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Cím
Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
NI Hungária Software és Hardware Kft.
4031 Debrecen, Határ út 1/a
Iparfejlesztési Közalapítvány
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.
FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.
3527 Miskolc, Vásártéri út 8.
Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
1068 Budapest, Nagymező u. 46-48.
MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u.18.
Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar, Kertésze ti Technológiai Tanszék
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.
Varinex Informatikai Rt.
1141 Budapest, Kőszeg u. 4.
Sanatmetal Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 5.
Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht. (DABIC Kht.)
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.
Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.
Bonn Magyarország Elektronikai Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 6-8.
Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
1119 Budapest, Major u. 69.
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Doberdó út 6.
Közlekedéstudományi Intézet Kht.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.
TRIGON Electronica Kft.
3100 Salgótarján, Füleki út 173.
Innoreg Közép-Magyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség
2103 Gödöllő, Páter Károly sétány 1.
Borsodchem Nyrt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.
Micro Europe Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b
Észak-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség
4028 Debrecen, Simonyi út 14.
P. P. T. Tanácsadó Kft.
1024 Budapest, Fény u. 15.
Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai
Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.
Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége
8000 Székesfehérvár, Se regélyesi út 113.
Tudományos Technológia i, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.
Magyar Tanácsadó Mérnök ök és Építészek Szövetsége
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1071 Budapest, Városligeti fasor 32.
Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/a
MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tudományszervezési, Pályázati és Innovációs Központ
1056 Budapest, Szerb u. 21-23.
Novofer Alapítvány
1112 Budapest, Hegyalja u. 86.
1031 Budapest, Zaránd u. 34/b
INTERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft,
1364 Budapest Pf. 93.
FVM Műszaki Intézet
2100 Gödöllő, Tessedik út 4.
CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht.
2040 Budaörs, Gyár u. 2.
LASER CONSULT Kft.
6726 Szeged, József Attila sgt. 130.
Debrecen Füredi út. 76.
4027
Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros
INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 9028
Győr, Gesztenyefa u. 4.
Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Se regélyesi út 113.
High Computer Kft.
7624 Pécs, Őz u. 5.
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Sajtóközlemény

Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
A Magyar Innovációs Szövetség, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Biotechnológiai Szövetség, a
Magyar Rektori Konferencia, a Menedzserek Országos Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége és
a Magyar Gépjármű Ipari Szövetség rendkívüli sajtótájékoztatót tartott 2009. augusztus 28-án, Budapesten, a Makadám Mérnök Klubban, a Kormány részére készült, a 2010. évi költségvetési terv, Innovációs Alapra vonatkozó
előterjesztésével kapcsolatban.
A levezető elnök, dr. Szabó Gábor , az Innovációs Szövetség elnökének bevezető ismertetése után
- Duda Ernő, a Magyar Biotechnológiai Szövetség elnöke,
- dr. Szabó Gábor , a Magyar Rektori Konferencia elnöke,
- dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke,
- Keresztesi János, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnöke,
- dr. Rappensberger Csaba , Magyar Gépjármű Ipari Szövetség ügyvezető titkára,
- Dénes Gábor, a Menedzserek Országos Szövetségének főtitkára és
- Vinnai Balázs, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének elnökségi tagja
szólt a meghívott újságírókhoz.
Koós Attila, a Magyar Innovációs Szövetség Nagyvállalati Klubjának szervezője ugyancsak kifejtette gondolatait. A
tájékoztatón a hét szakmai szervezet a következő sajtóközleményt tette közzé:

LENULLÁZZÁK AZ INNOVÁCIÓT
Kiesik a fűnyíró kereke? – Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben
Ez év júniusában szakmai szervezeteink megdöbbenéssel értesültek arról, hogy az Országgyűlés előtt
fekszik egy törvényjavaslat, amely szerint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásai közül megszűnne a költségvetési hozzájárulás eddigiekben meghatározott, a gazdasági társaságok által befizetett
összeghez kötött, kötelező mértéke. A közvéleményt és a döntéshozókat egy, a Miniszterelnök Úrhoz írt
nyíl levélben próbáltuk meggyőzni arról, hogy egy ilyen lépés az ország jövője szempontjából megengedhetetlen.
Észrevételeink – bizonyára a jelentős sajtóvisszhangnak köszönhetően is – utat találtak a politikához, így
az Innovációs Alapról szóló törvény változatlan maradt. Ilyen előzmények után különösen érthetetlen számunkra az, hogy információink szerint a 2010. évi költségvetés tervezetében az előterjesztő a jogszabály
szerint esedékes 25 Mrd Ft állami támogatás helyett 0, azaz nulla forintot javasol.
Ez a javaslat már nem azt mutatja „csupán”, hogy a magyar kormány nem követi a fejlett országokat,
amelyek a gazdasági válságból való kilábalás egyik legfontosabb eszközének tekintik az innovációt, így
kiemelten támogatják azt, ez az intézkedés a magyar innovációs rendszert évekre megbénítaná. Az állami támogatás elmaradása esetén ugyanis az Innovációs Alap forrásai már a leszerződött projektek finanszírozására sem lennének elegendőek, új pályázatok kiírásáról természetesen szó sem lehetne.
Mindez azután történne, hogy a Kormány az Alap megszületése óta sosem teljesítette maradéktalanul
befizetési kötelezettségeit, illetve évek óta 10 Mrd Ft nagyságrendű összegeket zárolt, mindösszesen 55
Mrd Ft-ot – a zárolás ugyan jobban hangzik, de végeredményben az is forráskivonást jelent –, továbbá
várhatóan az idén sem fizetik ki a szerződések szerint időarányosan járó támogatásokat. Ha az Innovációs Törvényben előírt helyzetet vesszük alapul, akkor a fentiek szerint az utóbbi években folyamatosan
25% nagyságrendű forráskivonás történt. (Annak elemzését, hogy ezek az intézkedések a jogállamisággal összeférnek-e jogászokra bíznánk, bár a laikus számára is világos, hogy e téren is komoly anomáliák
vannak.)
Tisztában vagyunk az ország gazdasági helyzetével és megértjük azt, hogy a Kormány nincs könnyű helyzetben a költségvetés összeállításakor, azt azon ban, hogy az innovációt ilyen példátlan mértékű elvonások
sújtsák teljes mértékben elfogadhatatlannak tartjuk, és nyomatékkal kérjük a Miniszterelnök Urat, illetve
az Országgyűlést, hogy a 2010. évi költségvetésben is biztosítsák legalább a magyar innovációs rendszer
szinten tartását.
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Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

Hírek
Magyar Innovációs
Szövetség

Innováció 2009
Megjelent a Magyar Innovációs Szövetség évkönyve
„Innováció 2009” címmel. A kiadványt eljuttattuk közvetlen és közvetett tagintézményeinek, Hírlevelünk jelen
számával együtt is postázzuk, valamint letölthető innovációs portálunkról is (www.innovacio.hu).

gait, Brazíliát, Szerbiát, Bulgáriát, Romániát, valamint a
közel-keleti arab országokat tekintjük, ahol számos Magyarországhoz kötődő (itt végzett) szakember él, illetve
van vezető pozícióban.

Az NFGM válasza a MISZ véleményére
A Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium levélben válaszolt a MISZ véleményére a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások
szabályairól szóló 146/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet
módosításáról című tervezettel kapcsolatban.

Az évkönyv részletesen ismerteti az innovációt népszerűsítő programjainkat, pályázatainkat, versenyeinket
(Magyar Innovációs Nagydíj, Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny, NOVATech.Com
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny), továbbá
tartalmazza tagjaink listáját, valamint az ez évi közgyűlésünk programját, illetve a hozzászólásokat.

Részlet a válaszból:

A kiadvánnyal kapcsolatban Titkárságunk az érdeklődők
rendelkezésére áll.

Az átmeneti támogatás, a kis- és középvállalkozások
részére, tanácsadáshoz és kiállításon való részvételre
nyújtott támogatás bevezetésével kapcsolatban jelezzük,
hogy e támogatási kategóriák tekintetében támogatást
nyújtani nem kötelező, jelenleg nem is tervezzük e jogcímeken pályázati program kiírását. A felsorolt jogcímek
megjelenése a Korm. rendeletben pusztán lehetőség
támogatás nyújtására vonatkozóan, melyeket akár az
egyes pályázati programokban kiegészítő támogatásként lehet alkalmazni a jövőben…

Hírlevél
A Magyar Innovációs Szövetség Hírlevelét elektronikus
és nyomtatott formában terjesztjük. A gyorsabb és
környezetkímélőbb elektronikus változatból 1950-et
küldünk ki. A címzettek közel felét a portálunkon, saját
magukat regisztrálók alkotják.
A nyomtatott kiadványból mintegy 180 példányt postázunk egy-egy megjelenéskor. A nyomtatott változat
később érkezik meg a címzetthez, valamint jelentős
költséget jelent Szövetségünknek.
Továbbra is várjuk azok visszajelzését Szövetségünk
bármely elérhetőségén, akik csak elektronikus formában kívánják a Hírlevelet megkapni, és az eddig küldött
nyomtatott változatra a továbbiakban nem tartanak
igényt.

Érdemi válaszok állásfoglalásainkra
A Magyar Innovációs Szövetség által kialakított szakmai
véleményekre számos alkalommal kaptunk visszajelzést,
több javaslatunkat is elfogadták, figyelembe vették. Az
idei évtől kezdve ezeket is hozzáférhetővé tesszük: az
eddig beérkezett pozitív reakciók innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) jelszóval védett területéről tölthetők
le.

Az ITD Hungary Zrt. 2010. évi üzleti terve
Az ITD Hungary Zrt. (Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynökség) felkérésére a Magyar Innovációs Szövetség javaslatokat tett a cég 2010. évi üzleti
tervének elkészítéséhez. Többek között kifejtettük, hogy
a magyar export szempontjából a legfontosabb piacnak
az EU és fejlett tengerentúli országokon (USA, CDN,
CHN, JPN) túlmenően a távol-keleti országokat (Kína,
Vietnam, Taiwan, Korea, Indonézia stb.), a FÁK orszá-

„…Észrevételüket figyelembe véve és elfogadva az előterjesztésnek a továbbiakban nem képezi részét a hátrányos helyzetű és fogyatékkal élő munkavállalók foglalkoztatásához nyújtott támogatás, így az Alap forrásai
koncentráltabban a kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenységek támogatásának irányába hathatnak...”

A válasz teljes szövege, valamint a MISZ véleménye is
olvasható innovációs portálunk (www.innovacio.hu) jelszóval védett részén.

Harsányi István-díj pályázat
A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, valamint a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság és
a Pro Progressio Alapítvány által támogatott közhasznú
Manager Képzés Alapítvány 2009. augusztus 25-én,
Szövetségünk székhelyén tartotta kuratóriumi ülését,
Trethon Ferenc elnök vezetésével. Az ülésen elbírálták a
Harsányi István-díjra beérkezett pályamunkákat. A hazai
menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából kiírt pályázat a gazdasági,
a műszaki és a természettudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint PhDképzés keretében tanuló hallgatók menedzsment, ezen
belül az innovációs menedzsment ismereteinek 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 tekintettel a gyakorlati megvalósíthatóság szempontjára;
a dolgozat nyelvezete, stílusa, külalakja, ábrái –,
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előzetesen írásban értékelték a pályázatokat, majd az
eredmények megvitatása után a bírálóbizottság 12
pályázatot részesített Harsányi István-díjban.
A díjazott munkák:
- Dénesfalvy Ágnes: Pályavasúti szolgáltatási rendszerelemek minőségi paramétereinek meghatározása és a szolgáltatások minősítési folyamatának modellezése;
- Gál Attila: Gyöngyösvisontai filterpernye újrahasznosítása útépítési célra;
- Czeglédi Csilla: A női vezetői szerep sajátosságai
Magyarországon;
- Ladislav Oláh: A világgazdaság és a vállalatok társadalmi felelősségvállalása;
- Bucher Tamás és Weiner János: A tudásvagyon
vállalati értékelése és a tudásvállalatok tőkepiaci
megítélése;
- Oláh Gábor és Trájer Attila: Sztohasztikus hálóstruktúrák vizsgálata multiprojekt környezetben;
- Király Annamária: A szervezeti kultúra és a motiváció szerepe a vállalatok sikerességében;
- Spilák Viktor: Az információbiztonság mint a modern társadalom kihívása;
- Mohos Melinda: Magyarország munkaerőpiaci helyzetének elemzése a migráció szemszögéből, figyelembe véve az Európai Képesítési Keretrendszer elvárásait;
- Kurucz Andrea: Magyarország innovációs helyzetének fejlesztése a nemzetközi innovációmenedzsment
képzések hazai specifikumokra való adaptációjának
kialakításával;
- Téglási Endre: Virtuális Vállalat – A 21. század
vállalati együttműködés új formája és a kooperáció
alapját bemutató oktatószoftver;
- Koncz Annamária: Szélerőmű park tervezése Aszód
térségében.
A díjak átadására szeptemberben kerül sor az érintett
egyetemeken.

Richard R. Schrock, 2005. évi Nobel-díjas látogatása
Budapesten
Tagvállalatunk, a ThalesNano Zrt. vezetésének meghívására 2009. augusztus 4-én, Budapesten járt Richard
R. Schrock, a Massachusetts Institute of Technology
(MIT) professzora, aki megosztva nyerte el a 2005. évi
kémiai Nobel-díjat az olefin metatézis-módszer kifejlesztéséért. Ez egy környezetbarát eljárás különböző szerkezetű szerves molekulák előállítására, amelyek ígéretesek a gyógyszeriparban és a műanyagok gyártásában.
A tudós a nyári szabadságok ellenére népes hallgatóság
előtt tartott előadást a Graphisoft Park előadótermében
„Thousands of MAP Catalysts for Olefin Metathesis:
Efficiency, Longevity, and Asymmetry at the Metal"
címmel. Többek között a homogén szerves fémkatalizátorok immobilizálására történt kísérletekről számolt be,
ami a ThalesNano Zrt-vel kialakítandó tudományos
együttműködés egyik fontos területe.

Közép-dunántúli konzorciumvezető a FIDIBE-projekt
élén

Hírek
Az Európai Unió Délkelet-Európai Transznacionális Programja keretében nyert pályázatot és jelentős összegű
támogatást a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt.
által vezetett konzorcium. Ez az első eset, amikor a
közép-dunántúli régió egy intézménye konzorciumvezető
egy nagy jelentőségű pályázatban, mely 821 más pályázattal versengett és egyike lett a 42 nyertesnek.
A Közép-Pannon Zrt által vezetett konzorcium projektje,
a FIDIBE innovációs projekt, 3 év alatt történő megvalósításában 7 ország (Magyarország, Szlovákia, Szlovénia, Olaszország, Románia, Görögország és Horvátország) 9 szervezete vesz részt: innovációs és fejlesztési
ügynökségek, önkormányzatok, egyetemek, innovációs
és technológiai központok.
A projekt mintegy 530 millió Ft támogatást kapott,
ezzel valósítják meg a partnerek a projekt céljait: az
innovációt támogató szervezetek fejlesztését, egységes
platformok és kézikönyvek kidolgozását, továbbképzések
szervezését és innovációs központok beruházásainak az
előkészítését.
A projekt Regionális Irányító Bizottságának munkájában
a MISZ regionális igazgatója, Dr. Szépvölgyi Ákos is
részt vesz. A projektről további információ a – jelenleg
még csak angol nyelven elérhető – www.fidibe.com
honlapon érhető el.

K+F és innováció az Európai Unióban és Magyarországon c. kötet
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) Vállalkozók Európában kiadványsorozatában – együttműködésben a Magyar Innovációs Szövetséggel – 2009. augusztusában megjelent a K+F és innováció az Európai Unióban és Magyarországon című ingyenes kötet. A kiadvány a versenyképes kis- és középvállalatok alapításához, ill. a már működő KKV-k versenyképességének
növeléséhez kíván gyakorlati segítséget nyújtani. Bemutatja az innovációk európai és világtrendjeit, az innovációs folyamat első lépéseit, az innovációk megvalósítását, a pályázatkészítéssel kapcsolatos tudnivalókat, az
innovációk finanszírozási kérdéseit és az innovációs
szolgáltatásokkal kapcsolatos lehetőségeket.
A kötet szerzői: dr. Papanek Gábor D.Sc. , dr. Borsi
Balázs és dr. Bándi Gábor . A könyvet dr. Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke és dr. Papanek Gábor
D.Sc, a MISZ FB elnöke szerkesztették.
A kiadvány szeptembertől ingyenesen elérhető az MKIKnál és a 23 területi kamaránál, valamint az MKIK honlapján a „Vállalkozói @dattár”-ban:
http://profitalhatsz.mkik.hu.
Az MKIK a kötet megjelenését követően három ingyenes szemináriumot rendez a KKV-k számára a K+F és
innováció témakörében, az elsőre várhatóan szeptember 17-én, Budapesten, a további kettőre októberben,
Miskolcon és Pécsett kerül sor a területi kereskedelmi
és iparkamarák együttműködésével. A rendezvényekkel
kapcsolatban további információ Pálmay Flóra, nemzetközi igazgatóhelyettestől kérhető, telefon: 474 5143.
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Hírek
Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
London International Youth Science Forum (LIYSF)
A LIYSF idén ünnepelte fennállásának 50. évfordulóját,
melyen Magyarországot Schulcz Ákos, a MAFITUD
tagja képviselte, aki a 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen 2. helyezést ért el rákterápiával kapcsolatos pályamunkájával. A részvételt a Magyar Innovációs Szövetség, és a British Council biztosította.
A résztvevő 38 ország delegáltjai a megnyitón, 2009.
július 30-án többek között a CERN kutatója, prof. John
Ellis lenyűgöző előadását hallgathatták meg.

melynek szervezésében részt vesz az INNOSTART, a
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint
a Healthcare szektor csoport magyarországi tagjai,
valamint az ITD Hungary.
A résztvevőknek lehetőségük nyílik egyetlen helyszínen:
- új, nemzetközi üzleti lehetőségek kialakítására;
- új, innovatív technológiát ajánló vagy kereső potenciális partnerekkel történő találkozásra;
- a jövőbeni potenciális együttműködő partnerekkel
való személyes kapcsolatfelvételre;
- határokon átívelő, hosszú távú üzleti kapcsolatok
megalapozására.
Főbb témakörök: elektromedikai készülékek, orvostechnika; laboratóriumi készülékek; életmentő berendezések; diagnosztika; fizikoterápia; ortopédiai technológia;
egyszer használatos termékek és fogyasztási cikkek;
információ és kommunikáció technológia; orvosi textíliák; orvosi bútorok és berendezések; egyéb orvostechnikai eszközök és eljárások.
Határidők:
Regisztráció és a profilok beküldése: 2009. szeptember 30.
Tárgyalópartnerek kiválasztása: 2009. október 15.
Tárgyalópartner esetleges visszautasítása: 2009. október 31.
Részvételi díj: A magyarországi cégek számára csökkentett díj: 40 EUR +19% VAT (ÁFA) profilonként. A
részvételi díj nem tartalmazza a kiállítási belépődíjat.

Másnap a Science Forum Bazaaron Schulcz Ákos bemutatta kutatómunkájának poszterét, amelyet érdemesnek találták arra, hogy az összes részvevő előtt
előadhassa. Előadásában a rákterápia egy új, innovatív
megközelítéséről szólt, amely során előállított és vizsgál
saját, cukor-alapú kemoterápiás molekulákat mind sejttenyészetekben, mind állatkísérletekben.
A kéthetes program alatt még sok érdekes előadást
hallgattak meg a résztvevők, fő témák voltak: a globális
felmelegedés, légszennyezés és fúziós energia. Több
modern kutatóhelyen is jártak, mint pl. sejttenyésztő
laborban vagy nanotechnológiás-műanyag előállító, műszerv kialakítását célul kitűző in vitro laborban. A
Rutherford-Appleton Laboratóriumban megnézhették a
fiatalok a Diamand elektrongyorsítót, amellyel az anyagszerkezet térképezhető fel részletesen.

Bővebb információ: Szabó Eszter, INNOSTART, tel.:
382-1503, email: eszter.szabo@innostart.hu. További
információ
és
regisztráció:
www.brokerageevents.eu/Medica2009

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART
az alábbi információkat teszi közzé leendő és nyertes
pályázók részére:

-

-

INNOSTART

Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Innostart Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

Orvostechnológiai Partnerközvetítő Rendezvény
Orvostechnológiai Partnerközvetítő Rendezvény /
Healthcare Brokerage Event kerül megrendezésre a
MEDICA 2009 Orvostechnológiai Vásár ideje alatt és
területén (Hall 6, Galéria 6.1), Düsseldorfban, 2009.
november 19-20-án.
Az Enterprise Europe Network Healthcare szektor csoportja (HSG) idén is megrendezi ezt a rendezvényét,

-

Megjelentek a 7. Keretprogram Tudomány a társadalomban alprogramjának pályázati felhívásai. Részletes információk itt találhatók:
http://cordis.europa.eu/ fp7/sis/home_en.html
Ugyancsak megjelentek a 7. Keretprogram regionális akcióinak (Regions of Knowledge, Research
Potential) pályázati felhívásai. Részletes információk
az alábbi linkeken érhetők el:
- http://cordis.europa.eu/fp7/
- http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/region
s-knowledge_en.html
- http://cordis.europa.eu/fp7/capacities/conver
gence-regions_en.html
Már olvasható az EU 7. Kutatási Keretprogram alatt
futó „Kutatási potenciál” (Research Potential) akció
2010-es
pályázati
felhívása
a
CORDIS-on
(http://cordis.europa.eu/fp7/calls).
A „Kutatási potenciál” akció a konvergencia régiók
magas színvonalon álló vagy ígéretes kutatóhelyei egyetemi karok, tanszékek, speciális kutatóintézetek,
szakmailag jelentős méretű kutatólaboratóriumok kutatási potenciáljának növelését támogatja.

XIX. évf. 2009. szeptember 1.

15. szám

A pályázó kutatóhelynek legalább 3, a sajátjától eltérő uniós tagállambeli vagy társult tagországbeli kutatóhellyel kell együttműködnie, amelyek vagy ugyanazon a szakterületen vagy komplementer területeken
értek el kiváló eredményeket, mint, amelyen a pályázó intézmény működik. A pályázónak be kell mutatnia
az intézmény humán, infrastrukturális és szervezeti
erőforrásait, erősségeit, gyengeségeit, a kihívásokat, a leküzdendő problémákat és a kutatási potenciál fejlesztése révén elérendő célt.
A tervezett projekt keretében kutatás nem végezhető! A partnerekkel egyeztetett és közösen végrehajtott akció terv (Action Plan) keretében lehetőség nyílik tudás- és tapasztalatcserére, az együttműködő intézmények tapasztalt kutatóinak és mérnökeinek fogadására, a kutatási eszközök modernizálására,
műhelytalálkozók, konferenciák szervezésére, az elsajátított új tudás bemutatására, az intézmény nemzetközi láttatására és nem utolsó sorban – opcionálisan – a projekt végén az elért eredmények értékelésére.
A projekt futamideje legfeljebb 3 év. Tervezett projekt max. 4 millió Є támogatást nyerhet. Benyújtási
határidő: 2009. december 17.

-

Partner keresés a 7. KP „Kutatási potenciál” akcióinak pályázói részére
A partnerkeresést új partnerkereső rendszer (Partner Search Facility) segíti, amely 2009. augusztus 7től a www.respotnet.eu honlapon érhető el. Ez a
rendszer tájékoztatást nyújt a kutatási potenciált illető
szakpolitikákról és kezdeményezésekről, a felhívásokról, a támogatott projektekről, beszámol az új hírekről
és eseményekről, és kapcsolatot biztosít egyéb hasznos internet címekhez. Azok az európai kutatóhelyek,
amelyek érdekeltek az együttműködésben, feltehetik
saját profiljukat az adatbázisba, hogy elősegítsék a lehetséges partnerek egymásra találását.

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

Jelentős magyar K+F eredmények az űrkutatásban
A miskolci Admatis Kft. – különböző, kutatás-fejlesztési
pályázati lehetőségeknek köszönhetően – két jelentős
európai űrkísérletben is részt vehet. A programok részleteiről 2009. augusztus 5-én Dr. Csopaki Gyula , az
NKTH elnöke, Dr. Both El őd, az NKTH felügyelete alatt
működő Magyar Űrkutatási Iroda vezetője, Dr. Bárczy
Pál, az Admatis Kft. igazgatója, az egyik nyertes projekt
gazdája, valamint Neil Melville, Európai Űrügynökség
(ESA) képviselője tartott sajtótájékoztatót az NKTH
épületében.
A magyar űrkutatás legfontosabb nemzetközi partnere
az ESA, a szervezetnek hazánk 2003 óta ún. „európai
együttműködő állama”: az ESA PECS (Programme for
European Cooperating States) programját évi 2 millió
euróval támogatja. Ennek az összegnek összesen 93 %át hazai kutatóhelyek pályázhatják meg. A program
keretében 33 projekt már sikerrel lezárult, jelenleg 26
projekt fut, ezek egyike a sajtótájékoztatón is bemutatott, FOCUS kísérlet megvalósítása.

Szakirodalom-figyelő
A FOCUS projekt célja az Admatis Kft. által jelenleg is
fejlesztett fémhabok gyártási technológiájának tökéletesítése. Az ESA hozzájárult ahhoz, hogy a berendezés űrkvalifikációjához szükséges utolsó teszteket Magyarországon (Dunaújvárosi Főiskola) végezzék, az ESA által
kiküldött szakemberek felügyelete mellett. Jelenlétük a
szakmai garancia arra, hogy a tesztet az ESA a saját
laboratóriumában végzett vizsgálatokkal egyenértékűnek
fogadja el.
A hazai K+F másik fontos eredménye, hogy az Admatis
Kft. – Magyarországról elsőként – lehetőséget kapott
arra is, hogy az EU–ESA közös GMES-programjában
(global monitoring for environment and security) beszállítóként részt vegyen a program Sentinel–2 műholdjának
építésében.
A sajtótájékoztató témájához kapcsolódó háttéranyagok
az NKTH honlapjáról
(http://www.nkth.gov.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenye
k/sajtotajekoztato-admatis) letölthetők.

MSZH

Magyar Szabadalmi
Hivatal

MSZH információs standok
A Magyar Szabadalmi Hivatal információs standdal vesz
részt a Sopronban, szeptember 3-5. között megrendezendő Innolignum Erdészeti és Faipari Szakvásáron. A
rendezvénysorozat keretében a Hivatal munkatársai
tájékoztató előadást is tartanak a Soproni Kereskedelmi
és Iparkamara Deák tér 14. alatti székházában.
A szeptember 9-től 13-ig tartó 7. GÉNIUSZ-EURÓPA
Nemzetközi Találmányi Vásáron, amelyen 20 országból
érkezett 304 találmányt nézhet meg a közönség, s
ezen kívül 8 országból érkezett 33 műszaki tárgyú diplomamunkát is kiállítanak, ugyancsak információs
standdal szerepel az MSZH. A kiállítás első két napján a
Hivatal munkatársai személyesen is az érdeklődők rendelkezésére állnak, péntektől vasárnapig pedig a standon elhelyezett információs anyagokból tájékozódhatnak.

Szakirodalom-figyelõ
Ross King: Brunelleschi kupolája - A firenzei dóm
építésének története - Park Könyvkiadó, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése
Többszörösen is kiváló csemege King könyve, építészeknek épp úgy, mint a kultúra iránt érdekl ődőknek.
Nagyon tanulságos, ugyanakkor mindenki számára
könnyen érthető elemzés a reneszánsz építészet egyik
legkiemelkedőbb és leginnovatívabb teljesítményéről,
hasonlóan jó kultúrtörténeti mű Firenze felemelkedésének nagy korszakáról, és megragadóan érdekes bepillantás az itáliai reneszánsz korai világába, amely erőtel-
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Szakirodalom-figyelő
jes paradigmaváltást hozott az építészetben és a képzőművészetekben is.
Amint King mélyreható alapossággal, s a szakmai és a
kulturális háttér igen jó ismertetésével bemutatja, a
firenzei Santa Maria del Fiore székesegyház kupolájának
megépítése a város akkori helyzetéhez és ambícióihoz
méltóan nagyra törő vállalkozás volt. Mind a konstrukciója, mind az építéstechnológiája alapvető innovációkra
épült, olyan célt tűzött ki, amely addig technikai lehetetlenség volt.
King erről is részletesen beszámol. Műve e különleges
építkezés előkészületeit és megvalósítását tárja elénk, a
lényeges tervezési és építéstechnológiai elemek alapos
ismertetésével, s egy jó regény színes, gördülékeny
stílusával. Tagadhatatlan ugyanakkor, hogy bizonyos
meghatározó konstrukciós részletek szavakban egyszerűen nem leírhatók, a leírásból nehéz elképzelni azokat.
A könyv szakmai megbízhatóságát Rényi András, az
ELTE Művészettörténeti Intézetének vezetője ekként
jellemzi: „a szerző a legjobb művészettörténészekhez
méltó pontossággal kutatta ki, és meséli el az építkezés
történetét”. Nézzünk bele egy kicsit:
A színes részletekben gazdag kultúrtörténeti vetületről
nem is szólunk. Aki nem olvassa el, meg sem érdemli a
sok érdekességet, amellyel szolgál, különösen a versengésekről és a csatározásokról. Iparjogvédelmi érdekességként emeljük ki. A márványtömbök szállításához
Brunelleschi különleges vízi szállító járművet tervezett.
1421-ben erre kapta meg - King szavaival - a világ első
újítási szabadalmát. Az okirat kizárólagos jogot szavatol
a számára „valamiféle gépezet vagy hajó építésére,
amellyel úgy véli, hogy az Arnón és más vízen könnyű
szerrel és a víz bármilyen állásánál a szokásosnál alacsonyabb áron (!! - OP) foghatna árút szállítani”.
Annak rendelkezése szerint fel kell gyújtani minden vízi
járművet, amely lemásolná Brunelleschi megoldásait, s
ekképpen megsértené az azok alkalmazásához való
kizárólagos jogát. Brunelleschi ugyanakkor az utánzóktól
tartva a szabadalmi okiratban foglalt biztosítékok ellenére sem hozta nyilvánosságra a lényeges részleteket
(mily ismerős! OP).
Azon túlmenően is, hogy - ismét Kinget idézve - „a kupola építésénél használt minden szerkezet az ő mérnöki
lángelméjének szülötte volt”, Brunelleschi több vonatkozásban is úttörő szerepet töltött be. Nemcsak az építészetben nyitott új távlatokat, hanem abban is, hogy
megszerezte az alkotóinak, az építőmestereknek a társadalmi megbecsülést.
Nagyrészt az őt övező megbecsülésnek köszönhető,
hogy a szakma a reneszánszban lekicsinylett tevékenységből a szabad művészetek közé emelkedett, s többé
már nem „hitványnak és közönségesnek” tekintették,
hanem „a kultúra mezején tett nemes és tiszteletre
méltó” erőfeszítésnek. Megbecsülésének egyik legkiemelkedőbb jele, hogy rajta kívül csak Szent Zenobius, a
templom védőszentje kapott örök nyughelyet a székesegyházban.

Ahmed Zewail: A fáraók földjének Nobel-díjasa Typotex, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A fáraók földjének Nobel-díjasa maga e könyv szerzője,
Ahmed Zewail. Ö az első arab származású tudós, aki a
természettudományok területén kapott Nobel-díjat.
Ebben az önéletrajzi művében az eddigi életét és tudományos pályafutását tárja elénk minden fellengzősség
nélkül, nagyon őszintén, kellemes és olvasmányos stílusban. Könyvének különleges értéke, hogy közvetlen,
elfogulatlan, minden pro és kontra szélsőségtől mentes
betekintést nyújt abba a muszlim környezetbe és gondolkodásba, amelyben felnőtt, s amelynek hagyományai
sokban rányomják a bélyegüket az ő gondolkodásmódjára is.
Nagyon izgalmas a könyvéből megismernünk, milyen is
a legmodernebb tudománynak az az ága, amelynek ő az
eddigi legkiemelkedőbb úttörője, ám nem kevésbé jó a
higgadt elbeszélései, belülről hozott ismeretei, megélt
tapasztalatai révén megbízható és emberi közelségbe
hozott képet kapnunk arról, valójában milyen az iszlám
világa, amely körül annyi kérdő- és felkiáltójel zavarja
manapság a tisztánlátásunkat, s amellyel mindinkább
létfontosságú lenne a kölcsönös megértés talajára
kerülnünk.
Az 1999. évi kémiai Nobel-díjat a Svéd Királyi Tudományos Akadémia - e kötetben is olvasható - hivatalos
indoklása szerint „azért az úttörő munkáért kapta, amelyet alapvető kémiai reakciók vizsgálata terén végzett
ultragyors lézerimpulzusok segítségével, megfigyelve az
átalakulásokat azon az időskálán, amelyek azok lejátszódnak. Eredményei forradalmasították a kémiát és az
ahhoz kapcsolódó tudományokat, mivel a vizsgálati
módszerei lehetővé teszik a reakciók molekuláris szintű
megértését, és tervezhetővé tesznek fontos reakciókat.”
Könyvének tartalmát ő maga így összegzi: „E könyv
alapvetően három nagy témára koncentrál: az életre, a
tudományra és a jövőnkre. Életem hat főbb állomását
foglalja össze: a gyermekkort, amely a Nílus partjain
kezdődött, és amelyet szüleim szeretete és belém helyezett bizalma hatott át; az Alexandriai Egyetemen
töltött éveimet, amelyek meghatározóak voltak tudományos pályafutásom és házasságom szempontjából;
ösztöndíjas amerikai éveimet, amelyek egy új világ kapuit tárták fel előttem; a tudományos felfedezések caltechi
éveit, amelyek megváltoztatták gondolkodásunkat az
anyag és az idő tudományáról; a Nemzetközi Fejszál
Király Díj elnyerését, amely csoportom számára az első
jelentős elismerést jelentette, és amely révén új családot alapítottam (első feleségétől már korábban elvált OP), és végül a Nobel-díj elnyerését, amellyel bekerült a
nevem a tudománytörténetbe.
De a könyv nemcsak életemről szól, hanem az időről és
az anyagról is. Bemutatja a femtovilágban tett felfedezéseinkhez vezető utat és tudományos fejlődést. Írásomat az új „világrendetlenséggel” kapcsolatos kétségeimmel zárom, és azokkal a gondolataimmal, amelyeket
útravalónak szánok a jövőre vonatkozóan, különösen
egyiptomi és amerikai szempontból.”
Szakmai hitvallását illetően kifejti, hogy a tudományos
forradalomhoz egyaránt szükséges az új eszközök és
módszerek kifejlesztése, valamint az újszerű gondolkodás és az új fogalmak megalkotása. Szakmai ethoszát
illetően is arab mondást idéz: „Jaj a tudósnak, aki elégedett”, s ezt így kommentálja: szüntelenül keresnünk
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kell a tudást, és kötelesek vagyunk segíteni egymást
ebben. (De szép is lenne, ha ez utóbbi legalább valamelyest érvényesülne! OP)

Terry J. Fadem: A kérdezés művészete - HVG Könyvek, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése
Kérdezni tudni kell - nagyon. Fadem ezt itt arra hegyezi
ki, hogy jól kérdezni, ez a vezetők egyik legfontosabb
tudománya. Ez teszi e műve értékes menedzsment
szakkönyvvé. Ennél azonban messze többre is szolgál,
mert olyan tudást kínál, amelyre valójában mindenkinek
szüksége van, hiszen az élet számtalan helyzetében kell
kérdések feltevéséhez folyamodnunk. Gyakran azért is ahogy kifejti -, mert kérdezéssel nemcsak információhoz
juthatunk, hanem irányíthatjuk mások gondolkodását,
vagy éppen dolgok/ügyek átgondolására késztethetjük
őket. A kérdésfeltevés nemcsak az információszerzés
eszköze lehet, nem is csupán a párbeszéd megkezdéséé, hanem igen gyakran az irányításé is.
Ahhoz, hogy mindenkor sikerüljön jól használható, minél
több hasznos információval szolgáló válaszokat kapni, a
kérdezéshez hatalmas, sokrétű felkészültség kell. Hogy
mennyire, azt a szerző 226 oldalon, 86 pontba szedve
tárja elénk. Fejtegetéseiből az is világossá válik, hogy az
igazán hatékony kérdezés valóban művészet: a nélkülözhetetlen felsőfokú mesterségbeli tudás mellett magas színvonalú érzékenység, empátia, kreativitás, intuíció és nagyon finom reagálási képesség kell hozzá.
Művészet például rávezetni a másikat, hogy olyan információkat adjon, amelyekről nem is tudta, hogy a
birtokában vannak, vagy olyan helyzetbe hozni, hogy
magától igyekezzék minél többet mondani, ill. rávenni,
hogy új nézőpontból gondolja át a dolgokat.
Az alap mindehhez a mesterségbeli tudás: a jártasság
a stratégiaalkotásban, a módszertanban, a helyzetek
kezelésében, az eszköztár ismerete, az ésszerű szabályoké arra, hogyan célszerű felépíteni és kezelni a kérdezés interaktív és gyakran rendkívül kényes folyamatát,
s hogyan tudjuk ehhez megteremteni és kényes fordulatokon át is fenntartani az optimális légkört, a kontaktust
a kérdező és a kérdezett/ek/ között. Mindehhez sokat
tanulhatunk e könyvből, s hogy megbízható, arra garancia, hogy eredetijét a joggal világhírű Pearson kiadó
jelentette meg, amely így jellemzi e mű hasznosságát:
„Tedd fel a megfelelő kérdéseket a megfelelő módon, és
megkapod a sikerhez szükséges válaszokat”.
A felépítése iskolapélda arra, hogyan kell a tanulást a
könyv szerkezetével is hathatósan segíteni. Panaszunk
arra lehet, hogy túl kevés magyarázatot szentel a metakommunikációnak. Annak mindkét fél számára kritikus
szerepe lehet a mondottak - a kérdések és a válaszok értelmezésében, esetleg azok átértékelésében, szintúgy
abban, hogy rá tudjunk jönni a másik valódi szándékaira, továbbá arra, mit is gondol a tőlünk hallottakról, s
ha bármely ellentét feszülne köztünk, hogyan értékeli a
pillanatnyi helyzetét a párharcban, amit a kérdés-felelet
jelent.
A sokféle okból, amelyekért a vezetők kérdéseket tesznek fel, a szerző az elemzéseit három kategóriára
összpontosítja: ◙ Mert fontosnak tartják a választ ◙
Mert fontosnak tartják a kérdést ◙ Mert fontosnak
tartják a kérdezés folyamatát.

Sajtószemle
Meghatározó jelentőségű, hogy gyakran a kérdéssel
egészen mást akarunk közölni, vagy más hatást kiváltani, mint ami a szó szerinti jelentéséből következik. A
kérdés-felelet így a felek közötti bonyolult logikai/stratégiai játszmává is válhat. Sokszor fontos lehet,
hogy a kérdéseink ne árulják el a másiknak, mi az, amit
már eleve tudunk - máskor viszont éppen az a rendeltetésük, hogy az sejtse, nagyon is sokat tudunk a dologról, tehát ne próbálkozzék félrevezetéssel, vagy információk visszatartásával.

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
(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 , 2009. 6. SZÁM, 11. OLDAL
„MINDENTERMÉKESÍTÉS EGYETEME”
„…Vajon milyen jövő vár Magyarország egyik várhatóan
favorizált iparágára, és hogyan keresik összefogva az
innováció lehetőségét? Az IKT-szektorról, a szakma
sajátosságairól és egy kiemelkedően hasznos, innovációt segítő kezdeményezésről mesélt lapunknak dr. Vinnai
Balázs, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének
innovációért felelős elnökségi tagja, az IND Group egyik
alapító tulajdonosa és vezetője…”
MENTOR MAGAZIN, 2009/5-7., 28. OLDAL
HATÁR A CSILLAGOS ÉG
KISBOLYGÓT NEVEZNEK EL SPOHN MÁRTONRÓL, AZ INTEL ISEF
– FIATAL TUDÓSOK VILÁGVERSENYÉNEK EGYIK GY ŐZTESÉRŐL
„…Magyarországot az eseményen Spohn Márton, a
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának a tagja, a Magyar
Innovációs Szövetség delegáltja képviselte, aki az Ifjúsági
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen
tavaly első díjban részesült, idén pedig megkapta az
utóbbi évek legeredményesebb hazai ifjúsági versenyzője
elismerést…”
WWW.PRIVATBANKAR .HU,

2009. JÚLIUS 25., SZOMBAT
FÉLŐ, HOGY NEM TUDJUK MŰKÖDTETNI A LÉZERT
„…A Magyar Innovációs Szövetség elnöke szerint csak
akkor tud méltó lenni az ország ahhoz, hogy európai
csúcsberendezéseket működtessen, ha vonzóvá teszi a
mérnöki és a természettudományos pályákat, valamint
támogatja az innovációt és a tudományt - olvasható a
Népszabadságban…”
WWW.FELVI .HU, 2009. JÚLIUS 28., KEDD
TANÁROKAT IMPORTÁLNAK
„…„2008 őszén például összesen kevesebb mint 30
első éves hallgató kezdte meg tanulmányait fizikatanári
szakon, akiknek előreláthatólag mintegy fele végez majd
öt év múlva, így akkor mindössze 15 frissen végzett
fizikatanárból válogathatnak az ország iskolái" - mondta
ezt már a magyar helyzetről Szabó Gábor, a Magyar
Innovációs Szövetség elnöke a Heti Válasznak…”

GAZDASÁGI
SZEPTEMBER,

TÜKÖRKÉP
8. OLDAL

MAGAZIN,

2009.

AUGUSZTUS-

FOLYAMATOS INNOVÁCIÓ ÉS KÖRNYEZETTUDATOS MŰKÖDÉS
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KITÖRÉSI PONT LEHET AZ ÉLELMISZER-CSOMAGOLÁS
GAZDASÁGI
SZEPTEMBER,

TÜKÖRKÉP MAGAZIN,
10. OLDAL

2009.

AUGUSZTUS-

ÚJ TUDOMÁNYFINANSZÍROZÁST SÜRGET AZ MTA ELNÖKE
LENDÜLET VÁR ITTHON A TÁVOLI MAGYAR TUDÓSOKRA
„…A magyar tudomány évek óta alulfinanszírozott, meg
kell újítani a hazai tudományos kutatásokat támogató
pályázati rendszert, mondta a magazinunknak adott
interjúban Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke. A professzor szerint létre kell
hozni az Országos Kutatás-fejlesztési Tanácsot, amely
közvetlenül a kormánynak adna tanácsot, mondana
véleményt például arról, hogy mekkora legyen a kutatásfejlesztési költségvetés, s azt milyen arányban osszák
meg a tudományterületek között. Emellett a tanács
vezetője képviselhetné a külföld felé a hazai tudományt,
innovációt…”
TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. AUGUSZTUS13. OLDAL
APRÓ, DE HATÁROZOTT , CÉLTUDATOS ELNÖKI LÉPÉSEK
INKUBÁTORHÁZBAN FEJLESZTHETNEK A KKV-K
„…Tavaly szeptember óta irányítja Csopaki Gyula a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalt (NKTH),
amely erre az évre összesen mintegy 55 milliárd forintot oszthat el kutatásokat, fejlesztéseket támogató
pályázatain…”
GAZDASÁGI

SZEPTEMBER,

TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. AUGUSZTUS16. OLDAL
A LEHETŐSÉG ANNAK JÁR, AKIRE A VILÁG IS FELFIGYEL
A KEVESEBB NÉHA TÖBB
„…Miközben egyre többen sürgetnek változásokat a
hazai kutatás-fejlesztés területén, a résztvevők szakmai
előrelépés helyett többnyire helyzetük bizonytalanságáról
számolnak be. Hatékonyabb pályázati rendszer, kevesebb pályázati téma, koncentrált kutatás – ez segítene
a magyar tudomány helyzetén. Antoni Györgyi, az ELTE
Rektori Hivatal Pályázati és Innovációs Központ igazgatója ehhez még hozzáteszi, hogy az sem ártana, ha
sikerülne addig életben tartani a hazai kutatást, amíg a
magyar ipar feléled, mert jelenleg hiányzik az innovációt
felvevő piac. A helyzet megváltozására adott reményt,
amikor svéd példára megalakultak a regionális egyetemi
tudásközpontok (RET). Mégis gyakran hallani, hogy
kevés szabadalom születik, és még kevesebb találmány
hasznosul…”

off vállalkozás tudományos eredményei hosszabb távon
– egyebek mellett – az orvosi diagnosztikában és gyógyszerfejlesztésben is felhasználhatóak lesznek. Legalábbis ezt célozza az a projekt, amellyel a legutóbbi Nemzeti
Technológiai Program (NTP) 2009. évi pályázatán államai támogatást nyert a cég…”
GAZDASÁGI
SZEPTEMBER,

EDDIG 72

TÜKÖRKÉP MAGAZIN,
34. OLDAL

2009.

AUGUSZTUS-

SZÁZALÉKKAL TÖBB AZ ÁLLÁSKERESŐ A KÖZÉP-

DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN

FEJLESZTÉSEKKEL KEZELHETŐBB A VÁLSÁG
GAZDASÁGI
SZEPTEMBER,

TÜKÖRKÉP MAGAZIN,
39. OLDAL

2009.

AUGUSZTUS-

A RÉGIÓ VÁLLALKOZÁSAI TÖBB INFORMÁCIÓHOZ JUTNAK MAJD
INNOVÁCIÓS
SZOLGÁLTATÁSOK
A
KÖZÉPKOMPLEX
DUNÁNTÚLON
„…A jelenlegi formájában másfél esztendeje működő
Közép-dunántúli Regionális Innovációs
Ügynökség
(KDRIÜ) alapvető stratégiai célja, hogy komplex innovációs szolgáltatási palettát mondhasson magáénak, ezzel
segítve a régió innovációban érdekelt szervezetei piacképességének javulását. Az elmúlt másfél év eredményei azt bizonyítják, hogy a kitűzött cél megvalósítása
érdekében a KDRIÜ sokoldalú feladatokat látott el, illetve számos olyan tevékenységet végzett, amely a régión
belüli együttműködések bővüléséhez járult hozzá – nyilatkozta dr. Szépvölgyi Ákos ügyvezet ő igazgató…”

GAZDASÁGI

SZEPTEMBER,

GAZDASÁGI
SZEPTEMBER,

TÜKÖRKÉP MAGAZIN,
41. OLDAL

2009.

AUGUSZTUS-

„K+F”, BERUHÁZÁSOK ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS
INNOVATÍV FEJLESZTÉSEK A KÖZÉP-DUNÁNTÚLI RÉGIÓBAN
GAZDASÁGI
SZEPTEMBER,

A

TÜKÖRKÉP MAGAZIN,
43. OLDAL

GYAKORLATI IGÉNYEKET KIELÉGÍT Ő

2009.
K+F

AUGUSZTUS-

TEVÉKENYSÉG VISZ-

SZAHAT A KÉPZÉS MINŐSÉGÉRE

A TUDATOS INNOVÁCIÓRA ALAPOZOTT ÚT
„…Az alapításának hatvanadik évfordulóját ünneplő
veszprémi székhelyű Pannon Egyetem a hazai felsőoktatás élvonalába tartozik. Pozíciója megerősítését a megfelelő innovációs struktúrák tudatos kiépítésével kívánja
elérni…”
GAZDASÁGI
SZEPTEMBER,

TÜKÖRKÉP MAGAZIN,
44. OLDAL

2009.

AUGUSZTUS-

NEGYEDMILLIÁRD EURÓNÁL TÖBB JUT FEJLESZTÉSEKRE

TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. AUGUSZTUSSZEPTEMBER, 17. OLDAL
MŰALKOTÁSOK LÉZERSUGARAS TISZTÍTÁSA
SPECIALITÁSUK AZ ÚJ ÖTVÖZETEK LÉTREHOZÁSA
„…A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
Anyagtudományi és Technológiai Intézetében (BAY-ATI)
új anyagok fejlesztésével és meglévő anyagok tulajdonságainak javításával foglalkoznak. Az elmúlt évek során
a BAY-ATI bekerült az alkalmazott tudomány nemzetközi
vérkeringésébe is. Az intézetben folyó kutatási területekről dr. Búza Gábor igazgatóval és dr. Rácz Ilona
osztályvezetővel beszélgettünk…”
GAZDASÁGI

GAZDASÁGI
SZEPTEMBER,

TÜKÖRKÉP MAGAZIN,
18. OLDAL

2009.

AUGUSZTUS-

PIACI ÉS TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
LÉZERFIZIKAI ÉS OPTIKAI FEJLESZTÉSEK
„…Az újnál is újabb fejlesztéssel rukkolt ki a dr. Szip őcs
Róbert vezette R&D Ultrafast Lasers Kft. A hazai spin

GYÁRTÁSTREND, 2009. AUGUSZTUS, 9. OLDAL
TOVÁBBRA IS VERSENYBEN
A TUDOMÁNYOS EREDMÉNY NEM ELÉG AZ ÜZLETI SIKERHEZ
„…Elérhetetlen célok után futottunk vagy versenyben
vagyunk még a beruházásért? A magyar esélyekről
Rosta Lászlót, az ESS Magyarország Nonprofit Zrt.
vezérigazgatóját és Egyed Gézát ESS (Európai Neutronkutató Központ) miniszterelnöki megbízottat kérdeztük…”
GYÁRTÁSTREND, 2009. AUGUSZTUS, 39. OLDAL
MEGHATÁROZÓ AZ INNOVÁCIÓ ÉS A GAZDASÁGOSSÁG
„…A sikeres innováció alapfeltétele a felismert igény, az
alkalmas technika, technológia és szakembergárda,
illetve a megfelelő pénzügyi háttér. Az innovációt a robottechnikával leginkább három területen hozhatjuk
összefüggésbe: az első a robot mint gyártmány fejlesztésére vonatkozik, a második terület, amikor a robot
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része egy kifejezetten gyártásfejlesztésre irányuló innovációnak, a harmadik pedig, amikor egy termék innovációs folyamatában a gyártásfejlesztés elemként jelenik
meg…”

Tudományos Akadémia, a Magyar Rektori Konferencia,
valamint a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
elnöke és négy, a miniszterelnök által később felkérendő
szaktekintély…”

GYÁRTÁSTREND, 2009. AUGUSZTUS, 66. OLDAL
AZ INNOVÁCIÓ A FEJLŐDÉS KULCSA
„…A Magyar Innovációs Szövetség megalakulása óta
azon dolgozik, hogy az innováció a magyar gazdaságban
is a fejlődés motorja legyen. Ennek egyik eszközéül a
kutatási és innovációs alap szolgál. Így komoly felháborodást keltett, amikor egy rendelettel el akarták törölni
a kormány számára kötelezően előírt befizetést az innovációs alapba…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 5., SZERDA, 3. OLDAL
SZEMLÉLETVÁLTÁS KELL
A K+F+I TEVÉKENYSÉG KOORDINÁLÁSÁT EGY TANÁCS VESZI ÁT
„…Megváltozik a tudomány-, a technológia- és az
innovációpolitika kormányzaton belüli pozíciója és irányítása…”

MAGYAR ONLINE, 2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
EGYETLEN MISKOLCIKÉNT AZ ÉLVONALBAN !
“…Egyetlen miskolci van a tíz, "Az Évtized leginnovatívabb vezetője" címre jelölt üzletember között: Vinnai
Balázs a miskolci székhelyű IND Group vezetője, tulajdonosa…
…Tevékenységüket számos díjjal ismerték el már, legutóbb tavasszal a Magyar Technológiai Innovációs díjat
adták át a Parlamentben a miskolci IND Group-nak...”

NÉPSZABADSÁG, 2009.

AUGUSZTUS

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG , 2009.

AUGUSZTUS

3.,

CSÜTÖRTÖK,

22.

CSOKI
„…Dávidhoz indulunk, ide, nem messze, épphogy csak a
határon túlra, Vágfarkasdra - még mielőtt botrány lenne
belőle, Vlcanyba, és képzeljünk egy félkört a c fölé -,
nem hiányzik a balhé sem nekünk, sem Karim Aziz
Dávidnak, az idei Ifjúsági Innovációs Díj harmadik helyezettjének, a bengáli származású, szlovákiai magyar és
nem mellesleg fekete középiskolás fiúnak, aki egyszerűen: lenyűgöző…”
MAGYAR HÍRLAP, 2009.

BORSOD ONLINE, 2009. AUGUSZTUS 1., SZOMBAT
EGYETLEN MISKOLCIKÉNT AZ ÉLVONALBAN !

6.,

OLDAL

AUGUSZTUS

6.,

CSÜTÖRTÖK,

7.

OLDAL

KUTATÁS -FEJLESZTÉSI LÁTSZATINTÉZKEDÉS
ALMÁSSY KORNÉL: A KORMÁNY KOZMETIKÁZZA
HÉTFŐ,

1.

TUDOMÁNY-

POLITIKÁJÁNAK KUDARCÁT

EGYETLEN MISKOLCIKÉNT AZ ÉLVONALBAN
„…A tudatos nemzetközi piacépítés eredményeképpen
mára több mint 15 országban alkalmazzák az IND
megoldásait. Tevékenységüket számos díjjal ismerték el,
legutóbb a Magyar Technológiai Innovációs díjat vehették át a Parlamentben…”

„…A szeptemberben létrejövő Kutatási és Tudománypolitikai Tanács nem helyettesíti a megszüntetett kutatásfejlesztési minisztériumot és a kormányzati nemtörődömséget a tudománypolitikában – mondta tegnap az
MTI-nek Almássy Kornél. A független képviselő kijelentette: a kutatás-fejlesztésnek végre valódi gazdára kell
lelnie a kormányzati struktúrában…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 4., KEDD, 5. OLDAL
SOKBA KERÜL AZ ELŐVIGYÁZATOSSÁG
„…Az európai vállalatok számára egyre bonyolultabb
feladatot jelent, hogy miként alakítsák át a kutatást
innovációvá, miután a kontinens polgárai hajlamosak „a
gonoszként" tekinteni a tudományos kutatásokra. David
Zaruk környezeti egészségtanácsadó szerint Európa
nagy árat fizet azokért az elővigyázatossági megfontolásokért, amelyek miatt egy sor lehetőségtől esett már el
az innováció…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 7., PÉNTEK, 2. OLDAL
EGYEDI DÖNTÉSSEL TÁMOGATNÁ A KORMÁNY A KUTATÁST
„…Egyedi döntéssel támogatná a kormány azokat a
kutatás-fejlesztési projekteket, amelyek a nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedő jelentőségűek - derül ki a
Magyar Közlönyben megjelent rendeletből. A beruházásoknak legalább tízmillió, legfeljebb 25 millió eurósnak
kell lenniük és legalább tíz új munkahelyet kell teremteni
a projekt révén - emellett az is előírás, hogy PhD fokozattal rendelkező munkatársat is foglalkoztassanak…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 4., KEDD, 8. OLDAL
HAZAI KUTATÓ -FEJLESZTŐ BÁZISOK
„…A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részeként működő Mobil Innovációs Központ azoknak a tudományos és műszaki kérdéseknek a megoldására jött létre, amelyek hozzájárulnak a jövő heterogén
mobil- és vezeték nélküli hálózataiban felmerülő problémák tisztázásához, a 3G-s szolgáltatások és a későbbi
mobil- és vezeték nélküli technológiák bevezetéséhez…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. AUGUSZTUS 7., PÉNTEK, 17. OLDAL
TÁMOGATÁSI
FELTÉTELEK
A
KUTATÁS KÖNNYÍTETT

NÉPSZABADSÁG, 2009. AUGUSZTUS 5., SZERDA, 18. OLDAL
CSÚCSTESTÜLET SZÜLETIK
„…Kutatási és Tudománypolitikai Tanács (KTT) megalakulásának tervét jelentette be tegnap Varga István
nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter. A testület
célja, hogy az innovációs politikát és a tudománypolitikát
összehangolja, és képviselje Magyarországot nemzetközi színtéren is. A kilenctagú tanács szeptember első
felében kezdi meg munkáját. Elnöke a miniszterelnök,
tagjai: az oktatási és a gazdasági miniszter, a Magyar

VILÁGGAZDASÁG, 2009.

OLDAL

FEJLESZTÉSNEK

„…Az Európai Unió augusztustól bevezette a K+F fejlesztések új támogatási rendszerét, amely a korábbiakhoz képest jóval rugalmasabb feltételek mellett engedi a
kormányoknak, hogy ilyen típusú projekteket állami forrásokkal segítsenek, például nagyobb összegű támogatást adhatnak…”
AUGUSZTUS

7.,

PÉNTEK,

1+3.

OLDAL

TÖBB SEGÍTSÉGET VÁRNAK
A PIACSZŰKÜLÉS IDEJÉN CSÖKKEN

A KKV-K TÁMOGATÁSÁNAK A

HATÉKONYSÁGA

VILÁGGAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 7., PÉNTEK, 3. OLDAL
NEM FEJLŐDNEK A KISVÁLLALKOZÁSOK
„…A magyar kisvállalkozók félnek a kudarctól, viszont
nem eléggé innovatívak és a nemzetközi piacra sem
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Sajtószemle
képesek betörni. A sok kényszervállalkozó is rontja a
statisztikákat. A magyar vállalkozások fő gyengeségei
között az első helyen az alacsony aktivitást és teljesítményszintet jelölik meg a k+f és az innováció terén…”
HVG, 2009. AUGUSZTUS 8., SZOMBAT , 84. OLDAL
BANKÁR-CÉG SZELLEMITULAJDONJOG-HASZNOSÍTÁSRA
„…B.I.B.P. Szellemi Tulajdon jog-hasznosító és Vagyonkezelő Kft. néven új céget alapított 3 millió forint törzstőkével a Kovács Gábor (képünkön) üzletember nevével
fémjelzett Bankár-csoporthoz tartozó Bankár Innovációs
Befektetések No2 Vagyonkezelő Kft. és Bereznai József…”
NÉPSZAVA , 2009. AUGUSZTUS 12., SZERDA, 10. OLDAL
HOGYAN KELL TUDOMÁNYBÓL ÜZLETET CSINÁLNI ?
VÁLSÁG ELLEN INNOVÁCIÓS TANÁCS MEGALAKÍTÁSÁVAL KERESI
A KORMÁNY A KIUTAT

„…Szeptemberben kezdi meg működését a Kutatási és
Technológiai Innovációs Ta nács, amelynek megalakulásáról a napokban adott hírt a Nemzeti Fejlesztési és
Gazdasági Minisztérium. Noha a közlemény szerint a
kutatás-fejlesztés jelenti a kiutat a válságból, a területen
tevékenykedő érintettek nem tudnak a tanácsról, őket
ugyanis kihagyták az előzetes konzultációkból - tudtuk
meg Ürge Lászlótól, a Magyar Innovációs Szövetség
alelnökétől, a ThalesNano Zrt. vezérigazgatójától...”
NÉPSZAVA ONLINE, 2009. AUGUSZTUS 12., SZERDA
HOGYAN KELL TUDOMÁNYBÓL ÜZLETET CSINÁLNI ?
TV2 – 100 CSODA, 2009. AUGUSZTUS 12., SZERDA
BESZÉLGETÉS SARKADI-NAGY BALÁZS ÉS GÁCS GERGŐ
MAFITUD-TAGOKKAL

készülékéért. Az eszköz a gyengén látóknak, vakoknak
készült, és abban segít, hogy könnyebb legyen a tömegközlekedés használata…”
FIGYELŐ, 2009. AUGUSZTUS 20-26., 47+48. OLDAL
KILÉPNI A LABOROKBÓL
„…A pár éve működő kutatási pályázati rendszer számos kis labornak teremt lehetőséget arra, hogy munkáját az iparban hasznosítsa…”
PENZPORTAL .HU, 2009. AUGUSZTUS 23., VASÁRNAP
A FIATALOK BANKOLNÁNAK LEGINKÁBB MOBILON
„…Akár egy perc alatt is elintézhetők a banki ügyek
mobilos bankolással. A mindössze öt klikkeléssel használható rendszer kialakításáért az IND Kft. tavaly innovációs díjat is nyert…”

MAGYAR NEMZET, 2009. AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ, 6. OLDAL
ELBUKOTT ÉS AKADOZÓ UNIÓS FEJLESZTÉSEK
„…Az uniós csatlakozás környékén mi, akik a területtel
foglalkoztunk, optimistán azt gondoltuk, hogy a K+F
(kutatás-fejlesztés) szektor biztos nyertese a csatlakozásnak. Egyfelől azért, mert megnyíltak az uniós pályázati lehetőségek, másfelől joggal reméltük, hogy az az
uniós irányelv, mely szerint a GDP 3 százalékát költsék
a tagállamok a kutatás-fejlesztésre, hazánkban is megvalósul. Azt gondoltuk, hogy a kutatás-fejlesztés végre
prioritás lesz a magyar gazdaságfejlesztési irányok
között. Nos, minden tekintetben csalatkoznunk kellett…”
NAPI GAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ, NAPI
INNOVÁCIÓ I+II. OLDAL
A FIATALOK BANKOLNÁNAK LEGINKÁBB MOBILON
AZ IND KFT. SZOFTVERE EGYSZERŰBB ÉS MEGBÍZHATÓBB
TECHNOLÓGIÁT KÍNÁL

MAGYAR DEMOKRATA , 2009.

AUGUSZTUS

12., 38+39.

OLDAL

JÖVŐ A TETŐN
„…Forradalmasította a napelemipart egy harsányi magyar vállalkozó. Tóth Miklós Tamás, 44 éves elektronikai szakember 160 országban szabadalmaztatta a
piacon egyedülálló találmányát, a napelemes tetőcserepet. A forgalmazási jogok iránt eddig 36 országból
érdeklődtek…”
MAGYAR HÍRLAP, 2009. AUGUSZTUS 17., HÉTFŐ, 8. OLDAL
KATASZTROFÁLIS LESZAKADÁS
A VÁLSÁG HATÁSÁRA AZ INNOVÁCIÓRA SZÁNT TÉNYLEGES KIADÁSOK A GDP EGY SZÁZALÉKÁT SEM ÉRIK EL JÖVŐRE
VILÁGGAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 18., KEDD, 2. OLDAL
UNIÓS SEGÍTSÉG AZ IPARI PARKOKNAK
„…Az innovációs, technológiai és ipari parkok fejlesztését, a kkv-k támogatását tűzte ki céljául az a fejlesztési
program, amelyet 2,2 millió eurós uniós támogatással
a következő 30 hónapban valósítanak meg a
délkeleteurópai régió hét országában, köztük Magyarországon - jelentették be tegnap sajtótájékoztatón…”

„…Akár egy perc alatt is elintézhetők a banki ügyek
mobilos bankolással. A mindössze öt klikkeléssel használható rendszer kialakításáért az IND Kft. tavaly innovációs díjat is nyert…”
NAPI GAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ, NAPI
INNOVÁCIÓ II. OLDAL
NOBEL-DÍJASSAL SZÖVETKEZIK A THALESNANO
„…A 2005-ös év kémiai Nobel-díjasa, az amerikai
Richard Schrock látogatást tett a ThalesNano Zrt.-nél,
a célja közös együttműködés kialakítása volt…”
ELEKTROTECHNIKA, 2009.

AUGUSZTUS

24.,

HÉTFŐ,

32.

OLDAL

ÁTADTÁK AZ IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS DÍJAKAT
„…A Millenáris Parkban a Csodák Palotájában adták át
a "18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs tehetségkutató verseny" díjait Budapesten. A díjazottak eredményeit
Sólyom László köztársasági elnök és Pálinkás József, a
Magyar Tudományos Akadémia elnöke is méltatta…”

FESTÉKKEL

NAPI GAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 24., HÉTFŐ, NAPI
INNOVÁCIÓ III. OLDAL
HÁROMSZÁZ TALÁLMÁNY A BNV-N
„…A Hungexpo Budapesti Vásárközpont 16-os pavilonjában húsz országból mintegy háromszáz találmányt
mutatnak be a szeptember 9-13. között zajló BNV
keretei között…”

„…Fiatal tudósokat díjazott nemrég a Magyar Tudományos Akadémia. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
tehetségkutató verseny egyik első díját a debreceni
Gyöngyösi Tamás, a Brassai Sámuel Gimnázium és
Szakközépiskola diákja kapta Blind Navigator elnevezésű

VILÁGGAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 25., KEDD, 3. OLDAL
ÚJ KUTATÓBÁZIS ÉPÜL PÉCSETT
„…Hétmilliárd forintos uniós forrásból épül fel kutatóbázis a Pécsi Tudományegyetemen…”

WWW.MR1-KOSSUTH.HU,

2009.

AUGUSZTUS

20.,

CSÜTÖR-

TÖK

MAGYARORSZÁGRÓL
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NÉPSZAVA , 2009. AUGUSZTUS 26., SZERDA, 12. OLDAL
SZUPERLÉZER: ÚJABB ESÉLY PÉCSNEK
„…A tavalyi helyszínpályázat sikertelensége után Pécs
újabb esélyt kapott, hogy helyet adjon az európai szuperlézer, az ELI egységének…”
VILÁGGAZDASÁG, 2009. AUGUSZTUS 26., SZERDA, 3. OLDAL
PÉCS IS PÁLYÁZIK A SZUPERLÉZERRE
NÉPSZAVA , 2009. AUGUSZTUS 27., CSÜTÖRTÖK, 11. OLDAL
VÉSZHELYZET A KÖZOKTATÁSBAN , IDEJE FELÉBREDNÜNK
AZ ISKOLA OLYAN , MINT A TÁRSADALOM, NAIVITÁS LENNE AZT
HINNI, HOGY KÜLÖNBÖZHET TŐLE
VILÁGGAZDASÁG, 2009.

AUGUSZTUS

27.,

CSÜTÖRTÖK,

VÁLTJA

GÁL PÉTERNÉT

A VEZÉRIGAZGATÓI POSZTON

HETI VÁLASZ, 2009. AUGUSZTUS 27., 49. OLDAL
TUDOMÁNYPOLITIKAI TANÁCS ALAKUL
„…A mindenkori miniszterelnök vezetésével Kutatási és
Tudománypolitikai Tanács (KTT) alakulhat szeptemberben, hogy a legmagasabb szinten irányítsa a hazai innovációt…”
MAGYAR HÍRLAP, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK, 6. OLDAL
HAZAVÁGJÁK AZ INNOVÁCIÓS ALAPOT
HA NEM JUT KELLŐ FORRÁS KUTATÁSRA , LECSÚSZUNK A VERSENYKÉPESSÉGI RANGLÉTRÁN.
„…Értesüléseink szerint a kormány nem kívánja a továbbiakban támogatni a kutatás-fejlesztési alapot. A
forrás megvonása maga után vonja, hogy a költségvetésből kutatás-fejlesztésre fordított eddigi egyszázalékos
aránynál is kevesebb lesz a támogatás...”
NÉPSZAVA , 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK, 4. OLDAL
REÁLOSZTÁLY INDUL A HEGYVIDÉKEN
„…Az új tanévben - az országban először - kiemelt reálosztály indul a XII. kerületi Arany János Általános Iskola
és Gimnáziumban. A kiemelt matematikai és természettudományi képzést szakmailag támogatja a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) és a Magyar Innovációs
Szövetség is. A magas színvonalú és jól felszerelt természettudományi (kémiai, biológiai és fizikai) szaktantermek, szertárak átadása szeptember elsején lesz…”
NEPSZAVA ONLINE, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
FIDESZ: ELFOGADHATATLAN AZ INNOVÁCIÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK ELTÖRLÉSE

BAJBAN A KUTATÁS -FEJLESZTÉS JÖVŐJE
WWW.MFOR.HU,

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
TILTAKOZÁS AZ INNOVÁCIÓS ALAP MEGKURTÍTÁSA MIATT
„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az innovációban kiemelten érintett szakmai szövetségek tiltakoznak az ellen, hogy a kormány a 2010. évi költségvetési
tervezetben nem irányzott elő állami befizetést az innovációs alapba - mondta Szabó Gábor, a MISZ elnöke
pénteken, Budapesten sajtótájékoztatón, amelyet több
szakmai érdekképviselettel közösen tartottak…”
2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
JÖVŐRE SEMMIT SEM AD A KÖLTSÉGVETÉS AZ INNOVÁCIÓRA ?

„…Lenullázná az Innovációs Alapba befizetendő állami
forrást a jövő évi költségvetés tervezete - értesültek a
szakmai szervezetek. A lépést öngólnak tartják, amely
veszélyezteti a versenyképességet.
A jövő évi költségvetés tervezetében az Innovációs Alap
állami támogatásának sorában a jogszabályok szerint
esedékes 25 milliárd forint helyett nulla forint szerepel értesült több érintett szakmai szervezet. A Magyar
Innovációs Szövetség, az Informatikai Vállalkozások
Szövetsége, a Magyar Gyáriparosok Országos Szövetsége, a Magyar Rektori Konferencia, a Magyar Biotechnológiai Szövetség, a Magyar Gépjármű Ipari Szövetség, valamint a Menedzserek Országos Szövetsége
egyaránt úgy véli: ennek katasztrofális következményei
lesznek…”

7.

OLDAL

EGIS: MARAD A FOLYAMAT
SZEPTEMBER VÉGÉTŐL HODÁSZ ISTVÁN

Sajtószemle

WWW.NAPI.HU, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
TILTAKOZIK AZ INNOVÁCIÓS SZAKMA
„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az innovációban kiemelten érintett szakmai szövetségek tiltakoznak az ellen, hogy a kormány a 2010. évi költségvetési
tervezetben nem irányzott elő állami befizetést az innovációs alapba…”
WWW.HVG.HU,

A

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK

SZAKMAI SZÖVETSÉGEK TILTAKOZNAK AZ INNOVÁCIÓS ALAP

FORRÁSELVONÁSA MIATT

„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az innovációban kiemelten érintett szakmai szövetségek tiltakoznak az ellen, hogy a kormány a 2010. évi költségvetési
tervezetben nem irányzott elő állami befizetést az innovációs alapba - mondta Szabó Gábor, a MISZ elnöke
sajtótájékoztatón, amelyet több szakmai érdekképviselettel közösen tartottak...”
KLUB RÁDIÓ, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
LENULLÁZNÁ AZ INNOVÁCIÓS ALAPBA BEFIZETENDŐ

ÁLLAMI

FORRÁST A JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE

INTERJÚ DR. SZABÓ GÁBORRAL, A MISZ ELNÖKÉVEL
KLUBRADIO.HU, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
AZ ÁLLAM JÖVŐRE NEM FIZET AZ INNOVÁCIÓS ALAPBA?
„…A szakmai szövetségek tiltakoznak amiatt, hogy a
kormány a 2010. évi költségvetési tervezetben nem
irányzott elő állami befizetést az innovációs alapba. A
jelenlegi jogszabály alapján az innovációs alapba a vállalatok fizetnek be, amelyhez a kormány az előző két év
vállalati befizetésének átlagával hozzájárul, ez az összeg
2010-ben 25 milliárd forint lenne…”
DUNATV .HU,

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
KUTATÁSRA IS KEVESEBBET AD A KORMÁNY
A TUDÓSOK ÖNGÓLNAK TARTJÁK A DÖNTÉST
„…Riadót fújtak a tudásiparért. Lenullázná ugyanis az
Innovációs Alapba jutó állami forrást a 2010-es költségvetés tervezete. A lépést a Magyar Innovációs Szövetség öngólnak tartja. Szerintük a GDP növekedését
70-80 százalékban éppen a kutatások segítik elő…”
DUNA TV - HÍRADÓ, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
„…Riadót fújtak a tudásiparért. Lenullázná ugyanis az
Innovációs Alapba jutó állami forrást a 2010-es költségvetés tervezete. A lépést a Magyar Innovációs Szövetség öngólnak tartja. Szerintük a GDP növekedését
70-80 százalékban éppen a kutatások segítik elő…”

WWW.NOL.HU,

HÍR TV, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
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Sajtószemle
AZ

INNOVÁCIÓS

ALAP

ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁNAK JÖVŐ ÉVI MEG-

SZŰNTETÉSE ELLEN TILTAKOZNAK AZ INNOVÁCIÓS SZERVEZETEK
INFORADIO.HU,

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
"AZ INNOVÁCIÓS ALAP NEM KAP ÁLLAMI FORRÁST"
TILTAKOZNAK A SZAKMAI SZÖVETSÉGEK AMIATT , HOGY

gyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az innovációban
kiemelten érintett szakmai szövetségek úgy vélik, ez
veszélyezteti a magyar innováció, a kutatás-fejlesztés
jövőjét, holott a válságból kivezető út épp az innováció
lehetne…”

A TER-

VEK SZERINT JÖVŐRE AZ INNOVÁCIÓS ALAP NEM KAP ÁLLAMI

METROPOL.HU,

FORRÁST

A FIDESZ

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK

INFO RÁDIÓ, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
TILTAKOZIK A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

GÁBOR NYILATKOZIK .

„…Előzőleg Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke sajtótájékoztatón közölte, a MISZ és
az innovációban kiemelten érintett szakmai szövetségek
tiltakoznak az ellen, hogy a kormány a 2010. évi költségvetési tervezetben nem irányzott elő állami befizetést az innovációs alapba…”

ITBUSINESS.HU,

TELEPRESS.HU,

SZERINT GÁTOLJA A KORMÁNY A MAGYAR INNOVÁCI-

ÓT
ÉS AZ INNOVÁ-

CIÓBAN KIEMELT SZAKMAI SZÖVETSÉGEK AZ ELLEN, HOGY A
KABINET A JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETBEN NEM IRÁNYZOTT ELŐ ÁLLAMI BEFIZETÉST AZ INNOVÁCIÓS ALAPBA.

SZABÓ

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
LYUK+F: AZ INNOVÁCIÓBÓL HIÁNYZÓ MILLÁRDOK
„…Huszonöt milliárd forint mínuszt jelent a hazai innovációnak, ha a 2010. évi költségvetésből kimarad a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap állami támogatása, de a kormány már többet is elvont...”
ECHOTV.HU,

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
TILTAKOZNAK A SZAKMAI SZÖVETSÉGEK
„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az innovációban kiemelten érintett szakmai szövetségek tiltakoznak az ellen, hogy a kormány a 2010. évi költségvetési
tervezetben nem irányzott elő állami befizetést az innovációs alapba – mondta Szabó Gábor, a MISZ elnöke
pénteken Budapesten tartott sajtótájékoztatóján, melyet
több szakmai érdekképviselettel közösen tartottak…”
ECHO TV, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
TILTAKOZNAK A SZAKMAI SZÖVETSÉGEK AMIATT , MERT
KAP AZ INNOVÁCIÓS ALAP JÖVŐRE ÁLLAMI TÁMADÁST

NEM

ECHO TV, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
2010-BEN A KORMÁNY EGYETLEN FILLÉRT SEM TERVEZ BEFIZETNI AZ INNOVÁCIÓS ALAPBA. - DR. SZABÓ GÁBOR A MAGYAR I NNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKE, DR. SZABÓ GÁBOR A
MAGYAR REKTORI KONFERENCIA ELNÖKE

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
TILTAKOZNAK AZ INNOVÁCIÓBAN ÉRINTETT SZAKMAI SZERVEZETEK: VESZÉLYBEN A KUTATÁS -FEJLESZTÉS JÖVŐJE!
„…A Magyar Innovációs Szövetség és az innovációban
kiemelten érintett szakmai szövetségek tiltakoznak az
ellen, hogy a kormány a 2010. évi költségvetési tervezetben nem irányzott elő egyetlen fillér állami befizetést
sem az innovációs alapba – mondta el Szabó Gábor, a
MISZ elnöke pénteken, budapesti sajtótájékoztatóján,
amelyet több szakmai érdekképviselettel közösen tartottak…”
HETI VÁLASZ ONLINE, 2009. AUGUSZTUS 29., SZOMBAT
MEGSZÜNTETNÉ A HAZAI INNOVÁCIÓT A BAJNAI-KABINET
MEG FOG LEPŐDNI, HONNAN VONNA EL MINDEN PÉNZT A KORMÁNY!
„…Az innovációs szakmai szervezetek értesülései szerint a jövő évi, a kormány elé kedden kerülő költségvetési tervezet 25 milliárd forintot von el az Innovációs
Alaptól, ezzel megszüntetve annak állami támogatását.
A döntés durva, elfogadhatatlan, és vissza kell utasítani
- állítják az innováció képviselői, felhívva a figyelmet,
hogy ezzel gazdaságunk talpra állását és az ország
jövőjét lehetetlenítik el…”
ORIGO

VÁLLALKOZÓI NEGYED, 2009.

AUGUSZTUS

29.,

SZOMBAT

MAGYAR NEMZET ONLINE, 2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
NYITRAI: ELKAPKODOTT, VÉDHETETLEN DÖNTÉSRE KÉSZÜL A
KORMÁNY

„…Újra elkapkodott, szakmailag védhetetlen döntésre
készül a Fidesz szerint a kormány, amikor a jövő évi
költségvetésben az MSZP javaslata alapján teljesen
eltörölné az innováció eddigi 25 milliárd forintos állami
támogatását. A párt felszólítja Bajnai Gordon miniszterelnököt, hogy vonja vissza azt a tervét, mely „ellehetetleníti” a magyar innovációt…”
TERMINAL.HU,

NEM FIZET A KORMÁNY AZ INNOVÁCIÓS ALAPBA
„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az innovációban kiemelten érintett szakmai szövetségek tiltakoznak az ellen, hogy a kormány a 2010. évi költségvetési
tervezetben nem irányzott elő állami befizetést az innovációs alapba - mondta Szabó Gábor, a MISZ elnöke…”
WWW.COMPUTERWORLD.HU,

2009.

AUGUSZTUS

29.,

SZOMBAT

VÁLSÁGKEZELÉS FŰNYÍRÓVAL
TILTAKOZNAK A KIEMELTEN ÉRINTETT

SZAKMAI SZÖVETSÉGEK ,

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK

AMIÉRT A KORMÁNY A JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETBEN

TILTAKOZIK AZ INNOVÁCIÓS SZAKMA
„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) és az innovációban kiemelten érintett szakmai szövetségek tiltakoznak az ellen, hogy a kormány a 2010. évi költségvetési
tervezetben nem irányzott elő állami befizetést az innovációs alapba…”

NEM IRÁNYZOTT ELŐ ÁLLAMI BEFIZETÉST AZ INNOVÁCIÓS ALAP-

UJSZO ONLINE,

2009. AUGUSZTUS 28., PÉNTEK
TÚLJUTOTT A VILÁG A VÁLSÁG MÉLYPONTJÁN ?
„…A válság következménye, hogy a magyar kormány
nem kívánja teljesíteni befizetését jövőre az innovációs
alapba, ezt a szakmai szervezetek sérelmezik. A Ma-

BA

„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) közleménye
szerint a szakmai szövetség megdöbbenéssel értesült
róla, hogy az Országgyűlés előtt fekszik egy törvényjavaslat, amely a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
forrásai között megszüntetné a költségvetési hozzájárulás a gazdasági társaságok által befizetett összeghez
kötött, kötelező mértékét. A MISZ információi szerint a
2010. évi költségvetés tervezetében az előterjesztő a
jogszabály szerint esedékes 25 milliárd forint állami
támogatás helyett pontosan 0 forintot javasol…”
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MR1 - KOSSUTH, DÉLI KRÓNIKA, 2009.

AUGUSZTUS

29.,

OLDAL

SZOMBAT

NINCS KÖZPONTI PÉNZ
„…Tiltakozik a Magyar Innovációs Szövetség és több
szakmai szervezet, mert a jövő évi költségvetési tervezetben nem irányzott elő állami befizetést az innovációs
alapba a kormány…”

„…A frakcióvezető nem erősítette meg például azt a
szakmai körökben nagy felháborodást kiváltó értesülést
sem, hogy a kormány a tervezetben semmilyen befizetést nem irányzott elő az Innovációs Alapba…”
STOP.HU,

FIDESZ :

MAGYAR HÍRLAP ONLINE, 2009. AUGUSZTUS 29., SZOMBAT
NINCS KÖZPONTI PÉNZ
INNOVÁCIÓS ALAP
MAGYAR NEMZET, 2009.

AUGUSZTUS

29.,

SZOMBAT ,

13.

OLDAL

HÉT SZERVEZET A KORMÁNY ELLEN
„…Hét civil szervezet tiltakozott tegnap a kormány legújabb értelmetlen megszorító ötlete ellen. A kabinet
ugyanis kivonná az állami hozzájárulást az innovációs
alapból, ami a szakma szerint óriási károkat okozna…”
NÉPSZABADSÁG, 2009.

AUGUSZTUS

29.,

SZOMBAT ,

15.

OLDAL

LENULLÁZHATJA A K+F-ET A JÖVŐ ÉVI BÜDZSÉ
„…Kongatják a vészharangot a hazai innovációban leginkább érdekelt szakmai szervezetek…”
MAGYAR NEMZET, 2009.

AUGUSZTUS

29.,

SZOMBAT ,

17.

OLDAL

SZABADALOM VAN, PÉNZ NINCS
TÖBB MINT NYOLCVAN CÉG GYÁRTJA

ILLEGÁLISAN A MAGYAR

2009. AUGUSZTUS 29., SZOMBAT

ELFOGADHATATLAN AZ INNOVÁCIÓ ÁLLAMI TÁMOGATÁ-

SÁNAK ELTÖRLÉSE

„…Előzőleg Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség(MISZ) elnöke sajtótájékoztatón közölte, a MISZ és
az innovációban kiemelten érintett szakmai szövetségek
tiltakoznak az ellen, hogy a kormány a 2010. évi költségvetési tervezetben nem irányzott elő állami befizetést az innovációs alapba…”
INFOVILAG.HU, 2009. AUGUSZTUS 29., SZOMBAT
K+F+I: MEGÚJULUNK, VAGY MORZSÁKÉRT GÜRCÖLÜNK?
„…2009 Európában a kreativitás és az innováció éve.
És mit hoz a jövő? Az innovációban érdekelt szervezetek
attól tartanak, hogy 2010-ben nem jut költségvetési
pénz az innovációs alapba. Rémhír? Vagy már nem is
fontos, hogy a fejlett országok útján járjunk?...”
ITBUSINESS.HU,

2009. AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ
KORMÁNYZÁR
„…Júniusban változatlan maradt ugyan az Innovációs
Alapról szóló törvény, de a kormány ismét kihúzta az
innováció támogatását. Huszonötmilliárd forint mínusz...”
VILÁGGAZDASÁG, 2009.

AUGUSZTUS

31.,

HÉTFŐ,

1+2.

TALÁLMÁNYT

OLDAL

„…Kínában már ezrével gyártják a Gaus kereket, a
világszerte osztatlan sikernek örvendő magyar találmányt. Tervezői, Gőczey András és Ungár Soma mindeddig szinte alig láttak pénzt a haszonból. Nincs olyan
bank, amelyik pénzt áldozna a találmány hazai gyártására…”

LENULLÁZÓDHAT AZ INNOVÁCIÓ
„…Hangzatos jelszavakból nem volt hiány, a tettek
azonban, úgy tűnik, elmaradnak - mondja Szabó Gábor
a Magyar Innovációs Szövetség elnöke annak kapcsán,
hogy a jövő évi büdzsé tervezetében nincs pénz innovációra...”

Várható események
Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökségek III. országos találkozója
A DDRIÜ Nonprofit Kft. szervezésében Pécs (az MTA Pécsi Akadémiai Bizottságának Székháza) ad otthont a magyarországi regionális innovációs ügynökségek harmadik országos találkozójának, 2009. szeptember 10-11-én. A
szakmai munka során napirendre kerül a RIÜ-k első éves működésének kiértékelése, de emellett szó lesz a következő évre való felkészülésről is.
Program
2009. szeptember 10.
13:00
Köszöntők: Feigli Ferenc, a Dél-Dunántúli Regionális Tanács elnöke; Dr. Gábriel Róbert, a Pécsi Tudományegyetem rektora; Dr. Csopaki Gyula , az NKTH elnöke
13:20
RIÜNET tanácskozás – A RIÜ-k 2008/2011. év pályázat első munkaszakaszának tapasztalatai (NKTH és
RIÜ szemmel); Dr. Lippényi Tivadar, regionális elnökhelyettes és NKTH, RIÜ vezetők, munkatársak
17:00
Látogatás a DDKKK ZRT. (Dél-Dunántúli Kooperáció s Kutatási Központ) Pannon Lézer Központjában
(Pécs, Móra F. u.); bemutató: Dr. Sánta Imre , professzor
18:00
Utazás autóbusszal Villányba (vacsora és borkóstoló)
2009. szeptember 11.
9:00
Közös gondolkodás a második munkaszakasz feladatairól és a RIÜNET együttműködés lehetőségeiről
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További információ: Kocsis Tamás, ügyvezető igazgató, Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség: e-mail:
tamas.kocsis@ddriu.hu, tel.: 72/511-676.

MENTA 2009 – Kreativitás és innováció - Vision 2014/2020
2009. szeptember 17-18-án, Herceghalmon, a Hotel Abacusban rendezi meg az Informatikai Vállalkozások Szövetsége a MENTA 2009 konferenciát, „Kreativitás és innováció - Vision 2014/2020” alcímmel.
A konferencián európai és magyar példákon keresztül azokra a kérdésekre keresik a választ, hogy mi az innováció
és a kreativitás szerepe egy olyan gyorsan fejlődő és multiplikátor hatású iparágban, mint az informatika; a képzelet,
az alkotás, az újítás, a vállalkozó szellem - azaz a kreativitás és innováció - hogyan katalizálja a gazdasági fejlődést és
növekedést.
A MENTA konferencia előestéjén, 2009. szeptember 16-án, 19 órától üzleti vacsora lesz Varga István, nemzeti
fejlesztési és gazdasági miniszterrel, a MENTA helyszínén.
Tervezett program
szeptember 17.
Vision 2014 – Merre tart Magyarország az információs társadalom és gazdaság építésében? – IKT
országprogram:
9:30
Köszöntő; Keresztesi János, elnök, IVSZ
9:40
Vitaindító előadás: Országstratégia – science fiction vagy valóság?; Veréb Elemér, ügyvezető, Provice Kft.
10:10 Az IVSZ IKT stratégiája és prioritásai; Papp Péter, elnökségi tag, IVSZ
10:40 Kerekasztal-beszélgetés; résztvevők: Dr. Baja Ferenc , MSZP, Nyitrai Zsolt, FIDESZ, moderátor:
Kürti Sándor, elnök-vezérigazgató, Kürt Zrt.
Vision 2020” – Merre tart Európa az információs társadalom és gazdaság építésében?
13:30 Vision 2020 - Towards Global Leadership in the Digital Economy- Bridget Cosgrave, CEO DIGITALEUROPE
14:00 Portugál ICT stratégia - "best practice" előadás
14:20 Kerekasztal-beszélgetés EU szakértőkkel; felkért résztvevők: Dr. Iván Gábor , szakállamtitkár,
Külügyminisztérium, Kolossa Tamás, nemzeti szakértő, Európai Bizottság, Köteles Bernadett,
tárcakoordinátor MEH EKK, Bóna Ákos, elnökségi tag, IVSZ, moderátor: Gacsal József, alelnök, IVSZ
Mitől sikeres egy vállalkozás?
15:40 "best practice" előadás az informatika határterületéről; Dr. Remzs ő Tibor, Thalesnano
16:00 Kreativitás és innováció a magyar vállalkozásokban; Polgárné Májer Ildikó, elnök-vezérigazgató, Valdeal Zrt.
16:20 "best practice" előadás; Kovács László, ügyvezető igazgató, PONT Rendszerház
16:35 Kerekasztal-beszélgetés: Az ötlettől a források megteremtésén át a piacra jutásig - avagy mi minden kell
egy sikeres vállalkozáshoz?; résztvevők: Bálint Ákos, főigazgató, NFÜ, Dr. Vass Ilona , alelnök, NKTH, Süveges-Szabó László, üzletfejlesztési igazgató, ITD Hungary Zrt., Bakács András, NFGM, moderátor:
Reszler Ákos, az IVSZ tiszteletbeli elnöke
szeptember 18. péntek
Gazdasági kitekintés, vállalkozásfejlesztési gazdasági workshopok
9:00
"Fair Business a korrekt üzletért" a minősítő rendszer bemutatása: Az Információs Társadalmi
Felhasználóvédelmi Iroda (Infomediator) előadása
9:40
Pályázati lehetőségek: Pályázati lehetőségek innovatív vállalkozásoknak - Dr. Szabados Zsuzsa , NFÜ Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága
10:00 Kérdések és válaszok
11:00 Hosszú kilábalás Magyarországon? – Dr. Kupa Mihály
11:30 Gödörből nézve- Hol a vége? – Heim Péter, Atticus Investments Zrt.
12:00 Adózás 2009-2010 - Dr. Karácsony Imréné , szakállamtitkár, Pénzügyminisztérium
12:20 Kerekasztal-beszélgetés az előadókkal és az APEH szakértőjével, Dr. Papp István , főosztályvezetővel (Ügyfélkapcsolati és Tájékoztatási főosztály)
Jelentkezési határidő: 2009. szeptember 14. További info rmáció: http://www.ivsz.hu/menta

Keretprogram Fórum 2009
A TéT Alapítvány egész napos rendezvényt szervez ”Keretprogram Fórum 2009” címmel 2009. szeptember 17-én,
10 órai kezdettel, a Budapesti Olasz Kultúrintézet Dísztermében (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8., földszint).
Az NKTH pályázati támogatásával megtartott rendezvény az Európai Unió 6. Keretprogramja (FP6) általános lezáró
értékelésével és a 7. Keretprogram (FP7) eddig eltelt időszakának elemzésével, valamint az FP7-ben bevezetett
pályázási változások, egyszerűsítések ismertetésével foglalkozik külföldi és hazai szakértők segítségével.
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A konferencián történő részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. Regisztráció: www.tetalap.hu/fpforum/
A jelentkezés határideje: 2009. szeptember 14.
További információ a 214-7714 telefonszámon, vagy a tetalap@tetalap.hu e-mail címen kérhető.

65. Őszi Nemzetközi Műszaki Vásár, Plovdiv
2009. szeptember 28. és október 3. között 65. alkalommal rendezik meg a bulgáriai Plovdivban az Őszi Nemzetközi Műszaki Vásárt. Az esemény 9 szakvásár gyűjtőrendezvénye, Bulgária egyik legfontosabb gazdasági központjának,
a 340000 lakosú Plovdiv, sőt egész Bulgária legrangosabb gazdasági-kereskedelmi eseménye.
A rendezvény tematikája, illetve a szakkiállítások sora:
- INFOTECH, PC WORLD: informatika, számítástechnika,
- ELTECH: elektronika, elektrotechnika,
- STROYTECH: építőipar, épületgépészet, bels őépítészet,
- MACHINE BUILDING: gépipar,
- ENECO: energetika, gázipar,
- AUTOTECH: logisztika - szállítmányozás, járműalkatrész,
- MOTOR SHOW: járműipar,
- CHEMICAL INDUSTRY: vegyipar, m űanyagipar,
- AQUATECH: vízügyi technológiák, környezetvédelem.
Tavaly 46 országból 3209 kiállító jelent meg több mint százezer négyzetméteres területen 124543 regisztrált
látogató előtt. Tavaly – nemzeti bemutatkozás formájában – 30 magyar cég, vállalkozás megjelenését szervezte
nettó 660 négyzetméteren. Idén először Magyarországot, mint partnerországot vesz részt a rendezvényen.
Az idei kiállításon való részvételt az ITD Hungary Zrt. támogatja: a területdíjat, valamint a kiállító cégek alap katalógusbeiktatását, partnerkeresést, szakmai programokat 100 %-ban, a standok építési költségét 50 %-ban fedezi.
Csak magyar termék, szolgáltatások bemutatása lehetséges. Magyar terméknek minősül az a termék, amelyet
Magyarországon állítottak elő, a belföldön hozzáadott érték meghaladja a termelői ár 51%-át.
A kiállítás részvételi díja támogatott áron: a belső területen: 26200 Ft/m2, a külső területen: 10600 Ft/m2. A
kiállító cégek számára, amennyiben a Magyar Innovációs Szövetség tagjai, önálló standépítéssel 22000Ft/m2 a
területdíj.
Az árak az alábbiakat tartalmazzák:
- kulcsrakész stand (belső területen)
- ingyenes katalógus, kiállítói belépő és cégenként 1 parkoló
- reprezentáció biztosítása (üdítőital, kávé, édes- és sóssütemény)
- kollektív megjelenéshez kapcsolódó reklám- és üzleti akcióban való részvétel
- szakmai programokban való ingyenes részvétel.
Amennyiben egy cég nem szeretne standdal részt venni, akkor a cégnek lehetősége van az ITDH Zrt. információs
standján (maximum 1 vitrinben 1 polc) áruval, prospektusokkal és tárgyalási lehetőséggel részt venni 50000 Ft+
Áfa árért. A kiállításra az ITD Hungary Zrt. kollektív standján megjelenő magyar kiállítókról külön standkatalógust
készítenek.
Jelentkezés: Mac-Line Hungary Kft (www.macline.hu) 6726 Szeged, Fürj u. 92/b Tel/fax: +36-62/430-861,
Azbei Kinga: macline.kinga@ekopark.hu, 20/937-4346

HVG Állásbörze
Október 15-16. között immár ötödik alkalommal kerül megrendezésre a HVG Állásbörze a SYMA Rendezvényközpontban. A rendezvény a korábbiakban megszokott állás- és képzési ajánlatok mellett, idén a Mérnök Napok programjai és nemzetközi lehetőségek közül is válogathatnak majd az érdeklődők.
A Mérnök Napok programsorozat keretein belül izgalmas és hasznos szakmai programokat, találmány-kiállítást,
előadásokat, mérnök-versenyt és a kiállítók technológiáját, termékeit bemutató szakmai kiállítást terveznek a szervezők, melyek révén a leendő mérnökök számára kézzel foghatóbbá válhatnak szakmájuk egyes területei.
A sikeres karrierutakat bemutató szakmai előadások megszervezésében a Magyar Innovációs Szövetség működik
közre. A szervezők 2009. szeptember 25-ig várják azoknak a jelentkezését, akik a rendezvényen kiállítóként, valamint a Mérnök Napok programjain ajánlataikkal szeretnének megjelenni.

17

18

Várható események

Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

A börze másik újdonsága a Nemzetközi Tér, ahol nemzetközi állás- és képzési ajánlatokat, külföldi szakmai gyakorlati
lehetőségeket, csereprogramokat, külföldi ösztöndíjakat kínáló szervezetek, vállalkozások megjelenését várják a
szervezők.
További információk a börzéről: www.hvgallasborze.hu, info@hvgallasborze.hu, tel.: 787-5987.

FP7 – pénzügyi és projekt menedzsment kurzus
2009. október 15-16-án FP7 pénzügyi és projekt menedzsment kurzust szerveznek Budapesten, a Hotel Novotel
Danube szállodában.
A résztvevők kéthetes ingyenes hozzáférést is kapnak a szervező Európa Media e-learning anyagaihoz az FP7 javaslatok kidolgozásával és projektek menedzsmentjével kapcsolatban. Modulok:

-

európai uniós finanszírozás 2007-2013,
FP7 alapok: az FP7 vezérelveinek megértése,
szerződések tárgyalása,
projekt menedzsment,
az FP7 projektekhez kapcsolódó pénzügyi kérdések,
jelentés és ellenőrzés.

A kurzus díja a szeptember 18-ig jelentkezőknek 990 euró + ÁFA, utána 1490 euró + ÁFA.
További információ: http://www.eutraini ngsite.com/training_details.php?id=63

7. Európai Öko-innovációs Fórum
2009. november 23-24-én kerül megrendezésre Koppenhágában a 7. Európai Öko-innovációs Fórum "Adaptáció a
klímaváltozáshoz az öko-innováción keresztül" címmel, az ENSZ decemberi klímakonferenciájához kapcsolódva.
Az öko-innováció kiemelt szerepe van a klímaváltozáshoz történő adaptációban, a konferencia alkalmat ad arra, hogy
a szakpolitikusok, üzletemberek, kutatók találkozzanak és megvitassák a problémákat az öko-innováció rendkívül
gyorsan fejlődő területén. Néhány kiemelt konferencia téma:
- innováció alkalmazása az adaptáció kihívásának való teljes körű megfelelés érdekében,
- leckék az innovációról a koppenhágai vízgazdálkodásban,
- új innovációs kapacitások és keretprogramok létrehozása a hatékony adaptáció megvalósulásának érdekében.
További információ: http://web.kvvm.hu/kornytech/

2. ISPIM Innovation Symposium
2009. december 6-9. között rendezi meg New York-ban az International So ciety for Professional Innovation
Management (ISPIM) a 2. ISPIM Innovation Symposium elnevezésű konferenciát, melynek alcíme „A fellendülés ösztönzése – az innováció menedzsment feladata”.
A szervezők 2009. szeptember 13-ig várják a jelentkezőket a következő témákban:
együttműködés és nyílt innováció;
innováció finanszírozás;
innovatív üzleti modellek;
innováció és szellemi tulajdon;
innovációs stratégia a gazdasági fellendülés érdekében;
innovációs gyakorlatok beépítése az oktatásba;
az innováció menedzselése a fellendülés ösztönzése érdekében;
az innováció mérése és menedzselése;
az innováció folyamatai és eszközei;
az innováció hálózatai és régiói;
szervezési kreativitás és ötletgyártás;
oktatás és vezetői képességek az innovációban.

-

További információ: http://www.sympos ium.ispim.org/index.php/home/call
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Az Év Mentora Díj – meghosszabbított jelölési határidő
A Mentor Magazin és együttműködő partnerei „Az Év Mentora Díj – 2009” és Pedagógusfesztivál címmel országos
felhívást tettek közzé. „Az oktatás-nevelés-képzés minden szintjéről, az óvodától kezdve a középiskolán és felsőoktatáson át a felnőttképzésig keresik a legsokoldalúbb, legkreatívabb, innovatív pedagógusokat, akik az új kor új nevelői
eszményét testesítik meg. Az átalakuló szakmát jelképezi a díj neve is.”
Jelölni, ill. jelentkezni a meghosszabbított határidőnek megfelelően 2009. szeptember 30-ig lehet. A kiírás feltételeiről, valamint a jelölések módjáról részletes információ „Az Év Mentora Díj – 2009” honlapján olvasható:
www.mentordij.eu; www.mentordij. hu; www.mentormagazin.hu.

Az MKME Év Vállalata Díj 2009
A Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (MKME) 2009. október 8-án, a Gerbeaud Házban rendezendő, díjátadó fogadás keretében 12. alkalommal ítéli oda az MKME Év Vállalata Díjat, amely a kockázati tőke iparág elismerését fejezi ki a kimagasló gazdasági teljesítményt nyújtó hazai vállalkozásoknak.
A pályázat célja, hogy az MKME és a kockázati tőke iparág elismerését fejezze ki azon vállalatok felé, amelyek leginkább megtestesítik a gazdaság mozgató rugóját képző vállalkozói szellemet, az újításra, alkotásra és fejlődésre való
törekvést. A díjazott példáján keresztül az MKME, a vállalati menedzsment és a kidolgozott stratégia, valamint –
ahol bevonásra került – a kockázati és magántőke sikerhez történő hozzájárulására szeretné felhívni a figyelmet.
A Díj nyerteseinek kiválasztására szolgáló kritériumrendszer összeállításakor az MKME célja a lehetséges pályázók
körének szélesítése, illetve a díjazott átlátható és igazságos kiválasztása volt. Az MKME a lehetséges pályázók körét
azzal is kívánja szélesíteni, hogy nemcsak olyan vállalatok pályázhatnak, akik már vontak be fejlődésükhöz kockázati
és magántőkét, hanem olyanok is, akik kockázati és magántőke befektetések potenciális célvállalatai lehetnek. A Díj
odaítélésekor figyelembe vett szempontok a következők:
- a vállalat irányításában és működésében tapasztalható-e a vállalkozói szellem, az értékteremtésre való törekvés,
a hosszú távú, üzleti szemlélet és a sikerre való alkalmasság;
- a menedzsment vezéralakjainak vállalatvezetési, stratégiai és menedzsment képessége;
- az üzleti stratégia minősége, az annak megfelelő vállalatirányítási rendszer és szervezeti felépítés, a növekedési
lehetőségek felismerése és kihasználása, illetve az üzleti tőkebefektetéssel való tényleges, vagy potenciális kapcsolat értékelése;
- a tőkejuttatás (megtörtént, vagy tervezett) valamely formájának szerepe a vállalat dinamikus fejlődésében;
- a vállalat gazdasági teljesítménye, iparági szerepe, az eredményesség mögötti sikertörténet, és annak üzenete
más vállalatvezetők irányába.
Bármely, a nevezési feltételnek megfelelő, Magyarországon bejegyzett vállalkozás pályázhat a Díj elnyerésére, a
következő kategóriákban:
- Kis- és középvállalatok (KKV-nak minősül az a vállalkozás, amelynek összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél
kevesebb, és éves nettó árbevétele legfeljebb 5 milliárd Forint);
- Nagyvállalatok (Az a vállalat, amely 250 főnél magasabb foglalkoztatotti létszámú, és 5 milliárd Forint összegnél
magasabb éves árbevételű vállalat).
A jelöltek közül kategóriánként az öt legalkalmasabbnak tartott pályázót egy prominens gazdasági szakemberekből, a
gazdasági sajtó, az innováció és az MKME képviselőiből álló bizottság választja ki a MKME Elnöksége jóváhagyásával.
A győztesek nevét a díjátadó ünnepségen hozzák nyilvánosságra. A Díjra érdemes vállalatot bárki jelölhet, vagy bármely vállalat maga pályázhat. A vállalattal kapcsolatos nevezési feltételek:
- 2009. december 31-ig már legalább két éves múlttal kell rendelkezni,
- Magyarországon bejegyzett, vagy tényleges termelést folytató, magyar székhellyel/telephellyel rendelkező vállalat,
- a jelölt vállalatnak tényleges működési és értékesítési múlttal, valamint realizált bevételekkel kell rendelkeznie,
- üzleti tervek vagy piac által még meg nem erősített koncepciók nevezése kizárt,
- a nevezés a kettő részből álló regisztrációs lap MKME irodába történő visszaküldésével történik.
A jelöléseket, nevezéseket e-mailen küldhetik el a hvca@hvca.hu címre 2009. szeptember 29-ig (kedd). Tárgynak az
„MKME ÉVD 2009 Pályázat” szíveskedjenek megjelölni. Pályázati (Regisztrációs) lap letölthető: www.hvca.hu
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2009. évi Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díj
Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával pályázatot hirdet a 2009. évi Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díj elnyerésére.
A díj elnyerésére pályázhat bármely, a dél-dunántúli régióban telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet, mely
kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termék, új eljárás, új innovatív szolgáltatások értékesítése, létrehozása,
bevezetése) jelentős hasznot ért el. Az innováció kiindulási alapja kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, knowhow alkalmazása, technológia-transzfer stb. lehet. Az ifjúsági díj esetében a kiemelkedő innovációs ötletet (új termék, új eljárás, új szolgáltatás), annak megvalósíthatóságát, piacképességét, társadalmi hasznosságát díjazzák.
A pályázás kétféle módon valósulhat meg. Az innovációs projektet megvalósító önmaga adja be pályázatát, vagy
valamely jelölő szervezet javasolja a díjra. Jelölő szervezet bármely olyan szervezet, intézmény lehet, amely üzleti
kapcsolatban nem áll a jelölttel.
Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:
- magán-, mikro- és kisvállalkozás;
- közepes-, és nagyvállalat;
- agrárvállalkozás;
- egészségipari vállalkozás;
- innovatív ifjúsági díj;
- kamarai díj – meghívásos pályázat.
Ezeken a díjakon felül kiosztásra kerül egy egyéni díj, melyet a DDRIÜ Nonprofit Kft. terjeszt be és a bírálóbizottság
hagy jóvá. A díjat egy olyan, Dél-Dunántúlon tevékenykedő személy kaphatja meg, aki sokat tett a régió gazdasági
fejlődéséért, kiemelt tekintettel az innovációs aktivitás pozitív alakulására.
A pályázók közül minden kategóriában 1-1 pályázó nyeri el a Dél-dunántúli Régió Innovációs Díjat, melynek tényét
jogosult üzleti dokumentumain, reklámanyagain feltüntetni. A Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
Nonprofit Kft. lehetőséget biztosít a nyertes projektek bemutatására a hírlevelében, illetve a honlapján. A díj Zsolnay
díszmakett, valamint díszpecséttel ellátott oklevél, valamint az Ifjúsági Díj kategóriában 250000 forint pénzjutalom.
A pályázatokat személyesen, vagy postán lehet benyújtani 2009. szeptember 30-ig. További információval és az
adatlappal a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. munkatársai szolgálnak: Prágay-Szabó
Orsolya (orsolya.szabo@ddriu.hu) és Bedőné Károly Judit (judit.karoly@ddriu.hu), telefon: 72/511-676 A pályázással kapcsolatos részletes tudnivalókat a www.ddriu.hu weboldalról letölthető pályázati felhívás tartalmazza.

A HÍRLEVÉL MEGJELENTETÉSÉT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (NKTH)

Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

TÁMOGATTA.
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