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A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

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

1036 Budapest, Lajos u. 103.
Ügyvezető Igazga-
tó

453-6470 pakucsj@olajterv.hu

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

Tszv. Egyetemi
Tanár

62/544-
273

gszabo@physx.u-szeged.hu

Monszpart Zsolt Általános elnök-
helyettes

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

vezérigazgató-
helyettes

437-7260

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

Vezérigazgató 355-2493 mail@covent.hu

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

K+F Igazgatóhe-
lyettes

431-4102
431-5689

i.greiner@richter.hu

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

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

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

Vezérigazgató 452-5750 tzvetkov.julian@mfbinvest.hu

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

Vezérigazgató 666-6195

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

Alelnök 399-1157

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

Igazgató 460-9200 deme.gabor@innomed.hu

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

Vezető tanácsadó 465-2070 frischmann.gabor@aam.hu

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

Elnök 392-2224 gyulai@mfa.kfki.hu

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

Technológia- és
projektfejlesztés
igazgató

23/552-245 athernesz@mol.hu

Dr. Závodszky Péter Magyar Innovációs
Alapítvány elnöke

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

Igazgató 209-3535 zxp@enzim.hu

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

SZERVEZET KÉPVISELŐ

Magyar Akkreditációs Bizottság Dr. Szabó Gábor, Dr. Greiner István, Dr. Stern Pál,
Dimény Judit

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

A Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével létrejött szervezetek

SZERVEZET VEZETŐ CÍM TELEFON FAX

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

52-414-350 52-414-350

Debreceni Innovációs és Műszaki Fejlesztési
Alapítvány

Dr. Borsos János 4026 Debrecen,
Attila tér 3. 52/349-489 52/349-529

CHIC Közép-magyarországi Innovációs
Központ Kht.

Hantos Zoltán
Károly

2040 Budaörs,
Gyár u. 2.

23/887-500 23-887-501

INNONET Innovációs és Technológiai
Központ Kht

Budavári László 9027 Győr,
Gesztenyefa u.4.

96-506-900 96-506-901

INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs
Központ Alapítvány

Wikonkál Éva 1519 Budapest 382-1500 382-1510

Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai
Transzfer Centrum

Dr. Lehoczky László 3515 Miskolc,
Egyetemváros

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

INNTEK Kht. Fülöp Gábor 3300 Eger,
Faiskola u. 15. 36/516-701 36/516-700

Magyar Innovációs Alapítvány Dr. Závodszky Péter 1036 Budapest,
Lajos u. 103. 453-6572 240-5620

Magyar Innovációs Klub Zettwitz Sándor 1036 Budapest,
Lajos u. 103. 453-6572 240-5620

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

Veszprémi Regionális Innovációs Centrum
Kht., VRIC

Sztojalovszky Béla 8200 Veszprém,
Wartha Vince u. 1.

88/564-130 88-564-130

Innovációs és Technológiai Fejlesztési
Központ Kht.

Hofbauer József 7630 Pécs, Finn u. 1/1. 72/526 101 72-526-108

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

1036 Budapest,
Lajos u. 103.

453-6572 240-5620

zsolt.monszpart@ericsson.com

laszlo.urge@thalesnano.com

zoltan.vamos@lighting.ge.com
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Magyar Innovációs
Szövetség

K ö z l e m é n y

A Magyar Innovációs Szövetség 2007. február 20-i közgyűlésén örömmel üdvözölte a GKM
szakállamtitkárának azt a bejelentését, mely szerint a kormány másnap várhatóan elfogadja
Magyarország középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégiáját.

Szövetségünk aggodalmát fejezi ki, ugyanis a régóta várt stratégiát a kormány nem fogadta el.
A stratégia utolsó változatát, amelyet véleményezésre megkaptunk – ellentétben a korábbi
anyagokkal, amelyek másfél év alatt közel 30 változatban készültek el úgy, hogy közben érdem-
ben nem javultak –, elfogadásra javasoltuk. Bár bizonyos konkrétumok még ebből a változatból
is hiányoznak, úgy gondoljuk, hogy ezek a kérdések az intézkedési tervben – melynek elkészíté-
séhez felajánlottuk szakmai segítségünket – pontosíthatók, ezért nyomatékosan kérjük a kor-
mányt, hogy a fejlett nyugat-európai országokhoz való felzárkózás alapfeltételét jelentő innováci-
ós stratégiáját minél hamarabb fogadja el!

Budapest, 2007. március 18.

a Magyar Innovációs Szövetség elnöksége nevében
Dr. Szabó Gábor

2007. március 12-én, a Magyar Innovációs Szövetség
székhelyén alakuló ülést tartott a Szövetség új elnöksé-
ge.

1, Az elnökség jóváhagyta, ill. tudomásul vette a leg-
utóbbi ülés óta elvégzett munkáról szóló beszámolót,
melyet dr. Szabó Gábor , a Szövetség elnöke terjesztett
elő:

1, Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, Magyar
Innovációs Nagydíj Pályázat, egyéb pályázatok, tanfo-
lyamok:
- A 16. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségku-

tató Verseny bírálóbizottsága jan. 19-én 62 pályáza-
tot fogadott el. Prim Péter, marketing igazgató, feb-
ruár 8-9-re szervezte meg a fiatalok számára a sza-
badalomkutatást. Megkezdődött a zsűritagok és a fia-
talok közötti személyes konzultációk szervezése is,
melyekre március végén kerül sor.

- A 15. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségku-
tató Verseny I. díjazottja, Gilyén András „Mobilos
iránytű” c. szoftverének értékesítése 2006. novem-
berében kezdődött meg, a Magyar Innovációs Szövet-
ség közreműködésével. Az elmúlt negyedévben közel
1500-szor töltötték le ezt a népszerű programot a t-
zones honlapjáról.

- Minden nyáron Anglia fővárosában kerül megrende-
zésre a London International Youth Science Forum
(LIYSF), a nemzetközi fiatal „tudósok” találkozója. A
Magyar Innovációs Szövetség, a British Council tá-
mogatásával, az idei találkozóra Benke Tamás
MAFITUD-tagot delegálja. Magyarországot további két
MAFITUD-tag, Vass Csaba és Tarjányi Zoltán képvi-

seli a LIYSF-en, akik a 18. EU Fiatal Tudósok Verse-
nyén nyert különdíjként utazhatnak el a Forum-ra, me-
lyet július 25. és augusztus 8. között rendeznek.

- A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács ülésére dr.
Csermely Péter elnökletével 2007. január 24-én ke-
rült sor a Professzorok Házában. Az ülésen a Magyar
Innovációs Szövetséget dr. Pakucs János , míg a
Magyar Innovációs Alapítványt dr. Antos László kép-
viselte.

- 2007. február 13-án lezárult a XV. Magyar Innová-
ciós Nagydíj pályázat első szakasza. A Magyar Inno-
vációs Alapítvány által meghirdetett pályázatra 54 pá-
lyamunka érkezett be. A zsűriülésre 2007. március
7-én került sor. Az ünnepélyes díjátadásra április 4-én
kerül sor az Országházban, a Nagydíjat dr. Szili Kata-
lin az Országgyűlés elnöke nyújtja át.

- A Magyar Innovációs Szövetség és az INNOSTART
Alapítvány közös E-learning tanfolyama 2006. de-
cember 1-től indult el, amely az innovációs mene-
dzserek feladatainak elsajátításához nyújt segítséget.
A képzésre február végéig összesen 169 fő jelentke-
zett be, és 21-n végezték el sikeresen a képzést és
részesültek oklevélben.

2, Állásfoglalások, véleményezések, tanulmányok:
- 2007. január 31.: A MISZ véleménye az egyeztetés-

re bocsátott GOP Akciótervekről
- 2007. február 5.: A MISZ véleménye az egyes ipar-

jogvédelmi törvények módosításáról szóló kormány-
előterjesztésről

- 2007. február 6.: A MISZ véleménye a Kormány
középtávú tudomány-, technológia- és innováció-
politikai (TTIP) stratégiájának tervezetéről

- 2007. február 28.: A MISZ véleménye az ENSZ
Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói
Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló
kormány-előterjesztésről
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Ezek az állásfoglalások a www.innovacio.hu internetes
portálon olvashatók.

3, Regionális események:
- A Magyar Innovációs Szövetség regionális igazga-

tói, dr. Antos László , Szövetségünk ügyvezető igaz-
gatója részvételével, találkozót tartottak 2007. ja-
nuár 25-én, a CHIC Közép-magyarországi Innovációs
Központban, Budaörsön.

- Az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Ta-
nács 2007. február 12-én, dr. Patkó Gyula , a Mis-
kolci Egyetem rektora, az Innovációs Tanács elnöke,
Szövetségünk elnökségének tagja vezetésével ülése-
zett a Miskolci Egyetem Szenátusának Dísztermében.
Az Innovációs Tanács ülésén, mint a Tanács tagjai,
Szövetségünk több tagintézményének vezetője vett
részt, valamint dr. Siposs István reg. igazgatónk is.

- Tagintézményünk, az INNOVA Észak-Alföldi Regionális
Innovációs Ügynökség vezetője, a Magyar Innovációs
Szövetség Választmányának tagja, Völgyiné Nadabán
Márta, innovációs kerekasztal megbeszélést szer-
vezett az innovatív vállalkozások részére 2007. feb-
ruár 21-én az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség székházában. A kerekasztal-beszélgetés célja
a márciusban induló tematikus innovációs képzésso-
rozat felvezetése volt. Monszpart Zsolt, a MISZ álta-
lános elnökhelyettese ismertette a Szövetség célkitű-
zéseit, munkáját, illetve azokat a szolgáltatásokat,
melyek a tagság munkáját segítik.

4, egyéb:
- A Gazdaságfejlesztési Operatív Program keretében

január 30-án jelent meg az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv (ÚMFT) két első pályázati kiírása. Szövetsé-
günk az összegyűjtött tagintézményi véleményeket ja-
nuár 18-án eljutatta az NFÜ Gazdasági Versenyké-
pesség Operatív Program Irányító Hatóságának. A ja-
vaslatok megvitatására az NFÜ-ben 2007. január 22-
én került sor. A találkozón a Magyar Innovációs Szö-
vetséget dr. Szabó Gábor , általános alelnök képvisel-
te.

- ELTE Innovációs Napot tartott az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Tudományszervezési, Pályázati és
Innovációs Központ Tudás- és Technológiatranszfer
Irodája 2007. január 30-án, az Eötvös Loránd Tudo-
mányegyetem lágymányosi kampuszán. Az 1. Plenáris
ülés levezető elnöke dr. Pakucs János , Szövetségünk
elnöke volt.

- A Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsé-
ge IX. Közgyűlésére 2007. január 31-én került sor az
MGYOSZ székházában. A közgyűlésen a Magyar Inno-
vációs Szövetséget Monszpart Zsolt elnökségi tag
képviselte.

- A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Plénumának alakuló ülését 2007. február 5-én
tartották a Professzorok Házában, majd 2007. feb-
ruár 20-án személyi kérdésekről döntöttek. Megvá-
lasztották a MAB elnökségét és képzési ági és elnök-
ségi bizottságainak elnökeit. A MAB elnökségének
tagjai között szerepel: Dr. Szabó Gábor , Szövetsé-
günk elnöke, Dr. Greiner István, Szövetségünk alel-
nöke, valamint Dimény Judit, Szövetségünk választ-
mányi tagja.

- A Pro Progressio Alapítvány nagy érdeklődés mellett
mutatta be a dr. Pakucs János és dr. Papanek Gá-
bor által szerkesztett – újdonságnak számító – „Inno-
vációs folyamatok szervezése c. tankönyvet, ill. szak-
könyvet, 2007. február 7-én, a BME Oktató Klubjá-

ban. A szakkönyvből március elejéig már több mint
60 db-ot adott el Szövetségünk, ill. a Műegyetemi Ki-
adó.

- Az ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesz-
tési Kht. új feladatainak ismertetésére és jövőbeni
terveinek egyeztetésére 2007. február 13-án került
sor az ITDH Központban. Az egyeztetésen a Magyar
Innovációs Szövetséget Bolyky János Antal, főtitkár
képviselte.

- A Védelmi Együttműködési Fórum előkészítése érde-
kében szakmai egyeztetésre került sor 2007. márci-
us 1-jén, a GKM-ben, melyen a Magyar Innovációs
Szövetséget dr. Antos László , ügyvezető igazgató
képviselte.

- Az IBM Magyarország felsőoktatási-üzleti együtt-
működési fórumot szervezett 2007. március 1-jén a
Magyar Tudományos Akadémia székházában. Az
eseményen a Magyar Innovációs Szövetséget
Frischmann Gábor, elnökségi tag képviselte.

5, Közgyűlés:
A Magyar Innovációs Szövetség 2006. évet záró, és
egyben tisztújító közgyűlésére 2007. február 20-án
került sor Budapesten, a Hotel Hélia Konferencia Ter-
mében. A közgyűlésen átadásra kerültek a Magyar
Innovációs Szövetség 2006. évi média díjai is, melyek-
ben a Duna Televízió „Váltó” c. gazdasági műsor szer-
kesztősége, valamint Pekár Erzsébet, a Magyar Távira-
ti Iroda vezető munkatársa részesült, A közgyűlés
szakmai részében Egyed Géza, a Gazdasági és Közle-
kedési Minisztérium (GKM) szakállamtitkára tartott
korreferátumot, „A kutatás és az innováció irányítási,
finanszírozási rendszere a 2007. évben” címmel.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2006. évi beszá-
molót, majd a tisztújításra került sor, ahol a közgyűlés
új elnökségi és választmányi tagokat választott. Az idei
közgyűlés rekordszámú résztvevő jelenlétében zajlott, a
279 szavazó tagból 188 tagvállalat vett részt.

Az elnökség jóváhagyta a 13 új tag belépését, melyek
az alábbiak
- IFUA Horváth & Partners Consulting Kft.
- HILASE Fejlesztő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
- Papanek Gazdasági Szolgáltató Bt.
- Corvinus Kockázati Tőkealap Kezelő Zrt.
- Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht. (DABIC Kht.)
- Innovációmenedzsment Kooperációs Kutatási Köz-

pont
- Icegel Kft.
- Netwin Üzleti Tanácsadó Kft.
- Euromed Consult Bt.
- Magyar Innovációs Alapítvány
- Halászati és Öntözési Kutatóintézet
- Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség, Dél-

Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség (DDRFÜ,
DDRIÜ)

- ANTE Innovatív Technológiák Kft.

2, Az elnökség egyhangúlag elfogadta az új, a közgyűlés
által elfogadott alapszabályhoz illeszkedő Szervezeti és
Működési Szabályzatot.

3, Az újonnan megalakult elnökség tagjai egyeztették az
egymás közti munkamegosztást, melynek értelmében, a
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korábbi időszakhoz hasonlóan a beérkező, véleménye-
zésre váró munkaanyagokat valamennyi elnökségi tag
megkapja, és írásos véleményt alkothat róla. Néhány
személyt az elnök külön is felkér. A Szövetség szemé-
lyes képviseletét szintén felkérés alapján fogják ellátni a
tagok.

4, Az elnökség, részletes egyeztetést, vitát követően
döntött arról, hogy szövetségi álláspontot alakít ki az
NKTH 2005. évi beszámolójának értékeléséről, melyet
megküld a Hivatalnak.

5, A MISZ elnöksége tárgyalt az innovációs stratégia
legfrissebb változatáról, melyről – a vélemények összeg-
zése után – a jövő héten szintén állásfoglalást hoz nyil-
vánosságra.

6. Döntés született arról, hogy a www.innovacio.hu
portálon kialakításra kerül egy jelszóval védett terület is,
melyen különböző szakanyagok, hírek stb. lesznek elér-
hetők. Ehhez a részhez csak a Szövetség tagvállalatai
férhetnek hozzá.

7. Dr. Pakucs János , tiszteletbeli elnök javasolta, hogy
az előző, 2003-2007 közötti ciklusban vezető tisztség-
viselői szerepet betöltött személyeknek a következő
választmányi ülésen, ünnepélyes keretek között köszön-
jék meg munkájukat. Az előterjesztést az elnökség egy-
hangúlag támogatta.

8. A Magyar Innovációs Szövetség közreműködik a
2007. május 4-5-én rendezendő M űszaki Értelmiség
Napja c. rendezvény előkészítésében és lebonyolításá-
ban. A kétnapos rendezvény lezárásaként a Benkó Dixie-
land Band ünnepélyes koncertet ad a Papp László
Sportarénában.

9. Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes és Dr.
Greiner István, alelnök beszámolt a nagyvállalatok inno-
vációs készségéről szóló munkaanyag előkészületeiről,
melyet az elnökség következő ülésén részletesen meg-
tárgyal.

A Magyar Innovációs Szövetség Közgyűlése a tagdíj-
rendszerrel kapcsolatban a MISZ 2007. február 20-i
közgyűlése az alábbi határozatot fogadta el:

„A Magyar Innovációs Szövetség rendes tagjai az Alap-
szabályban meghatározottak szerint tagdíjat kötelesek
fizetni.

1. A tagdíj mértéke az éves mérleg szerinti nettó árbe-
vétel 3 tízezred része
minimálisan 30.000,- Ft,
maximálisan 400.000,- Ft

2. A Szövetség tagjai külön megállapodást követően a
„kötelező tagdíjat” meghaladó mértékű tagdíjat is fizet-
hetnek.

3. A Magyar Innovációs Szövetséghez csatlakozott
szövetségek tagdíját, tagjaikkal arányosan, az elnökség
határozza meg.

4. A költségvetési intézmények, pénzintézetek, egyéb,
árbevétellel nem rendelkező szervezetek tagdíját az 1.

pontban meghatározott keretek között – előzetes egyez-
tetés után – az elnökség határozza meg.
Befizetési feltételek:
Az éves tagdíjat évente az I. negyedév vége, ill. a köz-
gyűléstől vagy a belépéstől számított 30 napon belül
egy összegben kell befizetni.”

Megválasztása alkalmából gratulált Dr. Szabó Gábor-
nak, a Magyar Innovációs Szövetség elnökének Egyed
Géza, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakál-
lamtitkára is:

„…Szívből gratulálok a Magyar Innovációs Szövetség
elnöki pozíciójába történt kinevezéséhez. Felelősségtel-
jes munkájához kívánok erőt, egészséget, kitartást, és
egyben felajánlom szakmai együttműködésemet és
támogatásomat…”

A Magyar Innovációs Szövetség felterjesztésére, márci-
us 15-e alkalmából a Magyar Köztárság elnöke a Ma-
gyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitünte-
tést adományozta Szövetségünk volt elnökségi tagjának,
dr. Kemény Tamásnak, a magyarországi innováció
előmozdítása érdekében végzett sokoldalú munkája
elismeréseként. A kitüntetett a műszaki tudományok
kandidátusa, az Iparfejlesztési Közalapítvány általános
ügyvezető igazgatója.

A díjat március 13-án, a Gazdasági Minisztériumban,
Kóka János, gazdasági miniszter nyújtotta át Kemény
Tamásnak.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából Széchenyi-
díjban részesültek következő tisztségviselőink is:
- Blaskó Gábor, kémikus, az MTA levelező tagja, az

EGIS Gyógyszergyár Rt. kutatási igazgatója, a Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem cím-
zetes egyetemi tanára, MISZ választmányi tag

- Inzelt Péter, mérnök-közgazdász, a műszaki tudo-
mány kandidátusa, a MTA Számítástechnikai és Au-
tomatizálási Kutatóintézete igazgatója, címzetes
egyetemi tanár, MISZ tagozati elnök

- Molnár Károly, gépészmérnök, a műszaki tudomány
doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem rektora, tanszékvezető egyetemi tanár,
MISZ választmányi tag.

A Magyar Innovációs Szövetség véleményezte az NKTH
2005. évi tevékenységéről, valamint a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap felhasználásáról szóló
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beszámolót. A véleményt 2007. március 14-én a MISZ
eljuttatta Kákosy Csabának, a GKM kabinetfőnökének.

„…a Hivatal önmaga értékeli a munkáját anélkül, hogy
objektív mérőszámra, vagy valamiféle külső véleményre
alapozna. Ennek tulajdonítható az az állítás, hogy a
pályázati bürokráciában előrelépés történt…

…Az NKTH pályázatok bürokráciája azonban csak kis
részben az NKTH hibája, mivel a felesleges bürokrácia
nagy részét a Pénzügy Minisztériumban írják elő kötele-
zően, pl. a 217-es és más kormányrendeletekben…

…Véleményünk szerint a Hivatalnak legalább éves tervet
kellene készíteni arról, hogy milyen pályázatokat készít
elő, milyen tárgykörben és közelítően milyen feltételek-
kel. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a potenciális pályá-
zók felkészüljenek, megkeressék partnereiket, kidolgoz-
zák pályázatuk főbb elveit és céljait…

…A Magyar Innovációs Szövetség nehezményezi, hogy a
korábbi évek döntései determinálták a 2005. évi kifize-
téseknek a vállalkozók kárára történő sajnálatos alaku-
lását. Erre már 2005 novemberében is felhívtuk a
figyelmet! Az okokról kellett volna írni az anyagban…

…A pályázatokban résztvevő tagszervezeteink ugyanis
számos alkalommal jelezték, hogy az első előleg kifize-
tése általában valóban viszonylag gyorsan megtörtént, a
további előlegek azonban olyan mértékben késtek, hogy
az számos esetben likviditási problémákhoz vezetett…

…az 1. és 2. mellékletek (Intézkedési terv I. és II.)
megdöbbentőek: úgy tűnik, hogy az Állami Számvevő-
szék egyetlen szabályozást sem talált rendben levőnek…

…Összefoglalva úgy véljük, hogy a jelentést lényegesen
át kell dolgozni abban a tekintetben, hogy ne kizárólag
az NKTH elvi elképzeléseit írja le, hanem azokat szem-
besítse a valósággal, térjen ki a tényleges eredmények-
re, és érdemben foglakozzon a problémákkal…”

A részletes vélemény teljes szövege elérhető a MISZ
innovációs portáljának (www.innovacio.hu) Aktuális me-
nüpontja alatt.

A BorsodChem Nyrt., sikeres akvizíciójának alkalmából
koktélfogadást adott március 7-én a Gresham Palotá-
ban Dr. Thomas Jetter, a First Chemical Holding társ-
tulajdonosai, a Permira Alapok és a Vienna Capital
Partners nevében. Az eseményen Szövetségünket Dr.
Szabó Gábor, elnök képviselte.

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

A zsűriülésre 2007. március 7-én került sor. Minden
pályázatot két-két zsűritag – indokolt esetben szakértők
bevonásával – részletesen is tanulmányozott, és a kö-
vetkező szempontok szerint értékelt:
- eredetiség, újszerűség, innovativitás: max. 25 pont;

- az adott évben a pályázónál elért többleteredmény
vagy többlet árbevétel és egyéb előny: max. 55
pont

- társadalmi hasznosság (pl. környezetvédelem, mun-
kahely-teremtés, hazai beszállítók foglalkoztatása,
vevőknél jelentkező előnyök stb.): max. 20 pont

Ezt követően a zsűri a formai és tartalmi szempontokat
alaposan mérlegelve, a referáló két zsűritag javaslata
alapján kiválasztotta az adott évben innovációs ered-
ményt elért pályázatokat, továbbá azt a tizenötöt, me-
lyet a legsikeresebbnek tartott.

A legsikeresebbnek minősített innovációkat a zsűri,
további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás)
rangsorolta a fent említett három értékelési szempont
szerint.

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

Az ünnepségen névre szóló meghívóval lehet részt ven-
ni.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, a Honvédelmi
Minisztérium, a Külügyminisztérium és az Igazságügyi
és Rendészeti Minisztérium megállapodott, hogy 2007.
április 3-án Védelmi Együttműködési Fórumot hív ösz-
sze. A Fórum célja, hogy minden érdekelt fél részvéte-
lével áttekintse az Európai Hadfelszerelési Piachoz
(EDEM) történő csatlakozás várható előnyeit és kihívása-
it, az eredményes csatlakozás előkészítése érdekében,
pedig elősegítse egy közös stratégia és program kialakí-
tását.

A Fórum előkészítése érdekében március 14-én kötet-
len megbeszélést tartottak a GKM-ben, melyen a MISZ
képviseletében Monszpart Zsolt, ált. elnökhelyettes
vett részt.

Higi Gyula regionális igazgató kezdeményezésére, a
MISZ dél-dunántúli regionális tagszervezeteinek vendége
volt március 12-én Kesjár János, az APEH regionális
igazgatója. A jó hangulatú vacsorán a meghívott vendég
tájékoztatta a régió gazdasági helyzetéről a résztvevő-
ket, valamint ismertette azokat a lehetőségeket, ahol az
adóhivatal munkatársai segítséget adnak az adójogsza-
bályok értelmezésében.

Kesjár János egyetértett abban, hogy a régióban az
innováció elősegítése fontos, és lehetőség szerint a
vállalkozások az innovációs járulék felhasználásával
minél több valós, eredményes innovációt végezzenek.

Átadták az ez évi Jedlik Ányos-díjakat a március 15-ei
nemzeti ünnephez kapcsolódóan. A díjat a Magyar Sza-
badalmi Hivatal elnökének kezdeményezésére az ipari és
kereskedelmi miniszter alapította 1996-ban, a magyar
szabadalmi rendszer centenáriumi évében, a kimagas-
lóan sikeres feltalálói tevékenység, valamint a kiemelke-
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dő színvonalú és hatékonyságú iparjogvédelmi munkás-
ság elismerésére.

Az idei díjazottak:
- Dr. Faigl Ferenc, vegyészmérnök, a kémiai tudomány

doktora, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar
Szerves Kémiai Technológia Tanszékének egyetemi
tanára.

- Havasi János, okleveles villamosmérnök, a Magyar
Szabadalmi Hivatal Védjegy és Mintaoltalmi Főosztá-
lyának helyettes vezetője.

- Dr. Hidvégi Máté , biológus-mérnök, a kémia habilitált
doktora, a kémiai tudomány kandidátusa, a
Biromedicina - Első Magyar Rákkutatási Részvénytár-
saság elnöke, c. egyetemi tanár.

- Sipos József, okl. gépészmérnök, magyar és euró-
pai szabadalmi ügyvivő

- Dr. Vedres András , okleveles vegyész, a Magyar
Feltalálók Egyesületének főtitkára, a Feltalálók Egye-
sületei Nemzetközi Szövetségének (IFIA) elnöke.

A díjakat – az ünnepi megemlékezéseket követően – dr.
Bendzsel Miklós, az MSZH elnöke és Egyed Géza, a
GKM szakállamtitkára adták át.
Az ünnepségen dr. Pakucs János , Szövetségünk tiszte-
letbeli elnöke pohárköszöntő keretében gratulált a díja-
zottaknak.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
2007. március 10-én az Egyetemi Szenátus nyilvános
ülésének keretében tiszteletbeli doktorokat, mestereket,
Phd-doktorokat, illetve mestereket avatott, átadta az
Egyetemi Szenátus Tiszteletbeli Tagja, a Professor
Emeritus címet, illetve habilitációt ítélt oda.

Professor Emeritus címet adományoztak Dr. Gordos
Géza professzornak is, aki az Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny zsűritagja.

Az AKZENT-programok keretében 2007 nyarán
Kempelen-kiállítás nyílik Karlsruhe-ben, amelyhez a
stuttgarti Magyar Kulturális Intézet is kapcsolódik.
A kiállításon Kempelen Farkas két legfontosabb talál-
mányán kívül – nevezetesen a sakkautomatán és a
beszélőgépen kívül – ismertetik egyéb kutatásait is,
bemutatják személyét, a kor divatos robotjait, hasonló
típusú találmányait, és a személye ihlette kortárs művé-
szeti alkotásokat.

A számos érdekes program között, a Magyar Kulturális
Intézet felkérésére, kiemelt helyen kerül sor július 18-án
a Magyar Innovációs Alapítvány által gesztorált Magyar
Fiatal Tudósok Társasága tagjainak stuttgarti előadásá-
ra, majd ezt követően július 19-20. között Karlsruhe-
ben is tartanak bemutatót, ill. kiállítás keretében ismer-
tetőt adnak találmányaikról a fiatalok.

A kiállításon az alábbi MAFITUD-tagok vesznek részt, a
következő témákkal:
- Gilyén András („Mobilos iránytű”)

- Rátkai Zoltán („Mikrokontrolleres robot”)
- Sik András („Milyen színeket ajánlott használni mo-

biltelefonon?”)
- Trefán Szilárd („Az energiaerdők kitermelésének új

technikája”).

A magyar delegációt Prim Péter, az Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Verseny titkára vezeti.

Az INNOSTART – mint az INNOREG Regionális Innová-
ciós Ügynökség tagja – ezúton tájékoztatja a Közép-
Magyarországi Régió vállalkozóit és egyéb pályázóit,
hogy Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az alábbi
sajtóközleményt jelentette meg 2007. március 2-án a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program (GOP) pályázati
kiírásaival kapcsolatban:

„Az NFÜ álláspontja szerint az árbevételnövekedés mér-
téke szakmai szempontból megfelel a gazdaság érdeke-
inek. Az NFÜ, illetve a Gazdasági és Közlekedési Minisz-
térium a pályázati kiírások előzetes szakmai egyeztetése
során, a pályázatok január 30-i meghirdetésekor, illetve
a pályázati kitöltő program tesztidőszaka alatt is azt az
álláspontot jelentette be, hogy az e pályázatokon indu-
lóktól elvárt éves átlagos árbevételnövekedés mértéke
8-15 százalék között változik.

A kormányzat célja az, hogy e kiírásokkal csak olyan
vállalkozások beruházásait támogassa, amelyek képesek
érezhető, érdemi nagyságú árbevételnövekedést garan-
tálni az uniós források segítségével, és hozzájárulni a
magyar gazdaság növekedéséhez.

Számításaink szerint a legszigorúbb követelmények
esetén is a potenciális pályázók száma meghaladja a
40 ezret. Így még a szigorúnak mondott feltételek ese-
tén is a vállalkozásfejlesztési szempontból számításba
vehető legalább 1 alkalmazottal rendelkező vállalkozá-
sok 13%-a képes megfelelni a pályázati feltételeknek.

A vállalkozások múltbeli teljesítményei alapján végeztünk
becsléseket a potenciális pályázók számáról. A legszigo-
rúbb támogatási kritériumoknak (belépési kritériumok +
15 százalékos évi növekedés) több mint 31 ezer kettős
könyvvitelű vállalkozás felel meg a 256 ezer kettős
könyvvitelű vállalkozásból (12,3%). Legalább ennyi tehát
a támogatható vállalkozások száma a támogatási krité-
riumoknak megfelelő egyéni és EVÁ-s vállalkozások nél-
kül. E két utóbbi vállalkozói csoportból mintegy 10 ezer
vállalkozás felelhet meg a támogatási kritériumoknak.

A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2007. évre
tervezett, pályázati célra rendelkezésre álló keretössze-
ge körülbelül 90 Mrd Ft. Ebből a keretből a mostani
pályázatok mintegy 30 milliárd forintot jelentenek, a
maradék több mint 60 milliárd forint elköltésére a Gaz-
daságfejlesztési Programok Irányító Hatóság még 14
pályázat meghirdetését tervezi.

A mostani pályázati kiírásokban az elvárt
árbevételnövekedést leíró képlet 2007. január 30-án

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ
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hibásan került közzétételre. Erre a pályázati kitöltő
program tesztidőszaka alatt több szervezet is felhívta a
figyelmet. A hibás képlet és a szövegrész javításra ke-
rültek, ez így már megfelel az eredetileg bejelentett
elvárt árbevételnövekedési szintnek.

A módosításra még a pályázati kitöltő program teszte-
lési ideje alatt, a pályázatok benyújtási időszakának
március 1-i kezdete előtt került sor, így az a pályázatok
beadását nem befolyásolja negatívan.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség partnereinek javaslata-
it figyelembe véve a továbbiakban is fokozottan ügyel
arra, hogy ügyfélbarát módon működjön és lehetőség
szerint, azonnal korrigálja felmerülő problémákat. Azok
előfordulását, pedig a minimálisra csökkentse. Ebben
számítunk a pályázók és a szakmai szervezetek támoga-
tására. Annál is inkább, mert az év második felében a
pályázati kiírások száma a gazdaságfejlesztés területén
jelentősen növekedni fog. Terveink között szerepel egy
olyan mikrohitelezési rendszer beindítása, amelynek
célja a legtőkehiányosabb vállalkozások tőkéhez juttatá-
sa. Ezzel akár 100 ezer vállalkozót is támogatni tu-
dunk.”

2007. március 8-án befejező részéhez érkezett a Regi-
onális Innovációs Ügynökség (RIÜ) vezetői és koordiná-
torai részére szervezett, 8 modulból álló Innovációs
Menedzserképzés mesterkurzus sorozat.

A képzés 8. modulját az INNOSTRAT mint az INNOREG
Közép-magyarországi RIÜ konzorciumi tagja szervezte,
és az InfoPark Zrt. adott otthont a rendezvénynek.

Az oktatási napot Mucsi Flóra, igazgatóhelyettes
(INNOSTART) és Szabó Gábor, elnök-vezérigazgató
(InfoPark Zrt.- INNOREG RIÜ konzorcium vezető) nyitot-
ta meg.

A program előadásai az információ menedzsmentről,
piackutatásról, kockázatelemzésről, közbeszerzési alap-
ismeretekről szóltak. Előadást tartott:
- Dr. Papanek Gábor – MTA GKI: Miért fontos a

kockázatelemzés az innovációs folyamatban – kocká-
zatelemzési módszerek

- Szvetelszky Zsuzsanna, kommunikációs tanácsadó
– ELTE BTK: Információ menedzsment főbb kihívásai

- Pozsonyi Gábor, tanácsadó – Darwin’s Marketing
Evolution: Információ menedzsment a gyakorlatban -
egy sikeres vállalkozás bemutatkozása

- Dr. Petruska Ildikó, egyetemi docens – BME: Piac-
kutatás, marketing jelentősége az innovációs folya-
matban

- Dr. Vancsura Anita – Mezei és Vancsura Ügyvédi
Iroda: Közbeszerzési alapismeretek

- Dr. Lippényi Tivadar, NKTH elnökhelyettes, KPI
megbízott főigazgató: Összegzés. a Mesterkurzus
sorozat értékelése, a RIÜ-k jövője

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács 2007.
február 21-i ülésén foglalkozott a Tanács munkabizott-

ságainak létrehozásával és az azokba való delegálás
kérdésével. Létrehozták egyebek mellett a Gazdasági,
Innovációs és Informatikai Munkabizottságot, melybe
delegálási jogot kapott a Magyar Innovációs Szövetség
is. Szövetségünk a Munkabizottságba Dr. Harangozó
István, regionális igazgatót delegálta, teljes szavazati
joggal.

Az MIT European Club, az MIT International Science
and Technology Initiatives (MISTI), valamint az Európai
Bizottság közös szervezésében 2007. február 2-4.
között került megrendezésre Bostonban, a 11. MIT
Career Fair. A börze célja volt, hogy az európai kiállítók
bemutassák az Európai Unió K+F munkaerőpiacát. Több
mint 100 cég és szervezet kínált európai álláslehetősé-
get a legjobb amerikai egyetemekről érkező érdeklődők
számára. Az újonnan csatlakozott tagállamok közül
egyedül Magyarország képviseltette magát az esemé-
nyen.

A magyarországi tudomány és technológia területén
lévő állás- és karrierlehetőségekről a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal adott tájékoztatást, továbbá egy
weboldal is létrejött, ahol az érdeklődők szintén megte-
kinthették a magyarországi álláslehetőségeket
(http://www.nkth.gov.hu/eucareer/). A Hivatal a
helyszínen számos szakmai szövetséget és céget képvi-
selt.

A kiállítás kiváló lehetőséget nyújt, az évtizedek óta
egész Európa számára jelentős problémát okozó, az
Egyesült Államokba irányuló „agyelszívás” visszafordítá-
sára, valamint a cégek közötti kapcsolatépítésre.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2007. már-
cius 12-én Információs napot szervezett az FP 7.
keretprogram „Kis- és közepes vállalkozások” téma-
körben a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban.

Gulyás Ágnes, NCP Koordinátor (NKTH) köszöntőjében
utalt arra, hogy a kiírásra kerülő pályázatokban aktívan
bekapcsolódhatnak a kis- és középvállalkozások is.

Kolossváryné dr. Juhász Györgyi, SME PC (NKTH)
„KKV-k a Keretprogramokban: FP6-os eredmények -
FP7-es lehetőségek” című előadásában az FP 7. Keret-
program támogató stratégiáját az alábbi 3 pontban
foglalta össze:
- Növelni a KKV-k nemzetközi versenyképességét

célzott K+F ráfordításokkal.
- Kiegészíteni, ill. koordinálni a nemzeti KKV-támogató

programokat.
- Kiegészíteni az egyéb közösségi támogató intézke-

déseket.

Az előadó ismertette még az FP7 kkv-kat támogató
rendszerét – vagyis ezek keretében meghirdetett pályá-
zatokon indulhatnak a vállalkozások:
- Együttműködés („Cooperation”) 32.413 MRD EUR
- Ötletek („Ideas”) 7.510 MRD EUR
- Emberek („People”) 4.75 MRD EUR

Regionális Innovációs Ügynökségek

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal
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- Kapacitások („Capacities”) 4.097 MRD EUR

Szeles Ágnes, SME NCP (NKTH) „Horizontális pályázati
lehetőségek kis- és közepes vállalkozások és KKV-
szövetségek részére az FP7-bený témakörű előadásá-
ban részletesen elmondta a „Kapacitások” specifikus
program „KKV-k javára végzett kutatás”-i részét, mely-
nek a keretösszege 1.336 milliárd euró a keretprog-
ramban. Az első felhívásokra a pályázat várható beadási
ideje 2007. szeptember eleje.

A következő előadó, Dr. Sztaniszláv Dánielné , a TKI-
Ferrit Kft ügyvezető igazgatója a „Kis- és közepes vállal-
kozások pályázati lehetőségei az FP7 tematikus területe-
in” címmel ismertette azt a 10 tematikus területet és
költségkereteiket, amelyekre ugyancsak pályázhatnak
vállalkozások:

Csuzdi Szonja, People NCP (NKTH) „Kis- és közepes
vállalkozások pályázati lehetőségei az Emberek prog-
ramban” kifejtette, hogy milyen tevékenységek kerülnek
támogatásra. Ezek a következők lesznek:
I. Kutatók alapképzése Marie Curie hálózatokon keresz-
tül
II. Élethosszig tartó tanulás és karrier-fejlesztés
III. Ipar-akadémia kapcsolatok és partnerség
IV. Nemzetközi dimenzió
V. Specifikus akciók a mobilitási politika fejlesztésére

Bertalan-Kürti Veronika, Legal and Financial NCP
(NKTH) FP7 általános részvételi szabályok, pályázás
pénzügyi feltételeiről tartott előadást, melyben ismertet-
te a keretprogram jogi alapjait és a pénzügyi elszámo-
lással kapcsolatos fontosabb szempontokat.

Ezután két sikeres magyar pályázó ismertette a benyúj-
tott és az EU által támogatott projektjét, osztotta meg
tapasztalatait a résztvevőkkel.

Hasznos információval szolgált a leendő pályázók részé-
re Oláh Zsuzsanna, a Valdeal Innovációs Zrt. munka-
társa, aki vázolta, hogyan zajlik egy-egy pályázat bírála-
ta. Végül olyan hibákra világított rá, amit érdemes
megszívlelni a pályázatok készítőinek.

Utolsó előadóként Márta Attila, a Gödöllői Innovációs
Központ ügyvezető igazgató a „KKV Kapcsolattartó
Iroda szolgáltatásai KKV-k részére” című előadásában
ismertette az iroda célját, szolgáltatásait.

Az NKTH rendezvényén az INNOSTART részéről
Szegner Erzsébet projektmenedzser vett részt. Az
INNOSTART az itt elhangzott információkat a leendő
magyar pályázók segítésére fogja felhasználni.

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Plénumának második tisztújító ülését 2007.
március 9-én a Professzorok Házában (Bp. Ajtósi Dürer
sor) tartották.
Az ülésén tárgyalt 8 napirendi pont közül kiemelést
érdemelnek a következők.

Nyilvános ülés keretében:
- Szervezeti kérdéseket tárgyaltak, amelyek rögzítették

a bizottsági tagok kiválasztási elveit, a számukra ki-
küldésre kerülő tájékoztató és nyilatkozat tervezetek
szövegét.

- Az OKM észrevételek fényében módosításra került a
MAB SZMSZ, hogy az összhangba kerüljön az időközi
törvényi és rendeleti szabályozásokkal.

- Pontosításokat hajtottak végre az alap- és mester-
szakok indítási követelményeiben, ill. a szakindítási
útmutatókban.

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

ző területeken:
- A MAB képviselete felsőoktatással foglalkozó

társtestületekben
- Megvitatták és elfogadták a bizottsági elnö-

kök javaslatait a tudományági és az elnökségi
bizottságokra. Döntést hoztak arról is, hogy
egyes bizottságok esetében kiegészítő jelölé-
seket tárgyalnak a Testület következő ülésén.

- Az intézményi akkreditációt végző látogató bi-
zottságok személyi összetételében változáso-
kat eszközöltek.

- Megválasztották a MAB tiszteletbeli elnöki
pozíciójára Fés űs László, a MAB előző idő-
szakának elnökét.

- A MAB Testülete kollégiumi előterjesztéseket hall-
gatott meg és döntéseket hozott róluk.

- Az ülés nyilvános eredmény-dokumentumai (többek
között az új bizottságok személyi összetétele) a
www.mab.hu honlapra kerülnek.

Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetség képviseleté-
ben részt vett Stern Pál, MAB-tag.

2007. február 27-én tartotta a Nemzeti Bologna Bi-
zottság (NBB) első ülését, Csirik János elnökletével. Az
NBB a felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár
tanácsadó testülete, melynek tagja dr. Pakucs János,
a MISZ tiszteletbeli elnöke is.

A Bizottság feladat, hogy a bolognai folyamattal kapcso-
latos problémákat megfogalmazza, javaslatokat tegyen,
és közvetítse a folyamatot a felsőoktatás felé; vagyis
egy olyan testület, mely képes Magyarország bolognai
folyamattal kapcsolatos nemzetközi és belföldi tevékeny-
ségének koordinálására, és fórumot teremt az érintett
intézmények, szervezetek közti információcserére.

Az NBB három albizottsággal kezdi meg működését: a
képzési albizottágot Palásti-Kovács Béla, a nemzetközi
albizottságot Orosz Magdolna, a pedagógusképzési
albizottságot pedig Hunyady György vezeti. A pedagó-
gusképzési albizottság elkezdte munkáját, a másik két
albizottság várhatóan márciusban áll fel.

A Parlament Delegációs Termében, március 13-án
tartotta alakuló ülését az újjáalakuló Felsőoktatási és
Tudományos Tanács . Hiller István oktatási és kulturális
miniszter átnyújtotta a három évre szóló miniszterelnöki
megbízóleveleket a legfőbb felsőoktatási tanácsadó
testület új tagjainak.

Oktatási és Kulturális
Minisztérium
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Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium

Szakirodalom-figyelõ

Szakirodalom-figyelő

A munkaerőpiac és a felsőoktatás kapcsolatát, valamint
az állam által finanszírozott hallgatói létszám és annak
elosztása témakörét jelölte meg a miniszter az FTT
2007. évi kiemelt feladataként, ebben számít az FTT
színvonalas és ütemezett munkájára. E mellett minden
felsőoktatással kapcsolatos kérdésben megerősítette a
Tanács illetékességét.

A testület ezt követően döntött az elnöki pályázat feltét-
eleiről és követelményeiről. Ennek alapján 30 nap múlva
választhatnak elnököt a szervezet élére. Az új elnök
megválasztásáig dr. Ficzere Lajos ügyvezető elnök
vezeti az FTT szervezetét.

2007. március 6-án rendezték a Magyar Rektori Kon-
ferencia plenáris ülését a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen, amelyen megnyitó beszé-
det mondott Kóka János gazdasági és közlekedési
miniszter.

Kifejtette: bár a felsőoktatás kérdéseiben az oktatási
tárca illetékes, a felsőoktatás igen sok szálon kötődik a
gazdasághoz. Az előadás kulcsmotívuma a kooperáció
volt – hiszen együttműködés révén lesz a tudásból ter-
mék, csak így kombinálhatók a két szféra eltérő szelle-
mi, infrastrukturális, motivációs és pénzügyi feltételei.
Az aktív értékteremtést máris több sikeres modell tá-
mogatja – a Kooperációs Kutatóközpontok, a Regionális
Egyetemi Tudásközpontok.

Az innovációs járulékból történő költségleírás lehetősé-
ge jelentősen megnövelte a felsőoktatási intézmények
vállalati K+F megrendeléseit. A GKM irányítása alá
tartozó területen megvalósítható az innovációs érték-
lánc teljes körű támogatása: az alapkutatásoktól, az
egységes elvek szerint tervezett Innovációs Alap, vala-
mint a Gazdaságfejlesztési Operatív program eszközei-
vel támogatott K+F és innovációs tevékenységeken
keresztül, a piacépítő hitel-, tőke- és garancia-
programokig, a vállalkozások növekedési szakaszának,
tőzsdére vitelének segítéséig.

Mindezt segítik az EU közvetlenül pályázható forrásai is,
a 7. Kutatási Keretprogram, valamint a Versenyképes-
ségi és Innovációs Program (CIP) lehetőségei, amelyek
jól illeszkednek a hazai támogatási eszközök közé. Elő-
adása végén Dr. Kóka János utalt a Kormány új közép-
távú tudomány-, technológia- és innováció-politikai (TTI)
stratégiájára, amely széles körű konszenzust élvez, és
világos irányokat jelöl ki a hazai versenyképesség tudá-
son alapuló fejlesztéséhez.

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) kiemelt
feladatának tekinti a hazai kis- és középvállalkozások
versenyképességének javítását, elkötelezett megerősí-
tésük mellett.

A GKM internetes oldalára (www.gkm.gov.hu) rendsze-
resen felkerülnek a kis- és középvállalkozásokkal kapcso-
latos hírek, elemzések, háttéranyagok. 2007. február
20. óta a honlapon elérhető és onnan letölthető a kis-

és középvállalkozások fejlesztési koncepciója. A közvet-
len elérés:
http://www.gkm.gov.hu/feladataink/kkv/vallakozaspol
/kkv_fejl.html. Emellett információ található a tárca
webes felületein a JEREMIE és az „Üzletre hangolva”
programról is.

Naprakész információval szolgál a 2005. április 25-én
indult „Lendület” portál (http://www.lendulet.hu/), ahol
különböző Európai Uniós és hazai állami források állnak
a vállalkozások rendelkezésére. A források mellett a
portál tartalmazza a pályázatokkal kapcsolatos közle-
ményeket, adatokat is.

A Garibaldi Klub „Szép beszélgetések” sorozatának
következő rendezvényét 2007. március 20-án, kedden
tartják 17:30-tól a Magyar Szabadalmi Hivatalban (Bu-
dapest V. kerület, Garibaldi u. 2.). A beszélgetés címe
Ökológiai szemléletű vízgyűjtőterület-hasznosítás, az
előadó Dr. Ligeti Ferenc egyetemi tanár lesz.

További információ: Dürr János, Magyar Szabadalmi
Hivatal, Tel.: 474-5953
Janos.durr@hpo.hu

Gábor György: Gondolatok könyve - Az aforizma fran-
cia mesterei, XVII - XVIII. század - Officina ’96 Kiadó,
2006, 7. kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

A bölcsesség fényeivel csillogó világba visz az Officina
’96 különleges szellemi ékkő-gyűjteményt kínáló, elegáns
„kockakönyv” sorozatának ez a legújabb darabja: a felvi-
lágosodás egyik legfontosabb központjába, a gondolat
akkori francia mesterei közé. A Britannica Hungarica
szócikkét idézve, e kor gondolkodói az észt állították a
középpontba, az értelmet dicsőítették, mint azt a ké-
pességet, amelynek révén az ember megérti a világot,
és javítani tud a maga életkörülményein. Az ő mívesen
kimunkált gondolataikból kapunk itt ezerszínű váloga-
tást, a bölcselet olyan nagyjaitól, akik az élet egyik külö-
nösen fontos értékének tartották a szellemi eleganciát,
s úgyszintén, hogy azt hatásos módon meg is jelenít-
sék.

A Magyar Nyelv Értelmező Kéziszótára megfogalmazása
szerint az aforizma életbölcsességet, igazságot, elmés-
séget kifejező tömör, szellemes mondás. A Britannica
Hungaricából megtudhatjuk, hogy a fogalmat Hippokra-
tész használta először az Aforizmák c. könyvében. Tőle
származik a ma is híres aforizma, a menedzsment
szakirodalom egyik kedvenc mottója, amely a legelső
ebben a műfajban, és mintegy előszavául szolgál a
könyvének: „Az élet rövid, a tudomány távlatai hosszúak,
az alkalom tünékeny, a kísérletezés félrevezethet, kö-
vetkeztetni nehéz.”

Magyar Szabadalmi
Hivatal
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Ahogy Gábor itt az igen tartalmas és tanulságos elő-
szavában elmondja, az aforizma mindenkihez szól, mert
mindenkiről szól. Ezért válik szállóigévé, ezért közkincs.
Nincs más írói alkotás, amely ennyire elszakadna alko-
tójától, ennyire önálló életet élne az emlékezetünkben.
Amint Voltaire-től idézi, az elmés mondások többnyire
ismétlések. Bölcselőről bölcselőre szállnak, s csaknem
valamennyinek megtalálhatjuk az ősét. Fűzzük ide: hi-
szen minden tudásunk így veszi kezdetét valahol a távoli
múltban, fejlődik, formálódik, gyarapszik az egymást
követő nemzedékek kezén, és olyan örökség ez, amely-
lyel bolond, aki nem igyekszik a lehető legjobban élni. Így
van ez a nagy gondolatokkal is. Aki pedig nem ismeri
fel, milyen kincsestár kapuját tárta szélesre Gábor e
kötettel, az meg sem érdemli, hogy gyönyörködjék ben-
ne, tanuljon belőle, és sokféleképp is hasznát vehesse.

Sokféleképp: Az aforizmák olvasgatása fejleszti, gazda-
gítja a gondolatvilágunkat és a kifejezőképességünket.
Sokat segíthet abban, hogy a magunk számára rendez-
zük, továbbgondolható, vagy éppen másokkal való köz-
lésre is alkalmas formába öntsük a saját gondolatain-
kat. A frappáns összegzésben világosan, jól összesze-
dett formában felismerhetjük azt, aminek a megfogal-
mazására törekszünk.

Sokféleképp: Ha másokat meg akarunk győzni, hogy
fogadják el a nézeteinket, javaslatainkat, ezt gyakorta
könnyebben elérhetjük úgy, hogy azokat semleges mez-
be burkoljuk. Minden kapcsolatra, ‘harcérintkezésre’
örökérvényű szabály, hogy a visszavonuló ellenfélnek
aranyhidat kell építeni. Ezért igen jó taktika lehet, hogy
alkalmas idézet segítségével úgy adjuk elő a kritikus
gondolatokat, hogy azokat egy elismert tekintélynek
örvendő személytől származó igazságként mutatjuk be.
Ezzel jelentősen megkönnyíthetjük a partnereinknek,
hogy azokat presztizs veszteség nélkül elfogadhassák.
Mi is lehetne erre alkalmasabb, mint a megfelelően
tálalt aforizma, amely mellettünk szól.

Aki pedig pihenésképp élvezi, hogy gyönyörködjék a
szellem sokszínű és -arcú eleganciájában, az szinte
kimeríthetetlen és megunhatatlan örömöt talál e kötet-
ben.

Barton Biggs: Hedgehogging - John Wiley & Sons,
2006
Dr. Osman Péter ismertetése

A valóság legjavából vett történetek a pénzügyi befekte-
tések világának nagy lehetőségekkel és veszélyekkel teli,
kiszámíthatatlan és mindörökké az is maradó dzsunge-
léről. Biggs maga is kiemelkedő vadásza és szakértője e
területnek. 30 évet töltött a Morgan Stanley-nél, amely
a világ egyik legkiemelkedőbb befektetési bankja és
tanácsadó cége. Létrehozta, és a legjobbak közé vezet-
te annak kutatási részlegét, és hasonlóképpen annak a
befektetés-kezelő ágazatát, amelyet 30 éven át ő irányí-
tott. Ő a gyakorlat legsűrűjéből ismeri ezt a világot, s
benne a hivatásos befektetők elitjét.

Róluk beszél, az ő tudásukból és tapasztalataikból válo-
gat nekünk. A múlt és jelen nagyjai mellett sok érdekes
betekintéssel és tanulsággal szolgáló vázlatokat ad a
szakma jellegzetes karaktereiről. Az ő világukban a
nagyság a befektetési - azaz gyarapítási - céllal kezelt
pénzek dollármilliárdjaiban mérettetik, és a befektetések

hozamban mért sikerében. Hogyan törekszenek erre,
hogyan születnek a sikereik és a kudarcaik, hogyan
építik a személyes karrierjüket, és törnek felfelé a siker-
re, szakmai rangra, pénzre éhes fiatalok - erről kapunk
széles panorámát, és sok értő kommentárt e kitűnően
megírt könyv fejezeteiben.

Könyve kiérdemli a minősítések egyik legjobbikát: akkor
is élvezetes olvasmány, ha fáradtan vesszük kézbe.
Huszonegy fejezetének sokszínű, a hivatásos befektetési
szakemberek és a piac világáról szóló történeteivel,
elemzéseivel szinte ott ülünk e modern Kerekasztal
Lovagjainak körében, és átéljük napjaink Szent Gráljá-
nak, a gazdagságnak lankadatlan, mindenre elszánt
keresését, tűzön és vízen, hosszon és besszen át, mint
pl. az itt leírt hosszú, elképesztő párbaj egy cég és a
shortolásra építő befektető között. Mindez rendkívül
izgalmas és tanulságos.

A biztos sikert hozó stratégia titkát persze innen sem
tanulhatjuk meg - mert ilyen stratégia nem létezik. Kivá-
ló példa erre az itt is megjelenő, jól ismert, kibékíthetet-
len ellentét az aktív portfoliókezelés, valamint a „jól vá-
lasztani és utána kitartani” stratégia között. Biggs idézi
Bernard Baruchtól: „A tőzsdén az először elszenvedett
veszteség általában a legkisebb. Az elkövethető legrosz-
szabb hibák egyike, ha vakon kitartunk, és nem ismerjük
el, hogy tévesen ítéltük meg a helyzetet. A befektetés
egyik legfontosabb szabálya megtanulni, hogyan fogad-
juk gyorsan és tisztán a veszteségeinket.” Idézi ugyan-
akkor Warren Buffett kitartás melletti érvelését, és a
legjobbak számos más, korántsem egybehangzó stra-
tégiai elveit.

Megszívlelendő bölcsességekben igencsak gazdag ez a
mű. Pl. a technikai elemzés kapcsán fejt ki Biggs: „nem
az a döntő, vajon igaz-e egy elmélet, hanem hogy tény-
legesen mennyiben befolyásolja a befektetőket. Ha je-
lentősen, akkor ostobaság figyelmen kívül hagyni.” Ha-
sonlóképpen, hogy a befektetések piacának rengeteg
szubjektív tényezőtől is mozgatott világában a túlzottan
mély elemzés, s szintúgy a tudományos alaposságra
törekvő modellezés bajba sodorhat. Döbbenetes, de
minden bizonnyal helytálló az is, amit a nagy befektető
cégek döntési mechanizmusainak alapvető gyengéiről
elmond.

És bármennyire is félelmetes a gyengébb lelkeknek,
kétségkívül igaz az a tétele is, hogy ha az ügyleteinkben
teljesen komfortosan érezzük magunkat, akkor nem
járunk eléggé elől, és nem érünk el semmi jót. A kelle-
mes érzés, hogy minden jól megy, általában a csorda
közepének langymelege. Csak ha eléggé elől járunk,
viselve annak kockázatát, van esélyünk nagy nyereség-
re.

Max Wade-Matthews: A világ klasszikus vasútvonalai
- A legnépszerűbb vonalak és mozdonyok képeskönyve
- Athenaeum 2000 Kiadó, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

Lehetnek repülőgépeink, kitűnő autóink, az ínyenceknek
a nagy vasútvonalak akkor is a technikai világ bámulatra
méltó alkotásai, a rajtuk való utazás pedig ma is a Nagy
Kaland. Ezek a vasútvonalak valami egészen sajátos,
máshoz aligha hasonlítható élményt kínálnak, nem kis
részben a vasút egészen különleges műszaki és logiszti-
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kai szervezettségével, az ebben megtestesülő alkotó
teljesítménnyel, továbbá magának a vonatnak a különle-
ges mikrovilágával, valamint az útvonal látványaival,
érdekességeivel. Így ez a szép kiállítású, kitűnő fényké-
pekkel gazdagon illusztrált kötet egyúttal a Kalandok
könyve is azoknak, akik az ilyen utazásokat megenged-
hetik maguknak, és az Érdekességek és Szépségek
Lebilincselő Tárlata azoknak, kedvelik ezt a műfajt.
Mindhárom minőségében kitűnő olvasmány.

A vasút, mint rendszer, az utóbbi két évszázad fejl ődé-
sének egyik legkiemelkedőbb alkotása. A műszaki talál-
mányokból kinövő vasút a vonalaival és azok hálózataival
elsőként fejlődött országokon átnyúló, mind műszakilag,
mind pedig a működtetés szervezettségét tekintve ma-
gas színvonalon egységesített rendszerré. E nélkül nem
teljesíthette volna a feladatát, hiszen ez a rengeteg
specializált, egymással együttműködő alrendszerből, és
szinte megszámlálhatatlanul sok építőelemből összete-
vődő gépezet csak akkor működhet jól, ha tökéletesen
összehangolt rendszert alkot. Ne tévedjünk: ez nem
csak a szó szerinti gépezetre vonatkozik, hanem a vas-
útvonalak és -járatok rendszerére, a vasúti közlekedés
egész szervezetére, az egyes országok vasútakat mű-
ködtető cégeinek szoros együttműködésére.

A világ nagy vasútvonalain az utazás minőségileg többet
ad a puszta helyváltoztatásnál: valódi élményt. Ínyencek
és turisták ezért is választják a sokkal gyorsabb, és
ezért kényelmesebb légi közlekedés helyett. És ahány
vonal, annyiféle az élmény arca, íze. Ezekből ad repre-
zentatív válogatást hétszáznál több fényképpel, hangula-
tos leírásokkal, az utazás apró pillanatfelvételeivel, és az
egyes vonalak és vasútaik tömör, tartalmas ismerteté-
seivel e kötet. Közel száz vonal valamennyi lakott föld-
részről. Köztük olyan legendák, mint az Orient Expressz,
az indiai Kerekeken Járó Palota, a híres Transzszibériai
Vasút (olvashatjuk, milyen birodalom- és geopolitikai
megfontolások vezették a 19. sz. végén az orosz kor-
mányt a létrehozásában), és szintúgy a legmodernebb,
repülőjáratokkal vetélkedő szupergyors vasútak.

Amiket kevéssé ismerünk: Isztambul-Bagdad Taurus
Expressz, Isztambul-Teherán Van Golu Expressz, az
észak-koreai Tumen-Phenjan vonal, az Ulánbátor-Datong
vonal a Góbi-sivatagon át, a Kvetta-Záhedán vonal a
Beludzsisztáni sivatagban, az indiai vonalak - sorolhat-
nánk. És micsoda élmény lehet végig utazni a Brüsszel-
Hongkong vonalon, az észak-amerikai Los Mochis-
Chihuahua Copper Canyon vasúton, a Juliaca-Cuzco
vonalon - a világ legmagasabban húzódó vasútvonalán,
vagy éppen a Fokváros-Viktória-vízesés „Afrika büszke-
sége” vasúton.

Tájak, állomások-, vonatok-, mozdonyok képei, történel-
mi-, földrajzi- és technikatörténeti információk és adatok
- nem alaptalanul nevezi fülszövege a világ klasszikus
vasútvonalai képes enciklopédiájának.

Nosztalgia? Az is, de valószínűleg mellette az újjászüle-
tőben lévő főnix jelenik meg e lapokon. A légi és or-
szágúti közlekedés erősen visszaszorította a vasutat. Az
erőforrásokkal való jó gazdálkodásnak, valamint a kör-
nyezetszennyezés erőteljes csökkentésének mind szorí-
tóbb kényszere valószínűleg új életre kelti majd.

Tagsorszám
519.

Dél-Dunántúli Regionális
Fejlesztési Ügynökség, Dél-
Dunántúli Regionális Inno-
vációs Ügynökség (DDRFÜ,
DDRIÜ)

Székhely: 7400 Kaposvár,
Szántó u. 5.

Kapcsolat: Huba-Varga Nikolett
Telefon: 72/513-767

Fax: 72/513-768
E-mail: nvarga@ddrft.hu

Vezető: Miszler Miklós
Telefon: 72/513-760

Fax: 72/513-768
E-mail: ddrft@ddrft.hu

A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
(DDRIÜ) célja, hogy összehangolt tanácsadással, me-
nedzseléssel felpezsdítsék a dél-dunántúli régióban az
innovációs munkát; felszínre hozzák a rejtett tudástar-
talmakat, partnerek segítsenek egymásra találni az
„innovációs háromszögben”: a vállalkozások menedzse-
rei, technológusai az egyetemek kutatói – és az állami
döntéshozók, forrásgazdák szándékai között.

A DDRIÜ 2005-ben a Dél-Dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Ügynökség (DDRFÜ) szervezeti egységeként alakult
meg. Az Ügynökség feladata a Regionális Innovációs
Stratégia (DDRIS) megvalósítása, illetve a regionális
innovációs politika továbbfejlesztése.

Tagsorszám
520.

ANTE Innovatív
Technológiák Kft.

Székhely: 1121 Budapest,
Konkoly-Thege M. út 29-33.

Kapcsolat: Dr. Harmat Péter
Telefon: 20/365-6040

Fax: 392-2595
E-mail: harmat@ante.hu

Vezető: Dr. Harmat Péter

Tevékenységi körök:
- méréstechnikai szaktanácsadás akadémiai intézetek

tudás- és eszközparkjára alapozva
- különleges innovatív termékek értékesítése
- tudományos eredmények üzleti életben való haszno-

sítása.
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Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

Az ANTE vállalja komplex műszaki problémák feltárását
tudományos igényességgel. Az ipari gyártásban váratla-
nul bekövetkező hibák kiküszöbölésére az ANTE konst-
ruktív javaslatokat tesz, amennyiben ezen hibák eredete
anyagszerkezeti sajátosságokra, a felhasznált anyagok
minőségi problémáira vezethetők vissza. Szakértői csa-
patunk utolérhetetlen tapasztalattal és szakmai felké-
szültséggel rendelkezik többek között a nano-
technológiai, az anyagszerkezet, a mikrotechnológia
és a fotonika területén.

Az ANTE Kft. továbbá innovatív technológiai megoldáso-
kat is értékesít a műszaki K+F, a gyártás-fejlesztés, a
speciális anyagvizsgálat és az informatika területén.
honlap: www.ante.hu

Tagsorszám
521.

Dombi és Nagy Ügyvédi
Iroda

Székhely: 8230 Balatonfüred,
P. Horváth Ádám u. 18/C.

Kapcsolat: Dr. Dombi Viktor
Telefon: 328-0939

Fax: 328-0937
E-mail: dombi-nagy@mail.tvnet.hu

Vezető: Dr. Dombi Viktor

Az Ügyvédi Iroda tevékenysége során a gazdasági, ke-
reskedelmi jog, polgári jogi, valamint a gazdasági bünte-
tőjog keretében széles spektrumban szolgálja ki ügyfelei
igényét, akik elsősorban gazdálkodó szervezetek. A
kereskedelmi jog klasszikusabbnak tekinthető vállalkozá-
si, megbízási és ingatlan ügyletein túl felvetődő verseny-
jogi és védjegyigények érvényesítését is egyre nagyobb
számban végzi.

PÁLYÁZAT VADÁSZ, 2007. V. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM, 9. OL-

DAL

IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS I VNNOVÁCIÓS ERSENY

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, 2007. FEBRUÁR, 6. OLDAL

KÖNYVAJÁNLÓ: HIÁNYPÓTLÓ SZAKANYAG AZ INNOVÁCIÓRÓL

D . PR AKUCS JÁNOS-DR. PAPANEK GÁBOR (SZERK.): AZ IN-

NOVÁCIÓS FOLYAMATOK SZERVEZÉSE

MAGYAR ÜZLETI VILÁG, 2007. FEBRUÁR, 10. OLDAL

PÉLDA NÉLKÜLI INNOVÁCIÓS TÁMOGATÁS

BESZÉLGETÉS D . BR UZÁS NORBERTTEL

MŰSZAKI MAGAZIN, 2007. MÁRCIUS 05., HÉTFŐ, 18. OL-

DAL

AZ INNOVÁCIÓ A LEGFONTOSABB ERŐFORRÁS

INTERJÚ PAKUCS JÁNOSSAL

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 06., KEDD, 20. OLDAL

EURÓPA INNOVÁCIÓS TÉRKÉPE

NAPI GAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 7., SZERDA, 3. OLDAL

KIÍRÁSI ÜTEMTERV

„…Mint arról korábban már beszámoltunk (NAPI Gaz-
daság, 2007. február 26., 1-3. oldal), áprilisban vár-
hatóak a logisztikai, ipari parkok létesítésére vonatkozó
felhívások, a k+f és a regionális szolgáltató központok
támogatását célzó kiírások és a két évnél fiatalabb vál-
lalkozásoknak szóló pályázatok…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 7., SZERDA, 5. OLDAL

MESSZE AZ USA MÖGÖTT EURÓPA

SZÁMOS KULCSTERÜLETEN TÖBB ÉVTIZEDES LEMARADÁST LÁT

AZ EUROCHAMBRES

„…A jelenlegi gazdasági fellendülés ellenére egyre job-
ban teret veszít versenytársaival szemben az Európai
Unió - áll az Eurochambres friss tanulmányában. Külö-
nösen nagy a lemaradás a k+f beruházások terén,
amely az Egyesült Államok közel 30 évvel ezelőtti szín-
vonalát éri el…”

METRO, 2007. MÁRCIUS 8., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL

A JÖVŐ FIATAL VÁLLALKOZÓI

„…Kiss Péter lett A jövő fiatal vállalkozója pályázat győz-
tese. A Dreher Sörgyárak Zrt. által meghirdetett pályá-
zat fődíját Péter biogáz-áramfejlesztő gyártására be-
adott terve nyerte el…”

DUNA TV, MÁRCIUS 12., HÉTFŐ

HEURÉKA! MEGTALÁLTAM ! A JÉGZSELÉRŐL

I ,NDEX 2007. MÁRCIUS 12., HÉTFŐ

KÉT MAGYAR CÉG AZ EURÓPAI INFOKOMMUNIKÁCIÓS DÍJ JE-

LÖLTJEI KÖZÖTT

HOLOGRAFIKA, 77 ELEKTRONIKA

MAGYAR HÍRLAP, 2007. MÁRCIUS 13., KEDD, 12. OLDAL

KISS PÉTER BÍZIK A SIKERBEN

„…Nehéznek látja a magyarországi vállalkozások helyze-
tét, de bízik saját sikerében Kiss Péter, aki az elmúlt
héten megnyerte A jövő fiatal vállalkozója pályázat há-
rommillió forintos fődíját…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 13., KEDD, 12. OLDAL

PÁLYÁZAT TECHNOLÓGIAI FEJLESZTÉSRE

„…Megjelent a Gazdaságfejlesztési operatív program
keretében a komplex vállalati technológia fejlesztésre
kiírt pályázat is…”

MAGYAR NEMZET, 2007. MÁRCIUS 14., SZERDA, 21. OL-

DAL

KORSZERŰ KUTATÓINTÉZET

BIOETANOL GYÁRTÁSÁRA ALKALMAS KUKORICÁT KÍSÉRLETEZ-

NEK KI

„…Már a magyar utakon is közlekednek bioetanollal
működő járművek. Az egyre növekvő igényekre alapozva
a világ egyik legkorszerűbb kutatóállomását építi fel
Hódmezővásárhelyen a Pioneer. Az alföldi városban
olyan növényeket nemesítenek, amelyek segítségével
alternatív üzemanyagok állíthatók elő…”

I ,NDEX 2007. MÁRCIUS 14., SZERDA

MILLIÁRDOS ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK A MAGYAR BIOTECHNOLÓ-

GIAI SIKERTÖRTÉNET MÖGÖTT

„…Az elmúlt három évben különféle pályázati források-
ból több mint egymilliárd forint vissza nem fizetendő
állami támogatást ítéltek meg a magyar biotechnológiai
iparág üstökösének, a transzportfehérjékre specializá-
lódott Solvo Zrt.-nek. Ebből több mint 800 milliót adott
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a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, ahol ifj.
Duda Ernő, a Solvo tulajdonos-vezérigazgatója tagja a
pályázati stratégiáért felelős Kutatási és Technológiai
Innovációs Tanácsnak…”

FIGYELŐ, 2007. MÁRCIUS 14.-21. 9. OLDAL

KUTASS, EURÓPA!
„…Az Európai Kutatási Tanács megalapításával szeret-
ne az unió felzárkózni az Egyesült Államokhoz a kutatás-
fejlesztés terén…”

NÉPSZAVA, 2007. MÁRCIUS 16., PÉNTEK, SZÉKESFEHÉRVÁR

MELLÉKLET, XI. OLDAL

A VISTEON HUNGARY KFT. A KUTATÁS-FEJLESZTÉS ZÁSZLÓS

HAJÓJA

BESZÉLGETÉS AZ AMERIKAI CÉG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL

„…Egy korszerű vállalat k+f tevékenysége akkor tud
eredményes lenni, ha a leendő beszállító már a termék-
fejlesztés kezdeti stádiumában részt tud venni a mun-
kában és a nála összegyűlt gyártási tapasztalatok a
kifejlesztendő termékben hasznosulhatnak. Minél köze-

lebb vannak ezek a vállatok egymáshoz helyileg, annál
eredményesebbek tudnak lenni a kooperáció során…”

NÉPSZAVA, 2007. MÁRCIUS 19., HÉTFŐ, 1+8. OLDAL

MA KEZDIK MUNKÁJUKAT A SZAKMAI KEREKASZTALOK

A FELZÁRKÓZÁS VAGY A LEMARADÁS A TÉT

„…Új versenyképességi modell kidolgozása a legfonto-
sabb feladata egy másik kerekasztalnak. Három fő
csapás adja a résztvevők mozgásterét: az üzleti környe-
zet javítása, az adórendszer reformja és a tudásgazda-
ság (innováció, kutatás-fejlesztés)…”

VILÁGGAZDASÁG, 2007. MÁRCIUS 19., HÉTFŐ, 1+16. OL-

DAL)
MINDEN A LOBBIZÁSON MÚLIK

„…Az innovációhoz nem lehet rövid távú stratégiát al-
kotni. Beláthatóvá kell tenni, hogy a kutatások egyes
szakaszaiban milyen támogatásokra lehet számítani -
véli Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség új
elnöke…”

Újabb Pénzforrás Pályázati Szemináriumot szervez a Gazella Kiadó 2007. március 22-én (9,30-15,20h)
a Nemzetek Házában (1062 Budapest, Bajza u. 54.) Hogyan készítsük GOP beruházási pályázatunkat? címmel.

Meghirdették a II. Nemzeti Fejlesztési Terv Gazdaságfejlesztési Operatív program (GOP) beruházási és munka-
helyteremtési pályázatainak tervezetét! A 2007. évi új pályázati kiírások jelentősen megváltoztak! Ugyanakkor az új
és komplex pályázati csomagok lehetővé teszik - sőt megkövetelik -, hogy egyidőben pályázzunk nemcsak pl. a gép-
beszerzésre, hanem a hozzá kapcsolódó informatikai beruházásra, képzésre, munkahelyteremtésre is.

A részvevők az egész napos gyakorlati szemináriumon megismerhetik:
1. a meghirdetett GOP beruházási és munkahely-teremtési pályázati felhívások lényeges elemeit,
2. a beadni tervezett pályázatokkal szembeni elvárásokat,
3. és azt, hogy a pályázati dokumentáció összeállításnál mire ügyeljenek!
4. Konzultálhatnak az előadóval.

A konzultációt a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium vezető szakértője tartja.

Részvételi díj 1 főre (áfa nélkül): márc. 21-ig 25,5 E, kp-fizetés: 25,5 E Ft, helyszíni jelentkezés: +1000Ft
A szervezők a MISZ tagoknak 10%-os kedvezményt biztosítanak a részvételi díjból.

További információ és jelentkezés: www.penzforras.hu, konf@penzforras.hu
Telefon: 06 (1) 340-39-24

„Védjegyoltalom és lapkiadás” címmel szervez műhelytalálkozót a Magyar Védjegy Egyesület és a Magyar Lapkiadók
Egyesülete 2007. március 22-én, (csütörtökön) 14.30 órakor a Magyar Szabadalmi Hivatalban.

(1054 Budapest, Garibaldi u 2.)

A rendezvényre meghívott előadók és előadásaik témái:
- Dr. Kiss Gabriella – a Magyar Szabadalmi Hivatal jogi előadója: Általános bevezetés - a védjegyoltalom szerepe,

sajátosságai
- Dr. Árva Katalin – a Martonyi és Kajtár Baker & McKenzie ügyvédi iroda ügyvédje: Jogérvényesítés
- Dr. Gonda Imre – a Magyar Szabadalmi Hivatal osztályvezetője: Védjegyoltalom a gyakorlatban - oltalomszerzés,

jogérvényesítés, az oltalomból eredő jogok megsértése
- Dr. Gödölle István – a Gödölle és Társai Szabadalmi Iroda szabadalmi ügyvivője: A védjegyoltalom és a lapnyil-

vántartás lehetséges kapcsolatai
- Dr. Hümpfner Viktória – a Napi Gazdaság Kiadó Kft ügyvédje: A védjegyoltalom és a szerzői jog összefüggései.

További információ Havas Katalin főtitkártól kérhető a 368-8674-es telefonszámon.
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A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 2007. március 26-án információs napot szervez az EU 7. Ke-
retprogram „Egészségügy” területéről, az NKTH épületében (1117 Budapest, Neumann János u. 1/C, földszint,
Irinyi János terem).

A levezető elnök Groó Dóra, a Tudományos és Technológiai Alapítvány igazgatója, korábbi bíráló lesz.

Program:
10.00 - 10.20 Köszöntő és bevezetés a 7. keretprogram újdonságaiba

Gulyás Ágnes, Health PC tag, NCP Koordinátor, NKTH EU főosztályvezető
10.20 - 10.35 Az FP7-es egészségügyi pályázati lehetőségek és az NCP-k tevékenysége

Erdei Balázs, Health NCP, NKTH
10.35 - 11.00 FP7 specifikus részvételi szabályok, pályázás pénzügyi feltételei

Bertalan-Kürti Veronika, jogi és pénzügyi NCP, NKTH
11.00 - 11.30 Pályázati lehetőségek az FP7 Közös Kutató Központjaiban és az egészségügyihez kapcsolódó tema-

tikus területeken, társNCP-k bemutatása
Divinyi Ágnes, JRC NCP, Wieland Artúr, Bio NCP, Kocsis István, NMP NCP, Marton Gábor,
Környezetvédelmi NCP, Pap Dávid, ICT PC

11.30 - 12.00 Kávészünet
12:00 - 12.30 Pályázatok bírálati észrevételei és tanulságok

Sármay Gabriella, ELTE Immunológiai Tanszék és Gillingerné dr. Pankotai Mária, SOTE Egészség-
ügyi Főiskolai Kar, Dietetikai Tanszék

12.30 - 12.50 Koordinátori tapasztalatok a korábbi keretprogramokból
Prof. Dr. Kéri György

12.50 -13.30 Tapasztalatok a bírálók szemszögéből
Prof. Dr. Németh János, SOTE és Prof. Dr. Németh Péter, Pécs PTE AOK

13.30 - 14.00 Kérdések és válaszok, pódiumbeszélgetés az előadókkal

A rendezvényről további információért forduljon Erdei Balázshoz a balazs.erdei@nkth.gov.hu e-mail címen vagy a
484-2577-es telefonszámon.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) 2007. március 27-én információs napot szervez az EU 7. Ke-
retprogram élelmiszer, mezőgazdasági halászati és biotechnológiai tárgyú kutatási programjáról. A rendezvény
helyszíne az NKTH épülete lesz (1117 Budapest, Neumann János u. 1/C, földszint, Irinyi János terem).

Program:
9:00 Megnyitó

Vass Ilona, elnökhelyettes, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
9:10 EU Stratégiák és információk, különös tekintettel az Élelmiszer, Mezőgazdaság, Halászat és Bio-

technológia területére
Rátzné dr. Ludányi Ágnes, BIO PC tag, NKTH

9:30 7. Keretprogram „Együttműködés” Élelmiszer, Mezőgazdaság, Halászat és Biotechnológia temati-
kus terület munkaprogram célkitűzései, pályázati felhívások
Wieland Artúr, BIO NCP NKTH

10:00 Részvételi szabályok, pénzügyi tervezés az EU 7. Keretprogramjában
Gulyás Ágnes, főosztályvezető, NKTH

10:30 Kérdések – válaszok
11:20 Projekt előkészítés, koordináció és kivitelezés tapasztalatai az FP-6 Keretprogramban

Groó Dóra, ügyvezető, TéT Alapítvány
11:45 Pályázati tapasztalatok egy bíráló szemével

Dr. Barna Balázs, MTA Növényvédelmi Kutató Intézet
12:00 Közös Kutatási Központok lehetőségeinek bemutatása (Joint Research Centres)

Divinyi Ágnes, NKTH
12:20 Pályázói tapasztalatok egy résztvevő szemszögéből

Farkas Dániel, Gálosi Bárka Halászati Kft.
12:40 Konzultáció

Jelentkezési határidő: 2007. március 23. Mivel a terem mérete korlátozott, ezért 90 főnél lezárják a jelentkezést.
Jelentkezés: az NKTH weboldalán: www.nkth.gov.hu.
A rendezvényről további információért forduljon Wieland Artúrhoz az artur.wieland@nkth.gov.hu e-mail címen vagy
a 484-2529 telefonszámon.

A 7. Keretprogram "Élelmiszer, mezőgazdaság, halászat és biotechnológia" témakörében információs napot ren-
deznek 2007. március 28. (szerda) 10 órától Szegeden (Szegedi Tudományegyetem, Rektori Hivatal, 6720 Sze-
ged, Dugonics tér 13., II. emelet, Tanácsterem).



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele16 Várható események

Program:
10.00 Dr. Mogyorósi Péter levezető elnök, Laser Consult Kft ügyvezetője, MISZ Dél-Alföldi Regionális Iroda Igaz-

gatója – Köszöntő
10.10 Dr. Groó Dóra, TéT Alapítvány, ügyvezető igazgató – A „Hungary for FP6” projekt bemutatása
10.25 Dr. Véha Antal, SZTE Mérnöki Kar, dékán – Az SZTE Mérnöki Karának kutatási tevékenysége és K+F aján-

latai a KKV-k részére
10.50 Dr. Sebők András, Campden & Chorleywood Kht., Ügyvezető igazgató – A magyar élelmiszeripar uniós

léptékben megoldandó problémái
11.10 Szeles Ágnes, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, KKV nemzeti kapcsolattartó – A 7. Keretprogram

bemutatása – különös tekintettel a kis- és középvállalkozásokra
11.30 Kérdések, válaszok
11.40 Kávészünet - Büfé
12.15 Dr. Wieland Artur, Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal, BIO nemzeti kapcsolattartó – Magyar pályá-

zati eredmények az FP6 élelmiszeripar témakörben és az FP7 „Élelmiszer, mezőgazdaság, halászat és bio-
technológia” alprogramja

12.35 Dr. Kovács Kornél, SZTE Biotechnológiai Tanszék, tanszékvezető – Bírálói tapasztalatok az Európai Unió
Kutatási Keretprogramjaiban

12.55 Dr. Váradi László, Halászati és Öntözési Kutatóintézet, igazgató – Kutatás és kisvállalkozások együttműkö-
dése K+F projektek végrehajtásában: kudarcok és sikerek

13.20 Felkért hozzászólások - kérdések, válaszok - konzultáció
13.40 Ebéd

A rendezvényen történő részvétel díjmentes, regisztráció szükséges. A regisztráció határideje: 2007. március 26.
További információ és jelentkezési lap: http://www2.u-szeged.hu/project/

„A Kártérítés a védjegy értékének séreleme miatt a német jogban”
címmel tart német nyelvű előadást Dr. Ansgar OHLY, a Bayreuthi Egyetem professzora

2007. március 29-én (csütörtök) 10 órától.

A helyszín a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (V., Kossuth Lajos tér 6-8. VI. emelet 635 terem).

Az előadást a Magyar Versenyjogi Egyesület, a Magyar Védjegy Egyesület, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
Jogi Szekciója és a Budapester Forum für Europa szervezi.

További információ: Bajzák Veronika, tel.: 1/210-6000
e-posta: veronika.bajzak@kem-univerzal.hu

A 14. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál programjában 2007. április 13-án (pénteken) 11 órai kezdettel Digitális
ablakok a Gutenberg-világra címmel két előadásra kerül sor a Budapesti Kongresszusi Központ Liszt Termében.

1. Nagy Zoltán, az OSZK Mikrofilm és Fényképtárának vezetője: „Az 1956-os forradalom és szabadságharc teljes
sajtóanyaga mikrofilmekről készített CD-ROM-on”

2. Árkos Iván, a BME OMIKK Tudománytörténeti Műhelyének szerkesztője: „BME OMIKK Tudománytörténeti Mű-
hely: 10 év = 10 CD-ROM”.

2007. április 15-én (vasárnap) kerül sor a Könyvtárostanárok Egyesülete, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete
Műszaki Könyvtáros Szekció, valamint a BME OMIKK Tudománytörténeti Műhely által „Ankét a digitális ismeretközlés
jelenéről és jövőjéről” címmel meghirdetett nyilvános szakmai tanácskozásra.

Díjtalan belépőjegy az arkosi@info.omikk.bme.hu e-mail címen igényelhető. Részletes tájékoztatás: www.mkke.hu

„Az iparjogvédelem helye és iparjogvédelmünk helyzete a változó világban” címmel tart szakmai továbbképzést a
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 2007. április 23-24-én a visegrádi Hotel Silvanusban.

Program:

Április 23. (hétfő):
- Megnyitó – Kürtös József, a MIE Találmányi-szabadalmi szakosztályának vezetője
- Fennmaradni vagy lemaradni? – Posteinerné Toldi Márta, elnökhelyettes, Magyar Szabadalmi Hivatal
- Időszerű jogalkotási és európai integrációs kérdések a szellemi tulajdon területén – Dr. Várhelyi Olivér, főosz-

tályvezető, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
- ValDeal – egy új innovációs vállalkozás célkitűzései és eddigi eredményei – Polgárné Májer Ildikó, elnök-

vezérigazgató, ValDeal Innovációs Zrt.
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Április 24. (kedd):
- A szabadalmi osztályozási rendszerek fejlődése és jövője – Dr. Henczi Mária , szabadalmi elbíráló, Magyar Sza-

badalmi Hivatal
- Dokumentumok felhasználása európai és amerikai szabadalmi eljárásokban – Dr. Palágyi Tivadar, szabadalmi

ügyvivő, műszaki főtanácsos, Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda
- Az európai szabadalmi ügyvivőket érintő aktuális kérdésekről – Ifj. Szentpéteri Ádám, szabadalmi ügyvivő, sza-

badalmi iroda vezető, S.B.G.&K. Szabadalmi és Ügyvédi Irodák
- A szabadalmi anyagi jog nemzetközi harmonizációjának állása – Dr. Ficsor Mihály , elnökhelyettes, Magyar Sza-

badalmi Hivatal
- Kína innovációs és iparjogvédelmi helyzete és törekvései – Marosi György, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői

Jogi Egyesület ügyvezető elnöke
- Felszólalási eljárások az Európai Védjegyhivatal (OHIM) előtt – Pintz György, szabadalmi ügyvivő, irodavezető,

Pintz és Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda

Jelentkezési határidő: 2007. március 27.

Részvételi díj: 39.000 Ft + ÁFA (egyágyas elhelyezés esetén 46.000 Ft + ÁFA). A részvételi díj tartalmazza a szál-
lás és az ellátás költségeit.
További információ: Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Tel.: 353-1661, Tel/Fax: 353-1780

2007. április 24-én a SYMA Sport- és Rendezvényközpontban tarják a Budapesti Állásbörzét, melyre a szervezők
várják az állást kereső mérnöki, gazdasági, informatikai, természet- és bölcsészettudományi oktatás végzős hallgató-
it, frissdiplomásait és a néhány éve végzett, munkahelyváltást fontolgató szakembereket, valamint az őket alkalmazni
kívánó cégeket is.

Mit tud nyújtani a munkaadóknak a Budapesti Állásbörze, amit egy felsőoktatási intézményben szervezett rendez-
vény nem?
- Széles, de jól körülhatárolt látogatói kör. Itt nem csak egy szakterület képviselőivel vehetik fel a kapcsolatot,

hanem majdnem miden, felsőfokú végzettséget igénylő szakma művelőivel.
- Nagyobb és jobb elrendezésű standon való megjelenést.
- A bőséges helykínálat miatt egyedi elképzelések megvalósítására is lehetőség nyílik, az ajánlataik mellett akár

termékeiket, szolgáltatásaikat is bemutathatják, mini-kiállítást szervezhetnek.
- Mindezt nagyon kedvező részvételi díjak mellett.

Bővebb információ és jelentkezés:
Frissdiplomás Személyzeti Tanácsadó és Szolgáltató Kft.
Telefon: +36 1 787 5989, Fax: +36 1 786 3914
E-mail: info@bpallasborze.hu
www.bpallasborze.hu

Az INNOSTART – mint az INNOREG Regionális Innovációs Ügynökség tagja – ezúton kívánja felhívni a Közép-
Magyarországi Régió vállalkozóinak és egyéb pályázóinak a figyelmét, hogy 2007. március 1-től beadhatók a gazda-
ságfejlesztési pályázatok!

2007. március 1-én megnyíltak a kapuk a január 30-án nyilvánosságra hozott Gazdaságfejlesztési Operatív Program
(GOP) és Közép-magyarországi Operatív Program (KMOP) pályázatainak benyújtására. A támogatások segítségével a
vállalkozások többek között új eszközt szerezhetnek be, szabadalmakat vásárolhatnak, környezetbarát eljárásokat
építhetnek ki, korszerűsíthetik gyártási technológiájukat, a fejlesztések eredményeként pedig új munkahelyek jöhet-
nek létre.

Az alábbi hét pályázat került meghirdetésre 2007. március 1-én:
1. A Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése (GOP-2007-2.1.1/A)
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1. - 2007. április 23.
2. Komplex vállalati technológiafejlesztés kkv-k számára (GOP-2007-2.1.1/B)
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1. - 2007. április 30.
3. Komplex vállalati technológiafejlesztés (GOP-2007-2.1.1/C)
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1. - 2007. május 21.
4. Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben kis- és közép-
vállalkozások számára (GOP-2007-2.1.2/B)
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1. - 2007. április 30.

Pályázati felhívások
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5. Munkalehetőség teremtő komplex beruházások támogatása a hátrányos helyzetű kistérségekben (GOP-2007-
2.1.2/C)
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1. - 2007. május 21.
6. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése (KMOP-2007-1.2.1/A)
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1.-2007. április 23.
7. Komplex vállalati technológia fejlesztés kkv-k számára (KMOP-2007-1.2.1/B)
A pályázat benyújtásának határideje: 2007. március 1- 2007. április 30.

A pályázatokat a MAG – Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. címére kell eljuttatni: Budapest, Postafiók 684.

A most megjelenő pályázati felhívások új filozófiát tükröznek:
- Nem „ingyenpénzt” osztanak: a pályázóknak 60-75% közötti önrésszel kell rendelkezniük programjaik megvalósí-

tásához. Az önrész mértéke annál nagyobb, minél fejlettebb területén kerül felhasználásra az országnak. A hát-
rányos helyzetű kistérségeket kiemelten támogatják ezek a pályázati kiírások.

- Tényleges hozzájárulást várnak el a magyar gazdaság növekedéséhez: a technológiai fejlesztések hatását minden
nyertes cégnek megfelelő mértékű árbevétel-növekedéssel kell tudnia igazolni.

Egyszerűbb, gyorsabb, átláthatóbb a pályázati rendszer:
- Normatív alapú támogatás a kis értékű (1-5 millió forintos) támogatásoknál: csak a jogosultságot vizsgálják,

egyszerű, „adatlap”-szerű igénylőlap
- Kedvezőbb biztosítéki feltételek
- Az államigazgatásból származó igazolásokat nem a pályázó szerzi be
- Nem kell hiteles okiratokat csatolni az igényléshez, csak azoknak, akik nyertek is az adott pályázaton

A pályázati kiírások teljes dokumentációja a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a http://www.nfu.gov.hu
címen található meg.

Tagintézményünk, a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány pályázatot ír ki Esettanulmány Pályázat Családi Vál-
lalkozásoknak címmel.

A pályázó(k) feladata a saját vállalkozás történetének, jelenlegi működésének és jövőbeni terveinek feldolgozása
esettanulmány formájában.

A beadás formája:
A pályamunkát Word dokumentumként kell elkészíteni. Terjedelmi megkötés nincs, de az értékelésnél szempont lesz
a teljeskörűség és a lényegretörőség is. Az esettanulmányokat a honlapról letölthető, kitöltött adatlappal együtt, e-
mailben kell eljuttatni a zslaczko@seed.hu e-mail címre, 2007. április 20-ig.
Aki tervezi, hogy pályázik, értesítse erről e-mail-ban Laczkó Zsuzsa projektmenedzsert, hogy kalkulálni tudják a pá-
lyázatok várható mennyiségét.

Elbírálás, díjak, nyeremények:
A beérkezett pályaműveket öttagú szakmai zsűri bírálja el.
- Fődíj: 2 éjszakás wellness-hétvége 2 fő részére
- Első három helyezett további díja: Ingyenes részvételi lehetőség 2 fő részére a 2007. május 23-án rendezendő

SEED Családi Vállalkozás Konferencián.
- Valamennyi értékelhető pályamunkát benyújtó családi vállalkozás két képviselője személyenként 10.000 Ft ked-

vezményt kap a SEED Családi Vállalkozás Konferencia részvételi díjából.
- Az egyéb feltételek teljesülése esetén valamennyi értékelhető pályázatot beadó vállalkozásnak megjelenési lehető-

séget biztosítunk honlapunk Vállalkozók, akiket ajánlunk rovatában.„

- A legjobb és legtanulságosabb esettanulmányokat külön kiadványban szeretnénk megjelentetni.

A pályázat meghirdetésének célja, hogy kiderítse: Mi az igazság? Előny vagy hátrány a családdal vállalkozni?

A családi vállalkozás sikerének feltételeit lehet tanítani. Magyarországon ezt teszik a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési
Alapítvány munkatársai. Ehhez hozzájárulhatnak a pályázók is, ha tapasztalataikat megosztják, ha megírják, mi mű-
ködik jól, milyen problémák merültek fel eddig a vállalkozás és a család együttműködésében, a vállalkozás fejlődésé-
ben, hogyan oldották meg ezeket stb.

További információ, segítség és jelentkezés:
http://www.seed.hu/menu/Aktualitasok/csaladipalyazat

Nyilvános pályázatot hirdetett a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Magyar Formatervezési Tanács közremű-
ködésével a Magyar Formatervezési Díj elnyerésére. A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú formatervezői telje-
sítmény elismerése.
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PÁLYÁZATI KATEGÓRIÁK

Termék: Kereskedelmi forgalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve termékrendszerek.
Vizuális kommunikáció: Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult komplex vizuális arculata, bele-
értve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is.
Terv: Kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek terve, makett vagy prototí-
pus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területére tartozó tervek.
Diák: A hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében résztvevő diákok által, hallgatói jogviszony kereté-
ben megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:

A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be,
akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.

Pályázni lehet minden olyan alkotással, amely
- három évnél nem régebbi,
- más személy szerzői és iparjogvédelmi jogát nem sérti.

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg,
- hiányos a mellékelt dokumentáció,
- határidőn túl érkezik be.

A pályázat beadási határideje: 2007. május 7. (postabélyegző szerint). A pályázatot egy példányban, kizárólag
postai ajánlott küldeményként vagy futárszolgálat útján kell eljuttatni a Magyar Formatervezési Tanács Irodájához,

Magyar Formatervezési Díj jelöléssel ellátva, a következő címre:
Magyar Szabadalmi Hivatal Magyar Formatervezési Tanács Irodája, 1370 Budapest 5, Pf. 552

A PÁLYÁZATOK ÉRTÉKELÉSE

Az értékelés két fordulóban történik:
• I. forduló: A bírálóbizottság a beküldött dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II.
fordulóra.
• II. forduló: A bírálóbizottság a bekért tárgyak és a részletes dokumentáció alapján dönt a díjak és az oklevelek
odaítéléséről. A pályaművek elbírálására a zsűrizésre kijelölt helyszínen kerül sor. A begyűjtés helyszínéről és idő-
pontjáról a pályázók értesítést kapnak. A nem szállítható pályaművek elbírálása a beküldött dokumentáció, illetve
helyszíni szemle alapján történik.

A bírálóbizottság döntéséről a pályázók írásban kapnak értesítést. A döntéssel szemben nincs helye jogorvoslatnak.

Értékelési szempontok:
- formai minőség;
- újszerűség, eredetiség;
- versenyképesség;
- a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
- felhasználóbarát-kialakítás;
- környezetvédelmi, illetve környezetbarát szempontok érvényesülése.

Kategóriánkét a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák
alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény
szerinti mindenkori illetményalap tizenötszörös összegének megfelelő összeg. 2007-ben: Termék kategóriában 3,
Vizuáliskommunikáció, Terv és Diák kategóriában 1-1 díj adható. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pá-
lyamunkák meghívást nyernek a kiállításra, és elismerő oklevélben részesülnek.

BEMUTATÁS

A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek kiállítás keretében kerülnek bemutatásra 2007. október 8. és októ-
ber 30. között. A kiállítás költségét a kiírók fedezik. A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül,
amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások a
www.mft.org.hu honlapon lesznek megtekinthetők.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ

A jelentkezési és adatlap megtalálható a www.gkm.hu és a www.mft.org.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban hívható telefonszám: Majcher Barbara: 474 55 87,
e-mail cím: barbara.majcher@hpo.hu
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