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A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjai, ill. vezető képviselői az alábbi országos szervezetekben, bizottságokban vesz-
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A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2006. ÉVET ZÁRÓ, ÉS EGYBEN TISZTÚJÍTÓ KÖZGYŰLÉSÉRE

2007. FEBRUÁR 20-ÁN KERÜLT SOR BUDAPESTEN, A HOTEL HÉLIA KONFERENCIA TERMÉBEN.

A közgyűlést dr. Pakucs János , a Szövetség elnöke nyitotta meg, köszöntötte a jelenlévő tagintézmények
képviselőit, a meghívott vendégeket, a közgyűlés előadóit, valamint a média képviselőit.

A mandátum-vizsgáló bizottság (dr. Antos László, dr. Horváth Géza és dr. Mogyorósi Péter) és a szava-
zatszámláló bizottság egyhangú megválasztása (Budavári László, dr. Harangozó István, Prim Péter ) után a
közgyűlés – egy tartózkodás mellett – megerősítette funkciójában a tisztújítást előkészítő jelölőbizottságot
(dr. Krómer István, Györgyi János, dr. Siposs István, Farkas László ). Ezt követően a közgyűlés egyhangú-
lag megválasztotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek Garay Tóth Jánost és dr. Inzelt Pétert, valamint a tisztújí-
tás levezető elnökének dr. Havass Miklóst .

A Szövetség 2006. évet lezáró tisztújító közgyűlésén került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2006.
évi média díjainak átadására, melyben
- a Duna Televízió „Váltó” c. gazdasági műsor szerkesztősége, valamint
- Pekár Erzsébet, a Magyar Távirati Iroda vezető munkatársa
részesült, az innováció és kutatás-fejlesztés témájáról tárgyszerűen és rendszeresen történő tudósításo-
kért.

A közgyűlés szakmai részében Egyed Géza, a
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM)
szakállamtitkára tartott korreferátumot, „A
kutatás és az innováció irányítási, finanszírozási
rendszere a 2007. évben” címmel.

Előadását három kulcsfogalom köré építette:
integráció, hatékony közfinanszírozás, szellemi
tulajdonjog védelme.

Úgy vélte, ezen három fogalomra épülve
alakulhat ki a hatékony innovációs tevékenység,
és a GKM ezen gondolatok mentén kíván
hozzájárulni a tudásalapú társadalom
építéséhez.

Dr. Pakucs János , elnök röviden visszaemlékezett az elmúlt
16 év munkájára, eredményeire. Elmondta, hogy mára a
Magyar Innovációs Szövetség a teljes hazai innovációs szférát
felöleli. Szólt az 1990 óta rendszeresen zajló, innovációt
népszerűsítő rendezvényekről (Magyar Innovációs Nagydíj
Pályázat, Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny, Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze), valamint az
aktív, politikamentes szakmai tevékenységről.

Kifejtette azt is, hogy a Szövetségnek, az országot átfogó
regionális hálózata jött létre, melyeket regionális igazgatók
vezetnek, valamint a MISZ közreműködött 13 innovációs park,
önálló szervezetek létrehozásában is.

Dr. Pakucs János elmondta, hogy a Szövetség életében
váltásra és fiatalításra van szükség, azért nem jelölteti magát
ismételten a Szövetség elnökének.

Zárszavában köszönetet mondott az elmúlt 16 évben kapott
segítségért, valamint a tudás, tehetség, szorgalom, erkölcs
négyesére hívta fel a figyelmet. Mint mondta; ezen négy
tényező szorzata alkotja a szellemi vagyon fogalmát.
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A szellemi vagyon növekedése az innováció alapja, a gazdasági növekedés pedig az innováció révén jön létre.

Az elnök gondolatai után Bolyky János Antal, a Szövetség főtitkára, az előzetesen írásban kiadott beszámoló
egészítette ki. Bolyky János Antal rövid visszatekintéssel köszönt le a főtitkári posztról.

Monszpart Zsolt, az Ericsson Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese „A hazai vállalatok innovációs
lehetőségeiről” című, előadásában kitekintést adott a Magyar Innovációs Szövetség víziójára, külön érté-
kelve a rövid és hosszú távú célkitűzéseket.

Monszpart Zsolt a kormányzat formálódó innovációs stratégiájára is kitért, melyhez szövetségi javasla-
tokat is adott. Szólt a kkv-kat érintő gondokról, a hitelhez jutás nehézségeiről, a pályázati gondokról. Ösz-
szegezve úgy vélte, a Magyar Innovációs Szövetség feladata az, hogy egyaránt képviselje a nagyvállalatok
és a kkv-k érdekeit, valamint közreműködjön a problémáik megoldásában.

A közgyűlés meghallgatta Farkas László, a Felügyelő Bizottság tagjának az FB jelentéséhez fűzött ki-
egészítését.

Az FB jelentés után az addig elhangzottakhoz szólhattak hozzá a közgyűlés résztvevői, a felvetésekre, kérdésekre
Egyed Géza szakállamtitkár reflektált.

A közgyűlés ezek után egyhangúlag elfogadta a 2006. évi beszámolót és a Felügyelő Bizottság jelentését.

Ezt követően dr. Szabó Gábor, általános alelnök, ismertette az alapszabály-módosításra vonatkozó javaslatot,
valamint a tagdíjrendszer változtatására irányuló előterjesztését. Többek között szólt az újonnan létrejövő Elnök-
ség és Választmány feladatairól. Amint mondta, a változtatással az a cél, hogy operatívabb, hatékonyabb mun-
kát végezhessen az Elnökség.

Az Alapszabállyal kapcsolatos előterjesztést a közgyűlés 3 tartózkodással, és 1 ellenszavazat mellettelfogad-
ta.

A tagdíj-rendszer változására vonatkozó előterjesztést a közgyűlés 92 igen, 43 nem és 15 tartózkodás mel-
lett fogadta el.

A határozathozatal után következett a tisztújítás, dr. Havass Miklóst elnökletével.

A közgyűlés nyílt szavazással dr. Pakucs Jánost egyhangúlag tiszteletbeli elnöknek választotta, és mint
tiszteletbeli elnök tagja lett a Magyar Innovációs Szövetség új elnökségének.

Ezután dr. Krómer István , a jelölőbizottság elnöke beszámolt a 2006. októberében elkezdődött jelölés
folyamatáról. A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a jelöltlistát. Ezt követően került sor a titkos választásra.

A közgyűlés négy évre, Dr. Szabó Gábort, a Szegedi
Tudományegyetem egyetemi tanárát, választotta meg elnöknek.

A további megválasztott tisztségvielők:

Általános elnök-helyettes
Monszpart Zsolt, vezérigazgató-helyettes, Ericsson Magyarország Kft.

-
Alelnökök

Bolyky János Antal, vezérigazgató, COVENT Tőke Befektető Zrt.
- Koós Attila, fejlesztési igazgató, Magyar Telekom Nyrt. PKI-FI
- Dr. Greiner István, kutatási igazgató általános helyettese, Richter

Gedeon Vegyészeti Gyár Rt.
- Dr. Ürge László, vezérigazgató, Thales Zrt.
- Vámos Zoltán, GEL EU technológiai elnök, GE Hungary ZRt.,
- Tzvetkov Julián, vezérigazgató, MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt.
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Elnökségi tag
- Deme Gábor, igazgató, INNOMED MEDICAL Rt.
- Frischmann Gábor, vezető tanácsadó, AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó
- Dr. Gyulai József, elnök, MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet
- Thernesz Artúr, technológia és projektfejlesztés igazgató, MOL Nyrt.

Választmány
- Dr. Barkóczi István, vezérigazgató, FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.
- Benke Ákos, vezérigazgató, Corvinus Nemzetközi Befektetési Rt.
- Dr. Bérczi István, vezérigazgatói tanácsadó, MOL Nyrt.
- Dr. Blaskó Gábor, kutatási igazgató, EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
- Dr. Dimény Judit, egyetemi tanár, Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar
- Falk György, elnök, Varinex Informatikai Rt.
- Farkas József, ügyvezető igazgató, Sanatmetal Kft.
- Dr. Frank József, kutató professzor, Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht. (DABIC Kht.)
- Dr. Hudecz Ferenc, rektor, Eötvös Loránd Tudományegyetem
- Kazi Károly, ügyvezető igazgató, Bonn Magyarország Elektronikai Kft.
- Dr. Marosi György, főtitkár, Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
- Dr. Molnár Károly, rektor, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
- Dr. Palkovics László, fejlesztési igazgató, Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
- Dr. Patkó Gyula, rektor, Miskolci Egyetem
- Dr. Rudas Imre, rektor, Budapesti Műszaki Főiskola
- Dr. Ruppert László, ügyvezető igazgató, Közlekedéstudományi Intézet Kht
- Dr. Simonyi Sándor, ügyvezető igazgató, TRIGON Elelctonica Kft.
- Szentmiklóssy László, környezetvédelmi és biztonságtechnikai igazgató, Borsodchem Nyrt.
- Dr. Vékony Sándor, műszaki vezető, Micro Europe Kft.
- Szabó Gábor, elnök-vezérigazgató, Infopark Fejlesztési Zrt.
- Völgyiné Nadabán Márta, ügynökségvezető, Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
- Wikonkál Éva, igazgató, INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány

Felügyelő Bizottság
- Dr. Csapody Miklós, tanácsadó, GE Hungary
- Jamrik Péter, vezérigazgató, NOVOFER Zrt.
- Dr. Papanek Gábor, ügyvezető, Papanek Bt.

Közgyûlés
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Magyar Innovációs
Szövetség

A dr. Pakucs János és dr. Papanek Gábor által szer-
kesztett "Az innovációs folyamatok szervezése" című
szakkönyvet Molnár Károly, a BME rektora és prof.
Bod Péter Ákos, közgazdász mutatta be 2007. február
7-én nagy érdeklődés mellett, a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem Oktatói Klubjában.

A csaknem 300 oldalas, hiánypótló kiadványként megje-
lenő könyv lektora Balogh Tamás, a GKM főosztályveze-
tője volt.

A hiánypótló tankönyv a kutatás-fejlesztés és az innová-
ció legújabb kutatási eredményeit, illetve hazai gyakorla-
tát mutatja be. A bevezetőben az innovációs alapfogal-
makról szól, majd részletesebben fejti ki a korszerű
tudás-menedzsment, emberi erőforrás fejlesztés, szel-
lemi tulajdonvédelem, innováció finanszírozás, innováci-
ós teljesítmény-mérés, valamint az inkubáció és a pályá-
zás kérdésköreit.

Széles körben ismertet világszerte alkalmazott korszerű
módszereket az innovációs folyamatok tervezése, szer-
vezése és megvalósítása számára, majd elemzi, ezek
mennyiben és miként honosodtak meg a magyar gaz-
daságban. Arra keres választ, hogy a tárgyalt módsze-
rek és eljárások alkalmazásával miként tehetők piacké-
pessé és jövedelmezővé a (magyar) vállalatok, illetve
versenyképessé az egész nemzetgazdaság.

Az elemzések elsősorban a vállalkozásfejlesztésben
résztvevő, vállalkozások fejlesztésére készülő fiatal
szakembereknek szólnak, de tanulmányozásuk hatá-
rozottan ajánlható az innovatív vállalatokat létrehozó,
működtető és támogató vezetőknek, menedzsereknek
is.

A könyv a Magyar Innovációs Szövetség titkárságán,
illetve a Műegyetemi Kiadó boltjában (1111 Budapest,
Goldmann Gy. tér 3. V2 épület, fszt.1.) szerezhető be,
2950 Ft-os áron.

2007. február 13-án lezárult a XV. Magyar Innovációs
Nagydíj pályázat első szakasza. A Magyar Innovációs
Alapítvány által meghirdetett pályázatra 54 pályamunka
érkezett be.

A zsűriülésre 2007. március 7-én kerül sor. A bírálóbi-
zottság elnöke a gazdasági és közlekedési miniszter.
Minden pályázatot két-két zsűritag – indokolt esetben
szakértők bevonásával – részletesen is tanulmányoz, és
a következő szempontok szerint értékeli:
- eredetiség, újszerűség, innovativitás: max. 25 pont;
- az adott évben a pályázónál elért többleteredmény

vagy többletárbevétel és egyéb előny: max. 55 pont
- társadalmi hasznosság (pl. környezetvédelem, mun-

kahely-teremtés, hazai beszállítók foglalkoztatása,
vevőknél jelentkező előnyök stb.): max. 20 pont

Ezt követően a zsűri a formai és tartalmi szempontokat
alaposan mérlegelve, a referáló két zsűritag javaslata
alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az
adott évben innovációs eredményt elért pályázatokat,
továbbá javaslatot tesznek ezek közül azokra a pályáza-
tokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak.
A legsikeresebbnek minősített innovációkat a zsűri,
további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás)
rangsorolja a fent említett három értékelési szempont
szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra április 4-én kerül sor az Or-
szágházban, a Nagydíjat dr. Szili Katalin az Országgyű-
lés elnöke nyújtja át.
A díjátadáson további hat innovációs díj kerül átadásra
az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők részéről.

Szövetségünk újból véleményezte „A Kormány középtá-
vú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI)
stratégiájáról (2007-2013) szóló korm. előterjesztés
tervezetet, és örömmel állapította meg, hogy a korábbi
részletes véleményében rögzített észrevételei, javaslatai
döntő részben figyelembevételre kerültek. Az újabb
észrevételeket írásos formában megküldtük a Gazdasá-
gi és Közlekedési Minisztérium Innovációs és K+F Fő-
osztályának.

Részlet a véleményből:
„…Az új stratégia változata minden részében jobb, mint
az eddigi tervezetek. A korábban készült, két külön
anyag megfelelően összedolgozásra került, egyes célki-
tűzések megfogalmazása reálisabb. De a tervezetben
azért maradt néhány idealisztikus megfogalmazás.

A vonatkozó kormány-előterjesztésnek három aláírója
van. Korábbi véleményünkben is megfogalmaztuk, hogy
nem szerencsés az innovációt segítő folyamatokat,
stratégiát, szabályozást külön tudomány és technológiai
válaszfalakkal elkülöníteni, sőt két külön minisztérium
egyenkénti felelősségévé tenni, mert a jószándék ellené-
re is ez nem az egységes gondolkozást, hanem az elkü-
lönülő szemléletet és működést eredményezi. Egy fele-
lős, számonkérhető állami intézmény, ill. miniszter
kijelölése elengedhetetlen…

…Összefoglalva a leírtakat, a Kormány középtávú tu-
domány-, technológia- és innováció-politikai (TTIP) stra-
tégiájának 2007. január 30. dátumú tervezetével –
megjegyzéseink figyelembevételével – egyetértünk…”

A vélemény teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) „Aktuális” rovatában olvasható.
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A Magyar Innovációs Szövetség 2007. évi tisztújító
közgyűlésének jelölőbizottsága, dr. Krómer István
vezetésével újabb ülést tartott 2007. február 12-én. Az
ülésen áttekintették a tagintézmények által eddig vissza-
küldött jelölőlistákat, és döntöttek a jelölésről, amit a
közgyűlésen jelentenek be.

A Magyar Innovációs Szövetség 2007. évi tisztújító
közgyűlésére felkért jelölőbizottság
Elnök: Dr. Krómer István, VEIKI vezérigazgatója (tel.:
457-8273)
Tagok:
- dr. Siposs István, észak-magyarországi regionális

igazgató (20/9942-435),
- Farkas László, nyugalmazott vezérigazgató

(30/9497-988),
- Györgyi János, ügyvezető igazgató (371-0604).

Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesz-
tési Kht. új feladatainak ismertetésére és jövőbeni
terveinek egyeztetésére 2007. február 13-án került
sor az ITDH Központban.
A találkozón a tulajdonos gazdasági tárcát a külgazda-
ságért felelős szakállamtitkár, Merényi Miklós képvisel-
te.

Az egyeztetésen részt vettek a magyarországi szakszö-
vetségek, az érdekképviseletek, a Magyarországon
működő kereskedelmi és iparkamarák. Az egyeztetésen
a Magyar Innovációs Szövetséget Bolyky János Antal,
főtitkár képviselte.

Rétfalvi György, az ITDH vezérigazgatója tájékoztatása
szerint a Magyar Befektetési és Kereskedelemfejleszté-
si Közhasznú Társaság (ITDH) márciustól új intézményi,
júliustól pedig, új társasági formában, non-profit Zrt.-
ként működik tovább. A Társaság feladatokat vesz át a
GKM-től és az MFB-től is, például az egyedi kormány-
döntéssel támogatott projektekkel kapcsolatos feladatok
is az ITDH-hoz kerülnek.

További befektetés-ösztönzéshez kapcsolódó feladatokat
vehet át az ITDH a pénzügyi, valamint a munkaügyi
tárcától is. Megvalósítják a befektetők hatékonyabb,
virtuális, egyablakos kiszolgálását. Az ITDH mindezekhez
nem kap több állami forrást, a pénzt maga gazdálkodja
ki. A Társaság változatlanul fő feladatának tartja a hazai
vállalati szféra külpiacra segítését, illetve a külföldi mű-
ködő tőke bevonásának ösztönzését.

A 2007-2013 közötti időszakra szóló, Új Magyaror-
szág Fejlesztési Tervhez fűzött értékes észrevételeket,
hasznos gondolatokat, Bajnai Gordon, fejlesztéspolitikai
kormánybiztos levélben köszönte meg a szakmai szö-
vetségeknek.

Részlet a levélből:
„…A beérkezett partneri vélemények alapján összessé-
gében az alábbi területeken vált szükségessé a fejlesz-
tési terv hangsúlyosabbá tétele:
- a társadalmi kohézió elemeinek, az esélyegyenlőség-

nek, mint horizontális politikának tartalmasabbá té-
tele, kiemelten a nemek közti egyenlőség területén;

- a fenntarthatóság humán dimenziójának fontossága,
a népességfogyás megállítása, migráció várható ha-
tásainak ellensúlyozása;

- a KKV-k fejlesztése, elsősorban, a K+F és innovációs
eredményeknek a szolgáltatásokban, termékekben
való megjelenítése,

- a turizmus erőteljesebb megjelenítése;
- munkahelyteremtésen keresztül a munkaerő-

kereslet növelése a gazdaságfejlesztés kapcsán;
- a rugalmas foglalkoztatási formák ösztönzése és a

be nem jelentett munkavégzés felszámolására vo-
natkozó elemek erősítése;

- a szegénység átörökítésének, valamint a társadalmi
kirekesztés gyermekkori kialakulásának megakadá-
lyozása;

- alapkészségek fejlesztése (idegennyelv-tudás, a ma-
tematikai készségek, a digitális írástudás, a vállalko-
zói készségek, az anyanyelvi készségek).

A partnerek felhívták a figyelmet az alábbiakra is:
- a feladatok megoldása integrált megközelítést és a

tervben megfogalmazottakon túl több eszköz igény-
bevételét is szükségessé teszi;

- a konvergencia programmal való összhang kritikus,
ezért az egyensúly megteremtésének negatív hatá-
sait a fejlesztési periódus első időszakában csökken-
teni szükséges, míg a második időszakban már az
abszolút növekedéshez járulhatnak hozzá a fejleszté-
si források;

- a forrásokat úgy kell a közszolgáltató rendszerek
megújítására fordítani, hogy az egyszerre szolgálja a
költséghatékonyságot és a minőségjavítást;

- a humán szféra fejlesztése és az együttműködések
javítása a civil szféra megerősítését is szolgálja,
ezért az e területre allokált források társadalmi-
gazdasági megtérülése jelentős;

- az integrált vidékfejlesztés fontossága miatt különö-
sen fontos az Európai Mezőgazdasági és Vidékfej-
lesztési Alappal az együttműködés;

- a következő programozási időszakban a végrehajtás
intézményrendszere váljék egyszerűbbé és „pályázó-
barátabbá”…

…A módosítások célja az volt, hogy a kedvezményezet-
tek gyorsabban és kevesebb adminisztrációval jussanak
a támogatásokhoz. Ennek érdekében:
- csökkent a pályázat benyújtásához, illetve a támoga-

tási szerződés megkötéséhez csatolandó igazolások,
hatósági nyilatkozatok száma.

- kiterjesztettük az előlegnyújtási lehetőséget; a ked-
vezményezetteknek a támogatás 25%-áig terjedő
összegű előleget vehetnek igénybe.

- átláthatóvá, egységesebbé és egyszerűbbé vált a
projektek megvalósítóitól megkövetelt biztosítékok
rendszere. Lehetővé vált az is, hogy ezek költsége a
projekt keretében az európai uniós támogatás ter-
hére elszámolható legyen.

- szűkült a biztosítéknyújtásra kötelezett pályázók
köre: az állami költségvetési szervek és háttérintéz-
ményeik, az egyházak és intézményeik, az önkor-
mányzatok és az önkormányzati szervek, valamint az
önkormányzatok által fenntartott intézmények, a civil
szervezetek, valamint az 5 millió forint alatti projek-
tek gazdái már nem kötelesek biztosítékot nyújtani‰

…A Szolgáltatások Önök által is javasolt fejlesztése
elsősorban a gazdaságfejlesztési operatív program
beavatkozás-csoportjai közé beágyazva jelenik meg:
- Az innovatív, tudásalapú gazdaság megteremtése,

amelynek tervezett eszközei: a piacorientált K+F te-
vékenységek támogatása; a vállalkozások és a felső-
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oktatás innovációs tevékenységének és együttműkö-
déseinek ösztönzése; a technológia-intenzív (spin-off)
kisvállalkozások létrehozásának bátorítása; a techno-
lógiatranszfer ösztönzése; a hídképző és inkubációs
tevékenység megerősítése, a K+F infrastrukturális
hátterének fejlesztése.

- A kis- és középvállalatok jövedelemtermelő képessé-
gének javítása, amelynek tervezett eszközei: a kkv-k
tőkeellátottságának javítása; a vállalkozói kultúra szé-
lesítése; szervezetfejlesztés; technológia korszerűsí-
tés; a kkv-k közötti együttműködés bátorítása.

- Az üzleti infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése,
amelynek tervezett eszközei: ipari parkok fejlesztése;
az info-kommunikációs technológiák (IKT) és a fizikai
infrastruktúra javítása; a logisztika parkok hálózatá-
nak kiépítése; a szélessávú IT-hálózatok kiépítése; az
elektronikus közszolgáltatások továbbfejlesztése; az
üzleti környezethez kapcsolódó jogi és szabályozási
keret kidolgozása…”

Az MTA Elnöksége 2007. február 20-án tartotta ülé-
sét. Az akadémiai kutatóhálózat teljesítményelvű fejlesz-
tése érdekében meghozott elnökségi reformdöntésekről
(amelyek elfogadása az ez évi májusi közgyűlés hatáskö-
re) az alábbi sajtóközleményt adták ki:

„…Az MTA 2006. őszi Közgyűlésének döntései alapján
folyó reformban az MTA Vezetői Kollégiuma és Elnöksé-
ge vita után elfogadta a Közgyűlés elé terjesztendő
konkrét és határozott átalakítási lépéseket. Alapelvük,
hogy az akadémiai intézethálózat feleljen meg az ország
versenyképességét szolgáló társadalmi-
gazdasági igényeknek, az EU 7. keretprogram támasz-
totta elvárásoknak valamint a nemzetközi tudományos
élet minőségi kívánalmainak.
1. Az Akadémia saját szervezeti működésében folytat-
ja a hatékonyságelvű átalakításokat:
- Az akadémiai kutatóhálózat számára rögzítjük a

költségvetési finanszírozásért teljesítendő
közfeladatokat, az ehhez szükséges feltételrendszert
valamint a számonkérés formáit.

- A már működő akadémiai példák alapján, döntően
hálózatos együttműködések formájában
intézetcentrumok, központok, nemzeti
laboratóriumok jönnek létre azok között a
kutatóhelyek között, melyek ma még nem érik el a
méret- vagy a működési optimumot.

- Az Akadémia kialakítja a vagyongazdálkodás
professzionális rendszerét, beleértve az egyre
fontosabb szellemi vagyon kezelését. A kutatóhelyek
részére korlátozásoktól mentes rendelkezési jogot
kezdeményezünk az általuk létrehozott vagy
megszerzett szellemi tulajdon felett.

- Az akadémiai kutatóhálózat irányításában,
menedzselésében és minőségbiztosításában olyan
szervezeti megoldásokat alkalmazunk, amelyekben
egyfelől az egyszemélyi felelősség és jogkörök
szabályozzák a irányítást, másfelől a testületek,
hangsúlyosan a társadalmi-gazdasági környezet és
nemzetközi tudományosság képviselőit is bevonó
tevékenysége biztosítja az ellenőrzést és értékelést.

- A tudományos munkakörben foglalkoztatott
közalkalmazottak kinevezési rendszerét a kutatói
munka sajátosságainak megfelelően – a határozatlan
időre szóló kinevezés általános gyakorlatának
megszüntetésével – egyértelmű követelményeket
tartalmazó előmenetel alapján szabályozzuk. Az

akadémiai intézetek kutatóinak csak egy főállása
lehet.

2. Az Akadémia kezdeményezi a döntéshozóknál az
Akadémiai Törvény és a kapcsolódó gazdasági illetve
innovációs törvények módosítását, ami terjedjen ki
elsősorban a következőkre:
- A jelenlegi törvényi szintű túlszabályozottság

felváltása egy életszerű és hatékony, a személyi
felelősségeket és jogköröket egyértelműen rögzítő
szervezeti működéssel.

- Az akadémiai vagyongazdálkodás szabályozása, külön
is hangsúlyozva a szellemi vagyon státuszát, legyen
alkalmas az akadémiai intézeti kutatások mind
gyorsabb és közvetlenebb hasznosulásának
elősegítésére, illetve az innovatív intézményvezetés
feltételeinek kialakítására…”

2007. február 13-án került átadásra a National
Instrument új épülete Debrecenben. A megnyitó ün-
nepségen részt vett April H. Foley, az Amerikai Egye-
sült Államok magyarországi nagykövete és dr. T , a
National Instrumet elnöke, Garamhegyi Ábel, államtit-
kár és Kósa Lajos, Debrecen polgármestere.

A texasi székhelyű cég az utóbbi években termelésének
túlnyomó részét Magyarországra helyezte át, ennek
keretében folyamatos innovatív fejlesztéséket hajt végre
a Hajdúság fővárosában, és folyamatosan növeli a dol-
gozói létszámot. Továbbá szoros együttműködésben áll
a Debreceni Egyetemmel a számukra szükséges, ma-
gasan képzett utánpótlással (villamosmérnök, fizikus és
természettudományos) képzésével kapcsolatban.

A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal 2007. február 8-án és 9-én ismét meg-
rendezte az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehet-
ségkutató Verseny első fordulójából továbbjutott ver-
senyzők számára a hagyományosnak mondható látoga-
tást a Szabadalmi Tárba.

A résztvevő 22 fiatal versenyző tájékoztatást kapott a
különböző jogvédelmi formákról, és szabadalomkutatást
végezhettek Takács Lászlóné, az MSZH munkatársa
segítő felügyelete mellett. A versenyzőket Prim Péter,
Szövetségünk marketing igazgatója kísérte el a látoga-
tásra.

A Tehetséges Magyarországért Alapítvány a 2006.
évben március 25-én (Bartók Béla születésnapján)
szervezte meg először a „Tehetség Napja” programot,
melynek keretében mindenki – legyen magánszemély,
civilszervezet, gazdasági szervezet, intézmény vagy akár
lakóközösség – megmutathatja a tehetség elismerése
és gondozása iránti elkötelezettségét.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
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A programsorozathoz kapcsolódva, 2007. március 22-
én 16 órakor, a Magyar Innovációs Alapítvány találkozót
szervez a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának
(MAFITUD), a Társalgó Galériában (II. Budapest, Keleti
Károly u. 22.).

A találkozó keretében bemutatkozik Sólyom Zsófia és
Gilyén András fiatal „tudós jelöltek”, ezt követően Bojár
Gábor, a Graphisoft Zrt. elnöke, valamint dr. Havass
Miklós, a SZÁMALK Zrt. elnöke tart előadást a fiata-
loknak, a tudományos eredmények hasznosítási, ill. a
tehetségek értékké válásának lehetőségeiről.

Az Európai Unió által finanszírozott, SEED-REG Interreg
IIIC projekt keretében elkészült, az innovatív elképzelé-
sek és vállalkozások finanszírozására vonatkozó meg-
valósíthatósági tanulmány szakmai vitája 2007. janu-
ár 29-én került megrendezésre az INNOSTART Alapít-
vány székházában. Az innovatív ötletek megvalósulását
segítendő négy intézkedésből – elő-magvető, magvető
tőke, indulótőke, mentorálás - álló programot dolgoztak
ki a projektben részt vevő szakértők. Elő-magvető tá-
mogatás célja a tudományos eredmények kiaknázásá-
nak az elősegítése, a hasznosítási lehetőségek megha-
tározása révén a projektgazdák felkészítése a későbbi
vállalkozásalapításra és a tőkebefektetésre. A magvető
tőkebefektetés célja, hogy lehetővé tegye az egyéni
kutatásnak, fejlesztésnek a továbbvitelét, segítse a
szükséges műszaki, gazdasági elemzések és egy reális
üzleti terv elkészítését, a vállalkozás szervezeti felépíté-
sét. Az induló tőkebefektetés célja a gyártmány- és
gyártásfejlesztés, az üzemszervezés, a kezdeti piackuta-
tás és a kereskedelmi tevékenység beindításának finan-
szírozása. Az mentorálás célja pedig, hogy a tapasztalt
szakemberekből álló szakértői hálózat (mentor adatbá-
zis) segítse a vállalkozókat napi és stratégiai jellegű
feladataik megoldásában. A megvalósíthatósági tanul-
mány továbbfejlesztésre kerül a vitán elhangozott észre-
vételeknek és javaslatoknak megfelelően, és várhatóan
március végére a bemutatott intézkedésekhez kapcso-
lódó akcióterv is elkészül.

A projekttel kapcsolatosan bővebb információ a
www.seedreg.com oldalon olvasható, illetve Szilbereky
Judittól kérhető a judit.szilbereky@innostart.hu e-mail
címen, illetve 382-1513-as telefonszámon.

Az INNOSTART két munkatársa részt vett a 2007.
február 1-2-án Bolognában az Európai Unió által finan-
szírozott SEED-REG Interreg IIIC projekt keretében
megrendezésre került magvető tőke típusú finanszí-
rozási tréningen. A tréning célja, a magvető t őke fi-
nanszírozás speciális aspektusainak bemutatása, külö-
nös tekintettel az alapok működésére, a megfelelő pro-
jektek kiválasztására, valamint az Észak-Olaszországban
működő üzleti angyal hálózat, vállalkozássegítő és inku-
bációs kezdeményezések ismertetése volt.

A tréningen a résztvevők megvitatták a témával kapcso-
latos tapasztalataikat, a vállalkozások korai szakaszának

finanszírozása területén érzékelhető piaci hiányosságo-
kat és az ezek megoldására tett erőfeszítéseket.

A SEED-REG projekt céljairól és a projektről részlete-
sebb információt a www.seedreg.com oldalon olvasha-
tó.

Az INNOSTART csatlakozott az Európai Unió által
finanszírozott ACHIEVE üzleti inkubátor hálózathoz.
Az ACHIEVE célja, hogy a legjobb európai vállalkozásfej-
lesztési gyakorlatok alkalmazásával elősegítse a kezdő
vállalkozások mielőbbi piacra jutását. A több eszközből,
módszertanból álló szolgáltatáscsomag használata
segíti a vállalkozást, annak beindításához szükséges
üzleti koncepció kialakításában és a vállalkozói csapat
összeállításában, valamint trénereket és tapasztalt
mentorokat bevonásában. Az ACHIEVE az EC TEEE-Inn
projekt, valamint az Európai Befektetési Alap Technoló-
gia Transzfer Gyorsító programjának tapasztalataira
épít.

Bővebb információ Toldi Judittól a
toldi.judit@innostart.hu, illetve Szilbereky Judittól a
judit.szilbereky@innostart.hu e-mail címen kérhető.

A Biobusiness Európai Uniós projekt hivatalosan is
kezdetét vette 2007. február 8-9-én a spanyolországi
Burgoszban. A 7 szervezet által alkotott konzorcium
üzleti és innovációs központokból, regionális fejlesztési
szervezetekből, illetve a burgoszi regionális energia
hivatalból áll. Magyarországról az INNOSTART vesz
részt a projekt megvalósításában.

A projekt elsődleges célkitűzése a biomassza szektor-
ban tevékenykedő kis- és közepes vállalkozások létreho-
zása és támogatása. A partner szervezetek a megvaló-
sítás során felmérik az adott országok „biomassza po-
tenciálját” (erőforrások, lehetőségek), az aktuális stra-
tégiai irányvonalakat és kezdeményezéseket, a politikai
és jogi szabályozást, a piaci és cégalapítási nehézsége-
ket, a regionális fejlesztési terveket, valamint a techno-
lógia-transzfer lehetőségeket.

A projekt eredményeként a résztvevő országokra vonat-
kozóan átfogó tanulmányok készülnek a biomassza
szektor jellegzetességeiről és lehetőségeiről, valamint
elméleti és gyakorlati megoldások kerülnek kidolgozásá-
ra, melyek célja a szektorban tevékenykedő vállalkozá-
sok fejlesztése, támogatása.

További információ Jónás Dénestől kérhető a
denes.jonas@innostart.hu e-mail címen.

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ és
az Informatikai Vállakozások Szövetsége közös szerve-
zésében – 2007. február 15-én – került megrendezés-
re a X. Üzleti Angyal Klub Budapesten az InfoPark I.
épületében. A rendezvény célja az volt, hogy az innovatív
projektek finanszírozása érdekében kapcsolatot teremt-
sen a sikeresnek ígérkező ötletekkel, projektekkel ren-
delkező vállalkozók és a tőkebefektetők között.

Az Üzleti Angyal Klub gondolata 2000-ben született
meg. Eddig 500 megszűrt projektből minden tizedik
került az üzleti angyalok elé, a bemutatott projektekből

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ
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minden ötödik talált a rendezvényen befektetőre. A
most tizedik alkalommal megrendezett találkozó a ma-
gyar info–kommunikációs technológiai szektorban tevé-
kenykedő cégeknek biztosított lehetőséget befektetőkkel
történő találkozásra, valamint projektötleteik bemutatá-
sára.

Ezúttal 14 mikro-, illetve kis- és középvállalkozás, vala-
mint egy alapítvány ismertette meg kutatás-fejlesztési
eredményeit és projektjeit az üzleti angyalokkal. A szín-
vonalas prezentációkon túl az ötletgazdáknak lehetősé-
gük nyílt a termékének prototípusát is bemutatnia az
érdeklődőknek.

A már évek óta érlelt kezdeményezés az üzleti angyalok
körében is pozitív fogadtatásra talált, így a meghívottak
között számos országszerte ismert és elismert vállalko-
zó, üzleti angyal, szakmai- és kockázati tőke befektető is
volt, akik azon túl, hogy tőkét nyújtanak a növekvő cé-
geknek, szaktudásukkal és üzleti kapcsolataikkal hozzá-
járulnak a cég operatív irányításához is.

A rendezvényt Wikonkál Éva az INNOSTART igazgatója
nyitotta meg, köszöntőt – az IVSZ képviselőjeként –
Kuthy Antal mondott. A projektek bemutatása előtt,
Zoltán Csaba, vezérigazgató mutatta be a Start Tőke-
garancia Zrt. tevékenységét, a rendezvény végén – a
házigazda ITI Park Zrt. részéről – a zárszót Szabó Gá-
bor, elnök-vezérigazgató mondta el.

További információ Wikonkál Éva, igazgatótól kérhető a
382-1505-ös telefonszámon vagy
az eva.wikonkal@innostart.hu e-mail címen.

Az Innovációs Menedzserképzés Mesterkurzusának 7.
modulja a „K+F és innováció szerepe a régiók fejlesz-
tésében” témakörben 2007. február 14-én került
megrendezésre Székesfehérváron, a Kodolányi János
Főiskolán.

A képzésen a Regionális Innovációs Ügynökségek mun-
katársai vettek részt. Magyarországon a K+F és az
innováció területén lévő lehetőségekről tartott előadást
dr. Balogh Tamás , a GKM Innovációs Főosztály vezető-
je. Ezt követően a Közép-Dunántúli Régió 3 jelentős
felsőoktatási intézménye (Pannon Egyetem Műszaki
Informatikai Kar, BMF Regionális Oktatási és Innovációs
Központ, Kodolányi János Főiskola és a Pannon Egye-
tem Vegyipari Műveleti Tanszéke mutatkozott be és
ismertették a régió K+F életében betöltött szerepüket.

A rendezvény zárásaként a Regionális Innovációs Ügy-
nökségek aktualitásainak megvitatására került sor.

Az INNOREG KM RIÜ-t Nyerges Gyula (InfoPark Rt.),
Hantos Zoltán (CHIC) és Szegner Erzsébet
(INNOSTART) képviselte.

Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács
2007. február 12-én, dr. Patkó Gyula , a Miskolci

Egyetem rektora, az Innovációs Tanács elnöke, Szövet-
ségünk elnökségének tagja vezetésével ülésezett a Mis-
kolci Egyetem Szenátusának Dísztermében.

A Tanácsülés napirendi pontként az alábbiakat tárgyalta
meg:
- Előterjesztés: Akcióterv a 2007. évi decentralizált

Baross Gábor innovációs pályázati kiíráshoz.
- Tájékoztató az Egri Eszterházy Károly Főiskola K+F-

hez és innovációhoz kapcsolódó fejlesztési elképze-
lésrendszeréről (dr. Hauser Zoltán , rektor)

- Tájékoztató a Gyöngyösi Károly Róbert Főiskola K+F-
hez és innovációhoz kapcsolódó fejlesztési elképze-
lésrendszeréről (dr. Dinya László, rektorhelyettes)

- Tájékoztató a Budapesti Gazdasági Főiskola Salgó-
tarjáni Intézetének K+F-hez és innovációhoz kapcso-
lódó fejlesztési elképzelésrendszeréről (dr. Rozgonyi
József, intézetigazgató)

- Tájékoztató a Miskolci Egyetem K+F-hez és innováci-
óhoz kapcsolódó fejlesztési elképzelésrendszeréről
(dr. Mang Béla , rektorhelyettes)

A Tanács egyhangúlag elfogadta a 2007. évi decentra-
lizált Baross Gábor innovációs pályázati kiíráshoz készült
akciótervet és megelégedéssel nyugtázta a régió felső-
oktatási intézményeinek azon törekvését, hogy a jövőt
nem a konkurenciaharc, hanem a partneri együttműkö-
dés szellemében kívánják építeni.

Az Innovációs Tanács ülésén, mint a Tanács tagjai,
Szövetségünk több tagintézményének vezetője (dr.
Barkóczi István, Csollák Gábor, dr. Simonyi Sándor,
dr. Tóth László ) vett részt, valamint dr. Vékony Sándor
és dr. Siposs István elnökségünk tagjai.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Plénumának alakuló ülését 2007. február 5-én
tartották a Professzorok Házában. Az ülésén tárgyalt 7
napirendi pont közül kiemelést érdemelnek a követke-
zők:

Nyilvános ülés keretében az alábbi pontokat tárgyal-
ták meg:
- Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)

hároméves mandátumának lejártával az MTA, a
Magyar Rektori Konferencia és a felhasználói szféra
javaslatai alapján a miniszterelnök kinevezte a Bi-
zottság 3 régi és 26 új tagját (8/2007. (I. 30.) ME
határozat, Magyar Közlöny 2007/10. sz. 596. o.).
Az alakuló ülésen Hiller István, miniszter átadta a
következő három évre szóló megbízó leveleket a
MAB Plénum tagjainak:

- ismételt megbízást kapott: Iványi Károly, Keviczky
László és Stern Pál;

- új megbízást kapott: Ádám Veronika, Bazsa
György, Csirik János, Dimény Judit, Droppa Judit,
Gera István, Greiner István (MISZ alelnök),
Helgertné Szabó Ilona, Hunyady György, Inzelt
György, Kerekes Sándor, Kiss Jenő, Kis-Tóth La-
jos, Kulcsár Szabó Ernő, Lenkei Péter, Lukács Ist-

Hírek

Oktatási és Kulturális
Minisztérium
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ván, Ormos Pál, Pálfy Péter Pál, Pálfy Sándor,
Penninger Antal, Pepó Péter, Sípos Zoltán, Szabó
Gábor (MISZ alelnök), Szeidl László, Szuromi Sza-
bolcs és Trencsényi László.

- A miniszter értékelte és megköszönte a MAB előző
három éves tevékenységét. Elemzést adott a felső-
oktatási minőségbiztosítás aktuális és stratégiai fel-
adatairól. Válaszolt a kritikai hozzászólásokra, egyút-
tal konstruktív együttműködést kért az újjáalakult
MAB-tól.

- A bemutatkozás keretében a MAB Plénum régi és új
tagjai ismertették szakmai és tudományos pályafutá-
suk főbb elemeit. Számot adtak a felsőoktatási mi-
nőségbiztosításban nyújtott eddigi teljesítményükről
és jövőbeli elképzeléseikről.

- Az ülés résztvevői meghallgatták a szóbeli kiegészí-
téseket a MAB elnöki, illetve főtitkári írásbeli beszá-
molójához a 2004-2006-os ciklusról. A beszámolók
tartalmas és részletes áttekintést adtak az elmúlt
három év eredményeiről és problémáiról. Kiemelt
hangsúlyt kaptak azok a stratégiai javaslatok, ame-
lyeket az új Plénum számára fogalmaztak meg a
MAB működésének tartalmi folytonossága és elvárt
fejlődése érdekében.

Zárt ülés keretében az alábbi pontokat tárgyalták
meg:
- A MAB új elnökének megválasztási folyamata a jog-

szabályokkal, illetve a MAB szervezeti szabályzatával
összhangban megtörtént. Ennek keretében ismerte-
tésre kerültek a MAB elnökének feladatai, sor került
a jelöltállításra és az elnökválasztásra.

- A MAB Plénum új elnöke Bazsa György, MTA dok-
tor, egyetemi tanár

A megválasztott elnök előterjesztésében megtárgyalás-
ra kerültek a 2007. évi első rendes ülés (2007. 02.
20.) előkészítésének kérdései. Az ülés feladata lesz a
MAB Elnökség további tisztségviselőinek megválasztása,
az újjáalakuló bizottság rendszerének és személyi össze-
tételének jóváhagyása.

Az EU VII. kutatás-fejlesztési keretprogramjának nyi-
tókonferenciáját Garamhegyi Ábel, államtitkár nyitotta
meg 2007. február 8-án Budapesten.

Az Európai Unió a VII. kutatás-fejlesztési keretprog-
rammal támogatja az ipar, a kutatóintézetek és egye-
temek közötti együttműködést, a kutatókat, az ötletek
kidolgozását, a kapacitások kialakítását. A keretösszeg
nincs országonként lebontva, a támogatást pályázato-
kon lehet elnyerni. Számítások szerint Magyarországnak
a VII. keretprogramban a lakosság arányában évente
37 milliárd forint, a kutatók számát tekintve évi 20
milliárd forint, a GDP arányában 13,1 milliárd forint
támogatás jutna.

Vass Ilona, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH) megbízott elnöke kiemelte: Magyarország arra
készül, hogy az eddigi hagyományoknak megfelelően
sikeresen vegyen részt a programban. Ezért az NKTH

irodát nyit Brüsszelben, az iroda feladata lesz az infor-
mációk összegyűjtése, és a magyar pályázatok
sikerének elősegítése.

Alain-Xavier Wurst: 100 legendás whisky - Arena
2000 Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

Az igazán jó whiskyk a maguk nemében a termék- és
technológiafejlesztés csúcsait képviselik. Elfogadhatat-
lan, tűrhetetlen, sőt égbekiáltó hiányossága ennek az
elegáns, szép kötetnek, hogy 145 nagyalakú lapból áll,
és nincs benne 100 nagyalakú, literes (lehet quart
űrméretű is) flaska, a megannyi legendás whiskyvel.
Úgy lenne igazán tökéletes!!

Tehát whisky, vagy amerikaiasan whiskey. Ez a kötet,
amely minden bizonnyal igényt tarthat a „Minden whisky-
kedvelők Nagykönyve” rangra, bevezetőjében elmondja,
hogy a whisky bizonyosan kelta eredetű, elnevezése az
élet vize kelta szófordulatából ered, és első írásos emlí-
tése 1494-ben, Skócia királyi kincstári lajstromában
található. 1908-ban egy királyi bizottságot állítottak fel
annak meghatározására, mi minősül whiskynek. 18
hónapi vizsgálódás, és Skócia valamennyi szeszfőzdéjé-
nek hosszadalmas végiglátogatása után a magas testü-
let a következő meghatározást adta: „A whisky olyan
alkohol, amelyet gabonacefre lepárlásából nyernek,
malátásítással képződő diasztázból.” (Utóbbi a
Britannica Hungarica szerint egy enzimelegy.)

A bevezetés rövid áttekintést a whisky történetéről -
valójában annak csak a skót ágáról. Örök vitának nevezi,
vajon az skót vagy ír eredetű-e. Pár mondattal szól a
típus meghatározásokról, hasonlóképp a legfontosabb
skót whiskytermelő vidékekről, valamint az alkotóele-
mekről, és részletesebben az előállítás lépéseiről.
Amúgy a legegyetemesebb szeszes italnak nevezi e
nemes nedűt - és valóban elvitathatatlan, hogy az egész
világon vannak lelkes hívei. A kötetből megtudhatjuk azt
is, hogy már az előállítása sem korlátozódik a klassziku-
sokat előállító országokra, jelesül Skóciára, Írországra
és az Egyesült Államokra. Gyártanak Svédországban,
Kanadában, Franciaországban és Japánban is.

És következik a 100 legendás whisky egyenkénti bemu-
tatása a palack fényképével, egy szellemes jellemzővel,
tömör, de kit űnő magyarázó szövegekkel, továbbá gyár-
tója helyének megjelölésével térkép-vázlaton, és olykor
egy-két hangulatos fényképpel. A csoportosítás: Skócia -
single malt. Amint a meghatározásoknál olvashatjuk, a
single malt olyan whisky, amelyet kizárólag árpából
állítanak elő, mégpedig egyetlen lepárlóüzemben.

Skócia - blendek. Ezek single maltok és single grainek
keverékei. Utóbbiak más gabonafajtából, leggyakrabban
kukoricából, rozsból, búzából készülnek, és egy blend
15-50 különféle malt- és leggyakrabban 3-4 féle gabo-
nawhiskyt tartalmaz. Itt szerepel egyebek közt a nálunk
is jól ismert Ballantine, Black & White, Chivas Regal,
Haig, Johnny Walker, White Horse.

Gazdasági és Közlekedési
MinisztériumG
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Írország. A legendás Irish Coffe csak ír whiskyvel, pon-
tosabban whiskey-vel az igazi. Itt mindössze nyolc sze-
repel, köztük: Bushmills Malt, „A legrégebbi törvényes
szeszfőzde”, Connemara (a név jó ismerősünk Szerb
Antal Pendragon legendájából!), „Pompás tiszteletadás”,
Paddy, „Meglepő történet”, Tullamore Dew (azaz har-
mat), „A legkönnyebb ír whiskey.

Egyesült Államok - a bourbon whiskey hazája. Kilenc
whiskey, köztük a Four Roses, Jim Beam, és Wild
Turkey, mindhárom Kentucky Straight Bourbon
Whiskey, és a Jack Daniels, amely Tennessee nevét
viseli, és a szöveg kiemeli, hogy ő nem bourbon, vala-
mint hogy világszerte, és az USA-ban is a legnépsze-
rűbb amerikai whiskey.

Végül Whiskyk máshonnan - összesen nyolc a már
említett országokból, köztük az ebben talán legegzotiku-
sabb japán Suntory Yamazaki.

Quentin Willson: Legendás sportkocsik, Panemex
Grafo, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

A kitűnő kötet a kiállításában is, a tartalmában is méltó
a témájához: az elegáns, a műszaki tartalmukban kifi-
nomult, és minden tekintetben a fejlesztés élvonalát
képviselő nemes jószágokhoz, amilyenek a sportkocsik
legjobbjai.

Willson szerint a sportkocsira nem létezik meghatáro-
zás. Azt mondja, nem indulhatunk ki pl. az autó formá-
jából - de mi másért gyűrnék bele magukat emberek
szuper-alacsony építésű, következésképp rendkívül ké-
nyelmetlen autókba, mint hogy ország-világ lássa, hogy
ők sportkocsival járnak? Vagy ott a Jaguar E-Type:
egész külleme fennen hirdeti, hogy (a kötet szavával)
pompás nagymacska.

Willson azonban példákkal is alátámasztja ebbéli igazát,
amint azt is, hogy hasonlóan nem szolgál biztos megkü-
lönböztető kritériumként a kezelhetőség, az úttartás, a
reagálás fürgesége, az autó érzékenysége sem. Netán
a teljesítmény és az erő, a kocsi sebessége? E vonatko-
zásban is felmutat sportkocsinak nem tekinthető típu-
sokat, amelyek jobban teljesítenek. Nagyon is találó
jellemzése viszont, hogy a sportkocsi mindig élvezetes,
csinos, gyors, karizmatikus, de mindenekfelett rendkívül
emocionális.

A sportkocsi fogalmának megszületését a legendás ’20-
as, ’30-as évekre vezeti vissza, amikor is a Bugattik,
Bentley-k és Alfa Romeók a Grand Prix versenyautók
utcai változatai voltak, és a vetélkedés és a sport izgal-
mát hozták el az átlagember tulajdonosaik életébe. Az
iparág azonnal felismerte, hogy az autóverseny ösztönzi
az eladásokat, ezért a gyártók csillagászati összegeket
költöttek az induló csapatok támogatására.

Tehát megteremtették a sportkocsi kiemelkedő megbe-
csülését a közönség körében, ezzel erőteljes presztizs-
hordozóvá tették ezeket az autókat, mindezzel új keres-
letet támasztottak, amit igyekeztek a saját termékeikkel
kielégíteni. A sportkocsik dicsőségének fénye rávetül
gyártójának egyéb autóira is, és növeli azok kelendősé-
gét.

Willson megmutatja azt is, hogy a sportkocsiknak, pon-
tosabban a gyártóiknak állandóan meg kell küzdeniük az
értékesítési lehetőségekért az egyéb autótípusokkal. A
piaci sikereket csak a folyamatos fejlesztés hozhatja
meg, és nem csak a versenytársakkal, hanem szintúgy
az egyéb követelmények változásával szemben is - mint
amilyen pl. a biztonsági előírások jelentős szigorodása,
vagy éppen az új, a piacra kívülről betörő divathullámok.
És a várható jövő?

Szerinte a holnap roadsterei kicsik, gazdaságosak és
társadalmilag elfogadhatók lesznek - ám mindezzel csak
halvány utánzatai a korábbi énjüknek. Mert a kétüléses
sportkocsi ma pontosan azt testesíti meg, ami az autó
problémája: túl sokat fogyaszt, túl gyorsan száguld, és
csak két ember fér el benne. Kimúlása elkerülhetetlen.

Csodálatos jószágok seregszemléjét tárja elénk e kötet,
kezdve a negyvenes évekkel, a Jaguar SS 100 típussal,
és zárva a sort „A sportkocsik újjászületése” címet
viselő fejezettel, abban a Mercedes 500SL típussal. A
tartalomjegyzék pedig közel 50 típust sorakoztat fel.
Természetesen fényképekkel és műszaki vázlatokkal
gazdagon illusztrálva mutatja be az egyes típusokat, a
leírások pedig szakmailag alaposak, ugyanakkor gyakor-
ta hangulatosak is.

Közlik a legfontosabb műszaki adatokat is, és tömör
összefoglalást Design és gyártás címmel. Ezt még róluk
szóló egyéb adalékok is színesítik, mint pl. apró részle-
tek a marketingből, vagy éppen az AC Cobra képe a
karib-tengeri Nevis szigeten kiadott bélyegen, és a „me-
sés” T-Bird a dél-csendes-óceáni Nanumaga-Tuvalu
bélyegén. Willson pedig mindezt még a lényeget láttató
megjegyzésekkel is fűszerezi.

M. Agnoletto, F. Boccia, S. Cassarà, A. Di Marco, G.
Rosso, M. Tagliatori: A modern építészet remekei -
Alexandra Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

„A modern építészet a fejlett technológia és a határokat
nem ismerő alkotói fantázia házasságából született” - áll
e tartalmában és méretében egyaránt hatalmas kötet
hátoldalán. Valójában a jó konstruktőr mindig ismeri a
határokat, és alkotásaival okosan, bátran feszegeti,
tágítja azokat. A fejlett technológia ebben mindenkor
ösztönzést és segítséget ad neki - a piramisoktól, a
gótikus katedrálisokon át napjaink építészeti remekmű-
veiig.

A bevezető esszé egyebek közt kiemeli, az amerikai
Frank O. Gehry például titánlemezt használ - a legmo-
dernebb repüléstechnika fémjét -, mert egyedül az teszi
lehetővé az építész architektúrájának emblémájává vált
hullámzó tetők és homlokzatok megvalósítását, statikai
szempontból pedig számítógép felhasználásával megy el
a végsőkig. És tudjuk, hogy a magasabb igények új,
többre képes technológiák létrehozását is sarkallják - ez
viszi előre, kölcsönhatásban a fejlődést, az építészetben
pl. mára odáig, amit az album lenyűgöző körképe elénk
tár.

44 épület, építészeti csoda ismertetése tárul itt elénk,
fényképekkel, vázlatokkal és szakemberek értő magya-
rázataival - válogatás az ezredvég építészetének leg-
markánsabb remekeiből. Ízlés kérdése, melyiküket sze-
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retjük, és melyiket nem, de egyiküktől sem lehet elvitat-
ni a bámulatos alkotó teljesítmény elismerését. Mind-
egyikükön látványosan megmutatkozik, hogy a legmo-
dernebb technológiáknak, valamint az építmény alap-
funkcióján - jelesül, hogy formálja, szervezze, védelmez-
ze használóinak az életterét - messze túllépő rendelte-
tésnek az ötvözetéből születtek.

A malajziai Petronas-ikertornyok, s úgyszintén a tajvani
Taipei Tower kapcsán elgondolkodhatunk azon, mi min-
den hajt ma megrendelőket abban, hogy létrehozzák a
világ legmagasabb épületét, és mit mond el a jövőről a
tény, hogy ezek ma Ázsiában épülnek.

Minden elismerést megérdemlő példákat láthatunk itt
arra, hogyan használják fel ma viszonylag fiatal, feltö-
rekvő országok az építészet csodáit arra, hogy azok a
világban a jelképükké váljanak, vagy az identitásuk látvá-
nyos megjelenítéseként szolgáljanak - mint a Sydney-i
Operaház, a száguldó hajó dagadó vitorláját formázó,
fantasztikus Dubai-i BurjAl-Arab Hotel, vagy éppen az új-
kaledóniai, maori ihletésű Tjibau Kulturális Központ.
Mások nyilvánvaló célja, hogy erősítsék a közösség
önbecsülését is: pl. Seattle-i Városi Könyvtár, Wexner
Művészeti Központ (Ohio).

Amit itt látunk, azt valószínűleg joggal nevezhetjük a
harmadik évezred hajnala egyfajta kultikus építészetének
a kor uralkodó értékrendje és gondolkodásmódja sze-
rint: az építtetőik erejét és gazdagságát hirdetik, azok
méltán betöltött helyét az élvonalban, s szintúgy a mo-
dern gondolkodásmódjukat, és a rendelkezésükre álló,
minden korábbi rekordot túlszárnyaló technológiai tu-
dást. De lássuk át azt is, hogy jól működő bankok,
nagyvállalatok esetében ennek fontos gazdasági szere-
pe, és kétségtelen létjogosultsága is van.

Az épületek mindegyike megérdemelné, hogy külön-
külön méltassuk, ismertessük, magyarázzuk őket - aho-
gyan e kötet elemző tanulmányai meg is teszik. Értőnek
és laikusnak egyaránt tanulságosan szólnak a kialakítá-
sukról, az abban alkalmazott mesterfogásokról, vala-
mint főbb vonásokkal a szűkebb-tágabb környezetükben
betöltött funkciójukról, és a létrehozásuk motivációjáról
és történetéről is.

Tagsorszám
511.

Corvinus Kockázati Tőke-
alap Kezelő Zrt.

Székhely: 1068 Budapest,
Nagymező u. 46-48.

Vezető: Benke Ákos

Telefon: +36 30 9898 245
Fax: 354-3001

E-mail: Benke.akos@corvinus.hu

A cég fő tevékenysége az innovatív KKV-k számára
kockázati tőke nyújtása.

Tagsorszám
512.

Dél-alföldi Bio Innovációs
Centrum Kht.

Székhely: 6726 Szeged, Közép fasor
1-3.

Kapcsolat: Dr. Frank József
Telefon: 62/312-385

Mobil: 30/475-8179
Fax: 62/312-385

E-mail: frank-szeged@freemail.hu
Vezető: Dr. Frank László
Telefon: 63/313-144

Mobil: 20/998-3668
Fax: 63/313-442

E-mail: laszlo.frank@vnet.hu

A DABIC Kht. 1997-ben alakult. Jelenleg a társaság
törzstőkéjét 20 társaság jegyzi. A Kht-ban önkormány-
zatok, területfejlesztési tanács, kutatóintézet, kamarák
és integrátor gazdasági társaságok képviseltetik magu-
kat. Tagja a Dél-alföldi Regionális Ügynökségnek. Tech-
nológiai és Agrárinnovációs Központ, melyben
Genomikai és Minőségvizsgáló Divíziók működnek.

A cég fő feladatai:
- genomikai kutatásokban való közreműködés
- élelmiszerbiztonsági monitoring
- akkreditált laboratóriumi vizsgálatok végzése
- oktatás, szaktanácsadás
- fajtatesztelések, bemutatók tartása

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2007.
JANUÁR, 1. OLDAL

INNOVÁCIÓ AZ ÉLELMISZER-ELLENŐRZÉSBEN

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2007.
JANUÁR, 2. OLDAL

ÜZLETI ANGYAL A VERSENYKÉPES TECHNOLÓGIÁÉRT

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2007.
JANUÁR, 5. OLDAL

OLASZ ÜZLETEMBER SZEGEDEN

A BIOLÓGIAI KUTATÁS AZ EGYIK KITÖRÉSI PONTJA LEHET AZ

ALFÖLDI VÁROSNAK

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2007.
JANUÁR, 7. OLDAL

I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJ

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, VI. ÉVFOLYAM 1. SZÁM, 2007.
JANUÁR, 9. OLDAL

NANOTECHNOLÓGIAI LABOR AZ ALBA I PNNOVÁCIÓS ARKBAN?

Köszöntjük új tagjainkat!

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
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R HICHTER ÍREK, XLVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANU-

ÁR, 9. OLDAL

ELISMERÉS A TUDOMÁNYOS ÉLET NAGYJAINAK

R HICHTER ÍREK, XLVIII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM 2007. JANU-

ÁR, 9. OLDAL

MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA

A ,GRÁRÁGAZAT 2007. JANUÁR 31., 16-17. OLDAL

PÁLYÁZATRÓL, JOGSZABÁLYRÓL

I N PNNOVÁCIÓS AGYDÍJ ÁLYÁZAT

ÚJ NÉPLAP, 2007. JANUÁR 31., 9. OLDAL

INDUL AZ UNIÓS PÉNZHAJSZA TÁMOGATÁS SZÁZMILLIÁRD

FORINTNYI BERUHÁZÁS VALÓSULHAT MEG

HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 2., 3.OLDAL

EGYETEMI SZINTŰ KÉPZÉS ALAKULHAT KI A KUTATÁSBÓL

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 5.,
5. OLDAL

KÉSZÜL A TUDOMÁNY-, TECHNOLÓGIAÉS INNOVÁCIÓPOLITIKAI

(TTI) STRATÉGIA

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 6., KEDD, 1+5. OLDAL

JÖNNEK AZ ÚJABB FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK

MAGYAR KATOLIKUS RÁDIÓ, 2007. FEBRUÁR 6.
MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ PÁLYÁZAT

I ,NDEX 2007. FEBRUÁR 6.
A KORMÁNY MEGTÁRGYALJA AZ INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁT

VG ONLINE, 2006. FEBRUÁR 6.
TÁMOGATJÁK MAGYARORSZÁG INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁJÁT A

TUDÓSOK ÉS A GAZDASÁGI SZEREPLŐK IS

MÉRNÖK ÚJSÁG, XIV. ÉVF., 2. SZÁM, 2007 FEBRUÁR, 40.
OLDAL

A MÉRNÖKI INTÉZETTŐL AZ INOVÁCIÓS EGYETEMIG

BLIKK, 2007. FEBRUÁR 7., SZERDA, 6. OLDAL

EGYÜTTMŰKÖDŐ EGYETEMEK

„…BUDAPEST-DEBRECEN - Az oktatás egész területére,
valamint a kutatás-fejlesztés-innovációra kiterjedő
együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, valamint a Deb-
receni Egyetem…”

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 7.,
9. OLDAL

HAMAROSAN TÁRGYALJÁK AZ INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁT

MAGYAR NEMZET, 2007. FEBRUÁR 7., SZERDA, 11. OLDAL

INNOVÁCIÓS TERV A KORMÁNY ELŐTT

„…A kormány hamarosan megtárgyalja az ország inno-
vációs stratégiáját, az elkészült tervezetet a tudomány
és a gazdasági élet szereplői is támogatják – mondta
Lippényi Tivadar, a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal elnökhelyettese…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 7., SZERDA, 2. OLDAL

INNOVÁCIÓS STRATÉGIA: HAMAROSAN NAPIRENDEN

„…A kormány hamarosan megtárgyalja az ország inno-
vációs stratégiáját, az elkészült tervezetet a tudomány
és a gazdasági élet szereplői is támogatják - olvasható
a HVG.hun. A stratégia célrendszerében a társadalmi

jólét és a gazdasági versenyképesség növelése kiemelt
szerepet játszik. Új intézményi rendszerként létrehoznák
a nemzeti innovációs ügynökséget…”

MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 7., 24-25.
OLDAL

AGRÁRINNOVÁCIÓ, ÁTFOGÓ ISMERETEKKEL

DUNA TV, VÁLTÓ, 2007. FEBRUÁR 7.
„…A Magyar Innovációs Szövetség hiánypótló kiad-
ványként jelentette meg Pakucs János és Papanek
Gábor munkáját, Az innovációs folyamatok szervezé-

se című szakkönyet, amely az innováció korszerű néze-
teit tekinti át…”

MFOR.HU, ÜZLETI NEGYED, 2007. FEBRUÁR 7.
ÚJ INNOVÁCIÓS SZAKKÖNYV JELENT MEG

MAGYAR HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 8., CSÜTÖRTÖK, 12.
OLDAL

TANKÖNYV SEGÍTI A MAGYAR FEJLESZTÉST

„…Az innovációs folyamatok szervezése címmel jelent
meg a Magyar Innovációs Szövetség tankönyve. A kiad-
ványt elsősorban a felsőoktatásban használják majd…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 8., CSÜTÖRTÖK, 13.
OLDAL

MÉRSÉKELT A CÉGEK INNOVÁCIÓS KEDVE

„…Tizenhat esztendeje áll a Magyar Innovációs Szövet-
ség élén Pakucs János. Irányítása alatt a szervezet
számos sikert és több kisebb kudarcot ért meg. Az
elnök a közelmúltban úgy döntött, nem indul többet a
posztért…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 8., CSÜTÖRTÖK, 2. OLDAL

INNOVÁCIÓRÓL E-TANULÁSSAL

„…A Magyar Innovációs Szövetség hiánypótló kiadvány-
ként megjelentette Az innovációs folyamatok szervezése
szakkönyvet…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 8., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL

OKOSABBÁ TENNÉK AZ EU-T A K+F SEGÍTSÉGÉVEL

„…Európának okosabbá kell válnia, ha versenyben akar
maradni az olcsó bérű országok versenyével szemben –
mondta az EU 2007–2013 közötti fejlesztési keret-
programjának nagy-britanniai elindítása alkalmából az
ottani tudományügyi miniszter. Malcolm Wicks szerint a
globalizáció korában az új tudományos eredmények és
az új ötletek felhozatalában rejlik a prosperitás záloga…”

GKM HÍRLEVÉL, 2007. FEBRUÁR 8.
AZ INNOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSE – ÚJ SZAKKÖNYV

NAPLÓ, 2007. FEBRUÁR 9., 3. OLDAL

EGYETEMI NAP A MINŐSÉGRŐL

EDUPORT.HU, 2007. FEBRUÁR 9.
KÖNYVBEMUTATÓT TARTOTTAK A MŰEGYETEMEN

NAPI GAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 9., PÉNTEK, 7. OLDAL

MILLIÁRDOS FEJLESZTÉSEK GÖDÖLLŐN

INTERJÚ MOLNÁR JÓZSEFFEL, A SZENT ISTVÁN EGYETEM

REKTORÁVAL

„…Versenyképes tudásközponttá vált a ma már nem
csak agrármérnököket képző gödöllői székhelyű Szent
István Egyetem, amely számos céggel közös projektek-
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ben is részt vesz – tudtuk meg Molnár Józseftől, az
intézmény rektorától…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 9., PÉNTEK, KÖRNYEZET-

VÉDELEM, 10-11. OLDAL

SIKERREL ZÁRTA AZ ELSŐ ÉVET A KÖRNYEZETIPARI REGIONÁLIS

EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN

„…A hazai kutatás-fejlesztés finanszírozásának egyik
legnívósabb támogatási formája a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal (NKTH) nevében a Kutatás-
fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda (KPI)
által meghirdetett regionális egyetemi tudásközpontok
(RET) pályázat…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 9., PÉNTEK, 5. OLDAL

K+F-KERETPROGRAM: BELEHÚZNAK A MAGYAROK

„…Évente mintegy húszmilliárd forintnyi támogatás
Magyarországra kerülésével számol az EU most induló
7. kutatás-fejlesztési keretprogramjában a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) a kutatók lét-
számaránya alapján…”

MAGYAR NEMZET, 2007. FEBRUÁR 9., 1. OLDAL

MAGYAR TUDÓS FEJTETTE MEG A VIKINGEK TITKÁT

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 9., PÉNTEK, 9. OLDAL

AMERIKA: MÁR NEM CSAK A FRISS DIPLOMÁSOKÉ

„…Az immár három éve működő Magyar–amerikai Vál-
lalkozási Alap (HAESF) új ösztöndíjat alapított; az idén
először lehet támogatást nyerni az Egyesült Államokban
végzendő egyetemi tanulmányokra is…”

NÉPSZAVA, 2007. FEBRUÁR 10., SZOMBAT, 5. OLDAL

INNOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSE

„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) hiánypótló
kiadványként jelentette meg „Az innovációs folyamatok
szervezése” című szakkönyvet – jelentették be a minap
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete-
men…”

ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 2007. FEBRUÁR 10., 4. OLDAL

ELISMERÉS A LEGJOBBAKNAK

HÍRTV, REGGELI JÁRAT, 2007. FEBRUÁR 12.
AZ IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ

VERSENY GYŐZTESEI A VIKINGEK NAVIGÁCIÓJÁRÓL

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 12., HÉTFŐ, 2. OLDAL

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ A TÉT

A PÁLYÁZATOK BEADÁSI HATÁRIDEJE HOLNAP DÉLBEN LEJÁR

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 12., HÉTFŐ, 16. OLDAL

SIKERKÉPLET: LOGIKA + INNOVÁCIÓ

„…Összehozni a vállalkozókat, feltalálókat, kutatókat a
befektetőkkel, megteremteni az entrepreneur-
környezetet Magyarországon. Wikonkál Éva a közhasz-
nú alapítványként működő Innostart Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ igazgatójaként ezt tekinti fő felada-
tának…”

MFOR.HU, 2007. FEBRUÁR 12.
A MAGYAROK ESETE A FORGÓAJTÓVAL ÉS AZ INNOVÁCIÓVAL

„…A magyar társadalom nem áll készen az innovációra,
holott a rendszerváltás környékén a Nyugat is azt várta,
hogy az ország nagyon hamar a tudásgazdaság köz-
pontja lesz - mondta a Műszaki Egyetemen a közelmúlt-
ban Bod Péter Ákos közgazdász az Innovációs folyama-

tok szervezése című könyv bemutatóján. Pedig az inno-
váció megtanulható…”

MFOR.HU, ÜZLETI NEGYED, 2007. FEBRUÁR 12.
KEDDIG LEHET PÁLYÁZNI AZ I NNNOVÁCIÓS AGYDÍJRA

MFOR.HU, ÜZLETI NEGYED, 2007. FEBRUÁR 12.
A MAGYAROK ESETE A FORGÓAJTÓVAL ÉS AZ INNOVÁCIÓVAL

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 13., 15. OLDAL

AZ ELSŐ PÁLYÁZATOK

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 13., 16. OLDAL

TANÁCSRA SZORULNAK MÉG A LEGSIKERESEBBEK IS

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 13., 17. OLDAL

A SZELLEMI TULAJDON VÉDELMÉRŐL - 2006

IT-BUSINESS, 2007. FEBRUÁR 13., 10. OLDAL

LEHET PÁLYÁZNI

STOP!.HU, 2007. FEBRUÁR 13.
MÉG MINDIG ÉRTÉK A TEHETSÉG

„…A 15. kitüntetettel ünneplte ötödik évfordulóját a
Talentum Akadémiai Díj. A tudomány és társadalom
számára egyaránt kiemelkedően fontos, világviszonylat-
ban is egyedülálló tudományos munkásságáért
Gyurcsányi E. Róbert kémikus, Dr. Katona István agyku-
tató és Langó Péter régész kapta meg a 2006. évi
Talentum Díjat…”

TERMÉKMIX, 2007. FEBRUÁR 13., 30. OLDAL

HENKEL I DNNOVÁCIÓS ÍJ - NEMZETKÖZI FELTALÁLÓI PÁLYÁZAT

SZÍNES BULVÁR LAP, 2007. FEBRUÁR 13., KEDD, 7. OLDAL

PÉTER GÖMBÖCCEL LETT VILÁGHÍRŰ

„…Bejárta a világot gömböc, két magyar kofatő talál-
mánya. Az Amerikában élő 27 éves Várkonyi Péter és a
legfiatalabb magyar akadémikus, a 46 éves Domokos
Gábor saját kedvére alkotta meg a szerkezetet, amely a
neves Mathematical Intelligencer címlapján is szere-
pelt…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 13., KEDD, 4. OLDAL

EURÓPA FELPÖRGETNÉ AZ INNOVÁCIÓT

„…Mintegy 50,5 milliárd eurót, azaz nagyjából 12 500
milliárd forintot költ az EU a kutatás-fejlesztés támoga-
tására a 7. kutatási keretprogramban…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 13., KEDD, 7. OLDAL

AKADÉMIAI BÁZIS SZÉKESFEHÉRVÁRON

TUDÓSOK, EGYETEMEK ÉS VILÁGCÉGEK TALÁLNAK EGYMÁSRA

AZ ALBA I PNNOVÁCIÓS ARKBAN

„…A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke a
szervezet jelenlegi legnagyobb projektjének nevezte az
Alba Innovációs Park létrehozását, amelynek eredmé-
nyeképpen egy Magyarországon még újdonságnak szá-
mító tudásközpont jöhet létre Székesfehérváron…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 13., KEDD, 7. OLDAL

TUDÁSKÖZPONT ÉPÜL NYÍREGYHÁZÁN

„…Csaknem egymilliárd forintos norvég pályázati támo-
gatással építenek tudásközpontot a Nyíregyházi Főisko-
lán…”

U .NO HU, 2007. FEBRUÁR 14.

Sajtószemle
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A 15. KITÜNTETETTEL ÜNNEPLI ÖTÖDIK ÉVFORDULÓJÁT A TA-

LENTUM AKADÉMIAI DÍJ

MFOR.HU, ÜZLETI NEGYED, 2007. FEBRUÁR 14.
TÖBB KELL EGY KÉZFOGÁSNÁL A MAGYAR ZSENIKNEK

„…Bár a mecenatúra segíthet itthon tartani a fiatal
tudósokat, hosszú távon ez kevés. A hazai vállakozások
alig három százaléka száll be a kutatás-fejlesztés finan-
szírozásába, és az állami hozzájárulás is csupán fele az
uniós átlagnak…”

MAGYAR NEMZET, 2007. FEBRUÁR 14., SZERDA, 14. OL-

DAL

TALENTUM-DÍJ SIKERES IFJÚ TUDÓSOKNAK

„…A Közép-európai Tehetségkutató Alapítványt Kenye-
res Sándor üzletember hozta létre 2002-ben. Az alapít-
vány az Akadémiával karöltve ötödik alkalommal ítélte
oda a Talentum Akadémiai Díjat három, kiemelkedő
tehetségű fiatal tudósnak…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 14., SZERDA, 5. OLDAL

HÚSZEZER EURÓS TEHETSÉGEK

„…A kiválóság anyagilag is kifizetődik - e kijelentés nem
mindig állja meg a helyét, de olykor erre is akad példa.
Ilyen a Talentum Akadémiai Díj…”

NÉPSZAVA, 2007. FEBRUÁR 15., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL

AKÁR FÉL ÉVEN BELÜL LÉNYEGESEN JAVÍTHATÓ AZ ÜZLETI KÖR-

NYEZET

TERÍTIK A VERSENYKÉPESSÉGI KEREKASZTALT A POLITIKA ÉS A

PIAC KÉPVISELŐINEK

NÉPSZAVA, 2007. FEBRUÁR 15., CSÜTÖRTÖK, ECO.COM

MELLÉKLET 1+2. OLDAL

DIGITÁLIS FORRADALOM: MEGFORDUL A VILÁG?
„…Öt év alatt öt technológia megváltoztatja mindennap-
jainkat – Piaci prognózisok az infokommunikáció térhódí-
tásáról…”

NÉPSZAVA, 2007. FEBRUÁR 15., CSÜTÖRTÖK, ECO.COM

MELLÉKLET 1+6. OLDAL

INFORMATIKA ÉS TÁVKÖZLÉS: EGYKAPUS JÁTSZMA

VÁLTOZÁSOK A VODAFONE STRATÉGIÁJÁBAN

„…Vezérváltás ritkán okoz akkora megdöbbenést Ma-
gyarországon, mint Beck György távozása a Hewlett
Packard éléről, s átigazolása a Vodafone Hungary első
emberének székébe…”

NÉPSZAVA, 2007. FEBRUÁR 15., CSÜTÖRTÖK, ECO.COM

MELLÉKLET 2. OLDAL

MARKOLD MEG AZ ÜGYEIDET!
PANNON: LATENS IGÉNYEKET KELL FELÉBRESZTENÜNK – AZ

EGÉSZSÉGÜGY A KUTATÁS KÖZÉPPONTJÁBAN

„…A Pannon sokat áldoz a kutatásra-fejlesztésre. A
szolgáltató támogatja egyebek mellett a Mobil Innováci-
ós Központ tevékenységét is és részt vesz valós gyakor-
lati, műszaki megoldások kutatásában…”

NÉPSZAVA, 2007. FEBRUÁR 15., CSÜTÖRTÖK, ECO.COM

MELLÉKLET 3. OLDAL

MEGHONOSODIK MAGYARORSZÁGON A TUDÁSIPAR

„…A fejlett infrastruktúra és szellemi tőke kedvez az IT-
beruházásoknak – Biztató kilátásai vannak hazánknak
újabb fejlesztésekre…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 15., CSÜTÖRTÖK, 6.
OLDAL

KULTÚRA, KÖRNYEZET, EGÉSZSÉGÜGY

„…Pécs az innovációra, a vállalkozásfejlesztésre, a
versenyképesség növelésére, a humánerőforrásra ala-
pozza terveit…”

FIGYELŐ, 2007. FEBRUÁR 15., 60-63. OLDAL

OSZTÓDÁSNAK INDULVA

PIAC ÉS PROFIT, 2007. FEBRUÁR 15., 30-31. OLDAL

FELKÉSZÜLNI A BUKTATÓKRA

FIGYELŐ, 2007. FEBRUÁR 15.-21., 60-63. OLDAL

OSZTÓDÁSNAK INDULVA

NEHEZEN JUTNAK TŐKÉHEZ A KIS HAZAI BIOTECHNOLÓGIAI

CÉGEK, MÉGIS GOMBAMÓD SZAPORODNAK.

MAGYAR NARANCS, 2007. FEBRUÁR 15., 7. OLDAL

EURÓMILLIÁRDOK KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 16., PÉNTEK, 1+12.
OLDAL

SIKERES MAGYAR BIOTECH SHOW

„…Az Egyesült Államok nyugati területein sikeresen
mutatkoztak be a napokban magyar biotechnológiai
cégek képviselőI…”

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG, 2007. FEBRUÁR 16., 3. OLDAL

"NE KÉSSÜK LE A JÖVŐNKET!"

MÉDIA-KÁBEL-MŰHOLD, 2007. FEBRUÁR 16., 6. OLDAL

ÚJDONSÁGOK A GOP-PÁLYÁZATOKBAN

DUNA TV: VÁLTÓ, 2007. FEBRUÁR 16., PÉNTEK

AMERIKÁBAN A 80-AS ÉVEK KÖZEPÉN

„…Amerikában a 80-as évek közepén egy anekdota
forgott közszájon, miszerint a magyar olyan ember, aki
mögötted megy be az ajtón, de előtted jön ki. Nos, ez
az újító lendület szakértők szerint megszűnni látszik
Magyarországon…
…Pakucs János, elnök, Magyar Innovációs Szövet-
ség:…
…Az Innovációs Szövetség pedig országos szervezetté
nőtte ki magát. Többek között tevékenységük eredmé-
nyeként 2004-ben megszületett az innovációs törvény
és létrejött az innovációs alap, amely biztosítja a finan-
szírozást. Ugyanakkor való igaz, hogy mind az állami
szerepvállalás, mind pedig a vállalakozások innovációs
tevékenysége nagyon alacsony…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 17., SZOMBAT, 11.
OLDAL

FÉLSZÁZ JELENTKEZÉS AZ INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATRA

„…Összesen ötvennégy munka érkezett a XV Magyar
Innovációs Nagydíj pályázatra. A Magyar Innovációs
Szövetség által felkért zsűri március hetedikén bírálja el
a beküldött anyagokat, a díjátadás április negyedikén
lesz a Parlament felsőházában…”

DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 19., 6. OLDAL

AZ INNOVÁCIÓ RÉGIÓJA LESZ KÖZÉP-DUNÁNTÚL

PR HERALD, 2007. FEBRUÁR 19.
I DNNOVÁCIÓS ÍJ

HÍRADÓ ONLINE, 2007. FEBRUÁR 19.
3 MILLIÁRD FORINTRA LEHET PÁLYÁZNI

Sajtószemle
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Várható események

Várható események

„…Meghirdette 2007-es pályázatait az Észak-
magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács. Az ön-
kormányzatok több mint 3 milliárd forintra pályázhat-
nak, a kutatásokat és az innovációt pedig csaknem 600
millió forinttal támogatják…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 20., KEDD, 9. OLDAL

JUTALMAZTÁK A FIATAL TUDÓSOKAT

NÉPSZAVA, 2007. FEBRUÁR 20., KEDD, 10. OLDAL

ÚJ VEZETŐT VÁLASZT AZ INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

„…Ma tartja tisztújító közgyűlését az Innovációs Szövet-
ség, amelynek dr. Pakucs János tizenhat évig volt az
élén. A közgyűlés várhatóan Szabó Gábort, a Szegedi
Egyetem tanszékvezető tanárát, volt kutatás-fejlesztési
államtitkárt, akadémikust választja meg új vezetőnek…”

„Pályázatok a Gazdaságfejlesztésért” címmel rendez információs napot a Magyar Gazdaságfejlesztési Központ
Zrt.,
- február 28-án Székesfehérváron, a Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzati Hivatala Nagytanácster-

mében (Székesfehérvár, Városház tér 1.),
március 1-én Győrben, a Konferencia Hotel Borsos teremben (Győr, Apor Vilmos püspök tere 3.),

- március 7-én Budapesten, a Károlyi palotában (volt Országos Műszaki Könyvtár, Budapest, VIII. Múzeum u. 17.)
és

- március 8-án Debrecenben.

A rendezvényen a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ képviselői az
alábbi témákról adnak tájékoztatást:
- az Új Magyarország Fejlesztési terv főbb elemei,
- a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség bemutatása,
- a MAG Zrt. bemutatása,
- a GVOP tapasztalatai, eredményei,
- a GOP célkitűzéseinek, meghirdetett és tervezett pályázatainak bemutatása,
- a pályázás gyakorlati kérdései.

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós gazdasági nö-
vekedés feltételeinek megteremtése. Az ÚMFT keretében meghirdetett pályázatokkal hazánk az uniós tagországok
közül az elsők között nyitja meg a 2007-2013 között rendelkezésre álló európai uniós támogatási forrásokat. A
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt., mint a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program (GOP) közreműködő szervezete, elsőrendű feladatának tekinti, hogy ezek a pályázati kiírások a
vállalkozói szféra számára széles körben ismertek és elérhetőek legyenek – ezzel is elősegítve a vállalkozói környezet
erősítését.

A rendezvényeken történő részvétel térítésmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött.

További információ a rendezvényekről Ligetvári Krisztina, kommunikációs tanácsadótól kérhető a 30-619-1896-os
telefonszámon vagy a ligetvari@t-online.hu e-mail címen.

Pénzforrás Pályázati Szemináriumra kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében

2007. február 22-én, 9.30 és 14:30 óra között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)

Program:
1. Környezetvédelmi és Energia Operatív Program (KEOP)
Milyen környezetvédelmi célok maradnak meg és milyen újak kerülnek be? Milyen energiagazdálkodási célokat támo-
gatnak? Alternatív energiák? Energia-korszerűsítés, szigetelés? Mi változik? Mit támogatnak 2007-től? A konzultá-
ciót a Program vezető szakértője tartja.

2. HEFOP, Humán Er őforrás Operatív Program Mi várható? Mit támogatnak? Foglalkoztatás? Képzés? Beruhá-
zás? Infrastruktúra-fejlesztés? Nonprofit vagy vállalkozás? Mi változik? A konzultációt a Szociális és Munkaügyi Mi-
nisztérium vezető szakértője tartja.

3. Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium AVOP, Agrár és Vidékfejlesztési Operatív Program

-
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Mi várható? Mit fognak támogatni? Mi változik az agrár- és vidékfejlesztési támogatásoknál? Pályáztatás vagy kére-
lem? Beruházás? Mezőgazdaság helyett új tevékenység megkezdése? Hogyan készüljünk az új támogatásokra? A
pályázati konzultációt a Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium vezető szakértője tartja.

A rendezvényen történő részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, a részvételi díjból a MISZ-tagok 10% kedvezményt
kapnak.

További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

„Pályázati lehetőségek az EU 7. kutatás-fejlesztési keretprogramjában a társadalomtudományok és a tudo-
mány-népszerűsítés területén” címmel rendez információs napot a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

2007. február 26-án 9-12 óra között

az NKTH székház Irinyi János termében.
(1117 Budapest, Neumann János u. 1/c. Infopark „C” épület.)

Az aktuális pályázati lehetőségek bemutatásán túl igyekeznek gyakorlati jellegű információkkal is segíteni a sikeres
pályázást.

Részletes program

9:00 – 9:10 Köszöntő
Dr. Vass Ilona , megbízott elnök, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

9:10 –9:30 Társadalomtudományok, humán tudományok és tudomány-népszerűsítés az
EU7 keretprogramban
Király Gábor, Programbizottsági tag, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal

9:30 – 10:00 Pályázati lehetőségek az FP7 „Társadalomgazdasági és humán tudományok”
programban
Hartyányi Zsófia, Nemzeti Kapcsolattartó, Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal

10:00 – 10:30 Pályázati lehetőségek az FP7 „Tudomány a társadalomban” elnevezésű prog-
ramjában
Csuzdi Szonja, Nemzeti Kapcsolattartó, Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal

10:45 – 11:15 A pályázatírás gyakorlati kérdései, pénzügyi-jogi vonatkozások
Bertalan-Kürti Veronika, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

11:15 – 11:30 Pályázói tapasztalatok az FP6 társadalomtudományokat támogató programjá-
ban

11:30 – 11:45 Pályázói tapasztalatok az FP6 Tudomány és társadalom programjában
dr. Groó Dóra, ügyvezető igazgató, Tudományos és Technológiai Alapítvány

11:45 – 12:00 Kérdések, válaszok
Zárszó

A programon való részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határideje 2007. február 15.

További információ Csuzdi Szonja, nemzeti kapcsolattartótól kérhető a 484-2560-as telefonszámon.

Pénzforrás Pályázati Szemináriumra kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében

2007. február 27-én, 9.30 és 13:30 óra között
a Nemzetek Házában. (1062 Budapest, Bajza u. 54.).

Program:
1. Pénzügyminisztérium: Támogatások szabályozása. Milyen változások lesznek?
Mi változik január 1-jétől? Milyen új EU rendelkezéseknek kell megfelelnünk? Hogyan érinti a vállalatokat és önkor-
mányzatokat az új szabályozás? Mi a különbség, ha az EU forrásokra Brüsszelbe pályázunk és ha itthon? A konzul-
tációt a Pénzügyminisztérium vezető szakembere tartja.

2. Milyen projekttel pályázzunk a NORVÉG ALAPRA?
A Norvég Alapra beadott pályázatok 66%-a megbukott! Mi a 11 leggyakoribb hiba és hogyan kerüljük el őket? Ho-
gyan állítsuk össze jól a dokumentációt? Hogyan értékelik a pályázatokat? A konzultáció gyakorlati segítséget nyújt az
eredményes pályázat elkészítéséhez. Támogatható: Környezetvédelem, Fenntartható fejlődés, Európai örökség
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megőrzése, Humánerőforrás-fejlesztés, oktatás, Gyermek és ifjúság, Egészségügy, Regionális fejlesztés és határon
átnyúló együttműködés. A konzultációt a Program vezető szakértője tartja.

A rendezvényen történő részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, a részvételi díjból a MISZ-tagok 10% kedvezményt
kapnak.

További információ a www.penzforras.hu honlapon olvasható vagy a 340-3924-es telefonszámon kérhető.

„Tudásrégiók” és „Kutatási potenciál” az EU 7. Kutatási Keretprogram „Kapacitások” alprogramjában
címmel a Tudományos és Technológiai Alapítvány szervezésében információs napra kerül sor

2007. március 1-én Miskolcon,
a Hotel Pannoniában. (3525 Miskolc, Kossuth u. 2.)

A 7. Kutatási Keretprogram „Kapacitások” programjának keretében az Európai Unió két speciális akcióval járul hoz-
zá a régiók gazdasági fejlődését megalapozó tudás- és tapasztalatcseréhez, stratégiai partnerségek kialakításához
és a regionális kutatási potenciál megerősítéséhez.

A Hungary for FP projekt keretében szervezett konferencia célja, hogy részletes tájékoztatást nyújtson a magyaror-
szági, illetve a szomszédos régiók fejlesztési ügynökségeinek, kutatási intézményeinek, egyetemeinek, vállalkozásai-
nak, iparági szövetségeinek és egyéb érdekelt intézményeinek a regionális együttműködés két új akciójáról, az Új
Magyarország Fejlesztési Terv regionális kutatás-fejlesztést támogató lehetőségeivel való szinergiáról, és igyekszik
felkelteni az érdeklődést a már most nyitott pályázatok iránt.

A pályázatokról bővebb információ a http://cordis.europa.eu/fp7 honlapon olvasható.

Részletes program:

10.00-10.15 Megnyitó
A „Hungary for FP6 projekt”

Bay Zoltán Logisztikai és
Gyártástechnológiai Intézet, TéT
Alapítvány

10.15-11.00 Az EU 7. Keretprogramjának rövid bemutatása
A „Regions of Knowledge” és a „Research Po-
tential” helye az FP7-ben
„Tudásrégiók” és a 2007. évi Munkaprogram

Nadine Robberecht
EB Kutatási Főigazgatóság

11.00-11.15 ProAct – „Regionális innovációs politika a gya-
korlatban – A regionális felzárkóztatás hatékony
eszköze az új tagállamokban”
Magyar tapasztalatok egy RoK projektben

Dénes Antal, NORDA
(projekt résztvevő)

11.15-11.30 Kérdések és válaszok
11.45-12.15 „Kutatási potenciál” és a 2007 évi Munkapro-

gram
Anna Remond
EB Kutatási Főigazgatóság

12.15-12.30 A „Research Potential” filozófiája Dr. Manfred Horvat, a „Kutatási
Potenciál” program tanácsadó
csoportjának rapportőre

12.30-12.45 Kérdések és válaszok
12.45-13.15 Szinergia a K+F nemzeti és regionális finanszíro-

zása, valamint az FP7 között
Lippényi Tivadar, KPI

13.15-13.30 Az EU „Versenyképesség és Innováció” (CIP)
Keretprogramja

GKM

13.30-13.45 Kérdések és válaszok
13.45-14.00 Következtetések

Zárszó
Hinsenkampné Fehér Mária,
a „Kutatási Potenciál” program
tanácsadó csoportjának magyar
tagja, TéT Alapítvány

A programról bővebb információ Vári Marianna, EU project managertől kérhető a 214-7714-es telefonszámon.

Dr. Vida Sándor "Az Európai Bíróság védjegyjogi gyakorlata" című könyvét
a Magyar Védjegy Egyesület Jogi Szakosztálya

2007. március 7-én (szerdán), 15 órakor ismerteti
a Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft. Konferenciatermében (Budapest V., Bajcsy-Zsilinszky út 16., I. emelet).

Várható események



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Hírlevél-szerkesztõség:
1036 Budapest, Lajos u.103., tel.: 453-6572, fax: 240-5625,
e-posta: innovacio@innovacio.hu.
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. honlapon lehet regisztrálni.

A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg.Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@observer.hu

� Felelõs szerkesztõ: dr. Antos László

� Munkatárs: Szentmártony Barbara

�

�

Felelõs kiadó:

Design:

dr. Pakucs János

Visualia

A HÍRLEVÉL MEGJELENTETÉSÉT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (NKTH), VALAMINT A KUTATÁS-
FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI ÉS KUTATÁSHASZNOSÍTÁSI IRODA (KPI) TÁMOGATTA.

A könyvismertetőt Dr. Szigeti Éva , a Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., védjegyigazgatója és Dr. Csécsy
György, a Miskolci, valamint a Debreceni Egyetem egyetemi tanára tartja.

További információ Gláser Tamás, főtitkártól kérhető a 210-6000-es telefonszámon.

„XVI. Országos Önkormányzati Környezetvédelmi Napok” címmel rendez konferenciát a KVIK Egyesület
2007. március 7-8-án

a Magyar Állami Földtani Intézet Dísztermében (Budapest, Stefánia út 14.).

A konferencia fővédnöke: Dr. Lamperth Mónika, Önkormányzati és Területfejlesztési Miniszter
A konferencia moderátora: Dr. Fekete Jenő György, a KVIK alelnöke, a MISZ szakértője

A vendégeket Dr. Kordos László, a MÁFI igazgatója köszönti.
Ezután számos előadás fog elhangzani, többek között:
- Körmendy Imre, főosztályvezető helyettes, Építési és Településrendezési Főosztály ÖTM: Az Új Magyarország

Fejlesztési Tervben a környezetbarát településrendezés
- Rakusz Lajos, elnök, Ipari Parkok Szövetsége: Előnyök és gondok az ipari parkok létesítése és működése során

A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött, melynek jelentkezési határideje: 2007. március 2.

A rendezvényről további információ a www.kvik.hu honlapon olvasható, vagy a 433-2684-es telefonszámon, illetve a
kvikegy@t-online.hu e-mail címen kérhető.
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