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Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax

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

Tanszékvezető
Egyetemi Tanár

62/544-
272

62-544-
658

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

Vezérigazgató 46/501-
850;

46/501-
851

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

Vezérigazgató 30/9898-
245

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

Vezérigazgatói
tanácsadó

20/944-
4551

464-4654

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

881-2012 881-2011

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

Dékán 28/522-
071

28/410-
804

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

Elnök 273-3411 273-3412

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

Ügyvezető igazgató 36/512-
900

36/512-
932

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

Kutató professzor 62/312-
385

62/312-
385

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

Rektor 266-3119 266-9786

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

Ügyvezető igazgató 233-2138 233-2506

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

Főtitkár 353-166 353-1780

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

Fejlesztési igazgató 382-9801 382-9810

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

Rektor 46/565-
034

46/563-
423

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

Rektor 453-4141 388-6763

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

Ügyvezető igazgató 371-5808 205-5951

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

Ügyvezető igazgató 32/432-
432

32/511-
644

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

Elnök 382-0720

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

Környezetvédelmi
és biztonságtech-
nikai igazgató

48/310-
955

48/310-
602

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

Igazgató 46/359-
895

46/359-
895

Völgyiné Nadabán
Márta

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

Ügynökségvezető 52/524-
760

52/524-
770

Dr. V. Tóth János Társult szövet ség elnöke Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.

Elnök 212-6991 201-7954

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

Társelnök 22/514-
126

22/328-
110

Dr. Bérci Gyula Társult szövetség elnöke Tudományos Technológia i, 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

Antoni Györgyi Tagozati elnök Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tudományszervezési,
Pályázati és Innovációs Központ
1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

Igazgató 411-6500
/3156

485-5282

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

Elnök 319-8913 319-8916

Dr. Osman Péter Tagozati elnök 1031 Budapest, Zaránd u. 34/b Vezető főtanácsos 430-8328

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

Ügyvezető igazgató 318-3309 317-4856

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

Igazgató 28/511-
611

28/511-
680

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

Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
2040 Budaörs, Gyár u. 2.

Ügyvezető Igazgató 266-5108 266-5108

Dr. Mogyorósi Péter Dél-al földi 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

Pannon Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158

Dékán 88/421-
905

88/624-
631

Higi Gyula Dél-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazgató 72/504-
050

72/333-
120
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Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele a nyári
időszakban, a szabadságok miatt ritkábban jelenik meg.
A következő megjelenés időpontja: 2008. augusztus 19.

Ezt követően újból kéthetente olvashatják legfontosabb híreinket.

EUROPEAN BUSINESS NETWORK (EBN) KONFERENCIA

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ 2008. június 25-27. között Budapesten, a VAM Design Cen-
terben rendezte meg a mintegy 250 európai üzleti és innovációs központot tömörítő EBN 2008. évi, sorrendben
17. éves Kongresszusát.
A kongresszus budapesti megrendezése elismerést jelentett Magyarországnak azért, hogy a közép-kelet-európai
országok között elsőként hozott létre az innovatív kisvállalkozások segítésére hivatott, Európa fejlettebb országaiban
már jól bevált Üzleti és Innovációs Központot, mely rendelkezik az EBN úgy nevezett Business Innovation Center (BIC)
minősítésével.

Az esemény, amelyet első alkalommal rendeztek meg az EU egy új tagállamában, egyben felhívta a figyelmet arra,
hogy a tudásalapú gazdaság megvalósítását célzó lisszaboni célkitűzések csupán a tudás elismerésének, a kutatás
szerepének, az innovációnak teret adó gazdaságpolitikával érhető el. Budapest a jelentős kongresszus szervezésével
az elmúlt hónapban másodszor kerülhetett a jeles európai innovációs események első vonalába, miután az Európai
Tanács döntése alapján Budapest lehet az Európai Innovációs és Technológiai Intézet központja is.

Az EBN Kongresszust a Parlamentben tartott megnyitó ünnepségen köszöntötte Mandúr László, a magyar Ország-
gyűlés alelnöke, valamint Egyed Géza és Kolber István, államtitkárok a Kormány nevében. A nyitó plenáris ülésen
előadást tartott Herczog Edit, az Európai Parlament képviselője, Szabó Gábor professzor, a Magyar Innovációs
Szövetség elnöke, Bendzsel Miklós, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke és több, az innováció területén ismert,
kiváló magyar és külföldi szaktekintély.

A kongresszuson a több, mint 300 külföldi és 100 magyar delegátus több oldalról, gyakorlati példák alapján 9 szek-
cióban elemezte a kongresszus vezérgondolatát, a „Segítjük az új tehetségek növekedését”.

Kiindulásuk az volt, hogy a tudás-alapú társadalom kihívásai között kiemelt figyelmet kell kapnia az emberi tényező-
nek, a vállalkozói, az alkotó és az együttműködő szellem erősítésének. Több új, aktív, kreatív és gyakorlatias tehet-
ségre van szüksége Európának, akik együttműködve, hálózatokba kapcsolódva képesek megsokszorozni egyéni telje-
sítményüket. A kongresszus rámutatott arra, hogy az EBN-hálózat tagjai tehetséges vállalkozókként, újítókként, kiváló
tanácsadókként új értékeket, gazdasági hatást és társadalmi tőkét tudnak teremteni.

A kongresszus a nyílt és együttműködő innováció alapgondolatára építve kereste azokat az új modelleket, amelyek
leginkább segíthetik a csúcs-technológiai induló vállalkozásokat, elemezte az újonnan megjelent technológiákat, ame-
lyek korunk kihívásaira kísérelnek meg megoldásokat adni. Kitért arra, hogy miként lehet az együttműködést az Eu-
rópán kívüli világ – pl. Oroszország, Kína, India – meghatározó piaci tényezőivel bővíteni.

A részvevők foglalkoztak azzal is, hogy a BIC-ek miként tudják ösztönözni az egyetemi kutatások hasznosulását, új
spin-off vállalkozások alapítását,
hogyan lehet a kezdeti innováci-
ós fázis tőkeínségét gyors mag-
vető-jellegű tőkeeszközökkel
kielégíteni, s milyen speciális
eszközök – pl. a történelmi
városközpontokba telepített
vállalkozói inkubátorok, vagy a
napenergiából közvetlenül jeget
előállító hűtőgépek – segíthetik
a kis, tradicionális gazdaságok
élénkítését.

Az EBN vezetése és az Európai
Bizottság megjelent képviselői
nagyra értékelték a szervező
Innostart munkáját, a kiváló
magyar előadók és innovációs
szakemberek közreműködését,
valamint a magyar Országgyű-
lés és a Kormány képviselőinek
részvételét az EBN 17. éves
Kongresszusán.
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Magyar Innovációs
Szövetség

Évkönyv

Hírlevelünkhöz mellékelten megküldjük az „Innováció
2008” című, fényképekkel illusztrált MISZ-évkönyvet. A
kiadvány többek között bemutatja a Szövetség 2007.
évi tevékenységét és tartalmazza tagjaink listáját is,
valamint a 2007. évet lezáró rendes közgyűlés hivata-
los jegyzőkönyvét.

Vélemény a Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiáról

A Magyar Innovációs Szövetség véleményt adott ki a
2008-2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti
Stratégiáról szóló kormányrendelet tervezetéről, a Mi-
niszterelnöki Hivatal „Új rend és szabadság” programért
felelős kormánybiztosának felkérésére.

Részlet az állásfoglalásból:
„...Természetesen, mint a magyar innovatív vállalatok
érdekképviseleti szerve támogatunk minden olyan kor-
mányzati lépést, amely a feketegazdaság kifehérítését
szolgálja…
...Nem tartjuk szükségesnek tehát a jelenleginél tágabb
szellemi tulajdonjogok biztosítását. Ezért a stratégiában
jelzett, különösen a büntetőjogi vonatkozások szigorítá-
sát javasoljuk nagyon alaposan körüljárni és átgondolni
annak érdekében, hogy az ne kizárólag egyes pia-
ci/gazdasági csoportok egyéni érdekeinek feleljen
meg...”

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

A Londoni Megállapodáshoz való csatlakozásról szóló
vitairat

A Magyar Innovációs Szövetség a Magyar Szabadalmi
Hivatal felkérésére véleményezte az európai szabadal-
mak megadásáról szóló Európai Szabadalmi Egyezmény
65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz
(Londoni Megállapodás) való magyar csatlakozásról
szóló vitairatot.

Részlet a véleményből:
„...A rendkívül drága és körülményes európai szabadal-
mi rendszerről a véleményünk az volt, hogy amellett,
hogy általában is megnehezíti a szellemi tulajdon védel-
mét, a tőkeszegény magyar KKV-k számára még szelek-
tív versenyhátránnyal is jár. A Londoni Megállapodást
ennek megfelelően egy igen fontos folyamat első lépé-
sének tekintjük, és feltétlenül támogatjuk, hogy a Megál-
lapodáshoz Magyarország csatlakozzon.

Amellett, hogy fontosnak tartjuk azt, hogy Magyaror-
szág egyértelműen nyilvánítsa ki a csatlakozásra vonat-
kozó szándékát, a hatályba léptetésre vonatkozóan
különleges sietségre nem látunk okot. Javasoljuk ezért,
hogy a kihirdetés időpontját, a felkészülésre ésszerűen
igénybe vehető leghosszabb időkeret figyelembe vételé-
vel jelöljék ki...”

Az állásfoglalás teljes szövege innovációs portálunkon
(www.innovacio.hu) olvasható.

Vélemény az 5LET 2008 pályázatról

A Magyar Innovációs Szövetség véleményezte az 5LET
2008 pályázati felhívást és útmutatót a Nemzeti Kuta-
tási és Technológiai Hivatal felkérésére.

Részletek az észrevételek közül:
„...Az a korábbi tapasztalat, hogy a feltalálók jogi vé-
dettség hiányában az első körben annyi információt se
mernek leírni, amiből az ötlet megvalósíthatósága a
bírálók számára látszana…
…A bejelentés időpontja olyan szempontból is kritikus,
hogy a túl korai bejelentés esetén nincs elegendő idő
arra, hogy a hasznosítás olyan szintre jusson, hogy
megfelelően széles körű védelem igen tetemes költsége-
it maga a hasznosító vállalkozás fedezze. Részben meg-
oldást jelentene, hogy az a pályázó, aki a bejelentést
előzetesen saját költségén megtette, a pályázatból a
PCT bejelentés költségeit fedezhesse...”

A vélemény és a felhívás teljes szövege innovációs por-
tálunk (www.innovacio.hu) jelszóval védett területén
olvasható.

Novatech 3.0 verseny I. fordulójának értékelése

A Magyar Innovációs Szövetség által, az INTEL Co. és a
NFGM, valamint az NKTH támogatásával, harmadik
alkalommal meghirdetett NOVATechCom Innovációs
Technológiai Üzleti Terv Verseny bírálóbizottsága július
17-én, a MISZ székhelyén értékelte a beérkező angol
nyelvű pályázati összefoglalókat.

A versenyre a következő témakörökkel lehetett nevezni:
félvezetők, gyártás, hardware; mobil és wireless; digitá-
lis otthon és fogyasztói elektronika; kiskereskedelmi és
fogyasztói szoftverek; vállalati szoftverek és IT; energia
és áram előállítás; nanotechnológia és biotechnológia.

A Tzvetkov Julián, az MFB Invest vezérigazgatója, Szö-
vetségünk alelnöke által vezetett magyarországi zsűri
tagjai minden egyes pályázatot áttekintettek, és az
alábbi 5 pályázat továbbjutásáról döntöttek: Central
European Centre of Fetal Medicine (CECFeMed),
Softstepper, CytoSoft Ltd., Edutainment, Next
Generation Engine.

Harsányi István-díj pályázat

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a me-
nedzsment ismeretek elsajátítása céljából a Manager
Képzés Alapítvány és a Magyar Innovációs Szövetség a
gazdasági, műszaki és természet-tudományi felsőfokú
intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a
PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment
ismereteinek bővítésére és tudományos szintű feldolgo-
zásának elősegítésére a 2008. évre újra kiírta a
Harsányi István-díj pályázatot.

A beadási határidőre, 2008. június 30-ig 46 magas
színvonalú pályamunka érkezett, melyek referálása
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júliusban megkezdődött. A pályázatok elbírálására és a
díjak odaítélésére augusztus végén kerül sor. Az ösz-
töndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kura-
tórium évenként határozza meg, melyek átadására
ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények év-
nyitóján, diplomaosztó ünnepségén, vagy egyéb rendez-
vényen kerül sor.

THE Program az EFOTT-on

Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai
Találkozóján (EFOTT), július 16-20. között a Magyar
Innovációs Szövetség THE Programja saját sátorral
képviseltette magát a civil faluban. Az idén Dunaújvá-
rosban megrendezett EFOTT-ot közel 60 000-en láto-
gatták meg, ami új látogatói csúcsot jelent.

A fesztivál négy napja alatt a THE sátorba ellátogató
érdeklődők rövid regisztrációt követően programismer-
tetőt hallgathattak meg, valamint a THE Program ven-
dégének, a Microsoftnak jóvoltából kiállított játékkonzo-
lokkal és versenyautóval is tartalmasabbá tehették
fesztiválprogramjukat.

MISZ Vállalkozásfejlesztési Tagozata az iwiwen

A jó növekedési képességű vállalkozások indulásának és
fejlődésének előmozdítása érdekében a Vállalkozásfej-
lesztési Tagozat az iwiw ismeretségi hálózatban létre-
hozott három klubot. Mindhárom a vállalkozásfejlesz-
téshez szorosan kapcsolódó, egymást is támogató
szakmai és gazdasági területen működik, és arra szol-
gálnak, hogy segítsék az azokba belépők között a kap-
csolatok építését, a vélemények és tapasztalatok cseré-
jét, valamint a jó növekedési képességű vállalkozások
indítását és fejlesztését segítő információk terjesztését.

A három klub neve, ahogyan az iwiwen megtalálhatók:
Innováció innováció, Kockázati Tőke [Venture Capital],
Üzleti Angyalok. A klubokba minden érdeklődő tagként
beléphet, aki benne van az iwiwben (ez utóbbi feltétel az
iwiw rendszerének velejárója), és kihasználhat minden
lehetőséget, amelyet az iwiw klubjainak rendszere és
működése kínál.

További információ: Dr. Osman Péter , a Vállalkozásfej-
lesztési Tagozat elnöke.

„Keressük 2008 Legígéretesebb fiatal vállalkozóját”
pályázat díjkiosztó ünnepsége

2008. június 27-én adták át tagintézményünk, az Élet-
pálya Alapítvány által meghirdetett „2008. Legígérete-
sebb Fiatal Vállalkozója” c. pályázat díjait az Alfa Art
Hotelben, Budapesten.

A jeles szakemberekből álló országos zsűri, az alábbi
helyezéseket állapította meg:
- I. helyezett: Domján Margit és Baglyas György,

Beyond Budapest Sightseeing (A címmel járó nye-
remény: 500 000 Ft)

- II. helyezett: Bagó Ákos Károly, Ötletgyár-Design UO
Toll (A címmel járó nyeremény: 325 000 Ft).

- III. helyezett: Horváth Viktor Sándor, Imagix
interaktive (A címmel járó nyeremény: 250 000 Ft).

Bagó Ákos Károly egy, az írásfejlesztés támogatására
feltalált toll elkészítésére írta meg pályázatát. Az általa
kifejlesztett toll a kéz és az ujjak izomzatát megfelelően
támasztja alá, így a gyermekekben nem idegződik be
rossz ceruzafogás. Alkalmas továbbá a központi ideg-
rendszer sérülése miatt az írás részképességet elveszí-
tett személyeknek visszaadni az újraírás lehetőségét.

Ezen pályázatot Szövetségünk is pénzjutalommal díjazta,
illetve az Ötletgyár Design Kft-nek egy éves, ingyenes
MISZ-tagságot ajánlott fel. A díjat tanúsító oklevelet
Riba Nikolett, a MISZ marketing menedzsere adta át a
fiatal tehetségnek.

Kutató Diákok XII. Országos Konferenciája

A Kutató Diákok Országos Szövetsége 2008. július 7-
12. között rendezte meg a Kutató Diákok 12. Országos
Konferenciáját a káptalanfüredi Komádi Táborban.

A konferencián a diákok számos kiemelkedő tudósegyé-
niséggel találkozhattak, úgymint: Ligeti Erzsébet aka-
démikussal, Kornai János közgazdásszal, Popper Pé-
ter pszichológussal.

A konferencia utolsó napján a diákok találkozhattak a
Kutató Diák Mozgalom partnereivel, támogatóival, így
többek között Dr. Szabó Gáborral, a Magyar Innováci-
ós Szövetség elnökével is, aki a fiatal kutatók lehetősé-
geiről és az MISZ szerepéről beszélt.

A konferencia végén választották meg a Kutató Diák
Mozgalom új diákelnökségét. Az új diákelnök Erdélyi
Lóránd, a Pápai Református Gimnázium végzős tanulója
lett.

Trimarán Üzletfejlesztési Program

2008. június 30-án mutatkozott be az Egészségügyi
Menedzserképző Központban az a 11 korai fázisú inno-
vációs projekt, amelyek az előző 3 hónapban a
Trimarán Program keretein belül, tanácsadók és pro-
jektmenedzserek segítségével léptek előre a
befektetésérettség felé. A projektek bemutatkozása
előtt dr. Lacza Zsombor (Semmelweis Innovations) és
Makra Zsolt (Innostart Alapítvány), valamint a program
stratégiai tanácsadói közül Bérces Attila és Fehér
Arnold beszéltek az üzletfejlesztés jelenlegi helyzetéről
és a lehetséges további irányokról.

A Trimarán Üzletfejlesztési Program 2008 elején mint-
egy 50 projekt közül válogatta ki a 16 legígéretesebbet,
ebből 12-vel indult el a fejlesztési folyamat. A projekte-
ket 9 projektmenedzser segítette a munkában. A fo-
lyamat végéig követett 11 projekt közül 6 kifejezetten
biotechnológiai, 5 pedig különböző információtechnoló-
giai vagy szolgáltatási innovációt képvisel. A projektgaz-
dák a fejlesztési fázis végére kész vagy a készhez közeli
állapotú üzleti tervvel folytathatják találmányuk hasznosí-
tását. A projektgazdák beszámolójukban kiemelték, hogy
a Trimarán Program elsősorban szemléletváltást, üzleti
gondolkodást és jelentős gyakorlati segítséget jelentett.
Ezek alapján már képessé váltak arra, hogy üzleti terve-
iket megfogalmazzák, operatív lépésekre lefordítsák és
meghatározzák a hasznosítás piaci realitásait.
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A Trimarán Program 2008-ban még 12-15 projektet
fogad be, valamint folytatja a jelenlegi projektek fejlesz-
tését. A programról további információt kaphatnak az
érdeklődők a
http://semmelweisinnovations.com weboldalon vagy az
info@semmelweisinnovations.com e-mail címen.

Világgazdaság konferencia Győrben

A Világgazdaság rendezvénysorozata keretében „Egyről
a kettőre - Lépjen túl lehetősége korlátain és pályázzon!”
című konferenciát rendeztek Győrben a Kereskedelmi
és Iparkamara székházában, 2008. június 18-án. A
konferencián „Virtuális kompetencia hálózat és kompe-
tencia központ” címmel előadást tartott Budavári Lász-
ló, a MISZ regionális igazgatója is.

A magyar képzett migráció a rendszerváltás óta

Kutatási gyorsjelentést tettek közzé a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia Nyugati Magyar Tudományos Tanács
Elnöki Tanácsadó Testület és a Forsense Piackutató és
Stratégiai Tanácsadó Intézet együttműködésében lezaj-
lott „A magyar diplomások elvándorlása” elnevezésű,
kérdőíves kutatásról.

A jelentés letölthető a
http://www.forsense.hu/content/Csanady_Kmetty_Ku
csera_Tarjan_Kepzett_migracio.pdf címről.

MAFITUD 7. országos találkozó

„Nem az iskolának, a jövőnek tanulunk” mottóval kerül
megrendezésre a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának
(MAFITUD) 7. országos találkozója 2008. szeptember
13-án, 12 órától, Nádasdladányban, a Nádasdy Aka-
démián. A szakmai program a felnőttoktatás, tovább-
képzés témáiról fog szólni.

A MAFITUD tagjai a Magyar Innovációs Szövetség által
szervezett Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetség-
kutató Versenyeken díjazásban részesült és a hazai
versenyhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken
részt vett fiatalok. A találkozón előzetes regisztráció
után a MAFITUD tagjai vehetnek részt.

19. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét

2008. június 29. és július 5. között rendezték meg a
Schweizer Jugend Forscht az Alpok hegyei közt eldugott
nemzetközi táborában a 19, Nemzetközi Élővilág Kutató
Hetet, melyre a Magyar Innovációs Szövetség Spohn
Márton, MAFITUD-tagot delegálta.

A táborhelyként szolgáló riederalpbeli Villa Casselben –
melyet csak drótkötélpályán, majd félórás sziklamászás
után lehetett megközelíteni – 26 fiatal töltötte el egy
hetet. A résztvevők felét külföldi fiatalok tették ki – Észt-

országtól Grúzián át Thaiföldig, a többiek Svájc különbö-
ző részeiről érkeztek.

Spohn Márton egy négyfős csapat tagjaként dolgozott
az által választott kutatóprojekten: a hét kezdetét jelen-
tő, kérdésekre inspiráló túrán azt a kérdést tervezték
megválaszolni, hogy a mormoták vajon miért integetnek
olyan szemrevaló módon a farkukkal. Háromnapnyi
felügyelt, de önállóan szervezett kutatómunka után elég
információ gyűlt össze a megkívánt négyoldalas
záróesszé megírásához.

Nagy hangsúly volt az önálló munkán, hogy az ifjú kuta-
tók egy példán keresztül betekintést nyerjenek a tudo-
mányos munka menetébe. A segítőtanárok időről időre
körbejárták a zöld lankát, tanácsokkal ellátva a fiatalo-
kat. A heti munkát végül egy ötperces előadás kereté-
ben mutatták be a fiatalok egymásnak.

CASTIC

A Magyar Innovációs Szövetség hivatalosan benevezte
Szvoboda Pétert és Buza Dániel Istvánt, a Magyar
Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) tagjait a 23.
CASTIC (China Adolescent Science & Technology
Innovation Contest) tudományos és technológiai nem-
zetközi versenyre, melyet 2008. július 29. és augusz-
tus 4. között, Kínában, Urumuqi városában rendeznek.
A magyar delegációt Ivánka Gábor, a MAFITUD vezető-
ségi tagja vezeti.

A nemzetközi versenyen több mint 500 fiatal kutató
mutatja be munkáját. Szvoboda Péter a Hungaroszféra
nevű távirányítható gömbrobottal indul a versenyen,
Buza Dániel István pályaművének címe „Mozgásminta
felismerése számítógép segítségével”. Mindkét fiatal az
Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Ver-
seny első helyezettje volt, 2007-ben.

Milyen lehetőségeket rejt a korai fázisú
kockázatitőke-piac? – befektetői konferencia

Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
által működtetett Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat a
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesülettel együtt-
működve befektetői konferenciát rendezett 2008. júni-
us 23-án, “Milyen lehetőségeket rejt a korai fázisú
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kockázatitőke-piac Magyarországon?” címmel Budapes-
ten, a Madách Trade Center konferenciatermében, a
Semmelweis Innovations és a Human Etap Kft. támoga-
tásával.

A zártkörű esemény nem titkolt célja az volt, hogy a
piac szereplői közötti aktív párbeszéd elindításával, a
tapasztalatok és a tudás megosztásával, kapcsolatépí-
téssel növekedjen az induló technológiai cégekbe törté-
nő befektetések száma. A zsúfolásig megtelt teremben
aktív és potenciális üzleti angyalok, klasszikus
kockázatitőke-alapok menedzserei, e szektorban érde-
kelt befektetési és tanácsadó cégek képviselői hallgatták
és tartották meg az előadásokat.

Elsőként Egyed Géza, a Nemzeti Fejlesztési és Gazda-
sági Minisztérium szakállamtitkára köszöntötte a konfe-
rencia résztvevőit, és röviden ismertette a szférát érin-
tő kormányzati kezdeményezéseket, erőfeszítéseket.
Említésre került az Európai Technológiai és Innovációs
Intézet Budapestre “hozatala”, a kutatásfejlesztésért
felelős tárca nélküli miniszteri poszt létrehozása és a
JEREMIE-program is. A szervezők részéről Pongorné
dr. Csákvári Marianna, igazgató és Gömbös Natália,
ügyvezető titkár köszöntötte a megjelenteket.

A konferencia első részében Bátora László, az MV Zrt.
vezérigazgató-helyettese ismertette a JEREMIE kockáza-
ti tőke programjának részleteit. Jó hír az érintettek
számára, hogy a program brüsszeli notifikációja már
zajlik, várhatóan a júliusi társadalmi vitára bocsátás
után novemberben megjelenhetnek a pályázatok is. A
mintegy 40-45 Mrd Ft forrás két konstrukció keretében
juthat el a célcsoportot képező KKV-khoz: közös alapok
és az ún. co-investment alap közvetítésével. Az előbbi
esetében a magán- és állami befektetők közösen hoznak
létre kockázatitőke-alapokat, utóbbinál pedig egy tisztán
közösségi forrásokkal gazdálkodó alap jön létre, amely
magánszereplőkkel együtt végez befektetéseket.

Az Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat és a Trimarán
Üzletfejlesztési Program bemutatkozása nyilvánvalóvá
tette a jelenlévők számára, hogy a piacon léteznek olyan
kezdeményezések, amelyek a vállalkozók, projektgazdák
üzleti elképzeléseinek fejlesztését, finanszírozásának
megoldását kívánják elősegíteni. A két előadó, Makra
Zsolt és Fehér Arnold a programok első eredményeiről
is beszámolt a hallgatóságnak.

A második blokkban gyakorlatias, esettanulmány jellegű
előadások hangzottak el. A Skirtlight Europe Kft. képvi-
selője, László Endre Márton egy magyar szabadalmon
alapuló, új formájú kompakt fénycső piacra vitelével
foglalkozó projektet mutatott be, amely sikeresen tudott
külső tőkét bevonni. Ezt követte egy tanácsadó, egy
üzleti angyal és egy tőkét kereső cég rövid beszámolója.
A Deeptest projekt képviselője, Kazár Gábor egy proto-
típusként már rendelkezésre álló, multinacionális cégek
által tesztelt innovatív szoftvertesztelő szoftver üzleti
tervét mutatta be, Kovács Attila pedig az elmúlt egy
évben üzleti angyalként megszerzett tapasztalatait osz-
totta meg a hallgatósággal. Nagy Kálmán (Concorde)
egy online cég tőkebevonása, eladása folyamán tapasz-
talható nehézségekre, hibákra, kihívásokra hívta fel a
figyelmet egy esettanulmány segítségével.

A konferencia pozitív üzenete az volt, hogy 2009-től
minden tényező adott ahhoz, hogy emelkedhessen a

korai fázisú tőkebefektetések száma. A szervezők re-
ményei szerint ez a konferencia is hozzájárul a piac várt
felíveléséhez.

Az INNOREG RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az
alábbi információkat teszi közzé a pályázók részére:

- A MAG Zrt. 2008. februárjától végzi az NKTH meg-
bízásából a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
(KTIA) terhére kiírt egyes pályázati programok pályá-
zatkezelési és támogatásközvetítési feladatait. E
négy hónap eredményeként több száz elszámolási és
előlegigénylési csomagot dolgoztak fel a MAG Zrt.
pénzügyi menedzserei. A szerződéskötések és mó-
dosítások, illetve a pénzügyi ellenőrzések során az
elszámolások/előlegigénylések közül sok sajnos hi-
ánypótlásra szorult, melyről összefoglaló készült. Az
INNOSTART ezekről a gyakori hibákról a tájékozta-
tást feltette honlapjára, mely az alábbi elérhetősé-
gen tekinthetők meg:
http://www.innostart.hu/node/135

- A legújabb GOP és KMOP pályázatokról összefogla-
lás megtekinthető az INNOSTART honlapján:
http://www.innostart.hu/node/133

- Vállalkozások innovációjának támogatása a régi-
ókban - INNOCSEKK PLUSZ (pályázati tervezet)
Kiírásra került az INNOCSEKK PLUSZ pályázat ter-
vezete, mely a régiókban jelen lévő innovációs ötle-
tek termékké történő megvalósítási folyamatának je-
lentősebb tevékenységeit kívánja támogatni.

A támogatás közvetlen célja a kisvállalkozások inno-
vációs kezdeményezéseinek támogatása és az inno-
vációs szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése,
kiemelten a tudásközpontok és a kisvállalkozások kö-
zötti tudástranszfer ösztönzése. Az INNOCSEKK
Plusz program keretében nyújtható támogatásokra
leköthető forrás a pályázat meghirdetését követő 3
éves időszakra évi 4 milliárd Ft, összesen 12 milli-
árd Ft. A támogatásban projektek várható száma:
600.

A tervezett támogatható tevékenységek:

1. a projektötlet minősítése témakörben:
- műszaki megvalósíthatósági tanulmány,
- szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevéte-

le,
- ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele,
- hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és for-

matervezési minta-oltalmi bejelentések.

2. termékfejlesztés témakörben:
- inkubációs szolgáltatás igénybevétele,
- K+F szolgáltatás igénybevétele,
- műszaki segítség igénybevétele,
- szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevéte-

le,
- ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele,
- hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és for-

matervezési minta-oltalmi bejelentések.

3. az eljárási innováció témakörben:
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- technológiai tanácsadás igénybevétele,
- szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevéte-

le,
- ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele,
- hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és for-

matervezési minta-oltalmi bejelentések.

4. a szervezési innováció témakörben:
- termelékenységi tanácsadás igénybevétele,
- marketingterv készítése,
- szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevéte-

le,
- ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele,
- hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és for-

matervezési minta-oltalmi bejelentések.

- Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése
GOP-2008-1.3.2. KMOP-2008-1.1.5
A konstrukció célja a vállalati K+F kapacitások regio-
nálisan kiegyensúlyozott ösztönzése. A magyar gaz-
dasági versenyképesség szempontjából különösen az
alábbi szakmai területeken nyerhető támogatás: a
humán orvostudományok, állatorvos tudományok,
gyógyszerészeti tudományok/gyógyszeripar, biotech-
nológia, agrártudományok, egészségtudományok,
energetika, közlekedés, elektronika, méréstechnika,
irányítástechnika, hulladékkezelés, környezetvédelem,
szennyvízkezelés, környezetbiztonság, vegyészet,
számítógépes hardver, adatbázis kezelés, digitális
rendszerek, számítógépes programozás, hírközlés,
távközlés, anyag technikák, gépészet, finommechani-
ka, nanotechnológia, gyártástechnológia.

Jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok
pályázhatnak, feltéve, hogy kettős könyvvitelt vezet-
nek és nem tartoznak az EVA hatálya alá. Jelen pá-
lyázati konstrukcióra nonprofit gazdasági társaságok
nem pályázhatnak.

Támogatható tevékenységek: alapkutatás, alkalma-
zott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés. Támogatás
összege: min. 200 millió Ft, max. 1 500 millió Ft,
de maximum a meghatározott támogatási mérték-
nek megfelelő arányban.

Benyújtási határidő:
2008. augusztus 15-től 2008. december 1-jéig.
Bővebb információ: http://www.nfu.hu/doc/4.

Tisztújító Szövetségi Tanács ülés

2008. június 25-én, budapesti székházában a MTESZ
Szövetségi Tanácsa tisztújító ülést tartott, amelyen a
következő két évre ismételten megválasztotta elnöknek
Prof. Dr. Gordos Gézát.

Ugyancsak ezen az ülésen a négy éves mandátumát
kitöltő Ellenőrző Bizottság (EB) elnökét, Dr. Valastyán
Pált a MTESZ Szövetségi Tanácsa megválasztotta a

MTESZ alelnökévé, az EB elnökévé pedig Dr. Esztó
Pétert, a Magyar PB Gázipari Egyesület elnökét jelölte
ki. A MTESZ területi szervezeteket képviselő alelnökévé
a Szabó Béla Gábort, a MTESZ Komárom-Esztergom
Megyei Szervezet elnökét nevezték ki. Az Ellenőrző Bi-
zottság tagjává lett újraválasztva, illetve megválasztva
Szűcsné Posztovics Ilona és Kiss József.

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Szervező és
Operatív Bizottságának záróülése

2008. június 26-án, a MTESZ Kossuth téri székházá-
ban együttes ülésen értékelték a 2008. évi Magyar
Műszaki Értelmiség Napja rendezvénysorozatot.

Az ülés valamennyi szakmai rendezvényt – külön is ki-
emelve a május 10-i parlamenti ünnepi ülést – sikeres-
nek minősített, mely a különböző médiumokban is kellő
nyilvánosságot kapott. Egyetértett továbbá azzal, hogy a
Szervező Bizottság társelnöke által aláírt levél kíséreté-
ben az ünnepi ülésen elfogadott „Felhívás” megküldésre
kerüljön a Magyar Köztársaság miniszterelnökének. A
levélben kihangsúlyozásra került, hogy a Felhívást aláíró
szervezetek és intézmények készen állnak az abban
foglaltak megvalósításának segítésére.

Az ülésen, Dr. Kováts Gábor , Magyar Mérnökkamara
elnöke javaslatára, egyetértettek abban, hogy szeptem-
berben újra találkoznak és a Kamara előterjeszti a
2009. évre vonatkozó javaslatait. Dr. Gordos Géza,
társelnök mint a MTESZ elnöke a 2008. évi programok
lebonyolítását elismerő és a MTESZ 60. jubileumi év-
fordulója megünneplésének emlékét is szolgáló emlékla-
pot és emlékérmet adott át a Szervező és Operatív
Bizottság tagjainak.

A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület 2007.
évi eredményei

Sajtóközleményben tette közzé 2007. évi eredményeit
tagszövetségünk, a Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesület (HVCA), melyből idézünk:

„Történetének második legmagasabb befektetési össze-
gét produkálta a kockázati- és magántőke-ipar Magyar-
országon 2007-ben, 491 millió euró összegben… ...A
magyarországi vállalkozások regionális versenyképessé-
gét és a hazai források szűkösségét egyaránt jelzi, hogy
2007-ben a magyarországi befektetések 93 %-át kül-
földön bejegyzett kockázati- és magántőke-alapok bizto-
sították. A 2007-ben megvalósult befektetések össze-
sen 24 magyarországi vállalkozás kockázati- és magán-
tőkéhez jutását biztosították, ezek súlypontját – 2006-
hoz hasonlóan – a kivásárlások adták. A 2007-es befek-
tetések között értékben 45 %-kal a vegyipar dominált, a
finanszírozás közel negyede pedig a szállítási szektorba
került. A legnagyobb számban kommunikációs cégek és
élettudomány területén működő hazai vállalkozások
kaptak kockázati tőkét..”.

Magyar Kockázati és
Magántõke Egyesület
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MAB-ülés

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
Plénumának ülését 2008. július 4-én, az ELTE BTK kari
tanácstermében tartották. A kialakított gyakorlat szerint
a Plénum megkezdése előtt tartották üléseiket a tudo-
mányági kollégiumok és az Egyetemi Tanári Kollégium,
hogy állást foglaljanak a tudományági bizottságok javas-
latairól.

A Plénumon tárgyalt 12 napirendi pont levezetését
Bazsa György, elnök látta el. A napirendek közül kieme-
lést érdemelnek a következők. Nyilvános ülés keretében:
- A doktori témakörök keretében tájékoztatás hang-

zott el a doktori fórumról, a doktori iskolák törvé-
nyességi megfelelőségéről és a doktori iskolák veze-
tőváltásának MAB-véleményezéséről.

- Az intézmény-akkreditáció keretében áttekintették a
jogszabályi követelmények változásából adódó kérdé-
seket, az akkreditációs útmutató módosítási szüksé-
gességét és döntöttek a soron lévő intézményi kör-
ről.

- Az Elnökség javaslata alapján meghatározták a
2008/2009-es párhuzamos szak-akkreditációs
vizsgálatok körét.

- Áttekintették az akkreditációs követelmények alkal-
mazási kérdéseit a székhelyen kívüli képzések ese-
tén, és vitaindító anyag készítésére kérték fel a MAB
stratégiai bizottságát.

- A MAB működési, eljárási rendjében pontosították a
szavazási rendet az érintettség figyelembe vételével.

- A Plénum elfogadta a MAB 2008-as költségvetését.
- Tájékoztatást hallgattak meg a MAB külső értékelé-

sének jelentés-tervezetéről, a MAB Magyar Tanács-
adó Testületének üléséről, az ENQA műhelytalálkozó-
járól és a thai akkreditációs delegáció látogatásáról.

Zárt ülés keretében:
- A MAB Testülete kollégiumi előterjesztéseket hallga-

tott meg és döntéseket hozott szaklétesítési és
szakindítási kérdésekben.

- A Doktori Bizottság előterjesztésében a törzstagi és
a doktori iskolai megfelelőségről előkészített javasla-
tokat tárgyaltak és fogadtak el.

- Személyi döntéseket hoztak látogató bizottsági,
képzési ági bizottsági és etikai bizottsági tagokról.

- Intézményi-akkreditációs jelentéseket hallgattak meg
és hagytak jóvá összesen tíz Látogató Bizottság elő-
terjesztésében.

A MAB képzési ági bizottságai a saját munkarendjük
szerint felkészülnek az őszi ülésszak kollégiumi és Plé-
num üléseire. A Plénum 2008. október 2-3-án tarja
következő ülését, melynek vidékre kihelyezett jellege
lehetővé teszi több témakör részletesebb megvitatását.

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

Tudományos és technológiai (TéT) attaséi beszámolók

2008. július 23-án, szerdán, 10 és 11 órai kezdettel
kerül sor a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalban
(1117 Budapest, Neumann J. u. 1/C.) Dr. Graczka
Gyula, moszkvai és Korányi László, Tel Aviv-i TéT atta-
sék éves nyilvános beszámolóira.

2008. augusztus 6-án (szerdán) 10, 11 és 12 órai
kezdettel szintén az NKTH-ban kerül sor Jelinkó Árpád,
helsinki, Magócsi László, londoni és dr. Somogyi Nor-
bert, párizsi TéT attasék éves nyilvános beszámolóira.

A rendezvényeken való részvételhez regisztráció nem
szükséges. További információ:
http://www.nkth.gov.hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/rendezvenyek/tet-attasei-beszamolo-dr és
http://www.nkth.gov.hu/nemzetkozi-
tevekenyseg/rendezvenyek/tet-attasei-beszamolo-
080704-1

Műhelytalálkozó

Az INNOV Hungaricum Kft. 2008. július 9-én tartotta
meg a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Program (NKFP,
későbbi Jedlik-program) 2001. és 2002. évi nyertes
projektjeinek utólagos értékelését végző kutatómunka
eredményeit bemutató műhelytalálkozót, az NKTH Irinyi-
tárgyalójában. A rendezvényen Vass Ilona, megbízott
NKTH-elnök ismertette, hogy melyek voltak az NKTH
elvárásai az elvégzendő munkával szemben.

Az INNOV Hungaricum Kft. szakértői rövid előadásaik-
ban bemutatták a kutatási munka metódusát, lefolyását
és a kapott eredményeket. Az NKFP nyertes projektjei-
nek eredményei alprogramonként és aggregáltan is
bemutatásra kerültek. Benkő Kiss Árpád, vezető szak-
értő záró előadásában kiemelte, hogy az NKFP legna-
gyobb erénye maga a kiírás ténye volt, ugyanis ez volt
az első európai színvonalú pályázati lehetőség, amely
komoly forrásokat biztosított a hazai kutatás-fejlesztési
szegmens számára. A program alapvetően elérte ere-
deti célkitűzéseit, hiszen az eredmények túlnyomó több-
sége alkalmas volt piaci szektor részére történő át-
adásra – mondta.

Az eredmények bemutatása után a résztvevők is el-
mondták az NKFP-vel, és általában az NKTH által bizto-
sított pályázati forrásokkal, hazai K+F pályázatokkal
kapcsolatos meglátásaikat, véleményeiket.

KuTIT elektronikus véleményezés – 2008. június 20.

1, A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap várható
2007. évi éves költségvetési beszámolója

2007. március 28-án fogadta el a Kormány a Magyar
Köztársaság tudomány-, technológia- és innováció-
politikai középtávú stratégiáját a gazdasági versenyké-
pesség ösztönzésére. A Kormány (K+F+I) stratégiájának
nemzetközi dimenziójaként jelen dokumentum felvázolja
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a nemzetközi programokkal és kezdeményezésekkel
kapcsolatos középtávú célokat.
A nemzetközi együttműködések célja, hogy a nemzetközi
erőforrások bevonásával járuljon hozzá a Kormány
K+F+I törekvéseinek megvalósításához. Fő célkitűzé-
sünk, hogy olyan konkrét, operatív partnerségekhez
vezető nemzetközi nagyprojektek induljanak, amelyeknek
gazdasági-társadalmi eredményei rövid- és középtávon
Magyarországon hasznosulnak.
A nemzetközi K+F+I együttműködéseknek három plat-
formja van:
- kétoldalú nemzetközi K+F+I együttműködések,
- sokoldalú K+F+I szervezetek keretén belüli együttmű-

ködések,
- az Európai Unió K+F+I programjaiban történő rész-

vétel.
Jelen stratégia a fenti területek eszközeinek és intézke-
déseinek ismertetése mellett a nemzetközi kommuniká-
ciós stratégiára is irányul. A nemzetközi TéT stratégia
kidolgozása és aktualizálása Magyarország mindenkori
külkapcsolati stratégiájával összhangban kell, hogy tör-
ténjen.

Határozatok:
1. A KuTIT az előterjesztést megtárgyalta, és egyetér-
tett az NKTH nemzetközi TéT együttműködési tevékeny-
ség stratégiájával.
2. A KuTIT egyetértett azzal, hogy a fenti bontásban
prioritási csoportokat képezzen az NKTH a kétoldalú
TéT együttműködések területén.
3. A KuTIT egyetért azzal, hogy a prioritási csoportok
országaival kiemelt aktivitással, a globális piacokon
értékesíthető innovatív termékek/szolgáltatások előállí-
tására irányuló projekteket készítsen elő az NKTH a
fenti eszközrendszer alkalmazásával.

Július 10-i KuTIT-ülés

A Kutatási és Technológiai és Innovációs Tanács (KuTIT)
2008. július 10-én ülést tartott Budapesten, és a kö-
vetkező témákban fogadott el határozatot:

1, Javaslat a EUROSTARS program pénzügyi kereté-
nek megemelésére
Az EUREKA kezdeményezés és az Európai Bizottság
közös programjaként 2007 végén indult el a
EUROSTARS program, amely a kutatás-fejlesztést végző
KKV-k támogatását tűzte ki célul. Az egyszerű és bürok-
ráciamentes pályázatkezelés, az átlátható és gyors
nemzetközi értékelés, valamint a tagállami és közösségi
pénzügyi források együttes mozgósítása vonzónak bizo-
nyult a KKV-szektor számára, több mint 200 pályázatot
nyújtottak be az első felhívásra. A pályázatok nemzetközi
értékelése 2008. május végére lezárult, az EUREKA-
EUROSTARS Magas Szintű Képviselőcsoportja (High-
Level Group) jóváhagyta a Nemzetközi Értékelő Panel
által felállított rangsort. Összesen 189 pályázat felelt
meg formai szempontból a követelményeknek és került
szakmai értékelésre. Az értékelők 133 pályázatot talál-
tak minőségi szempontból megfelelőnek, így ezek támo-
gatásra kerülhetnek, amennyiben a programban részt-
vevő tagállamok megfelelő pénzügyi keretet tudnak
biztosítani nemzeti résztvevőik támogatására.

Határozatok:
1. A Tanács megtárgyalta és egyetértett a EUROSTARS
program első pályázati felhívására benyújtott és minő-

ségileg megfelelő EUROSTARS pályázatok magyar
résztvevőinek támogatására fordítandó 0,5 millió eurós
(125 millió Ft, a 2007. októberi 1 euró=250 Ft árfo-
lyammal számolva) költségkeret megemelésével.
2. A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal, hogy a
EUROSTARS-pályázatok magyar résztvevőinek támoga-
tásához hiányzó 260 millió Ft összeg az ARTEMIS prog-
ramra elkülönített - és idén várhatóan felhasználásra
nem kerülő - 825 millió Ft-os költségkeretből kerüljön
átcsoportosításra.

2, Nemzetközi kutatás-fejlesztési nagyprojektek foly-
tatása (NAP)
A nemzetközi kutatás-fejlesztési nagyprojektek folytatá-
sára vonatkozóan a 2004-ben elfogadott stratégiájában
meghatározott célok, várható eredmények, a támoga-
tottak köre, támogatható tevékenységek és az értékelés
szempontjai változatlanok. A pályázati útmutató lehető-
séget biztosít a sikeres projektek számára a kutató-
munka folytatására. Az eredeti 36 hónapos futamidő
lezárása után a további maximum 36 hónapos hosz-
szabbítás a lezáruló projektek szakmai beszámolójának
és a konzorciumok által benyújtandó új projektjavaslat
külső szakmai bírálók általi elfogadása után történhet. A
projektek folytatása a 2004-ben elfogadott 2,4 milliárd
Ft-os keret további 2,5 milliárd Ft-tal történő emelése
révén valósulhat meg, úgy hogy a támogatandó projek-
teknek a korábbi évekhez képest növekvő külső forrást,
vállalati megrendelést kell bevonniuk.
Határozatok:
1. A Tanács megtárgyalta és egyetértett azzal a javas-
lattal, hogy pozitív szakmai bírálat esetén folytatódjanak
a 2005-ben nyertes Nemzetközi Kutatás-fejlesztési
Nagyprojektek.
2. A Tanács egyetértett azzal, hogy a Nemzetközi Kuta-
tás-fejlesztési Nagyprojektek folytatása érdekében az
eredeti támogatási keret 2,5 milliárd Ft-tal emelkedjen,
tehát a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrá-
saiból a 2008-ban vállalt kötelezettségvállalás 3 éves
futamidőre 2,5 milliárd Ft legyen.
3. A Tanács kéri az NKTH-t, hogy a NAP projektek
értékelését végző Irányító Testület tagjairól készült hosz-
szú listát előzetes véleményezésre kapja meg.

3, A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 2008.
évi felhasználási tervének 1. módosítása
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács (további-
akban: Tanács) 2007. december 11-i ülésén megtár-
gyalta és elfogadta a Kutatási és Technológiai Innováci-
ós Alap (továbbiakban: Alap) középtávú stratégiájának
(2007-10) részeként a 2008. évi felhasználási tervet.
A felhasználási terv tartalmazta a 2008-ra tervezett
pályázatok éves ütemtervét, amiről azóta a Tanács
kérésére kéthavonta rendszeresen tájékoztatást kapott
az egyes pályázati folyamatok állásáról. Az első félév
alakulásának megfelelően időszerű az Alap kiadási elői-
rányzatát áttekinteni és az éves teljesítés érdekében a
szükséges címeken belüli átcsoportosításokat kezde-
ményezni.
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap 2008. évi módosított
felhasználási tervével.

4, Az „EU K+F Kapcsolati Iroda brüsszeli kialakításá-
ra és működtetésére” c. pályázat felhívása
A KuTIT a pályázati stratégiáról szóló előterjesztést
azzal a feltétellel hagyta jóvá, hogy az a teljesítmény-

Hírek
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prémiummal kapcsolatos megkötést kivéve az eredeti
feltételekkel kerüljön meghirdetésre. A Tanács kérése
az volt, hogy a pályázat felhívását annak meghirdetését
megelőzően, a következő tanácsülésen az NKTH ter-
jessze a KuTIT elé véleményezésre.
A KuTIT kérésének megfelelően az NKTH a pályázati
felhívásban szigorú feltételekkel igyekszik biztosítani a
stratégiában megfogalmazott célok teljesülését, vala-
mint már a pályázati kiírásban rögzíteni kívánja a tárgyi
eszköz beszerzés korlátozását. Utóbbit annak megfele-
lően, hogy kizárólag az Iroda működéséhez feltétlenül
szükséges beszerzések kerülhessenek finanszírozásra.
Ennek érdekében az NKTH a pályázati kiírásban a teljes
támogatás 6 %-ában, vagyis 15 millió forintban maxi-
málta a tárgyi eszközök beszerzésére fordítható támo-
gatási összeget. A tárgyi eszközök beszerzési költségei-
nek 15 millió forint feletti részét a nyertes pályázónak
saját forrásból kell előteremteni.
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és véleményezte az „EU K+F
Kapcsolati Iroda brüsszeli kialakítására és működteté-
sére” c. pályázat felhívását.

5, Javaslat „A magyar találmányok külföldi iparjogvé-
delmi oltalmának támogatása – IPARJOG_08„ meg-
nevezésű pályázat bíráló bizottságának összetételére
A Tanács 2007. június 13-i ülésén megtárgyalta és
egyetértett „A magyar találmányok külföldi iparjogvé-
delmi oltalmának támogatása” Pályázat 2007-2008. évi
stratégiájával. A pályázat keretében a találmányok,
növényfajták, használati és formatervezési minták kül-
földi iparjogvédelmi oltalmának megszerzése, fenntartá-
sa és megújítása, az ehhez kapcsolódó jogi, iparjogvé-
delmi szolgáltatási, valamint a külföldi oltalommal kap-
csolatos jogérvényesítési tevékenységek kerülnek támo-
gatásra.
Az előterjesztett lista a Magyar Szabadalmi Hivatal
Elnöke, Dr. Bendzsel Miklós Úr által javasolt névsor
alapján került összeállításra, kiegészítve egy-két szakmai
szövetség képviselőjével.
Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett „A magyar talál-
mányok külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása”
c. pályázat bíráló bizottságainak hosszú listájával.

6, Javaslat a Cybergeneráció – Informatikai ötletver-
seny című pályázat bíráló bizottságának összetételére
A Tanács 2008. március 19-i ülésén megtárgyalta és
egyetértett a Cybergeneráció – Informatikai ötletverseny
című pályázat stratégiájával. A pályázatot a 2008-as év
folyamán két beadási határidővel hirdettük meg. Első
beadási határidő: 2008. június 30., második beadási
határidő: 2008. október 30. Az első beadási határidő-
re még viszonylag kevesebb pályamű érkezett (2008.
június 30-ig 45 db). A második határidőre várható a
pályázatok nagy száma (több száz pályamű), mert ad-
digra megismerkednek a pályázók a kiírással, iskolákkal
is tudják egyeztetni a szükséges adatokat, a közös be-
adás érdekében.
Határozat:
A Kutatási és Technológiai Innovációs Tanács megtár-
gyalta és az ülésen tett kiegészítésekkel egyetértett a
Cybergeneráció – Informatikai ötletverseny című pályá-
zat bíráló bizottságának összetételével.

A KuTIT ülésein Szövetségünket dr. Pakucs János ,
tiszteletbeli elnök képviseli.

Magyarok az Európai Kutatási és Innovációs Expón

2008. június 5-7. között negyedik alkalommal került
megrendezésre Párizsban az egyik legnagyobb európai
K+I expó, a Salon Européen de la Recherche et de
l’Innovation (SERI-2008).

Idén mintegy 15 ezer m2-en 15 ország 360 kiállítója
mutatkozott be, több mint 25 ezer szakmai látogató
előtt. A magyar K+I standon a kiállítás nyitónapján az
NKTH-t képviselő Lippényi Tivadar, elnökhelyettes meg-
beszélést folytatott Francois-Denis Poitrinallal, a SERI
alapító elnökével, aki nagyra értékelte az állandó és
egyre színvonalasabb magyar részvételt.

A 2008-as expó szakmai prioritásait az energetikai
(benne a megújuló energiák is), környezetvédelmi, illetve
az egészségipari kutatások jelentették. Az NKTH finan-
szírozásával megvalósított 70 m2-es magyar K+I stan-
don az NKTH és a társszervező Párizsi Magyar Nagykö-
vetség mellett 18 hazai kutatóegység biztosította a
színvonalas szakmai tartalmat.

A párizsi expó magyar standján részt vevő intézmények,
cégek, kutatóegységek részletes adatai a SERI-2008
honlapján érhetők el: http://www.european-research-
exhibition.com/UK-2/exhibitor.html.

Pavel Juřík: Bankkártya-Enciklopédia - A kezdetektől
napjainkig - HVG Könyvek, HVG Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

A gazdagon illusztrált, elegáns kötet nagyon hasznos és
érdekes olvasmány a téma iránt érdeklődő szakembe-
reknek és laikusoknak egyaránt. Alapos áttekintést ad a
bankkártyák gazdaságtörténetéről, a kereskedelmi ügy-
letekben mindinkább teret nyerő szerepéről, a legko-
rábbi kezdetektől egészen napjainkig. Ebben jól érthető-
en mutatja be a fejlődésük meghatározó - de legalább is
fontos - részleteit, állomásait. Párhuzamosan, hasonló
alapossággal megmutatja a bankkártyák létrehozásá-
nak, kibocsátásának, funkcióik módszeres fejlesztésé-
nek, és az alkalmazási lehetőségeik ugyancsak módsze-
res kiterjesztésének fejlődési folyamatát, és - ami külö-
nösen tanulságos a számunkra - a fejlesztések indítéka-
it, valamint azok buktatóit, problémáit is.

A világ egyik legnagyobb bankkártya cége, a
MasterCard (amelyet e kötetből igen jól megismerhe-
tünk) európai leányvállalatának Magyarországért is
felelős regionális igazgatója írja itt a bevezetőjében a
következő sorokat: „Szeretném ajánlani ezt a könyvet
minden tájékozódni vágyó kártyabirtokosnak éppúgy,
mint a kártyát kibocsátó bankok szakembereinek, a
bankkártyát elfogadó kereskedőknek”. Vezető bankkár-
tya-szakembertől ezek igen súlyos szavak: olyan minősí-
tés, amely csak arra érdemesnek adható, hiszen a
minősítő a szakmai becsületével felel érte. Hasonlókép-
pen kedvező minősítést mond e bevezető az eredeti
művet a magyarországi kártyatörténettel kiegészítő
fejezetről is, amely e kötet szaklektorának, Homa Pé-
ternek a munkája: „színes és szakszerűen részletes
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leírásban foglalja össze a magyar bankkártyák mintegy
20 éves történetét”.

Maga a bankkártya voltaképpen csak egy kulcs egy nagy
rendszerbe való belépéshez. E kötetnek már az első
fejezeteiből is gyorsan megértjük, hogy ezeknek az esz-
közöknek a gazdasági értékét a mögöttük álló cég
számra mindenekelőtt az adja meg, ha azokat sokan,
minél többen használják. Másrészt, a bankkártya hasz-
nálati értékét a birtokosa számára mindenekelőtt te-
remti meg, ha minél több helyen tud fizetni vele, ha
biztos lehet abban is, hogy az így keletkezett kiadásait
mindig korrekt módon számolja el a kártya mögött álló
cég, ha a kártya használatának úgy építik ki az infrast-
ruktúráját és a szabályrendszerét, hogy az jól védje őt a
vele szemben elkövetett visszaélésekkel szemben, és ha
igazán kényelmes a kártya használata.

’Biztos lehet abban’ - elengedhetetlen, ám önmagában
nem elég, hogy a szabályok korrektek legyenek, s hogy
a cég korrektül be is tartsa azokat. Az is kell, hogy úgy
mutassa be azokat az ügyfeleknek, hogy abból még az e
területen járatlanok számára is a kép teljes legyen, s
minden szabály világos és egyértelmű. S az is kritikus
jelentőségű, hogy a tényleges használatról olyan elszá-
molásokat kapjon az ügyfél, amelyeket könnyen áttekint
és megért.

’Védelem’ - sokan lehetünk, akiknek nagyon nem tetszik,
ha a kártyával való fizetésnél nem kérnek tőlünk semmi-
lyen azonosító adatot (de sokszor történik ez!), ami
biztosítaná, hogy a kártyával valóban csak mi fizethes-
sünk. Az igényeket, követelményeket sorolhatnánk, és
minderről természetesen a kártya mögött álló cégnek
kell gondoskodnia. Ennek a fejlődéstörténetéről is kitűnő
képet kapunk ebből a több mint 300 oldalas, tartalmá-
ban és méreteiben egyaránt impozáns kötetből, ame-
lyet igen érdekes, illusztrált kronológiai áttekintés, to-
vábbá egy kisebb fogalomtár, és alapos név- és tárgy-
mutató teszi még teljesebbé.

Három útikönyv igazi szellemi ínyenceknek - Michael
Palin: Hemingway nyomában ◙ Himalája ◙ Szahara -
Park Könyvkiadó, 2008, 2007, 2006
Dr. Osman Péter ismertetése

Ha az ember utazik, hogy a világ új részeit ismerje meg,
s e közben jól is érezze magát, különösen nagy gondos-
sággal kell megválasztania az útitársát - még inkább, ha
az idegenvezetőként is kalauzolja. Kellemes segítő le-
gyen a tájékozódásban, a helyekkel és embereikkel való
ismerkedésben, de ne tolakodó; minél több érdekes-
séggel szolgáljon, és tudja azokat ízesen előadni, de
soha ne terheljen fecsegéssel; vezessen, de ne akarjon
szellemileg fölébünk kerekedni. Mindezek egyaránt ér-
vényesek a „valódi” utazásokra, és az útikönyvekkel tett
kalandozásokra. Ez a három kötet arról győzött meg,
hogy Michael Palinnal bármikor szívesen „utazom” -
élvezem a kitűnő leírásait, ismertetéseit, finom humo-
rát, kellemes stílusát.

Mai kultúránk egyik kiemelkedő pozitívuma, hogy hatal-
mas kínálatban állnak rendelkezésünkre valóban kitűnő
úti- és természetfilmek. Velük szemben az útikönyvek
közül valószínűleg csak a legjobbak állják a versenyt -
feltehetően csak azok, amelyeknek különösen vonzó
többletet ad a szerzőjük - ezzel az útitársunk, idegenve-

zetőnk - érdekes, rokonszenves személyisége, intelli-
genciája, megkapó látásmódja. Ilyen Palin - nem melles-
leg az egyik legkiválóbb brit színész -, aki útifilmjeivel és -
könyveivel elismerten a műfaj egyik legjobbika. Mind-
egyik kötete mögött hatalmas, egyenként sokhónapos
utazások állnak, s ami a legfontosabb, a szerző őszinte,
jól kiérződő érdeklődése a meglátogatott tájak, vidékek
élete és sajátosságai iránt - ez teszi igazi élménnyé vele
az „utazást”.

Voltaképpen nem is hittem volna, hogy én még elolva-
sok hagyományos útikönyvet, méghozzá mindjárt hár-
mat is. Hajdan nagyon szerettem ezt a műfajt, ma
viszont még a láttatásban sokkal intenzívebb, az infor-
mációközlésben nagyságrenddel hatékonyabb filmeket is
csak addig nézem, amíg úgy nem érzem, hogy lopják az
időmet. Palin Himalája könyvébe azért néztem bele,
mert olyasvalaki találta nagyon jónak, aki ebben olyan
igényes és csaknem olyan türelmetlen, mint én. Rövid
tallózás nyomán úgy megfogott, hogy mindhármat elol-
vastam, nem is a szokott rohanvást, hanem kényelme-
sen belefeledkezve, ahogyan az igazán jó könyvvel teszi
az ember, amely minden sorával kiérdemli, hogy így
olvassák.

A három könyv közül kettőnek már a címe is - Szahara,
Himalája - elég ahhoz, hogy tudjuk: olyan tájakra visz-
nek, amelyek még a mai, tájékoztatásokkal túltelített
világban is különlegesek, rendkívüliek, amelyekkel az
ismerkedés igazi öröm minden szellemi ínyencnek. An-
nál is inkább, mert ha még turistaként el is jutunk oda,
legfeljebb a felszín egy részét kóstolgathatjuk, s kicsiny,
nagyrészt turista-iparrá tett töredékét ismerhetjük meg
annak, amit Palin elénk tár.

Talán kevésbé magától értetődő az utazás varázsa a
most megjelent, Hemingway nyomában c. kötet eseté-
ben, bár aki ismeri az írót, tudja, hogy igen hatékonyan
igyekezett kiélvezni az élet férfias örömeit. Innen is rá-
érezhetünk: az, hogy ő valahol időzött, szavatolja, hogy
ott izgalmas volt az élet. Palin a 20. sz. egyik legna-
gyobb kocsmatöltelékének nevezi, és elmondja, hogy ha
utazásra új helyszínt talált, új élményeket szerzett, a
dörzsölt riporter fortélyait bevetve tudta elhitetni, hogy
ő fedezte fel elsőként. Így járta a világot - ezért van
egyebek közt, hogy bár Spanyolországban legalább
hetven helyen van bikafuttatás, ebből az egész világ
Pamplona ünnepét ismeri, mert Hemingway járt ide -,
és így járta végig Palin az ő útját a Chicagótól, Olaszor-
szágon, Párizson, Spanyolországon, Key Westen, Afri-
kán és Kubán át a tragikus idahoi (USA) végállomásig.

Nemzeti Parkok Magyarországon ◙ A Körös-Maros
Nemzeti Park ◙ A Fertő-Hanság Nemzeti Park ◙ A
Duna-Dráva Nemzeti Park - Alexandra Kiadó, 2008,
2007, 2005, 2004
Dr. Osman Péter ismertetése

Itt a felfedezések ideje. Vajon azoknak, akik felüdülést
találnak a természet szépségeiben, mekkora hányada
tudja, hogy Magyarország nagyon is gazdag az ilyen
kincsekben? Az Alexandra már a negyedik bámulatos
fényképalbumot adta ki, amely a honi nemzeti parkok, s
a természet azokban megismerhető remekműveit mu-
tatja be. Egyaránt jellemzi őket a természetfotózás
legjavát nyújtó, megkapóan szép, nagy láttató erejű és
hiteles fényképekből álló gazdag képanyag, valamint a
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szakszerű, ugyanakkor kellemesen olvasmányos leírások
és ismertetések, amelyekből megragadóan érződik e
tájak lelke.

Az átfogó képet a Nemzeti Parkok Magyarországon c.
album adja (sajnos ez ma már ritka zsákmány). Alcíme
e kincsestárak közös jellemzőjét idézi: „Természet és
táj” - s valóban, a nemzeti parkok legfőbb értékadó
funkciója éppen abban van, hogy megőrizzék, és meg is
mutassák nekünk az élő természet ezerszínű, lenyűgöző
varázsát, s szintúgy a tájak sokarcú szépségeit. Szerző-
je, Kalotás Zsolt, jól képzett természetvédelmi szakem-
ber, s az els ő magyar természetfotós, akinek a felvétel-
ét a világelső National Geographic magazin közölte. E
kötetben végig vezet mind a tíz nemzeti parkunkon.

Amit a négy album elénk tár, az ékes bizonysága annak,
hogy - Kalotást idézve - kétségtelenül a legjelentősebb
értékünk az a páratlan természeti örökség, amely évmil-
liók fejlődésének eredményeként jött létre a Kárpát-
medencében, s a magyar táj, a puszta szikesei, lösz-
gyepei, mocsarai, a Duna, a Tisza, a Dráva és a Körö-
sök árterei, középhegységeink bokorerdei, a karsztok
csodálatos barlangvilága kivételes, világra szóló csodák.
Növény- és állatfajok az itt évezredek óta élő és gazdál-
kodó ember élőhelyformáló tevékenységének hatására
öltöttek pannóniai jelleget, alkotnak hamisítatlan, csak
erre a tájra jellemző ökoszisztémákat, azaz élőlénykö-
zösségeket.

A Körös-Maros Nemzeti Parkot jól jellemzi a rövid
bevezető tanulmány sokatmondó címe: Szigetek a
kultúrtájban. 13 különálló területi egységből áll, azokat
összesen 27 különálló, apróbb-nagyobb területrész
alkotja. Ezek elszórtan helyezkednek el a Dél-
Tiszántúlon. Ez az album is Kalotás alkotása, s tíz feje-
zetben mutatja be ezeket a „szigeteket”, azok állat- és
növényvilágát, s tájaik megragadó látványait.

A Fertő-Hanság Nemzeti Park kultúrértékének hiteles
bizonyságát adja, hogy e tájnak a világ egyik legszebb
kultúrtájaként az ENSZ-UNESCO illetékes szakbizottsága
megadta a legnagyobb kitüntetést: 2001 decemberé-
ben felvette a UNESCO Világörökség listájára. S az itt
elénk táruló szépségeket kitűnően jellemzik az album
szerzőjének, Nagy Csabának, e táj szakavatott kutatójá-
nak és fényképészének a szavai: Puszta, sztyepptó és
az Alpok. Magasba törő, hófödte hegyek és a végtelen-
be vesző horizontú síkság. Ez az egyedülálló természeti
kontraszt ennek a vidéknek a legszebb ajándéka.

A Duna-Dráva Nemzeti Park. Az album - alkotója ennek
is Kalotás Zsolt - A folyók felségterülete alcímet viseli,
és Európában egyedülállóan nagy kiterjedésű ártéri
ökológiai rendszert mutat be, annak fajokban meglepő-
en gazdag élővilágával. Benne található a talán legis-
mertebb ilyen kincsünk, a Gemenci-erdő is. S ennek a
kötetnek van egy nagyon különleges és fontos olvasata
is: az utolsó mintegy 200 évben múltunk és jelenünk a
természet leigázása, szorító szükségleteink szerinti
erőltetett átformálása - rombolása.

A fenntartható jövőben azonban mind nagyobb jelentő-
sége lesz a helyreállított természetes ökológiai rendsze-
rekben rejlő lehetőségek kiaknázásának, s ennek kiváló
példája lehet ez a gyönyörű, gazdag táj is.

Tagsorszám
563.

Prohitech-Line Pályázati
Tanácsadó Iroda

Székhely: 1096 Budapest,
Haller u. 88. V. 1.

Vezető: Gönczi Éva
Telefon: 787-7127

Fax: 787-7128
E-mail: egonczii@prohitech.hu

A cég közel 10 éve készít hazai és uniós pályázatokat,
kiemelten a mezőgazdasági-, élelmiszeripari, valamint a
K+F tevékenységre koncentrálva. Pályázóik és nyertese-
ik között elsősorban KKV-k találhatók többségében.
Nyertes pályázataik között megtalálhatóak Jedlik-,
Innocsekk-, GVOP-, GOP-, KMOP-, NTP-s kiírási konst-
rukciók is. További információ a cégről és a nyertesek-
ről: www.prohitech.hu.

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

és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.

MŰSZAKI SZEMLE – TECHNIKA, 2008. MÁJUS, 4. OLDAL

DÍJAZOTT INNOVÁCIÓK AZ IPARBAN, A MEZŐGAZDASÁGBAN

„...A Parlamentben adták át a Magyar Innovációs Szö-
vetség által már 16. alkalommal kiírt Magyar Innovációs
Nagydíjat és a tárcák innovációs díjait. A 2007. évi
Innovációs Nagydíjat az MTA Talajtani és Agrokémiai
Kutatóintézet és az MTA Mezőgazdasági Kutatóintéze-
te, valamint az általuk létrehozott budapesti ProPlanta
3M Mezőgazdasági Szaktanácsadó Bt. által „MTA TAKI
– MTA MGKI költség- és környezetkímélő trágyázási
szaktanácsadási rendszer és szoftver” címmel megva-
lósított innovációja kapta...”

INNOVAL, 2008. JÚNIUS, 28. OLDAL

A GAZDASÁGI ÉS AZ INNOVÁCIÓS RENDSZER VÁLTOZÁSAI KÍNÁ-

BAN

SZOCIALIZMUS KÍNAI MÓDRA

INNOVAL, 2008. JÚNIUS, 34. OLDAL

DÍJÁTADÁS

17. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ

VERSENY

INNOVAL, 2008. JÚNIUS, 39. OLDAL

NOVATECH 3.0 INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV VER-

SENY

MAGYAR SZÓ ONLINE, 2008. JÚNIUS

INNOVÁCIÓK A BOLYAIBÓL
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KÉT DÍJAT HOZTAK A ZENTAI BOLYAI GIMNÁZIUM TANULÓI A

XVII. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTA-

TÓ VERSENYRŐL

„...A zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és
Kollégium két tanulója, Gleszer Erik és Homolya Miklós
a múlt héten vehette át Budapesten a második és a
harmadik díjat a XVII. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyen...”

RICHTER HÍREK, 2008. JÚNIUS, 1. OLDAL

RICHTER TUDÓS KLUB

A JÖVŐ ONKOTERÁPIÁJA: NEM SCIENCE FICTION

RICHTER HÍREK, 2008. JÚNIUS, 3. OLDAL

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ 2007
KIEMELT ELISMERÉST KAPOTT A RICHTER GEDEON

RICHTER HÍREK, 2008. JÚNIUS, 7. OLDAL

II. MAGYAR M ÉŰSZAKI RTELMISÉGI NAP

„...Az ülés végén a jelenlévők egyhangú egyetértésüket
fejezték ki azzal a felhívással, melyet a Szervező Bizott-
ság dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség
elnöke kezdeményezésére, a Magyar Műszaki Értelmi-
ség Napját támogató szervezetekkel együtt tett közzé a
műszaki és természettudományok, az oktatásügy meg-
oldandó kérdéseinek kiemelt kezelése céljából...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 6., PÉNTEK, 12. OLDAL

NOVATECH 3.0 INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV VER-

SENY

PÁLYÁZATI MENEDZSER, 2008. JÚNIUS 15., VASÁRNAP

NOVATECH.COM 3.0 - INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI

TERV VERSENY

METRO.HU, 2008. JÚNIUS 19., CSÜTÖRTÖK

K+F: CIVILEK A PÁLYÁN

„...A pályázati stratégiák alakításában a Kutatási és
Technológiai Innovációs Tanács a főszereplő. A KUTIT
tagjai között megtalálhatók a szaktárcák delegáltjai
mellett több civilszervezet is, egyebek mellett a Magyar
Innovációs Szövetség és az Informatikai Vállalkozások
Szövetségének (IVSZ) képviselői is...”

WWW.AUTOIPARI-KLASZTER.HU, 2008. JÚNIUS 20., PÉNTEK

MI “OSZTHATJUK AZ ÉSZT” AZ UNIÓNAK - EIT
„...Az EIT esetében mégsem beszélhetünk a teljes eu-
rópai tudományos élet központjáról – pontosít Szabó
Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke. Mint
lapunknak elmondta, egyrészt nem olyan csúcsintéz-
mény, mint például az MIT (Massachusetts Institute of
Technology), inkább annak egy “virtuális” változata,
amely földrajzilag különálló egységek munkáját hangolja
össze.
Másrészt tevékenysége a tudományoknak csak egy
kisebb, ám annál fontosabb területét fedi le, az úgyne-
vezett dinamikus tudományágakat (ilyen például a bio-
technológia), melyeknek eredményei gyorsabban, haté-
konyabban hasznosíthatók, mint a klasszikus tudomá-
nyok (például a fizika) esetében. E téren Európa mind-
eddig lemaradt tengerentúli vetélytársaitól...”

MAGYAR HÍRLAP, 2008. JÚNIUS 21., SZOMBAT, 2. OLDAL

BUKOTT KÁDEREK TEMETŐJE

A TUDOMÁNY MEGSÉRTÉSE

„...Magyar Bálint jelölése az Európai Innovációs és
Technológiai Intézet (EIT) igazgatósági tanácsába a

magyar tudományos élet megsértése, mert az EIT nem
bukott miniszterek kádertemetője...”

MAGYAR NEMZET, 2008. JÚNIUS 21., SZOMBAT, 1+12.
OLDAL

ÖTÉVES CSÚCSON A FORINT

HIÁBA ERŐS A NEMZETI VALUTA, EURÓNK CSAK TÍZ ÉV MÚLVA

LESZ

MAGYAR NEMZET, 2008. JÚNIUS 21., SZOMBAT, 3. OLDAL

MAGYAR BÁLINT INNOVÁCIÓS MENNYBEMENETELE

KÉT NEMZETKÖZI HÍRŰ PROFESSZORT IS AJÁNLOTT AZ AKADÉ-

MIA AZ EURÓPAI TECHNOLÓGIAI INTÉZET IGAZGATÓSÁGÁBA

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚNIUS 21., SZOMBAT, 2. OLDAL

MAGYAR BÁLINT INNOVÁCIÓS VEZETŐKÉNT?

NÉPSZAVA, 2008. JÚNIUS 21., SZOMBAT, 3. OLDAL

A FIDESZ SZERINT MEGVETTÉK MAGYART

VASÁRNAPI HÍREK, 2008. JÚNIUS 22., VASÁRNAP, 3. OLDAL

MAGYART NEM A KORMÁNY JELÖLTE

„...Molnár Károly, kutatás-fejlesztésért felelős tárca
nélküli miniszter – a Budapesti Műegyetem exrektora –
sajtóközleményben tudatta – többek közt, mivel a Fidesz
kifogásolta Magyar Bálint jelölését – az Európai Innová-
ciós és Technológiai Intézet (EITI) székhelyének Buda-
pestre helyezése mellett hazánk sikere az is, hogy az
Európai Bizottság magyar jelöltet is javasol az intézet
18 tagból álló irányító testületébe. A 18 jelölt között
Magyar Bálintot is javasolta az a négyfős független
jelölőbizottság, amelynek tagjait Jose Manuel Barosso,
az Európai Bizottság elnöke és Ján Figel oktatási biztos
közösen kért fel...”

VASÁRNAP REGGEL, 2008. JÚNIUS 22., VASÁRNAP, 2.
OLDAL

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JELÖLTE MAGYAR BÁLINTOT

DANUBIUS RÁDIÓ, 2008. JÚNIUS 22., VASÁRNAP

„…A gyógyításban, a vegyiparban illetve az energiaellá-
tásban egyaránt helyük és szerepük lesz azoknak a
találmányoknak, amelyeket 16 és 19 év közötti diákok
vetettek papírra, majd meg is valósítottak. A napokban
kiosztották a Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny első díjait. Az Innovációs Szövetség elnökét,
Szabó Gábort hallják:…”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 23., HÉTFŐ, 24. OLDAL

A NAP IDÉZETE

„...Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet jelenlé-
te nem az ölünkbe pottyant ajándék, inkább lehetőség,
melynek kiaknázása rajtunk múlik - mondta a
FigyelőNetnek Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szö-
vetség elnöke...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚNIUS 23., HÉTFŐ, 22. OLDAL

UNIÓS KÖZPONT CSEKÉLY INNOVÁCIÓVAL?
„...Használjuk ki, hogy Budapestre költözik az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet, de senki se várja,
hogy csak ettől meglódul a hazai kutatás-fejlesztés –
vélik a terület szakemberei...
...Ne várja senki, hogy a brüsszeli döntésnek közvetlen
hatása lesz a hazai kutatás- fejlesztésre. Nem segélyt
kaptunk, hanem egy lehetőséget a kitörésre ezen a
területen – figyelmeztet Szabó Gábor, a Magyar Innová-
ciós Szövetség elnöke...
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...Szabó Gábor szerint ez a döntés nem oldozza fel a
hazai döntéshozókat azon kötelességük alól, hogy to-
vább keressék a hazai kutatás-fejlesztés fellendítésének
módját. Ha azonban a hazai kutatás-fejlesztési mutatók
tovább romlanak, az nevetségessé tesz bennünket a
világ előtt...”

NÉPSZAVA, 2008. JÚNIUS 23., HÉTFŐ, 16. OLDAL

A NAP EMBERE

„...Magyar Bálint nem a kormány jelöltje volt a Buda-
pesten létesülő Európai Innovációs és Technológiai
Intézet igazgatósági tagságára, hanem az Európai Bi-
zottság választotta ki...”

EUROASTRA, 2008. JÚNIUS 23., HÉTFŐ

AUSZTRIA-MAGYARORSZÁG HATÁRON ÁTNYÚLÓ OPERATÍV

PROGRAM 2007_2013
„...Ausztria-Magyarország határon átnyúló együttműkö-
dési program" - az Európai Területi Együttműködési
Célkitűzés keretében megvalósuló, az Európai Regionális
Fejlesztési Alap (ERFA) által társfinanszírozott operatív
program...”

HÍRADÓ.HU, 2008. JÚNIUS 23., HÉTFŐ

BÜSZKÉK MAGYAR BÁLINTRA: NEM A KORMÁNY JELÖLTE AZ

EITI VEZETÉSÉBE

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG JAVASOLJA A VOLT MINISZTERT AZ

EURÓPAI TECHNOLÓGIAI INTÉZET IRÁNYÍTÓ TESTÜLETÉBE

VG.HU, 2008. JÚNIUS 23., HÉTFŐ

AZ EU JAVASOLJA MAGYAR BÁLINTOT AZ EITI ÉLÉRE

„...Nem a magyar kormány, hanem az Európai Bizott-
ság javasolja Magyar Bálintot a budapesti székhelyű
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) igazga-
tósági tanácsába...”

PIAC ÉS PROFIT.HU, 2008. JÚNIUS 23., HÉTFŐ

ÚJABB UNIÓS KÖZPONT KÖLTÖZHET MAGYARORSZÁGRA

„...Kétnapos nemzetközi ESS konferenciát tartott Deb-
recenben a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszté-
rium (NFGM) és az ESS Magyarország. A kormányzat
és a tudományos élet összefogásában megrendezett
eseménysorozat célja az volt, hogy az Európai Neutron-
kutató Központ (ESS) magyarországi megvalósítása
érdekében a regionális országok képviselői meggyőződ-
hessenek a magyarországi helyszín alkalmasságáról, és
megkezdődhessenek a tárgyalások a beruházást finan-
szírozó nemzetközi konzorciumba való belépéssel kap-
csolatban. A konferencián részt vett Egyed Géza az
NFGM szakállamtitkára és Kósa Lajos Debrecen város
polgármestere...”

NONPROFIT.HU, 2008. JÚNIUS 23., HÉTFŐ

NOVATECH.COM 3.0, INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI

TERV VERSENY

METRO, 2008. JÚNIUS 24., KEDD, 6. OLDAL

NYERTÜNK, ÉS KIC-KIC-HURRÁ

METRO, 2008. JÚNIUS 24., KEDD, 15. OLDAL

HIÁBA TÖBB A DIPLOMÁS NŐ, MINT A FÉRFI

„...A nők hiába képzettebbek, a hazai tudományos élet-
ben is működik az „üvegplafon-jelenség”. Míg az egye-
temi diplomát szerzők közt még 53 százalék a nők ará-
nya, addig a doktori iskolát elvégzőknek 37, az MTA
doktorainak pedig (május végi adatok szerint) csupán
13 százaléka...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚNIUS 24., KEDD, 1+4. OLDAL

A HUSZONÖT ÉVES PROFESSZOR NEM JÖN HAZA

„...Egyetlen tudós elvándorlása milliárdos veszteséget
okozhat a magyar gazdaságnak. A külföldi kutatóköz-
pontokkal és multikkal nehéz versenyezni. A visszatérni
szándékozók beengedése semmibe se kerülne...”

NÉPSZAVA, 2008. JÚNIUS 24., KEDD, 4. OLDAL

ÍGY ÍRNAK

„...Nagy megtiszteltetés egész Magyarországnak, hogy
a mi Magyar Bálintunk tagja lesz az Európai Innovációs
és Technológiai Intézet 18 fős igazgatótanácsának,
maga mögé utasítva két Nobel-díjas pályázót is…”

MAGYAR DEMOKRATA, 2008. JÚNIUS 25., 51. OLDAL

INNOVÁCIÓ BUDAPESTRŐL

HETI VÁLASZ, 2008. JÚNIUS 25., 7. OLDAL

EGYKORI BEOSZTOTTJA HOZTA HELYZETBE MAGYART

HETI VÁLASZ, 2008. JÚNIUS 25., 44-45. OLDAL

BUDAPEST TECHNOPOLISZ

A MAGYAR FŐVÁROS LESZ AZ UNIÓ INNOVÁCIÓS KÖZPONTJA

„...Budapest lesz az Európai Innovációs és Technológiai
Intézet (EITI) székhelye - döntöttel a múlt léten Brüsszel-
ben az EU tagországainak versenyképességben illetékes
miniszterei...”

HETI VÁLASZ, 2008. JÚNIUS 25., 45. OLDAL

MAGYAR DIÁKSIKER HOUSTONBAN

„...A versenynek több mint 800 részvevője volt a világ
51 országból - adta hírül a www.kuttanar.hu. Hazánkat
a Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Timári
István képviselte Makro- és mikroelemek a borokban
című projektjével, amely bronz elismerést és egy külön-
díjat is kapott...”

MAGYAR NARANCS, 2008. JÚNIUS 25., 7. OLDAL

CSÚCSINTÉZMÉNY

„...Budapestre költözik az Európai Unió kutatási-
fejlesztési központja...”

EUROASTRA, 2008. JÚNIUS 25., SZERDA

BUDAPESTEN LESZ AZ EITI SZÉKHELYE

„...Az Európai Unió tagállamai szerdán (2008. június
18.) úgy döntöttek, hogy Budapesten lesz az Európai
Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) székhelye. Len-
gyelország, úgy tűnik, semmilyen konkrét ígéretet nem
kapott cserébe azért, hogy elfogadta a többség akara-
tát...”

METRO, 2008. JÚNIUS 25., SZERDA, 2. OLDAL

A GÖMBÖC JELKÉPEZI HAZÁNKAT

METRO, 2008. JÚNIUS 25., SZERDA, 5. OLDAL

EURÓPAI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI INTÉZET

„...Az intézetet 18 független jelölt és négy EU-s szerve-
zeti képviselő fogja vezetni. A független jelöltek közé
Magyarország Magyar Bálintot delegálja. Az EIT 2013-
ig mintegy 300 millió eurós költségvetéssel rendelkezik
majd, és 2009 tavaszán kezdi meg munkáját...”

METRO.HU, 2008. JÚNIUS 25., SZERDA

JÓTÉKONYAN FERTŐZ AZ INNOVÁCIÓS KÖZPONT

„...Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) fő
feladata, hogy integrálja az oktatást, a gazdaságot és a
kutatás-fejlesztést. Az EIT székhelye Budapesten lesz, a
lengyel Wroclawot megelőzve...”
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METRO, 2008. JÚNIUS 25., SZERDA, 5. OLDAL

JÓTÉKONYAN „FERTŐZ” AZ INNOVÁCIÓS KÖZPONT

„...- Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
fő feladata, hogy integrálja az oktatást, a gazdaságot és
a kutatás-fejlesztést...”

R CADIO AFE, EGAL, 2008. JÚNIUS 25., SZERDA

INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

BESZÉLGETÉS MONSZPART ZSOLTTAL, A MISZ ÁLTALÁNOS

ELNÖKHELYETTESÉVEL

METRO, 2008. JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK, 18. OLDAL

PÁLYÁZATI SOROZAT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI

HIVATAL (NKTH) TÁMOGATÁSÁVAL

MAGYAR HÍRLAP, 2008. JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK, 12.
OLDAL

TIZENKÉT ÚJABB PROJEKT KAPHAT PÁLYÁZTATÁS NÉLKÜL UNIÓS

PÉNZT

MAGYAR HÍRLAP, 2008. JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK, 12.
OLDAL

SOK A HIÁNYPÓTLÁS

„...Az elmúlt négy hónapban több száz elszámolási és
előlegigénylési csomagot dolgoztak fel a MAG Zrt.
pénzügyi menedzserei. A pénzügyi ellenőrzéseken kide-
rült, hogy az elszámolások és az előlegigénylések közül
sok hiánypótlásra szorult. A társaság szerint a hibák
egy része elkerülhető lenne a formanyomtatványok
pontos kitöltésével és a szükséges dokumentumok kö-
rültekintő összeállításával. Ehhez a MAG Zrt. munkatár-
sai is segítséget nyújtanak. A leggyakoribb hibákat a
társaság összegyűjtötte, és elolvashatók a központ
honlapján...”

MAGYAR NEMZET, 2008. JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK, 3.
OLDAL

FELHÁBORODTAK MAGYAR JELÖLÉSÉN

NEM ÉRTIK, HOGYAN KERÜLHET POLITIKUS AZ EURÓPAI INNO-

VÁCIÓS INTÉZET VEZETÉSÉBE

VILÁGGAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL

HA NEM CSELEKSZÜNK, LESZAKADUNK

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKKEL TALÁLKOZTAK A GAZDASÁGI ÉR-

DEKKÉPVISELETEK VEZETŐI

„...Pakucs János
A gazdaság növekedése szoros összefüggésben áll a
kutatás-fejlesztésre és az innovációra fordított össze-
gekkel...”

ÚJ NÉPLAP, 2008. JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK, 3. OLDAL

MILLIÓT ÉRŐ FILLÉRES ÖTLETEK

„…Bár jó a kapcsolatunk az Innovációs Szövetséggel és
a Magyar Feltalálók Egyesületével, mégis azt mondom:
minden a fővárosban dől el. A vidéki ötletek sokszor
csak tervek maradnak…”

HÍRADÓ.HU, 2008. JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK

MAGYAR BÁLINT JELÖLÉSÉT NEM ÉRTIK A NÉPPÁRTI KÉPVISE-

LŐK

AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KÉPVISELŐJE UGYANAKKOR KIVÁLÓ

SZAKEMBERNEK NEVEZTE MAGYAR BÁLINTOT

HÍRADÓ.HU, 2008. JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK

EIT: EURÓPA MEGDÖBBENT MAGYAR BÁLINT JELÖLÉSÉN

A NEM MAGYAR EURÓPA PARLAMENTI KÉPVISELŐK SEM ÉRTIK,
HOGY AZ EURÓPAI INNOVÁCIÓS ÉS TECHNOLÓGIAI INTÉZET

EGYIK VEZETŐ POZÍCIÓJÁRA MIKÉNT JELÖLHETETT EGY POLITI-

KUST AZ EB

VG.HU, 2008. JÚNIUS 26., CSÜTÖRTÖK

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKKEL TALÁLKOZTAK A GAZDASÁGI ÉR-

DEKKÉPVISELETEK VEZETŐI

HA NEM CSELEKSZÜNK, LESZAKADUNK

„...A növekedés szoros összefüggésben áll a kutatás-
fejlesztésre, az innovációra fordított összegekkel – mu-
tatott rá Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség
tiszteletbeli elnöke. A növekedés 70-75 százaléka az
innovációból származik, egy az 1998–2003 közötti
esztendőket felölelő kutatás szerint ugyanakkor Ma-
gyarországon ez az arány csupán 40-42 százalék. Ha-
sonló kép bontakozik ki egy tavalyi EU-s jelentésből is,
amely szerint az innováció terén Magyarország felzár-
kózásához 35 évre van szükség. Ugyanez az időtartam
Csehország esetében 10, Szlovákiánál pedig 16 év –
szögezte le a szakember...”

NAPI ÁSZ, 2008. JÚNIUS 27., PÉNTEK, 2. OLDAL

A NAP VESZTESE: MAGYAR BÁLINT...
„...volt oktatási miniszter, mert több EP-képviselő felhá-
borodott amiatt, hogy az Európai Innovációs és Techno-
lógiai Intézet független delegáltja egy politikus...”

METRO, 2008. JÚNIUS 27., PÉNTEK, 1. OLDAL

NEM LEJTETT A PÁLYA MAGYAR BÁLINTNAK

MAGYAR HÍRLAP, 2008. JÚNIUS 27., PÉNTEK, 2. OLDAL

NEM ÉRTIK MAGYAR BÁLINT JELÖLÉSÉT

MAGYAR NEMZET, 2008. JÚNIUS 27., PÉNTEK, 5. OLDAL

DEBRECENBEN ÉPÜLHET FEL AZ UNIÓS NEUTRONKUTATÓ

„...Az Európai Neutronkutató Központ (ESS) helyszíne
abban a városban lesz, amelyikben a legkevesebb pénz-
bő l a legmagasabb színvonalú beruházást lehet megva-
lósítani – mondta Mezei Ferenc, a hosszú hullámú neut-
ronnyalábot előállító spallációs rendszer kifejlesztője...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚNIUS 27., PÉNTEK, 5. OLDAL

ELAPRÓZOTT TUDOMÁNY

MOLNÁR KÁROLY MINISZTER SZERINT SOKAN TÚLZÁSBA ESNEK

AZ UNIÓS KÖZPONTTAL KAPCSOLATBAN

„...Tevékenységével próbálja igazolni a tudományt és a
hazai szürkeállományt képviselő miniszteri poszt létjogo-
sultságát Molnár Károly tárca nélküli miniszter, aki a
korábbi megosztottság és párhuzamosságok megszün-
tetésével próbálja felpörgetni a hazai innovációt...”

AGRONAPLO.HU, 2008. JÚNIUS 27., PÉNTEK

SZAKSZERŰ TALAJMINTAVÉTEL + INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAS

TRÁGYÁZÁSI SZAKTANÁCSADÁSI RENDSZER = MAXIMÁLIS JÖVE-

DELEM A GAZDÁNAK

„...A közelmúltban nagy megtiszteltetés érte az MTA
Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetet, Budapest, az
MTA Mezőgazdasági Kutatóintézetét, Martonvásár,
valamint az általuk létrehozott spin-off céget, a Pro
Planta 3M Mezőgazdasági Szaktanácsadó Bt.-t, Buda-
pest: az általuk kifejlesztett MTA TAKI – MTA MgKI
költség- és környezetkímélő trágyázási szaktanácsadási
rendszer és szoftver kapta a 2007. évi Innovációs
Nagydíjat, a Magyar Innovációs Szövetség
(www.innovacio.hu) legrangosabb elismerését...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚNIUS 28., SZOMBAT, 4. OLDAL

MAGYAR BÁLINT "SAJÁT MAGÁT" KÉPVISELI
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HOGYAN KERÜLT A VOLT MINISZTER AZ EURÓPAI INNOVÁCIÓS

ÉS TECHNOLÓGIAI INTÉZET VEZETŐSÉGÉBE?

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚNIUS 28., SZOMBAT, 4. OLDAL

MEGALAPOZOTT, VÉDHETŐ DÖNTÉST HOZOTT AZ EURÓPAI BI-

ZOTTSÁG

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, 19+21. OL-

DAL

A GYÁRTÁSBAN IS BABÉROKRA TÖR A THALESNANO

„...Rövid idő alatt vált jelentős tényezővé a gyógyszerku-
tatásban a ThalesNano H-Cube nevű termékével. A
magyar cég most a nagyüzemi gyógyszergyártás felé
kacsingat, amiben nagy segítségére lehet a Sanofi-
Aventisszel nemrégiben kötött együttműködésük. A
részletekről Ürge Lászlóval, a ThalesNano Zrt. vezér-
igazgatójával beszélgettünk...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, 20. OLDAL

FONTOS A PARTNERSÉG A HAZAI BIOTECH-SZEKTORBAN

„...Idén június 25-én tartotta meg éves közgyűlését a
Magyar Biotechnológiai Szövetség. A neves szakmai
előadók mellett a közgyűlésen a partnerség fontosságá-
ra is felhívták a tagok figyelmét...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, I+III. OLDAL

NEM ELEGENDŐ A NŐK HÁTRÁNYOS DISZKRIMINÁCIÓJÁNAK

TILALMA

INTERJÚ CSÉPE VALÉRIÁVAL, A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKA-

DÉMIA FŐTITKÁRHELYETTESÉVEL

„...Magyarországon a nők tudományos szerepvállalása
igen vegyes képet mutat: a tudományos fokozatokat
illetően PhD-szinten nincs jelentős eltérés a férfiak és a
nők között, az MTA doktora fokozattal rendelkezők so-
rában viszont már igen, mert a főállású kutatói pályán a
nők jelentős hányada a család mellett nem tud megfele-
lő teljesítményt felmutatni...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, I+VI. OLDAL

FOKOZNI KELL AZ ÚJ TAGÁLLAMOK INNOVÁCIÓS TELJESÍTMÉ-

NYÉT

„...Az Europe Innova kezdeményezéshez eddig négy
magyar szervezet csatlakozott, amelyek öt különböző
hálózatban és projektben vesznek részt - tudta meg
lapunk Lippényi Tivadartól, a Nemzeti Kutatási és Tech-
nológiai Hivatal (NKTH) elnökhelyettesétől. A Dél-alföldi
Regionális Fejlesztési Ügynökség a NetBioClue (biotech-
nológiai alkalmazások) és az ABC-Network (mezőgazda-
sági alapanyagú élelmiszerek és biotechnológia), az
Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség a
CENCE (energetika), a Nyugat-dunántúli Regionális Fej-
lesztési Ügynökség a Pannon Automatikai Klaszter és a
BeLCAR (termékfejlesztés és automatika), illetve a Bull
Magyarország Kft. a BioHealth (eHealth eljárások szab-
ványosítása) klaszterek hálózatának tagja...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, I+IV. OLDAL

JÖVŐRE ÁLL FEL A BUDAPESTI EIT-KÖZPONT

AZ INNOVÁCIÓS INTÉZET MAGYARORSZÁG VERSENYKÉPESSÉGÉT

IS JAVÍTJA

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, II. OLDAL

INFORMATIKAI K+F KÖZPONT INDULT DEBRECENBEN

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, II. OLDAL

IKONOK SEGÍTIK A TÁJÉKOZÓDÁST A VÉDŐGÁZAS CSIRKECSOMA-

GOLÁSOKON

„...A csirkefeldolgozás is kiváló terep az újítások, innova-
tív megoldások alkalmazására. A Hungerit Zrt. tavaly
innovációs nagydíjat nyert daraboló rendszerével, az
idén pedig újragondolta a csomagolás fogalmát...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, III. OLDAL

ÉRDEMI INNOVÁCIÓ ÉS ADAPTÁCIÓ HÍJÁN KÉT ÉVTIZED MA-

GYARORSZÁG LEMARADÁSA

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, III. OLDAL

NAGY A LEMARADÁS A TTI-STRATÉGIA VÉGREHAJTÁSÁBAN

FIGYELMEZTET A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, IV. OLDAL

IPARI PARTNEREK BEVONÁSA NÉLKÜL NEM ÉLETKÉPES EGY

KUTATÁS

„...A Szegedi Tudományegyetem büszke lehet arra,
hogy a kémia területén végzett kutatásai az európai
élvonalhoz tartoznak, de ha a finanszírozás területén
nem tudunk előrelépni, akkor gyorsan elveszíthetjük
előkelő helyezésünket - mondta lapunknak Erdőhelyi
András, az egyetem szilárdtest- és radiokémiai tan-
székének vezetője...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, VI. OLDAL

AMI ROSSZ A GYÓGYSZERIPARNAK, AZ ROSSZ AZ INNOVÁCIÓ-

NAK IS

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, VII. OLDAL

ELKÉSZÜLT A HAMISÍTÁS ELLENI NEMZETI STRATÉGIA

JOGJEGGYEL ELLENŐRIZNÉK A TERMÉKEK EREDETÉT

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ, 21. OLDAL

AZ ELSŐ 3D-S LÉZERMIKROSZKÓP

MAGYAR FEJLESZTÉS

„...A világon elsőként magyar kutatóknak sikerült há-
romdimenziós képet adó lézermikroszkópot készíteniük.
Az elsősorban az agy- és a gyógyszerkutatásban hasz-
nálható eszköz üzleti szempontból is jelentős ered-
mény...”

EUROASTRA, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ

GONDOLKOZZ ELŐSZÖR KICSIBEN! – EURÓPAI KISVÁLLALKOZÓI

TÖRVÉNY

„...Kisvállalkozások: Agyonnyomja őket az adminisztrá-
ció, az agyon-ellenőrzés és a sarc... Az Európai Unióban
a legtöbb munkahelyet a kis- és középvállalkozások (kkv-
k), azaz a 250 vagy annál kevesebb főt foglalkoztató
vállalatok hozzák létre. Jelentőségük kulcsfontosságú a
jövőbeli fejlődés szempontjából, mégis nagyon gyakran
ütköznek óriási bürokratikus gátakba és akadályokba...”

PIAC ÉS PROFIT.HU, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ

ÚJ TÖRVÉNYT KAPNAK A KKV-K
„...Az Európai Bizottság ismertette az európai kisvállal-
kozói törvényről szóló javaslatát...”

VG.HU, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ

Sajtószemle
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ÜZLETI ANGYALOK - ZÁRT AJTÓK MÖGÖTT

„...Befektetői konferenciát rendezett az Innostart Nem-
zeti Üzleti és Innovációs Központ által működtetett Első
Magyar Üzleti Angyal Hálózat a Magyar Kockázati és
Magántőke Egyesület...”

BTL.HU, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ

INNOVÁCIÓS DÍJ AZ ARCUS INTERACTIVE GROUPNAK A MICRO-

SOFTTÓL

„...Lezárult a Microsoft Certified Professional (MCP)
kampány. A Microsoft innovációs díjjal tüntette ki a
legnagyobb független hazai interaktív ügynökséget, az
Arcus Interactive Group-ot. Budapesten, a Best Wes-
tern Lidóban került sor a diákokat és fejlesztőket
érint...”

AGROTREND.HU, 2008. JÚNIUS 30., HÉTFŐ

IKONOK SEGÍTIK A TÁJÉKOZÓDÁST A VÉDŐGÁZAS CSIRKECSOMA-

GOLÁSOKON

„...A csirkefeldolgozás is kiváló terep az újítások, innova-
tív megoldások alkalmazására. A Hungerit Zrt. tavaly
innovációs nagydíjat nyert daraboló rendszerével, az
idén pedig újragondolta a csomagolás fogalmát...”

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2008. JÚLIUS, 26. OLDAL

A TANANYAGBA IS BEÉPÍTIK AZ ELÉRT EREDMÉNYEKET

A SZIE KUTATÁS-FEJLESZTÉSÉNEK HELYZETE ÉS IRÁNYA

„...Az egyetemi kutatásokért felelős kollégák kutatáshoz
fűződő viszonya megváltozott. Alkalmazkodtak a gazda-
sági elvárásokhoz, amit a hazai és az EU-s pályázati
források egyaránt megkívánnak. Ez nem volt egyszerű
feladat. A kutatói szellem szabadságából eredő ötletek
és a társadalmi-gazdasági elvárások már nem feltétle-
nül esnek egybe...”

MAGYAR NEMZET, 2008. JÚLIUS 1., KEDD, 15. OLDAL

TOVÁBBI 8 MILLIÁRD FORINT AZ EGYETEMEKNEK!
UNIÓS TÁMOGATÁS KUTATÓI TEAMEKNEK

MAGYAR NEMZET, 2008. JÚLIUS 1., KEDD, 15. OLDAL

AKÁR 600 MILLIÓ FORINT TÁMOGATÁS EGYETEMENKÉNT!
UNIÓS PÉNZBŐL ERŐSÖDIK AZ EGYETEMI KUTATÁSFEJLESZTÉS

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 1., KEDD, 8. OLDAL

JAVULT A MAGYAR ÜZLETI KÖRNYEZET

A NAP LISTÁJA

„...Magyarország a 31. helyre jött fel a tavalyi 44. he-
lyezés után a Forbes amerikai üzleti magazin listáján,
amelyben a világ 121 országát annak alapján rangso-
rolták, hogy az adott államban mennyire jók az üzleti
tevékenység feltételei - számol be az MTI-Eco...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚLIUS 1., KEDD, 18. OLDAL

TOVÁBBI 8 MILLIÁRD FORINT AZ EGYETEMEKNEK!
UNIÓS TÁMOGATÁS KUTATÓI TEAMEKNEK

MAGYAR HÍRLAP ONLINE, 2008. JÚLIUS 2.
AZ ÁTALAKÍTÁS VESZTESE LETT PÁRTOS FERENC

AZ ÁTLÁTHATÓSÁGOT SZORGALMAZTA A TECHNOLÓGIAI HIVATAL

VOLT ELNÖKE

„...Távozik a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
éléről Pártos Ferenc. A Magyar Innovációs Szövetség
szerint a szakmának állandóságra és kiszámíthatóságra
lenne szüksége.
Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
reméli, hogy a változás nem jár a kedvező folyamatok
megtorpanásával, a szakmának állandóságra és kiszá-

míthatóságra lenne szüksége. Több pályázat jelenleg is
fut, az elnyerhető forrásokra sokan számítanak...”

MENEDZSMENT FÓRUM, 2008. JÚLIUS 2., SZERDA

A GAZDASÁGI TÁRCÁT IS ÉRDEKLI A KÖZÉPISKOLÁSOK ADÓÖTLE-

TE

„…Egy valóban vállalkozásbarát adórendszer megterem-
tésének lehetőségeit vizsgálva ért el harmadik helyezést
két váci középiskolás diák a 17. Ifjúsági Innovációs és
Tehetségkutató Versenyen. Az idén érettségizett fiata-
lok meglepő eredményre jutottak: nem biztos, hogy
kevesebb bevétele lenne az államnak, ha a cégek ese-
tében a "nagyobb adóalap, kisebb adókulcs", azaz a
degresszív adópolitika elvét alkalmazná, tájékoztatták az
mfor.hu-t. A fiatalok munkáját a gazdasági szaktárca is
figyelemmel kísérte…”

INNOMARKET.HU, 2008. JÚLIUS 2., SZERDA

17. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ

VERSENY

„...Dr. Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnöke, számos protokoll vendég, érdeklődő és a
sajtó képviselőinek jelenlétében került sor a 17. Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
díjátadási ünnepségére 2008. június 11-én, a budapes-
ti Millenáris Park, Jövő Háza Központban, a „Klikk 3.0
A digitális játszótér” kiállítás keretében...”

UZLETFEJLESZTES.HU, 2008. JÚLIUS 2., SZERDA

AZ ÜZLETI INNOVÁCIÓ REANIMÁCIÓJA?
„...- Ne várja senki, hogy a brüsszeli döntésnek közvet-
len hatása lesz a hazai kutatás-fejlesztésre. Nem se-
gélyt kaptunk, hanem egy lehetőséget a kitörésre ezen
a területen – figyelmeztet Szabó Gábor, a Magyar Inno-
vációs Szövetség elnöke. Közvetett haszna természete-
sen lehet, ha kellően intelligensen használjuk ki az ebből
adódó lehetőségeket...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL

EGY ÉVET SEM HÚZOTT LE AZ NKTH ELNÖKE

A NAP EMBERE

„...Közös megegyezéssel távozott tisztségéből 2008.
június 30-i hatállyal Pártos Ferenc, a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal (NKTH) elnöke - közölte a kuta-
tás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter titkársá-
ga...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL

GONDOLKOZZ ELŐSZÖR KICSIBEN!
EURÓPAI KISVÁLLALKOZÓI TÖRVÉNYT JAVASOL A BRÜSSZELI

BIZOTTSÁG

MAGYAR HÍRLAP, 2008. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK, 10. OLDAL

AZ ÁTALAKÍTÁS VESZTESE LETT PÁRTOS FERENC

AZ ÁTLÁTHATÓSÁGOT SZORGALMAZTA A TECHNOLÓGIAI HIVATAL

VOLT ELNÖKE

„...Távozik a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
éléről Pártos Ferenc. A Magyar Innovációs Szövetség
szerint a szakmának állandóságra és kiszámíthatóságra
lenne szüksége...”

METRO, 2008. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL

TÁVOZOTT AZ NKTH ELNÖKE

METRO, 2008. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK, 16. OLDAL

INNOVÁCIÓ A HÁLÓZATI TÉRBEN

Sajtószemle
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AZ UNIÓ NÖVELTE AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓS KUTATÁSRA SZÁNT

ÖSSZEGET

METRO, 2008. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK, 16. OLDAL

PÁLYÁZATI SOROZAT ...
„...a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
támogatásával Tudásvilág rovatunk a hazai és uniós
innováció eredményeinek és aktuális gondjainak ismer-
tetésével hívja felolvasóink figyelmét arra, hogy a kuta-
tás-fejlesztés az ország versenyképességének alapvető
feltétele...”

PIAC ÉS PROFIT.HU, 2008. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK

KREATÍV ÜZLETI TERVEKET VÁR AZ EU
„..."Több új, aktív, kreatív és gyakorlatias tehetségre
van szüksége Európának, akik együttműködve, hálóza-
tokba kapcsolódva képesek megsokszorozni egyéni
teljesítményüket."
Június 25-27. között Budapesten, a VAM Design Cen-
terben rendezte meg a mintegy 250 európai üzleti és
innovációs központot tömörítő European Business
Network (EBN) 2008. évi, sorrendben 17. éves Kong-
resszusát. A kongresszus hazai házigazdája, szervezője
az EBN-hálózat első magyar tagja, az 1994-ben meg-
alapított Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
volt...”

MR1-KOSSUTH.HU, 2008. JÚLIUS 3., CSÜTÖRTÖK

KÍMÉLETESEN KOPASZTANÁNAK MEG MINKET A VÁCI GIMNAZIS-

TÁK

„...Adót szedni annyi, mint a legkevesebb gágogással
megkopasztani egy libát. Ez volt a jelmondata annak a
dolgozatnak, amelyet két váci gimnazista a Magyar
Innovációs Szövetség évi Nagydíjára pályázatként nyúj-
tott be. A diákok a harmadik díjat nyerték el, ötletük a
gazdasági tárcát is érdekli...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 4., PÉNTEK, 4. OLDAL

A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL PÁLYÁZATI

FELHÍVÁSA

NEMZETI TECHNOLÓGIAI PLATFORMOK TÁMOGATÁSA 2.

K RLUB ÁDIÓ, 2008. JÚLIUS 4., PÉNTEK

INTERJÚ LAKI BALÁZZSAL ÉS LÁM ISTVÁNNAL A 17. IFJÚSÁGI

TUDOMÁNYOS, INNOVÁCIÓS ÉS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY 3.
HELYEZETTJEIVEL

VG.HU, 2008. JÚLIUS 6.,VASÁRNAP

A MAGYAR EU-KÖZPONT MELLETT LOBBIZOTT A GYÓGYSZERVE-

ZÉR, DE FÉLTI A HAZAI K+F-T
KÜLÖNADÓ HELYETT REND KELLENE

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚLIUS 7., HÉTFŐ, 21. OLDAL

MAGÁNDÍJAK AZ INNOVÁCIÓBAN

„...Egy informatikai, asztronautikai vagy műszaki felad-
vány megoldásának sokszor az a leghatékonyabb módja,
ha – némi pénzdíjjal felturbózva – nemzetközi ötletpályá-
zatot hirdetnek rá. A magán- vagy társadalmi finanszí-
rozású innovációs díjak egyre fontosabb szerephez
jutnak a globális kihívások leküzdésében...”

NÉPSZAVA, 2008. JÚLIUS 7., HÉTFŐ, 5. OLDAL

BALKÁNI MÉLYSÉGBŐL UNIÓS CSÚCSRA

SZÁMVEVŐK VIZSGÁLTÁK A KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNO-

VÁCIÓS ALAPOT

„...Budapestre települ az Európai Unió Innovációs és
Technológiai Intézete, ami több szempontból is előnyös

lehet. Megtanulhatjuk például, mi a témában tevékeny-
kedők számára fenntartandó rend a szabályozást, a
pénzügyi fegyelem betartását illetően. Az Állami Szám-
vevőszéknek a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
működésének ellenőrzéséről szóló jelentéséből ugyanis
az derül ki, hogy egyelőre kissé balkániak az állapotok...”

ORIGO ITTHON, 2008. JÚLIUS 7., HÉTFŐ

TITOKZATOS MÓDON LESZ A JÖVŐ HÍRNÖKE MAGYAR BÁLINT

„...Boda szerint Magyarországról 7-8 jelölt próbálko-
zott. Kormányzati részről egyedül - az azóta átalakult -
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium jelölt, valamint
javasolt jelöltet a Magyar Tudományos Akadémia (MTA)
is. Az [origo]-nak még a Magyar Innovációs Szövetség
ismerte el, hogy állított jelöltet. Mindhárom szervezet
tagadta viszont, hogy ő jelölte volna Magyart. Sem a
tárca, sem az MTA, sem az Innovációs Szövetség nem
árulta el, kit, illetve kiket ajánlottak...”

PR HEROLD, 2008. JÚLIUS 7., HÉTFŐ

KUTATÓ DIÁKOK

XII. ORSZÁGOS KONFERENCIA (KÁPTALANFÜRED)
„...A rendezvény jelenlegi helyszínén tizedik alkalommal
kerül megrendezésre, ahová a korábbi versenyeken (pl.
a gödöllõi Tudományos Diákkörök VIII. Országos Konfe-
renciáján, a Kutató Diákok Országos Szövetsége tago-
zatainak Esszépályázatán, a Magyar Innovációs Szövet-
ség versenyén, valamint egyéb kreatív, kutatómunkát
igényli megmérettetésen) díjat nyert legjobb diákok
kapnak meghívást...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 8., KEDD, 3. OLDAL

BEJEGYEZTÉK A NEUTRONKUTATÓ KOORDINÁCIÓS CÉGÉT

AZ OTP BANK IS BESZÁLLT

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 8., KEDD, 7. OLDAL

AZ EITI IRÁNYÍTÓ TESTÜLETÉNEK...
„...18 tagja kiválasztásához az Európai Bizottság négy-
tagú jelölőbizottságot hozott létre, amelynek munkájá-
ban Boda Miklós, az NKTH volt elnöke is részt vesz...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 8., KEDD, 7. OLDAL

AZ EITI VEZETÉSE SZEPTEMBERBEN INDÍT

„...Jövőre kezdi meg működését a budapesti székhelyű
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI). A ter-
vek szerint az irányító testület alakuló ülését várhatóan
Budapesten tartja 2008 szeptemberében...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 8., KEDD, 8. OLDAL

KÖNNYÍTENEK A TÁMOGATÁSOK ENGEDÉLYEZÉSÉN

A NAP SIKERE

„...Az Európai Bizottság tegnap módosította az állami
támogatásokra vonatkozó szabályokat a vállalatok és
tevékenységek bizonyos körére vonatkozólag. A rendelet
lehetővé teszi,hogyel őzetes brüsszeli engedély nélkül
támogatást nyújtsanak a kutatáshoz, az innovációhoz, a
regionális fejlesztéshez, a képzéshez, a foglalkoztatás-
hoz és a kockázati tőkéhez, valamint az újonnan létre-
hozott cégeknek, illetve bizonyos esetekben a női vállal-
kozóknak...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 8., KEDD, 5. OLDAL

CSÍPŐBŐL” BÓLINTANAK A SZUBVENCIÓKRA

„...Ezentúl nemcsak a kis- és közepes, hanem a nagyvál-
lalatoknak nyújtott kutatás-fejlesztési támogatásokat
sem kell Brüsszelben engedélyeztetniük a tagállamok-
nak...”

Sajtószemle
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NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚLIUS 9., SZERDA, 12. OLDAL

VAKVÁGÁNYRA KERÜLT KUTATÓMŰHELYEK

„...Vagy két évtizeddel ezelőtt hallottuk először, hogy az
állami költségvetésből élő tudományos kutatóhelyek
ellustultak, nem elég produktívak. Költségvetésüket
redukálni kell, és a felszabaduló pénzt át kell irányítani a
tényleges és eredményes kutatásokat serkentő pályáza-
ti rendszerbe...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 9., SZERDA, 2. OLDAL

DINAMIZÁLÓDNAK A K+F SPIN-OFF ÉS START-UP CÉGEK

„...Magyarországon az elmúlt években jelentősen javult
a kutatás-fejlesztést végző vállalkozások működési kör-
nyezete, s várhatóan dinamizálódnak a fejlesztési forrá-
sokat kereső start-up és spin-off cégek – véli a Start
Tőkegarancia Zrt. vezérigazgatója, Zoltán Csaba...”

METRO, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK, 10. OLDAL

KKV: A KICSIK ESÉLYEI

A TÖBBSÉG MA MÉG HIÁBA VÁRJA AZ ÜZLETI ANGYALOKAT IS

„...Manapság az összes magyar kis- és középvállalkozás
(kkv) elenyésző része, alig néhány száz cég felel meg az
innovativitás kritériumainak. Ők azok a kevesek, akik
képesek lépést tartani a folyamatos megújulást követelő
piaccal...”

METRO, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK, 10. OLDAL

PÁLYÁZATI SOROZAT …
„…a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
támogatásával Tudásvilág rovatunk a hazai és uniós
innováció eredményeinek és aktuális gondjainak ismer-
tetésével hívja fel olvasóink figyelmét arra, hogy a kuta-
tás-fejlesztés az ország versenyképességének alapvető
feltétele...”

METRO, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK, 10. OLDAL

INNOVÁCIÓS KÖZPONTOK

„...Magyarországon négy olyan innovációs és üzleti
központ van, amely rendelkezik uniós (úgynevezett BIC)
minősítéssel: az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs
Központ, a Bács-Kiskun Megyei Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány, a Székesfehérvári Vállalkozói Központ Köz-
alapítvány, illetve a ValDeal Innovációs Zrt. 2008 júniu-
sában fenti szervezetek létrehozták az Üzleti és Innová-
ciós Központok Magyarországi Hálózatát...”

METRO, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK, 10. OLDAL

ÚJ EGYETEMI SPINOFF VÁLLALKOZÁSOK

„...A kutatási eredmények üzleti célú hasznosítását
segíti elő a Magyar Tudományos Akadémia és az
Innostart központ új együttműködése...”

MAGYAR HÍRLAP, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL

FORRÁSÉHSÉG AZ EURÓPAI UNIÓS PÁLYÁZATOKNÁL

„...Az első Nemzeti fejlesztési terv keretében meghirde-
tett Gazdasági versenyképesség operatív programra
2004 és 2006 között mintegy 21 ezer pályázat érke-
zett, a keret több mint kétszeresét, 335 milliárd forin-
tot meghaladó támogatási kérelemmel. Ebből tízezer
igénylés nyert pénzt, 165 milliárd forintot...”

HETI VÁLASZ, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK, 56. OLDAL

TUDÁSFEJLESZTÉS

„...Olyan gazdaságban, ahol egyetlen biztos pont a bi-
zonytalanság, a tudás a hosszan tartó versenyelőny
egyetlen forrása, ezért a külső forrásokból leginkább ezt
kellene fejleszteni...”

EUROASTRA, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK

NFÜ: NÉPSZERŰEK A GAZDASÁGFEJLESZTÉSI PROGRAMOK

PRIVÁTBANKÁR, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK

A MULTIK KEZÉBEN VAN KELET-EURÓPA

„...Az innováció volt a rendszerváltások utáni kelet-
európai átalakulás vezérlőereje az elmúlt két évtizedben,
ám az innovációs tevékenység legnagyobb részét nem a
helyi tulajdonú cégek, hanem a multinacionális vállalatok
végzik...”

VG.HU, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK

MÉG TÖBB K+F PÁLYÁZAT

VG.HU, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK

SEGÍTSÉG A PÁLYÁZÓKNAK: OKTATÓPROGRAM A SZÁMLAKITÖL-

TŐHÖZ

„...Az online számlakitöltő használatát könnyíti meg az
az e-learning oktatóprogram, amelyet a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség bocsátott a pályázók rendelkezésé-
re...”

168 ÓRA, 2008. JÚLIUS 10., CSÜTÖRTÖK, 22+23. OLDAL

MEGFŐZTÜK

EGYED GÉZA A KŐLEVESRŐL

„...Hosszú küzdelem után megszületett a döntés: Bu-
dapest lesz az Európai Innovációs és Technológiai Inté-
zet [EITI] székhelye. A központ jelenléte talán ösztönöz-
heti a nem túl aktív magyar kutatásfejlesztési kedvet, a
remélt gazdasági fejlődés motorját...”

FIGYELŐ, 2008. JÚLIUS 10-16., 3. OLDAL

LEGYÜNK TUDÁSKÖZPONT!
„...Ahhoz ugyanis, hogy tényleg Magyarország legyen a
„közép-európai Szilícium-völgy", az oktatási rendszerünk
radikális átalakítására van szükség...”

FIGYELŐ, 2008. JÚLIUS 10-16., 35. OLDAL

A VILÁG K+F KÖLTÉSÉNEK 40 SZÁZALÉKA...
„...az Egyesült Államokból származik, ott alkalmazzák a
Nobel-díjasok 70 százalékát, és világ 40 legjobb egye-
temének háromnegyede Amerikában van - derül ki a
RAND Corporation nevű vállalat egy, a különböző orszá-
gok kutatási és fejlesztési potenciálját elemző felmérés-
bő l...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 11., PÉNTEK, 1+4. OLDAL

MÉG TÖBB UNIÓS K+F PÁLYÁZAT

„...Összesen több mint 10 milliárd forintnyi forrásra
pályázhatnak a hét magyarországi régió felsőoktatási
intézményei, kutatóműhelyei és vállalkozásai kutatásfej-
lesztési és innovációs projektekhez...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 11., PÉNTEK, 15. OLDAL

KEVÉS PÉNZ JUT AZ OLAJIPARI K+F-RE

HETEK, 2008. JÚLIUS 11., PÉNTEK, 22. OLDAL

AZ INNOVÁCIÓ ÉS A JÖVŐ TÁRSADALMA

INTERJÚ VERES JÓZSEFFEL, AZ ORSZÁGGYŰLÉS EURÓPAI UNIÓS

BIZOTTSÁGÁNAK TAGJÁVAL

„...Magyarország gazdaságilag kettéhasadt, a nagy
vállalatok, amelyek többnyire a globális cégekhez tartoz-
nak, benne vannak a legfejlettebb innovációs folyama-
tokban. A nagy veszélyt az jelenti, hogy a többi gazda-
sági szereplőnél lassul az innovációhoz kapcsolódó fej-
lődés, modernizáció. Magyarországon a legnagyobb
problémák közé tartozik, hogy a fejlesztési finanszírozá-
sokra a vállalati szektor nagyon keveset költ...”

Sajtószemle
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MAGYAR NEMZET, 2008. JÚLIUS 12., SZOMBAT, HÉTVÉGI

MAGAZIN 23. OLDAL

PÓKHÁLÓ BOMBATÁMADÁS UTÁN

CSERMELY PÉTER A STRESSZ FEHÉRJÉKRŐL, A TÁRSADALOM

GYENGE KAPCSOLATAIRÓL ÉS A TEHETSÉGEK FELKAROLÁSÁRÓL

„...A hálózatkutatás magyar tudományos sikerágazat –
mondja Csermely Péter, a Semmelweis Egyetem pro-
fesszora, biokémikus, hálózatkutató. Tudományos meg-
közelítésével nemcsak a biokémiai reakciók, hanem a
közlekedési rendszerek, sőt a társadalmi folyamatok is
jobban megérthetők...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚLIUS 12., SZOMBAT, 18. OLDAL

KÉMIAI DIÁKOLIMPIA BUDAPESTEN

HATVANHÉT ORSZÁGBÓL ÉRKEZNEK A VERSENGŐ FIATALOK A

MAGYAR FŐVÁROSBA

„...Versenyzők ezrei és a rájuk kíváncsi sok tízezres
tömeg helyett – ez Pekingben lesz terítéken – nagyjából
ötszáz ember vesz részt a holnap Budapesten kezdődő
negyvenedik Nemzetközi Kémiai Diákolimpián...”

VG.HU, 2008. JÚLIUS 13., VASÁRNAP

ÚJABB KIÍRÁSOK „ÉPÍTIK” AZ INNOVÁCIÓS LÁNCOT AZ EGYETEMI

KUTATÓHELYEK ÉS A VÁLLALKOZÓK KÖZÖTT

MÉG TÖBB K+F PÁLYÁZAT

VG.HU, 2008. JÚLIUS 13., VASÁRNAP

K+F CÉLÚ HITELEK KKV-KNAK - GARANCIAVÁLLALÁSSAL

„...Kutatás-fejlesztési és innovációs célú hitelekhez kap-
csolódó garanciavállalási konstrukción dolgozik a
Garantiqa Hitelgarancia Zrt...”

INDEX, 2008. JÚLIUS 13., VASÁRNAP

MÉG TÖBB UNIÓS K+F-PÁLYÁZAT

„...Összesen több mint 10 milliárd forintnyi forrásra
pályázhatnak a hét magyarországi régió felsőoktatási
intézményei, kutatóműhelyei és vállalkozásai kutatás-
fejlesztési és innovációs projektekhez. A pályázatok
július 15-étől adhatók be a Társadalmi megújulás ope-
ratív program (TÁMOP) keretében. A tapasztalatok azt
mutatják, hogy a gazdaság szereplőivel, főleg a helyi
vállalkozásokkal való intézményes együttműködésre
építve növelni lehet a felsőoktatás potenciálját az inno-
váció terén...”

INDEX, 2008. JÚLIUS 13., VASÁRNAP

GARANCIA K+F BERUHÁZÁSOK FINANSZÍROZÁSÁHOZ

„...Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) kutatás-
fejlesztési és innovációs célú pályázatain induló vállalko-
zások számára az önrészt pótló beruházási hitelek mel-
lé nyújt garanciát a Garantiqa Hitelgarancia Zrt...”

HÍRADÓ.HU, 2008. JÚLIUS 13., VASÁRNAP

MAGYARORSZÁGRA LÁTOGAT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKE

„...José Manuel Durao Barroso a budapesti székhelyű
Európai Innovációs és Technológiai Intézet első igazga-
tósági ülésére érkezik...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚLIUS 14., HÉTFŐ, 21. OLDAL

CSÚCSTUDÓS KERESTETIK

„...Igen innovatívnak kell annak a pályázónak lennie, aki
meg akar felelni a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség egyik
kiírásának. Az innovációs kutatói csoportokat támogató
pályázat feltételei ugyanis felettébb kuszák, bár a cél
nemes...”

VILÁGGAZDASÁG 2008. JÚLIUS 14., HÉTFŐ, 3. OLDAL

K+F CÉLÚ HITELEK GARANTIQA-KEZESSÉGGEL

„...Az Új Magyarország fejlesztési terv kutatás-
fejlesztési és innovációs célú pályázatain indulni kívánó
vállalkozások önrészt pótló beruházási hitelei mellé
készít garanciaterméket a Garantiqa Hitelgarancia
Zrt...”

RÁDIÓQ, 2008. JÚLIUS 14., HÉTFŐ

ÉLŐ TELEFONOS INTERJÚ A MISZ IFJÚSÁGI VERSENYÉRŐL

SARKADI NAGY BALÁZZSAL, ÉGER FERENCCEL, HOMOLYA

MIKLÓSSAL ÉS GLESZER ERIKKEL

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 15., KEDD, 9. OLDAL

K+F-CÉLÚ HITELEK A GARANTIQA KEZESSÉGÉVEL

„...Az Új Magyarország Fejlesztési Terv kutatás-
fejlesztési és innovációs célú pályázatain indulni kívánó
vállalkozások önrészt pótló, beruházási hitelei mellé
készít garanciaterméket a Garantiqa Hitelgarancia
Zrt...”

RÁDIÓQ, 2008. JÚLIUS 15., KEDD

ÉLŐ TELEFONOS INTERJÚ A MISZ IFJÚSÁGI VERSENYÉRŐL

SPOHN MÁRTONNAL, TAKÁTS MÓNIKÁVAL, LÁM ISTVÁNNAL,
LEÉL-ŐSSY CSABÁVAL ÉS MÁRTA ZSOLTTAL

VG.HU, 2008. JÚLIUS 16., SZERDA

MAGYARORSZÁG MINŐSÍTÉSE: JÓ STARTPOZÍCIÓ UTÁN LASSÚ

ELŐREHALADÁS

BEHÁLÓZOTT GAZDASÁGOK

„...Magyarország egy év alatt négy helyet rontott ko-
rábban megszerzett pozícióján azon a listán, amely az
egyes államokat aszerint rangsorolja, hogy az adott
ország nemzetgazdasága mennyire készült fel az új kor
hálózati kihívásaira...”

VG.HU, 2008. JÚLIUS 16., SZERDA

SZÁZHÚSZMILLIÁRD FORINT UNIÓS FORRÁS JUT A KÖZOKTATÁSI

INTÉZMÉNYEK FEJLESZTÉSÉRE 2013-IG
ÚJ KIÍRÁS, INNOVATÍV TANULÁS

TŐZSDEFÓRUM, 2008. JÚLIUS 16., SZERDA

AZ ENERGIA JÖVŐJE: ÚJ GAZDASÁGI BOOM KÖZELEG

„...A következő technológiai boom az alternatív energia-
ipari forradalom lesz. De vajon melyik fajtája lesz a
befutó? Mindenki imádja a szárnyaló piacokat, és a
legtöbb boom technológiai váltás következménye...”

METRO, 2008. JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK, 16. OLDAL

A KUTATÁSFEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG…
„…Budapest túlsúlya miatt változatlanul Közép-
Magyarországra koncentrálódik. Az összes kutatóhely
48,1%-a ebben a régióban működik...”

METRO, 2008. JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK, 16. OLDAL

A LEGFŐBB MECÉNÁS

AZ ÁLLAMNAK KELL FINANSZÍROZNIA A PROFIT NÉLKÜLI KUTA-

TÁSOKAT

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK, 24. OLDAL

DANI ÉS A SZOFTVEREK

„...Buza Dániel tizenöt éves, de már megnyert két ran-
gos európai díjat...”

VG.HU, 2008. JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK

A PIAC LIBERALIZÁLÁSÁT ÉS MÁSODIK GENERÁCIÓS TECHNOLÓ-

GIÁK BEVEZETÉSÉT JAVASOLJA AZ OECD
KÖLTSÉGES A BIOÜZEMANYAG

Sajtószemle



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele22
MAGYAR NEMZET ONLINE, 2008. JÚLIUS 17., CSÜTÖRTÖK

A MAGYAROKNAK IS HELYE VAN AZ EURÓPAI K+F-BEN

BARSINÉ TÁMOGATJA A KUTATÓI MOBILITÁST

„...A versenyképességhez a modern technológiákon
keresztül vezet az út _ jelentette ki Barsiné Pataky Etel-
ka csütörtökön. A fideszes EP-képviselő sürgette a
magyar bekapcsolódást az európai kutatás-fejlesztésbe,
emellett elutasította az Európán belüli agyelszívás lehe-
tőségét...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. JÚLIUS 18., PÉNTEK, 4. OLDAL

MAGYAR BÁLINT JELÖLÉSE - PRÓ ÉS KONTRA

„...A politika után a tudományos életben is vitát kavart a
döntés, amelynek alapján Magyar Bálint bekerült az
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EITI) irányító
testületének tagjai közé...”

HVG, 2008. JÚLIUS 19., SZOMBAT, 74+75. OLDAL

„KELLEMESEBB LENNE, HA CSUPA EÖTVÖS LORÁNDOK DOL-

GOZNÁNAK”
PÁLINKÁS JÓZSEF, AZ MTA ELNÖKE

„...Semmi rosszat nem lát politikai kötődéseiben Pálin-
kás József (56 esztendős), a Magyar Tudományos
Akadémia új elnöke, s 1 millió forintot ajánl annak, aki
ténykedésében pártszimpátiát mutat majd ki...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. JÚLIUS 21., HÉTFŐ, 2. OLDAL

VISSZA NEM TÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS KKV-KNAK

„...Kiterjesztette a kisvállalkozások innovációját segítő
Innocsekk programját a Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivatal...”

NÉPSZAVA, 2008. JÚLIUS 21., HÉTFŐ, 7. OLDAL

KEVESEBB GŐZT A DUDÁRA…
SZENTGYÖRGYI ZSUZSA

„…és sokkal többet a turbinákra. Mert ugye, állandósult
nálunk a zajos dudaszó: az imamalomként váltig darált
szöveg, hogy milyen fontos a tudástársadalom meg az
innováció meg a kutatás meg… no igen, meg az is,
hogy kevés a pénz. Folyamatos a panasz, hogy még a
mi nem túl magas nemzeti termékünkhöz képest is
nagyon kicsi az innovációra fordított pénz...”

TII Nyári Iskola

A TII – Technology Innovation International 2008. szeptember 15-19. között az olaszországi Volterrában szervezi
meg nyári iskoláját. A tréningen érintett témák:
- 1. nap: kreativitás és innováció: Bevezetés a kreatív problémamegoldó technikák (CPS) világába,
- 2. nap: az ötlettől az üzletek megszerzéséig – Az innovációs folyamat menedzselése,
- 3. nap: üzleti ügyek létrehozása technológiai lehetőségekből (gyakorlati hídképzés a tudomány és az üzlet között),
- 4. nap: spin-off létrehozása – felmérés és felkészítés (reggel),

Bevezető a korai szakaszban beruházók hajlandóságairól (délután),
- 5. nap: Sikeresség a nemzetközi projektmenedzsmentben.

További információ: http://www.tii.org/2008_SummerSchool

Kutatók Éjszakája 2008

Magyarország idén is részt vesz a Kutatók Éjszakája elnevezésű európai rendezvénysorozatban, melynek során
szeptember 26-án délutántól kezdve egész éjjel nyitott laboratóriumok és egyetemek várnak országszerte kicsiket és
nagyokat, hogy hétköznapi nyelvre lefordítva közelebb hozzák őket a tudomány világához. A fotópályázattal egybekö-
tött fesztiváljellegű eseménysorozatban a több száz program között boszorkánykonyha, káosz és fraktálok,
repülésszimuláció, fénycsapdázás és fogyatékosságtörténeti vándorkiállítás is várja a látogatókat.

A Kutatók Éjszakáját harmadik alkalommal rendezik meg Magyarországon, az Európai Bizottság által támogatott
esemény rendezési jogát ezúttal is az európai oktatási/képzési pályázatokat koordináló Tempus Közalapítvány nyerte
el. Az idei rendezvény fővédnöke Dr. Kürti Sándor , a csúcstechnológiájáról világhíres Kürt Zrt. elnöke lesz.

2008-ban tizenhárom intézmény kapcsolódott be a programba. A sokszínű és ingyenes programokon minden kor-
osztály jól érezheti magát: személyesen találkozhatnak több száz kutatóval, kipróbálhatják az eszközeiket, találmá-
nyaikat, megismerhetik a munkájukat előadások, vetélkedők, kiállítások és szórakoztató tudományos programok
keretében. Az idei rendezvényekre különösen a pályaválasztás előtt álló, 10-18 éves fiatalokat várják.

Az eseménysorozatot fotópályázat is kíséri: szeptember 12-ig várják kis- és nagydiákok 20x30 cm-es fotóit, amelyek
kutatókat ábrázolnak munka közben. A képeket kiállítják és zsűrizik is a rendezvény éjszakáján, valamint az első he-
lyezett európai megmérettetésen is részt vesz majd.

A pályázatról részletesebb információ a következő honlapon található:
http://www.tpf.hu/pages/news/index.php?page_id=780

Várható események

Várható események
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Pályázati felhívások

A Kutatók Éjszakájának részletes programja megtalálható a www.kutatokejszakaja.hu honlapon.

Új pályázati kiírásokat jelentetett meg a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

1, TÁMOP-4.2.1/08/1 - A tudáshasznosulást, tudástranszfert segítő eszköz-, és feltételrendszer kialakítása,
fejlesztése
A konstrukció kiemelt célja, hogy a felsőoktatásban innovációs és kutatás-fejlesztési tevékenységet végző munkavál-
lalók, illetve hallgatók hatékony, professzionális támogatást kapjanak az általuk elért eredmények innovációs láncba
történő bekapcsolásához. További cél, hogy a felsőoktatási intézmények a Technológia- és Tudástranszfer Irodák
szolgáltatásainak megszervezésével, fejlesztésével olyan egycsatornás hatékony mechanizmust alakítsanak ki az
intézményben keletkezett innovációs eredmények felismerése, regisztrálása, valamint az interdiszciplináris megköze-
lítésből fakadó többcélú felhasználhatósági lehetőségeinek vizsgálata céljából, amely biztosítja a keletkezett szellemi
javak hatékony hasznosulását.

A pályázati kiírással kapcsolatos dokumentumok az www.nfu.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az
nfu@meh.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható. A pályázatok benyújtására 2008.
július 15-től szeptember 15-ig van lehetőség.

2, TÁMOP-4.2.2/08/1 Innovatív kutatói teamek alapkutatástól az alkalmazott kutatásig terjedő projektjeinek
támogatása
A konstrukció célja, hogy egy-egy kutatási terület nemzetközi szinten elismert legjelentősebb képviselőit a felsőokta-
tási intézmények be tudják vonni a hazai kutatási projektek vezetésébe. A konstrukció ez által hozzájárul a nemzet-
közi kutatás-fejlesztési tapasztalatok, mechanizmusok magyarországi elterjesztéséhez. A konstrukció célja továbbá,
hogy a támogatott kutatási fejlesztési projektek lehetőséget teremtsenek a kutatójelöltek és a fiatal kutatók számá-
ra, nemzetközi kutatási programokban történő részvételre.

A pályázati kiírással kapcsolatos dokumentumok az www.nfu.hu honlapról tölthetőek le. További felvilágosítás az
nfu@meh.hu e-mail címen, illetve a 06-40/638-638 telefonszámon kapható. A pályázatok benyújtására 2008.
július 15-től szeptember 30-ig van lehetőség.

3, TIOP-1.2.3/08/01 "Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése - "Tudásdepó-
Expressz" támogatására
A konstrukció a könyvtárak oktatási-képzési szerepét a könyvtárak együttműködésén alapuló, korszerű IKT infrast-
ruktúra-fejlesztéssel erősíti. Olyan könyvtári infrastruktúrafejlesztést céloz, amelynek révén a tanulók, tanárok és az
önmagukat képző lakosok az ország legkisebb, legtávolabbi településének könyvtárából, iskolájából, akár otthonról is
megrendelhetik az ország bármely könyvtárában őrzött könyvet, folyóiratot és dokumentumot, beleértve a digitális
dokumentumokat is. A működő könyvtárral, kielégítő közösségi internet-hozzáféréssel nem rendelkező kistelepüléses
körzetekben könyvekkel, folyóiratokkal, számítógépekkel, internet-kapcsolattal felszerelt, rendszeres időközönként
érkező mozgókönyvtári rendszer alakítható ki, amit a térségi bázisként szolgáló megyei vagy városi könyvtár működ-
tet.

A fejlesztés további célja, hogy a megyei könyvtáraknak a megyében működő nyilvános kiskönyvtárakkal kapcsolatos -
törvényben foglalt1 - szakmai felelőssége abban is megnyilvánuljon, hogy az oktatást támogató fejlesztéseket a kiste-
lepülések, a városi könyvtárak, az egyházi, a múzeumi és a szakkönyvtárakkal történő partnerségben, stratégiai
együttműködésben valósítják meg.

A pályázatok benyújtása 2008. július 10. és 2008. szeptember 30. között lehetséges. A pályázat feltételeivel,
tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) a pályázatok menüpontban talál, felvilágosí-
tást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt. Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának
kék száma: 06-40-638-638.

Gazdaságban hasznosuló innovációt megalapozó alapkutatás támogatása

Az NKTH-OTKA közös Alapkutatási Program keretében az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA)
Bizottság elnökének egyetértésével, a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter nevében, a Nemzeti Kuta-
tási és Technológiai Hivatal (NKTH) és az OTKA Bizottság pályázatot hirdet a „Gazdaságban hasznosuló innovációt
megalapozó alapkutatás támogatása” címmel.

A pályázat célja az alapkutatáson belül elsősorban olyan célzott alapkutatási projektek megvalósításának támogatá-
sa, amelyek gazdasági vagy társadalmi haszon elérésére alkalmas célkitűzéseket fogalmaznak meg és eredményei
várhatóan megalapozzák a felhasználás orientált kutatás-fejlesztést, innovációt, a felismert vagy várható, jelenlegi
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vagy jövőbeli problémák megoldását. Projektjavaslatok a Műszaki- és Természettudományok, valamint az Élettudo-
mányok területén, az alábbi kategóriákban nyújthatók be:
- A kategória: Célzott alapkutatás (CK),
- B kategória: Kiemelt célzott alapkutatások (CNK)

A pályázat célkitűzéseinek elérése érdekében 2008-2010 között időszakban évente meghirdetésre kerülő pályázat-
nál a támogatás teljes keretösszege: 6 000 millió Ft, a pályázat évenkénti tervezett keretösszege 2 000 millió Ft a
beérkezett pályaművek számától és színvonalától függően.

A pályaműveket angol nyelven kell benyújtani. A pályamű elektronikus példányának véglegesítésére és az intézményi
elektronikus jóváhagyásra a határidő 2008. szeptember 15., 24 óra.
További információ: http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/otka-a08/nkth-otka-kozos-elozetes

Nemzeti Technológia Program

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal felhasználás orientált kutatás-fejlesztések támogatására a kutatás-
fejlesztésért és technológiai innovációért felelős miniszter nevében pályázatot hirdet Nemzeti Technológia Program
címen. A program keretében benyújtott projektjavaslatoknak egyértelmű, világos célkitűzéssel kell rendelkezniük,
amelynek megvalósításához több területet átfogó (cross-diszciplináris) technológiai megoldások is alkalmazhatók. A
program célja olyan K+F tevékenységek ösztönzése, amelyek
- olyan technológia alapú innovációkat alapoznak meg, amelyeknek jelentős nemzetgazdasági és társadalmi hatá-

sai várhatóak (hasznosíthatóságuk szélesebb felhasználói kört érint),
- valós piaci igényeken alapuló versenyképes termékek és szolgáltatások kifejlesztését eredményezik,
- tervezésében és a végrehajtásában a vállalkozások vezető szerepet látnak el,
- a vállalkozások és a K+F szféra együttműködésére építenek, stratégiai partnerségek kialakításához vezetnek,
- biztosítják a hazai kutatóközösség utánpótlását, illetve megerősítését PhD-hallgatók és fiatal kutatók projektbe

történő bevonása révén,
- jelentős saját és egyéb forrás bevonásával valósulnak meg,
- dedikált felhívás esetén az adott tématerületekhez illeszkednek és világszínvonalon is versenyképes eredménye-

ket hoznak,
- elősegítik az Európai Unió 7. Kutatás-fejlesztési Keretprogramjára való magyar felkészülést és bekapcsolódást.

A gazdasági és társadalmi kihívások K+F megoldásaira a program a 2008-as, 2009-es és 2010-es felhívásai négy
alprogram, valamint dedikált tématerületek keretében nyújtanak lehetőséget projektjavaslatok benyújtására. A pro-
jektjavaslatokat a témától függően vagy valamelyik alprogramra, vagy valamelyik dedikált felhívásra lehet beadni.
Amennyiben az adott beadási határidőre jelenik meg dedikált felhívás, akkor az abban a témában készült pályaművek
kizárólag a dedikált felhívásra nyújthatók be.

Aktuálisan meghirdetett alprogarmok:
3. Versenyképes agrárium (A3),
4. Élhető, fenntartható környezet (A4).

Aktuálisan meghirdetett dedikált tématerületek:
- Informatikai megoldások (D5),
- Mobiltechnológiák (D6),
- Élelmiszeripari technológiai alkalmazások (D7),
- Géntechnológiák (D8).

A pályamű benyújtásának határideje: 2008. szeptember 15. A pályázati felhívással és a projektjavaslat kidolgozásá-
val kapcsolatos kérdéseit felteheti e-mailben a technologia@nkth.gov.hu vagy info@magzrt.hu címen, a tárgymező-
ben (subject) tüntesse fel a pályázat azonosítóját és a program nevét (Nemzeti Technológia Program).

További információ: http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/felhivasok/tech08-2/nemzeti-technologia-080707
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