhívást tettek közzé a Magyarországi Innovációs
Régiók Kerekasztalának létrehozására, Magyar-
ország konvergencia régióinak regionális innovációs
ügynökségei számára.

3. A KM-RIÜ 2004-2007 év közötti tevékenységének
egyik fontos, a vállalkozások versenyképességét
közvetlenül segítő, meghatározó eleme az
„Innocsekk” program volt. A támogatás célja a
mikro- és kisvállalkozások innovációs kezdeménye-
zéseinek támogatása és az innovációs szolgáltatá-
sok keresleti és kínálati oldalának ösztönzése volt.

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács
következő (évzáró) ülését 2007. december 19.-én
(szerdán) 10:00 órakor tartja a Miskolci Egyetem
Egyetemi Tanácstermében.

A tanácsülés előzetes napirendi pontjai az alábbiak:
1. A regionális innováció sikertényezői – az „Európai jó

gyakorlat” áttekintése.
Előterjesztő: dr. Tóth László, igazgató.

2. A regionális innovációhoz kapcsolódóan a NORRIS-
program keretében elvégzett magyar-szlovák felmé-
rés eredményei. Előterjesztő: Kuttor Dániel, ME-
NORDA projektvezető.

3. A Regionális Innovációs Ügynökség III. munkaszaka-
szának összefoglaló záró beszámolója. Előterjesztő:
dr. Nyiry Attila, RIÜ vezető.

4. A Regionális Innovációs Ügynökség önálló jogi sze-
méllyé történő átalakításáról. Előterjesztő: dr. Nyiry
Attila, RIÜ vezető.

5. A Regionális Innovációs Ügynökségekkel kapcsolatos
pályázati kiírásról. Előterjesztő: dr. Nyiry Attila, RIÜ
vezető.

Az Észak-magyarországi Regionális Irányító Bizottság
2007. december 5-én ülést tartott Miskolcon, az
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség
Tanácstermében.

Az ülésen beszámoltak az Észak-magyarországi és a
Kassai Régió Bilaterális Regionális Innovációs Stratégiá-
ját kidolgozó NORRIS-projekt második, elemző szaka-
szában végzett tevékenységről, véleményt nyilvánítottak
az eredményekről és ismertették a készülő új Regionális
Innovációs Stratégiát. A Bizottság a beszámolókat egy-
hangúlag elfogadta. Szövetségünket a bizottsági ülésen
dr. Siposs István, regionális igazgató megbízásából
Sarka Ferenc, egyetemi tanársegéd képviselte.

A holland-magyar DBH Group üzleti egysége, a DBH
Serviced Office Debrecenben 1500 m2-en, 62 munka-
állomással, reprezentatív irodai környezetben nyitotta
meg Innovációs és Üzleti Központját 2007. november
30-án. A központ 350 millió forintos beruházásból
valósult meg, és célja, hogy a régióban egyedülálló
módon innovatív üzleti és irodai szolgáltatások nyújtásá-
val segítse a betelepülni vágyó külföldi és hazai kis- és
középvállalkozásokat versenyképességük növelésében,
termékeik új piacokra juttatásában.

A DBH csoport főként zöldmezős és közös vállalati
formában megvalósult beruházások révén, mintegy 75
millió euró holland működőtőke behozatalában működött
közre az elmúlt tíz évben. Az így létrehozott cégeknél
mintegy 2500-an dolgoznak, többségük a termelő,
illetve a feldolgozóiparban.
A Nyugat-Európában és a tengerentúlon már elterjedt
szolgáltatott avagy instant irodák működése hazánkban
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még csupán szűkebb körben ismert. A professzionális
szakembergárdával, frekventált, reprezentatív irodai
környezetben fekvő üzleti központok amellett, hogy bú-
torozott irodahelyiséget kínálnak a bérlőknek, komplex
irodai szolgáltatásokat is kínálnak – az egyes munkaál-
lomások bérbeadásától kezdve, a recepciós és titkári
szolgáltatásokon keresztül, az egyedi igényekre szabott
pénzügyi szolgáltatásokig, tanácsadásig.

Az épület megnyitóján jelen volt Pongorné dr. Csákvári
Marianna, az INNOSTART Alapítvány igazgatója is.

A Delta-Tech Mérnöki Iroda Kft. 2008. január 9-én,
partnertalálkozót tart a Delta-Tech Group székhelyén
Balassagyarmaton. A rendezvény védnökei: Balla Mi-
hály és Lombos István országgyűlési képviselők.

A tervezett program:
10.30 Medvácz Lajos, polgármester ünnepi meg-

nyitója
10.45 Csillik Zoltán, ügyvezető: Delta-Tech Mérnöki

Iroda bemutatása
11.00 Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs Szö-

vetség elnöke:
Az innováció helyzete Magyarországon és Eu-
rópában

11.15 Kávészünet
11.25 Tupcsa Zoltán: Anyagvizsgálat REVI műsze-

rekkel
11.40 Petti Csaba, Lasersystems Kft. ügyvezetője:

Lézertechnológia alkalmazásai
11.55 Szórakoztató műsor
12.15 Üzemlátogatás (vezetők: Csillik Zoltán,

Oravecz Tibor)
12.30 Állófogadás, kötetlen beszélgetések

További információ: Palánki Diána, értékesítő
Tel: 35/500-009, Fax: 35/500-006,
Mobil: 20/4747-307, E-mail: trade@deltatech.hu

Az Amerikai Kereskedelmi Kamara 2007. december 6-
án bemutatta az első részletes Angol-Magyar Felelős
Vállalatirányítás Szótárat, amely tagszövetségünk, a
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület szakmai
együttműködésével készült.

A kiadvány több mint 80 angol szakkifejezés magyarra
fordítását tartalmazza. Ez a szótár elsőként kísérli meg
a témakör szavainak magyar megfelelőjének megtalálá-
sát, ezzel is hozzájárulva a terület magyarországi tudo-
mányos kutatásához és oktatásához. Ugyanakkor a
szótár komoly segítséget nyújt az üzleti élet szereplőinek
a mindennapi gyakorlatban is. További információ:
Gömbös Natália, Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesület, Tel.: 475-0924, e-mail: hvca@hvca.hu

A győri Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó
tehetséggondozó Talentum Műhelye és a Magyar Inno-
vációs Szövetség szervezésében 2007. november 27-
én ötödik alkalommal került sor a DIÁK AKADÉMIA
tudományos előadássorozat rendezvényére, Győrben. A

rendezvénynek a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara adott otthont. Az előadások témá-
ja a „Kreativitás és innováció” volt.

Az eseményen több mint száz középiskolás diák és
tanáraik vettek részt. A rendezők olyan tehetséges
középiskolásokat hívtak meg, akik tanulmányaik során
már bekapcsolódtak a tudományos kutatómunkába,
problémák tudományos szintű megoldására irányuló
ötletekkel foglalkoznak. Az előadók segítséget kívántak
nyújtani a fiatal újítóknak a kutatómunkában

A rendezvényt Dr. Szekeres Tamás , a Széchenyi István
Egyetem rektora nyitotta meg. A Magyar Innovációs
Szövetséget, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyt Prof. Závodszky Péter, a
Magyar Innovációs Alapítvány elnöke és Dr. Pakucs
János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli
elnöke mutatta be.

A résztvevők két fiatal feltaláló, ill. kutató előadását
hallgathatták meg és tehettek fel kérdéseket az ifjú
tudósoknak. Spohn Márton, a 19. EU Fiatal Tudósok
Versenye I. díjasa, a Fővárosi Fazekas Mihály Gyakorló
Gimnázium tanulója a „Növények kártevőkkel szembeni
önvédelmének vizsgálatáról” tartott előadást. Rátai
Dániel, feltaláló, a 2005. évi INTEL ISEF Nemzetközi
Tudományos és Innovációs Verseny I. helyezettje, az
„Ifjú Tudós Díj” tulajdonosa háromdimenziós találmányát
„Leonar3Do -3D for All!” címmel mutatta be.

A Diák Akadémia előadássorozat szervezője Mentler
Mariann a Talentum Műhely tehetségpedagógiai koor-
dinátora (www.talentum.gyor.hu).

Különdíjat adott át az Egis Gyógyszergyár Nyrt. az idén,
a 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkuta-
tó Versenyen harmadik helyezést elért Gleszer Eriknek,
amellyel a fiatal tudós egyben előadás tartására kapott
lehetőséget az Egisben, az első tizenhét éves diákként.

Az előadásra december 3-án került sor a kommunikáci-
ós osztály, a kutatási igazgatóság és a Magyar Kémiku-
sok Egyesülete Egis Gyógyszergyári Csoportja által szer-
vezett tudományos programon, melynek védnökségét
Dr. Simig Gyula , az Egis Gyógyszergyár Nyrt. kutatási
igazgatója, akadémiai doktor vállalta.

Gleszer Erik díjnyertes pályázatának címe: Egyes gyógy-
hatású nagygombák szaporítóanyagának előállításához
használható anyagok és módszerek. A fiatalember be-
számolt legújabb kutatásairól is, amelyek szintén a
gyógyhatású nagygombákhoz kapcsolódnak, de ezúttal a
táptalajok vizsgálatára koncentrálva. A rendkívül magas
színvonalon elkészített, adatokkal, fotókkal alátámasz-
tott és illusztrált prezentáció méltán nyerte el a közön-
ség soraiban helyet foglaló kémikusok, vegyészek és
orvosok tetszését.

A részt vevők számos kérdést tettek fel az előadás
után, melyet Dr. Tömpe Péter , a Magyar Kémikusok
Egyesülete egises csoportjának titkára moderált. Az
Egis mikrobiológiai laboratóriumának vezetője, dr.
Novák Anita pedig felkért hozzászólóként értékelte a
fiatal kutató munkáit, újabb ötleteket és tanácsokat
adva a folytatáshoz.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága

Hírek
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A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollégi-
um diákját elkísérte mentora, Kormányos Róbert és a
gimnázium igazgatója, Gajda Attila is, akik bemutatták
intézményüket, az ott folyó tehetséggondozást. Rendkí-
vül értékes és tartalmas beszámolót tartottak intézmé-
nyükről, nem titkolva a nehézségeket sem, de a hang-
súlyt nem ezekre, hanem eddigi eredményeikre és to-
vábbi céljaikra helyezték.

A DETECT-IT 2 projekt célja, hogy elősegítse az EU 7.
keretprogramban a vállalkozások részvételét. Ennek
érdekében három tematikus területre koncentrálva
(információs és kommunikáció technológia; energia; és
biotechnológia) partnerkereső adatbázist épített ki.

A vállalkozások és a kutatóintézetek a regisztrációt és a
működési és érdeklődési területük pontosítását követő-
en feltölthetik projektötletüket, amelyet adott terület
szakértő értékelnek.

Lehetőség van konkrét partnerkeresés felvitelére is.
Amennyiben csak körvonalazódott egy vállalkozóban a
keretprogramban való részvétel, de nincs projektötlete,
lehetőség nyílik mások által kezdeményezett projektek-
hez való csatlakozásra. A több mint 15 ország vállalko-
zásainak és kutatóintézeteinek partnerkeresését segítő
adatbázis munkáját a tematikus szakértői csoportok is
segítik.

Az adatbázis a www.detect-it.org honlapon érhető el.
Bővebb információt, illetve segítséget Szilbereky Judit-
tól kaphat az 1-3821513 telefonszámon vagy a
judit.szilbereky@innostart.hu e-mail címen.

Új Klaszter Bizottság az Országos Biomassza
Klaszternél
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 az 50 fő felé közelít.

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 széles körű felvilágo-
sító tevékenységet folytat a biomassza termelés és
hasznosítás műszaki, tudományos és gazdasági vetüle-
teiről.

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.

A Klaszter 2007. november 7-i közgyűlésén új bizottsá-
got választott. A bizottság elnöke Dr. Bai Attila , a bi-
zottság tagjai: Dr. Kohlheb Norbert, Hanzély György,
Nátor István, Edward Someus és Dr. Unk Jánosné.

Továbbra is várják a témával foglalkozó szervezetek és
magánszemélyek jelentkezését.
További információt Szilbereky Judittól a 06-1/382-
1513-es vagy Oláh Zsanettől a 06-1/-382-1503-as
telefonszámon lehet kapni vagy a
szilbereky.judit@biomasszaklaszter.hu címen.
A klaszterrel kapcsolatos információk a
www.biomasszaklaszter.hu oldalon találhatók.

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:

- Új pályázati lehetőség: „Vállalati innováció támo-
gatása” (KMOP-2007-1.1.4. és a GOP-2007-
1.3.1. pályázatok)
A konstrukció elősegíti az innovatív vállalkozások nö-
vekedési potenciáljának erősítését, versenyképes
termékeik piaci megjelenését a vállalkozások kísérleti
fejlesztési tevékenységének, a K+F eredmények
hasznosításának, az új, vagy jelentősen javított ter-
mék, szolgáltatás, technológia piaci bevezetéséig
tartó innovációs tevékenységének támogatásával.

A magyar gazdasági versenyképesség szempontjából
különösen fontosak az alábbi szakmai területek, me-
lyeken támogatás nyerhető: a humán orvostudo-
mányok, állatorvos tudományok, gyógyszerészeti tu-
dományok, biotechnológia, agrártudományok, egész-
ségtudományok, energetika, közlekedés, elektronika,
méréstechnika, irányítástechnika, hulladékkezelés,
környezetvédelem, szennyvízkezelés, környezetbizton-
ság, vegyészet, számítógépes hardver, adatbázis ke-
zelés, digitális rendszerek, számítógépes programo-
zás, hírközlés, távközlés, anyagtechnikák, gépészet,
finommechanika, nanotechnológia, gyártástechnoló-
gia területen.

A pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbírósá-
gon bejegyzett:
- gazdasági társaságok (kivéve non profit gazda-

sági társaságok),
- szövetkezetek, feltéve, hogy kettős könyvvitelt ve-

zetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Támogatható tevékenységek:

1. Kísérleti fejlesztés: az ipari kutatás eredményé-
nek tervekbe foglalása, azaz új, vagy továbbfej-
lesztett prototípusok, termékek, eljárások,
szolgáltatások tervezése, létrehozása, tesztelé-
se, kísérleti gyártása, próbaüzeme.

2. KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége: a szellemi
alkotások jogi védelmére irányuló tevékenysé-
gek összessége.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ
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3. Marketing: azon tevékenységek összessége,
amelyek a vállalkozás által létrehozott új, vagy
továbbfejlesztett termék, technológia, szolgál-
tatás piacon történő megjelenését szolgálják.

Az első pontban szereplő tevékenység (kísérleti fej-
lesztés) kötelező részét kell képezze a benyújtott pá-
lyázatnak. Kísérleti fejlesztésre a K+F projekttámoga-
tás jogcím keretében lehet pályázni.

A KMOP-2007-1.1.4 pályázati konstrukció keretében
kizárólag a Közép-Magyarországi régió területén
megvalósuló fejlesztés támogatható. A GOP-2007-
1.3.1 pályázati konstrukció keretében nem támogat-
ható a Közép-Magyarországi régió területén megva-
lósuló fejlesztés.

Támogatás a pályázat pályázó általi benyújtását
megelőzően megkezdett projekthez nem igényelhető.
A projekt megkezdésének legkorábbi dátuma 2008.
január 01. lehet.

Igényelhető támogatás: min. 25 millió Ft, max. 200
millió Ft. A pályázati támogatás mellett a megvalósí-
tandó projekthez önrészre is szükség van, ami saját
forrásból és egyéb támogatásból tevődhet össze. A
pályázónak legalább a projekt elszámolható összkölt-
ségének 25 %-át kitevő igazolt saját forrással kell
rendelkeznie.

A pályázatok benyújtása 2007. november 30-tól
2008. január 7-ig lehetséges. A pályázat benyújtását
követően az ellenőrzésre feljogosított szervek meg-
kezdhetik a projekt ellenőrzését!

További információ, pályázati útmutató:
http://www.nfu.hu/palyazatok

- Új pályázati lehetőség: Piacorientált kutatás-
fejlesztési tevékenység támogatása (KMOP-2007-
1.1.1. és a GOP-2007-1.1.1. pályázatok)
A konstrukció célja olyan K+F projektek támogatása,
amelyek kutatási eredményekre támaszkodva korsze-
rű, magas értéket képviselő prototípusok, illetve ese-
tenként piacképes termékek, eljárások és szolgálta-
tások létrejöttét eredményezik. A konstrukció előse-
gíti a K+F iránti vállalati kereslet kutatóhelyek számá-
ra történő visszacsatolását, illetve a technológia-
transzfer előmozdítására alkalmas – egyete-
mek/kutatóintézetek és vállalatok közötti – együtt-
működések hangsúlyosabb jelenlétének támogatását
a K+F és innováció rendszerében. A projektek a vál-
lalkozások közvetlen igényein alapulnak, ezért pályá-
zatot csak vállalkozás nyújthat be.

A pályázati konstrukcióra pályázhatnak a cégbírósá-
gon bejegyzett:
- gazdasági társaságok (kivéve non profit gazda-

sági társaságok),
- szövetkezetek, feltéve, hogy kettős könyvvitelt ve-

zetnek, és nem tartoznak az EVA hatálya alá.

Támogatható tevékenységek:
1. Ipari kutatás: új tudásanyag megszerzésére

irányuló kutatás, amelynek célja, hogy az így
megszerzett tudásanyag felhasználható legyen
új termékek, eljárások vagy szolgáltatások kifej-
lesztéséhez, illetve jelentős javulást eredmé-

nyezzen a már meglévő termékekben, eljárá-
sokban, szolgáltatásokban.

2. Kísérleti fejlesztés: az ipari kutatás eredményé-
nek tervekbe foglalása, azaz új vagy továbbfej-
lesztett prototípusok, termékek, eljárások,
szolgáltatások tervezése, létrehozása, tesztelé-
se.

3. KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége: a szellemi
alkotások jogi védelmére irányuló tevékenysé-
gek összessége.
A második pontban szereplő tevékenység (kí-
sérleti fejlesztés) kötelezően részét kell képezze
a benyújtott pályázatnak. Ipari kutatásra és kí-
sérleti fejlesztésre együttesen a K+F projekt-
támogatás jogcím keretében lehet pályázni.

Igényelhető támogatás: min. 50 millió Ft, max. 300
millió Ft. A pályázati támogatás mellett a megvalósí-
tandó projekthez önrészre is szükség van, ami saját
forrásból és egyéb támogatásból tevődhet össze. A
pályázónak legalább a projekt elszámolható összkölt-
ségének 25%-át kitevő igazolt saját forrással kell
rendelkeznie.

A pályázatok benyújtása 2007. december 14-től
2008. február 4-ig lehetséges. A pályázat benyújtá-
sát követően az ellenőrzésre feljogosított szervek
megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

További információ, pályázati útmutató:
http://www.nfu.hu/palyazatok

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálat:
06-40-638-638 (kék szám)

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Plénumának ülését 2007. december 7-én, a
MAB Titkárság székhelyéhez (Budapest VII. Király u.
16.) közeli Domina Hotel Tárgyalótermében tartották.
Az ülésén tárgyalt 11 napirendi pont közül kiemelést
érdemelnek a következők.

Az elnök előterjesztésében az előző két ülés emlékezte-
tőjét pontosították és elfogadták.

Nyilvános ülés keretében:
- Az egyetemi tanári véleményezés pontrendszerének

javaslati anyagát tárgyalták és döntés hoztak az ok-
tatási tevékenység nagyobb arányú figyelembe véte-
léről.

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

- Elfogadásra kerültek a művészeti szakok párhuza-
mos vizsgálatához szükséges útmutatók.

- Az elnökség javaslata alapján megvitatták a szakindí-
tás módosított akkreditációs követelményeit és dön-
töttek azok elfogadásáról.

- Megvitatásra bocsátották a MAB belső és külső
értékelésére vonatkozó javaslati anyagokat.

- Döntést hoztak a 7. Nevelésügyi Kongresszushoz
való csatlakozásról.

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Hírek
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- Tájékoztatást hallgattak meg arról, hogy a tanári
záróvizsga új rendszerének egyeztetése a Magyar
Rektori Konferenciával is megtörtént.

Zárt ülés keretében:
- Döntéseket hoztak személyi kérdésekben a látogató

bizottságok összetételében.
- A látogató bizottságok javaslatai alapján négy felső-

oktatási intézmény akkreditációs jelentését hagyták
jóvá.

- A MAB Testülete kollégiumi előterjesztéseket hallga-
tott meg és döntéseket hozott szaklétesítési és
szakindítási kérdésekben. A testületi döntés alapján
a tanári mesterszakok meghatározott körében folya-
tódnak az egyeztetések a tudományterületi szakbi-
zottságokkal. A rendkívül nagyszámú előterjesztés
érdemi tárgyalása szükségessé tette egy rendkívüli
testületi ülésnap (2008. január 11.) kijelölését.

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.

2007. november 29-én ülést tartott a Nemzeti Bolo-
gna Bizottság (NBB) Budapesten, az Oktatási és Kultu-
rális Minisztériumban. Az ülés napirendjén szerepelt a
bolognai folyamat 2007-2009 közötti időszakra terjedő
nemzetközi és hazai munkaprogramja, konkrét feladatok
kerültek kiosztásra.

Ez után Csirik János, elnök beszámolt az NBB delegá-
ciójának Hiller István, oktatási és kulturális miniszternél
tett látogatásáról, ahol az ÚMFT tervezési mechaniz-
musai mellett az alapszak-szerkezet felülvizsgálata, a
páratlan félévű képzések ügye és a felvételi esetleges
reformja is szóba kerültek. Az említett témákban az
NBB szeretne saját álláspontot kialakítani és közzéten-
ni.

Az NBB-ben Szövetségünket dr. Pakucs János, tiszte-
letbeli elnök képviseli.

A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (KuTIT)
2007. november 27-én ülést tartott és a következő
témában fogadott el határozatot:

Javaslat a Jedlik Ányos Program c. pályázat támoga-
tási keretösszegének emelésére
„A 2007. évi Jedlik Ányos Programra a várakozásunkat
meghaladóan 184 db pályázat érkezett 67,5 milliárd Ft-
ot meghaladó támogatási igénnyel. A mai napig a négy-
ből három alprogram Irányító Testülete értékelte a
beérkezett pályaműveket, figyelembe véve a külső bírá-
lók véleményét. A Testületek 42 db (1. alprogram: 11
db, 2. alprogram: 22 db, 4. alprogram: 9 db) projektet
rangsoroltak, ill. tartottak alkalmasnak támogatásra,
melyek igényelt támogatási összege 16,4 milliárd Ft. A
3. alprogram Irányító Testületi ülése november 27-én
kerül megrendezésre. Ez a Tanács várhatóan további
12-15 db projekt támogatására tehet javaslatot. A

Testületek által szakmailag rangsorolt pályaművek
együttes támogatási igénye 20-23 milliárd Ft közé vár-
ható.
A jelenlegi támogatási keret 8 milliárd Ft. A nagy érdek-
lődésre és színvonalas pályázatokra tekintettel kérem a
KuTIT egyetértését azzal, hogy a támogatási keretet 20
milliárd Ft-ra felemeljük. Az Alap 2007. évi bevételei
várhatóan elérik az 50 milliárd Ft-ot, a kifizetések jelen-
leg 23,6 milliárd Ft-ot tesznek ki. A kifizetések a jelenle-
gi kötelezettségek alapján 36,2 milliárd Ft-ot érhetnek
el.
A keret felemelésével kívánjuk a Miniszter Úr részére
előterjeszteni a támogatásra javasolt pályaműveket. A
terveinkben 1,3 milliárd Ft kifizetése szerepelt, amelyet
3-4 milliárd Ft-ra szeretnénk növelni...”

Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a javaslat-
tal, hogy a 2007. évi Jedlik Ányos pályázati program
támogatási kerete 20 milliárd Ft-ra emelkedjen.

A KuTIT következő ülését 2007. december 14-én tart-
ja. További információ:
http://www.nkth.gov.hu/main.php?folderID=2644.

A DIW berlini gazdaságkutató intézet elemzése szerint
Németország a hetedikről a nyolcadik helyre csúszott
vissza tizenhét fejlett ipari ország innovációs versenyé-
ben. A visszaesés oka elsősorban az oktatási rendszer
hiányosságaiban keresendő, az oktatási rendszerek
versenyében ugyanis a németek a mezőny utolsó har-
madában, a tizenharmadik helyen “kullognak”.

A Német Ipari Szövetség (BDI) és a Telekom Alapítvány
megrendelésére, 1995 óta most harmadik alkalommal
elkészített és november végén nyilvánosságra hozott
felmérés során a berlini kutatók 150 különféle ismérv
alapján osztályozták az egyes országokat. Ezek kiterjed-
nek a kutatásra fordított kiadásokra éppúgy, mint a
menedzsereknek feltett kérdésekre érkezett válaszokra.

Ez utóbbi tényezővel, az amerikai menedzserek körében
uralkodóvá vált kritikus hangulattal magyarázható, hogy
a legutóbbi győztes Egyesült Államok a második helyre
esett vissza, s az első helyre Svédország került. A har-
madik helyen Svájc, a negyediken Finnország, az ötödi-
ken Dánia, a hatodikon Japán, a hetediken az Egyesült
Királyság végzett, míg a Németország mögötti helyeket
Hollandia, Kanada, Franciaország és Írország foglalja el.

A DIW kutatói szerint a németek egy helyezéssel hát-
rább kerülésének oka nem a németországi helyzet álta-
lános rosszabbodásában keresendő, hanem abban,
hogy a versenytársak a németországinál gyorsabb üte-
mű fejlődést tudtak felmutatni.

Ugyanakkor a politikai döntéshozók számára is figyel-
meztető, hogy
- az NSZK viszonylagos lemaradása “a képzési és

fejlesztési tevékenységnél megfigyelhető negatív fej-
lődésre vezethető vissza”; arra, hogy a német kép-
zési rendszer viszonylag kevés kiemelkedően
nagytudású szakembert produkál, továbbá, hogy

- más versenytársakkal összehasonlítva kevés nőt,
külföldi származásút és fiatalt vonnak be az innová-
ciós folyamatba, s ezzel a zártsággal maguk is hoz-
zájárulnak a mérnökhiány egyre súlyosabbá válásá-

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal
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hoz.
- Emellett kritikát kapott az innovációban foglalkozta-

tottak továbbképzése, továbbá
- az innovációs tevékenység finanszírozási feltételei,
- a szabályozás területén meglevő akadályok nagy

száma, valamint
- a kockázatvállalás alacsony kultúrája is.

Ezzel szemben egészen kiváló pozíciót ért el Németor-
szág
- a gazdaság és kutatás összekapcsolásában,
- az új ötleteknek a piacképes termékekké vagy szol-

gáltatásokká történő megvalósításában, valamint
- a tudásintenzív termékek és szolgáltatások külpiaci

értékesítésében.

Jürgen Thumann, a BDI elnöke a képzésben elfoglalt
“riasztó” helyezést látva sürgette az oktatásra fordított
kiadások növelését; továbbá azt, hogy a szövetségi
pénzügyi kormányzat adókedvezménnyel, a kutatási és
fejlesztési költségek tíz százalékának az adóalapból
történő levonásával is segítse a vállalatok innovációs
tevékenységét úgy, ahogy azt az OECD 21 tagországá-
ban már megteszik.

Figyelemre méltó, hogy a DIW kutatói a felmérés során
először négy, az innovációs tevékenységről különösen
ismert német tartományt külön is megvizsgáltak. A
kutatási és fejlesztési tevékenység megítélésében
Baden-Württemberg az éllovas Finnországot is meg-
előzte, míg Bajorország a negyedik, Szászország és
Észak-Rajna-Vesztfália pedig a tizedik és a tizenegyedik
helyet szerezte meg.

A képzés színvonala ugyanakkor mind a négy tarto-
mányban súlyos probléma, egyikük sem ért el számot-
tevően jobb helyezést az “össz-német átlagnál”, s csak a
tizenharmadik helyezéstől “lefelé” pozícionálták magukat.

A felmérés eredményeinek berlini nyilvánosságra hoza-
talakor elhangzott, hogy tágabb kitekintésben, az első,
a mostanihoz hasonló innovációs ranking elkészítése
óta eltelt tíz évben a legerőteljesebben Dánia és Dél-
Korea, továbbá Írország, Belgium és Ausztria javította
innovációs képességét, ugyanakkor a korábban a me-
zőny élén végzett Japán visszaesett a hatodik helyre.

Juhász Imre, nagyköv. tanácsos, Berlin

A japán felsőoktatási rendszerben a Meidzsi-korszak óta
nem történt olyan mélyreható változás, mint ami az
állami egyetemek önálló adminisztratív intézményekké
történő átalakításával kezdődött meg 2004. április 1-
jén.

A reform nagyobb önállóságot és mozgásszabadságot
kínál az egyetemeknek, de ezzel egyidejűleg nagyobb
gazdálkodási fegyelmet kényszerít rájuk. Az új lehetősé-
gekkel élni tudó tanintézmények a gazdasági élet meg-
határozó szereplőivé válhatnak azáltal, hogy a jövőben
rugalmasabban használhatják fel a rendelkezésükre álló
pénzügyi forrásokat.

Az Oktatási, Kulturális, Sport, Tudományos és Techno-
lógiai Minisztérium elérkezettnek látja az időt arra, hogy
megváltozzék az állami egyetemek átalakulásának tör-
vénye (National University Corporation Law). Nagyobb

törvényi rugalmasságra van szükség ahhoz, hogy az
állami egyetemek stabilizálhassák pénzügyi helyzetüket
azáltal, hogy a jövőben a rendelkezésükre álló alapokból
kockázati tőkét képezzenek, és azt innovatív vállalkozá-
sokba fektessék.

A rugalmasság kiterjesztése felé az első lépést az álla-
mi egyetemek önálló adminisztratív egységgé alakulásá-
ról rendelkező átalakulási törvény jelentette, mely
2004. április 1-jén lépett hatályba. A legáltalánosabb
formában már akkor is megfogalmazást nyert, hogy a
továbbiakban az állami egyetemek önállóan gazdálkod-
hatnak anyagi és egyéb forrásaikkal.

Lehetővé vált az egyetemek számára, hogy adományo-
kat fogadjanak el az üzleti szférától, amely kiegészítette
az állami támogatásokból és a tandíjakból befolyt ösz-
szegeket. Az átalakulás részeként megszűnt az egye-
temi oktatók közalkalmazotti státusza, viszont megnőtt
az egyetemi vezetés beleszólása a humán erőforrás
politikai kialakításába, a tanmenet kidolgozásába, az
üzleti világgal való kapcsolatok alakításának módjába.

A törvény életbelépése utáni második évben, 2005-ben
az állami egyetemeknek juttatott központi költségvetési
támogatás 1,06 billió jent tett ki. Ez az összeg az állami
egyetemek összes bevételének mintegy 50%-át fedezte.
A törvény értelmében 2004-től kezdődően minden
évben 1%-kal csökken az állami költségvállalás mértéke,
ami egyéb bevételi források felkutatására ösztönzi a
tanintézményeket.

A 2006-os tanévben a 87 állami egyetem összesen
69,3 milliárd JPY összegű adományt kapott, de az így
megszerzett források eloszlása messze nem egyenle-
tes. A legnagyobb összegű nem állami forrást, több
mint 10 milliárd jent a Tokió Egyetem tudhatja magáé-
nak, majd a Kjúsú Egyetem következik a maga 4,6 milli-
árd jenes, illetve az Oszaka Egyetem a 4,5 milliárd je-
nes adománycsomagjával.
A jelentős támogatásokat megszerezni képest egyete-
mek ezután még rugalmasabban fektethetik be a forrá-
saikat: a jövőben lehetőségük lesz államkötvények és
helyi kibocsátású kötvények vásárlására és egyéb pénz-
piaci termékek megszerzésére, sőt akár a tőzsdén való
megjelenésre is.

Dr. Győr Miklós, TéT-attasé, Tokió

Az MTA Műszaki Tudományok Osztálya (MTA MTO) és a
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsé-
ge (MTESZ) képviselői az alábbi állásfoglalást adták ki:
1.) azt a helyzetet, hogy míg Írország 96 €/fő, de

még Románia is 0,4 €/fő összeget fordít
nanotechnológiai kutatásokra, hazánk pedig még
ennél is kevesebbet, fel kell számolni azáltal, hogy a
lehető legrövidebb időn belül e témára az állam az
eddigieknél lényegesen nagyobb támogatást adjon,

2.) a technológiai platformok NKTH-s szervezésében a
témát preferálni kell,

3.) a széles közvéleményt tájékoztatni kell a
nanotechnológiáról általában és annak már ma is

Műszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsége

MTESZ
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az alkalmazhatóságig elért eredményeiről és ter-
mékeiről. A tájékoztatás állami feladat, amelynek
végzésére a MTESZ mint kiemelten közhasznú civil
szervezet és annak területi szervezetei minden te-
kintetben alkalmasak.

Az állásfoglalást az MTA MTO és az MTESZ közös
nanotechnológiai konferenciáján fogalmazták meg, me-
lyet 2007. november 14-én tartottak az MTESZ Szék-
ház Konferenciatermében „Nanotechnológia mint az
innováció egyik hajtóereje – Lépés egy magyarországi
nanotechnológiai kormányprogram felé?” címmel.

További információ: www.mtesz.hu

Dr. Gordos Géza, elnök vezetésével 2007. december
5-én ünnepi ülést tartott a Műszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetségének (MTESZ) Szövetségi
Tanácsa Budapesten, az MTESZ székházban.
Az ülés első részében Dr. Lippényi Tivadar, az NKTH
elnökhelyettese részletes tájékoztatást adott a Nemzeti
Innovációs Ügynökség feladatairól, stratégiájáról és a
MTESZ-nek mint szakmai civil szervezetnek ebben a
jövőben vállalható szerepéről.

Az ünnepi ülés második részében az elmúlt évek ha-
gyományait követve a MTESZ-ben végzett tevékenység
elismeréseként kitüntetések átadására került sor. En-
nek keretében MTESZ-díj kitüntetésben részesült: Dr.
Bognár Péter (GTTSZ), László László (ÉTE), Török
László (SZVT).

MTESZ Emlékérem kitüntetésben részesült: Bagaméry
Gáspár (OEE), Ispánovics Klára (SZVT), Karch László
(MÉTE), Kutasi Csaba (TMTE), dr. Maller Aranka Judit
(MMT), Ötvös Károlyné (MBT), dr. Péter László (GTE)
és Spránitz Ferenc (SZTE).

Az MTESZ állományában hosszú évek óta dolgozók közül
6 fő MTESZ Elnöki Dicséret kitüntetésben részesült,
név szerint Bába Józsefné, Bellér Éva, Csapóné Salla
Szilvia, Geszlerné Szentpáli Ágnes, Rankasz Ernő és
Szegner László.

Az Ipari Parkok Egyesület (IPE) 2007. október 18. és
november 5. között műhelytalálkozókat tartott négy
régióban az ipari parkok vezetői számára. Az egész
napos programban délelőtt előadások hangzottak el
Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese, Rakusz
Lajos, az IPE elnöke, Révai András, a TONLOR vezér-
igazgató-helyettese, illetve az egyes régiók innovációs
ügynökségeinek vezetői részéről, délután pedig egy
esettanulmány tréningszerű feldolgozására (Pető Gá-
bor, a MultiContact Consulting Kft. vezetője; Milei La-
jos, a WebBusiness vezérigazgatója) került sor. A négy
régió: Dél-Dunántúl, Dél-Alföld, Észak-Alföld, Észak-
Magyarország. November 29-én – Dr. Tóth Ferenc, a
Közép-dunántúli IPE divízió elnöke kezdeményezésére –
ebben a régióban is sor került a műhelytalálkozóra.

Az OFA által támogatott műhelytalálkozók célja a parkok
vezetőinek felkészítése a 2007-2013 közötti időszak
feladataira, az Új Magyarország Fejlesztési Terv opera-
tív programjaival összefüggő tennivalókra. A fő célok: a
gazdaság dinamizálása és a foglalkoztatás növelése. A
műhelytalálkozón több mint százan vettek részt. A
résztvevők kézhez kapták az ipari parkok fejlesztési
tennivalóit tárgyaló mintegy százoldalas összeállítást is.

A műhelytalálkozók megalapozását voltaképpen az Ipari
Parkok Egyesület aktív szerepvállalása adta az NFT2
tervezésében. A több mint két évet átfogó munkába az
IPE a parkokat is bevonta a tervező munka fontosabb
csomóponti munkaanyagainak véleményezésébe.

Különösen fontos volt az akcióterv kidolgozása, amely
nagymértékben járult ahhoz, hogy az ipari parkok az
UMFT operatív programjai révén minőségileg jelentő-
sebb szerepet (és forrást) kaphassanak, mint korábban
(1992 és 2006 között a parkok 10,5 Mrd Ft összeg-
ben pályázhattak a központi költségvetésből infrastruk-
túra fejlesztésre. 2007 és 2013 között 13 operatív
programban mintegy 250 Mrd Ft a potenciális pályázati
forrás, ami egy igen ambiciózus fejlesztéspolitikát ala-
pozhat meg.).

A tervező munka során kitűnt, hogy a parkok kevéssé
érzékelik az UMFT-vel összefüggő kihívásokat. Az alap-
vető gond, hogy az uralkodó szemlélet a támogatás
növelésére irányul, az azzal arányos teljesítményfoko-
zással alig számol. A potenciális pályázati forrás ese-
tünkben azonban több mint egy nagyságrenddel haladja
meg a korábbi évekét, s ezzel együtt a feladat a jövőben
gyökeresen módosul, amire fel kell készülni.

Bebizonyosodott a műhelytalálkozón az is, hogy a részt-
vevők nem számoltak a követelmények változásával, a
hálózatépítés, a klaszterpolitika, a pólusok létrehozásá-
nak gyökeresen új feladataival. A délelőtti három elő-
adás az UMFT-vel, illetve az innovációpolitikával, az új
ipari parki fejlesztéspolitikával, illetve a regionális felada-
tokról összességében jól vázolta fel azt a rendszert,
amihez a parki menedzsereknek igazodniuk kell.

A délutáni tréning a Pécsi Ipari Park esettanulmánya
alapján gyakorlati közelségbe hozta a célokat, törekvé-
seket, tennivalókat. Az előadók valamennyi találkozón
meglepték a résztvevőket: a korábbiakban végzett mun-
ka jobb kondíciókkal történő elvégzése helyett egy új
feladatrendszerrel találkoztak. Ez olykor (pl. Szegeden)
éles vitát váltott ki. A korrekt szakmai megközelítés, az
empatikus stílus eredményeként a találkozók összessé-
gében jó hangulatban zajlottak, a parkok menedzserei
emberileg is közelebb kerültek egymáshoz.

A parkok vezetői megismerkedtek az IPE Tanácsadó
Hálózatával is, amely révén segítséget kaphatnak a
felmerülő problémák megoldásához. A hálózat tagjai:
Ernst&Young Advisory Ltd. Hungary, Gépipari Tudomá-
nyos Egyesület, LSI Informatikai Oktatóközpont,
Multicontact Consulting Kft., Tonlor Hungary Zrt., Dr.
V. Tóth Ügyvédi Iroda, Valdeal Innovációs Zrt.,
WebBusiness Üzletfejlesztési Zrt.

Mindegyik régióban sikerült a parkok képviselőjének
megválasztása. Ezek a választások csak annyiban voltak
előkészítve – valamennyi regionális fejlesztési tanács
elnökével történt megállapodás szerint –, hogy az IPE

Ipari Parkok Egyesülete
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egy héttel korábban mindenkit értesített arról, hogy lesz
ilyen választás a műhelytalálkozókon, s mindenki gondol-
ja végig, ki tudná leginkább képviselni a régió ipari park-
jait a regionális fejlesztési tanácsnál.

Ezek a választások igen jó légkörben zajlottak, a részt-
vevők konszenzussal döntöttek a képviselőjük személyé-
ről. Dél-Dunántúlon Brányi Endre, a Pécsi Ipari Park
vezetője; Dél-Alföldön Volford László, a Szeged Pólus
vezető szakértője, Észak-Alföldön Dr. Gályász József , a
Debreceni Agrár Park ügyvezetője; Észak-
Magyarországon Hegedűs György, a Tiszaújvárosi Ipari
Park vezetője, valamint Közép-Dunántúlon Bakonyi Ár-
pád, a Fűzfő Ipari Park vezetője kapott a többiektől
bizalmat.
Rakusz Lajos, elnök

dativus Pro 7.3 fordítást segítő programcsomag -
Magyarország első óriásszótára - Dativus Translator
Kft, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Valóban óriási ez az eszköz. Óriási a tartalmában. Min-
denekelőtt, anyagának terjedelmében. Az óriásszótár
megnevezés itt nem túlzó reklámfogás, hanem szolgála-
tunkban álló valóság: benne 850 ezer szó és
kifejezéspár található. A fordítóprogram nyelvi bázisa is
szinte felfoghatatlanul nagy: 604 ezer mondatminta.
Most a kiadója olyan, mintaszerű marketing fogással
kínálja, amely a szakmai értéke miatt szintén kiemelést
érdemel.

A teljes rendszert hat modul alkotja.

1) Maga az óriásszótár, amely szakszótárak - szleng,
gazdaságtudomány, humán tudományok, ipar, jog-
tudomány, informatika, mezőgazdaság, orvostudo-
mány, természettudomány és sport - anyagát is
tartalmazza.

2) A fordítóprogram. Ennél az általános nyelvhasználat
mellett választhatunk szakterületet is, az előbbiek-
ben felsoroltak szerint.

3) Klikk gyorsfordító - ez az Internet Explorer, Micro-
soft Outlook, Microsoft Outlook Express és hasonló
programokkal működik együtt, és a segítségével
egyetlen kattintással fordíthatunk le szavakat és
mondatokat.

4) Weblapfordító - ez weblapok fordítását végzi közvet-
lenül az Internet Explorerben, megőrizve a honlap
eredeti formázását. A böngészőbe betelepült esz-
köztárból kezelhető, és indítása után egészen meg-
lepő élményt nyújt, ahogy a megnyitott honlapon a
magyar feliratokat, szavakat szép fokozatosan an-
golok váltják fel, vagy az angolt magyarok. Igaz, oly-
kor vidám dolgokat produkál.

5) Microsoft Word Eszköztár - ez a szövegszerkesztő-
be beépülő modul, amely annak eszköztárából ke-
zelhető, és a dokumentum egészét, vagy általunk
meghatározott részét fordítja le.

6) Szólaljanak meg az aranybojtokkal ékes ezüstharso-
nák: az új változat már tanítható is! Érdemben ez a

fordítási memóriát jelenti, amelynek segítségével
mondatokat és azok általunk helyesnek ítélt fordítá-
sát eltárolhatjuk a rendszer memóriájában további
felhasználás céljára. Ez sok munkát takaríthat meg
nekünk, ha fordításban visszatérünk témakörökre.
Aligha túlzás tehát azt mondanunk, hogy ez az esz-
köz óriási abban az értelemben is, ahogy erős tet-
szésnyilvánításként szoktuk használni ezt a szót. Azt
azonban ne várjuk tőle, hogy mindig hibátlanul el-
végzi helyettünk a fordítás munkáját. Hatékonyan
segíti azt azzal, hogy készít egy megközelítő változa-
tot, nemritkán egészen jót, amelyből már könnyeb-
ben elkészíthetjük a magunk végleges változatát.
Utóbbiban igen hasznos szolgáltatása, hogy a fordí-
tásnak van egy Mondatszótárazás elnevezésű funk-
ciója, amelytől a mondat szavainak fordításához
megkaphatjuk a gép által lehetségesnek ítélt szino-
nimákat.

A marketing akcióról: Amint az a
http://www.dativus.hu/hirlevel_content/20071126_x
mas/hirlevel.html webcímen részletesen is olvasható,
karácsonyi akcióban külön-külön is meg lehet vásárolni a
szoftver bizonyos moduljait. A felhasználónak ez így
kedvezőbb, ha a teljes szoftvernél kevesebbel is meg-
elégszik.

A kiadó viszont megalapozottan bízhat abban, hogy aki
annak egy részét megismeri, annyira megkedveli, hogy
az egészet akarja majd, s végül is hűséges vevője lesz a
további fejlesztéseknek is.

Nem csekély további vonzerőt jelent, hogy a karácsonyi
akcióban a vásárláshoz a kiadó két aktiválási kódot ad,
ami lehetővé teszi, hogy az eszközt két számítógépen is
használják Annak kiemelést érdemlő erénye, hogy rezi-
dens szoftverként telepíthető, azaz a használatához
már nincs szükség a lemezre.

Ez számottevően gyorsabbá teszi a használatát, és a
lemezmeghajtó is szabad marad más alkalmazások
számára, és ez teszi lehetővé, hogy egy lemezzel, két
kóddal két gépen tudjuk működtetni.

Edward Norman: A római katolikus egyház képes
története - Athenaeum 2000 Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Kitűnő könyv a karácsonyfa alá. Több nyomós oka is van
annak, hogy hitbéli meggyőződéstől, vallási hovatarto-
zástól függetlenül mindenkinek érdemes elolvasnia. Az
első és legfontosabb, hogy a római katolikus egyház
története szerves része Európa történelmének, sőt,
nagyon számottevő mértékben a világtörténelemnek is.

A 4. századtól kezdődően olyan szerepet, s főként befo-
lyást kapott, amelynek birtokában nemcsak részese,
hanem erőteljes alakítója is lett annak, előbb Európá-
ban, majd az európai országok hatalmi terjeszkedésével
mind szélesebb körben a világban. Így nem is láthatja
át, még kevésbé értheti meg a világ folyását, aki nem
ismeri benne a római katolikus egyház történetét.

Műveltségünk elengedhetetlen része? Több, fontosabb
annál: a tájékozódó és véleményalkotó képességünké. E
kötet pedig kitűnő vezérfonalat ad az áttekintéshez.
Szerzőjének szavai szerint nem hagyományos egyház-
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történet, hanem inkább az emberi társadalomban léte-
ző egyház elemzése, s azt mutatja be, miként viszonyult
az egyház az erkölcsi és politikai változásokhoz ott, ahol
keresztények élnek.

A közelgő karácsony maga is arra indít, hogy elgondol-
kodjunk rajta, mire jutott, mivé fejlődött, s hogyan in-
tézményesült a kereszténység nagyon szép eszméje a
világi pályafutása során, méghozzá nemcsak annak a
szellemiségében, hanem a viszonyaiban, a hierarchiájá-
ban, az egész működésében.

A római katolikus egyház története ennek természete-
sen csak egyik szelete, ám nagyon is fontos szelet,
amelyben megmutatkozik az is, milyen intézményi pálya-
ív köti össze az őskeresztények egyházát azzal a sze-
reppel, amelyet ma ez utóbbi betölt.

Van mindennek egy további, különösen izgalmas és
tanulságos olvasata is. A világban, s benne a hétközna-
pi életben is aktív szerepet játszó és jelentős befolyást
gyakorló szervezetek, intézmények közül minden bizony-
nyal a római katolikus egyház tudja a leghosszabb fo-
lyamatos működést felmutatni, azaz a legnagyobb telje-
sítményt a túlélési képességben.

Kétségkívül a legnagyobb abban, hogy „bár hánykódik,
de nem merül el”, és mindig képes annyi összeszedett-
ségre és /vagy megújulásra, amely szükséges ahhoz,
hogy jelentős mérvű meghatározó szerepet töltsön be a
világ mindenkori életében. Érdemes végiggondolni, mi-
ből táplálkozik ez a képessége, s szintúgy, hogy mely
más szervezetek, intézmények érnek még ebben a
nyomába, és minek köszönhetik azt.

Különösen izgalmas és nagyon időszerű kérdéskört
jelent, hogy milyen szerepet tölt be az egyház a modern
államokban, s még inkább a mai társadalmi, politikai és
kulturális viszonyok között, mennyiben képes segíteni
annak az értékrendnek a fennmaradását, amelyet kép-
visel. Erről szól e kötet csaknem harmada.

Nagyon is megtanulhattuk, hogy egyháztörténeti isme-
reteket csak tiszta forrásból merítsünk, hiszen láttuk,
hogyan lehet ideológiai és politikai mérget facsarni még
egy olyan egyszerű tételből is, miszerint a vallás a nép
ópiuma. Tény az is, hogy a római katolikus egyház világi
szerepét illető kritikákat sem lehet mindenben elvakult-
nak és alaptalannak nevezni.

Egyháztörténet viszont akkor szolgál értékes informáci-
ókkal és tanulságokkal, ha mentes minden haragtól és
elfogultságtól. E kötet szerzőjéről jó okkal várhatjuk,
hogy a műve ilyen, és így nagyon hasznos olvasmány: a
cambridge-i egyetem történelem-professzora, számos
egyháztörténeti könyv szerzője.

Kicsit sajnálhatjuk, hogy a 152 illusztrációja közül csak
58 a színes kép, de így is nagyon szép, s a gazdag
képanyag jól egészíti ki a szöveget.

Gellér Katalin: ZICHY - Corvina Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Különlegesen értékes és izgalmas karácsonyi ajándékkal
lepett meg bennünket a Corvina Kiadó: egy bámulatos
és nagyon elegáns Zichy Mihály albummal. Már a címe

- ZICHY, csak a vezetéknév, csupa nagybetűvel - is ér-
zékelteti e festő különleges helyét legnagyobb művésze-
ink panteonjában.

Élete és művészi pályafutása izgalmas nagyregény,
kora, a 19. század romantikus stílusában - Jókai sem
nagyon álmodhatta volna színesebbre. Nagyon jó átte-
kintést ad erről a kitűnő művészettörténész Gellér Kata-
lin bevezető tanulmánya, amely ismertetésnek igen
alapos és, szakszerű, nem terjengős, de nem is zava-
róan szűkszavú, olvasmánynak pedig kellemes, gördülé-
keny - ahogyan azt leginkább szeretjük.

Elmondja: Zichy kiemelt udvari művész, uralkodók, híres
francia és német írók, festők, zeneszerzők barátja volt.
Fordulatos, romantikus végletekben bővelkedő életútja
kortársai körében nagy figyelmet vonzott. Életmódja,
műtermének pompája a művészfejedelmekével veteke-
dett, festőművészként viszont hosszú, kemény utat
kellett bejárnia.

Nem különösebben fényes indulás után végül Oroszor-
szágban érte el célját, hogy a művészi munkájából éljen
meg. Rajztanárként 1847-ben megbízást kapott az
orosz cár unokahúgának oktatására és Szentpétervárra
költözött. Az állásból később kikerült, vergődés követke-
zett.

Helyzete azzal ívelt felfelé, hogy 1849-ben megbízást
kapott Szentpétervár legdivatosabb cégétől fotográfiák,
dagerrotípiák retusálására, s egyre nagyobb számban
kapott megbízásokat akvarell arcképek, miniatűrök
festésére is, megrendelői pedig orosz arisztokraták,
valamint magas rangú katonatisztek voltak.

Gellér azt is elmondja, hogy a továbbiakban kiváló „állat-
portrékat” és vadászképeket is rajzolt - sejthetjük, hogy
a kereslethez igazodva -, sorozatot a cári vadászatokról,
és 1858-ban a szentpétervári akadémiára is állatkép-
festőként választják be. 1853-tól gyarapszanak a cárról
és kíséretéről készült portréi, és 1859-ben II. Sándor
1859-ben kinevezte udvari festővé.

Élete regénye innen még hosszan, nagyon változatosan
1906. februárig, a Szentpétervárott bekövetkezett
haláláig folytatódik, műveinek témabeli változatossága
és hangulati pedig a biedermeier édeskés, megható
vagy mulattató, mesélő jeleneteitől és a legnemesebb
irodalomhoz méltó illusztrációktól a komoly társadalmi
mondanivalójú műveken át a lángoló romantikáig, a
romantikus borzalmat idéző horrorjelenetekig, és az
erotikus rajzokig terjed.

Hatvanhat kép sorakozik itt - Gellér Katalin válogatása -
és cseppet sem túlzás azt mondanunk, hogy kivétel
nélkül mindegyikük már az első látásra megragadó
élményt nyújt, így, összességükben, rendkívül széles
hangulati skálán.

Aki akárcsak futó pillantást vet rájuk - ami képtelenség,
mert nehéz nem gyönyörködni bennük -, azonnal meg-
érti: ha megpróbálunk szólni róluk, elmondani valamics-
két is arról, amit ezek az alkotások elénk tárnak, szinte
megállíthatatlanul tolulnak fel bennünk az ámulat felső-
fokú jelzői: semmiképpen nem hagyhatjuk említetlenül
azonban e művek egy egészen különleges vonulatát: a
kaukázusi, valamint az orosz tárgyú képeket.

Szakirodalom-figyelõ
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És szintúgy képtelenség nem szólni a Mentőcsónakról,
a Sírrablókról, az Uzsorásról, az egymástól végletesen
különböző, ám egyaránt lenyűgöző Kardtáncról és Skót
fáklyatáncról, Az ember tragédiájához, valamint Arany
János verseihez készített illusztrációkról - ha nem vigyá-
zunk, mégis felsoroljuk egyenként mind a hatvanhatot.

Olyan album ez, amelyet lehet ajándékként venni más-
nak, elvégre itt a karácsony, ez pedig különösen ele-
gáns, igen nagy örömet szerezhetünk vele - de rendkívül
nehéz lesz kiadni a kezünkből.

(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.

MŰSZAKI SZEMLE - TECHNIKA, 2007. 11. SZÁM, 4. OLDAL

A TUDOMÁNYTÓL AZ ÉLET GYAKORLATÁIG

A SZERKESZTŐ: PAKUCS JÁNOS

MŰSZAKI SZEMLE - TECHNIKA, 2007. 11. SZÁM, 6. OLDAL

17. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ

VERSENY

R HICHTER ÍREK, 2007. NOVEMBER, 6. OLDAL

ÚJRA A K+F LISTA ÉLÉN

A TÉRSÉG CÉGEI KÖZÜL TAVALY IS A RICHTER ÁLDOZOTT A LEG-

TÖBBET INNOVÁCIÓRA

ÉLET ÉS TUDOMÁNY, 2007. NOVEMBER 23., PÉNTEK, 19.
OLDAL

EU DÍJAS FIATAL KUTATÓ

KÖLTSÉGHATÉKONY NÖVÉNYEK

METRO, 2007. NOVEMBER 27., KEDD, 6. OLDAL

OROSZ–MAGYAR INNOVÁCIÓS NAPOK

„...Baricz István a dinamikus légcserélő cipőtalppal.
Orosz–Magyar Innovációs Napok keretében Budapes-
ten, a Stadion szállóban kamarakiállítás keretén belül
orosz és magyar feltalálók mutatkoztak be...”

NÉPSZAVA, 2007. NOVEMBER 28., SZERDA, 3. OLDAL

BIZOTTSÁGI IGEN KÁKOSY KINEVEZÉSÉRE

„...Kákosy kiemelte a vállalati kutatás és fejlesztés rá-
fordítások növelésének fontosságát. Mint mondta, ezt
kiemelten kell támogatni tőkével, hitelekkel. A miniszter-
jelölt szerint nem baj, ha a kutatók elmennek Magyar-
országról tanulni, de jöjjenek is vissza, hazahozva tudá-
sukat...”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. NOVEMBER 28., SZERDA, 3. OLDAL

IPARI PARKOK: KORLÁTOZOTT SZEREPBEN

„...Mintegy hatmilliárd forintos keretű a 2008-tól 2010-
ig érvényes Innocsekk pályázati program - mondta el a
Világgazdaságnak Barkó József, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal (NKTH) munkatársa...”

METRO, 2007. NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK, 15. OLDAL

A VERSENYKÉPESSÉG MEGŐRZÉSÉNEK FELTÉTELE AZ INNOVÁCIÓ

„...Az elmúlt években azokban az uniós országokban
nőtt a leggyorsabban a bruttó hazai termék, ahol a
legtöbb pénzt fektették be az infokommunikációs ipar-
ágba – közölte Viviane Reding EU-biztos egy budapesti
informatikai konferencián...”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK, 10.
OLDAL

KÖZPONTOSÍTOTT INNOVÁCIÓ

NÉPSZAVA, 2007. NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK, ECO.COM

MELLÉKLET 10. OLDAL

CISCO KOCKÁZATI TŐKEALAP: MENEDZSELT VÁLLALKOZÁSOK

„...A Cisco mintegy 30 millió eurós befektetéssel
kockázatitőkealapot hozott létre az életerős régióbeli
kis- és középvállalkozások felfuttatása érdekében. Az
arra érdemes vállalkozásokat átlagosan 3–5 évig me-
nedzselik közösen a meglévő vezérkarral...”

NÉPSZAVA, 2007. NOVEMBER 29., CSÜTÖRTÖK, ECO.COM

MELLÉKLET 13. OLDAL

FODOR ISTVÁN, AZ ERICSSON MAGYARORSZÁG ELNÖKE

FIGYELŐ, 2007. NOVEMBER 29.-DECEMBER 5., 48+49.
OLDAL

A LÁTHATATLANT BÖNGÉSZIK

FORRADALMI JAVULÁST HOZHATNAK AZ INTERNETES TALÁLATOK

TERÉN AZ INNOVATÍV METAKERESŐK, AMELYEK KÖZÖTT MAGYAR

FEJLESZTÉS IS JELESKEDIK.

NÉPSZAVA, 2007. NOVEMBER 30., PÉNTEK, MECÉNÁSOK

KLUBJA, 9. OLDAL

BEFEKTETÉS A TUDÁSBA ÉS A JÖVŐBE

„...Furcsa paradoxon: minél többet beszélünk a tudás
jelentőségéről, annál kevesebbre becsüljük a szellemi
tőkét. „Értékvesztett világban élünk” – mondta ki Éry
Gábor, az Ericsson vezérigazgatója a Rátz Tanár Úr
Életműdíj hetedik alkalommal megrendezett ünnepélyes
díjkiosztóján. Alapigazságot fogalmazott meg, amely jól
érzékelteti azt a mélyreható válságot, amely ma nem-
csak a magyar oktatásra, hanem az egész hazai köz-
életre rányomja bélyegét...”

NÉPSZAVA, 2007. NOVEMBER 30., PÉNTEK, MECÉNÁSOK

KLUBJA, 10. OLDAL

ERICSSON-DÍJ KILENCEDSZER

FEJÉR-MEGYEI HÍRLAP, 2007. NOVEMBER 30., PÉNTEK, 6.
OLDAL

TUDÓSOK SZIGETE

AZ AKADÉMIA KUTATÓI KÖLTÖZNEK A VÁROSBA

„...Székesfehérvár (agy) A Magyar Tudományos Akadé-
mia és a város közös projektjét mutatták be tegnap,
valamint megkezdődött e három részből álló előadásso-
rozat is...”

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2007. DECEMBER, 33.
OLDAL

TŐKE, CSAPATMUNKA SEGÍTI A TALÁLMÁNYT

AZ ÖTLETTŐL A TERMÉKIG

„...Nagy lehetőségek előtt áll a Semmelweis Innovációs
Központ Kht, amely az innovációs piac valamennyi sze-
replőjét tömöríteni képes Semmelweis Innovációs
Klaszter egyik leglényegesebb eleme. A cég ügyvezető
igazgatója, az őssejtkutatással is foglalkozó dr. Lacza

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

Sajtószemle
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Zsombor lapunknak egy több szempontból is előnyös
konstrukciót vázolt fel...”

MAGYAR NEMZET, 2007. DECEMBER 1., SZOMBAT, 11.
OLDAL

ÚJ INNOVÁCIÓS ÉS ÜZLETKÖZPONT

„...Mintegy 350 millió forintos beruházással innovációs
és üzletközpontot nyitott tegnap Debrecenben a város
által alapított DBH Group...”

MAGYAR NEMZET, 2007. DECEMBER 3., HÉTFŐ, 4. OLDAL

AZ ESS A CÍVISVÁROSBA KERÜLHET

„...Debrecent javasolja első helyen az Európai Neutron-
kutató Központ (ESS) magyarországi helyszínének a
nemzetközi bírálóbizottság...”

NÉPSZABADSÁG, 2007. DECEMBER 3., HÉTFŐ, 4. OLDAL

PÁLYÁZUNK A NEUTRONKÖZPONTRA

„...Negyven-ötven évre négyezer kutatónak biztosítana
kutatási lehetőséget a tervezett Európai Neutronkutató
Központ (ESS), amely akár hazánkban is megépülhet. A
lehetséges helyszínre kiírt kétfordulós pályázaton hat
város mérkőzött a lehetőségért...”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 3., HÉTFŐ, 6. OLDAL

DECEMBER 4., 10.00 ÓRA

„...Magyarországi regionális innovációs ügynökségek
találkozója 2007 - innovációs konferencia
Helyszín: Régió Háza (Székesfehérvár, Rákóczi u.
25.)...”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 3., HÉTFŐ, 7. OLDAL

VÁLLALKOZÓI AKADÉMIA KKV-KNAK

A TESZTPROJEKTET A CEU BUSINESS SCHOOLLAL INDÍTJA EL A

CISCO SYSTEMS

RÁDIÓQ, 2007. DECEMBER 5., SZERDA

INTERJÚ DR. ANTOS LÁSZLÓVAL A TEHETSÉGKUTATÁSSAL KAP-

CSOLATBAN

NÉPSZAVA, 2007. DECEMBER 5., SZERDA, 10. OLDAL

LAMM VANDA: GYORSÍTHATÓ AZ ÚJ AKADÉMIAI TÖRVÉNY

„...Több mint egy évtized után új akadémiai törvény
készül, melynek tervezete az oktatási tárcánál van. A
hatályos jogszabályt rendkívül éles viták után, nagy ké-
séssel fogadta csak el az Országgyűlés. Az új tervezet
szakmai előkészítését Lamm Vanda akadémikus végez-
te. Az MTA Jogtudományi Intézetének igazgatója szerint
célszerű az akadémiai vagyon védelmét törvénybe iktat-
ni, ahogyan erre Kosáry Domokos figyelmeztetett ta-
valy...”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 6., CSÜTÖRTÖK, 1+9.
OLDAL

ÚJ MINISZTER ÚJ STÍLUST HOZ

„...A kutatás-fejlesztés, az innováció vagy az információs
társadalom kihívásaira adandó válasz megfogalmazása
is kormányfüggetlen ügy. Ma még politikai kuriózumnak
számít, hogy a liberális vezetésű tárca és a konzervatív
vezetésű Debrecen összefogott a nemzetközi neutron-
kutató központ magyarországi megvalósításáért. Abban
bízom, hogy néhány év múlva ez lesz az általános. A
hatalmas technológiai váltás idején politikától független
kérdés, hogy közös megoldásokat találjunk. Egy ilyen kis

ország sikerének a kulcsa az alkalmazkodóképesség
léte vagy hiánya...”

FIGYELŐ, 2007. DECEMBER 6.-12., 68+69. OLDAL

KLASSZTEREK

„...Komoly költségmegtakarítást és hatékonyságnöveke-
dést érhetnek el a klaszterbe szerveződőn vállalatok,
ám hazánkban egyelőre kevés ilyen tömörülés műkö-
dik...”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. DECEMBER 7., PÉNTEK, 14. OLDAL

ELISMERÉS TUDOMÁNYOS ÚJSÁGÍRÓKNAK

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

TERVEZI-E BŐVÍTENI VAGY VISSZAFOGNI A BERUHÁZÁSAIT?

„...A harmadik negyedévben 2,5 százalékkal esett visz-
sza éves alapon a beruházások volumene. Az állami
megrendelések továbbra is nagy ütemben csökkentek,
amit a magánszektor nem tudott kompenzálni; ez legin-
kább az építőipart fogja vissza...”

MAGYAR NEMZET, 2007. DECEMBER 8., SZOMBAT, 3.OLDAL

SZÁZMILLIÓK KÁKOSY VOLT ÜZLETTÁRSÁNAK

VASÁRNAP REGGEL, 2007. DECEMBER 9., VASÁRNAP, 12.
OLDAL

NŐK A TUDOMÁNYÉRT, ÖSZTÖNDÍJPROGRAM A NŐKÉRT

ELISMERÉS - 5 ÉVES A L’ORÉAL MAGYARORSZÁG ÉS A MA-

GYAR UNESCO BIZOTTSÁG ÁLTAL LÉTREHOZOTT ÖSZTÖNDÍJ-

PROGRAM

MAGYAR HÍRLAP, 2007. DECEMBER 10., HÉTFŐ, BARANYA

MELLÉKLET, 10. OLDAL

MOZGÁSSZERVI BIOTECHNOLÓGIA MAGYARORSZÁGI BEVEZETÉSE

PÉCSETT

PORCKÁROSODÁSOK KEZELÉSE SAJÁTPORCSEJT-BEÜLTETÉS

SEGÍTSÉGÉVEL

„...A Pécsi Tudományegyetemen folyó innovatív kutatá-
sok sorában az egyik legizgalmasabb annak a nemzet-
közi viszonylatban már tízezres nagyságrendben elvég-
zett műtéti technikának a hazai adaptációja, amelynek
segítségével az ízületi sérüléseket, illetve az ezek követ-
keztében kialakuló porchiányt a páciens saját sejtjeivel
tudjuk pótolni...”

NÉPSZAVA, 2007. DECEMBER 10., HÉTFŐ, 13. OLDAL

HOLDKŐZET, KLÍMAVÁLTOZÁS, HITELESSÉG

EUROBAROMETER: AZ UNIÓS LAKOSSÁG 57 SZÁZALÉKÁT ÉR-

DEKLIK A TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK

VILÁGGAZDASÁG, 2007. DECEMBER 10., HÉTFŐ, 6. OLDAL

PÁLYÁZATTAL ÖSZTÖNZIK A KUTATÓCSERÉT

„...A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
pályázatot hirdetett kutatás-fejlesztési projektek kutató-
cseréjének támogatására a magyar-lengyel kormányközi
tudományos és technológiai (TéT) együttműködési prog-
ram keretében...

...A külföldi beutazó kutatónak járó napi, illetve havi
ellátmány a viszonosság alapján elszámolható; illetve a
magyar kiutazó kutatónak járó utazási, beteg és bal-
eset-biztosítási költségek...”

Sajtószemle
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Várható események

2007. december 12-én, szerdán rendezik meg a „Hogyan tovább Magyarország az Európai Unióban” című előadás-
és vitasorozat 21., „Az EU 7. Kutatási-, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprogramban a magyar rész-
vétel stratégiai és taktikai kérdései, feladatai 2007-2013 között” című téma konferenciáját, vitafórumát.

A rendezvényt a Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége szervezi, helyszíne a Fortuna Mátyás I. eme-
leti rendezvényterme lesz (1014 Budapest, Hess A. tér 4.).

Program
11:00-11:10 Megnyitó

Dr. Kovács Árpád, a GTTSZ elnöke
11:10-12:25 Vitaindító előadás: Az EU 7. Kutatási-, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Keretprog-

ramban a magyar részvétel stratégiai és taktikai kérdései, feladatai 2007-20013 között
Dr. Vass Ilona , az NKTH általános elnökhelyettese

12:25-13:50 Vita, konzultáció, válasz
13:50-14:00 Zárszó

Dr. Kovács Árpád, a rendezvény elnöke

A rendezvényen való részvétel regisztrációhoz kötött.

Jelentkezési cím:
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége,
1027 Budapest, Fő u. 68., V. emelet 520.,
tel/fax: 201-8737, e-mail: gttsz@mtesz.hu

A Magyar Tudományos Akadémia és a Mindentudás Egyeteme rendezvénysorozatot indított. A rendezvények hely-
színe a Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Karának Auditóriuma (Székesfehérvár, Budai út 43.). Az
előadások 17 órakor kezdődnek.

A sorozat december 13-i előadásában Freund Tamás, akadémikus, a Kísérleti Orvostudományi Intézet igazgatója az
agykutatás társadalmi jelentőségéről, munkatársai, Dr. Haller József az agyműködésről és Rózsa Balázs az agyku-
tatás új útjairól tartanak előadást.

A január 17-i előadást Dr. Hajnal Zoltán , igazgató az Albanano Kft tevékenységéről, majd a Műszaki Fizikai és
Anyagtudományi Intézet igazgatója, Bársony István professzor nanotechnológiai alkalmazásokról fog beszélni „Törpe
méretek – óriási lehetőségek” címmel.

Az előadás sorozat utolsó előadását 2008. január 31-én Márkus Béla professzor, a Nyugat-Magyarországi Egye-
tem Geoinformatikai Karának dékánja tartja „Térinformatikáról” címmel.

További információ:
http://www.mta.hu/index.php?id=634&no_cache=1&backPid=390&tt_news=7473&cHash=d3452241c6

A Tudományos és Technológiai Alapítvány és a Nemzeti Ku tatási és Technológiai Hivatal az Európai Bizottság által
támogatott „Hungary for FP6” projekt keretében 2007. december 13-án, 14 órai kezdettel rendezi meg a
6. Keretprogram magyar koordinátorainak találkozóját, ahol a résztvevők kötetlen megbeszélés formájában tud-
nak számot adni a koordináció tapasztalatairól, a nehézségekről és előnyökről. A beszélgetés helyszíne a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal (1117 Budapest, Neumann J. u. 1/c) Irinyi János Terme lesz.

További információ:
Gulyás Ágnes, főosztályvezető,
EU és multilaterális kapcsolatok főosztálya
tel: 06-1-484-2580,
e-mail: agnes.gulyas@nkth.gov.hu

Várható események
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A MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY meghirdeti

a Gazdasági és Közlekedési Minisztériummal,

a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztériummal,

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériummal,

a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatallal,

a Magyar Szabadalmi Hivatallal,

a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával

közösen

A P

2007. évben

hasznot

egyoldalas összefoglaló

innováció
gazdasági és egyéb eredményeinek

részletes leírás
piaci, ill. gazdasági eredményről

10 A/4-es
oldalon

referenciák

nyilatkozat

16. alkalommal kiírt ÁLYÁZATON azok a
Magyarországon bejegyzett társaságok vehetnek
részt, amelyek a kiemelkedő inno-
vációs teljesítménnyel (új termékek, új eljárások,
új szolgáltatások értékesítése) jelentős
értek el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fej-
lesztési eredmény, szabadalom, know-how alkalma-
zása, technológia-transzfer stb. lehet.

Előző Nagydíj Pályázatokon díjazott innovációval
újból pályázni nem lehet.

TARTALMI követelmények:

: az innováció tár-
gyának ismertetése; továbbá az innovációt
megvalósító szervezet(ek) neve, címe, telefon-
száma, e-mail címe; valamint az

, referen-
ciáinak felsorolása,

a megvalósításról és az elért
(többlet-

eredmény, többlet éves árbevétel, piaci ré-
szesedés növekedése stb.) max.

,

(szakvélemény, vevők véleménye,
fotó, videofilm, szakcikk stb.).

a közölt adatok, információk hite-
lességéről, valamint a szellemi tulajdonvédelmi
jogokról.

A BÍRÁLÓBIZOTTSÁG a Magyar Innovációs Ala-
pítvány Kuratóriuma által felkért szakemberekből
áll, elnöke a -

.

A 2007. évi AGYAR NNOVÁCIÓS AGYDÍJ pá-
lyázat értékelésének szempontjai:

1. 2007-ben elért többlet eredmény vagy több-
letárbevétel és egyéb műszaki, gazdasági
előnyök

2. eredetiség, újszerűség

3. társadalmi hasznosság.

Az év
mellett további kiemelkedő innovációs teljesít-
mények a GKM, az FVM, a KvVM, az NKTH, az
MSZH és az MKIK 2007. évi
kapják.

A díjak ünnepélyes átadására 2008. március vé-
gén kerül sor az Országházban.

Az Alapítvány a bírálóbizottság által minden jelen-
tős innovációnak minősített pályázatot -

ismer el.

A pályázatok összefoglalóit külön kiadványban és a
világhálón is közzéteszi.

2007. december
Prof. Závodszky Péter, kuratóriumi elnök

gazdasági és közlekedési minisz
ter

M I N

legjelentősebb innovációját elismerő Nagydíj

innovációs díját

díszok
levéllel

B 2008. 13

3 példányban

EADÁSI HATÁRIDŐ: FEBRUÁR , 12 ÓRÁIG BEÉRKEZŐEN

A pályázatokat kinyomtatva,

(az egyoldalas összefoglalót lemezen is) az alábbi címre kell eljuttatni:

MAGYAR INNOVÁCIÓS ALAPÍTVÁNY, 1036 Budapest, Lajos u. 103.

További információ: dr. Antos László titkár, tel.: 453-6572, fax: 240-5625,

e-posta: innovacio@innovacio.hu; http://www.innovacio.hu

A 2007. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZATOT.
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17. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS
ÉS INNOVÁCIÓS
TEHETSÉGKUTATÓ
VERSENY
(2007/2008-as tanév)

TALÁLD FEL MAGAD!

KIK INDULHATNAK? – kétfős -
1987. október 1. és 1994. augusz-

tus 31. között született Egyetemisták, főiskolások

MIT LEHET NYERNI?
I. díj: 30 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
II. díj: 15 000 Ft-os ösztöndíj egy évig
III. díj: 8 000 Ft-os ösztöndíj egy évig

legfiatalabb

határontúli pályázó
100 000 Ft

egy-egy tanár

25 többletpontot

(1500-5000 euró)

MIVEL LEHET NEVEZNI? –

HOGYAN KELL JELENTKEZNI? –
legfeljebb 2 gépelt oldal

2008.
január 4-én
„INNOVÁCIÓS VERSENY”

A nevezésnek tartalmaznia kell:

Egyénileg vagy csapatba szer
veződve pályázhat minden

fiatal. közül
csak elsőévesek vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a mun-
kájukat az egyetem, főiskola megkezdése előtt végezték. Pá-
lyázhatnak határon túli magyar fiatalok is.

(max. három) havi
(max. három) havi
(max. négy) havi

a fiatalok szakmai, tudományos továbbfejlődésének támoga-
tására.

A díjazott megkapja a Siemens Zrt. 100 000
Ft-os, egyösszegű Junior Ösztöndíját is.
A legjobb pályamunkát beadott a
Magyar Innovációs Szövetség egyösszegű, -os
ösztöndíját is megkapja.
Az első helyezett fiatalok által kijelölt (vagy
konzulens) egyszeri 100 000 Ft-os ösztöndíjban részesül.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
1-3. helyezettjei a felsőoktatási intézmények döntése alapján

kaphatnak a felvételi eljárás folyamán.

A legjobb három pályázat lehetőséget kap 2008. szeptember
19-25. között Koppenhágában, az Európai Unió által, 33 ország
részvételével rendezendő “Fiatal Tudósok Versenyén” való
részvételre, ahol további értékes pénz- és különdíjakat lehet
nyerni .

Pályázni lehet műszaki, környezet-
védelmi, természettudományi, valamint matematikai területről
bármilyen innovatív alkotással, találmánnyal, kutató vagy fejlesztő
munka eredményével. A versenyen bármilyen egyéb versenyre
vagy pályázatra készített pályamunkával, ill. műszaki alkotással is
részt lehet venni.

A kidolgozandó téma vázlatát
terjedelemben, lezárt borítékban kell

benyújtani 3 példányban, levélben vagy személyesen
, 15 óráig . A borítékra rá kell írni:

.

a kiválasztott kutatási vagy
fejlesztési témát, a megoldásra irányuló javaslatot, az elérendő
célt, a konkrét megvalósítás módját, továbbá:

beérkezően

a résztvevő(k) nevét, születési időpontját, lakcímét, telefon-
számát, e-mail címét, nyelvismeretét; iskolájának (munka-

helyének) nevét, címét és telefonszámát; azon konzulens, vagy
tanár nevét, címét és telefonszámát, aki felkészítette, vagy
szakmai felügyelettel támogatja a pályázót.

A pályázat elfogadásáról a
figyelem-

bevételével határoz a bírálóbizottság. A döntésről minden
pályázó értesítést kap 2008. február 4-ig.

Az I. fordulóban elfogadott pályázatok
tudományosan megalapozott, részletes kidolgozását, ill. a fej-
lesztés eredményét beérkezően kell
beküldeni a verseny titkárságára. Csatolni lehet a bemutatást
elősegítő

.

A probléma megközelítésének eredeti-
sége és kreativitása; a kidolgozás alapossága, ill. tudományos
értéke; az írásos anyag, ill. műszaki alkotás (vagy modell)
színvonala, ill. az elkészített eszköz működőképessége; a projekt
befejezettsége (koncepció, konklúzió) és hasz-nosíthatósága; az
eredmények világos értelmezése.

A legjobb munkákat a pályázók a
személyesen mu-

tatják be. A bemutatásra alkalmas pályaműveket
tekinthetik meg az érdeklődők 2008. júniusában.

A pályázatok kidolgozását vállalatok, intézmények anyagilag tá-
mogathatják. A verseny szervezői biztosítják a nyilvánosságot a
támogatások elnyerése érdekében, ill. közreműködnek az indo-
kolt költségek megtérítésében.

Magyar Szabadalmi Hivatal, 77 Elektronika Kft., Covent Tőke
Befektető Zrt., Ericsson Magyarország, Értelmiségi
Szakszervezeti Tömörülés, Innomed Medical Rt., MKB Bank
Nyrt., Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége,
Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt., Siemens Zrt.

A verseny megrendezéséhez szükséges főtámogatást a Nemzeti
Kutatási és Technologiai Hivatal (NKTH), valamint a Kutatás-
Fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI) nyújtotta.

Duna TV, Világgazdaság, Élet és Tudo-
mány, Zsiráf diákmagazin

KIK DÖNTENEK? – tudományos vagy
műszaki cél, ill. színvonal és a kidolgozhatóság

HOGYAN TOVÁBB? –

2008. május 5-én 15 óráig

saját készítésű modelleket, műszaki megoldásokat,
kísérleti berendezéseket

MIT ÉRTÉKELNEK? –

EGYÉB TUDNIVALÓ? – Duna TV
„Heuréka, megtaláltam” c. külön-műsorában

kétnapos kiállí-
táson

A VERSENY TÁMOGATÓI: Oktatási és Kulturális Miniszté-
rium, Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Iparfejlesztési
Közalapítvány, GE Hungary, Puskás Tivadar Közalapítvány,
Magyar Telekom Nyrt., EGIS Gyógyszergyár Nyrt.

MÉDIATÁMOGATÓK:

A pályázatok beérkezési helye (a pályázattal kapcsolatban érdeklődni lehet):
MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG - 1036 Budapest III., Lajos u. 103.; tel.: 453-6572, fax: 240-5625;

e-posta: innovacio@innovacio.hu; részletes felhívás: www.innovacio.hu;
A verseny titkára: , marketing menedzser.Riba Nikolett

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal


