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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. Dimény Judit Választmányi tag Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi 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 biztonságtechni-
kai igazgató

48/310-955 48/310-602

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

Igazgató 46/359-895 46/359-895

Völgyiné Nadabán
Márta

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

Ügynökségvezető 52/524-760 52/524-770

Wikonkál Éva Választmányi tag P. P. T. Tanácsadó Kft.
1024 Budapest, Fény u. 15.

Partner

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 20/9127985 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-Szervez ő 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 Regionális
Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazgató 266-5108 266-5108

Dr. Mogyorósi Péter Dél-alföldi Regionális
Képviselet 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

4027 Debrecen
Füredi út. 76.

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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A MAG ZRT. közleménye a GOP és a KMOP K+F pályázataival kapcsolatban

A MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. tájékoztatja a tisztelt pályázókat, hogy a Gazdaságfejlesztési Ope-
ratív Program K+F és innováció a versenyképességért prioritására és a Regionális Operatív Programok K+F és inno-
váció tárgyú konstrukcióira rendelt források felhasználásának részletes szabályairól és a támogatás jogcímeiről szóló
22/2007. (VIII. 29.) MeHVM rendeletet az Európai Bizottság az általuk kért módosításokkal elfogadta.

Fentiek következtében a GOP-2008-1.1.1/KMOP-2008-1.1.1, GOP-2008-1.1.2/KMOP-2008-1.1.2, GOP-2008-
1.2.2/KMOP-2008-1.1.3/B, GOP-2008-1.3.1/KMOP-2008-1.1.4 és a GOP-2008-1.3.2/KMOP-2008-1.1.5
pályázatokhoz kapcsolódó pályázati útmutatóban foglalt egyes feltételek módosításra kerültek:

1. A GOP-2008-1.1.1/KMOP-2008-1.1.1, a GOP-2008-1.1.2/KMOP-2008-1.1.2 valamint a GOP-2008-
1.3.1/KMOP-2008-1.1.4 pályázati kiírások C1. Támogatható tevékenységek köre a következők szerint vál-
tozik:

− a KKV-k iparjogvédelmi tevékenységére nem önálló tevékenységként, hanem K+F projekttámogatás
keretében lehet támogatást igényelni, ezért a KKV-k iparjogvédelmi tevékenysége kikerül a támogat-
ható tevékenységek közül.

2. A GOP-2008-1.1.1/KMOP-2008-1.1.1, GOP-2008-1.1.2/KMOP-2008-1.1.2, GOP-2008-1.2.2/KMOP-
2008-1.1.3/B, GOP-2008-1.3.1/KMOP-2008-1.1.4, GOP-2008-1.3.2/KMOP-2008-1.1.5 pályázati út-
mutatók C1, C3 illetve D1 pontjai pontosításra kerültek a jogszabályváltozás értelmében.

3. A GOP-2008-1.1.1/KMOP-2008-1.1.1, GOP-2008-1.1.2/KMOP-2008-1.1.2 GOP-2008-1.3.1/KMOP-
2008-1.1.4, valamint a GOP-2008-1.3.2/KMOP-2008-1.1.5 C11. pont 10. bekezdése a következőre vál-
tozott:
„Egy pályázó, egy adott projektre vagy annak részére az adott telephelyen a GOP keretében meghirdetett kü-
lönböző vissza nem térítendő támogatást nyújtó pályázati kiírások közül csak egy kiírásra nyújthat be pályá-
zatot.
Ha az adott projektre vonatkozó pályázat elutasításra vagy kizárásra került, vagy a döntés előtt azt a pályá-
zó visszavonta, akkor ugyanazon projekt vonatkozásában ismét igényelhető támogatás vagy benyújtható más
pályázati kiírásra. Kivétel ez alól, ha a projekt már megkezdett, vagy ha az elutasítás indoka alapján egyér-
telmű, hogy a projekt nem támogatható.
Amennyiben az adott telephelyen megvalósuló, adott projekt több, a GOP keretében meghirdetett vissza
nem térítendő támogatást nyújtó pályázati felhívásra került benyújtásra, a legkorábban postára adott pro-
jekt kerül értékelésre, a többi jogosulatlanság miatt elutasításra kerül.
Abban az esetben, ha egy adott telephelyen megvalósuló projekt ugyanazon kiírásra többször is benyújtásra
kerül, az utolsóként postára adott pályázati csomag kerül értékelésre, a többi jogosulatlanság miatt elutasí-
tásra kerül."

4. A GOP-2008-1.3.1 pályázathoz kapcsolódó pályázati útmutatóban foglalt egyes feltételek módosításra kerül-
tek:

− Az igényelhető támogatás összege 15 millió forintra csökken a GOP-2008-1.3.1 pályázati kiírás ese-
tében.

− Változik az árbevétel-vállalás rendszere a GOP-2008-1.3.1 pályázati kiírások esetében az alábbiak
szerint:
− A pályázó vállalja, hogy a projekt fizikai befejezési évét közvetlenül követő 2 teljes üzleti év végéig

a projekt keretében kifejlesztett termék, szolgáltatás vagy technológia értékesítéséből származó
nettó árbevétele (3. félnek történő, azaz nem kapcsolódó vagy partner vállalkozásnak) eléri a
támogatás minimum 20 százalékát.

− Értékelési szempontrendszer 9. pontjának sávozása az alábbiakra módosul:
x < 20 % Jogosulatlan
20 % ≤ x < 25 % 0
25 % ≤ x < 30 % 5
30 % ≤ x < 35 % 10
35 % ≤ x < 40 % 15
40 % ≤ x < 45 % 20
45 % ≤ x < 50 % 25
50 % ≤ x 30

5. A GOP-2008-1.1.1/KMOP-2008-1.1.1, valamint a GOP-2008-1.3.1/KMOP-2008-1.1.4 pályázati kiírások
beadási határidejét az alábbiak szerint meghosszabbítottuk

− GOP-2008-1.1.1/KMOP-2008-1.1.1 pályázati kiírás esetében: 2008. július 25-től 2008. szeptem-
ber 22-ig.

− GOP-2008-1.3.1/KMOP-2008-1.1.4 pályázati kiírás esetében: 2008. augusztus 15-től 2008. ok-
tóber 13-ig.

A pályázati kiírások módosított pályázati dokumentációja és a módosított kitöltő-programok elérhetőek a
http://www.nfu.hu/ weboldalon.
A GOP-2008-1.1.2 és a KMOP-2008-1.1.2 pályázati kitöltő-programokban további két javításra került sor:
a 2.9 tudományterületi besorolás kitöltésének elmulasztásakor figyelmeztető helyett javítandó hibaüzenet
fog megjelenni, a 7. pontban szereplő „D" típusú hirdetőtábla kitöltésének elmulasztásakor a hibaüzenetben
az oldalszám megjelölése javításra került.
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Magyar Innovációs
Szövetség

Kérjük, hogy a mai naptól a módosított kitöltő programot használják. A kitöltő program frissítése esetén az
eddig betöltött adatok nem vesznek el.

A GOP és KMOP 2008. évi K+F+I pályázatokhoz kapcsolódó új adatlap-kitöltő programok kerültek fel a honlapra

A fenti módosításokkal összhangban a felkerült a MAG Zrt. honlapjára a kiírásokhoz tartozó adatlap-kitöltő program
a GOP-2008-1.3.1, GOP-2008-1.3.2, GOP-2008-1.2.2 és a KMOP-1.1.4, KMOP-1.1.5, KMOP-1.1.3/B kiírások-
hoz.
Kérjük, hogy mielőtt a beadásra szánt végleges, hibátlan adatlapot kinyomtatja, minden esetben győződjön meg
arról, hogy a legújabb elérhető kitöltő program került-e Önnél letöltésre. Kérjük kiemelten figyeljen arra, hogy az
elektronikus formában beadott adatlap nyomtatott példányának minden oldala ugyanazt a kitöltő program által ge-
nerált vonalkódot és azonosító számsort tartalmazza! Felhívjuk a figyelmét arra, hogy az adatlap elektronikus be-
adásához csak az .xdat kiterjesztésű fájl használható! Minden más formátum (pl.: pdf) beadása a pályázat elutasí-
tását eredményezi.

További információ:
http://magzrt.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=288&Itemid=179

Az Innovációs Alappal kapcsolatos pénzügyi kapcsolattartás rendjének szeptember 1-i változásai

A MAG Zrt. tájékoztatja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból támogatást nyert pályázókat, hogy a hazai K+F
pályázatok esetén 2008. szeptember 1-től megváltozik az ügyfelekkel történő kapcsolattartás rendje. Ennek kereté-
ben a MAG Zrt. ügyintézőinek közvetlen telefonszámát és e-mail címét hivatalos levélben közlik az érintett pályázók-
kal, így a pénzügyi elszámolással kapcsolatos kérdéseiket a MAG Zrt. telefonközpontján kívül ezeken az elérhetősé-
geken is feltehetik. Telefonon hétfőtől csütörtökig 9 és 11 óra között állnak az ügyintézők rendelkezésre, e-mailjeiket
pedig folyamatosan küldhetik a tájékoztató levélben megadásra kerülő e-mail címre. Az e-mailben feltett kérdéseikre
két munkanapon belül választ kapnak.

Innovációs Nagyvállalati Klub

A MISZ Innovációs Nagyvállalati Klub következő összejö-
vetelére 2008. szeptember 29-én kerül sor a Maka-
dám Mérnök Klubban (III. Budapest, Lövőház utca 37.,
www.makadamklub.hu).

A klubülésen az Audi Hungaria részéről az R4
Otto Motor Szegmens vezetője, Bencsó Csaba, a
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. részéről pedig Dr.
Palkovics László, fejlesztési igazgató tart előadást a
vállalatuknál zajló sikeres innovációs folyamatokról.

A beszélgetést büfévacsora követi. További információ:
dr. Antos László, ügyvezető igazgató.

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi ülést tartott
2008. szeptember 3-án, Budapesten, a MISZ székhe-
lyén.

1, Az elnökség jóváhagyta, ill. tudomásul vette a leg-
utóbbi ülés óta elvégzett munkát, ill. jelentősebb ese-
ményeket, amelyet dr. Szabó Gábor , a Szövetség elnö-
ke terjesztett elő:

1.1, Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny, Tu-
dományos Hasznos Emberi Program (THE), Novatech

Pályázat, Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD),
Harsányi István-díj:
- A 2008. június 29. és július 5. között, a svájci Al-

pokban megrendezett 19. Nemzetközi Élővilág Kuta-
tási Hétre Spohn Márton, MAFITUD-tagot delegálta
Szövetségünk.

- A Harsányi István-díj pályázatra 2008. június 30-ig
46 magas színvonalú pályamunka érkezett, melyek
referálása júliusban megkezdődött.

- Az Egyetemisták és Főiskolások Országos Turisztikai
Találkozóján, július 16-20. között a Magyar Innováci-
ós Szövetség THE Programja saját sátorral képvisel-
tette magát a civil faluban.

- A Magyar Innovációs Szövetség által, az INTEL Co. és
a NFGM, valamint az NKTH támogatásával, harmadik
alkalommal meghirdetett NOVATechCom Innovációs
Technológiai Üzleti Terv Verseny bírálóbizottsági ülé-
sére július 17-én került sor. A Tzvetkov Julián, alel-
nökünk vezette zsűri 5 pályázat továbbjutásáról dön-
tött.

- A 23. CASTIC (China Adolescent Science &
Technology Innovation Contest) tudományos és
technológiai nemzetközi verseny, 2008. július 29. és
augusztus 4. között, Kínában, Urumcsi városában ke-
rült megrendezésre. Szövetségünk Szvoboda Pétert
és Buza Dániel Istvánt, MAFITUD tagokat delegálta.
A fiatalok közül Szvoboda Péter a külföldi résztvevők-
nek járó legmagasabb dicséretben részesült.

- A 2008. július 23. és augusztus 6. között megren-
dezett London International Youth Science Forum
központi témája a globális fölmelegedés volt. A ren-
dezvényre Szövetségünk Hunyadi Áron, MAFITUD-
tagot delegálta.

- Együttműködési megállapodást írt alá Dr. Szendrő
Péter, az Országos Tudományos Diákköri Tanács el-
nöke, Dr. Pakucs János , tiszteletbeli elnök, a Tudo-
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mányos Hasznos Emberi (THE) Program védnöke és
Bartók Marcell, a THE-program vezetője, az OTDT
budapesti székhelyén, augusztus 1-én.

- A 2008. szeptember 19-25. között, Koppenhágában
megrendezésre kerülő 20. EU Fiatal Tudósok Verse-
nye döntőjébe jutott versenyzők szakmai felkészítését
dr. Antos László , ügyvezető igazgató és a MAFITUD
tagjai, korábbi EU-döntőkön díjazásban részesült fiata-
lok, Ivánka Gábor és Spohn Márton tartották 2008.
augusztus 12-én, Szövetségünk székhelyén.

1.2, Állásfoglalások, véleményezések, szakmai bizottsá-
gok, ill. előadások:
- A Magyar Innovációs Szövetség a Magyar Szabadalmi

Hivatal felkérésére véleményezte az európai szaba-
dalmak megadásáról szóló Európai Szabadalmi
Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megál-
lapodáshoz (Londoni Megállapodás) való magyar csat-
lakozásról szóló vitairatot.

- Szövetségünk véleményezte az 5LET 2008 pályázati
felhívást és útmutatót a Nemzeti Kutatási és Techno-
lógiai Hivatal felkérésére.

- A kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter
felkérésére Szövetségünk véleményezte a „Kutatási
és Technológia Innovációs Alap kezeléséről és fel-
használásáról szóló 133/2004. (IV. 29.) Kormány
rendelet módosításáról” című jogszabálytervezetet,
melyet Dr. Turi Márta , a kutatás-fejlesztésért felelős
tárca nélküli miniszter kabinetfőnök-helyettese levél-
ben köszönt meg.

- A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. felkérésére a
MISZ állásfoglalást adott ki az Új Magyarország Koc-
kázati Tőkeprogram dokumentáció tervezetével kap-
csolatban.

- A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
INNOCSEKK Plusz pályázati felhívásának módosításá-
ra Szövetségünk javaslatot tett.

- Szövetségünk javaslatokat tett az ITD Hungary Zrt.
jövő évi szakmai programjainak, terveinek összeállítá-
sához, az ITD Hungary felkérésére.

- A Kutatási és Technológiai és Innovációs Tanács
2008. június 11-én és július 10-én tartott ülésén
Szövetségünket dr. Pakucs János , tiszteletbeli elnök
képviselte.

- Ülést tartott 2008. június 19-én, a Nemzeti Bolognai
Bizottság a 2010-ben megrendezésre kerülő osztrák-
magyar közös rendezésű miniszteri találkozóról, a
2009-es leuveni miniszteri találkozóra készülő
országjelentésről, valamint a bolognai aktualitásokról
(BFUG és BFUG board ülések). Az ülésen Szövetsé-
günket Pakucs János, tiszteletbeli elnök képviselte.

- 2008. június 19-én, a MAB székhelyén a Tanácsadó
Testület alakuló ülésén Greiner István, bizottsági el-
nök tájékoztatott a MAB „Felhasználói Bizottságának”
tevékenységéről, tapasztalatairól. Az újonnan megala-
kult testület egyik állandó tagja lett dr. Pakucs Já-
nos, tiszteletbeli elnök is.

- A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
(MAB) Plénumának ülését 2008. július 4-én, az ELTE
BTK kari tanácstermében tartották. A testületben Dr.
Szabó Gábor, elnök, dr. Greiner István, alelnök és
dr. Stern Pál képviseli Szövetségünket.

- A jó növekedési képességű vállalkozások indulásának
és fejlődésének előmozdítása érdekében Vállalkozás-
fejlesztési Tagozatunk az iwiw ismeretségi hálózatban
létrehozott három klubot (Innováció innováció, Kocká-
zati Tőke [Venture Capital], ill. Üzleti Angyalok).

- Az INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
2008. június 25-27. között a VAM Design Centerben
rendezte meg a mintegy 250 európai üzleti és inno-
vációs központot tömörítő EBN 2008. évi, sorrend-
ben 17. éves Kongresszusát. A nyitó plenáris ülésen
Szövetségünk elnöke, Dr. Szabó Gábor, ill. a csütör-
töki plenáris ülésen Monszpart Zsolt, általános el-
nökhelyettes is tartott előadást.

- A Kutató Diákok Országos Szövetsége 2008. július 7-
12. között rendezte meg a Kutató Diákok 12. Orszá-
gos Konferenciáját Káptalanfüreden, ahol Dr. Szabó
Gábor, Szövetségünk elnöke a fiatal kutatók lehető-
ségeiről és az MISZ szerepéről tartott előadást.

- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2008. augusztus
15-én kerekasztal beszélgetést tartott a Sziget Fesz-
tiválon, „K+F, innováció, csúcstechnológia” címmel. A
beszélgetés résztvevője volt többek között Dr. Szabó
Gábor, a MISZ elnöke és Spohn Márton, MAFITUD-
tag is, akik a fiatal kutatók hazai lehetőségeiről szol-
gáltak információval.

1.3, Regionális események:
- A Magyar Innovációs Szövetség dél-dunántúli szerve-

zetének tagjai Higi Gyula, regionális igazgató vezeté-
sével látogatást tettek Dr. Szita Károly meghívására
a kaposvári önkormányzatnál, ahol a polgármester
ismertette a városfejlesztési elképzeléseit.

- A Világgazdaság rendezvénysorozata keretében „Egy-
ről a kettőre - Lépjen túl lehetősége korlátain és pá-
lyázzon!” címmel rendeztek konferenciát Győrben
2008. június 18-án. A konferencián „Virtuális kompe-
tencia hálózat és kompetencia központ” címmel elő-
adást tartott Budavári László, regionális igazgató is.

1.4, egyéb:
- 2008. június 27-én adták át tagintézményünk, az

Életpálya Alapítvány által meghirdetett „2008. Legígé-
retesebb Fiatal Vállalkozója” c. pályázat díjait. Bagó
Ákos Károly, Uo toll című pályázatát Szövetségünk
pénzjutalommal is díjazta, illetve az Ötletgyár Design
Kft-nek egy éves, ingyenes MISZ-tagságot ajánlott fel.
A díjat Riba Nikolett, Szövetségünk marketing mene-
dzsere adta át.

- Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ
támogatást nyert a TECHNONET Autóipari Technoló-
giai Kompetencia Központ megvalósítására. Ezzel
kapcsolatban a tulajdonosok megkezdték az egyezte-
téseket a 2008. július 22-én, az INNONET győri
székhelyén tartott taggyűlésen, melyen Szövetségün-
ket dr. Antos László , ügyvezető igazgató képviselte.

- Az NKTH-ban 2008. augusztus 6-án került sor
Jelinkó Árpád, helsinki, Magócsi László, londoni és
dr. Somogyi Norbert, párizsi TéT-attasék éves nyil-
vános beszámolóira. Az előadásokon Szövetségünk
képviseletében Riba Nikolett, marketing menedzser
vett részt.

- 2008. augusztus 7-én kínai delegáció tett látogatást
Szövetségünkben. A találkozón Dr. Szabó Gábor , el-
nök és dr. Antos László , ügyvezető igazgató képvisel-
te a MISZ-t. A megbeszélés után a delegáció látoga-
tást tett tagintézményünknél, a Thales Zrt-nél is, ahol
Dr. Ürge László, alelnök is bemutatta a céget.

1.5, új tagok:
- Atlantis Press
- Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség

Nonprofit Kft.
- P.P.T Tanácsadó Kft.
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- Gyulavári Consulting Kft.
- Prohitech-Line Pályázati Tanácsadó Iroda
- Chemistry Logic Műszaki Kutató Fejlesztő Kft.
- Ötletgyár-design Kft.
- Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Non-

profit Kft.

1.6, tagdíj-fizetés helyzete:
- 84 %-a a kiszámlázott összegnek befolyt
- 76 %-a a tagintézményeknek fizetett

2. Dr. Borsi Balázs , a GKI Gazdaságkutató Zrt. képvi-
selője előadást tartott a GKI 2007-2008-as innovációs
kutatásainak tapasztalatairól, melyet az APEH adatai,
valamint vállalati felmérések alapján készítettek. Részle-
tesen számolt be a Gazdasági Versenyképességi
Kerekasztal részére végzett munkáról, valamint a
„ProAct: a regionális innovációs és kutatási politika jó
gyakorlata” és az „AgriMapping: az európai agrár-
élelmiszeripari K+F kapacitások feltérképezése” elneve-
zésű európai uniós projektekről is. Az előadás közben,
ill. után Borsi Balázs válaszolt az elnökség kérdéseire.

3. Dr. Szabó Gábor – egy, a tudomány, technológia,
innováció statisztikai információs rendszerének jobbítá-
sáról készülő tanulmány kapcsán – kérte az elnökség
tagjait, valamint Borsi Balázst, hogy szeptember 5-ig
írják meg milyen, jelenleg nem vagy csak nehezen, nem
kellő részletezettségben elérhető adatokra és mutató-
számokra tartanának igényt.

4. Dr. Pakucs János néhány gondolattal kiegészítette a
Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált Tudomá-
nyos, Hasznos, Emberi (THE) programról szóló, az el-
nökség számára kiküldött részletes írásos beszámolót,
mely a program első félévének pénzügyi helyzetét is
tartalmazta.
Dr. Pakucs János többek között elmondta, hogy a
program sikeresen, nagy érdeklődés mellett zajlik, és
pénzügyi szempontból továbbra is önfinanszírozó.
Dr. Pakucs János a programhoz kapcsolódva tájékoz-
tatást adott arról, hogy két budai középiskola fordult
hozzá, hogy a beindítandó, kiemelt természettudomá-
nyos oktatási tevékenységüket segítse, és működjön
közre egy emelt szintű „reál” tagozat kialakításában, a
szükséges feltételek megteremtésében. A kezdeménye-
zéssel kapcsolatban többen kifejtették véleményüket:
dr. Szabó Gábor , dr. Mogyorósi Péter , dr. Závodszky
Péter, Higi Gyula kiemelte, hogy ez kiváló kezdeménye-
zés, de több helyen, vidéken is szükséges lenne hasonló
képzéseket beindítani.

5. Dr. Szabó Gábor felhatalmazást kért és kapott az
elnökségtől arra, hogy egyeztessen az MBSZ-szel és az
IVSZ-szel, az NKTH által, brüsszeli K+F iroda létrehozá-
sára kiírandó pályázaton, konzorciumban történő indu-
lással kapcsolatban. A napirendi ponthoz dr. Pakucs
János és dr. Mogyorósi Péter szólt hozzá.

6. Dr. Szabó Gábor ismertette a Debreceni Egyetem
együttműködési javaslatát. Az elnökség támogatta a
javaslatot azzal, hogy az elnök dr. Harangozó István ,
regionális igazgatóval egyeztessen a végleges szöveget
illetően, különös tekintettel a Debreceni Tudományos
Műszaki Parkra. A vitában dr. Antos László , Dr.
Závodszky Péter, dr. Mogyorósi Péter , Polgárné
Májer Ildikó és Bolyky János Antal vett részt.

7. Az elnökség egyhangúlag elfogadta a Magyar Innová-
ciós Szövetség első félévi pénzügyi helyzetéről szóló
(THE programot nem tartalmazó) beszámolóját, melyet
dr. Antos László terjesztett elő. Az elnökség – vita
után, négy igen és tartózkodások mellett – ugyanakkor
úgy határozott, hogy a jövőben a Szövetség pénzügyi
helyzetéről szóló beszámolónak tartalmaznia kell a THE
programot is, és negyedévente készüljön el. A vitában
részt vett Bolyky János Antal, dr. Antos László ,
Greiner István, dr. Szabó Gábor , dr. Pakucs János,
Závodszky Péter, Monszpart Zsolt.

8. Dr. Szabó Gábor, elnök elmondta, hogy Vámos
Zoltán, alelnök bejelentette lemondását, megváltozott
beosztására hivatkozva. Az elnök tájékoztatta az elnök-
séget arról, hogy a General Electric egy vezető munka-
társát javasolja bevonni az elnökségi munkába, és adott
esetben az alelnöki funkcióra.

9. Greiner István, akit a Magyar Innovációs Szövetség
a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Útiterv c.
projekt Intéző Bizottságába delegált, kérte az elnökség
tagjait, hogy a három (természettudományi, élettudo-
mányi, társadalomtudományi) munkacsoportot illetően
tegyenek javaslatot referensekre.

10. Dr. Szabó Gábor , elnök tájékoztatta az elnökséget
a Népszabadság által rendezendő “Hogyan válhat érték-
ké a tudás?” c. konferenciatervről. A Magyar Innovációs
Szövetséget is felkérték, hogy vegyen részt itt a
kerekasztal-megbeszélésen. Az elnökség Koós Attila
alelnököt kéri fel a szereplésre.

11. Október 25-27-én rendezik meg a Duna menti
Rektori Konferencia éves közgyűlését Budapesten, az
ELTE szervezésében. Az ELTE rektora felkérte a Magyar
Innovációs Szövetséget, hogy a Tudás- és Technológia-
transzfer szekció referensi szerepét lássa el. Az elnök-
ség dr. Antos Lászlót bízta meg a feladattal.

12. Monszpart Zsolt felhívta az elnökség figyelmét a
MISZ Nagyvállalati Klub legközelebbi találkozójára, me-
lyet szeptember 29-én, a Makadám Mérnök Klubban
rendez a Szövetség.

13. Garay Tóth János emlékeztette az elnökséget
arra, hogy a Gábor Dénes-díj nevezési határideje 2008.
október 10.

Kormányrendelet a Kutatási és Technológiai Innová-
ciós Alap kezeléséről és felhasználásáról

Megjelent a kormány 209/2008. (VIII. 27.) kormány-
rendelete a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
kezeléséről és felhasználásáról szóló 133/2004. (IV.
29.) kormányrendelet módosításáról.

Az egyik legfontosabb változás, hogy a pályázatot be-
nyújtó, a felsőoktatási intézmény jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezeti egységét kell vizsgálni, nem
pedig a felsőoktatási intézményt mint jogi személyt.

A rendelet teljes szövege a Magyar Közlöny
2008/125. számában olvasható.
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Novatech 3.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv
Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség harmadik alkalommal
hirdette meg a csúcstechnológia területén,
NOVATechCom 3.0 címmel I nnovációs Technológiai
Üzleti Terv Versenyét, az USA-beli “Intel Berkeley
Technology Entrepreneurship Challenge” program része-
ként.

A verseny hazai zsűrije – Tzvetkov Julián, MISZ-alelnök
vezetésével – 2008. szeptember 3-án tartotta ülését. A
második fordulóba jutott 5 kidolgozott pályázat közül
kiválasztották az első és a második helyezettet. Ők kép-
viselik hazánkat az október 6-8-án, Isztambulban meg-
rendezésre kerülő regionális döntőben, ahol 7 ország-
ból 15 csapat versenyez majd a 20 000, ill. 10 000
USD-vel járó díjakért és a Berkley-ben (USA) megrende-
zésre kerülő világdöntőn való indulás jogáért.

A verseny nyertesei a 2008. szeptember 13-án, a
nádasdladányi MAFITUD-találkozón vehetik át a hazai
díjakat.

Harsányi István-díj pályázat

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, és a
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által
támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány
2008. augusztus 28-án, Szövetségünk székhelyén tar-
totta kuratóriumi ülését. Az ülésen került sor a
Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkák elbírálásá-
ra.

A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzs-
ment ismeretek elsajátítása céljából kiírt pályázat a
gazdasági, a műszaki és a természettudományi felsőfo-
kú intézményekben graduális és posztgraduális, vala-
mint PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzs-
ment, ezen belül az innovációs menedzsment ismerete-
inek bővítését, tudományos szintű feldolgozását hivatott
elősegíteni.

A kuratórium tagjai öt szempont alapján

a hazai és a külföldi szakirodalom felhasználása;
- a pályázat szerkezeti felépítése;
- a pályázó egyéni tevékenyégére visszavezethető

megállapítások;
- a pályamunkában szereplő javaslatok, különös tekin-

tettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára;
- a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái

előzetesen írásban értékelték a pályázatokat, majd az
eredmények megvitatása után a bírálóbizottság 11
pályázót, ill. magas színvonalú munkáját részesítette
Harsányi István-díjban.

A díjazottak:
- Garaj Erika: A képzési politika és a tudásmegosztás

szerepe a versenyképesség alakulásában
- Nagy Sándor Gyula: Az európai uniós támogatások

hatékonyságának mérése – Hatékonyság és hatá-
sosság az európai uniós támogatások felhasználásá-
val 2004 és 2006 között Magyarországon az első
Nemzeti Fejlesztési Terv keretében

- Obermayer-Kovács Nóra: Tudatos tudásmenedzse-
lés a tudásgazdaságban – A tudásmenedzsment sa-
játosságainak vizsgálata a magyar szervezeteknél

- Harangozó Gábor: Mitől zöld egy vállalat? A termelő
vállalatok környezeti teljesítménye

- Hegedűs Csaba: Fröccsöntő Üzem statisztikai fo-
lyamatszabályozásának racionalizálása

- Ritter Krisztián: Agrárfoglalkoztatási válság és a te-
rületi egyenlőtlenségek

- Rózsa Andrea: Képességek vagy reálopciók? – A
stratégiai és pénzügyi szempontok egyeztetésének
lehetőségei és korlátai, különös tekintettel a rugal-
mas technológiai beruházások problémáira

- Kása Richárd: Neurális fuzzy rendszerek közgazda-
ságtani alkalmazása különösen az innováció me-
nedzsmentben

- Répási Erika: Innováció és brain drain nemzetközi
környezetben

- Herner László: Projektütemtervek érzékenység-
vizsgálata a Richter Gedeon Nyrt-nél

- Dr. Török Ádám: A közlekedési árképzési/díjképzési
rendszerek korszerűsítését megalapozó közúti közleke-
dési implementációs stratégiák kidolgozása

A díjak átadására szeptember folyamán kerül sor a
díjazottak egyetemein.

A MISZ és a Pannon GSM Távközlési Zrt. vezetőinek
megbeszélése

2008. szeptember 2-án, a Magyar Innovációs Szövet-
ség és a Pannon GSM Távközlési Zrt. vezetői találkoztak
a Pannon budaörsi székhelyén. A találkozón részt vett
Sigvart Voss Erikssen, a Pannon vezérigazgató-
helyettese, Niklas Lind, a Pannon anyavállalatának, a
Telenornak a megbízottja, Lajkó Éva, távközlési elemző,
valamint a MISZ részéről Dr. Szabó Gábor , elnök és
dr. Antos László, ügyvezető igazgató.

Dr. Szabó Gábor , elnök a Szövetség tömör bemutatása
után, ismertette Magyarország innovációs helyzetét,
nemzetközi összehasonlításban. Beszélt hazánk gyen-
geségeiről és erősségeiről, valamint a szükséges teen-
dőkről.

A megbeszélésen a Pannon vezetői arra kerestek vá-
laszt, hogy milyen módon tudnának bekapcsolódni a
magyarországi innovációs közéletbe. A felek a felmerült
lehetőségek konkretizálására később visszatérnek.

Nyilvános konzultáció az EU IKT-stratégiájáról

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított an-
nak meghatározására, hogy milyen stratégiákat követve
biztosítható legelőnyösebben a következő évtizedre
Európa vezető helye az információs és kommunikációs
technológiák (IKT) kutatása és innovációja területén.

Az IKT-val kapcsolatos új kutatási és innovációs straté-
gia, amely jövőre fog napvilágot látni, egyaránt figye-
lembe fogja venni az ipartól, a terület szakértőitől, a
politikai döntéshozatali folyamatok résztvevőitől és a
széles közvéleménytől beérkező észrevételeket. A nyil-
vános konzultáció keretében az Európai Bizottság
2008. november 7-ig várja a hozzászólásokat.

-
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Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

Műszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsége

MTESZ

Magyar Kockázati és
Magántõke Egyesület

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

A konzultáció három fő kérdés körül szerveződik:
− Melyek az IKT-re irányuló kutatás és innováció előtt

álló legfontosabb kihívások? Az IKT-forradalom folyta-
tódásával mire helyezze Európa a hangsúlyt a kuta-
tás és az innováció vonatkozásában?

− Hogyan és mely területeken tegyen szert Európa
vezető szerepre? Az európai ipar, az európai tech-
nológia vezető szerepet tölt be világviszonylatban
több kulcsfontosságú területen, például a távközlés-
ben vagy a beágyazott rendszerek terén. Hogyan szi-
lárdíthatók meg az elért eredmények, és milyen új
területeken törhetünk vezető szerepre?

− Milyen feladatok hárulnak a közpolitikára annak ér-
dekében, hogy Európa vezető helyet foglalhasson el
az IKT-re irányuló innovációban? Hogyan erősíthető
meg a kutatáspolitika az IKT-ra irányuló innováció
európai felvevőpiacának megteremtése érdekében?
Hogyan segíthető a kutatási eredmények minél
gyorsabb kereskedelmi hasznosítása olyan kiegészítő
területek révén, mint a szabványosítás, az engedé-
lyezés vagy a szellemi tulajdon?

A nyilvános konzultációt útjára indító bizottsági doku-
mentum a következő internetcímen olvasható:
http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?
form=ICTRDI

EASY Central Europe Investment Marketplace – kö-
zép-kelet európai befektetőkereső rendezvény Prágá-
ban

A cseh Angel Investor Association az EASY elnevezésű
EU-s projekt keretében nemzetközi befektetőkeresési
rendezvényt tart 2008. október 3-án, Prágában. Az
esemény célja a közép-európai technológiai cégek be-
mutatása a térség iránt érdeklődő befektetők számára.

Mintegy 30 korai fázisú technológiai cég kap lehetősé-
get arra, hogy a kiállításon standdal bemutatkozzon, és
közülük 15 ötperces prezentáció keretében ismertethe-
ti befektetési ajánlatát a mintegy 100 potenciális befek-
tető előtt.

A részvétel a befektetők és a vállalkozók számára egy-
aránt ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amely meg-
tehető:
- befektetők számára itt:

www.easycentraleurope.eventbrite.com

- vállalkozók számára itt:
www.easyentrepreneurscee.eventbrite.com

Az előzetes program megtekinthető a következő címen:
http://www.uzletiangyal.net/content/file/PragueEASY
.pdf.

Az Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat magyar technoló-
giai cégek kíséretében részt vesz a rendezvényen. Bő-
vebb információért forduljon az Innostart munkatársá-
hoz, dr. Makra Zsolt , üzletfejlesztési menedzserhez
(tel.: 382 1508, e-mail: makra.zsolt@innostart.hu).

MTESZ delegáció Kínában

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet-
sége (MTESZ) és a Kínai Tudományos és Technológiai
Szövetség (CAST) közötti együttműködés keretében
magyar delegáció utazik Pekingbe, viszonozva – a költ-
ségeket is magában foglaló meghívás elfogadásával – a
kínai szervezet korábbi látogatásait.

A 2008. szeptember 14-23. között zajló látogatáson a
két szervezet ünnepélyesen megújítja a köztük fennálló
együttműködési megállapodást, valamint a delegáció
részt vesz a CAST Zhengzhouban tartandó 2008. évi
közgyűlésén és az ez alkalomból szervezett tudományos
gyűlésen.

A delegációt Dr. Gordos Géza , a MTESZ elnöke vezeti,
tagjai: Dr. Császi Ferenc és Dr. Valastyán Pál , a
MTESZ alelnökei, Dr. Józsa János , BME Vízépítési és
Vízgazdálkodási Tanszék vezetője, Dr. Bakonyi Péter ,
VITUKI vezérigazgatója és Tóth Istvánné, MTESZ
Conference Tours Kft. ügyvezető igazgatója.

HVCA elnökválasztó közgyűlés

2008. szeptember 4-én rendezték meg tagszövetsé-
günk, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
(HVCA) elnökválasztó közgyűlését. A tagok egyhangúlag
támogatták Oláh László, jelenlegi HVCA-elnök pályázatát
a 2009-2010 évi időszakra.

Csopaki Gyula a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal új elnöke

Molnár Károly, kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli
miniszter a vonatkozó pályázati eljárás eredménye alap-
ján szeptember 8-i hatállyal Csopaki Gyulát, a műszaki
tudomány kandidátusát nevezte ki a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatal elnökévé. Az új elnök elsődleges
feladata lesz, hogy a kiszámíthatóság és a stabilitás
biztosítása mellett gondoskodjon az Innovációs Alap
pályázati rendszerek hatékonyságának növeléséről.

A támogatások hatékony felhasználásának egyik alapfel-
tétele, hogy azok megszerzése a lehető legkevesebb
bürokratikus akadállyal járjon; egyszerűsíteni kell az
ügymenetet, csökkenteni kell a pályázati pénzekhez



XVlII.évf. 16. szám2008. szeptember 9. 9Hírek

jutás átfutási idejét; eredményesebbé kell tenni az érté-
keléseket. A pályázói kör jelen és jövőbeli igényei kielégí-
tésének érdekében a Hivatalnak modern értelemben
vett ügynökséggé kell válnia: a rábízott pályázati pénzek
kezelése mellett különböző kapcsolódó szolgáltatásokat
is nyújtania kell, valamint elő kell segíteni, hogy a vállal-
kozások nagyobb arányban vegyenek részt a pályázato-
kon.

KuTIT elektronikus véleményezés – 2008. augusztus
26.

1, A „Mobil Kommunikációs Kutatás-fejlesztési és
Innovációs Centrum létrehozása” c. pályázathoz kap-
csolódó (Mobil 2004) Irányító testület módosítása
A 2004-ben meghirdetett Mobil Kommunikációs Kuta-
tás-fejlesztési és Innovációs Centrum létrehozása c.
pályázat célja a jövő mobil távközlési technológiáik és
rendszereinek (3G/4G) vizsgálatára alkalmas tesztháló-
zat (testbed) kiépítése volt, egyetemi tudásbázisra és
létező ipari háttérre alapozva.
A pályázaton nyertes Mobil Innovációs Központ konzor-
cium a megkötött szerződés értelmében a projekt meg-
valósítására elnyert támogatás 2 000 M Ft volt, amely-
ből 1 800 M Ft a Kutatási és Technológiai Innovációs
Alapot (Alap) terheli, 200 M Ft pedig az IHM társfinan-
szírozása. A támogatás formája vissza nem térítendő
támogatás.

Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett a Mobil Kommu-
nikációs Kutatás-fejlesztési és Innovációs Centrum lét-
rehozása c. pályázathoz rendelt Irányító Testület módo-
sítására tett javaslattal és a javasolt szakértők bő listá-
jával.

2, Javaslat a Nemzeti Technológia Program Bíráló
Bizottságai Testületeinek összetételére
A Tanács 2007. december 14-i ülésén megtárgyalta
és egyetértett a Nemzeti Technológiai Program 2008-
2010. évi stratégiájával. A program 2008-as tavaszi
fordulójában két alprogram és négy dedikált felhívás
került meghirdetésre. Az előterjesztett lista a szakterü-
leti, nemzetköziségi és összeférhetetlenségi kritériumok
figyelembevételével került összeállításra, a pályázat
2008-as őszi felhívásában szereplő tématerületeknek
megfelelően. A pályázatok értékelése két lépcsőben fog
történni. A Bíráló Bizottságok (BB) a független külső
szakértők véleményének megismerése után önállóan
értékelik és rangsorolják az eléjük kerülő projektjavasla-
tokat.

A BB-k alprogramonként kerülnek felállításra. A pályázat
tématerületihez rendelt Bíráló Bizottságok összetételét
az 1. sz. melléklet tartalmazza. A teljes programra
vonatkozóan kerül felállításra az Irányító Testület (IT),
mely az egyes Bíráló Bizottságok elnökeiből és 1-1 to-
vábbi tagjából áll. A pályaművek végső sorrendjére az IT
tesz javaslatot az NKTH elnöke részére. A program
alprogramjainak és dedikált felhívásának témaköreit a
függelék tartalmazza.

Határozat:
A Tanács megtárgyalta és egyetértett a Nemzeti Tech-
nológia Program c. pályázat Bíráló Bizottságainak ösz-
szetételével.

A Tekes 2008. első félévében 329 millió eurót hasz-
nált fel

A vállalatok, egyetemek és kutató intézetek K+F+I tevé-
kenységét a 2008. január-június közötti időszakban a
finn Technológiafejlesztési és Innovációs Ügynökség, a
Tekes 329 millió euróval támogatta. A támogatások
iránti igény az előző évi szinten maradt. A vállalatok
számára a tavasz során új finanszírozási megoldásokat
vezettek be.

A 2006-2007. közötti időszakban a Tekes, a mai nevén
Munkaügyi és Gazdasági Minisztériummal, valamint a
többi európai társszervezetével együtt aktívan részt vett
az európai keretjogszabályok kidolgozásában. Ennek is
lett az eredménye az, hogy a Tekes által finanszírozott
programok és projektek körébe a korábbinál szélesebb
körbe kerülhettek be az ipari és a technológia témakö-
rök mellé szolgáltatási és nem technológiai jellegű tar-
talmak is, mint pl. az üzleti hozzáértés, az ipari forma-
tervezés, vagy szervezési és működési módszerek tá-
mogatása.

Az új keretszabályozások lehetővé tették a Tekes szá-
mára, hogy új és kibővített finanszírozási módszereket
vezessen be. Ennek eredményeként a tavasz során
három új vagy megújított elbírálást alkalmazhattak az
alábbi területeken:

- a K+F tevékenység kis mértékben megváltozott
feltételű támogatása,

- a fiatal innovatív vállalkozások támogatása és

- az innovációs szolgáltatások igénybevétele.

A támogatást igénylő pályázatok száma az előző év
szintjén maradt. A vállalatok és kutatóintézmények
1800 projektre és mintegy 600 millió euróra nyújtottak
be pályázatokat. A vállalati igények körében jelentős
növekedést mutatnak a kommunikációs és elektronikai,
valamint az erdőgazdálkodási területek, a szoftverfej-
lesztés és a digitális média témakörei. Csökkent ellen-
ben a biotechnológia, gyógyszer- és az élelmiszeripar,
valamint a fém- és gépipar pályázatainak száma.

A fiatal innovatív vállalkozások támogatására megnyitott
új finanszírozási keret széles érdeklődést váltott ki. A
pályázatokat benyújtó vállalkozások kétharmada a szoft-
verfejlesztés, a digitális média, a kommunikáció és az
elektronika területén működik. Ennél a programnál a
finanszírozási küszöb jóval magasabb, mint az egyéb
programoknál. Ennek is köszönhető, hogy eddig a beér-
kezett 40 pályázatból csak 9 vállalat nyert el támoga-
tást. A program célja az, hogy lényegesen felgyorsítsa a
legígéretesebb vállalkozások fejlődését és nemzetközi
szintérre történő kilépését.

A Tekes technológiafejlesztési programjai a teljes Tekes
keret bő felét kötik le. A programok megerősítették a
vállalatok, egyetemek és kutató intézetek tudásbázisát,
együttműködését és hálózatokká szerveződését. 2008
tavaszán 28 technológiai program futott. A finnek igen
aktívan vettek részt az EU VII. Keretprogramja első
pályázataiban. A finn pályázatok 20 %-a volt sikeres,
ami meghaladja a keretprogramban résztvevők átlagos
sikerességét. A Tekes technológiafejlesztési és egyéb
programjait az alábbi címen lehet angolul áttekinteni:
http://www.tekes.fi/eng/programmes/all/default.htm
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A Tudományos és Technológiai Stratégiai Klaszterek
közül az Erdő Klaszter már 2007-ben megkezdte mű-
ködését. Azt 2008 tavaszán követte a Tivit Oy néven
beindított klaszter, amely az információs és kommuni-
kációs ipar és szolgáltatások összefogója, és a Fimecc
Oy, amely a fémipari termékek és a gépgyártás
klasztere. A Cleen Oy, amely az energia és környezet
klasztere a megalakulás fázisában van. Az ötödik
klaszter, az Egészség és Jólét Klasztere még az el őké-
szítés időszakát éli.

A Tekes aktív résztvevője volt és maradt a stratégiai
klaszterek létrehozásának, és aktív támogatója kíván
lenni azok kutatási programjai megvalósításának. A
klaszterek programjai és projektjei is pályázati úton
nyerhetnek el Tekes támogatásokat. (A Tudományos és
Technológiai Stratégiai Klaszterekről az alábbi Tekes
címen lehet angol nyelven többet megtudni:
www.tekes.fi/eng/strategic_centres/default.htm. Az
Erdő Klaszterrel az alábbi oldalon lehet bővebben meg-
ismerkedni: http://forestcluster.fi/en/Main_Page.)

A Tekes a január-június közötti időszakban a rendelke-
zésére bocsátott keretek bő 60 %-át ítélte oda a pro-
jektek támogatására. A mindösszesen lekötött 329
millió euróból 188 milliót kaptak a vállalati innovációs
projektek, illetve 140 millió eurót az egyetemek és főis-
kolák, valamint a kutató intézetek kutatásai.

A támogatott projektek száma 1130 volt, amelyek
teljes költségvetése meghaladta a 652 millió eurót. A
vállalkozásoknak nyújtott összegek nagyobb részét,
összesen 57 %-át a kis- és közepes vállalatok projektjei
nyerték el.

Az év első felében befejeződött projektek eredménye-
képpen közel 800 új, vagy megújult termék, szolgálta-
tás vagy gyártási folyamat született. A projektek mint-
egy 500 szabadalmat és közel 700 publikációt ered-
ményeztek.

A Tekes 2008. augusztus 27-én nyilvánosságra hozott
összefoglaló anyagával angol nyelven az alábbi címen
lehet megismerkedni:
www.tekes.fi/eng/news/uutis_tiedot.asp?id=6659

Jelinkó Árpád
TéT-KG Attasé

Létrejött az Aalto Egyetemi Alapítvány

Finnországban létrehozták azt az alapítványt, mely az új,
korábban Innovációs Egyetem munkanéven kezelt, utóbb
Alvar Aalto tiszteletére Aalto Egyetemnek nevezett in-
tézmény működtetéséért felelős. Az Aalto Egyetemi
Alapítvány (továbbiakban Alapítvány) alapító levelét
2008. június 25-én írták alá.

Az alapító levél szerint indulásakor a finn állam 200
millió eurót bocsát az Alapítvány rendelkezésére. Ezt a
Finn Iparszövetség Technológiai Ipar Tagszervezete
37,5 millió, a 100 Éves Technológiai Ipar Alapítvány
ugyancsak 37,5 millió, az Üzleti Oktatási Alapítvány
Támogató Egyesülete 2 millió, a Műszaki Felsőfokú
Végzettségű Szakemberek Szövetsége (TEK) és a Finn
Közgazdászok Szövetsége (SEFE) további 1-1 millió
euróval egészítette ki.

A cél az, hogy az Alapítvány alaptőkéjét legkevesebb
700 millió euróra növeljék. Ezt oly módon tervezik meg-
valósítani, hogy a finn költségvetés a 2008-2010 közöt-
ti időszakban 500 millióra emeli a saját részét, miköz-
ben a gazdasági élet szereplői és más források együtt
biztosítanák a további 200 milliót.

A finn oktatási miniszter, Sari Sarkomaa asszony a finn
felsőoktatási rendszerben eddig példa nélküli lépésként
aposztrofálta a döntést, amely szerinte nemzetközi
tekintetben is jelentős döntésnek számít. A döntés
megszületése a finn társadalom egésze szempontjából
igen jelentős és fontos, amit bizonyít az, hogy három
különböző szakmai szövetség, a TEK, a SEFE és az
Iparművészeti Szövetség (ORNAMO) is teljes odaadás-
sal, még anyagilag is támogatta az Alapítvány megszü-
letését.

A finn miniszter az alapító levél aláírásakor hangsúlyozta
a tudomány és a művészetek szabadságának, illetve az
Alapítvány függetlenségének fontosságát is.

Az alapító levél leszögezi, hogy az Aalto Egyetemi Alapít-
vány kiemelt feladata a szabad kutatások, valamint a
tudományos és művészeti képzettség fejlesztése, a
tudományos kutatásokat segítő, erős felsőfokú képzés
biztosítása. Az Alapítvány független tudományos és
művészeti közösség, amely tevékenységében a nemzet-
közileg is magas színvonalú egyetemi működés etikai
elveit fogja követni.

Az alapítvány előkészítésében az összevonásra kerülő
három egyetem, a Helsinki Műszaki Egyetem, a Helsinki
Közgazdaságtudományi Egyetem és az Iparművészeti
Egyetem mintegy 600 munkatársa vett részt. Ezt azért
is nagyon fontosnak tartották, mert a megalapításra
kerülő egyetem sikere a három intézmény szinergiájá-
nak megteremtése útján valósulhat csak meg.

Az Alapítvány élére 7 fős Tanácsot neveztek ki. Ennek
tagjai az alábbiak:

− Elnök: Dr. Matti Alahuhta , a svájci IMD
(International Institut for Management Development)
Tanácsának elnöke, tagja a Helsinki Műszaki Egye-
tem Tanácsának is. A finn Kone Konszern vezér-
igazgatója, de korábban volt a NOKIA vezérigazgató-
helyettese is.

− Alelnök: Dr. Marja Makarow, az ESF (European
Science Foundation) főigazgatója és a Helsinki Egye-
tem alkalmazott biokémiai és molekulárbiológiai pro-
fesszora. Korábban a Helsinki Egyetem rektor-
helyettese is volt. Jelenleg tagja a finn Tudomány- és
Technológiapolitikai Tanácsnak, illetve elnöke a Mil-
lenniumi Technológiai Díj kuratóriumának.

− Dr. Robert A. Brown, a Boston University rektora,
aki korábban a Massachusetts Institute of
Technology (MIT) professzora, majd kutatásért és
oktatásért felelős rektora is volt.

− Dr. Anne Brunila , a finn Metsäteollisuus Ry. ügyve-
zető igazgatója, aki korábban a finn Pénzügyminisz-
térium egyik főosztályának vezetője is volt, valamint
a Finn Nemzeti Bankban és az EU Bizottságánál is
dolgozott.

− Dr. Bengt Holmström, jelenleg az MIT, korábban a
Yale Egyetem közgazdaságtudományi professzora.
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− Dr. Saku Mantere , a svéd nyelvű Közgazdaságtu-
dományi Egyetem professzora és egyben a Helsinki
Műszaki Egyetem és a Helsinki Egyetem docense.

− Dr. Anna Valtonen , a finn Iparművészeti Egyetem
kutatója, az egyetem tanácsának tagja és a NOKIA
Design Research & Foresight igazgatója.

A Tanács kompetenciája az Alapítvány stratégiájának
kialakítása, a működés és gazdálkodás szabályainak
kidolgozása és elfogadása.

Az új egyetem 2009 augusztusában kezdi meg műkö-
dését. A Helsinki Közgazdaságtudományi Egyetem és az
Iparművészeti Egyetem teljes egészében 2010-ben válik
majd az Alapítvány részévé.

Az új egyetem előkészítő munkálatai angol nyelven az
alábbi honlapon ismerhetők meg részletesebben:
http://www.innovaatioyliopisto.info/en/

Jelinkó Árpád,
TéT-KG Attasé

180 éve született Zsolnay Vilmos – kiállítás a Magyar
Szabadalmi Hivatalban

Az évforduló alkalmából a Magyar Szabadalmi Hivatal
(Budapest, V. Garibaldi u. 2.) földszinti konferenciater-
mében „Zsolnay 180” címmel nyílik kiállítás, amely szep-
tember 19-től október 1-ig, munkanapokon 10-16 óra
között tekinthető meg, szeptember 26-án, a „Kutatók
éjszakáján” azonban 21 óráig várja a látogatókat.

A Magyar Szabadalmi Hivatalban „Tudomány-művészet-
technika” alcímmel évek óta zajló kiállítás-sorozat e
három emberi tevékenységforma egymásra hatását,
egymásra épülését, egymás általi kölcsönös meghatá-
rozottságát kívánja bemutatni.

Zsolnaynak az eozin a legismertebb találmánya, mely a
dísztárgyak szín és formavilágát szinte a lehetőségek
határáig kitágította, azonban két másik, nagy jelentősé-
gű m űszaki újdonság is született Zsolnay munkássága
nyomán: a porcelánfajansz és a pirogránit. A kiállítás
rendezői arra törekedtek, hogy Zsolnay munkásságának
minden szeletéből felvillantsanak néhány érdekes tár-
gyat, dokumentumot. A látogatók megismerkedhetnek
a különböző technológiával készült dísztárgyakkal, sőt
néhány kísérleti darabbal is. Látható Zsolnay Vilmos
egyetlen szabadalommal védett találmánya, egy ke-
ménycserépből készült bélyegnedvesítő készülék, vala-
mint néhány korabeli kísérleti eszköz is.

Néhány érdekes eredeti kiviteli terv ugyancsak helyett
kapott a falakon, csakúgy, mint a gyár archívumából
származó érdekes dokumentumok másolatai, valamint
korabeli fotók is. A Zsolnay-védjegyek különböző változa-
tai (közülük az egyik egy muzeális értékű hivatali lajst-
romkönyvben) is láthatók a kiállításon. Az épületdíszeket
egy-két eredeti darabon kívül számos – néha különleges
részletességű, vagy különleges helyről készült – színes

felvételen mutatják be a kiállítás rendezői. A tárgyakat
főként a pécsi Zsolnay Múzeum, az Iparművészeti Mú-
zeum, valamint az Országos Műszaki Múzeum bocsá-
totta az MSZH rendelkezésére.

A Magyar Televízió „Századfordító Magyarok” sorozatá-
nak Zsolnayról és a gyárról készült filmje is megtekint-
hető a kiállításon.

Láng István (főszerkesztő): Akadémiai Lexikonok:
Környezetvédelem - Akadémiai Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

A hatékonyan megvalósított környezetvédelem az embe-
riség túlélési stratégiájának, és a túlélési feltételeinek is
kritikus jelentőségű része. Ha nem vigyáznak rá eléggé,
a bioszféra a világgazdaság mellett a másik legnagyobb
globális csatatérré válhat azzal, hogy a különféle érde-
kek szerinti lerablása, pusztítása végzetes következmé-
nyeket hozhat az emberekre, régiókra, a Föld egészére.
A veszélyes hatások terjedése pedig gyakran megállítha-
tatlan - és igen komoly feszültségeket kelthetnek az
okozóik, valamint az azokat elszenvedni kényszerülő
felek között azzal is, hogy a kivédésük nagy anyagi ter-
heket ró az utóbbiakra, ami lényegében kikényszerített
jövedelemátcsoportosítást teremt az előbbiek javára.

A Föld népessége lélekszámának növekedésével és a
gazdasági tevékenységek gyors bővülésével a környezet-
védelem jelentősége mindinkább felértékelődik. Mind
hatékonyabban át kell fognia az emberi tevékenységek-
nek a bioszférára kifejtett valamennyi hatását, a háztar-
tások hulladéktermelésétől a gazdasági tevékenységek
által keltett externáliákig (e fogalom magyarázata ter-
mészetesen megtalálható e lexikonban).

Ezért szükségképpen mind összetettebb; szerteága-
zóbb, elmélyültebb tudomány- és szakterületté válik.
Bővülése, fejlődése természetesen létrehozza a sajátos
szókincsét, kifejezés-készletét is, részben új kifejezések,
fogalmak megalkotásával, részben azzal, hogy a jól
ismert szavakat, kifejezéseket a köznyelvitől, sőt más
szakterületekétől eltérő jelentéssel ruházza fel.

Ezek megértéséhez, a részleteikben való eligazodáshoz
nagyon is kell mindaz az adat, információ, amit ez a
több mint 1200 oldalas lexikon kínál. Elsősorban min-
den szakembernek, aki tudatosan akarja végezni a tevé-
kenységét, és át akarja látni annak környezetvédelmi
vonatkozásait is. Hasonlóképpen a közélet minden sze-
replőjének, aki hitelesen akarja hallatni a szavát ezekben
a kérdésekben. És nem kevésbé mindenkinek, aki meg
akarja érteni, mi miért történik a világban, pl. mi köze a
környezeti hatásoknak az ő és az övéi életminőségéhez,
a dezodorok hajtógázának lecserélésétől a savas eső-
kig, a Kiotói Jegyzőkönyvig, és a cégek környezettuda-
tos viselkedéséig.

A lexikon anyaga valójában lényegesen gazdagabb és
tágabb merítésű is, mint a környezetvédelem saját
fogalomkészlete, így jóval szélesebb körben is segít a
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tájékozódásban. Csak találomra felütve, olyan címsza-
vakat találunk benne, mint pl. demográfia, denevérek,
denudáció, Exxon Valdez (a világ egyik legnagyobb olaj-
monopóliuma), grass-roots szervezetek, Grossinger
Keresztély János (jezsuita tanár, aki els őként írta meg
Magyarország természetrajzi ismertetését), vagy éppen
a katasztrófa fogalmának magyarázatát a katasztrófa-
védelmi törvényünk szerint. Számos benne szereplő
fogalom pedig a jövő gazdasági kulcsszavait jelenti.
Mindezeken túl, kellemes, hasznos többlete, hogy gyö-
nyörű fényképek gazdag sora a természet képtárává is
teszi.

A kétkötetes lexikon mostani kiadása a 2002-es máso-
dik, bővített, átdolgozott kiadás változatlan utánnyomá-
sa, de figyelemreméltó újdonsága, hogy CD-ROM-on is
tartalmazza a lexikon teljes anyagát a képek kivételével,
természetesen a modern keresési és hyperlink lehető-
ségekkel. Különleges többlete, hogy telepítés után a CD-
ROM anyaga tökéletesen beilleszkedik a kiadó kitűnő
CD-ROM nyelvi szótárainak rendszerébe, azaz keresés-
re velük együtt jön fel, s kínálja a keresett szónak meg-
felelő szócikket (a képek nélkül).

Karl Erik Rosengren: Kommunikáció - Typotex, 2008,
ötödik kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

A kommunikáció napjainkra a hozzáértők kezében a
legfontosabb munka-, harci- és szervező eszközzé vált
mind a gazdasági, mind a közéletben. Bizonyos érte-
lemben fontosabb még a pénznél is, hiszen a célközön-
ség nagy részét többnyire csak kommunikáció révén
lehet elérni, befolyásolni. Eszközeinek alkalmazása elen-
gedhetetlen minden szervezet, intézmény, cég számá-
ra. Egyrészt azért, mert bármi légyen is a küldetése,
feladata, tevékenysége, annak teljesítéséhez számos
vonatkozásban is szüksége van információs kapcsolatra
a társadalom és/vagy a gazdaság bizonyos szereplői-
vel, továbbá az intézményrendszer bizonyos részeivel.

Minden együttműködés nélkülözhetetlen része a felek
szándékainak, terveinek, a másikkal szembeni elvárása-
inak, valamint az annak felajánlott teljesítéseinek az
egyeztetése, ehhez pedig a kommunikáció szolgál más-
sal nem helyettesíthető eszközül, akárcsak az együtt-
működés tartalmának és rendjének kölcsönös megálla-
podás révén történő kialakításához.

Szintúgy, a piaci szereplőknek elengedhetetlen eszköz a
marketing kommunikáció mind a tevékenységük végzé-
séhez szükséges termelési tényezők beszerzéséhez,
mind az árucikkeik értékesítéséhez - és folytathatnánk a
társadalmi berendezkedés összes szervezetével. Továb-
bá, mindegyiküknek valamilyen mértékben szüksége van
arra, hogy elfogadtassa magát, ezt pedig ismétcsak a
kommunikációs tevékenységével tudja elősegíteni.

A hatékony kommunikáció képessége, az erre szolgáló
eszközök kezelésének megfelelő ismerete szintúgy lét-
fontosságú az egyes emberek számára is ahhoz, hogy
építeni, fejleszteni és kezelni tudják a kapcsolataikat,
amelyek révén érvényesülhetnek a gazdasági-, a köz- és
a magánéletben, valamint fenn tudják tartani az egzisz-
tenciájukat, életvitelüket.

A kommunikáció ugyanakkor rendkívül finom és kényes
eszköz, amelynek használata csak akkor hozza meg a
kívánt hatást, ha nagyon szakszerűen, a tökéletest
közelítő hozzáértéssel kezelik. Jellemző példa erre, hogy
a kommunikáció egyik legfontosabb, a működését illető-
en a legkritikusabb alapszabálya, amellyel azonban so-
kan nincsenek tisztában, a következőkben összegezhe-
tő: Az üzenet csupán egy jel-sorozat, amely gondolato-
kat, esetleg érzéseket is ébreszt abban, aki kapja. A
vele elért hatást tekintve soha nem az számít, hogy mit
akartunk mondani, hanem az, hogy a másik fél tényle-
gesen mit olvasott ki ebből, hogyan fordította le a maga
számára az üzenetet. Az eltérés rossz kommunikáció-
nál végzetesen nagy is lehet.

Ugyanilyen fontos, hogy a címzett az üzenetet nem
önmagában értelmezi, hanem összefüggésben mindaz-
zal, amit rólunk tud, vagy tudni vél, valamint amit az
üzenet környezetéből, különösen pedig a magatartá-
sunkból és az előtte ismert történetünkből hozzáolvas.
Ha ez utóbbiak gyanakvásra adnak okot, az üzenet hite-
lét veszti. Az üzenetünk alapján hozott cselekvési, ma-
gatartási döntésében is meghatározó jelentőségűek a
saját helyzete és lehetőségei. Mindezeket, és természe-
tesen még számos egyéb tényezőt, szempontot figye-
lembe véve kell megvalósítanunk a kommunikációnkat,
ha azt akarjuk, hogy az jól szolgáljon.

Rosengren műve igen jó és nagyon alapos tankönyve
egy olyan tudásnak, amelyet tehát legfeljebb a világtól
elvonult remeték és magányos hajótöröttek tudnak
nélkülözni. Mindenki másnak fenntartás nélkül ajánlható.
Külön érdeme, hogy kiváló példaként szolgál egy téma
következetesen rendszerszemléletű elemzésére, és a
reá vonatkozó ismeretek ilyen felsorakoztatására is.

Lámfalussy Sándor: Pénzügyi válságok a fejlődő or-
szágokban - Akadémiai Kiadó, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése

Lámfalussy Sándor a pénzpiacok működésének egyik
nemzetközileg legjobbnak elismert mai szakértője. Az
erre létrehozott Európai Monetáris Intézet elnökeként
kulcsszerepet játszott az euró megteremtésében, és az
ehhez elengedhetetlen egységes európai pénzpolitika
kereteinek megszervezésében, ezért az euró atyjának is
nevezik.

Lámfalussy kiemelkedően nagy rendszertechnikai elem-
ző a pénzpiacok korszerű működése, és az azok bizton-
ságos működését szolgáló (prudenciális) szabályozások
terén. Ennek köszönhetően különösen izgalmas ez a
kötete, amelynek lényegét az alcíme még jobban fogal-
mazza meg: Tanulmányok a globalizált pénzügyi rend-
szer sérülékenységéről.

A globalizáció egyetlen, szervesen összefüggő rendszer-
ré tette a pénz- és tőkepiacokat - itt ennek kritikus je-
lentőségű következményeit, a pénzügyi globalizáció és a
nemzetközi pénzügyi rendszer sebezhetősége közti
összefüggéseket vizsgálja négy nagy, a fejlődő piacokat
érintő válság, valamint a hírhedt dotcom-buborék elem-
zése révén, és kifejti a véleményét a válságmegelőzés
és -kezelés számos aktuális kérdéséről. Mondanivalójá-
nak szakmai értékét nagyban emeli, hogy mindebben
jelentős mértékben támaszkodik a szakmai pályafutása
során, magasrangú „vezérkari tisztként” szerzett, kivé-
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telesen gazdag tárgyi ismereteire és személyes tapasz-
talataira.

A kötet az előadásaira épül. Érdemben ez azt jelenti,
hogy - az előadások természete szerint - elsősorban a
nagyobb összefüggéseket és a téma legfontosabb jel-
lemzőit vázolja fel, és azokon túl nem bocsátkozhat a
részletek boncolgatásába. Ez kifejezetten előnyös azok-
nak az olvasóknak, akik a témáról szakmailag tökélete-
sen megbízható, a fő vonalakat és összefüggéseket
felmutató áttekintést akarnak kapni anélkül, hogy a -
számukra esetleg már szükségtelenül megterhelő -
részletekbe is el kelljen merülniük. Akiket viszont a rész-
letek is érdekelnek, azok innen kiindulva nyilvánvalóan
meg tudják keresni azokat maguknak.

Szakmai - és pénzügyi gazdaságtörténeti - ismertetés-
ként és elemzésként a kötetet talán a legjobban kétré-
tegűként jellemezhetjük a szerint, hogy milyen tudás kell
a benne foglaltak megértéséhez. Ahhoz, hogy átlássuk
a benne leírt események tartalmát, folyamataik és moz-
gatóerőik fő vonalait, többé-kevésbé elegendő az alapos
tájékozottság a pénzügyek vonatkozó területein. Ahhoz
viszont, hogy a teljes jelentésükig követni tudjuk az itt ki
nem fejtett utalásokat, s még inkább a mélyebb össze-
függéseket, a finomabb szakmai részleteket, már kelle-
nek az e szakterületre vonatkozó alaposabb - posztgra-
duális, vagy tartalmukban azzal egyenértékű - ismeretek
is.

Mindazoknak, akiknek szakmai ambíciója, vagy munka-
köri kötelessége, hogy értsék a pénz- és tőkepiacok
működését, ez a könyv a tiszta, feltétlenül megbízható
tudás kincsesbányája, s mint ilyen, az előbbieknek nélkü-
lözhetetlen, az utóbbiaknak kötelező olvasmány. Mon-
danivalójának magva a legjobban talán abban összegez-
hető, hogy melyek a legfőbb tényezők, amelyek válságo-
kat generálhatnak a mai viszonyok között a globalizált
pénzpiacokon, és ebből milyen tanulságok vonhatók le a
válságok kivédése céljával, az időszerű tennivalók tekin-
tetében. Részletesen szól arról, hogy súlyosbítja vagy
enyhíti-e a pénzügyi globalizáció a piaci problémákat;
hogy mit tehetünk a válságok megelőzésére, s melyek
az optimális válságkezelési politika, azaz a válságme-
nedzsment megalkotásának fő elemei.

(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.

MAGYAR GYÁRIPAR, 2008. 6. SZÁM, 2. OLDAL

INNOVÁCIÓ 2008 CÍMMEL JELENT MEG AZ MGYOSZ TAGSZÖ-

VETSÉGÉNEK, A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉGNEK (MISZ)
FÉNYKÉPEKKEL ILLUSZTRÁLT ÉVKÖNYVE

WWW.PAFI.HU, 2008. AUGUSZTUS

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ÉS A KUTATÓ TANÁROK

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZÖS PÁLYÁZATOT HIRDET INNOVÁCI-

ÓS ÖSZTÖNDÍJRA

WWW.PENZFORRAS.HU, 2008. AUGUSZTUS

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ÉS A KUTATÓ TANÁROK

ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE KÖZÖS PÁLYÁZATOT HIRDET INNOVÁCI-

ÓS ÖSZTÖNDÍJRA

WWW.ESCIENCE.HU, 2008. AUGUSZTUS

INNOVÁCIÓS ÖSZTÖNDÍJ

„...A Magyar Innovációs Szövetség és a Kutató Tanárok
Országos Szövetsége közös pályázatot hirdet innovációs
ösztöndíjra...”

WWW.UNI.SZE.HU, 2008. AUGUSZTUS

EGYETEMÜNK IS OTT VOLT A SZIGETEN

„...A Galambos Péter (Galamb) által moderált
kerekasztal beszélgetésen Szilasi Péter Tamás partne-
rei Szabó Gábor a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,
Erdélyi Lóránt a Magyar Kutató Fiatalok Szövetségének
Elnöke, Spohn Márton fiatal kutató, Kovács Őrs a MAG
Zrt. K+F pályázatokért felelős képviselője, valamint
Czollner Gyula autóversenyző és F-1-es szakkommentá-
tor voltak...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 19., KEDD, 5. OLDAL

ÚJ FELTÉTELEK, ÚJ DÁTUMOK

EGY PÁLYÁZÓ EGY ADOTT PROJEKTTEL CSAK EGY KIÍRÁSRA

NYÚJTHAT BE PÁLYÁZATOT

„...Több héttel meghosszabbították a beadási határidőt
két kutatásfejlesztési pályázati kiírásnál a Gazdaságfej-
lesztési (GOP) és a Közép-magyarországi (KMOP) ope-
ratív programoknál...”

HVG, 2008. AUGUSZTUS 19., KEDD, 56-57. OLDAL

"EURÓPAI SZINTŰ GONDOLATOK INDULNAK EL"
DVORSZKI LÁSZLÓ, A BUDAPESTI M EŰSZAKI GYETEM IGAZGA-

TÓJA

„...Nem közvetlenül a kutatás-fejlesztést, hanem az
ezzel foglalkozó európai intézmények hálózatosodását
segíti majd a szeptember 15-én Budapesten első igaz-
gatótanácsi ülését tartó Európai Innovációs és Techno-
lógiai Intézet, az EITI - tudtuk meg a szervezet szállás-
csinálójától, Dvorszki Lászlótól...”

AGRO NAPLÓ, 2008. AUGUSZTUS 19., KEDD, 54. OLDAL

A SOKSZOROSAN MEGTÉRÜLŐ SZAKTANÁCS

„…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, Budapest: az általuk kifejlesztett MTA TAKI - MTA
MgKI költség- és környezetkímélő trágyázási szakta-
nácsadási rendszer és szoftver kapta a 2007. évi Inno-
vációs Nagydíjat, a Magyar Innovációs Szövetség
(www.innovacio.hu) legrangosabb elismerését…”

WWW.EDUPRESS.HU, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

A BMF HALLGATÓJA LETT A THE PROGRAM ARCA

WWW.EDULINE.HU, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

A BMF HALLGATÓJA LETT A THE PROGRAM ARCA

BULVAR.MA.HU, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

HUSZONEGY ÉVES FŐISKOLÁS LETT A KIVÁLASZTOTT

BADACSONYI NÓRA FOGJA KÉPVISELNI A THE PROGRAMOT

HIRTV.HU, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK
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A BMF HALLGATÓJA LETT A THE PROGRAM ARCA

METRO, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK, 13. OLDAL

Ú ,J INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOK JÖNNEK LÉTRE

„...CÉGALAPÍTÁS - Az elmúlt években javult Magyaror-
szágon a kutatás-fejlesztést végző vállalatok működési
környezete - mondta el az EE Times című lapnak a Start
Tőke garancia Zrt. vezérigazgatója...”

METRO, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK, 13. OLDAL

AZ EITI IGAZI ÜZENETE

LIPPÉNYI TIVADAR ELNÖKHELYETTES, NKTH
„...Az igazi nyereség, hogy reményeink szerint az uniós
intézmény budapesti működése nem csupán egyszeri
alkalommal hívja fel a figyelmet a kutatás-fejlesztés és
az innováció fontosságára, hanem folyamatosan ébren
tartja azt, ezzel erősítve Magyarország innovációs ké-
pességét is...”

METRO, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK, 13. OLDAL

ÚJ AKADÉMIAI TÖRVÉNY KÉSZÜL

„...JOGALKOTÁS A Tudományos Akadémia elnöksége
nyári ülésén úgy foglalt állást, hogy szükség van olyan új
akadémiai törvény elfogadására, amely lehetővé teszi a
gyorsabb, operatívabb választ az új kihívásokra...”

METRO, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK, 13. OLDAL

CÉL: A KIVÁLÓSÁG

„...A K+F szektor számára szükséges forrásnövekedést
a legkiválóbb kutatók és kutatóműhelyek támogatására
kell fordítani, programot kell kidolgozni arra, hogy a
legkiválóbb kutatókat Magyarországra vonzzuk...”

METRO, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK, 13. OLDAL

OECD: KELL A REFORM

A JÖVŐBEN KEVESEBB KUTATÁSI TÉMÁRA SZÁNNAK TÖBB

PÉNZT

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK, 9.
OLDAL

INDULÓ CÉGEK A CÉLPONTBAN

„...Mindenképp szükség van arra, hogy a piac szereplői,
a befektetési célpontnak számító vállalkozások, az aktív
és potenciális üzleti angyalok, a klasszikus
kockázatitőke-alapok menedzserei és a szektorban ér-
dekelt befektetési és tanácsadó cégek képviselői között
a jövőben még szorosabb kapcsolat, aktív párbeszéd
alakuljon ki, mert csak így van esély arra, hogy növeked-
jen az induló technológiai cégekbe történő befektetések
száma - sommázható az Innostart Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ által működtetett Első Magyar Üzleti
Angyal Hálózat és a Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesület nyár közepén tartott konferenciájának mon-
danivalója...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK, 5.
OLDAL

K+F: EREDMÉNYEK AZ INTERNETEN

VG.HU, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

K+F: EREDMÉNYEK AZ INTERNETEN

METROPOL.HU, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

OECD: KELL A REFORM _ KEVESEBB KUTATÁSI TÉMÁRA SZÁN-

NAK TÖBB PÉNZT

„...Tavaly az Európai Unió összes új kutatóhelyének
15%-a Magyarországon jött létre _ mondta el a
Metropolnak Molnár Károly, a kutatás-fejlesztésért

felelős tárca nélküli miniszter. Ez az arány lehetővé teszi
a következtetést: jelenleg Magyarországon fejlődik leg-
gyorsabban az innováció...”

METROPOL.HU, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

PUBLIKÁLJÁK AZ UNIÓS FINANSZÍROZÁSÚ KUTATÁSI EREDMÉ-

NYEKET

„...Korlátlan internetes hozzáférést tesz lehetővé az
Európai Bizottság azon kutatási eredmények egy részé-
hez, amelyek európai uniós keretek között és finanszíro-
zással folyó programok nyomán keletkeznek.
Brüsszel célja a döntéssel az, hogy az eredményeket
minél gyorsabban széles körben megismerhessék, és
ezzel gyorsabb haladást érhessenek el az oktatás, az
innováció és a kutatásfejlesztés terén...”

PÉNZCENTRUM.HU, 2008. AUGUSZTUS 21., CSÜTÖRTÖK

NOVEMBERBEN JÖN A HARMADIK PILLÉR

„...Az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
által működtetett Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat és
a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesült konferen-
ciáján kiderült, hogy a fent említettek mind szükségesek
ahhoz, hogy növekedhessen az induló technológiai cé-
gekbe történő befektetések száma...”

MAGYAR HÍRLAP, 2008. AUGUSZTUS 22., PÉNTEK, 8. OLDAL

IRODA BRÜSSZELBEN

KUTATÁS-FEJLESZTÉS

„...A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal pályáza-
tot írt ki egy kutatás-fejlesztés tevékenységet erősítő
szolgáltatásokat kínáló iroda működtetésére Brüsszel-
ben. Az iroda működésének első három évére a hivatal
250 millió forintot ad...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 22., PÉNTEK, 2. OLDAL

IRODÁT NYIT BRÜSSZELBEN AZ NKTH
„...A pályázaton csak kis- és középvállalkozások, felsőok-
tatási intézmények, költségvetési intézmények, közfi-
nanszírozású és nonprofit kutatóintézetek, valamint
piacbefolyásoló tevékenységet nem végző, jogi személyi-
séggel bíró nonprofit szervezetek indulhatnak, nagyválla-
latok nem...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. AUGUSZTUS 22., 17. OLDAL

BRÜSSZELBEN NYIT IRODÁT A TECHNOLÓGIAI HIVATAL

VILÁGGAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 22., PÉNTEK, 2. OLDAL

BRÜSSZELI K+F IRODÁT NYIT AZ NKTH

KECSKEMET.HIR6.HU, 2008. AUGUSZTUS 22., PÉNTEK

A BMF HALLGATÓJA LETT A THE PROGRAM ARCA

MAGYAR HÍRLAP, 2008. AUGUSZTUS 23., SZOMBAT, 8.
OLDAL

PÁLYÁZAT FIATALOKNAK

KUTATÁS-FEJLESZTÉS

„...Fiatal feltalálók támogatására és egyéni innovációs
ötletek gyártási fázisba juttatására írt ki pályázatot a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal „51et 2008"
címmel...”

NÉPSZAVA, 2008. AUGUSZTUS 23., SZOMBAT, 5. OLDAL

PÁLYÁZATOKAT HIRDETTEK KUTATÁS -FEJLESZTÉSRE

„...Fiatal kutatók és legfeljebb néhány éve bejegyzett,
kifejezetten innovációval foglalkozó mikro- és kisvállalko-
zások támogatására hirdetett pályázatot „5let 2008”
címen a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH)...”
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NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, NAPI

INNOVÁCIÓ, I+II. OLDAL

KONCEPCIÓ ÉS KEZDEMÉNYEZŐKÉSZSÉG KELL AZ ÉRVÉNYESÜ-

LÉSHEZ

A TÉT-SZAKATTASÉK SZERINT SOKFÉLE NEMZETKÖZI LEHETŐ-

SÉGGEL ÉLHETNEK A MAGYAR KUTATÓK

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, NAPI

INNOVÁCIÓ, I+III. OLDAL

LASSULNAK AZ INNOVÁCIÓS BERUHÁZÁSOK

MEGÉRNÉ, DE JOBBAN KELLENE CSINÁLNI

„...Az innováció az évtized egyik kulcskérdése a vállala-
tok számára, az ilyen célú beruházások azonban nem
csak a hitelválság miatt lassulnak. Egyre több mene-
dzser csalódik az univerzális csodaszerben - derül ki a
Boston Consulting Group globális felméréséből...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, NAPI

INNOVÁCIÓ, II. OLDAL

FŐISKOLÁK, TUDÁSKÖZPONTOK ÉS KKV-K FOGNAK ÖSSZE

A DÉL-ALFÖLDÖN ÖSSZEKÖTŐ KAPOCS A REGIONÁLIS INNOVÁ-

CIÓS ÜGYNÖKSÉG

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, NAPI

INNOVÁCIÓ, III. OLDAL

AZ ÁLLÓCSILLAG ÉS FELTÖREKVŐ ÓRIÁSOK

„...A BusinessWeek és a Boston Consulting Group a
világ leginnovatívabb vállalatait rangsoroló ötvenes listá-
ján kisebb-nagyobb átrendeződések mindig vannak, egy
azonban biztosnak tűnik: az Apple nem mozdul el a
csúcsról...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, NAPI

INNOVÁCIÓ, III. OLDAL

RÉSZECSKÉK ÜTKÖZTEK A DEBRECENI EGYETEMEN

AZ USA A MAGYAR VÁROSBA HOZTA NYÁRI EGYETEMÉT

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, NAPI

INNOVÁCIÓ, IV. OLDAL

A BIOTECHNOLÓGIA LEHET A KITÖRÉS A GYÓGYSZERGYÁRTÓK

SZÁMÁRA

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, NAPI

INNOVÁCIÓ, V. OLDAL

KÖZÖS KÍNAI-MAGYAR K+F PÁLYÁZATOT ÍRTAK KI

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, NAPI

INNOVÁCIÓ, V. OLDAL

RENESZÁNSZÁT ÉLI A BŰVÖS KOCKA

MEGINT MILLIÓSZÁMRA VÁSÁROLJÁK A MAGYAR TALÁLMÁNYT

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, NAPI

INNOVÁCIÓ, VIII. OLDAL

LEHET EGY KERÉKKEL TÖBB VAGY KEVESEBB?
„...Az innováció sokszor jelenti azt, hogy régi ötletek
kerülnek elő új formában, ráadásul számos vállalat több
irányból elindulva ugyanolyan megoldásokhoz juthat el...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, 2. OLDAL

5LET 2008 - PÁLYÁZAT EGYÉNI FELTALÁLÓKNAK

VILÁGGAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, 15. OLDAL

ÚJABB NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT

AZ NKTH SZINGAPÚRRAL IS ÖSSZEFOGOTT A K+ +F I TÁMOGA-

TÁSÁRA

NÉPSZABADSÁG, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ, 22. OLDAL

MAGYAR K+F-LOBBIIRODA BRÜSSZELBEN

COOLTV.HU, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ

DAMNAK JÁZMIN A TUDOMÁNYÉRT ZSŰRIZETT

MISS UNIVERSE HUNGARY EZÚTTAL NEM A KIFUTÓN, HANEM A

ZSŰRI TAGOK KÖZÖTT REMEKELT

VG.HU, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ

AZ NKTH SZINGAPÚRRAL IS ÖSSZEFOGOTT A K+ +F I TÁMOGA-

TÁSÁRA

ÚJABB NEMZETKÖZI PÁLYÁZAT

VG.HU, 2008. AUGUSZTUS 25., HÉTFŐ

5LET 2008 – PÁLYÁZAT EGYÉNI FELTALÁLÓKNAK

NÉPSZABADSÁG, 2008. AUGUSZTUS 26., KEDD, 12. OLDAL

PAPÍRORSZÁG

INZELT PÉTER AZ MTA SZTAKI IGAZGATÓJA

„...Egy olyan túlsúlyos államapparátus önmozgásáról
van itt szó, aminek nincs irányítása, felügyelete, értel-
mes feladatai...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. AUGUSZTUS 26., KEDD, 20. OLDAL

PÁLYÁZHATNAK A FIATAL FELTALÁLÓK

„...Fiatal kutatók és legfeljebb néhány éve bejegyzett,
innovációval foglalkozó mikro- és kisvállalkozások támo-
gatására hirdet pályázatot „5let 200” címen a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal...”

FIGYELŐ, 2008. AUGUSZTUS 27., SZERDA, 20+21. OLDAL

EGY SIKER MARGÓJÁRA

„...Attól, hogy az Európai Innovációs és Technológiai
Intézet székhelye Budapest lett, a magyar tudományos
szféra jottányit sem erősödött. Szerzőnk szerint minden
azon múlik, hogy a hazai innovációs rendszer képes-e
felzárkózni az európai normákhoz...”

FIGYELŐ, 2008. AUGUSZTUS 27., SZERDA, 20+21. OLDAL

AZ EITI IGAZGATÓTANÁCSA

HETI VÁLASZ, 2008. AUGUSZTUS 27., 45. OLDAL

TIZENNÉGYMILLIÁRD K+F-RE

„...A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
13,7 milliárd forint állami támogatás odaítéléséről dön-
tött a Nemzeti Technológiai Program keretében a kuta-
tás-fejlesztés-innováció ösztönzésére - jelentette be
Molnár Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli
miniszter...”

METROPOL, 2008. AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK, 21. OLDAL

ÉVTIZEDES ELŐNY

„...Az Intel óriási energiákat mozgósít, ha a kutatás -
fejlesztésről van szó, mert a mérnököknek hála lehet
egyre olcsóbb, egyre jobb termékeket gyártani. A válla-
lat egymaga több mint ötmilliárd dollárt költ az új tech-
nológiák kikísérletezésére, összehasonlításul a magyar
állam alig ötödennyit fordít ilyen célokra...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK, 9.
OLDAL

A TUDÁSGAZDASÁGOT VÁLASZTJÁK A CSEHORSZÁGI BEFEKTE-

TŐK

VG.HU, 2008. AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK

LISSZABONI STRATÉGIA: TÁRSADALMI EGYEZTETETÉS MAGYAR-

ORSZÁGON
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A MAGYAR KORMÁNY MEGTÁRGYALTA ÉS TÁRSADALMI EGYEZ-

TETÉSRE BOCSÁTOTTA A NEMZETI AKCIÓPROGRAMOT.

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP.HU, 2008. AUGUSZTUS 28., CSÜTÖR-

TÖK

MILLIÁRDOK A DIÁKOKNAK

„...Több mint 3,6 milliárd forint vissza nem térítendő
támogatást ítélt meg az oktatás fejlesztésére a Közép-
dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács az Új Magyaror-
szág fejlesztési terv (ÚMFT) regionális operatív prog-
ramjában...”

PÉNZCENTRUM, 2008. AUGUSZTUS 28., CSÜTÖRTÖK

ÉRETTEK-E A MAGYAR VÁLLALKOZÁSOK A KOCKÁZATI ÉS MA-

GÁNTŐKE BEFEKTETÉSEK FOGADÁSÁRA?

MAGYAR NEMZET, 2008. AUGUSZTUS 29., PÉNTEK, 11.
OLDAL

30 ÉV A HÁTRÁNYUNK A K+F TERÉN

„...Magyarország a jelenlegi állapotok alapján kutatás-
fejlesztésben (K+F) 34 év múlva éri el az európai uniós
átlagot - mondta Molnár Károly kutatás-fejlesztésért
felelős tárca nélküli miniszter a Farmer Expón megren-
dezett első nemzeti agrár kutatás-fejlesztési és innová-
ciós kerekasztal tanácskozásán...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. AUGUSZTUS 29., PÉNTEK, 4. OLDAL

TÖBB ERŐFORRÁS KELL A MAGYAR K+ -F NEK

HIR6.HU, 2008. AUGUSZTUS 31., VASÁRNAP

AZ OKTATÁSI ÁLLAMTITKÁR GYULÁN NYITOTTA MEG A TANÉVET

„...Az egyik leggyakrabban félreértett félremagyarázott
szónak nevezte beszédében az innováció szót Szabó
Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke. Majd
három példával világította meg, hogy magyar ipar ezen
szegmense köszöni szépen, jól van. Végül hangsúlyozta,
kutatónak lenni nem csak biztos munkahely és jó kere-
seti lehetőség, hanem roppant szórakoztató foglalatos-
ság is...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ, 3. OLDAL

FRANCIÁKKAL LOBBIZIK MAGYARORSZÁG

MAGYAR HÍRLAP, 2008. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ, 8. OLDAL

NÉZZENEK VÉGRE KÖRÜL A VILÁGBAN!
NYÍLT LEVÉL A KORMÁNYFŐHÖZ

„...Kérem, nézzenek már körül a világban! A technológi-
ai fejlődés, a versenyképesség, a nemzeti ipar megte-
remtése nélkül egyetlen ország sem tudott előrelépni,
egyetlen ország sem tudott a szegénységből kitörni. Ez
viszont a kutatás-fejlesztés irányított támogatása nélkül
lehetetlen.
Solymosi Frigyes, a Magyar és az Európai Tudományos
Akadémia tagja...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ, 21. OLDAL

PÉNZ AZ ÖTLET MELLÉ

„...Bár a rendszerváltás óta jelentősen csökkent a felta-
lálói aktivitás, Magyarországon még mindig rengeteg
találmány megy veszendőbe a szükséges tőke, illetve az
ötletek megvalósítását, a feltalálók, a gyártók és a fi-
nanszírozók egymásra találását segítő infrastruktúra
hiánya miatt...”

VG.HU, 2008. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ

SZEPTEMBER 30-IG LEHET PÁLYÁZNI A BRÜSSZELI VERSENYRE

NÉPSZERŰVÉ VÁLT A DÍJ

„...Szeptember 30-ig lehet jelentkezni az EU Európai
Vállalkozás Díj pályázatának hazai kiírására...”

ORIGO, 2008. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ

SZILIKONMENTES SZILÍCIUM-VÖLGY NÉMETORSZÁGBAN

„...Több hatalmas napenergia-kutatási és organikus
elektronikai fejlesztési program is indult a németországi
Baden-Württemberg tartományban. A legfrissebb a
"szilícium nélküli Szilícium-völgy" projektje, amely a ha-
gyományos napelemeket szerves polimerekkel, organi-
kus anyagokkal váltaná ki...”

NONPROFIT.HU, 2008. SZEPTEMBER 1., HÉTFŐ

INNOVÁCIÓS ÖSZTÖNDÍJ TERMÉSZETTUDOMÁNYOKAT VAGY

MATEMATIKÁT OKTATÓ TANÁROKNAK

„...A Magyar Innovációs Szövetség és a Kutató Tanárok
Országos Szövetsége közös pályázatot hirdet innovációs
ösztöndíjra...”

MAGYAR NEMZET, 2008. SZEPTEMBER 3., SZERDA, 10.
OLDAL

BÜNTETIK A ZÖLDENERGIA HASZNÁLATÁT

OLAJOS PÉTER EP-KÉPVISELŐ SZERINT AZ ENERGIAIPARI ÉR-

DEKCSOPORTOK BLOKKOLJÁK A HAZAI FEJLESZTÉSEKET

NÉPSZAVA, 2008. SZEPTEMBER 3., SZERDA, 10. OLDAL

NÉLKÜLÖZHETETLEN A TUDOMÁNYOS ATTASÉK MUNKÁJA

MAGYARORSZÁGNAK A KUTATÁSOKHOZ ÉS FEJLESZTÉSEKHEZ

VÁLTOZATLANUL NAGY SZÜKSÉGE VAN NEMZETKÖZI TAPASZTA-

LATOKRA

„...Magyarországnak kilenc tudományos nagyhatalomnál
van tudományos és technológiai attaséja. Ők azok, akik
a nemzetközi tapasztalatok közvetítésével nagymérték-
ben hozzájárulnak a magyar innovációs rendszer re-
formjához. Lippényi Tivadar, a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal elnökhelyettese nemcsak azokkal a
kérdésekkel ismertette meg lapunkat, amelyekre az
attaséktól várnak választ, hanem konkrét példákat is
sorolt, milyen programokról tudtak már meg részleteket
a kiküldöttektől...”

NÉPSZAVA, 2008. SZEPTEMBER 3., SZERDA, 10. OLDAL

REGISZTER A PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEKRŐL

„...A TÉT-attasék segítségével épült ki áttekinthető in-
formációs rendszer a különböző országok egyetemeinek
hazánk számára fontos kutatásairól...”

MAGYAR HÍRLAP, 2008. SZEPTEMBER 4., CSÜTÖRTÖK, 12.
OLDAL

FÓKUSZBAN AZ INNOVÁCIÓ

PÁLYÁZAT

„...Pályázatot hirdet a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal Az innováció társadalmasítása címen...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. SZEPTEMBER 4., CSÜTÖRTÖK, 21.
OLDAL

MINISZTERELNÖKI MEGBÍZOTTAT KAP A TERVEZETT NEUTRON-

KUTATÓ

„...A Népszabadság információi szerint Egyed Gézát, a
gazdasági minisztérium jelenlegi szakállamtitkárát kíván-
ják kinevezni a tervezett Európai Neutron Központ (ESS)
miniszterelnöki megbízottjának...”

168 ÓRA, 2008. SZEPTEMBER 4., 49. OLDAL

ÓRIÁSGÖMBÖC A SANGHAJI EXPÓN

VILÁGGAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 5., PÉNTEK, 5. OLDAL
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ÚTKERESÉS AZ INFORMATIKAI KUTATÁS TERÉN

„...Konzultáció. Nyilvános konzultációt indított az Európai
Bizottság annak meghatározására, hogy milyen straté-
giákat követve biztosítható legelőnyösebben a következő
évtizedre Európa vezető helye az információs és kom-
munikációs technológiák (IKT) kutatása és innovációja
területén...”

NÉPSZABADSÁG HÉTVÉGE, 2008. SZEPTEMBER 6., SZOM-

BAT, 8. OLDAL

A MAGYAR KAPCSOLAT

„...A magyar fizikusok először a dubnai Egyesített Atom-
kutató Intézet közvetítésével kapcsolódtak be az 1970-
es években a CERN-ben folyó kutatásokba, majd fokoza-
tosan kiépültek a kétoldalú kapcsolatok. Magyarország

1992 óta teljes jogú tagja a CERN-nek...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ, 6. OLDAL

TUDÁSTRANSZFER AZ EU-PÉNZBŐL

SZEPTEMBER 15-IG LEHET PÁLYÁZNI A TÁMOP ÉS A KMOP
KIÍRÁSÁRA

MAGYAR HÍRLAP, 2008. SZEPTEMBER 8., HÉTFŐ, 4. OLDAL

RÉGI TANKÖNYVEKKEL…
„…naprakész szakirodalom nélkül nincs 21. századi
igényeket kielégítő szakemberképzés - mondta Molnár
Károly kutatásfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter
a Debreceni Egyetem vasárnapi évnyitóján. Emlékezte-
tett: a rendszerváltás óta a kutatás-fejlesztésre fordított
támogatás reálértéke 53 százalékkal csökkent...”

2008 NASVF éves konferencia

A National Association of Seed & Venture Funds (NASVF) 2008. szeptember 10-12-én rendezi meg éves konfe-
renciáját, a Detroit Marriott Renaissance Centerben, Michigan államban.

A konferencián lehetőség nyílik:
− együttműködni a vezető magvető és korai szakaszban befektetőkkel,
− új stratégiákat megismerni a vezető befektetési alapkezelőktől, az alapok megszerzéséről és befektetéséről,
− kérdéseket feltenni a politikusoknak a korai szakaszban lévő vállalkozások helyzetéről,
− meghallgatni intézményi vezető személyiségeket, hogyan választanak korai szakaszú befektetést
− meghonosítani legjobb gyakorlatokat az állami beruházási programból.

További információ:
http://nasvf.org/nasvf/web.nsf/pages/achome.html

Kapcsolatépítés kínai cégekkel

Az ITD Hungary 2008. szeptember 15-én „2008 Shenzhen China-Hungary Economic, Trade & Techological Co-
operation Seminar” címmel üzleti szemináriumot és kétoldalú üzletember-találkozót szervez Budapesten, a SYMA
Rendezvénycsarnokban.

A program szervesen kapcsolódik az azonos napon, szintén a SYMA rendezvényközpontban megrendezendő „Hong-
kong Lifestyle Expo” kiállításhoz, amelyen hongkongi, kantoni és shenzheni cégek állítják ki termékeiket.

Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 10.

Tervezett program:
14:00 Regisztráció – közben Shenzhen várost bemutató ismeretterjesztő film megtekintése
14:30 A rendezvény VIP vendégeinek bemutatása
14:35 Shenzhen város befektetési és kereskedelmi környezete – Wang Xiaochun, Shenzhen kereskedelmi és

ipari hivatalának igazgató-helyettese
14:50 Üdvözlő szavak – Ren Hongbin, a Kínai Népköztársaság budapesti nagykövetségének kereskedelmi taná-

csosa
15:00 A magyar befektetési környezet és üzleti lehetőségek – Süveges Szabó László, az ITD Hungary üzletfej-

lesztési igazgatója
15:15 Esettanulmány a shenzheni székhelyű BYD vállalat magyarországi tevékenységéről
15:25 Esettanulmány a magyar “Organica” környezetvédelmi cég shenzheni tevékenységéről, tapasztalatairól
15:35 Ajándékozási ceremónia és teaszünet – közben Shenzhen város befektetési környezetéről szóló kisfilm

megtekintése
15:50 Kétoldalú üzletember találkozó

További információ:

Várható események

Várható események
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http://www.itd.hu/engine.aspx?page=showcontent&content=kinaszem%20

A Bio Boot Camp műhelytalálkozó-sorozat magyarországi tréningje

Tagintézményünk, a Puskás Tivadar Közalapítvány (PTA) és az Eurobiobiz Europe 2008. szeptember 16-18-a között
rendezi meg a Bio Boot Camp műhelytalálkozó-sorozat magyarországi tréningjét biotechnológiai (spin-off) cégek
létrehozása iránt érdeklődő kutatóknak, tudósoknak, üzletembereknek. A tréning helyszíne a PTA Székház Könyvtára
(VI. Budapest, Munkácsy M. u. 16.).

A tréningre regisztrálni közvetlenül az Eurobiobiz honlapján (www.eurobiobiz.com) lehet. A tréning angol nyelven
folyik. További információ az irc@neti.hu e-mail címen, vagy a 301-2071-es, illetve a 301-2030-as telefonszámon
kapható.

20 év ADT – A német innovációs központok sikertörténete

Az ADT – Német Innovációs, Technológiai és Üzleti Inkubációs Központok Szövetsége, valamint a német Gazdasági
és Technológiai Minisztérium (BMWi) nemzetközi konferenciát szervez „20 év ADT – Az innovációs központok siker-
története” címmel, 2008. szeptember 21-23. között, Berlinben.

Program:
Szeptember 21.

10:00 Kirándulás Potsdam-Babesbergbe,
20:00 Üdvözlő beszéd, Dr. Bertram Dressel, ADT-elnök

Szeptember 22.

9:30 Plenáris ülés
11:00 Kávészünet
11:30 Párhuzamos programok:

Fórum: Innovációs központok az idők során
A Globális Üzleti Inkubációs Hálózat (GBIN) 19. találkozója

14:00 Fórum: Az innovációs központok mint sikertényezők az induló vállalkozások és a regionális gazdasági fejlődés
szempontjából: tegnap - ma - holnapután

15:30 Kávészünet
16:00 ADT közgyűlés és panelbeszélgetés
20:00 Az ADT hivatalos fogadása és gálavacsora

Szeptember 23.

9:00 Fórum: Innovációs központok mint a nemzetközivé válás és üzleti együttműködés kezdeményezői
11:00 Kávészünet
11:30 Kerekasztal: Együttműködő partnerek sikeres keresése külföldi országokban
13:00 Záró gondolatok, Dr. Bertram Dressel, ADT-elnök

További információ:
http://www.adt-online.de/jahreskonferenz2008

A magyar társadalom a tehetség szolgálatában - közoktatási konferencia

A Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége 2008. szeptember 26-án, Győrött rendezi meg a „Magyar tár-
sadalom a tehetség szolgálatábaný c. közoktatási konferenciát.

A közoktatási konferencia a Magyar Tehetséggondozás I. Országos Konferenciasorozatának egyik legkiemelkedőbb
eleme, hiszen a tehetségek megtalálásának és tehetségük kibontakoztatásának, a közoktatásban eltöltött kora
gyermekkor és későbbi serdülőkor a legfontosabb része.

A konferencia célja:
1. Felhívni a figyelmet arra, hogy a közoktatás a tehetséggondozás legfontosabb színtere.
2. Megmutatni azokat a lehetőségeket, amelyekkel segíthetjük a tehetséggondozás kulcs-szereplője, a kiváló peda-

gógus tehetséggondozó munkáját.
3. Hozzájárulni a szakmai konszenzus megteremtéséhez a közoktatás tehetséggondozásának vitatott kérdéseiben.

Program:
10:00 Délelőtti plenáris ülés, a közoktatás tehetséggondozásának lehetőségei

Ottófi Rudolfnak, Győr megyei jogú város alpolgármesterének és Mentler Mariannak, a rendező Győri
Gyermekpszichológiai és Pedagógiai Tanácsadó, Talentum M űhely képviselőjének köszöntői

Várható események
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Hiller István, oktatási és kulturális miniszter: Tehetséggondozás a közoktatásban, hagyományok és új lehe-
tőségek
Csermely Péter, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke: A közoktatás tehetséggondozása és a Nemzeti
Tehetségsegítő Program
Polonkai Mária: A közoktatási tehetséggondozás aktuális vitakérdései

11:30 Munkaebéd – szekcióülések (ültetés kb. tízfős asztaloknál, moderátor vezetésével, megválasztott asztalfők
jelenlétében)
− Bölcsődei, óvodai tehetséggondozás (Moderátor: Pirók Mónika, óvodapedagógus),
− A természettudományos tehetséggondozás kérdései az iskolákban (Moderátor:Fodor Erika, a Kutató Tanárok

Országos Szövetségének elnöke),
− A művészeti tehetséggondozás kérdései az iskolákban (Moderátor: Fükéné Walter Mária, a pécsi Művészeti

Szakközépiskola igazgatója),
− Tehetséggondozó iskolák, iskola-hálózatok (Moderátor: Veres Pál, a miskolci Földes Gimnázium igazgatója, az

Arany János Tehetséggondozó Program Iskolái Szövetségének elnöke),
− Tehetséggondozás a szakképzésben (Moderátor: Szilágyi János, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara oktatá-

si igazgatója),
− Iskolai tehetséggondozás a sportban (Moderátor: Varga András, a Testnevelő Tanárok Országos Szövetségé-

nek alelnöke),
− Esélyteremtő tehetséggondozás: hátrányos helyzetűek, romák, területi különbségek (Moderátor: Csovcsics Eri-

ka, a Gandhi Gimnázium igazgatója),
− A kiemelkedő tehetséggondozó tanáregyéniségek megbecsülése (Moderátor: Titkó István, a debreceni Kossuth

Gyakorló Gimnázium igazgatója),
− A határon túli és inneni iskolai tehetséggondozás együttműködése (Moderátor: Gajda Attila, a zentai Bolyai Te-

hetséggondozó Gimnázium igazgatója),
− Az iskola tehetségei és a környezet (fenntartók, szülők, együttműködő partnerek) (Moderátor: Varga László,

taktaharkányi polgármester),
− Tehetséggondozás a kollégiumokban (Moderátor: Ónodi Szabolcs, a bonyhádi Petőfi Evangélikus Gimnázium

igazgatója),
− A tehetségazonosítás és fejlesztésben a pszichológus és a pedagógus feladatai(tehetségazonosítás, diagnoszti-

zálás (Moderátor: Balogh László, a Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke).

14:00 Záró, összegző plenáris ülés (Levezető elnök: Sipos János, a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács közoktatási
munkabizottságának elnöke)
A szekciók elnökeinek összefoglalói, hozzászólások

17.00 Zárszó (Sipos János)

A konferencián – előzetes regisztráció után – a részvétel ingyenes.
A konferenciára regisztrálni lehet a http://www.tehetsegpont.hu/konferencia.php oldalon. A konferenciával kap-
csolatban Mentler Mariann, főszervező (tehetseg@gyorpedpszicho.hu) ad további felvilágosítást.

ÖKOTECH Üzletember találkozó 2008 – “Megújuló energia”

2008. október 14-17. között Budapesten, a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén kerül megrendezésre az
Ökotech nemzetközi szakkiállítás a környezetvédelem és kommunális szolgáltatások képviselői részvételével.

Ez évben az Ökotech kiállítás keretében az INNOSTART és az ITD Hungary Zrt. szervezésében egy nemzetközi üzlet-
ember találkozó kerül megrendezésre 2008. október 14-én. Ennek keretében a résztvevőknek lehetősége nyílik
megismerkedni, illetve szervezett keretek közt tárgyalásokat lefolytatni a megújuló energia szektor különböző terüle-
tein tevékenykedő hazai és külföldi szakemberekkel, üzletemberekkel.

Célcsoportok:
− Vállalkozások,
− Egyetemek, kutatóintézetek,
− Önkormányzatok.

Szakterületek:
− Szoláris energia,
− Biomassza,
− Geotermális energia,
− Hulladék energetikai hasznosítása.

Regisztrációs díj hazai szervezeteknek: 20 000 Ft +ÁFA, külföldi szervezeteknek: 130 € (ÁFA-val). Az Ökotech szak-
kiállításon kiállító cégeknek a részvétel díjmentes. A díj magában foglalja a résztvevők valamennyi költségét, a kata-
lógusban való megjelenést, az üzleti tárgyalásokat, a 4 napos vásárra való ingyenes belépést, a kávészünet és ebéd
költségeit, a gálavacsorát, a céglátogatást, valamint a katalógust, kiadványokat.
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A rendezvényre az Enterprise Europe Network szervezésében kerül sor, amelynek egyik fő célkitűzése, hogy előse-
gítse a vállalkozások számára új potenciális üzleti partnerek felkutatását. Ez a találkozó remek lehetőség erre, hi-
szen az Enterprise Europe Network hálózatot 500 szervezet alkotja, az egyes országokban működő kereskedelmi
kamarák, regionális fejlesztési ügynökségek és egyetemi technológia központok hálózatának 4000 naprakész szak-
értője áll a vállalkozások rendelkezésére Európa 40 országában.

A találkozó részeként a regisztrált látogatók részt vehetnek egy vacsorán is, ahol kellemes környezetben, finom
borok társaságában kötetlen megbeszélésekre kerülhet sor. Emellett 13-án lehetőség nyílik céglátogatásra is, ahol
megismerkedhetnek az adott szektor kiemelkedő képviselőivel.

Amennyiben valamely résztvevő még 5 céget hoz magával a rendezvényre, számára a részvétel ingyenes (konferen-
cia, céglátogatás, vacsora).

Jelentkezési határidő: 2008. szeptember 12. Regisztrációs határidő: 2008. szeptember 23.

További információk a programfelelősöknél: Oláh Zsanett: zsanett@innostart.hu, illetve
Holly Sára: sara.holly@itd.hu.

Regisztráció és bővebb információk a http://www.enterpriseeurope.hu/okotech/index.html oldalon.

Technológia transzfer műhelytalálkozó

2008. október 17-én, Pécsett műhelytalálkozót rendez a budapesti Olasz Nagykövetség, együttműködve a British
Councillal, a Német Nagykövetséggel és az Izraeli Nagykövetséggel. A rendezvény az INCoDE nemzetközi konferencia
(www.incode.hu) része, címe: Tudástranszfer a kutatóintézetek és az ipar kö zött Magyarországon: a jelenlegi hely-
zet és a jövő kilátásai.

Program:
9:15 Nyitóbeszéd, Leonello Dori, az Olasz Nagykövetség tudományos attaséja
9:50 „A technológia transzferrel kapcsolatos jelenlegi tapasztalatok, kutatások és legjobb gyakorlat”, előadók:

Malcom J. Wilkinson, Technology for Industry (Egyesült Királyság), Andrea di Anselmo, Meta Group
(Olaszország), Wolfgang Gessner, VDI-VDE-IT (Németország)

11:30 „A technológia transzfer szolgáltatások helyzete Magyarországon”, előadó: az NKTH szakértője
11:50 Kerekasztal megbeszélés a műhelytalálkozók témájának meghatározására
13:00 Büfé ebéd
14:00 Műhelytalálkozók
15:30 Kávészünet
15:45 Az elnökök beszámolói a műhelytalálkozókról (5-10 percben)
16:15 Kötetlen beszélgetés
17:00 Cselekvési területek
17:20 Záró beszéd
18:30 Átutazás Villányba vacsorára és borkóstolóra

További információ: Dr. Leonello Dori, addettoscientifico.ambbudapest@esteri.it

IX. Ipar- és Vállalatgazdasági konferencia

2008. október 30-31-én, Szegeden rendezi meg a IX. Ipar- és Vállalatgazdasági konferenciát az MTA IX. Osztály
Ipar- és Vállalatgazdasági Bizottsága a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériummal, a Szegedi Tudományegye-
tem Gazdaságtudományi Karával és az MTA Szegedi Területi Bizottsága Gazdaságtudományi Szakbizottsággal
együttműködve. A konferencia fő témája „A gazdasági környezet és a vállalati stratégiák” lesz.

Program:

Október 30.
10:30 Papanek Gábor (elnök, MTA IVB): Megnyitó
10:35 Szabó Gábor (rektor, Szegedi Tudományegyetem): Köszönt ő
10:45 Egyed Géza (államtitkár, NFGM)
11:30 Jacques Pithois (elnök-vezérigazgató, DÉMÁSZ): Az Electricité de France csoport politikája a fenntartható

fejlesztésért
12:00 Papanek Gábor (elnök, MTA IVB): A gazdasági előrejelzések és a „tények”
12:30 Büféebéd
13:30 Szekcióülések:

− Versenyképes környezet és gazdálkodás (elnök: Török Ádám, akadémikus, társelnök: Botos Balázs, in-
tézetvezető-helyettes, Zsigmond Király Főiskola)

− Vállalatvezetés I. (elnök: Barakonyi Károly, PTE, társelnök: Szintay István, intézetvezető, ME)
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− Vállalkozások és kkv-k (elnök: Mészáros Tamás, rektor, BCE)
16:30 Szekcióülések:

− Kutatás-fejlesztés, innováció I. (elnök: Pakucs János, tiszteletbeli elnök, MISZ)
− Vállalatvezetés II. (elnök: Barakonyi Károly, PTE, társelnök: Szintay István, intézetvezető, ME)
− PhD szekció I. (elnök: Czakó Erzsébet, intézetigazgató, BCE, társelnök: Balaton Károly, egyetemi tanár,

BCE)
19:00 Fogadás

Október 31.

9:00 Szekcióülések:
− Tulajdonosi, vállalati érték és vállalati pénzügyek (elnök: Bélyácz Iván, PTE)
− Kutatás-fejlesztés, innováció I. (elnök: Pakucs János, tiszteletbeli elnök, MISZ)
− Regionális fejlesztés, iparszerkezeti változások (elnök: Reichnitzer János, társelnök: Lengyel Imre, inté-

zetvezető, SZTE)
− PhD szekció I. (elnök: Czakó Erzsébet, intézetigazgató, BCE, társelnök: Balaton Károly, egyetemi tanár,

BCE)
11:20 Plenáris ülés

Kerekasztal a gazdálkodástudományi alap és mester szakok tapasztalatairól

További információ:
http://www.eco.u-szeged.hu/konferencia_007/

GREEN VENTURES Italia 2008

A Potsdami Kereskedelmi és Iparkamara Kisvállalkozói Központja szervezésében 2008-ban 12. alkalommal kerül
megrendezésre Európa legnagyobb környezetvédelmi és energetikai technológiák fórumaként számon tartott
„GREEN VENTURES” International Partnership Forum for Environmental and Energy Technologies címet viselő nem-
zetközi technológia-transzfer és partnerkereső rendezvény, az olaszországi Riminiben, 2008. november 5. és 7.
között. A partnerkereső rendezvény Olaszország legnagyobb energetikai és környezetvédelmi kiállítása, az
”Ecomondo”, során kerül megrendezésre.

Az alábbi témákban érdekelt cégek/szervezetek jelentkezését várják:
− víz-, levegő-, talajvédelem,
− energia, építőipar,
− hulladék újrafeldolgozás és hasznosítás, megújuló anyagok.

A program legjelentősebb részében bilaterális üzleti tárgyalásokra kerül sor. A fórumon részt venni kívánó cégek
együttműködési ajánlatai és alapadatai a sikeres regisztráció után internetes katalógusban jelennek meg angol és
német nyelven. Az internetes katalógus alapján az egyes cégek októberben megjelölik azon szereplőket, akikkel tár-
gyalást kívánnak folytatni. Ugyanígy, a magyar partnereket is kiválasztják tárgyalópartnerként. Az igények alapján a
program szervezői cégekre szabottan, pontos időbeosztással állítják össze a tárgyalások menetét, félórás időtarta-
mot szánva egy tárgyalásra. A szervezők fő célja a közvetlen üzleti kapcsolatok kialakítása.

A rendezvényen történő megjelenés személyenkénti részvételi díja 50 euró. Jelentkezési határidő: 2008. szeptem-
ber 10.

A rendezvény hivatalos magyarországi társszervezője a Laser Consult Kft. (6723 Szeged, József A. sgt. 130., e-
mail: laserconsult@t-online.hu, tel: 62/ 562-784, fax: 62/ 562-783). Részletes tájékoztatóval, további informáci-
óval áll rendelkezésére: Khader Sascha, TT-tanácsadó. A rendezvény hivatalos honlapja: www.green-ventures.com.

3. Pán-Európai Szellemi Tulajdon Csúcstalálkozó

2008. december 4-5-én, Brüsszelben rendezik meg a 3. Pán-Európai Szellemi Tulajdon Csúcstalálkozót. A rendez-
vényen várhatóan több mint 50 munkacsoport dolgozik majd, több mint 150 magas színvonalú előadás hangzik el,
több mint 750 résztvevő előtt.

Vitaindító előadást tart:
- Peter Mandelson, az Európa Bizottság külkereskedelmi biztosa,
- Jean-Pierre Jouyet, a francia kormány európai ügyekért felelős államtitkára,
- Dr. Francis Gurry, a WIPO igazgatója,
- Wubbo de Boer, az OHMI elnöke,
- Prof. Peter Grünberg, 2007 fizikai Nobel-díjasa.

További információ és regisztráció: www.ipsummit.info

Várható események
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Pályázati felhívások

A Magyar Innovációs Szövetség és az INNOSTART Alapítvány e-learning képzése: innovációs menedzser képzés

A tananyag három fő részben (s ezeken belül 33 fejezetben) foglalja össze az innovációs menedzserek munkájához
szükséges tudnivalókat. Áttekinti az innovációval és a vezetéssel (kiemelten a korszerű vállalati pénzügyekkel) kapcso-
latos legfontosabb alapismereteket. Részletesen bemutatja az innováció menedzsment mai – kiemelten: az Európai
Unió által fontosnak minősített – módszereit.

Reflektorfénybe állítja (többek között) az innovációs stratégiaalkotás és -megvalósítás, a tudásmenedzsment, a fej-
lesztés-finanszírozás, a szellemi tulajdonvédelem, az inkubáció, az innovációs teljesítmény-minősítés élenjáró techni-
káit. Végül kitér az innovációs menedzsment néhány speciális témájára, így a hatékony pályázás módszereire és a
regionális innovációs hálózatok kérdéskörére is.

Az oktatás, illetve képzési program előnye, hogy rendkívül felhasználóbarát és alapfokú számítógépes ismeretek
birtokában is kezelhető. A tananyag elsajátítására a hallgatóknak 3 hónap áll rendelkezésükre, ezen időszak alatt a
tanfolyam bárhonnan, bármikor elérhető egy számítógép és az internet segítségével.

A tananyag magyar nyelvű, a tanfolyam elvégzéséhez idegen nyelv ismerete nem szükséges. A tananyag elsajátítá-
sát elektronikus vizsga követi. A tanfolyam eredményes elvégzésekor a hallgatók innovációs menedzseri képzettsé-
get tanúsító oklevelet kapnak.

A képzésre 15 000 Ft + ÁFA összegért lehet jelentkezni az alábbi regisztrációs oldalon keresztül:
http://www.innostart.hu/vallalkozas-fejlesztes/aktualis-kepzeseink/e-learning

MKME – Év Vállalati Díj 2008

Tagszövetségünk, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (MKME) 2008. október 15-én, a WestEnd HILTON-
ban rendezendő díjátadó fogadás keretében 11. alkalommal osztja ki az MKME Év Vállalata Díjat, amely a kockázati
tőke iparág elismerését fejezi ki a kimagasló gazdasági teljesítményt nyújtó hazai vállalkozásoknak.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is kis- és középvállalati, illetve nagyvállalati kategóriában osztanak díjakat. A jelöl-
tek közül az Év Vállalata Díj végső nyerteseit egy prominens gazdasági szakemberekből, a gazdasági sajtó, az inno-
váció és az Egyesület képviselőiből álló bizottság választja ki.

A pályázat célja, hogy az MKME és a kockázati tőke iparág elismerését fejezze ki azon vállalatoknak, amelyek legin-
kább megtestesítik a gazdaság mozgató rugóját képező vállalkozói szellemet, az újításra, alkotásra és fejlődésre való
törekvést. A díjazott példáján keresztül a vállalati menedzsment és a kidolgozott stratégia, valamint – ahol bevonás-
ra került – a kockázati és magántőke, a sikerhez történő hozzájárulására szeretné felhívni a figyelmet az MKME.

Díjra érdemes vállalatot bárki jelölhet, vagy bármely vállalat maga pályázhat. A pályázatokat a hvca@hvca.hu email
címen fogadja az MKME 2008. szeptember 23-ig, vagy postai úton: MKME 1406 Budapest Pf. 25.

További információ: www.hvca.hu, Gömbös Natáliánál a 475-0924 telefonszámon a regisztrációs lappal kapcsola-
tos kérdéseiket személyesen beszélhetik meg.

„A tudomány esztétikája” – tudományos fotópályázat

A Magyar Tudományos Akadémia „A tudomány az élhető Földért” gondolat jegyében szervezi meg a Magyar Tudo-
mány Ünnepe 2008. évi központi rendezvényeit. Az MTA ez alkalomból tudományos fotópályázatot ír ki. Pályázni
olyan tudományos témájú fotókkal lehet, amelyek a magyar tudományos műhelyekben folyó munka során keletkez-
tek, és a kísérletek, kutatások eredményeit, részeredményeit mutatják be, „műhelytitkokat” tárnak fel, „tudományos
eseményt” dolgoznak fel, és mint alkotások esztétikailag különlegesek, tematikájukban, történetükben érdekes té-
mát tárnak elénk és a szélesebb közönség érdeklődésére is számot tarthatnak.

A beküldött fotókat a Magyar Tudományos Akadémia által felkért tudósokból, fotográfusokból és képszerkesztőkből
álló zsűri bírálja el. A zsűri tagjai:
− Csányi Vilmos, akadémikus, társelnök,
− Szelényi Károly, fotóművész, társelnök,
− Dékán István, a Digitális Fotó Magazin főszerkesztője,
− Lengyel János, könyvtervező,
− Márkus Róbert, kutató-biológus.

Pályázati felhívások
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A bírálat során súlyozottan esik latba a fotó esztétikája, a megvalósítás technikai tökéletessége, bravúrja, a kép
egyedisége, a kép „mögötti” történet érzékeltetése. Beküldhetők a „mikrovilág” képei: fénymikroszkóppal, elektron-
mikroszkóppal készült alkotások, illetve más technikákkal készült felvételek (pl. csillagászati képek, fizikai, kémiai
jelenségeket szemléltető alkotások). A képek készülhetnek analóg és digitális technológiával.

A pályázat első díja 200 000 Ft, második díja 150 000 Ft, harmadik díja 100 000 Ft. Az MTA jogosult további
díjakat is kiadni.

A képekhez nyomtatott formában a pályázó max. 10 soros leírást köteles adni, amely tömören, de a nagyközönség
számára érthető módon tartalmazza a kép történetét és a fontos technikai adatokat.

A pályázati anyagok beérkezésének ideje: 2008. október 20. A pályázat eredményhirdetésére Debrecenben,
2008. november 7-én kerül sor. A nyertesek alkotásait az Akadémia a Magyar Tudomány Ünnepe 2008. rendez-
vényein (november 7-én Debrecenben, majd az MTA Székházában) kiállítja.

A pályázatra kizárólag olyan saját készítésű fotókkal lehet nevezni, amelyek szerzői jogával a pályázó rendelkezik. A
szerző – a pályázaton történő részvétellel – hozzájárul ahhoz, hogy munkáját a Magyar Tudományos Akadémia térí-
tésmentesen felhasználja kiadványaiban, rendezvényein, a szerző nevének feltüntetésével.

További információ: http://www.tu domanyunnep.hu/index.php?id=3258

Európai Vállalkozás Díj

A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium mint az „Európai Vállalkozás Díj” projekt nemzeti koordinátora,
meghirdeti az Európai Bizottság által 2005-ben alapított, 2008-ban már harmadik alkalommal kiírt Európai Vállalko-
zás Díj pályázatot.

A Díj azokat a kiváló kezdeményezéseket ismeri el és jutalmazza, amelyek helyi és regionális szinten támogatják a
vállalkozói tevékenységet. A versenyben történő részvételre felhívást kapott az Európai Unió 27 tagállama, valamint
Izland, Norvégia és Törökország.

Pályázati kategóriák
1. Vállalkozástámogatási díj (Entrepreneurship Promotion Award): olyan nemzeti, regionális vagy helyi szintű tevé-

kenységeket és kezdeményezéseket ismer el, amelyek a kreativitást, az innovációt és a kockázatvállalást ösztön-
ző vállalkozói gondolkodásmódot és kultúrát fejlesztik.

2. Bürokrácia visszaszorítása díj (Red-tape Reduction Award): olyan nemzeti, regionális vagy helyi intézkedéseket
ismer el, amelyek a vállalkozásokat érintő jogi és adminisztratív procedúrák egyszerűsítésére, valamint a „Gon-
dolkodj először kicsiben” („Think Small First”) elv megvalósítására törekszik.

3. Vállalkozásfejlesztési díj (Enterprise Development Award): olyan regionális és helyi szintű innovatív célkitűzéseket
ismer el, amelyek vállalkozásokat támoganak, a nemzeti és a nemzetközi piacra jutást segítik elő, befektetőket
vonzanak, különösen a hátrányos helyzetű területeken.

4. Befektetés a szakértelembe díj (Investment in Skills Award): olyan regionális és helyi szintű kezdeményezéseket
ismer el, amelyek a vállalkozói, a szakmai, a gyakorlati és a vezetői képességeket javítják.

5. Felelős és felelősségteljes vállalkozás díj (Responsible and Inclusive Entrepreneurship Award): olyan regionális
vagy helyi kezdeményezéseket ismer el, amelyek a vállalatok társadalmi felelősségét hagsúlyozzák, fenntartható
üzleti gyakorlatot szorgalmaznak a társadalmi és/vagy a környezeti szférában. Ez a kategória ismeri el a hátrá-
nyos helyzetű csoportok (munkanélküliek, mozgáskorlátozottak, etnikai kisebbségekhez tartozók) körében kifej-
tett vállalkozás-támogatási erőfeszítéseket is.

Az Európai Vállalkozás Díjra való nevezés két kiválasztási szakaszban zajlik, nemzeti és európai szinten. Csak a
nemzeti kiválasztási szakaszban résztvevő pályázatok delegálhatók az európai fordulóba.

Pályázati időpontok
- Az Európai Vállalkozás Díj első fordulójára nemzeti szinten kerül sor, a pályázatok benyújtásának határideje

2008. szeptember 30.
- A nemzeti forduló eredményének megfelelően, az európai döntőbe országonként összesen két kezdeményezés

nevezhető, két különböző nevezési kategóriában, 2008. november 30-ig.
- Az európai forduló zárására, az ünnepélyes eredményhirdetésre várhatóan 2009. áprilisában kerül sor Prágá-

ban, az EU cseh elnöksége alatt.

Pályázati feltételek:
A díjra olyan programokkal lehet pályázni, amelyek célja a kis- és középvállalkozások fejlesztése és működési feltét-
eleik javítása. Célcsoportok: a pályázat tárgyát képező programokat, intézkedéseket működtető helyi és regionális
hatóságok, a lebonyolításukat végző közreműködő szervezetek, a köz- és magánszféra partnerségei (PPP).

Több országot érintő, határokon átívelő kezdeményezésekre vonatkozó nevezések is befogadhatók, feltéve, hogy
valamennyi érintett ország támogatja őket. A díjat megkaphatják a köz- és a magánszféra partnerségei is, vagyis az
állami hatóságok és a magánszektor közötti olyan együttműködési formák, amelyek célja infrastruktúra vagy
szolgáltatásnyújtás finanszírozása, kiépítése, felújítása, irányítása vagy karbantartása.
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Pályázati felhívások

A díjjal pénzjutalom nem jár, a kezdeményezés célja a különböző helyi és regionális vállalkozásfejlesztési programok
elismerése, széles körű megismertetése, valamint a helyi és regionális hatóságok, vállalkozásfejlesztési szervezetek
ösztönzése a máshol már bizonyított programok átvételére. A díj hazai helyezettjei számára sajtónyilvánosságot
kívánnak biztosítani a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapján.

A pályázathoz szükséges nevezési lap a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium honlapjáról tölthető le:
www.nfgm.gov.hu

A díjjal kapcsolatos kérdéseket az alábbi elérhetőségeken várják:
Szabóné Molnár Márta, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium, Üzleti Környezet Fejlesztése Főosztály,
Telefon: (1) 475-3442, e-mail: szabone.marta@nfgm.gov.hu.

A Magyar Innovációs Szövetség és a Kutató Tanárok Országos Szövetsége
közös pályázatot hirdet INNOVÁCIÓS ÖSZTÖNDÍJRA.

A pályázat célja a közoktatásban dolgozó tanárok magas szintű természettudományi és matematikai oktató tevé-
kenységének támogatása, a közoktatásban résztvevő diákoknak a természettudományok és a matematika iránti
érdeklődésének felkeltése.

Díjazás: A pályázat legjobbjai munkájuk elismeréseként egyszeri 150 000 forint összegű ösztöndíjat kapnak. A
2008. évben két ösztöndíj kerül kiosztásra. A díjak átadására a Kutató Tanárok III. Tudományos Konferenciáján
kerül sor, Győrben, 2008. október 10-én.

Bírálóbizottság: A zsűri a Magyar Innovációs Szövetség által felkért, elismert gazdasági és tudományos szakembe-
rekből áll. A zsűri döntése végleges, fellebbezésnek helye nincs.

Pályázati feltételek: A díjra hazai vagy határon túli magyar közoktatási intézményben főállású munkaviszonnyal ren-
delkező természettudományokat vagy matematikát oktató tanárok pályázhatnak.
A pályázatnak (max. 3 oldal terjedelemben) tartalmaznia kell a kiemelkedő oktató tevékenység módszereit és ered-
ményeit.

A pályázathoz csatolandó további anyagok:
• pályázati adatlap,
• szakmai önéletrajz,
• egyéb, a pályázat elbírálását elősegítő dokumentumok.

A pályázat beérkezési határideje: 2008. szeptember 17.

A pályázat elbírálásának szempontjai (30 %-70 % arányban):
• az oktató tevékenység szakmai tartalma; fakultációs oktatásban való részvétel, önképzés, új kísérleti eszközök

készítése
• a pályázó tanár közreműködésével

- emelt szinten érettségiző diákok száma,
- tanulmányi-, innovációs és egyéb tudományos versenyeken résztvevő diákok száma és eredményeik,
- felsőoktatásban felvételt nyert diákok száma.

A pályamunkákat három példányban, magyar nyelven kell beküldeni a Magyar Innovációs Szövetséghez.
Cím: 1036 Budapest, Lajos u. 103., Telefon: 453-6572, Fax: 240-5625, E-posta: innovacio@innovacio.hu

Budapest, 2008. augusztus 15.

Magyar Innovációs Szövetség Kutató Tanárok Országos Szövetsége


