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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 Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
1068 Budapest, Nagymező u. 46-48.

Vezérigazgató 30/9898-
245

354-3001

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 EGIS Gyógyszergyár Rt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Kutatási Igazgató 265-5504 407-4888

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

Egyetemi tanár 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 Gabonatermesztési Kutató Kht.
6701 Szeged, Pf. 391.

Főigazgató 62-435-
235

62-434-
163

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

Rektor 266-3119 266-9786

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 Infopark Zrt.
1385 Budapest, Pf. 884/6.

Elnök-
vezérigazgató

382-0720 382-0729

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

Wikonkál Éva Választmányi tag INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Alapítvány
1116 Budapest, Fehérvári út 130.

Igazgató 382-1511 382-1510

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 1535 Budapest, 114. Pf. 777. Vezető főtanácsos 489-9649

Dr. Cseh Ildikó Tagozati elnök IN TERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft, 1364
Budapest Pf. 93.

Ügyvezető igazgató 318-3309 317-4856

Dr. Fenyvesi László Tagozati elnök FVM M űszaki 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



XVlI.évf. 5. szám2007. március 6. 3Közgyűlés



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele34 Hírek

Magyar Innovációs
Szövetség

Dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövetség
2007. február 20-i tisztújító közgyűlésén az „…utolsó
szó jogán…” összefoglalta a Szövetség elmúlt 16 évé-
ben elért legfontosabb eredményeket, majd indokolta,
hogy miért nem vállalt jelölést 16 év után a következő
ciklusra.

Ezt követően az alábbiakat
mondta:
„…Most, amikor ezeket
a gondolatokat Önökkel
megosztottam, és utol-
jára van lehetőségem
ebben a pozícióban itt,
Önökhöz néhány szót
szólni, akkor az első szó
részemről a köszönet.
Köszönöm, hogy az
Innovációs Szövetségben
vezető lehettem.

Köszönöm az itt jelenlévő
tagok és tanintézmények
segítségét, támogatását.

Köszönöm a vezetőség, az elnökség bizalmát, végeze-
tül köszönöm a sikert és azt az elismerést, amit az
Önök segítségével elértünk, amit a Szövetség az el-
múlt évek munkájával kivívott és megszerzett.

Azt kívánom, hogy a most megválasztandó új elnök, a
vezetőség és az elnökség a munkát, az innováció
iránti elkötelezettséget a vállalkozások, és a nemzet
javára egyaránt folytassa...”

A továbbiakban az innováció alapját képező szellemi
vagyonról, annak növekedéséről és a szellemi vagyon
tartalmáról beszélt. Álláspontja szerint – Sipos László
véleményével egyezően - a szellemi vagyon négy ténye-
zőnek: a tudásnak, a tehetségnek, a szorgalomnak és
az erkölcsnek a szorzata.
Külön kiemelte, hogy „…a tudást és a tehetséget csak
a jó erkölcs teszi értékké…”

Végezetül „üzenetét” az újonnan megválasztandó elnök,
ill. elnökség felé négy pontban fogalmazta meg:

„1., Az eddigieknél jobban kell támogatni a képzést,
az oktatást és a kutatást, biztosítani kell a folyama-
tos tanulás, ill. az ismeretszerzés lehetőségét. Le-
gyen rangja a tudásnak, és ez legyen az érvényesülés
alapja.

2., Kiemelten kell foglalkozni a tehetségkutatással, a
tehetséggondozással és a tehetségek képességeinek
a kihasználásával.

3., Támogatni kell a közösségi érdekeket szolgáló
törekvéseket, el kell ismerni az emberek szorgalmát,
igyekezetét, vállalkozó szellemét, értékelni és díjazni
kell a kiemelkedő innovációs tevékenységeket.

4., Végezetül talán a legfontosabb, előtérbe kell he-
lyezni az erkölcsformálás feladatát, hiteles emberek-
nek lehetőséget kell adni, mert csak a valódi, puritán,
értékalapú erkölcs teszi lehetővé a szellemi vagyo-
nunk, szellemi tőként gyarapodását.”

Szavait és gondolatait Robert Gilpin amerikai Nobel
díjas közgazdász szavaival zárta: „Az állam működése a
nemzeti elittől, a befolyásos emberektől, illetve cso-
portoktól függ, amelyek meghatározzák az állam
ténykedését. … nem mindegy, hogy a nemzeti elit az
erkölcs, a kultúra, a tudás felelősségpártján áll-e,
tehát a nemzet oldalán, vagy csak a saját érdekeit
képviseli.”

A közgyűlés dr. Szabó Gábort, a Szegedi Egyetem
professzorát választotta meg új elnöknek, aki pohárkö-
szöntőjében a következőket mondta:

„…A program szerint nekem most pohárköszöntőt
kellene mondanom. Egyesek szemében esetleg szép-
séghibának tűnhet az, hogy sem nekem, sem a jelenle-
vők többségének nincsen pohara. Azt javaslom azon-
ban, hogy ne zavartassuk magunkat, mert biztos, hogy
a program készítői is úgy gondolták, hogy a köszöntő a
lényeg, és nem a pohár.

Először szeretnék a megválasztott elnökség és a ma-
gam nevében köszönetet mondani a Közgyűlésnek a
bizalomért. Remélem, hogy a négy év múlva esedékes
Közgyűlés elé olyan beszámolót tudunk majd hozni,
amelyből kiderül, rászolgáltunk a bizalomra.

Nem akarom sajnáltatni magam, de úgy gondolom a
vezetőségben nekem a legnehezebb a dolgom, mert
egy olyan ember örökébe kell lépnem, mint Pakucs
János. Már a folyosón is többen megkérdezték, hogy
vajon most mi következik. Hadd kezdjem a legfontosab-
bal. Kísérleti fizikusként egy dolgot roppant módon meg-
tanultam: a működő rendszerek feltétlen tiszteletét,
azaz azt, hogy ami nem romlott el, azt ne próbáljuk
megjavítani.

Márpedig az Innovációs Szövetség nem romlott el,
ezért egyik fő feladatunk egyszerűen az – már amennyi-
ben ez egyszerű –, hogy továbbvigyük a 16 év eredmé-
nyeit. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy semmi
újat nem tervezünk, hiszen a mai közgyűlésen is hang-
zottak el olyan javaslatok, amelyeket meg kell fontol-
nunk.

Személy szerint például roppant fontosnak tartom, hogy
a Szövetség fokozott figyelmet fordítson az oktatásra.
Meg kell értetnünk a politikával, hogy a műszaki és
természettudományos oktatás – itt nemcsak, sőt nem
is elsősorban a felsőoktatásra gondolok – állapota kö-
zép-, és hosszútávon az ország gazdasági versenyké-
pességének elsőszámú kockázati tényezője.

A Közgyűlésen elhangzott tapsból mindenki következtet-
hetett arra, hogy mi a közösség véleménye leköszönő
elnökünk, Pakucs János munkájáról. Azt gondolom,
hogy az új elnökség nevében is köszönetet kell monda-
nom Jánosnak. Amennyiben végleges visszavonulásról
lenne szó, akkor nagyon nehéz helyzetben lennék, hogy
méltó szavakat találjak.
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Szerencsére azonban csupán arról van szó, hogy el-
nökből tiszteletbeli elnök lesz, ami a mi felfogásunk
szerint nemcsak egy cím, hanem – amint azt az Alap-
szabály módosításnál is mondtam – érdemben számí-
tunk a munkájára. Úgyhogy ne számíts semmi jóra
János, lehet, hogy a papírokat én írom alá helyetted, de
sem tapasztalataidat, sem a munkádat nem tudjuk
nélkülözni.

Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák! Én a rövid köszön-
tőnél frappánsabbat nem tudok elképzelni, úgyhogy
engedjék, engedjétek meg, hogy még egyszer megkö-
szönve a bizalmat, jó munkát kívánjak mindnyájunknak,
és sok innovatív vállalatot az országnak…”

Szövetségünk február 20-ai közgyűlésén, a leadott 163
szavazat (melyből a választmányra leadott szavazatok
közül egy érvénytelen volt) az alábbiak szerint oszlott
meg (részlet a jegyzőkönyvből):

„…Elnökség:
Elnök:
- Dr. Szabó Gábor, 162 szavazat
Általános elnök-helyettes:
- Monszpart Zsolt, 161 szavazat
Alelnök:
- Bolyky János Antal, 162 szavazat
- Koós Attila, 163 szavazat
- Dr. Greiner István, 163 szavazat
- Dr. Ürge László, 158 szavazat
- Vámos Zoltán, 163 szavazat
- Tzvetkov Julián, 163 szavazat
Elnökségi tag:
- Deme Gábor, 163 szavazat
- Frischmann Gábor, 156 szavazat
- Dr. Gyulai József , 162 szavazat
- Thernesz Artur, 163 szavazat

Felügyelő Bizottság:
- Dr. Csapody Miklós , 163 szavazat
- Dr. Papanek Gábor , 163 szavazat
- Jamrik Péter, 163 szavazat

Választmány:
- Dr. Barkóczi István , 140 szavazat
- Benke Ákos, 145 szavazat
- Dr. Bérczi István, 135 szavazat
- Dr. Blaskó Gábor , 150 szavazat
- Dr. Dimény Judit , 154 szavazat
- Falk György, 147 szavazat
- Farkas József, 139 szavazat
- Dr. Frank József , 149 szavazat
- Dr. Hudecz Ferenc, 150 szavazat
- Kazi Károly, 152 szavazat

- Dr. Marosi György, 151 szavazat
- Dr. Molnár Károly, 144 szavazat
- Dr. Palkovics László , 154 szavazat
- Dr. Patkó Gyula , 151 szavazat
- Dr. Rudas Imre, 147 szavazat
- Dr. Ruppert László, 155 szavazat
- Dr. Simonyi Sándor , 141 szavazat
- Szentmiklóssy László, 153 szavazat
- Dr. Vékony Sándor , 135 szavazat
- Szabó Gábor, 133 szavazat
- Völgyiné Nadabán Márta, 129 szavazat
- Wikonkál Éva, 134 szavazat
Választmányra jelöltek:
- Somogyi Miklós, 128 szavazat
- Dr. Pálmai Zoltán , 110 szavazat
- Várkonyi Attila, 102 szavazat

Dr. Harangozó István s.k., szavazatszámláló bizottság
elnöke
Budavári László s.k. szavazatszámláló bizottság tagja
Prim Péter s.k. szavazatszámláló bizottság tagja…”

Szövetségünk tisztújító közgyűlésén megválasztott új
elnök, dr. Szabó Gábor részére több gratuláló levél
érkezett, részlet az NKTH-tól, az MGYOSZ-tól, ill. a
MTESZ-től kapott levelekből:

„Engedje meg, hogy ezúton gratuláljunk a Magyar Inno-
vációs Szövetség elnökének való megválasztásához.
Biztosak vagyunk benne, hogy a magyarországi innová-
ciós tevékenység ösztönzésével a Magyar Innovációs
Szövetség az Ön elnöksége alatt is nagymértékben
hozzájárul majd közös célunk, a magyar gazdaság ver-
senyképességének növeléséhez.
A jövőbeni sikeres együttműködés reményében kívánunk
sok sikert elnöki munkájához

Vass Ilona, ált. elnökhelyettes
Lippényi Tivadar, elnökhelyettes”

„…Ezúton szeretnénk szívből gratulálni Önnek a Magyar
Innovációs Szövetség elnökévé történt megválasztása
alkalmából.
Biztosak vagyunk benne, hogy az Ön személyében is jól
felkészült, e területen nagy tapasztalatokkal rendelkező
vezető és a szakmában elismert szakértő került a Szö-
vetség élére…

Wimmer István, főtitkár”

„…Örömmel értesültünk, hogy a Magyar Innovációs
Szövetség 2007. február 20-án tartott közgyűlésén
megválasztották Önt a Szövetség Elnökévé.
Megválasztásához, a szövetség irányításához a MTESZ
nevében gratulálunk, további sikereket, jó egészséget
kívánunk.
Meggyőződésünk, hogy a MTESZ és a MISZ közötti - a
90’es évekre jellemző - szoros együttműködés új ala-
pokra helyezése, fejlesztése mindkettőnk érdeke. Az
innováció egész spektrumában, benne kiemelten a
regionális innovációs tevékenység fejlesztésében közös
tevékenységünk jelentős eredményeket hozhat…

Dr. Gordos Géza, elnök
Dr. Gagyi Pálffy András, főigazgató”
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A Magyar Innovációs Szövetség Felügyelő Bizottsága
(FB) alakuló ülését 2007. február 20-án tartotta a
Hotel Héliában. Az FB ülésen jelen volt:
- dr. Csapody Miklós,
- Jamrik Péter,
- dr. Papanek Gábor
FB-tag.

A Felügyelő Bizottság ülésén a tagok – nyílt szavazással
– elnököt választottak egymás közül. Ennek eredménye-
képp az elkövetkező négy évre dr. Papanek Gábort tölti
be az FB elnöki tisztségét.

Szövetségünk véleményezte az „ENSZ Éghajlatváltozási
Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőkönyve vég-
rehajtási keretrendszeréről” szóló kormány-
előterjesztést. Az észrevételeket írásos formában meg-
küldtük a Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövet-
ségének.

Részlet a véleményből:

„…A Vezetői Összefoglaló és a törvénytervezet is tar-
talmazza, hogy az állami bevétel további környezetvé-
delmi, üvegházhatást csökkentő beruházásokat gene-
rálhat, ill. a "kiotói egységekkel való gazdálkodásból
származó bevételeket ... az üvegházhatású gázok hazai
kibocsátásának csökkentését célzó tevékenységek,
intézkedések támogatására ....vagy kapcsolódó kutatá-
sokra kell fordítani." (10 § (5), ill. (10) bekezdés).

Itt is célszerű lenne a korszerű technikák, technológiák
fejlesztésének szükségességére, az innovációra is fel-
hívni a figyelmet. Ugyanakkor sem az "A", sem a "B"
változatnál nem látszik annak a garanciája, hogy a ter-
vezett szervezeti feltételek mellett, ez a bevétel valóban
a törvényben deklarált céllal kerül felhasználásra.
Javasoljuk ennek biztosítása érdekében a feltételrend-
szer egyértelmű megfogalmazását…”

A vélemény teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) „Aktuális” rovatában olvasható.

Az EU 2004-ben hozta létre az Európai Védelmi Ügy-
nökséget (EDA), melynek célja egy egységes európai
védelmi politika és piac kialakítása. A szervezetnek Ma-
gyarország is alapító tagja. Az EDA kezdeményezésére
2006. július 1-én a 24 EDA tagállam közül 22 csatla-
kozott az Európai Hadfelszerelési Piachoz (European
Defence Equipment Market, EDEM). A rezsimtől idősza-
kosan távolmaradt Spanyolország és - kormánydöntés
alapján - Magyarország is.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi
Minisztérium, a Külügyminisztérium és az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium között a témában lefolyta-
tott egyeztetés során megállapodás született egy Vé-
delmi Együttműködési Fórum (VEF) összehívására,
melynek ülése 2007. április 3-án lesz. A Fórum célja,
hogy minden érdekelt fél részvételével áttekintse az
EDEM-hez történő csatlakozás várható előnyeit és kihí-
vásait, az eredményes csatlakozás előkészítése érdeké-
ben pedig elősegítse egy közös stratégia és program
kialakítását.

A Védelmi Együttműködési Fórum előkészítése érdeké-
ben egy szakmai egyeztetésre került sor 2007. márci-
us 1-én, a GKM-ben, melyen a Magyar Innovációs Szö-
vetséget dr. Antos László , ügyvezető igazgató képvisel-
te.

Dr. Szabó Sándor bevezetője után, dr. Kovács Géza , a
Magyar Védelmi Szövetség elnöke fejtette ki véleményét
a csatlakozási kérdésről. (A Védelmi Szövetség 40
céget tömörít, melyek 18 ezer alkalmazottat foglalkoz-
tatnak.) Ezután Hideg Mihály, a Hungarian Aviation
Industry Foundation elnöke beszélt a Repüléstechnikai
Klaszter tevékenységéről, előtérbe állítva az innovációt,
újtermék-előállítást. Az előadásokat hozzászólások kö-
vették.

Az IBM Magyarország felsőoktatási-üzleti együttmű-
ködési fórumot szervezett 2007. március 1-jén a Ma-
gyar Tudományos Akadémia székházában. Az esemé-
nyen a Magyar Innovációs Szövetséget Frischmann
Gábor, elnökségi tag képviselte.

Az esemény egyértelműen kidomborította az ipar és a
felsőoktatási intézmények közös érdek-területeit:
- Az ipar elsősorban abban érdekelt, hogy a lehető

legkisebb többlet befektetéssel alkalmazni tudja az
egyetemről kikerülő új kollégákat.

- Az egyetemek abban érdekeltek, hogy a kikerülő
hallgatók elhelyezkedési esélyei kiválóak legyenek.

Bár az esemény egy globális óriás-vállalat megközelíté-
sét mutatta be, akár KKV szinten is levonható következ-
tetések tehetők:
- a végzősökkel kapcsolatban bemutatott igények

messze nemcsak a globális óriás-vállalti elvárásokat
tükrözték, hanem minden innováció és üzlet orientált
cég „idealista” friss szakember elvárását jelenítették
meg. Azok a többletek, amelyeket egy „pusztán
programozói” tudáshoz képest megfogalmazott az
IBM, minden méretű és típusú cég számára komoly
értéket jelentenek.

- a KKV-k számára talán még fontosabb az ügyfél
igényekre érzékeny, és azokat megoldásra konver-
tálni képes, nem túl-specializált szakemberek meg-
szerzése.

A Szegedi Tudományegyetemen (tagintézményünk) a
„Jövő Tanterme” felavatására 2007. február 28-án
került sor. A tanterem felavatásán részt vett Magyar
Bálint, fejlesztéspolitikai államtitkár, az egyetem vezeté-
se nevében Dékány Imre, akadémikus, az egyetem
tudományos rektorhelyettese.

A megnyitón, az anyagi támogató a Microsoft fejlesztési
stratégiájáról és oktatási programjairól, a tanterem fő
feladatairól, a tanárképzésben, a tanártovábbképzésben
és az oktatástudományi kutatásokban betöltött szerepé-
ről hallgathattak előadást a résztvevők.

A tanteremnek már a bútorzata is különbözik a hagyo-
mányos tantermekétől. Falai meleg színűek, a görgőkön
mozgatható asztalok elrendezését gyorsan meg lehet
változtatni az egyéni tanulás, a páros vagy 3-6 fős kis-
csoportos munka feltételeinek megfelelően. A terem
minden egyes asztalához tartozik egy hordozható számí-
tógép, hagyományos notebook, érintőképernyős tábla-
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pc, vagy a legújabb, rendkívül könnyű, szintén érintő-
képernyős ultramobil PC. Az összes számítógép vezeték
nélkül csatlakozik az internetre. A tanári gépről irányítva
egy-négy tanuló számítógépnek képernyőjét lehet a
kivetítőn megmutatni.

A teremben megtalálható a legkorszerűbb interaktív
tábla is, melyen nemcsak tetszőleges multimédia okta-
tóanyag jeleníthető meg, hanem az arra írott, rajzolt
információt is rögzíteni lehet, és a tárolt információt a
megfelelő hordozón akár a tanulók is hazavihetik.

Az Interreg IIIC projekt keretében, „CORINNA - Régiók
együttműködése az innovációért” névvel készült el az
az adatbázis, melynek segítségével jelentősen könnyebb
lesz a jövőben a kutatási projektekhez együttműködő
partnereket keresni Olaszországban, Ausztriában, Szlo-
véniában és Magyarországon.

Az adatbázis egy olyan katalógus, amely egyrészt tar-
talmazza az egyetemek, valamint az egyetemektől füg-
getlen kutatóintézetek és a kutatási tevékenységet foly-
tató vállalkozások nevét, elérhetőségét (cím, telefon,
fax, e-mail, Web-lap), kontaktszemélyét, munkavállaló-
inak számát, az ideiglenes K+F társulásokat (pl. kompe-
tenciaközpontok) és az EU-keretprogramokban való
részvételt, másrészt nemzetközileg összehasonlítható
és egységesített módszerrel mutatja be az adott tevé-
kenységi vagy tudományterületet.

A CORINNA-adatbázisban helyet kaptak a Burgenland-
ban, Stájerországban, Karintiában (Ausztria), Szlovéniá-
ban, Friuli-Venezia-Giuliában (Olaszország) és a Nyugat-
dunántúli régióban (Magyarország) működő és kutatási
tevékenységet folytató vállalkozások, egyetemek, vala-
mint egyéb kutatóintézetek, ami lehetővé teszi az érde-
kelt potenciális kutató partnerek megkeresését.

Az adatbázis a projekt honlapján minden érdekelt szá-
mára közvetlenül és ingyen hozzáférhető: www.corinna-
net.info/db

További információ Molnár Ádámtól kérhető a 214-
7714-es telefonszámon vagy az
adam.molnar@tetalap.hu e-mail címen.

CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht.
gondozásában megjelent az InnoVal innovációs magazin
harmadik száma, amely egyebek között részletesen
beszámol a ValDeal Innovációs Zrt. által szervezett, a
magyar szellemi alkotások piaci hasznosításának, illető-
leg már működő innovatív vállalkozások piacbővítésének
elősegítésére meghirdetett igen sikeres projektről.

A lap másik központi témája az infokommunikáció és az
innováció kapcsolata, többek között az Informatikai
Vállakozások Szövetségének véleményén keresztül rá-
mutatva az összefogás fontosságára.

A magazin interjút is közöl dr. Pakucs Jánossal , a
Magyar Innovációs Szövetség leköszönt elnökével,
valamint beszámol a legújabb hazai és uniós pályázati
lehetőségekről is.

A Magyar Innovációs Szövetség által szervezett 15.
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Ver-
seny I. díjazottja, a 18. EU Fiatal Tudósok Versenyének
különdíjasa, Gilyén András „Mobilos iránytű” c. szoftve-
rének értékesítése 2006. novemberében kezdődött
meg, a Magyar Innovációs Szövetség közreműködésé-
vel.

Az elmúlt negyedévben közel 1500-szor töltötték le ezt
a népszerű programot a t-zones honlapjáról.

A program segítségével, GPS nélkül lehet meghatározni
az észak-déli irányt. A „Mobilos iránytű” szoftver kisebb,
mint 150 kB, és az utóbbi években forgalmazott színes
kijelzős mobiltelefonok szinte bármelyikére letölthető.

Minden nyáron Anglia fővárosában kerül megrendezés-
re a London International Youth Science Forum
(LIYSF), a nemzetközi fiatal „tudósok” találkozója. Ma-
gyarország, a Magyar Innovációs Szövetség tehetségki-
választó programján keresztül, 2004 óta képviselteti
magát a rangos eseményen, melyen minden évben 40
országból, közel 240 diák vesz részt.

A találkozó résztvevői két héten keresztül együtt laknak,
nemzetközi közösséget alkotva, kicserélik ötleteiket és
tapasztalataikat, és ezáltal váltják valóra a Science
Forum célját: mélyebb betekintést nyújtani a tudomány-
ba és alkalmazni azokat az emberiség hasznára.

A Magyar Innovációs Szövetség, a British Council tá-
mogatásával, az idei találkozóra Benke Tamás
MAFITUD-tagot delegálja, aki a 15. Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Versenyen környezetvé-
delmi témával lett díjazott. Magyarországot további két
MAFITUD-tag, Vass Csaba és Tarjányi Zoltán képviseli
a LIYSF-en, akik a 18. EU Fiatal Tudósok Versenyén
nyert különdíjként utazhatnak el a Forum-ra.

Az idei évben július 25. és augusztus 8. között rendezik
meg a London International Youth Science Forum-ot.

Az INNOSTART – mint az INNOREG Regionális Innováci-
ós Ügynökség tagja – ezúton kívánja felhívni a Közép-
Magyarországi Régió vállalkozóinak és egyéb pályázói-
nak a figyelmét az alábbiakra:

- Elkészült az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályá-
zatok benyújtásához szükséges elektronikus kitöltő
programok végleges (hivatalos) verziója. 2007. feb-
ruár 28-tól a GOP-2007-2.1.1/A, a GOP-2007-
2.1.1/B, a GOP-2007-2.1.1/C, a GOP-2007-
2.1.2/B, a GOP-2007-2.1.2/C, a KMOP-2007-
1.2.1/A és a KMOP-2007-1.2.1/B pályázati útmu-
tatói és a kitöltő programok is módosultak.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
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Egyik fontos változás, hogy az útmutatók B6. Egyéb
kizáró okok pontjában „A pályázónak az alábbi köte-
lezettségek mindegyikét kell vállalnia:” rész is módo-
sult.

- A TÁMOP-2.1.3/07/1 pályázat dokumentációjához
tartozó, a pályázati útmutatóban hivatkozott költség-
vetési táblázat, illetve a pályázati adatlap kitöltő
program 2006. február 28-tól elérhető a
www.nfu.gov.hu honlapon.

A pályázattal kapcsolatosan a 06-40-638-638 in-
formációs számon kérhetnek felvilágosítást.
A pályázatok benyújtására továbbra is 2007. márci-
us 30-tól lesz lehetőség.

- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, az EGT és a Nor-
vég Finanszírozási Mechanizmusok felelőse 2007.
február 2-án felfüggesztette a program pályázati ki-
írásának 2006. október-2007. március 31. között
folyamatban lévő 3. fordulóját. A további pályázásra
módosított eljárásrend alapján kerül sor. Az új rend-
szer előreláthatóan 1,5 hónapon belül lép hatályba.

A felfüggesztés céljai:
kétkörös pályázati rendszer bevezetése
a pályáztatási eljárásrend pályázóbarát átalakítása
a folyamatok egyszerűsítése

A Magyar Innovációs Szövetség és az INNOSTART
Alapítvány közös E-learning tanfolyama 2006. de-
cember 1-től indult el, amely az innovációs menedzse-
rek feladatainak elsajátításához nyújt segítséget.

Minden hallgatónak 3 hónapja van a 3 nagy tananyag-
rész elsajátítására és az elektronikus vizsga letételére.
A sikeresen levizsgázott hallgatók elektronikus oklevelet
kapnak a tanfolyam sikeres elvégzéséről.

A képzésre eddig összesen 169 fő jelentkezett be, és
21-n végezték el sikeresen a képzést és részesültek
oklevélben.

A tanfolyam 15.000 forint + ÁFA részvételi díj ellené-
ben végezhető el. A szervezők célja nem a profitszer-
zés, hanem a képzés lehetőleg minden, a téma iránt
érdeklődő számára hozzáférhetővé tétele. Ezért a je-
lentkezési díjat úgy állapították meg, hogy abból fedez-
hető legyen a rendszer fenntartási és üzemeltetési
költsége.

További részletes tájékoztatás Kozma Ibolya, irodaveze-
tőtől kérhető a 382-1505-ös telefonszámon, vagy
innostart@innostart.hu e-mail címen.

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
2007. januárjában együttműködési megállapodást írt
alá a Regionális Fejlesztési Holdinggal az Első Magyar
Üzleti Angyal Hálózat létrehozása érdekében. A munka
gőzerővel folyik, az üzleti angyalok és a vállalkozók (inno-
vatív projektek) adatbázisa napról-napra bővül, és a
partnerkeresés is bíztatóan halad előre.

Megkezdődött az áprilisra tervezett szakmai konferen-
cia előkészítése is, ahol a téma népszerűsítése mellett,
a hálózat tagjai is megismerhetik egymást, valamint az

üzleti angyal hálózat hazai modellje is bemutatásra
kerül.

De kik is azok az üzleti angyalok? Bizonyos vagyonnal,
gyakran üzleti tapasztalatokkal rendelkező magánszemé-
lyek, akik hajlandóak befektetni saját pénzüket és fel-
halmozott tudásukat innovatív, növekedni képes vállalko-
zásokba.

Várják mindazok jelentkezését, akik üzleti angyal befek-
tetéseikhez segítséget kérnek, akik nem találnak ele-
gendő minőségi befektetési lehetőséget, vagy akik egy-
szerűen ki akarják magukat próbálni üzleti angyalként!

További információ a 382-1508-as telefonszámon, vagy
a makra.zsolt@innostart.hu e-mail címen kérhető.

„How to write proposal in Fp7?” címen pályázatíró
tréninget tartott 2007. február 28-án a TranSMEs
projekt keretében, a Tét Alapítvány és az INNOSTART
NÜIK, – mint a TranSMes Konzorcium 2 magyarországi
tagja, – Budapesten.

A tréningen neves külföldi előadók mellett hazai szaka-
emberek is megosztották tapasztalataikat az érdeklő-
dőkkel.
A TranSMEs projekt célja, hogy a csatlakozó országok
és az új tagállamok közlekedési és környezeti szektorai-
ból növelje a kis- és középvállalkozások részvételi ará-
nyát az FP6-os keretprogramban, különösen az
Integrated Projects, a Network of Excellence és a
STREP típusú pályázatokban.

A projekt teljes hossza 2 év, amelynek a teljes költség-
vetése 39 160 . A projektben résztvevő országok:
Bulgária, Hollandia, Lengyelország, Litvánia, Magyaror-
szág, Szlovénia, Törökország.

A tréning célja volt, hogy az FP6. tapasztalatait figye-
lembe véve, gyakorlati példákon keresztül nyújtson
hasznos tanácsokat a sikeres pályázatíráshoz.

Az ingyenes tréningre meghívást kaptak a szektor kis-
és középvállalatai, valamint mindazon potenciális 7.
Keretprogram pályázók, akik a felhívásnak megfelelően
beküldték projektötleteiket a TranSMEs pályázat-
előkészítő felhívására. A rendezvényen lehetőségük nyílt
arra is, hogy személyes konzultációt folytassanak külföl-
di szakértőkkel.

A pályázat-előkészítő felhívás a projektben résztvevő
országok mindazon kkv-inak, kutatási intézményeinek és
egyetemeinek szólt, amelyek a közlekedési vagy a kör-
nyezetvédelmi szektorban tevékenykednek, és terveik
között szerepel, hogy külföldi partnerekkel együttműköd-
ve részt vegyenek nemzetközi kutatás-fejlesztési, inno-
vációs pályázatokban.

A felhívásra benyújtott pályázatok közül a projekt nem-
zetközi szakértői grémiuma kiválasztotta a legjobbakat a
két tematikus területről. Magyarországról 2 pályázat
nyerte el a további támogatást.

A továbbiakban a TÉT Alapítvány és az INNOSTART
segítséget ad a kiválasztott projektötletek benyújtói
számára a legmegfelelőbb projektpartnerek megtalálá-
sában és a teljes EU pályázat kidolgozásában.
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További információ Wikonkál Éva, igazgatótól kérhető a
382-1505-ös telefonszámon, vagy az
innostart@innostart.hu e-mail címen,

Tagintézményünk, az INNOVA Észak-Alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség vezetője, Völgyiné Nadabán
Márta innovációs kerekasztal megbeszélést szerve-
zett az innovatív vállalkozások részére 2007. február
21-én az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség
székházában. A kerekasztal-beszélgetés célja a márci-
usban induló tematikus innovációs képzéssorozat (l.
Várható események c. rovat) felvezetése volt

A megjelent közel 3O résztvevővel három meghívott
előadó osztotta meg a tapasztalatait.

Monszpart Zsolt, a MISZ általános elnökhelyettese
ismertette a Szövetség célkitűzéseit, munkáját, illetve
azokat a szolgáltatásokat, melyek a tagság munkáját
segítik. Felhívta a figyelmet az innovációs szemlélet, az
innováció jelentőségére, kiemelve a kis- és középvállal-
kozások szerepét.

Dr. Ábráham László , a National Instruments ügyvezető-
je az innováció fontosságáról tartott előadást. Az inno-
vációs díjas Bakonszeg Rt. vezérigazgatója, Dr. Kovács
Péter az Rt. innovációs tevékenységét ismertette.

A kerekasztal-beszélgetésen többek között az alábbi
javaslatok hangzottak el:
- az NKTH-s és egyéb pályázatok eddig rendkívül las-

san futottak át, komoly finanszírozási terhet róttak a
KKV-kre. Ezen változtatni kell.

- az NKTH finanszírozza meg a projekt team összeál-
lását is központi pénzből.

- működjön egy klubszerű tapasztalatcserére, ill.
egyetemek és KKV-k kapcsolatépítésre alkalmas in-
tézmény a régióban.

A kis- és középvállalkozásoknak, a gazdaság versenyké-
pességét jelentősen befolyásoló és a foglalkoztatás
alakulásában betöltött fontos szerepére való tekintettel
a Kormány 2007. február 7-ei ülésén elfogadta a kis-
és középvállalkozások fejlesztésének koncepcióját.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium 2005-ben
kezdte meg az Európai Unió kis- és középvállalkozás-
fejlesztési céljaival összhangban – az eddigi hazai, illetve
nemzetközi tapasztalatok és gyakorlat figyelembevételé-
vel – a mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztésére
vonatkozó politika kidolgozását. Véglegesítésére az
Európai Unió 2007-2013-ig terjedő költségvetési perió-
dusában megnyíló uniós fejlesztési források maximális
kihasználása érdekében az Új Magyarország Fejlesztési
Terv elfogadásával és az operatív programok, elsősor-

ban a Gazdaságfejlesztési Operatív Program kidolgozá-
sával összefüggésben került sor.

A 2007-2013 közötti időszakra vonatkozó fejlesztési
politika fő céljai:
a kis- és középvállalkozások jövedelemtermelésének
növekedése, közelítés a fejlett EU tagállamok szintjéhez;
a kis- és középvállalkozások foglalkoztatotti létszámának
növekedése, humán tőkeállományuk minőségének javí-
tása.

Az üzleti környezet javítását célzó politikát kiegészítően
– amelyre vonatkozóan külön program kidolgozása folyik
a tárcánál a jelen koncepció fő célkitűzéseivel össz-
hangban – a pénzügyi programok, a támogatások, a
képzés, oktatás, információszolgáltatás kombináció-
jával kívánják segíteni a kis- és középvállalkozások fel-
zárkózását. A források allokációjára növekvő mértékben
piackonform eszközöket kívánnak alkalmazni, és pénz-
ügyileg fenntartható programok működtetésére törek-
szenek. A források növekedése és az újfajta eszközök
alkalmazása miatt a jelenleginél várhatóan több vállalko-
zást segítenek majd a programok.

Annak érdekében, hogy a stratégia minél szélesebb
körű vállalkozásfejlesztési igényeket öleljen fel, a társa-
dalmi és az államigazgatási egyeztetések keretében
kikérték érdekképviseleti és vállalkozásfejlesztési szerve-
zetek, szakmai szövetségek véleményét.
A koncepciót megtárgyalta az Országos Érdekegyeztető
Tanács Gazdasági Bizottsága és plenáris ülése is, és
azt elfogadta.

Az elfogadott koncepció alapján a tárca intézkedési
tervet dolgoz ki a fejlesztési programok megvalósításá-
ra vonatkozóan.

Az EU 6. kutatás-fejlesztési keretprogramja keretében
működő ForSociety ERA-Net projekt –15 ország rész-
vételével – az egyre népszerűbb előretekintési
(foresight) programokra támaszkodva, a technológiai
fejlődés társadalmi összefüggéseivel foglalkozik és
igyekszik a jövőre vonatkozó stratégiai gondolatokat,
feladatokat megfogalmazni a Bizottság számára.

A hároméves program utolsó évében a projekt nagy
célt tűzött ki, a sokak által bírált ERA (Európai Kutatási
Térség) programjának átalakítására kíván javaslatot
készíteni. Ennek megalapozására már folyamatban
vannak a nemzetközi előretkintési program előkészüle-
tei.

Magyar részről a projekt konzorciumi partnere a Nem-
zeti Kutatási és Technológiai Hivatal. A munkát a ko-
rábbi TEP (Technológiai Előretekintési Program) munka-
társai végzik.

Jelenleg egy nemzetközi Delphi rendszerű felmérés
indul, melyben magyar szakértők is részt vesznek, töb-
bek között a Magyar Innovációs Szövetség elnökségé-
nek és választmányának tagjai.

Gazdasági és Közlekedési
MinisztériumG

Regionális Innovációs Ügynökségek
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A projektről bővebb információ a www.eranet-
forsociety.net honlapon található.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
2007. február 20-án tartotta soron következő ülését,
melyen személyi kérdésekről döntöttek. Megválasztották
a MAB elnökségét és képzési ági és elnökségi bizottsá-
gainak elnökeit.
A MAB elnökségének tagjai:
- Bazsa György DSc, a MAB elnöke (megválasztva

2007. február 5-én)
- Dimény Judit CSc, kollégiumi elnök, alelnök (Szövet-

ségünk választmányi tagja)
- Iványi Károly CSc, kollégiumi elnök, alelnök
- Penninger Antal DSc, kollégiumi elnök, alelnök
- Greiner István CSc, a Felhasználói bizottság elnöke,

alelnök (Szövetségünk alelnöke)
- Hunyady György az MTA levelező tagja, a Pedagó-

gusképzési biz. elnöke
- Szabó Gábor az MTA levelező tagja, a Doktori Bi-

zottság elnöke (Szövetségünk elnöke)

A további tisztségviselők közül
- a Műszaki és Természettudományi Kollégium tagja a

fizika tudámonyok területéről: Szabó Gábor
- az Élettudományi Kollégium tagja a biológia

tudományok területéről: Ormos Pál, az MTA rendes
tagja, az Országos Ifjúsági Tudományos és Innováci-
ós Verseny zsűrielnöke

A bizottsági elnökök első feladata a bizottságok meg-
szervezése, amelynek jóváhagyása szintén a MAB Tes-
tület feladata. Ezt követően lehet megkezdeni a folya-
matban lévő akkreditációs ügyek tárgyalását, amelyeket
a Testület a Titkárság jelentésében áttekintett.

Továbbá, nyilvános ülés keretében az alábbiak kerültek
megtárgyalásra:
- beszámolót hallgattak meg az OKM és a MAB veze-

tése közötti megbeszélésről, amely a stratégiai kér-
désekkel foglalkozott. A felsőoktatás minőségi kér-
dései helyet kaptak a Kormány munkaprogramjában
is,

- az Elnök előterjesztésében áttekintették az intézmé-
nyi akkreditáció aktuális kérdéseit,

- a szervezeti kérdések keretében elfogadásra került a
kibővített elnökségi struktúra, a kollégiumok és a bi-
zottságok rendszere. Egyeztették a bizottsági tagok
kiválasztásának elveit.

„Fehér Könyv a szellemi tulajdon védelméről - 2006”
címmel jelent meg a Magyar Szabadalmi Hivatal és a
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács által az elmúlt
évben útjára indított kiadványsorozat második kötete,
amely csokorba gyűjtve tárgyalja az innováció, az ipar-
jogvédelem és a szerzői jog időszerű kérdéseit.

A kötet fel kívánja hívni a gazdasági élet szereplőinek, a
gazdaságpolitikai döntéshozóknak a figyelmét a tudás-
alapú gazdaságban nélkülözhetetlen szellemitulajdon-
védelmi szemlélet fontosságára.

A XXI. században a nemzetgazdaság versenyképessé-
gének motorját jelenti az újdonságot jelentő, egyedi,
magas minőségi színvonalú termékekben és szolgálta-
tásokban rejlő gazdasági lehetőségek kiaknázása első-
sorban a szellemitulajdon-védelem gazdag eszköztárá-
nak alkalmazásával. Ez az újabb tanulmánykötet teret
biztosít a 2006. év szellemitulajdon-védelmi kihívásainak
elemzéséhez, új szabályozási javaslatok megvitatásához,
hozzájárulva ezáltal a szellemitulajdon-védelmi tudatos-
ság további erősítéséhez.

A kötet ára 3300 Ft (áfával együtt), a 2005-ben kiadott
első kötettel együtt, a két kötet 6000 Ft-ba kerül (áfával
együtt).

A könyv személyesen megvásárolható a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal Ügyfélszolgálatán, (1054 Budapest, Aka-
démia u. 21.), illetve megrendelhető a 474-5561-es
telefonszámon vagy a karoly.david@hpo.hu e-mail cí-
men.

„Szép beszélgetések” a Garibaldi Klubban címmel
jelent meg a Magyar Szabadalmi Hivatal legújabb kiad-
ványa.

A Garibaldi Klub 2003 szeptemberében indult el az
MSZH-ban, melyen egy-egy aktuális, fontos tudomá-
nyos, illetve gazdasági kérdéskör megvitatására került
sor, meghívott el őadók bevezetőjével.

Sodróan változó világunkban hasznos és üdítő lehet
olykor-olykor – Thomas Mann szavával – egy-egy „szép
beszélgetés”: lehetőség okos társak körében újdonsá-
gok és összefüggések megismerésére, higgadt megvi-
tatására.

Hogy miért az itáliai nemzetkovácsoló hős nevét válasz-
tották? A „genius loci” kínálta a névadót, hiszen a múlt
század dereka óta működik a Magyar Szabadalmi Hiva-
tal a Garibaldiról elnevezett utcában.

A Garibaldi Klub "Szép beszélgetéseinek" második évfo-
lyamát összefoglaló kötetben a 2004 szeptembere és
2005 júniusa közötti hét beszélgetés tartalma találha-
tó. A felkért előadók szakmájuk kiválóságai, egyúttal
olyan személyiségek, akik nemcsak kitűnő kutatók, ha-
nem szakmai horizontjuknál távolabb is hajlandók tekin-
teni, technikai, társadalmi és erkölcsi összefüggéseket
tárva fel.

A közel 140 percnyi beszélgetést tartalmazó kötet ára
1800 Ft (áfával együtt).

A könyv személyesen megvásárolható a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal Ügyfélszolgálatán, (1054 Budapest, Aka-
démia u. 21.), illetve megrendelhető a 474-5561-es
telefonszámon vagy a karoly.david@hpo.hu e-mail cí-
men.

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Magyar Szabadalmi
Hivatal
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A Lakástrend & Design kiállítást 10. alkalommal ren-
dezik meg a Műcsarnokban, 2007. március 8 és 11-e
között. A Magyar Szabadalmi Hivatal a hagyományoknak
megfelelően információs standdal vesz részt a
rendezvényen. Itt a Hivatal munkatársai két számítógé-
pes munkaállomással, és nyomtatott tájékoztató anya-
gokkal állnak az érdeklődők rendelkezésére.

A stand a magyar formatervezők és iparművészek
„madeinhungary” című kiállításán a bejárat mellett
balra található. A "madeininhungary" kiállítást a Lakás-
trend kiállítással egy időben rendezik meg a Műcsarnok
mellett felállított, de a Műcsarnokból megközelíthető
sátorban.

Bővebb információ és a teljes programlista, a kiállítás
honlapján található: http://www.lakastrend.hu

1000 Motorkerékpár - történelem + klasszikusok +
technika - Alexandra Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

A motorkerékpárok története karakteres része a 20.
század technika- és kultúrtörténetének. E közlekedési
eszközök java éppen úgy a folyamatos és módszeres
műszaki-, ergonómiai- és formatervezési innovációk
eredménye, mint a ma már kétségkívül elterjedtebb
autóké. Ennek egyik nagyhatású vonala, hogy - akárcsak
az autó - a motorkerékpár a megjelenése után egészen
hamar technikai sporttá vált, és a versenypályákon
kivívott győzelmek igen fontos marketing eszközként
szolgáltak a sorozatgyártásra szánt típusok értékesíté-
sében.

Az autókhoz hasonlóan, a versenyeken való győzelmek
megszerzése az innováció egyik nagy hajtóerejeként
működött a fejlesztésükben, az ebben elért eredmények
pedig átkerültek a sorozatgyártásra szánt típusokba.
Erről, valamint a nagyjából száz év során létrehozott
típusok javának ezer példányáról ad igen érdekes, és a
terjedelem adta lehetőségek között alapos áttekintést
ez a kötet, a bemutatott példányok rövid jellemzésével,
fényképével, a legfontosabb adataival,

Tömör összegzést ad természetesen magukról a nagy
márkákról is, ami számos esetben dióhéjba sűrített
gyártörténetnek is megfelel. Ezekben kitűnően megmu-
tatkozik az a folyamatos vetélkedés, amellyel a különféle
gyártók küzdöttek a piaci pozíciók elnyeréséért, az érté-
kesítési lehetőségek megszerzéséért és javításáért. A
kötet igen tartalmas, érdekes bevezető tanulmányában
olvashatunk arról is, hogyan igyekeztek a fejlesztők
javítani a motorkerékpárok útfekvését, és ezzel azok
menetbiztonságát, valamint kényelmét.

Akit érdekelnek ezek a gépek, az maga is tudja: kezdet-
ben vala a lemezvilla, majd jött a rugalmas felfüggesz-
tés, a teleszkóp, a különféle lengéscsillapítók, majd a
lengővilla, előbb hátul, azután egyes típusoknál elől is.
Megjelentek olyan jószágok is, amelyeken több-kevesebb

burkolat igyekezett az autókéhoz valamelyest hasonló
védelmet biztosítani.

A motorkerékpár soha nem volt pusztán valamiféle
leegyszerűsített és ezért olcsóbb autó-pótlék, hanem
igen jelentős hányadban a saját jogán, a maga sajátos
érdemeinek köszönhetően sikeres közlekedési, sport,
hobbi eszköz. Tudjuk azt is, hogy vannak köztük márkák,
amelyek az idők folyamán kifejezetten kultusztárggyá
váltak. Ilyen talán mindenek előtt az itt is szereplő
Harley-Davidson.

A Harley nem egyszerűen legendás márka, sőt nem is
csupán maga a motorkerékpár megtestesült legendája,
hanem egy kultúra is épült köré. Nagymenő üzletembe-
rek boldogan öltik magukra a Harley-törzs tollazatát,
rituálisan járnak vele, és látogatnak törzsi találkozókat.
(Említsük is meg: Az Alexandra most adott ki róla egy
szó szerint csodálatos, nagyon impozáns albumot A
Harley-Davidson Nagykönyve címmel.)

61 márka szerepel ebben a kötetben. Vannak amelyek-
re már csak az idősebbek emlékeznek: pl. Adler, a cseh
CZ (nálunk „Cetka”), a cseh Jawa, amelyet a kötet világ-
raszóló mérnöki bravúrnak nevez, a DKW, és még
néhány. Vannak itt is jól ismert márkák, és köztük nagy
újjászületés is: a német MZ. Van sok olyan is, amelye-
ket inkább csak az igazi motor-rajongók, valamint a
sport világában otthonosak ismernek.

Azzal kezdtük, hogy a motorkerékpár-típusok java a
folyamatos és módszeres műszaki-, ergonómiai- és
formatervezési innovációk eredménye. Az itt bemuta-
tottak nagyon sok érdekes megoldási elemmel mutat-
ják, bizonyítják ezt. Aki pedig képes műszaki alkotásban
is meglátni a szépet, az egészen bámulatos, csodás
gépeket láthat itt.

Louis J. Freeh: Az FBI főnöke voltam - Nyomozás
mindenki ellen - Jokerex Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

Mindig meggondolkodtató, ha egy könyv akár nyíltan,
akár csak sugalmazva azt ígéri, hogy beavat bennünket
egy olyan szervezet titkaiba, amely a tevékenységének
jelentős részét a nyilvánosság elől rejtve végzi. Termé-
szetesen éppen az a dologban az izgalmas, és ezért
nagyon is vonzó, hogy végre beláthatunk a jól kozmeti-
kázott felszín alá, megismerhetjük a „cég” rejtegetni-, és
nemegyszer szégyellni való cselekedeteit, a rendelteté-
sével és a tevékenységével óhatatlanul is velejáró szeny-
nyesét.

Természetesen az is bolond, aki elhiszi, hogy mindezt
maradéktalanul elénk is tálalják egy könyvben, legalább
is addig, amíg a szóban forgó szervezetnek, ill. a fölötte
állóknak van elegendő hatalma, vagy nyers ereje ezt
megakadályozni. Vannak viszont fokozatok, hogy a kü-
lönböző társadalmi - értsd hatalmi - berendezkedések
közepette meddig mehet el egy szerző abban, hogy
feltárjon ilyen titkokat. Az Egyesült Államokban eléggé
messzire. Azt azért senki se várja, hogy Freeh itt igazán
nagy, féltve őrzött titkokba fogja beavatni, de a könyve e
nélkül is érdekes.

Szakirodalom-figyelõ
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Sajátos, és kétségtelenül sok érdekességet kínáló hábo-
rúsdit, vagy éppen párbajt testesítenek meg az ilyen
könyvek: „te rútul megírtad rólam, hát most én is jól
megírom rólad”. Freeh művéből kiderül, hogy Bill Clinton
korábbi elnök, aki alatt ő az FBI vezetőjévé emelkedett,
a maga könyvében nem kifejezetten áradó szeretettel
és megbecsüléssel nyilatkozhatott róla, ezért itt most ő
mondja el, milyen pocsék főnöke volt neki, és végső
soron a szolgálatnak is Clinton. Természetesen ez nem
pusztán azzal történik, hogy jelzőket aggat rá, hanem a
kettejük szolgálati viszonyának részleteiről, és ennek
részeként a maga tevékenységéről, és annak Clinton
támasztotta akadályairól beszél.

Ez valóban érdekes bepillantási lehetőségeket ad az FBI
működésébe, és egy egészen kicsit még abba is, ho-
gyan működik e hatalmas ország legfelső vezetése.
Kapunk még néhány meghökkentő, sőt kínos információ
morzsát is. Például Freeh elmondja, hogy az 1996-os
elnöki és kongresszusi kampányban óriási összegek
vándoroltak a pártkasszákba, méghozzá olyan aggasztó
forrásokból is, mint a Kínai Népköztársaság, s hogy e
pénzek a legnagyobb mértékben Clinton csapatát segí-
tették. Arról is szól, hogy a kínai titkosszolgálat erőtel-
jesen igyekezett lejáratni a kampányban Clinton ellenfe-
lét.

Amúgy elmondja, talán kissé kicsinyes pletykaként, hogy
midőn Clinton a szaudi koronaherceggel tárgyalt, és
segítséget kellett volna kérnie egy amerikaiak ellen elkö-
vetett merénylet tetteseinek elfogásához, ő inkább a
majdani, amerikai szokás szerinti emlékművéhez, a
leendő Bill Clinton Elnöki Könyvtár javára kért adományt
- ami elég sajátos képet fest egy hivatalban lévő ameri-
kai elnökről. És a hatalom letéteményeseit illetően nem
csak Clintonról kapunk meghökkentő részleteket. Olvas-
hatjuk, hogy midőn büntetőperbe fogták a New-York-i
maffia egyik vezetőjét, a védelem tanúiként olyan közéle-
ti személyiségek sorakoztak fel mellette, mint New York
állam kormányzója, valamint a város több korábbi pol-
gármestere.

Ha valódi, nagy titkokat nem is árul el, érdekes legalább
egy kicsit belelátnunk a világ egyik legnagyobb hatalmú
szervezetének működésébe, néhány akciójába, és olyan
- nekünk is fájdalmasan ismerős - köznapi nyavalyáiba,
mint a költségvetési forrásokért folytatott harc és kun-
csorgás, és olykor a jó működés feltételeinek megte-
remtéséhez szükséges pénz hiánya. Freeh persze
igyekszik emlékművet is állítani magának - ezt nézzük el
neki.

Bill Diffenderffer: Szamuráj Kódex - Az okos, tisztes-
séges és bátor vezető ismérvei - Trivium Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

Kezdjük a végén: ez egy nagyon izgalmas témát boncol-
gató, érdekes és tanulságos mű, amelyet a hibáival
együtt is feltétlenül érdemes elolvasni. Témaválasztásá-
nak legalább az egyik eleme igen merész, és ma (is)
különösen aktuális: mennyire legyen, és főként hogyan
lehet tisztességes egy vállalati vezető.

Már az is nehezen megválaszolható, kemény kérdés,
hogy elsősorban kikkel szemben legyen tisztességes, és
főként miben nyilvánulhat meg - és miben nem! - az ő
tisztessége. Többfelé is felelősséggel tartozik: cége

tulajdonosainak, az alkalmazottaknak, mindazoknak, akik
a cég működésében valamilyen alapon érdekeltek (ter-
jedő angol szóval a „stakeholderek”), valamint a piac
többi szereplőjének, beleértve a fogyasztókat is.

Ezek érdekei pedig sokszor meredeken eltérnek abban,
hogy a vezető mikor milyen döntést hozzon. Vitathatat-
lan az is, hogy olyan piacon, ahol a tisztesség nem
általánosan betartott norma, a tisztességes cég jelen-
tős versenyhátrányba kerülhet másokkal szemben,
legalább is rövidtávon. Kérdés, mit vállalhat fel ebből
egy vezető anélkül, hogy sértse azok érdekeit, akiknek
felelősséggel tartozik döntései következményeiért. Így
talán több is, mint az érdeklődés felkeltését szolgáló
kereskedelmi trükk, hogy a szerző a vezetői tisztesség
elemzéséhez olyan egzotikus párhuzamhoz folyamodik,
mint a szamurájok.

Valójában ez a mű igen jól megállna a szamuráj párhu-
zam nélkül is. Kétségtelen, hogy ez érdekes többletet
ad, de inkább csak annyiban, ahogy egy, a szamurájok
világában játszódó irodalmi művet is olvasunk. Gyengéje
viszont, hogy a legtöbben túl keveset tudnak a szamurá-
jokról ahhoz, hogy azok magatartásának szabályai, az ő
viselkedési és becsületkódexük itt valóban hivatkozási és
viszonyítási alapként szolgáljanak. Az ebben művelt
kevesektől eltekintve, a legtöbbeknek még a méltán
népszerű

A hét mesterlövész c. film mutatott meg valamit a
becsületkódexükből, ám az is csak roninokéból, azaz az
urukat vesztett, a kötelékükből kiszakadt szamurájoké-
ból, s azt is erősen, hollywoodi ízlés szerint idealizálva.
Különösen figyelemreméltó pl., hogy részletesen foglal-
kozik a könyv a vezető érzelmi intelligenciájával, ami a jó
vezető egyik kritikus jelentőségű adottsága, és a kor-
szerű vezetéstudomány egyik igen fontos témaköre.

Ez tökéletesen követhető, és sok hasznos gondolatra
indít, jóllehet a szamurájokról semmit nem tudunk e
tekintetben. Lényegében ez érvényes a könyv valameny-
nyi gondolatmenetére: ha végiggondoljuk mindazt, amit
elmond, sokat megtudunk, és jó esetben még többet
megértünk a vezetés nehéz mesterségéről.

Ehhez akár részben-egészben figyelmen kívül is hagyhat-
juk a szamurájokkal kapcsolatosan itt felvonultatott
hókusz-pókuszt, sokkal inkább az ő ürügyükön bemuta-
tott magatartás formákra, hozzáállásra, gondolkodás-
módra kell figyelnünk - elgondolkodva azon, hogy mit
várnánk ilyen helyzetben a vezetőtől, és főként mit ten-
nénk magunk vezetőként.

Az nem állítható e kötetről, hogy jól összeszedett szak-
könyv. Szerzője, aki sokat próbált, nagy harctéri tapasz-
talatokkal rendelkező vállalati vezető, egyszerűen nem
tud könyvet írni, de hiszen nem is ez a szakmája. Pél-
dául nem tudja, vagy nem törődik vele, hogy az olvasó-
nak ismeretlen fogalmakat először be kell vezetni,
megmagyarázni, és erre alapozva használni azokat a
továbbiakban.

Bölcs, értékes mondanivaló, általában érdekes, de
olykor slampos előadásban - nekem azt a fajta amerikai
szellemiséget képviseli, amelyet úgy jellemezhetünk,
hogy szmokinghoz edzőcipőt húzni. Ettől még igen
hasznos elolvasni.
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Tagsorszám
513.

Innovációmenedzsment
Kooperációs Kutatási Köz-
pont

Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros

Kapcsolat: Dr. Deák Csaba
Telefon: 46/565-242

Fax: 46/565-241
E-mail: deak.csaba@uni-miskolc.hu

Vezető: Dr. Deák Csaba
Telefon: 46/565-242

Fax: 46/565-241
E-mail: deak.csaba@uni-miskolc.hu

A központ fő tevékenysége – az innovációmenedzsment
fő tevékenysége alapján – az alapozó és állapotfelmérő
elemzések végzése, innováció-releváns adatbázisok
kialakítása, az innovációs stratégiák kialakítása, a válla-
lati szervezetfejlesztés, az innovációs marketing, a tu-
dás- és technológia transzfert támogató tudományos,
modellalkotó és adaptív kutatások végrehajtása és
szakmai, tudományos szolgáltatások nyújtása.

Tagsorszám
514.

Icegel Kft.

Székhely: 1027 Budapest
Ezredes u. 5/d

Kapcsolat: Kriston Ákos
Mobil: 20/931-6899
E-mail: kriston.akos@icegel.hu

Vezető: Kriston Ákos
Mobil: 20/931-6899
E-mail: kriston.akos@icegel.hu

Tevékenységi körükbe egy szabadalmazás alatt álló
technika, a jégzselé piaci hasznosítása tartozik.

Tagsorszám
515.

NETWIN
Üzleti Tanácsadó Kft.

Székhely: 1121 Budapest
Zugligeti út 41.

Kapcsolat: Dr. Kovácsné Ihász Anita

Telefon: 392-5078

Mobil: 30/919-6941
Fax: 275-2784

E-mail: ihasz.anita@netwin.hu
Vezető: Dr. Kovácsné Ihász Anita
Telefon: 392-5078

Mobil: 30/919-6941
Fax: 275-2784

E-mail: ihasz.anita@netwin.hu

A cég tevékenysége:
- Üzletviteli tanácsadás: Stratégiai tanácsadás, szer-

vezetfejlesztés, üzletértékelés, projekt menedzs-
ment, piackutatás, megvalósíthatósági tanulmányok,
zöld- és barnamezős beruházások menedzselése.

- EU-hoz kapcsolódó tanácsadás: projekt generálás,
pályázatkészítés, projektmenedzsment, minőségbiz-
tosítás, ex-ante, mid-term és ex-post értékelések.

- Stratégiai szövetségesekhez kapcsolódó tanács-
adás: szövetségek létrehozása és menedzselése

- Általános és vállalatspecifikus tréningprogramok

Tagsorszám
516.

Euromed Consult Bt.

Székhely: 1084 Budapest
Bérkocsis u. 6.

Cím: 8000 Székesfehérvár,
Seregélyesi u. 3.

Vezető: Dr. Keresztury Gábor
Telefon: 30/535-1663
E-mail: keresztury@mail.fmkorhaz.hu

A cég fő tevékenysége új típusú érsebészeti, szilikon
alapanyagú implantátum kifejlesztése az értágulatok
nem invazív kezelésére. Foglalkoznak továbbá ezek gyár-
tásával, marketingjével és forgalmazásával is.

Tagsorszám
517.

Magyar Innovációs
Alapítvány

Székhely: 1036 Budapest Lajos u.
103.

Kapcsolat: Dr. Antos László
Telefon: 453-6572

Fax: 240-5625
E-mail: innovacio@innovacio.hu

Vezető: Dr. Závodszky Péter
Telefon: 209-3535
E-mail: zxp@enzim.hu
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A Magyar Innovációs Alapítvány támogatja az innovációs
tevékenységet, elősegíti az innováció számára kedvező
gazdasági környezet kialakítását.

Az alapítók kiemelkedően fontosnak tartják:

- információs szolgálat létrehozását és működte-
tését az innovációs szervezetek információ-
ellátásának javítása érdekében

- innovációs szolgáltató irodák, ügynökségek felál-
lítását az új kutatási eredmények elterjesztése,
megvalósításuk felgyorsítása érdekében

- a nemzetközi és hazai technológiai know-how
átadás támogatását

- továbbképzések, kiállítások és konferenciák
szervezését

- innovációs menedzsment kurzusok szervezését
- fiatal vállalkozók és kisvállalkozások támogatá-

sát
- fiatal tehetségek felkutatását, kreatív, innovatív

tevékenységek támogatását
- ösztöndíjak alapítását és adományozását az ar-

ra érdemes fiatalok részére
- kiemelkedő innovációs tevékenységek díjazását,

jutalmazását pályázatok kiírása útján.

Tagsorszám
518.

Halászati és Öntözési
Kutatóintézet

Székhely: 5540 Szarvas, Anna-liget 8.

Kapcsolat: Dr. Váradi Lászlóné
Telefon: 66/515-309

Fax: 66/312-142
E-mail: varadia@haki.hu

Vezető: Dr. Váradi László
Telefon: 66/515-300
E-mail: info@haki.hu

Az intézet feladata a vízi ökológia, a halbiológia és az
akvakultúra technológiák területén végzett kutatás. Aktív
pályázati munka eredményeként több hazai és nemzet-
közi konzorciumoknak tagja, ez évtől koordinátora egy
EU által támogatott projektnek. A HAKI az európai
édesvízi halászati kutatás négy vezető intézményének
egyike. Az intézet alapítója és koordinátora az
Akvakultúra Kutatóintézetek Kelet-európai Hálózatának
(NACEE), amely 31 intézetet foglal magába, 13 kelet-
európai országból.

A HAKI tevékenységének három alappillére: 1.
multidiszciplináris kutatás fenntartható termelési rend-
szerek fejlesztése érdekében, nemzetközi együttműkö-
dés keretében; 2. kutatási eredmények gyakorlati elter-
jesztése, információ áramlás elősegítése gyakorlat és
kutatás között; 3. részvétel fejlődő országok lakossága
életkörülményeinek javítására irányuló nemzetközi pro-
jektekben.

A cég mottója: „Kutatás, fejlesztés, oktatás és szakta-
nácsadás vízi erőforrásaink felelősségteljes hasznosítá-
sa és védelme, az egészséges táplálkozás fejlesztése
érdekében.”

(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.

GKM HÍRLEVÉL, 2007. FEBRUÁR

MISZ-KÖZGYŰLÉS – A KORMÁNY SZEREPÉRŐL BESZÉLT EGYED

GÉZA SZAKÁLLAMTITKÁR

MAGYAR HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 21., SZERDA, 11. OLDAL

ELNÖKVÁLTÁS AZ INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉGNÉL

2 PERCES INTERJÚ: SZABÓ GÁBOR A MISZ ÚJ ELNÖKE

„…Tisztújító közgyűlést tartott tegnap a Magyar Innová-
ciós Szövetség (MISZ). A tagok a leköszönő Pakucs
János helyére egyhangúlag Szabó Gábort választották
meg a szervezet vezetőjévé…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 21., SZERDA, 24. OLDAL

TÖRVÉNYVÁLTOZTATÁST SÜRGET AZ MTA VEZETÉSE

„…Az akadémiai törvény megváltoztatását kezdeményezi
a Magyar Tudományos Akadémia vezetése. Az elnökség
véleménye szerint a szervezet átalakításához olyan
szabályra van szükség, amely kevésbé köti a belső mű-
ködést, és lehetővé teszi a gazdaság kihívásaira való
közvetlen reagálást. A kutatóhelyek például korlátlan
rendelkezési jogot kapnának az általuk létrehozott ter-
mékek felett…”

MAGYAR NEMZET, 2007. FEBRUÁR 21., SZERDA, 13. OL-

DAL

NEM JUT ELEGENDŐ PÉNZ AZ INNOVÁCIÓRA

„…Szabó Gábor személyében új elnököt választott teg-
nap a Magyar Innovációs Egyesület. Pakucs János lekö-
szönő elnök szerint az a célkitűzés elérhető, hogy Ma-
gyarország 2013-ban a GDP 1,8 százalékát költse
kutatás-fejlesztésre…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 21., SZERDA, 4. OLDAL

SZELLEMI VAGYONKEZELÉS AZ AKADÉMIÁN

„…Az akadémiai törvény módosítását kezdeményezi a
Magyar Tudományos Akadémia - jelentette be Fábri
György kommunikációs igazgató…
… Az Akadémia az egyre fontosabb szellemi vagyon
kezelésére is figyel…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 21., SZERDA, 14. OLDAL

PÉNZ NÉLKÜL A DÍJNYERTESEK

„…Bonyolult adminisztrációs kötelezettségek és késve
érkező finanszírozási pénzek - ezek voltak az első Nem-
zeti Fejlesztési Terv (NFT) kiemelten jónak ítélt pályázói-
nak enyhén vegyes tapasztalatai. A különböző operatív
programokon sikeresen szereplő projektgazdák közül öt
kapta meg "Az év projektje" díjat…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 21., SZERDA, 2. OLDAL

MA ELFOGADHATJÁK A STRATÉGIÁT

„…A kormány célkitűzése az innováció területén, hogy
megvalósuljon az intézményrendszerek integrációja, a
hatékony közfinanszírozás és a szellemi tulajdon erőtel-
jesebb védelme. Erről Egyed Géza, a gazdasági tárca
szakállamtitkára beszélt a Magyar Innovációs Szövetség
tisztújító közgyűlésén…”
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VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 21., SZERDA, 3. OLDAL

ERŐSÍTENI KELL A GAZDASÁGI RACIONALITÁST

„…FÓRUM. Leginkább a humánpotenciál minőségének
leromlásából ered a magyar gazdaság utóbbi fél évti-
zedben tapasztalható látványos lefelé ívelése…”

MAGYAR NEMZET, 2007. FEBRUÁR 22., CSÜTÖRTÖK, 2.
OLDAL

ŐSSZEL ÚJ MTA-TÖRVÉNY

„…Az MTA helyzetéről és feladatairól, az akadémiai
reformról, valamint az akadémiai törvény módosításáról
tárgyalt Szili Katalin házelnök és Vizi E. Szilveszter MTA-
elnök. Áttekintették az akadémiai törvény szeptemberi
tárgyalásának lehetőségét. (MTI)”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 22., CSÜTÖRTÖK, 6.
OLDAL

VONZÓ KELETNÉMET VÁROSOK

A K + ,F A MUNKAERŐ ÉS AZ INFRASTRUKTÚRA ALAPJÁN IS

LEKÖRÖZI TÉRSÉGÜNKET A VOLT NDK

KLUBRÁDIÓ, 2007. FEBRUÁR 22., CSÜTÖRTÖK

A MIISZ ÚJ ELNÖKE DR. SZABÓ GÁBOR

VG ONLINE, 2007. FEBRUÁR 22., CSÜTÖRTÖK

CSAK A MAGYAR CÉGEK ÖTÖDE INNOVATÍV

VG ONLINE, 2007. FEBRUÁR 22., CSÜTÖRTÖK

MAGYARORSZÁG LEKÖRÖZI A RÉGIÓT SZABADALMAK TERÉN

HETI VÁLASZ, 2007. FEBRUÁR 22., 41. OLDAL

TUDÁS ÉS FELELŐSSÉG

„…Mindenki mondja, hogy az innováció a gazdasági
fejlődés motorja, de még senki nem tudja pontosan,
kinek mit kell tenni az új tudás alkalmazásáért - állítja
Pakucs János mérnök-közgazdász. a magyar innovációs
szövetség alapító elnöke szerint az államnak jobban
kellene támogatni a kutatás-fejlesztést, és hatékonyab-
bá tenni a növekvő források elosztását…”

HETI VÁLASZ, 2007. FEBRUÁR 22., 42. OLDAL

EMBEREN, ÖTLETEK, KAPACITÁSON

„…Több pénz, konkrétabb célok, közös projektek. ez
jellemzi az európai unió 2007-ben megindult hetedik
kutatás-fejlesztési keretprogramját (FP7), amely hét-
éves időtartamra szól…”

HETI VÁLASZ, 2007. FEBRUÁR 22., 42. OLDAL

KÉZIKÖNYV MENEDZSEREKNEK

MŰANYAG ÉS GUMI, 2007. FEBRUÁR 22., 48-51. OLDAL

A BME ŰM ANYAG- ÉS G LUMIIPARI ABORATÓRIUMÁNAK

SZAKMAI TEVÉKENYSÉGE

MŰANYAG ÉS GUMI, 2007. FEBRUÁR 22., 57-58. OLDAL

POLIMERTECHNIKA OKTATÁSA A KECSKEMÉTI FŐISKOLÁN

TOLNAI NÉPÚJSÁG, 2007. FEBRUÁR 22., 1. OLDAL

ÖSSZEFOGVA KELL EGYMÁST SEGÍTENI

HÍR T , RV EGGELI JÁRAT, 2007. FEBRUÁR 23.
ÚJ ELNÖK AZ INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ÉLÉN

KLUB RÁDIÓ, TÖBBET ÉSSZEL, 2007. FEBRUÁR 23.
BESZÉLGETÉS D . SR ZABÓ GÁBORRAL, A MAGYAR INNOVÁCI-

ÓS SZÖVETSÉG ÚJ ELNÖKÉVEL

TRANZIT.HU, 2007.FEBRUÁR 23.
A MAGYAR I SNNOVÁCIÓS ZÖVETSÉG KÖZGYŰLÉSE

TOLNAI NÉPÚJSÁG, 2007. FEBRUÁR 23., 7. OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

PETŐFI NÉPE, 2007. FEBRUÁR 23., 7. OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 23., 8. OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

ÚJ NÉPLAP, 2007. FEBRUÁR 23., 7. OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 23., 5. OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 23., 9. OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

24 ÓRA, 2007. FEBRUÁR 23., 7. OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 2007. FEBRUÁR 23., 7. OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

SZERENCSI HÍREK, 2007. FEBRUÁR 23., 11. OLDAL

ELFOGADTÁK A RÉGIÓS PÁLYÁZATOKAT

SOMOGYI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 23., 7. OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

MAGYAR NEMZET, 2007. FEBRUÁR 23., PÉNTEK, 2. OLDAL

INNOVÁCIÓBAN IS SEREGHAJTÓK VAGYUNK

„…Már negyedik éve csökken az uniót és az USA-t az
innováció terén elválasztó szakadék. Világszerte a skan-
dináv országok és Svájc vezet az újítási szférában, s
nem egy új tagország közelít az EU-átlaghoz – derül ki a
2006-os európai innovációs osztályzat adataiból. Esze-
rint a sereghajtók közé tartozik Magyarország, Török-
ország, Horvátország és Szlovákia…”

HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 23., PÉNTEK, 7.
OLDAL

KEVÉS VÁLLALATNÁL KÖLTENEK INNOVÁCIÓRA

„…Alig van ma innovatív cég Magyarországon – mindez
az Európai Bizottság legfrissebb jelentéséből derül ki. A
testület rangsorolása szerint a világon az ezen területen
élenjárók között található Németország, Svédország,
Finnország és Dánia, valamint a nem EU-tag Svájc,
illetve Japán. A második kategóriába sorolták többek
között Nagy-Britanniát, Hollandiát, Ausztriát, Írországot
és Izlandot is. Magyarország a lassabban haladók kate-
góriájába került…”

NÉPSZAVA, 2007. FEBRUÁR 23., PÉNTEK, M
K

ECÉNÁSOK

LUBJA, 12. OLDAL

MISKOLCI RÉGIÓ MINT TUDÁSKÖZPONT

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 23., PÉNTEK, 5. OLDAL

KEVESET KÖLTÜNK K+ -F RE

HÁTUL KULLOG MAGYARORSZÁG AZ EU INNOVÁCIÓS LISTÁJÁN

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 23., PÉNTEK, 5. OLDAL

FELÁLL AZ EURÓPAI KUTATÁSI TANÁCS
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„…Áldását adta Brüsszel az Európai Kutatási Tanács
(ERC) felállítására. Az Európai Bizottság a formális jóvá-
hagyással együtt a fiatal kutatók támogatására vonatko-
zó javaslatok kidolgozására szólított fel. Csak az idén
közel 300 millió eurónyi támogatást oszt szét az új
szerv, és a következő hét évre összesen 7,5 milliárd
euróval gazdálkodik. A hivatalos felavatásra a február
27-28-ai berlini konferencián kerül sor…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 23., PÉNTEK, 7. OLDAL

EGYÜTTMŰKÖDIK A VERSENYSZFÉRA ÉS A FŐISKOLA

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 24., SZOMBAT, 8. OLDAL

HADIIPAR: NYÍLIK AZ EURÓPAI KAPU

TIZENNÉGYMILLIÁRDOS EDA-BÜDZSÉ – AZ „AKTATÁSKÁSOK”

MÁR NEM ÉLNEK MEG

„…A honi védelmi vállalatok előtt ugyanolyan pályázási
lehetőségek nyílnak, mint a „polgári” szférában,…
…a kifejlesztett képességek katalizátorként hatnak majd
más területekre is, mondotta az FLÜ vezérigazgatója,
Horváth József tábornok a HM FLÜ Technológiai Igaz-
gatóságánál tartott megbeszélésen…”

VASÁRNAPI HÍREK, 2007. FEBRUÁR 25., 17. OLDAL

ÚJABB NEMZETKÖZI FELTALÁLÓI PÁLYÁZAT

EDUPORT, 2007. FEBRUÁR 25.
FEJLESZTÉS - BUDAPEST TÉRSÉGE ÁLL JÓL

INNOVAL, 2007. FEBRUÁR 26., 12-14. OLDAL

INNOVÁCIÓRA ALAPOZOTT NÖVEKEDÉS

INNOVAL, 2007. FEBRUÁR 26., 20-21. OLDAL

HAZAI PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

MAGYAR RÁDIÓ, 2007. FEBRUÁR 26.
ÚJ MAGYARORSZÁG VIDÉKFEJLESZTÉSI PORGRAM

DÉLMAGYARORSZÁG, 2007. FEBRUÁR 26., 10. OLDAL

SZABÓ GÁBOR FIZIKUS AZ INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ÉLÉN

DÉLVILÁG, 2007. FEBRUÁR 26., 10. OLDAL

SZABÓ GÁBOR FIZIKUS AZ INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ÉLÉN

NAPI GAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 26., HÉTFŐ, 1+3. OLDAL

UNIÓS PÉNZESŐ HULLHAT ÁPRILISTÓL

„…Okulva az első nemzeti fejlesztési terv hibáiból, a
korábbinál ésszerűbb bürokratikus rendet dolgoztak ki
az uniós pénzek lehívására a következő hét évben. A kis
összegű pályázatoknál bevezetik a normatív pályázta-
tást: elég kitölteni egy kérdőívet, hogy kiderüljön, az
adott vállalkozás jogosult-e a támogatásra, és nincs
szükség bírálóbizottságra, amely jelentősen lerövidíti az
átfutási időt. Könnyítették a biztosítékokkal kapcsolatos
feltételeket, illetve az új rendszerben lehetővé válik több
biztosíték kombinálása is. Megvalósul az egyablakos
ügyintézés a gazdaságfejlesztési operatív program pá-
lyázatainál, megjelentek továbbá a komplex vállalkozás-
fejlesztési támogatások is…
…Április elején írják ki az akár 500 millió forintos vissza
nem térítendő támogatás megszerzésére is lehetősé-
get adó logisztikai, ipari parkok létesítésére vonatkozó
pályázatokat, de a k+f-es felhívások és a regionális szol-
gáltató központok támogatását célzó intézkedések pá-
lyázatai is ez idő tájt jelennek majd meg…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 26., HÉTFŐ, 18. OLDAL

INTELLIGENS ÖLTÖZÉKEK

„…Új anyagokból készülő, szenzorokkal és informatikai
eszközökkel kibélelt ruhadarabok jelenthetik a ruhaipar
megújulásának irányát…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 26., HÉTFŐ, 18. OLDAL

MEGELŐLEGEZETT REAKCIÓK

„…A szintetikus úton előállított (vagy előállítható) mole-
kulák tulajdonságai, sőt a belőlük képzett vegyületek
reakciói is előre jelezhetők azzal az informatikai megol-
dással, amit a ChemAxon nevű magyar kisvállalkozás
kutatói fejlesztettek ki…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 26., HÉTFŐ, 5. OLDAL

FELAVATJÁK AZ EURÓPAI KUTATÁSI TANÁCSOT

„…A hetedik kutatási keretprogram részeként felállított
testület feladata a közösségi szintű kutatás előmozdítá-
sa lesz. A következő hét évre 7,5 milliárd euróval gaz-
dálkodó szervezet élén egy 22 fős, különböző tagállam-
okból érkező kutatókat tömörítő tanács áll…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 26., HÉTFŐ, 11. OLDAL

EGYRE TÖBB A SZABADALOM

„…A Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) napokban
közzétett jelentése szerint 2006-bon 6,4 százalékkal,
145 300-ra nőtt a szervezethez bejelentett szabadal-
mak száma. A világrangsort továbbra is az Egyesült
Államok vezeti 49 555 bejelentéssel…”

MAGYAR NEMZET, 2007. FEBRUÁR 27., KEDD, 13. OLDAL

INNOVÁCIÓS LEMARADÁSBAN

„…Az Európai Unióban a vállalkozások 42 százaléka
folytat valamilyen formában innovációs tevékenységet,
Magyarországon ez az arány éppen feleekkora – derül ki
a portfolio.hu összefoglalójából. A tíz főnél nagyobb
cégekre kiterjedő Eurostat-felmérés eredményeiből
szembeötlő, hogy a sikeres országokban általában ma-
gas ez a mutató…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 27., KEDD, 6. OLDAL

VERSENYKÉPESEBB LETT AZ EU
„…Jelentős előrelépés tapasztalható az EU-ban az úgy-
nevezett lisszaboni célkitűzések teljesítésében – derül ki
két, tegnap közzétett tanulmányból, amelyek a márciusi
EU-csúcs elé készültek…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 27., KEDD, 1+11. OLDAL

BETILTJÁK A RÉGI IZZÓKAT

NAGY FEJLESZTÉSEKRE KÉNYSZERÜLNEK A NEMZETKÖZI GYÁR-

TÓK

„…Megpecsételődni látszik a hagyományos izzók sorsa:
Ausztrália és az Egyesült Államok után az Európai Unió-
ban is tiltólistára kerülhetnek…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 27., KEDD, 6. OLDAL

DECENTRALIZÁLT MEGOLDÁSOK

NÉMETORSZÁGBAN IS SZÉLES A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉS

ESZKÖZTÁRA

„…Mikrohitel, starthitel, befektetésösztönzés - ezek a
fogalmak nem csak a magyar vállalkozók számára is-
mertek. Németországban sok esetben a magyarorszá-
gihoz sokban hasonlító eszközökkel segítik a kis- és
középvállalatokat vagy éppen a mikrovállalkozásokat. Egy
nagy különbség azért van: a gazdaságfejlesztést Né-
metországban nem központilag, hanem decentralizáltan
valósítják meg…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 27., KEDD, 5. OLDAL

KÖZELEDÉS LISSZABONHOZ
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VÉGRE JAVULNI LÁTSZIK AZ EU GAZDASÁGÁNAK VERSENYKÉ-

PESSÉGE

„…Michael Heise szerint… Ha nem akarjuk, hogy 2010
és 2020 között már választani kelljen a termelékenység
további növekedése és a foglalkoztatottság bővülése
között, akkor gyorsítani kell az innovációs folyamato-
kat…”

TŐZSDEFÓRUM.HU, 2007. FEBRUÁR 27.
MÉG MINDIG SZIGORÚ FELTÉTELEK A GOP-PÁLYÁZATOKNÁL

PETŐFI NÉPE, 2007. FEBRUÁR 27., 16. OLDAL

AZ INNOVATÍV GONDOLKODÁS A TARTÓS VERSENYKÉPESSÉG

ZÁLOGA

ZALAI HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 27., 7. OLDAL

ÖTVENMILLIÓT A PÁLYÁZATOKRA

LOGISZTIKAI HÍRADÓ, 2007. FEBRUÁR 28., 26. OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJAT NYERT A BRUYNZEEL

METRO, 2007. FEBRUÁR 28., SZERDA, 20. OLDAL

A TALÁLMÁNYOK TÖRTÉNETE A TV-BEN

„…Különböző találmányokkal ismerkedhetnek meg a
nézők a Discovery Channel március 3-án induló Talál-
mányok története című új sorozatából…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. FEBRUÁR 28., SZERDA, SZABOLCS-
SZATMÁR-BEREG MEGYE, 26. OLDAL

NÉPSZERŰ A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

„…Az intézményben országos figyelmet érdemlő kutatási
eredmények születnek, főleg az alternatív energiahasznosí-
tás és az agrárfunkcionális kutatás területén.…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 28., SZERDA, 2. OLDAL

TÖBB ADÓT SPÓROLHATNA A PÉNZÜGYI SZEKTOR

„…Oszkó szerint a pénzügyi szektornak érdemes volna a
kutatás-fejlesztésekre (k+f) is koncentrálnia, az ilyen
tevékenységre fordított összeg után ugyanis kedvez-
mény jár a társasági és szolidaritási adó, valamint az
innovációs járulék esetében is. Az OECD kézikönyve
szerint a k+f kapcsolódhat például a home bankinghez
vagy a hitelkockázati és biztosításmatematikai modellek
kidolgozásához...”

NAPI GAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 28., SZERDA, 15+17.
OLDAL

MAGÁNLABORBOOM VÁRHATÓ MAGYARORSZÁGON

„…A Wessling tavaly 1 milliárd forintos nettó forgalmat
bonyolított...
…megalakította a Biomi Kft.-t, amely egy közös vállalko-
zás az FVM Mezőgazdasági Biotechnológiai Kutatóköz-
pontjával és az ott született know-how-t segíti a piac-
ra…”

NAPI GAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 28., SZERDA, 18. OLDAL

MAGYARORSZÁGON LENNE A KÖZÉP-EURÓPAI FIATAL GAZDA

KÖZPONT

… Az innovációban, azaz a fejlesztésben elsődleges
szempont, hogy a fejlesztés eredménye piaci értéket
képviseljen és a fejlesztések a piaci változásokra adott
válaszok, reakciók legyenek. Ezért fontos a fiatal gazdál-
kodók információhoz juttatása, folyamatos szakmai
képzése, ugyanis csak így teremthetők számukra valós
lehetőségek…”

NÉPSZABADSÁG, 2007. FEBRUÁR 28., SZERDA, 7. OLDAL

AGYVISSZASZÍVÁSBAN REMÉNYKEDIK AZ EU
„…Ennek érdekében új, a politikától független testületet
hoznak létre… tegnap jelentették be az Európai Kutatási
Tanács (ERC) megalapítását…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 28., SZERDA, 8. OLDAL

DÉL-DUNÁNTÚL ÉL AZ ADOTTSÁGAIVAL

„…A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara
(PBKIK) kezdettől fogva egyik vezetője és koordinátora
volt a Pécs, az Életminőség Pólusa elnevezésű, innova-
tív gazdaságfejlesztő stratégia kidolgozására alakult
programirányító tanácsnak…
… A kamara elsősorban a k+f és az innovációs folyamat
menedzselésére összpontosította a figyelmét…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 28., SZERDA, 8. OLDAL

KREATÍV KLASZTER: PIACOSÍTÁS ÉS FEJLESZTÉS

„…A kompetencia-központ és a klaszter céljai
1. az egyetemi k+f kapcsolatok feltárása a kulturális és
kreatív ágazatban;
2. az innovatív kultúripari vállalkozások megalakítása,
támogatása és fejlesztése, integrálása a klaszterbe;…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. FEBRUÁR 28., SZERDA, 9. OLDAL

RÉGIÓS KITÖRÉSI PONT: EGÉSZSÉGIPAR

„…A pólusprogram keretében 7-8 milliárd forintos fej-
lesztéssel ösztönzik a tudományos technológiai ered-
mények hasznosítását…”

TEMPUS HÍRLEVÉL, K+F HÍRLEVÉL, 2007. FEBRUÁR

MAFITUD TALÁLKOZÓ - A TEHETSÉG NAPJA

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 1., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL

AZ EU BESZÁLL A KUTATÓKÉRT FOLYÓ KÜZDELEMBE

„…Tegnap hivatalosan megkezdte tevékenységét az
Európai Kutatási Tanács. A 2007-2013 közötti perió-
dusban 7,5 milliárd eurós költségvetésű testület felada-
ta a közösségi szintű társadalmi, gazdasági, környezet-
védelmi kutatások finanszírozása lesz…”

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG, 2007. MÁRCIUS 1., 7. OLDAL

MEGVANNAK A MISKOLC PÓLUS KULCSPROJEKTJEI

TŐZSDEFÓRUM.HU, 2007. MÁRCIUS 1.
AZ INNOVÁCIÓS SEREGHAJTÓK KÖZÖTT KULLOG MAGYAROR-

SZÁG

FIGYELŐ, 2007. MÁRCIUS 1.-7., 7. OLDAL

NEM INNOVATÍVAK A MAGYAR CÉGEK

„…Magyarországon a 10 fősnél nagyobb cégeknek
mindössze a 21 százaléka folytat bármilyen innovációs
tevékenységet, miközben az uniós átlag éppen kétszer
ekkora - derül ki az Eurostat felméréséből. Az arány
Németországban a legmagasabb - 65 százalék-, majd a
sorban Ausztria, Dánia, Írország és Luxemburg követ-
kezik. A másik véglet Bulgária a maga 16 százalékos
mutatójával, ezenkívül a magyar rátát csak Lettországé
és Romániáé múlja alul…”

MAGYAR NEMZET, 2007. MÁRCIUS 2., PÉNTEK, 7. OLDAL

ELRETTENTŐ PÉLDA

WIIW-JELENTÉS: A MAGYAR GAZDASÁGGAL MINDEN RÉSZLE-

TÉBEN BAJ VAN

„…Az Európai Unióban a vállalkozások 42 százaléka
folytat valamilyen formában innovációs tevékenységet,
Magyarországon ez az arány éppen feleekkora. A tíz
főnél nagyobb cégekre kiterjedő Eurostat-felmérés
eredményeiből szembeötlő, hogy a sikeres országokban
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általában magas ez a mutató. Hol marad az állami
ösztönzés?...”

NÉPSZAVA, 2007. MÁRCIUS 2., PÉNTEK, 6. OLDAL

EGY SEGÉLYRE ÉHES POLITIKA

„…Ha majd idehaza tudjuk előállítani az általunk felhasz-
nált energia legalább felét, az majd meghúzza az összes
innovatív ágazatunkat, addig csak összevissza osztogat-
juk a kutatási, fejlesztési forrásokat, s ha majd valóban
számolunk az éghajlatváltozás, az élelmiszerbiztonság
és a modern anyagok használatának kihívásaival, akkor
talán elmondhatjuk, hogy európai fejlődési pályára áll-

tunk…”

MAGYAR HÍRLAP, 2007. MÁRCIUS 5., HÉTFŐ, 11. OLDAL

RÉGI MUNKATÁRSA TÁMADT BODA MIKLÓSRA

„…Munkája során sokan próbálták befolyásolni Boda
Miklóst, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
hajdani vezetőjét. A fizikus a közelmúltban egy bírósági
tárgyaláson tudta meg, ki áll az egyik ellene indított
támadás hátterében…”

NÉPSZAVA, 2007. MÁRCIUS 5., HÉTFŐ, 4. OLDAL

ÚJ SZABÁLYOZÁSOK ELŐTT AZ AKADÉMIA

Intenzív Pályázatkészítő Tréningre kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében

2007. március 8 és10-e között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)

A képzés célja, hogy a résztvevők alaposan megismerjék az EU strukturális politikájának részét képező támogatási
alapokat, közösségi kezdeményezéseket, tisztában legyenek azok prioritási céljaival, az aktuális uniós pályázati kiírá-
sokkal.

A képzés főbb témakörei:
- Az Európai Unió regionális és strukturális politikája, eszközei, támogatási lehetőségek
- A Strukturális Alapok igénybevételéhez szükséges tervezés-programozás
- Programozás az Európai Unióban, a 2007-ben induló II. Nemzeti Fejlesztési Terv /NFT-2./ sajátosságainak

ismertetése, az Operatív Programok és az Akcióterv dokumentumok bemutatása.
- A Strukturális Alapok és a Kohéziós Alap intézményrendszere az Operatív Programokhoz kötve
- Projekttervezési technikák: Projektciklus-menedzsment, Projektek előkészítése
- Projekttervezési technikák alkalmazása
- Pályázatok figyelése, a megfelelő pályázat kiválasztása
- A pályázati kiírás, célok, szempontok, prioritások
- A pályázati tartalom meghatározása
- Partnerépítés, a projekt érintettjeinek azonosítása és elemzése, projekttervezés
- Projekt tervezése - A logikai keretmátrix
- A projektek előzetes értékelése, döntés
- A projektek kidolgozása, a pályázati dokumentáció elkészítése:

1. műszaki feldolgozások
2. gazdasági elemzések
3. pénzügyi elemzések, finanszírozás
4. szerződéses feltételek
5. egyéb feltételek, referenciák.

- A projektek pénzügyi végrehajtása, gazdaságossági elemzések és számítások
- Pályázat elkészítése és benyújtása, pályázati dokumentáció
- Programfinanszírozás és a szerződéskötés feladatai, szabályai.
- Pályázatértékelési módszerek.
- Pályázati esettanulmányok
- A projektek megvalósítása és lezárása
- A projektek végrehajtásával kapcsolatos monitoring, ellenőrzés, értékelés és a projektek lezárása

A képzések gyakorlatorientáltak, amelyet esettanulmányok, egyéni és csoportos feladatok, valós és mintapéldák
ismertetése biztosít. A képzés során lehetőséget biztosítanak személyes konzultációra is.

A rendezvényen történő részvétel előzetes jelentkezéshez kötött, a részvételi díj 44.900 Ft+ÁFA/fő, melyből a
MISZ-tagok 10% kedvezményt kapnak.

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

Az EU 7. Keretprogram „Kis- és közepes vállalkozások” program területén szervez információs napot
a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
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2007. március 12-én 8.30 és 14.00 óra között,
az NKTH Irinyi János Teremben (1117 Budapest, Neumann János u. 1/c)

A rendezvény célja, hogy tájékoztatást nyújtson az EU 2007-2013 közötti 7. Keretprogramjának "Kis- és közepes
vállalkozások” tématerületéről, munkaprogramjáról és az első, KKV-knak és KKV-kat tömörítő szakmai szövetségek-
nek szóló pályázati felhívásokról.

A rendezvényen a program hazai felelősei, illetve a Keretprogramokban részt vett ismert szakértők osztják meg
gyakorlati tapasztalataikat a tisztelt érdeklődőkkel.

Levezető elnök: Polgárné Májer Ildikó, elnök-vezérigazgató, ValDeal Innovációs Zrt.

Részletes program:

9.00 - 9.10 Köszöntő
Gulyás Ágnes, NCP Koordinátor, NKTH

9.10 - 9.30 KKV-k a Keretprogramokban: FP6-os eredmények – FP7-es lehetőségek
Kolossváryné dr. Juhász Györgyi, SME PC, NKTH

9.30 - 9.50 Horizontális pályázati lehetőségek kis- és közepes vállalkozások és KKV szövetségek
részére az FP7-ben
Szeles Ágnes, SME NCP, NKTH

9.50 - 10.10 Kis- és közepes vállalkozások pályázati lehetőségei az FP7 tematikus területein
Dr. Sztaniszláv Dánielné , ügyvezető igazgató, TKI-Ferrit Kft.

10.10 - 10.40 Kis- és közepes vállalkozások pályázati lehetőségei az Emberek programban
Csuzdi Szonja, People NCP, NKTH

11.10 - 11.30 FP7 általános részvételi szabályok, pályázás pénzügyi feltételei
Kürti Veronika, Financial NCP, NKTH

11.30 -12.20 Sikeres pályázók tapasztalatai
Sandoly Szabolcs, projektvezető, Feltalálói és Kutató Központ Kft.
Medina Viktor, projektvezető, Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet

12.20 - 12.40 Magyar KKV részvétel egy bíráló szemszögéből
Oláh Zsuzsanna, ValDeal Innovációs Zrt. munkatársa

12.40 – 13.00 KKV Kapcsolattartó Iroda szolgáltatásai KKV-k részére
Márta Attila, ügyvezető igazgató, Gödöllői Innovációs Központ

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határideje 2007. március 8-a.

A rendezvényre az NKTH honlapján (www.nkth.gov.hu) lehet regisztrálni.

További információ Szeles Ágnestől kérhető az agnes.szeles@nkth.gov.hu e-mail címen, vagy a 484-2968-es tele-
fonszámon.

Pénzforrás Pályázati Szemináriumra kerül sor
Tagintézményünk, a Gazella Kiadó szervezésében

2007. március 13-án, 9.30 és 15:20 óra között a Nemzetek Házában.
(1062 Budapest, Bajza u. 54.)

Program:

Hogyan készítsük GOP beruházási pályázatunkat? (2007-ben 1-500 millió forintra pályázhatunk az új felhíváso-
kon.)

A 2007. évi új pályázati kiírások jelentősen megváltoztak! Változtak a követelmények, a pályázóval szembeni elvárá-
sok, a beugró feltételek, a mellékletek stb. Ugyanakkor az új és komplex pályázati csomagok lehetővé teszik - sőt
megkövetelik -, hogy egyidőben pályázzunk nemcsak pl. a gépbeszerzésre, hanem a hozzá kapcsolódó informatikai
beruházásra, képzésre, munkahelyteremtésre is.

A konzultációt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezető szakértője tartja.

A januárban meghirdetett II. NFT GOP pályázati felhívások:

GOP-2007-2.1.1 Technológiafejlesztés
- Mikro és kisvállalkozások technológiafejlesztése (1-5 M Ft)
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- Komplex vállalati technológiafejlesztés kis- és középvállalkozásoknak (5-50 M Ft)
- Komplex vállalati technológiafejlesztés (50-500 M Ft)

GOP-2007-2.1.2 Munkahelyteremtés hátrányos helyzetű kistérségekben
- Munkahelyteremtő beruházások a hátrányos helyzetű kistérségekben kis- és középvállalkozások számára (5-50

M Ft)
- Munkahelyteremtő beruházások a hátrányos helyzetű kistérségekben (50- 500 M Ft)

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

Ingyenes tréning KKV-k részére az SME to LEAD projekt támogatásával

Ingyenes SME to LEAD tréningre kerül sor 2007. március 20-22-én, Győrben olyan kis- és középvállalkozók szá-
mára, akik szeretnének többet megtudni a 2007-ben indult 7. Keretprogramról vagy pályázni szeretnének, és kí-
váncsiak arra, hogyan írhatnának sikeres pályázatot, illetve azoknak, akik szeretnének többet megtudni arról, hogy a
jelenleg futó 6. Keretprogramos projektjeit hogyan menedzselhetnék jobban.

Az SME to Lead projekt az Európai Bizottság által finanszírozott specifikus támogató akció, melynek célja, hogy elő-
segítse a kis- és középvállalkozások intenzívebb részvételét az EU keretprogramjaiban. Ennek elérése érdekében a
projekt tréningeket szervez, amelyek a résztvevő KKV-kat a keretprogramok által finanszírozott projektek koordináto-
raivá képezik ki.

A tréningek moduljai egymásra épülnek, és minden egyes modul a projektek koordinálásának egy bizonyos vetületé-
vel foglalkozik. A KKV-k – meglev ő tapasztalataik és jövőbeni terveik alapján – maguk vá laszthatják ki, hogy melyik
modulon kívánnak részt venni. Egy tréning összesen három modulból áll.

A 2007. március 20-22-i győri tréningre a http://www.smetolead.org/training.htm weboldalon lehet jelentkezni,
és ugyanitt bővebb információ is elérhető a tréningről, illetve az SME to LEAD projektről.

További információ: Vári Marianna, Tudományos és Technológiai Alapítvány
E-mail: marianna.vari@tetalap.hu, Tel: 1 / 214 – 7714

„3. Stratégiai Innovációs Fórumot” szervez a Global Benchmarking Group Europe nevű szervezet 2007. március
21-22. között Barcelonában, a Hotel Majestic-ben. A konferencia mottója: „Váltsuk az új, kreatív, innovatív ötleteket
üzletre!”

A kétnapos fórumon a világ számos vezetővállalatának – többek között az Alcatel-Lucent, a Procter & Gamble, a
Novartis, a Philips Design, az Ericsson, a Sony, a Nestlé, az Intel stb. – képviselői tartanak előadásokat, betekintést
nyújtva cégük legújabb stratégiai terveibe, ezáltal is segítve a konferencia célját elérni; üzleti kapcsolatokat kialakítani
a résztvevőknek, valamint az innovációs folyamatokat felgyorsítani.
A fórumon valamennyi előadó cég hozzávetőlegesen háromnegyed órában mutatkozhat be.

Részvételi díj (1 fő esetén): 2395 EUR + ÁFA, mely összeg tartalmazza az on-line dokumentációs anyagok megkül-
dését, a teljes ellátást, valamint az esti fogadáson való részvételt.

A konferenciáról bővebb információ kapható: Thomas Durban, telefon: +34 93 245 5224, fax: +34 93 265
0435, e-mail: tdurban@gbg-europe.com, honlap: http://www.gbg-europe.com

„Együttműködés Kanadával az EU 7-es Keretprogramban” címmel szervez tudományos és technológiai informáci-
ós napot a Kanadai Nagykövetség számos helyi és kanadai partner intézménnyel együttműködve 2007. március 27-
én, a Kanadai Nagykövetség épületében (1027 Budapest, Ganz u. 12-14.).

Az információs nap során a résztvevőknek lehetőségük lesz megismerni a Kanadával történő együttműködés szer-
vezett kereteit (EU 7-es Keretprogram, valamint a kevésbé ismert Kanada-EU TéT Egyezmény), és a Kanadában lévő
kiemelkedő kutatási központokat ágazatokra lebontva. Másrészt a magyar előadók tájékoztatást nyújtanak a Ma-
gyarországon kiemelt prioritást élvező ágazatokról és az azokban szerzett együttműködési tapasztalatokról, korábbi
EU-s keretprogramokban.

Az információs nap két legfontosabb célja a konkrét együttműködésre alkalmas területek meghatározása, valamint
projektek megismerése, amelyekbe esetleg kanadai partnerek is bekapcsolódhatnak. Ez a konferencia átfogó képet
ad az EU és Kanada között fennálló tudományos és technológiai megállapodásról, illetve más szervezett keretről,
amely segítheti két vagy több kutatóhely, illetve innovatív vállalat ígéretesnek látszó együttműködését.
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A rendezvényen történő részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, melynek határideje március 20-a. A
jelentkezéseket a korlátozott számban rendelkezésre álló helyek miatt, érkezési sorrendben fogadják el.

A rendezvény levezető elnöke, Závodszky Péter, a Magyar Inovációs Alapítvány elnöke, a Magyar Innovációs Szövet-
ség elnökségi tagja lesz.

További információ, részletes program, valamint jelentkezési lap Bősze Éva, kereskedelmi tanácsadótól igényelhető
a 392-3352-es telefonszámon.

Az INNOVA Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség „Innováció-menedzsment az Észak-alföldön” címmel inno-
váció-menedzsment képzést szervez az Ügynökség székhelyén (Debrecen 4028, Simonyi út 14.), melynek tematiká-
ját úgy állították össze, hogy az innovációs folyamat minden egyes fázisát lefedje és ezáltal az innováció gyakorlatát
közelebb hozza a vállalkozásokhoz.

A 6 modulos képzéssorozat fő témái és időpontjai:
1. Innováció Magyarországon és nemzetközi szinten (2007. március 29.)
2. Projekt- és innováció-menedzsment (2007. április 5.)
3. Üzleti stratégia és tervezés (2007. április 12.)
4. Az innováció finanszírozása (2007. április 19.)
5. Marketing az innovációs folyamatokban (2007. április 26.)
6. Szellemi tulajdonjoggal való gazdálkodás (2007. május 3.)

Bővebb információ és jelentkezés: Gergely Valéria, Tel: 52/524-760, E-mail: vgergely@eszakalfold.hu

A Magyar Területfejlesztési és Vagyonkezelési Társaság (MTVT) 2007-ban is megrendezi az IPAR NAPJAI kereté-
ben 2007. május 8-11. között az Ipari és Innovációs Parkok Kiállítást.

Az MTVT törekvése, hogy egyfelől segítsen a hazai közép és kis vállalatoknak abban, hogy tájékozódási fórumot
találjanak tervezett fejlesztéseik potenciális helyszínei kiválasztásában. Másrészt hogy előmozdítsa az egyes ipari
parkoknál alkalmazott legjobb módszerek „best practice” egymás között ismertté válását és terjedését.

A korábbi évek gyakorlatának megfelelően az MTVT partnereinek egyedi megjelenését, társkiállítóként igény szerint
4 m2 ill. 6 m2, igény esetén 8 m2 stand mérettel tervezi, egységes alapinstallációval. Az alapinstallációt is magá-
ban foglaló m2 áru: 44.000 Ft/m2 áfa nélkül, ami a minimális terület (4 m2) esetén 176.000 Ft + 20 %ÁFA költ-
séget jelent.

A hagyományokhoz híven tervezzük továbbá az ipari parkok csoportos, saját tablóval való költségkímélő megjelené-
sét, mely esetben az MPVT látja el a szakmai képviseletet. Ezen csoportos képviseleti forma egységesen: 64.000
Ft /park +ÁFA.

Jelentkezési határidő: 2007. március 14-ig jelezzék.

További információ: Andriska Anikó, főtitkár
tel.: 201-7883, e-mail: inverg@mgx.hu

MedTech investing Conference néven rendeznek befektetési konferenciát 2007. május 16-17-én az USA-beli
Minneapolisban. A konferencia központi témája a kockázati előrejelzés: eligazodás a medtech befektetések világá-
ban:
- Milyen változásokat látnak az iparban az orvosi műszerek befektetői?
- Milyen feljövő technikákra figyelnek fel?
- Mire alapozzák a befektetők a befektetési döntéseiket?
- Hogy értékelik ma a vállalatok globális terjeszkedését?

Az ülés elnökei:
- Steve Shapiro, technológiai társ, Galen Associates & Advanced Technology Ventures
- Dave Stassen, ügyvezető igazgató, Split Rock Partners
- Jonathan Silverstein, korlátlan felelősségű társ, OrbiMed Advisors LLC
- David Milne, üzletvezető társ, SV Lifesciences

További információ és regisztráció: http://ibfconferences.com/ibf/viewdetails.asp?lstconfname=192
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„INTERTECH 2007 nemzetközi business-to-business partnerségi rendezvény a technológiaorientált cégeknek“
címmel kerül megrendezésre egy börze 2007. május 21 és 23-a között a holland Flevoland tartományban,
Lelystad-ban.

A rendezvény egy kooperációs börze technológiaorientált vállalkozások, szolgáltatók és kutatásiirányzatok részére;
széles körű közvetítés az első lépéstől a piacra jutásig, az alábbi ágazatokban:
- Információ és kommunikációtechnológia
- Orvos-technika, Egészséges életmód, Élettudomány
- Környezettechnológia és szolgáltatás
- Víztechnológia
- Kompozitok és új anyagok
- Elektrotechnika és fémfeldolgozás
- Logisztika és anyaggazdálkodás.

Regisztráció és a kiállításról bővebb információ: www.intertech2007.com

A részvételi díj, 2007. március 31-éig történő jelentkezés esetén ingyenes, május 1-ig 95 Euro, május 1-től pedig
190 Euro.

További információ: Magdalena Kudlinski, Tel.:0049/5141-27-99-65, Mobil: 0049/175-828-5581, E-Mail:
Magda.Kudlinski@t-online.de

A Licensing Executives Society (LES) nemzetközi konferenciát rendez 2007. június 17-20. között a svájci Zürich-
ben. Az üléseken a szellemi tulajdon innovációjának, védelemének és felhasználásának folyamata kerül a középpont-
ba.

A műhelytalálkozókon ezeket kiegészítő témákat dolgoznak fel a gyógszerészet, az élettudományok, a vegyipar, az
energia és a környezet, valamint a fejlődő országok kérdéseit is érintve.

További információ, részletes program és regisztráció: http://www.lesi2007.org/0101.html

Az oroszországi Dubnában kialakításra kerülő „orosz Szilícium-völgy”, a különleges ipari zóna és tudományos köz-
pont fejlesztése a 2007-es év jelentős nemzetközi projektje. A dubnai kiemelt gazdasági övezeten belül létrehozták
az Orosz Programozási Központot. A program nemzetközi jelentőségű, már több multinacionális cég jelent meg a
piacon (pl. Boeing, AMD, Luxoft), ezért a magyar szervezetek számára is fontos lenne a megjelenés.

A Nemzetközi Technológiai Közhasznú Társaság (NT Kht.) szeretne tevékenyen részt venni egy Magyar Kereske-
delmi és Innovációs Központ létrehozásában Dubnában, mely ernyő szervezetként működve támogatást nyújthat a
magyar innovatív cégek orosz piacon történő megjelenéséhez.

A Központ kialakítását megelőzően a Magyar Innovációs Szövetség és az NT Kht. szeretné felmérni azon vállalkozá-
sok körét, amelyek érdekeltek lehetnek a Dubnában való megjelenésben, ill. a dubnai projektben részt kívánnak ven-
ni, tevékenységük megalapozásához képviseletre van szükségük.
A Dubnai tudományos központtal, a különleges gazdasági övezettel és az orosz programozási központtal kapcsolat-
ban bővebb információ: http://naukograd.dubna.ru/

Jelentkezés és további információ Szövetségünk titkárságán kérhető a 453-6572-es telefonszámon vagy az
innovacio@innovacio.hu e-mail címen.

Tagintézményünk, az INNONET Innovációs és Technológiai Központ „Egy íróasztal, egy vállalkozás” – INNODESK
címmel új projektet indított a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal – Baross Gábor Regionális Innovációs Program
támogatásával.

Az INNODESK célja, hogy egy-munkahelyes, inkubátor szolgáltatást nyújtson innovatív, induló vállalkozások számára.
Egy éven keresztül mindezek ingyenes irodahasználatot, széles sávú internet-elérhetőséget, teljes irodai infrastruk-
túrát foglalnak magukba, amelyek nagy segítséget nyújthatnak egy kezdő vállalkozás számára. Az inkubátorház négy
vállalkozás számára a következő szolgáltatásokat is elérhetővé teszi: előadó, tárgyaló, audiovizuális eszközök haszná-
lata, jogi, cégvezetési és marketing tanácsadás.

Pályázati felhívások

Pályázati felhívások
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Az első fordulóban ötletgazdák pályázataikat decemberig, a meghirdetésben szereplő űrlapon és hozzá csatolt
önéletrajz kíséretében nyújthatták be. A pályaműveknek tartalmaznia kellett az innovatív ötlet tömör leírását, előnye-
it, megvalósíthatóságát és piacképességét.

A beérkezett pályázatok alapján januárban megvalósult a kiválasztás első üteme, ahol a jelöltek a felkért független
szakmai zsűri előtt prezentálták projektjüket.

A meghallgatás során a következő fő szempontokat vették figyelembe: az eredetiséget, menedzselhetőséget, és az
ötletgazda prezentációs képességét, valamint INNODESK-kel szembeni elvárásokat. A meghallgatottak közül két
pályázó kapott helyet az INNODESK inkubátorban. A biztosítási alkuszok hálózatát fejlesztő vállalkozó és az alternatív
hajtású járművekre alapozott rendezvénysorozatot kidolgozó egyetemi hallgatók 2007. januárban foglalhatták el
helyüket íróasztalaiknál.

További két hely betöltésére az INNONET 2007. első negyedévében ismételten pályázatot hirdet, melynek beküldé-
sének határideje: 2007. március 19.

A pályázati feltételekről bővebb információ a http://www.innodesk.net honlapon olvasható.

A Richter Gedeon Nyrt. „Richter Témapályázat” címmel tudományos kutatási tevékenységek támogatására pályáza-
ti felhívást tesz közzé.

A pályázat célja: a kutatók gyógyszeripari tárgyú, nemzetközi színvonalú innovációinak felkarolása, és kutatási ered-
ményeik gyakorlati megvalósításának elősegítése.

A pályázat tárgya: gyógyszercélpont felfedezésére, azonosítására, validálására szolgáló kutatási témajavaslat és
megvalósítási terv kidolgozása.

A kutatási témajavaslatnak egy konkrét gyógyszercélpontra (targetre) kell irányulnia, amely adott idegrendszeri kór-
kép kezelésében releváns lehet. (Pl. Dopamin D4 antagonista a skizofrénia kezelésére)

A megvalósítási tervnek ismertetnie kell a javasolt kutatási tevékenységet, az elvégzendő feladatokat, részfeladato-
kat, és azok várható eredményeit, továbbá be kell mutatnia a kutatási munka idő-, és költségtervét, továbbá a pá-
lyázó és az esetleges közreműködők személyét stb.

A pályázat nyílt jellegű. A Richter Gedeon Nyrt. olyan magyar, illetve külföldi K+F tevékenységet végző természetes
személyek, jogi személyek illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek,
intézmények jelentkezését várja, akik a pályázat elnyerése esetén a részletes pályázati kiírási feltételekben megfo-
galmazottaknak eleget tudnak, illetve kívánnak tenni.

A pályázat két, egymásra épülő fordulóból áll. Az első fordulóból továbbjutó pályázóknak a kutatási javaslatot egy
részletesebb megvalósítási tervvel együtt kell személyesen prezentálniuk a bíráló bizottság előtt.

A pályázat beadásának határideje: 2007.április 6.

A részletes pályázati kiírás a Richter Gedeon Nyrt. honlapján (www.richter.hu) olvasható.

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

Pályázati felhívások
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