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ÖSSZEFOGLALÁS  
 

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
 
A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) 1990. december 14-én 30 innovációban érdekelt szervezet 
alapította. A Szövetség az innováció területén működő különböző szervezeteket, intézményeket 
integráló szakmai és érdekvédelmi Szövetségként jött létre, alapvető célkitűzésnek tekinti az innováció 
gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének növelését. Tevékenysége, valamint a 
tagintézményeivel való kapcsolata alapvetően két önálló, de egymással szoros kapcsolatban lévő 
rendszerben valósul meg: 
- szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés 
- innováció élénkítését támogató akciók, rendezvények, szolgáltatások. 
 
2009-ben közvetlen taglétszámunk 302-ről 308-ra bővült, a tagszövetségek révén csatlakozott ún. 
„közvetett” tagok száma 397-ről 468-ra nőtt. A Magyar Innovációs Szövetségbe a 2009. évben 27 új 
tag lépett be, ugyanakkor 21 megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt kilépett. A tagok az 
esedékes tagdíjak 90%-át (a budapesti tagok 93%-ot, a régiós tagok 84%-ot) fizették be, mely 
hasonló az előző évi tagdíjfizetési arányhoz. 
 
Az Elnökség 2009-ben 6 alkalommal ülésezett. A testület figyelemmel kísérte a Szövetség működését, 
koordinálta a képviseletek és tagozatok munkáját, ellenőrizte a Titkárság működését. Döntött a programok 
kérdéseiben és jelentős kérdésekben megfogalmazta a Szövetség állásfoglalásait. Érdekérvényesítő 
tevékenysége során a hazai K+F, ill. innovációs tevékenységgel kapcsolatban a 2009. évben 29 
alkalommal adott ki véleményt, állásfoglalást a Szövetség, melyeket az illetékes állami szerveken kívül sok 
esetben a közvéleménynek is eljuttattunk. Kiemeljük, hogy 2009-ben sikerült két, nagy jelentőségű, a 
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapot hátrányosan érintő törvénymódosításra is felhívnunk mind 
a szakma, mind a közvélemény figyelmét, melynek eredményeként a javaslatok elvetésre, ill. 
módosításra kerültek. 
 
Képviselőinken, megbízottainkon keresztül közvetlenül is próbáltuk tagvállalataink érdekeit, a Szövetség 
véleményét képviselni mintegy 30 testületben, pl. a Kutatási Technológiai és Innovációs Tanácsban, a 
Magyar Akkreditációs Bizottságban, a Versenyképességi Tanácsban. Tisztségviselőink és vezető 
képviselőink 29 országos szakmai rendezvényen, konferencián tartottak előadást, illetve fejtették ki 
véleményüket. 
 
Mind emellett számos közhasznú szervezetben, alapítványban, kuratóriumban működünk közre. 
Alapító társtulajdonosként és szakmai befektetőként közel 20 innovációs szervezet létrehozását 
segítettük.  
 
A MISZ Választmánya az alapszabálynak megfelelően két alkalommal tartott ülést, és tudomásul vette 
a Szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szóló Elnökségi beszámolókat. Ezen túlmenően:  
- a november 4-ei ülésen Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter „Innováció és 

versenyképesség” címmel tartott előadást. 
- Szövetségünk az üzleti tanácsadás, illetve a biotechnológia területén egy-egy elemzést készített, 

felvázolva ezen ágazatok K+F+I és tudásmenedzsment modelljét és stratégiáját, valamint ennek 
oktatási ágazatban való hasznosíthatóságát, melyet a december 2-ai ülésen ismertetett. 

 
Tagozataink önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. A MISZ Innovatív KKV 
Tagozata az Európai KKV Hét rendezvény-sorozat keretében programot szervezett 2009. május 13-
án „Innovatív ötlettől a vállalkozásig” címmel. 
 
Szövetségünk regionális képviseletei az elmúlt évben is komoly szerepet vállaltak a régiók innovációs 
potenciáljának növelésében. A képviseletek jelentős szerepet játszanak a MISZ országos akcióihoz, 
minisztériumi programokhoz kapcsolódó információ terjesztésében is. Ezt elsősorban közvetlen 
kapcsolataik, valamint egyetemi előadások, tájékoztatók stb. révén teszik. 
 
A Szövetség Hírlevele 23 alkalommal jelent meg 2009-ben, elektronikusan, ill. nyomtatott formában. 
A lap legtöbbször 20-24 oldalas terjedelemben készült, így összesen több mint 500 oldal információt 
közvetítettünk. Jelenleg több mint 2000 címzetthez juttatjuk el e-Hírlevelünket, a nyomdai változatot 
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pedig 180-an kapják kézhez. Az elektronikus formára a www.innovacio.hu portálunkon bárki 
térítésmentesen regisztrálhat.  
 
A Magyar Innovációs Szövetség Tudományos Hasznos Emberi (THE) című nagyszabású 
tehetségkutató és tudománynépszerűsítő programja újabb szakmai elemekkel bővült a 2009-es 
évben. A Program keretében hirdettük meg a „TeHEtséges vagy?” c. online országos középiskolai 
természettudományi versenyt, melyre közel kétezer középiskolás diák jelentkezett, A 4 alkalommal 
megjelent, országos terjesztésű magazin és a 15 helyszínen megrendezett roadshow (5000 diák 
résztvevővel) nagy sikert aratott nemcsak a diákok, hanem a tanárok körében is.  
 
Több ismert, országos jelentőségű, innovációt népszerűsítő rendezvényt szerveztünk a 2009. évben: 
- a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyt, melyre 86 pályázat érkezett. 

47 pályázat elfogadása után a fiatal kutatók 43 pályázatot dolgoztak ki és nyújtottak be. A 2009. 
május 19-én megtartott ülésén a bírálóbizottság 3 első, 3 második, 4 harmadik, illetve 1 
különdíjat ítélt oda. 2009-ben nyolc nemzetközi versenyen, ill. rendezvényen 19 fiatal részvételét 
biztosította Szövetségünk.  

- a Magyar Innovációs Nagydíjat, mely a 2009. évben is jelentőségének megfelelően zajlott. Dr. 
Sólyom László köztársasági elnök által átadott Nagydíjat a Robert Bosch Power Tool Elektromos 
Szerszámgyártó Kft. kapta meg az általa kifejlesztett és gyártott "UNEO az első lítium ionos 
fúrókalapács" c. innovációért. A díjátadásra 2009. március 27-én került sor az Országházban. 

- az immár negyedik alkalommal, NOVATech.Com címmel meghirdetett Innovációs Technológiai 
Üzleti Terv Versenyt, az USA-beli “Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge” program 
részeként. A legjobb két magyarországi üzleti terv részt vehetett, a közép- és kelet-európai 
regionális döntőn Tel Avivban. 

- a 18. „Harsányi István-díj” pályázatot, kutatási ösztöndíj elnyerésére az innováció menedzsment 
területén. A bírálóbizottság tizenkét pályázót, ill. magas színvonalú munkáját részesítette díjban. 

 
Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket, programjainkat a 
közvéleménnyel is megismertessük. Növeltük elismertségünket – a hazai sajtóban rendszeresen 
szerepelt a MISZ, 2009-ben több mint 740 híradás jelent meg a Szövetség tevékenységéről.  
Gazdálkodásunk mindvégig takarékos, likviditásunk megfelelő volt, kiadásaink nem haladták meg 
bevételeinket. 
 
A szakmai tevékenységek és a rendezvények szervezésében, menedzselésében a Szövetség 
Titkársága kiemelkedő munkát végzett 2009-ben is. Úgy gondoljuk, hogy Szövetségünk a fentiek, ill. a 
mellékelt részletes írásos beszámoló alapján a 2009. évben is eredményesen dolgozott. Az 
innovációbarát gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében tett erőfeszítések alapján 
sikerült elérni, hogy Szövetségünknek és tagjainknak legyen beleszólása a gazdaság működési 
feltételeinek alakításába.  
 
 
Budapest, 2009. december 

 
 

 
Dr. Szabó Gábor, elnök   

s.k. 
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BESZÁMOLÓ 
A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 

2009. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 
 
A Magyar Innovációs Szövetséget (MISZ) 1990. december 14-én 30 innovációban érdekelt szervezet 
alapította. A Szövetség az innováció területén működő különböző vállalkozásokat, intézményeket 
integráló szakmai és érdekvédelmi szövetségként jött létre, alapvető célkitűzésének tekinti az 
innováció gyorsításának támogatását, az ország innovációs képességének növelését. Ennek 
érdekében, stratégiája szerint: 
- kiemelten kell ösztönözni a gazdaság szerkezetváltását elősegítő, a vállalkozások – elsősorban az 

innovatív vállalkozások – piaci helyzetét és a versenyképességüket döntő mértékben meghatározó 
innovációt, ill. kutatást, műszaki fejlesztést, 

- javítani kell a vállalkozások pénzpiaci helyzetét, ezen belül különösen a banki hitelezés és garancia 
vállalás gyakorlását, valamint a magvetőtőke, indulótőke finanszírozás lehetőségét, továbbá 
kedvezőbbé kell tenni a jelentős hozzáadott értéket tartalmazó export finanszírozási 
feltételrendszerét, 

- biztosítani kell, ill. el kell érni, hogy 
• offenzív, a fejlődést segítő gazdaságpolitika érvényesüljön, 
• korszerű és magas színvonalú legyen az oktatás, ezen belül a felsőoktatás, 
• az innovációt ösztönző közvetlen és közvetett eszközök komplex rendszere minél előbb 
kiépüljön. 

 
A célok megvalósítása érdekében célkitűzése, hogy minél több, az innováció területén vagy azzal 
határos területen működő szervezettel alakítson ki együttműködést elsősorban azért, hogy a magyar 
gazdaságban minél nagyobb súllyal képviselhesse az innováció érdekeit. 
 
A Szövetség tevékenysége, valamint a tagintézményeivel való kapcsolata alapvetően két önálló, de 
egymással szoros kapcsolatban lévő rendszerben valósul meg: 
- szakmai érdekképviselet, érdekérvényesítés, 
- az innováció népszerűsítését elősegítő akciók, rendezvények, szolgáltatások. 
 
Érdekérvényesítő munkánk során képviselt álláspontunkat a tagintézmények véleménye, javaslatai 
alapján alakítjuk ki. Ennek alapja az információk kölcsönös és állandó cseréje, a tagozatok és régiók 
delegáltjaiból álló ad hoc szakértői bizottságok és más fórumok működtetése. 
Az innováció társadalmi elismertségét pályázatok, versenyek mellett különböző fórumok, rendezvények 
szervezésével kívánjuk növelni. 
 
 

1. SZERVEZETI ÉLET 
 
TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA 
 
2009. évben közvetlen taglétszámunk 302-ről 308-ra bővült, a tagszövetségek révén csatlakozott 
ún. „közvetett” tagok száma 397-ről 468-ra nőtt. 
A Magyar Innovációs Szövetségbe a 2009. évben 27 új tag lépett be, ugyanakkor 21 megszűnés, 
felszámolás és egyéb okok miatt kilépett. A tagok az esedékes tagdíjak 90%-át (a budapesti tagok 
93%-ot, a régiós tagok 84%-ot) fizették be, mely hasonló az előző évi tagdíjfizetési arányhoz. 
 
Az új belépők: 

1. Sendivo Zrt. 
2. Nyerges Gyula, ok. vegyész, félvezető szakmérnök, egyéni vállalkozó 
3. Pécsi Vízmű Zrt. 
4. TÜV Rheinland Akadémia Kft. 
5. Budapest Art Stúdió Alapítvány 
6. Sólyom Péter, egyéni váll. 
7. KIKK Kulturális Innovációs Kompetencia Központ Egyesület 
8. IKR Zrt. 
9. Mentor Press Hungary Kft. 
10. IND Kft. 
11. Electrolux Lehel Kft. 
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12. BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft. 
13. Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. 
14. EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft. 
15. Skirthlight Europe Kft. 
16. Pannon Novum Regionális Innovációs Nonprofit Kft. 
17. Aquaria Bt. 
18. ASELLUS Mérnökiroda 
19. MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. 
20. Analytix Kft. 
21. Alma Consulting Group Magyarország Kft. 
22. Cser Könyvkiadó és Ker. Kft. 
23. Quali-Top Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
24. Magyar Mérnökhallgatók Egyesülete 
25. J-WEB Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
26. Mind Campus Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Kft. 
27. StrateGOHungary Kft. 
 

 
ELNÖKSÉGI, VÁLASZTMÁNYI ÜLÉSEK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége a következő időpontokban tartott üléseket: január 21-én, 
február 4-én, április 15-én és szeptember 9-én, illetve a választmánnyal közösen november 4-én és 
december 2-án. 
 
A testület ülésein rendre áttekintette a Szövetség működését, koordinálta a képviseletek és a 
tagozatok munkáját, ellenőrizte a Titkárság működését. Döntött a programok kérdéseiben és 
határozott a szövetségi állásfoglalásokkal kapcsolatban. 
 
Az Elnökség a január 21-ei ülésén megvitatta a Szövetség 2008. évet lezáró, rendes közgyűlésének 
programját, és úgy döntött, hogy Hiller István, oktatási minisztert és Molnár Károly, kutatás-
fejlesztésért, innovációért felelős tárca nélküli minisztert fogja felkéri előadónak. Dr. Horváth Géza, 
regionális igazgató bejelentette, hogy a regionális képviseletet a jövőben nem tudja ellátni, utódjául 
Szépvölgyi Ákost, a Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. ügyvezető 
igazgatóját javasolta, melyet az elnökség elfogadott. 
 
A február 4-ei ülésen az elnökség javaslata alapján Deme Gábor elnökségi tagot alelnöknek, Farkas 
József, válaszmányi tagot elnökségi tagnak, Ábrahám Lászlót pedig választmányi tagnak jelölték.  
 
Az elnökség az április 15-ei ülésen egyhangúlag jóváhagyta a Szövetség 2009. évi költségvetési 
tervét, mely a bevétel-kiadás egyensúlyát irányozza elő, Valamint megvitatta a K+F-ért felelős tárca 
nélküli miniszteri pozíció megszüntetésével kialakult helyzetet, melyről egy állásfoglalást adtunk ki.  
 
A szeptember 9-ei ülésen Dr. Szabó Gábor elnök részletesen beszámolt az elnökségnek arról, hogyan 
sikerült megakadályozni júniusban azt a törvénymódosítást, mely szerint a Kutatási és Technológiai 
Innovációs Alap forrásai közül megszűnt volna a költségvetési hozzájárulás eddigiekben 
meghatározott, a gazdasági társaságok által befizetett összeghez kötött, kötelező mértéke. Továbbá 
tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a 2010. évi költségvetés tervezetében a jogszabály szerint 
esedékes 25 Mrd Ft állami támogatás helyett nulla forintra tett javaslat ellen, Szövetségünk további 
hat szakmai szervezettel közösen eredményesen tiltakozott, s elérte, hogy a költségvetésben 20 Mrd 
Ft-ot irányoztak elő. Az ülésen az elnökség kiegészítéssel elfogadta a Magyar Innovációs Szövetség 
első félévi gazdálkodásáról szóló kimutatást. 
 
A MISZ választmánya két alkalommal tartott ülést – az elnökséggel összevontan – és tudomásul vette 
a Szövetség munkájáról és gazdálkodásáról szóló beszámolókat. Ezen túlmenően:  
 
- a november 4-ei ülésen Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter „Innováció és 

versenyképesség” címmel tartott előadást, melyben ismertette a jelenlegi magyar innovációs 
rendszert, valamint a kormány átfogó válságkezelő politikáját. Végezetül pedig a Magyarországon 
működő vállalkozások innovativitásáról, illetve a pénzügyi és gazdasági világválsággal kapcsolatos 
reakciójuk alapján besorolt helyükről láthattak az érdeklődök néhány diagrammot. 
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- Szövetségünk az üzleti tanácsadás, illetve a biotechnológia területén egy-egy elemzést készített, 
felvázolva ezen ágazatok K+F+I és tudásmenedzsment modelljét és stratégiáját, valamint ennek 
oktatási ágazatban való hasznosíthatóságát. A december 2-ai ülésen elsőként Bucsai Kálmán, a 
Laser Consult Kft. operatív igazgatója tartott rövid összefoglalót „Az üzleti tanácsadási ágazat 
jellemzőinek és innovációs modelljének felvázolása” címmel, majd pedig Fehér Arnold, a Convincive 
Consulting ügyvezető partnere mutatta be részletesen a biotechnológiai ágazat K+F+I modelljét és 
stratégiáját. Az elkészült tanulmányokat a Szövetség részéről Frischmann Gábor és dr. Ürge 
László véleményezte. 

 
 
KÖZGYŰLÉS  
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2009. február 27-én tartotta 2008. évi rendes közgyűlését, a 
Ramada Plaza Hotelben. A közgyűlést a Szövetség elnöke, Dr. Szabó Gábor nyitotta meg. Ezt 
követően került sor a Magyar Innovációs Szövetség 2008. évi média díjának átadására, melyet idén a 
Napi Gazdaság Napi Innováció című melléklete nyert el, melyet F. Szabó Emese és Domokos László 
vett át.  
Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes, az Ericsson Magyarország Kft. vezérigazgató-helyettese 
szóbeli kiegészítést tett a 2008. évi tevékenységről szóló beszámolóhoz.  
 
A szakmai program Hiller István oktatási és kulturális miniszter „A magyarországi 
természettudományos oktatás fejlesztése” c. előadásával kezdődött. Az oktatási miniszter három 
felmérést emelt ki, amelyekben a 6-10, a 10-14 és a 14-16 éves korosztályt vizsgálták. Az 
eredmények azt mutatják, hogy az alsó tagozatosok körében mind hazai, mind nemzetközi szinten az 
első harmadban vagyunk, majd ez az állapot a középiskola végére, az egyetemi szinten a harmadik 
harmadra csúszik vissza. A magyar felsőoktatásban elsősorban természettudományos tárgyakból 
motiválatlanság és nem kellő szakmai ismeretek jellemzik a felvételizőket, illetve felvetteket. Ezen 
változtatva a miniszter hét pontban foglalta össze azt az ajánlatot, amelyet az egyes szakmai 
szervezeteknek szeretnének megtenni. 
 
A szakmai program második előadója Molnár Károly, tudománypolitikai és kutatásfejlesztési tárca 
nélküli miniszter volt, aki „Innováció és gazdasági válság” c. tartott előadást. A kutatás-fejlesztés és 
innováció – az 1929-1933 évi válság idején idézett eredmények is mutatják –, hogy a válság hosszú 
távú eszköze. A miniszter többek között kiemelte, tekintettel arra, hogy a pályázati források nagyon 
sok területről tevődnek össze, ezért feltétlenül szükséges volt egy forrástérkép létrehozása, amely 
pontosan tartalmazza a projektek, pályázatok feltételrendszerét.  
 
Farkas Józsefnek, a Sanatmetal Kft. ügyvezető igazgatójának az elnökségi tagságra, illetve Dr. 
Ábrahám Lászlónak, az NI Hungary ügyvezetőjének a választmányi tagságra történő jelölését a tagok 
titkos szavazás után támogatták. A szakmai programot követően sor került végül a Felügyelő 
Bizottság beszámolójának szóbeli kiegészítésére Papanek Gábor előadásában. 
 
A közgyűlésen 153 tagintézmény és 35 meghívott vendég vett részt. 
 
A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a Szövetség 2008. évi tevékenységéről szóló beszámolót és az 
ahhoz kapcsolódó felügyelő bizottsági jelentést, valamint egyhangúlag szavazott arról is, hogy 
maradjon a 2007. évben elfogadott tagdíjrendszer.  
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2. SZAKMAI TEVÉKENYSÉG 
 
SZAKMAI VÉLEMÉNYEK, ÁLLÁSFOGLALÁSOK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2009 januárjától az alábbi véleményeket, ill. állásfoglalásokat adta ki, 
melyeket Hírlevelünkben és az állásfoglalás jellégétől függően internetes portálunk (www.innovacio.hu) 
aktuális rovatában, illetve a jelszóval védett területen folyamatosan közreadtunk: 
 
- 2009. január 8.: Vélemény a GOP-2007-4.3 és a KMOP 1.3.3. keretében finanszírozott Új 

Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéhez  
Mester Zoltán, versenyképességért felelős szakállamtitkár úr február 11-én írt köszönőlevelében 
tájékoztatta Szövetségünket, hogy véleményünk számos pontját beépítették a pályázati 
dokumentáció végleges kiírásába.  
- 2009. január 26.: Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program, GOP-2009-1.3.1/A és a Közép-Magyarországi Operatív Program, KMOP-2009-1.1.4 
Vállalati innováció támogatása c. pályázati konstrukció tervezethez 

- 2009. január 26.: Vélemény a PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Gazdaságfejlesztési Operatív 
Program, GOP-2009-1.3.3 Vállalkozások technológiai innovációjának ösztönzése tartós beszállítóvá 
válás vagy a státusz megerősítése érdekében című pályázati konstrukcióhoz készült tervezetről 

- 2009. január 26.: A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség közös véleménye a GOP/KMOP 
pályázatok társadalmi egyeztetésével kapcsolatban 

- 2009. január 30.: Vélemény "A kutatás-fejlesztés és az innováció naprakész információs, elemző 
bázisának kialakítása" c. elemző tanulmányról 

- 2009. február 3.: Állásfoglalás a magyarországi természettudományos oktatás helyzetéről 
- 2009. február 7.: Állásfoglalás a természettudományos közoktatás javításáról 
- 2009. március 12.: A MISZ válasza az NFGM-nek a MISZ január 8-án kiadott véleményével 

kapcsolatban az Új Magyarország Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírás-tervezetéről 
- 2009. március 25.: Vélemény a Kritikus Infrastruktúra Védelem Nemzeti Programról szóló Zöld 

Könyvről 
- 2009. március 31.: Észrevételek a 2009-2014 közötti időszakra szóló Nemzeti Környezetvédelmi 

Program tervezetéről 
- 2009. április 16.: Állásfoglalás a kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri pozíció 

megszüntetésének hátrányairól 
- 2009. április 22.: Állásfoglalás a generikus gyógyszertermékek kifejlesztéséről 
- 2009. május 5.: A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja - Felhívás 
- 2009. május 26.: Vélemény a GOP/KMOP 1.1.1, GOP/KMOP 1.1.2 és a GOP 1.3.2/KMOP 

1.1.5 pályázattervezetekről  
A GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 pályázatok tervezetével kapcsolatban kettő, míg a GOP 1.3.2., KMOP 
1.1.5 pályázatok tervezetével kapcsolatban 3 javaslatunkat is elfogadták, s beépítették a kiírandó 
pályázatokba. 
- 2009. május 29.: Vélemény a lisszaboni Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi 

végrehajtása 7 és 8 irányelveiről  
- 2009. június 9.: Vélemény a GOP-2009-1.2.1. "Akkreditált innovációs klaszterek támogatása" c. 

pályázati kiírás tervezetéről  
- 2009. június 10.: A MISZ levele az IKT iparpolitikai akcióterv első verziójáról 
- 2009. június 15.: A MISZ észrevételei a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára 

készített javaslatáról  
- 2009. június 17.: A MISZ véleménye a "XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-fejlesztési 

és technológiai innovációs projektek közfinanszírozású támogatásáról" c. javaslatról 
- 2009. június 17.: Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak 
Tiltakozásunk elindított egy folyamatot, melynek eredményeként sikerült megakadályozni azt a 
törvénymódosítást, mely szerint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap forrásai közül 
megszűnt volna a költségvetési hozzájárulás eddigiekben meghatározott, a gazdasági társaságok 
által befizetett összeghez kötött, kötelező mértéke. 
- 2009. június 25.: A MISZ és az Innostart Alapítvány levele Csopaki Gyulának, az NKTH elnökének 
Dr. Csopaki Gyula, levélben válaszolt, s egyben ígéretet tett arra, hogy véleményünk azon részét, 
miszerint a pályázatot össze kellene hangolni már meglévő NKTH pályázattal, a pályázati felhívás 
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kidolgozása során figyelembe fogják venni. A további javaslataink figyelembevételére nem kaptunk 
egyértelmű ígéretet. 
- 2009. július 9.: A MISZ és a Magyar Biotechnológiai Szövetség véleménye a GOP-2009-4/3 és a 

KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok pályázati kiírásának tervezetéről  
Beérkezett észrevételeinkből 7 pontot a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Magyarország 
Tőkeprogramokba beiktatott. 
- 2009. július 30.: Vélemény a kormány részére készült előterjesztésről a Kutatási és Technológiai 

Innovációs Alapból nyújtott állami támogatások szabályairól szóló 146/2007. (VI.26) korm. 
rendelet módosításáról  

Észrevételeinkre az NFGM levélben válaszolt, melyben ígéretet tettek arra, hogy az Alap forrásai 
koncentráltabban a kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységek támogatásának irányába 
hathatnak a jövőben. 
- 2009. augusztus 28.: Innováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben  
Tiltakozásunk hatására a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről benyújtott 
Törvényjavaslatban a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál 20 milliárd forint költségvetési 
befizetés lett előirányozva, melyet az Országgyűlés el is fogadott. 
- 2009. szeptember 28.: Vélemény a "Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-

Magyarországi Operatív Program mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése" című pályázati 
konstrukcióhoz  

- 2009. november 16.: Innováció és a három ciklusú képzés Magyarországon 
- 2009. november 23.: Kérdőív a Stratégiai szempontokról a GOP akciótervek szakmai tervezéséhez 
- 2009. december 2.: Vélemény a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektek 

közfinanszírozású támogatásáról szóló tervezetről 
- 2009. december 15.: Agrárinnovációs Tagozatunk véleményezte a „Reformgondolatok a globális 

Európáról” - és a Közös Agrárpolitika jövőjének összefüggései. Milyen Közös Agrárpolitika lehet, 
illetve legyen 2013 után? című vitaanyagot 

 
 
SZÖVETSÉGI KÉPVISELETEK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség vezető képviselői 2009-ban többek között az alábbi, országos 
testületek ülésein vettek részt és képviselték az innováció érdekeit, kifejtették a Magyar Innovációs 
Szövetség véleményét, ill. növelték a MISZ ismertségét. 
 

SZERVEZET KÉPVISELŐ 
Kutatási Technológiai és Innovációs Tanács dr. Pakucs János 
Magyar Akkreditációs Bizottság Dr. Szabó Gábor, dr. Greiner István, dr. Stern 

Pál, Dr. Dimény Judit 
Nemzeti Bologna Bizottság dr. Pakucs János  
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Útiterv 
Irányító Testület 

dr. Greiner István 

Versenyképességi Tanács Dr. Szabó Gábor  
Országgyűlés Kutatási és Innovációs Eseti 
Bizottság 

dr. Pakucs János 

Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács dr. Pakucs János, Dr. Inzelt Péter 
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi 
Tulajdon Szakértői Alcsoportja 

dr. Greiner István 

”Ipari Park” cím Pályázat Bírálóbizottsága dr. Ürge László 
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége 
elnökség 

dr. Pakucs János, elnökségi tag 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs 
Szekció 

Higi Gyula, dr. Harangozó István 

Iparjogvédelmi Szakértői Testület dr. Greiner István, Dr. Blaskó Gábor 
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület dr. Marosi György, ügyvezető elnök 
Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Jamrik Péter 
Iparfejlesztési Közalapítvány Szabó Gábor 
Informatikai Érdekegyeztető Fórum Koós Attila, dr. Antos László 
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács dr. Pakucs János, alelnök, dr. Antos László 
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Bolyai-díj Kuratórium Dr. Szabó Gábor, elnök, Monszpart Zsolt 
Kármán Tódor-díj bizottsága dr. Pakucs János, elnök, Bolyky János Antal, 

Thernesz Artur, Gyulai József, Falk György, 
Dr. Mang Béla 

Gábor Dénes-díj kuratóriuma Dr. Szabó Gábor, Dr. Inzelt Péter 
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri dr. Antos László 
Új Magyarország Fejlesztési Terv 
projektjavaslatainak elbírálását végző bizottság 

Frischmann Gábor, Higi Gyula 

Védelmi Együttműködési Fórum Monszpart Zsolt, dr. Antos László 
Rendőrség Tudományos, Technológiai és 
Innovációs Tanács 

dr. Pakucs János 

GOP Monitoring Bizottság dr. Ürge László 
GOP és a Közép-Magyarországi Operatív Program 
bírálóbizottsága 

Dr. Szabó Gábor, Polgárné Májer Ildikó, Higi 
Gyula 

A hazai oktatásügyi K+F+I rendszert és fejlesztési 
lehetőségeit vizsgáló TÁMOP 3.1.1.-2.1. 
program Tanácsadó Testülete 

Dr. Papanek Gábor 

 
Ezeken a rendszeresen ülésező bizottságokon, országos testületeken kívül Farkas József, elnökségi 
tag a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület által meghirdetett „Év vállalata 2008” pályázat 
bírálóbizottságának volt tagja,  
 
 
TISZTSÉGVISELŐINK ÉS VEZETŐ KÉPVISELŐINK AZ ALÁBBI ORSZÁGOS SZAKMAI RENDEZVÉNYEKEN, 
KONFERENCIÁKON TARTOTTAK ELŐADÁST, ILLETVE FEJTETTÉK KI VÉLEMÉNYÜKET 
 
- 2009. január 16. „Felsőoktatás és a gazdaság kapcsolata” c. kamarai fórum, helyszín: Budapest, 

előadó: dr. Greiner István 
- 2009. január 29. „Üzleti Randi”, helyszín: Kecskemét, előadó: Monszpart Zsolt 
- 2009. február 3. „ELTE Innovációs Nap, „K+F pályázati lehetőségek, az MSZH szolgáltatásai” c. 

szekció”, helyszín: ELTE, szekcióvezető: dr. Antos László 
- 2009. február 7. „Konszenzus szimpózium a természettudományos közoktatásról”, helyszín: 

Debreceni Egyetem, résztvevő: Dr. Szabó Gábor 
- 2009. február 17. „A magyar kutatás-fejlesztés kapacitás teljesítményének hazai tapasztalatai, 

értékelése az európai kutatási módszertan szerint és az ebből adódó fejlesztési feladatok” című 
konferencia, helyszín: Fortuna Mátyás Hotel, Budapest, előadó: Monszpart Zsolt 

- 2009. február 11. „Innovációs a logisztikában” c. klubnap, helyszín: MTA, előadó: dr. Antos 
László, Dr. Fenyvesi László 

- 2009. február 25. Kreativitás és Innováció Európai Évének hazai nyitóeseménye alkalmából tartott 
kerekasztal-beszélgetés, helyszín: Mai Manó Ház, Budapest, résztvevő: dr. Pakucs János 

- 2009. április 24. „Sikeresség és ami mögötte van” című konferencia, helyszín: BME, előadó: 
Farkas József 

- 2009. április 28. A „Corvinus Innovációmenedzsment” című konferenciasorozatának második 
rendezvénye „Felsőoktatás és innováció” címmel, helyszín: MTA, előadó: Dr. Szabó Gábor 

- 2009. május 14. „III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából „Energia és energetika” címmel 
szervezett tudományos ülés”, helyszín: MTA Díszterme, levezető elnök: Dr. Szabó Gábor, előadó: 
dr. Thernesz Artur 

- 2009. május 20. „Kinőni Magyarországot III. – Válságkezelés innovációval” c. konferencia, 
helyszín: MTA, moderátor: dr. Pakucs János 

- 2009. május 20. „Siker kulcsa az innováció” c. félnapos konferencia, helyszín: Gazdaság Háza, 
Székesfehérvár, előadó: Deme Gábor 

- 2009. május 22-23. „Tudományos Újságírók Klubja”, helyszín: Tihany, előadó: dr. Pakucs János 
- 2009. június 2. „Nógrád Megyei Tudományos Ismeretterjesztő Egyesület”, helyszín: Salgótarján, 

előadó: Dr. Szabó Gábor 
- 2009. június 18. „Válságkezelés, költségoptimalizálás, növekedési lehetőségek innovatív 

technológiák felhasználásával” c. konferencia, helyszín: Infopark D. épület, Budapest, előadó: dr. 
Ürge László 

- 2009. június 26. „Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Kar diplomaátadója”, helyszín: Veszprém, 
köszöntő: Dr. Szabó Gábor 
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- 2009. július 6-11. „Kutató Diákok 13. Országos Konferenciája”, helyszín: Káptalanfüred, előadó: 
dr. Pakucs János 

- 2009. szeptember 17. „MKIK K+F és innováció az Európai Unióban és Magyarországon c. 
szeminárium, helyszín: MKIK, Budapest, köszöntő: Monszpart Zsolt 

- 2009. szeptember 22. „Szilícium Mező Regionális Informatikai Klaszter mint az informatikai ipar 
katalizátora az Észak-alföldi Régióban” c. konferencia, helyszín: Debrecen Egyetem, előadás: 
Monszpart Zsolt 

- 2009. szeptember 24. „Értékteremtő tehetség” c. kerekasztal-beszélgetés, helyszín: ELTE, előadó: 
dr. Pakucs János  

- 2009. szeptember 30. „65. ITM Nemzetközi Műszaki Vásár, Innovációs és Környezetvédelmi 
Nap”, helyszín: Plovdiv, Bulgária, előadó: Tzvetkov Julián  

- 2009. október 2. „Innovációs folyamatok és lehetőségek a Közép-dunántúli régióban” c. innovációs 
konferencia, helyszín: Pannon Egyetem, előadó: Monszpart Zsolt 

- 2009. október 28. „A magyar mezőgazdaság gépesítése” c. Agrár Európa Klub ülés”, helyszín: 
Pallas Páholy, Budapest, előadó: Dr. Fenyvesi László 

- 2009. november 3. „XVIII. Magyar Minőség Hét, Menedzserek Fóruma”, előadó: Monszpart 
Zsolt, helyszín: Hotel Mercure Buda 

- 2009. november 4. „Gábor Dénes Klub tehetséggondozással kapcsolatos klubülése”, helyszín: 
Makadám Mérnök Klub, Budapest, előadó: dr. Antos László 

- 2009. november 11. „Az oktatás nyilvánossága – A diploma értéke a tudomány, a munkaerőpiac 
és a karrier háromszögébe” c. Heti Válasz konferencia, helyszín: Andrássy Egyetem, Budapest, 
előadó: dr. Pakucs János 

- 2009. november 21. „European Symposium on Vascular Innovations elnevezésű konferencia”, 
helyszín: Velence Resort & Spa Hotel, előadó: dr. Ürge László 

- 2009. november 26. „A tudomány a közoktatásért, Hogyan lesz tudásalapú a 21. század 
Magyarországa?” c. tudományos ülés, helyszín: MTA Székház Díszterme, előadó: Dr. Szabó Gábor 

- 2009. december 18. „Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács évzáró ünnepi ülése”, 
helyszín: Miskolci Egyetem Egyetemi Tanácsterem, levezető: dr. Patkó Gyula 

 
Szövetségünk képviselői ezeken kívül számos konferencián, fogadáson voltak jelen résztvevőként. 
Kiemelt esemény volt Sólyom László köztársasági elnök úrnak, az elnöki programok létrehozásában 
tevékenyen résztvevők tiszteletére tartott fogadása 2009. december 9-én, a Sándor-palotában. A 
fogadáson Szövetségünket dr. Antos László, ügyvezető igazgató és Garay Tóth János, 
kommunikációs igazgató képviselte. 
 
Továbbá a Magyar-Vietnami Baráti Társaság elnökének szervezésében nov. 30-án látogatást tett 
Szövetségünknél egy ötfős vietnámi delegáció is Nguyen Dinh Hau vezetésével, aki a Tudományos és 
Technológiai Minisztérium főosztályvezető-helyettese. A küldöttséget Dr. Szabó Gábor, elnök, Deme 
Gábor, alelnök és dr. Antos László, ügyvezető igazgató fogadta. A tárgyaló felek tájékoztatták 
egymást hazájuk innovációs helyzetéről, különös tekintettel a KKV-kra, ill. a technológiai transzferre. 
 
 
TAGOZATOK  
 
A tagozatok önállóan működnek, tevékenységüket tagozati elnökök irányítják. Egyes konkrét 
feladatokra pedig ad hoc bizottságokat szerveznek. 
 
A MISZ Innovatív KKV tagozat az igényeknek megfelelően részt vett a különböző előterjesztések 
véleményezésében, illetve esetenként javaslatok kidolgozásában. Polgárné Májer Ildikó, tagozatvezető 
Brüsszelben folyamatosan képviselte az innovatív KKV-k érdekeit. 
 
A MISZ Innovatív KKV Tagozata az Európai KKV Hét rendezvény-sorozat keretében programot 
szervezett 2009. május 13-án „Innovatív ötlettől a vállalkozásig” címmel, Budaörsön, a CHIC Közép-
Magyarországi Innovációs Központban. A rendezvényen a közel 50 résztvevő áttekintést kapott az 
innováció menedzsment legfontosabb lépéseiről, az ehhez kapcsolódó kockázati tőkebefektetésekről, 
pályázati lehetőségekről és a találmányok jogi védelmének lehetőségeiről. A program délután 
projektversennyel folytatódott, ahol szakmai-befektetői zsűri előtt 7 projekt versengett az elsőségért. 
 
Szövetségünk Felsőoktatási Tagozatának internetes fóruma (http://www.innovacio.hu/felsookttag/) 
több mint egy éve üzemel. Az elmúlt időszakban a szerkesztők igyekeztek friss információkat, 
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előadásanyagokat, összefoglalókat, szerződésmintákat a fórum tagjainak rendelkezésére bocsátani. 
Változatlanul cél, hogy olyan információs bázis jöjjön létre, amellyel megkönnyítjük a tagok munkáját, 
de segíti a hallgatók, doktoranduszok eligazodását is a témában. A fórum lehetőséget biztosít arra is, 
hogy napi szinten eszmét cseréljenek, kérdéseket vitathassanak meg, esetleg egységes, pályázatokkal 
kapcsolatos véleményt fogalmazhassanak meg a tagok. A felhasználók létszáma folyamatosan nő. 
 
Agrárinnovációs Tagozatunk vezetője, Dr. Fenyvesi László „Agrár innováció és logisztika” címmel 
tartott előadást 2009. február 11-én az MTA-n, a Magyar Logisztikai Egyesület által szervezett 
„Innováció a logisztikában” elnevezésű klubnap keretében. A tagozat aktívan részt vett szakmai 
állásfoglalásaink kialakításában. 
 
 
MISZ NAGYVÁLLALATI KLUB 
 
A MISZ Innovációs Nagyvállalati Klub, Monszpart Zsolt, ált. elnökhelyettes vezetésével az idei évben 
három alkalommal ülésezett. 
 
A Makadám Mérnök Klubban tartott április 27-ei klubülésen elsőként a Nemzeti Kutatási és 
Technológiai Hivatal részéről Vass Ilona, általános elnökhelyettes és Gulyás Ágnes, főosztályvezető 
EU Kapcsolatok Főosztálya kezdeményezett beszélgetést arról, hogy milyen módon járulhat hozzá a 
MISZ Nagyvállalati Klub a 2011-es magyarországi EU elnökség idején a K+F és innováció kérdésekben 
tervezett lépések érdemi előkészítéséhez. A szakmai program második felében pedig Said Berrahil, a 
Nokia Siemens Networks K+F igazgatója tart ismertetést cége magyarországi innovációs 
tevékenységéről. 
 
A nagyvállalati klub május 25-ei ülésén Dr. Elter József, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. fejlesztési 
igazgatója és Valaska József, a Mátrai Erőmű Zrt. igazgatóságának elnöke ismertette cégeik 
innovációs tevékenységét a Makadám Mérnök Klub Nagyszalonjában. 
 
A Ericsson Magyarország székhelyén került sor a következő klubülésre október 21-én, melyen a 
környezetkímélő, energiatakarékos gondolkodásmód két konkrét példája került bemutatásra. Elsőként 
Torma József, a Tesco energetikusa megismertette cége energiafelhasználását csökkentő 
stratégiáját, majd Halmay Richárd, a Pannon környezetvédelmi menedzsere vázolta fel a résztvevőket 
a "közel a környezethez" koncepciót. 
 
 
DÍJAK, KITÜNTETÉSEK 
 
Dr. Szabó Gábor Szövetségünk elnöke és Dr. Rudas Imre, választmányi tagunk március 15-e 
alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést vehette át Hiller István, 
oktatási és kulturális minisztertől.  
 
A Márciusi Ifjak Díjat, a Művészetek Palotájában szintén március 15-én vehette át Gilyén András, aki 
2006-ban és 2007-ben is I. helyezést ért el az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 
Versenyen. 
 
A 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen különdíjjal jutalmazott Takáts 
Mónikát 2009. június 16-án Magyarország Példaképei közé választották. A pályázatot a Pannon 
Példakép Alapítvány hirdette meg. 
 
Az augusztus 20-i ünnep alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári 
tagozat kitüntetésben részesült Dr. Ruppert László, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója, Szövetségünk választmányának tagja.  
 
Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke 2009. november 10-én 
Honoris Causa Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesült, mely az Országos Tudományos 
Diákköri Tanács legrangosabb elismerése. 
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2009. december 17-én, Gábor Dénes-díjban részesült választmányi tagunk Palkovics László, 
autógépész mérnök, a Knorr-Bremse fejlesztési igazgatója, a BME tanszékvezetője, akit a Magyar 
Innovációs Szövetség terjesztett fel a díjra. 
 
 

3. A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG INNOVÁCIÓS RENDEZVÉNYEI 
 
18. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY  

 
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal főtámogatásával, az Oktatási és Kulturális 
Minisztériummal és a Duna Televízióval közösen hirdettük meg a 18. Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató Versenyt, az EU-versenyek célkitűzéseivel és szabályaival összhangban.  
 
A verseny szervezőinek célja az volt, hogy az ígéretes fiatal tehetségek fejlődéséhez hozzájáruljon, a 
fiatalok figyelmét a tudomány, a technológia és a kutatás-fejlesztés területére irányítsák. 
A 2009. január 7-i határidőre összesen 86 pályázat érkezett a verseny titkárságára (ebből 25 db 
határon túli magyar fiataloktól). 
 
A zsűri a végleges döntést testületileg, többségi alapon hozta meg 2009. január 23-án. A zsűri 47 
pályázatot fogadott el, illetve javasolt kidolgozásra. 
Ezek közül 22 pályázat tudományos kutatási vizsgálatok, mérések elvégzését és összefoglaló 
tanulmány elkészítését, 25 pályázat pedig új eszköz, eljárás kidolgozását tűzte ki célul. 
 
A kidolgozás időszakában, 2009. január és május között a Magyar Innovációs Szövetség 
tanácsadással, konzultációk szervezésével segítették a továbbjutott versenyzőket, látogatást 
szerveztek többek között a Szabadalmi Tárba is (2009. február 23-án és március 3-án). 
 
A verseny titkárának szervezésében a zsűritagok mindegyike 2-3 pályamunka kidolgozását 
személyesen is figyelemmel kísérte. 
A személyes konzultációk alkalmával (2009. március vége, április eleje) részletesen megismerkedtek 
a készülő prototípusokkal, modellekkel, és tájékozódtak az elért tudományos eredményekről. 
 
A tudományosan megalapozott, részletesen kidolgozott pályázatokat 2009. május 4-ig kellett 
beküldeni a verseny titkárságára. 
A határidőre 43 pályamunka kidolgozása fejeződött be. A versenyzők 11 prototípust és 11 
számítógépes programot mellékeltek munkájuk leírásához. 
 
A beadást követően a zsűritagok elolvasták a leírásokat, majd ismételten találkoztak a pályázókkal, 
akik a prototípusokat, modelleket működés közben mutatták be. Valamennyi zsűritag részletekbe 
menően megismerkedett tehát a 43 pályamunkával. 
A bírálóbizottság 2009. május 19-én megtartott ülésén 3 első, 3 második, 4 harmadik díjat, illetve 
egy különdíjat ítélt oda, további 5 pályázatot kiemelt, 27 pályázatot pedig dicséretben részesített. 
 
A díjazott és a kiemelt dicséretben részesített, leglátványosabb pályamunkák 2009. június 11. és 12. 
között nyilvános bemutatásra kerültek a Jövő Háza Központ (Millenáris Park), Csodák Palotája Épületében. 
Az ünnepélyes díjátadásra 2009. június 11-én került sor, a díjakat Dr. Sólyom László köztársasági 
elnök és Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke adta át a díjazott fiataloknak. A fiatalok az oktatási és 
kulturális miniszter által aláírt okleveleken, ill. a jelentős pénzdíjakon kívül egyedileg készített 
tárgyjutalomban is részesültek. 
 
 
NEMZETKÖZI VERSENYEK 
 
 
2009-ben Szövetségünk több tudományos nemzetközi rendezvényre delegált 9 fiatal tehetséget:  
 
Név Rendezvény Helyszín Időpont 
Spohn Márton Swiss Talent Forum Thun (Svájc) január 25-29. 
Leél-Őssy Csaba I-SWEEEP Houston (USA) április 15-20. 
Spohn Márton 60. INTEL ISEF Reno (USA) május 10-15. 
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Gleszer Erik 20. Nemzetközi Élővilág 
Kutató Hét 

Zernez, Svájci Nemzeti 
Park 

június 28. - július 4.  

Sarkadi-Nagy Balázs 24. CASTIC Jinan (Kína) július 19-25. 
Rőmer Péter 24. CASTIC Jinan (Kína) július 19-25. 
Schulcz Ákos London International 

Youth Science Forum 
London (Anglia) július 30. - augusztus 

11. 
Kajtár Máté 21. EU Fiatal Tudósok 

Versenye 
Párizs (Franciaország)  szeptember 11-16. 

Hunyadi Áron 21. EU Fiatal Tudósok 
Versenye 

Párizs (Franciaország) szeptember 11-16. 

Hunyadi Áron Stockholm International 
Youth Science Seminar 

Stockholm (Svédország) december 5-11. 

Kovács Krisztián Innovating Minds - Czech 
Awards for Young 
Europeans 

Prága (Csehország) december 10. 

 
A Schweizer Jugend Forscht Thun városában 2009. január 25. és január 29. között első alkalommal 
szervezte meg „The Energy Challenge” (az energetikai válság kihívásai) tematikával Európa fiatal 
diákjainak ötletbörzéjét. A 120 fiatal diák között Szövetségünket Spohn Márton képviselte.  
 
2009. április 15-20. között Houstonban, Texas államban második alkalommal került megrendezésre 
az I-SWEEEP (International Sustainable World (Energy, Engeenering & Environment) Project Olympiad) 
nemzetközi olimpia. A 3 kategóriában (mérnöki, energia és környezetvédelem) meghirdetett versenyen 
körülbelül 600 versenyző 440 projekttel indult. A versenyzők 60 országból, és az USA 50 államából 
érkeztek. A versenyen Szövetségünk delegáltjának, Leél-Őssy Csabának a ”Kristálybarlang a magyar 
főváros alatt” című projektjét a zsűri kiemelt dicséretben részesítette, mely 200 dollár 
pénzjutalommal is járt. A fiatal elnyerte továbbá a Pennsylvaniai Egyetem 500 dolláros különdíját is, 
melyet a legjobb geológiai-földtudományos projektnek ajánlottak fel. 
 

Május 10. és 15. között hatvanadik alkalommal 
rendezték meg az Intel által támogatott fiatal 
tudósok világversenyét (Intel International Science 
and Engineering Fair - Intel ISEF) az USA-beli 
Renoban (Nevada állam). A világ legnagyobb, 
egyetemi tanulmányok előtti, tudományos 
teljesítményeket elismerő diákolimpiáján idén 56 
ország 1563 versenyzője mutatott be mintegy 
1200 projektet. A munkákat a nagy szakmai 
tapasztalattal rendelkező zsűritagok 15 perces 
interjúk keretében értékelték. Több ezer helyi diák 

érdeklődésére számot tartó nyílt napot is tartottak. 
 
A világversenyen Szövetségünk delegáltja, Spohn Márton "A gyógyítás ösvényei: diterpén szintézisek 
felfedezése a menták családjában, melyekből ígéretes gyógyszer-hatóanyagok állíthatók elő" című 
munkájával a biológia területén, a fődíj kategóriában a három második díj egyikét nyerte el. Az 1500 
$ pénzjutalom mellett az MIT Lincoln Laboratory különdíjaként Mártonról is elneveznek egy, a 
kutatóintézet LINEAR programja keretében felfedezett Föld közeli kisbolygót. 
 
A 20. Nemzetközi Élővilág Kutató Hetet a Schweizer Jugend Forscht a zernezi Svájci Nemzeti 
Parkban, 2009. június 28. és július 4. között rendezte meg, melyen a Magyar Innovációs Szövetség 
delegáltjaként Gleszer Erik, MAFITUD-tag, a 16. és 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Verseny díjazottja vett részt. A fiatal négy főből álló svájci diák-kutató csoport 
tagjaként a szubalpesi erdők hangyáinak táplálkozási szokásait vizsgálta. Eredményeiket pedig a 
Zernezben megrendezett záró előadássorozat keretében mutatták be. 
 
1985 óta évente rendezik meg a "China Adolescent Science & Technology Innovation Contest" 
elnevezésű versenyt, más-más kínai városban, melynek célja, hogy elősegítse a kreatív gondolkodást 
és tanulást a diákok között, tudományos és műszaki területen. A versenyre évente több mint 500 
diák kvalifikálhatja magát Kínából, Hongkongból és Makaóról. A külföldről érkező diákok vendégként 
csatlakozhatnak a megmérettetéshez. Idén 13 kategóriában összesen 394 projektet mutattak be a 
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fiatalok a háromnapos kiállítás során. A seregszemlén a zsűri a bemutatott 19 nemzetközi projekt 
közül kilencet – köztük Rőmer Péter „Holdfelszíndiorámák” című projektjét – kiemelt dicséretben 
részesített. 
 
Minden nyáron Anglia fővárosában kerül megrendezésre a London International Youth Science 
Forum (LIYSF), a nemzetközi fiatal „tudósok” találkozója. A Magyar Innovációs Szövetség, a British 
Council támogatásával, a július 30. és augusztus 11. között megrendezett találkozóra Schulcz Ákos, 
MAFITUD-tagot delegálta. A résztvevő 38 ország delegáltjai előtt Ákos a Science Forum Bazaaron 
mutatta be kutatómunkájának poszterét, 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, s jártak több modern kutatóhelyen is.  
 
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny első helyezett pályázatainak készítői 
Magyarország képviseletében teljes jogú résztvevőként vehettek részt a 2009. szeptember 11-16. 
között Párizsban, az EU által megrendezett európai döntőn. Az idei európai döntőre 32 országból 76 
pályázat képviselőit, összesen 124 fiatalt hívtak meg − akik mintegy 30 000 fiatal tudós közül 
kerültek ki. A pályázatokat nemzetközi szakmai zsűri bírálta el.  
 

A párizsi döntőn Hunyadi Áron (1989) - a BME 
tanulója -"Synchronometer: egy új mechanikai 
koncepció" c. pályamunkájával III. díjat nyert. A másik 
magyar fiatal, Kajtár Máté (BME) "Veszélyes 
folyadékok biztonságos tárolása a föld alatt" c. 
pályamunkájával pedig különdíjként egy szakmai 
tanulmányutat nyert el. A díjátadó ünnepségen részt 
vett többek között az EU kutatásért felelős igazgatója 
is. 
 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2002 óta minden 
évben delegálhat egy fiatal magyar kutatót a Nobel-díj 

átadási ünnepségen és az azt megelőző egyhetes stockholmi tudományos fórumon való részvételre. 
2009-ben Hunyadi Áront, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatóját küldte 
Szövetségünk a rendezvényre, aki 2007-ben második, 2009-ben pedig első díjat nyert az Ifjúsági 
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen. A delegált fiatal december 7-én reggel tartotta 
meg szakmai előadását, sikerrel. A hét fénypontjára, a Nobel-díj átadására, majd az azt követő 
díszvacsorára a Városházán, Csütörtökön került sor mintegy 1300 résztvevővel. 
 
Innovating Minds - Czech Awards for Young Europeans” címmel a cseh EU-s elnökség alkalmából 
nemzetközi innovációs versenyt rendeztek középiskolásoknak Csehországban. Az angol nyelven zajló 
versenyre 15 országból mintegy 70 pályamű érkezett. „Termékinnovációs és műszaki innováció” 
kategóriában az első helyezett Kovács Krisztián, MAFITUD-tag lett, „EFC (Energy Free Comfort) párna 
és matrac” című pályamunkájával, aki a szobor és oklevél mellett, 5000 eurós pénzjutalomban is 
részesült. A verseny díjátadójára 2009. december 10-én került sor, a cseh Parlament Dísztermében. 
 
 
MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGA (MAFITUD) 
 
Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyeken díjazás-ban részesült és a hazai 
versenyhez kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken részt vett fiatalok által létrehozott Magyar Fiatal 
Tudósok Társaságának nyolcadik országos találkozójára 2009. szeptember 25-én, a nádasdladányi 
Nádasdy Akadémián került sor „Kreativitás és innováció” címmel. A rendezvényt Nagy András, a 
Nádasdy Alapítvány kuratóriumi tagja nyitotta meg. Elsőként Burus Tünde, vezetőségi tag számolt be 
a MAFITUD eddigi egyéves tevékenységéről.  
 
A fiatalok közül Schulcz Ákos, valamint Sarkadi-Nagy Balázs mutatkozott be. A fiatalok színes, 
tartalmas előadásukban bemutatták munkájukat, illetve beszámoltak külföldi szakmai útjaikról és azok 
tanulságairól. 
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A szünet után, a szakmai rész Dr. Szabó Gábor, Szövetségünk elnökének bevezetőjével kezdődött, 
majd előadást tartott Horváth Attila, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszám-gyártó Kft. 
ügyvezető igazgatója, Palkovics László, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. fejlesztési igazgatója, 
Kovács Mihály, az ELTE professzora, végezetül pedig Benkovics Péter, a Főiskolás és Egyetemista 
Vállalkozók Országos Szövetségének elnöke. 
 
Magyar Feltalálók Egyesülete (MAFE) és a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szövetsége (International 
Federation of Inventors' Associations - IFIA) rendezte meg a GÉNIUSZ-EURÓPA Nemzetközi Találmányi 
Vásár és Diplomázók Nemzetközi Fórumát a 113. Budapesti Nemzetközi Vásárhoz kapcsolódóan 
2009. szeptember 9-13-án. A kiállításon Sarkadi-Nagy Balázs, MAFITUD-tag GÉNIUSZ aranyérmet 
nyert „Elektronikus éleslátás és színtévesztés vizsgáló készülékével”.  
 
A győri Lions Club tagjainak tartott előadást Sarkadi-Nagy Balázs 2009. október 8-án, az általa 
kifejlesztett látásvizsgáló készülékről, valamint képekben gazdag beszámolót tartott kínai 
tanulmányútjáról. Az előadás során a látásvizsgáló szűrőkészüléket, önkéntes bevonásával működés 
közben is lehetett látni.  

 
2009. október 13-án tizenegy MAFITUD-tag képviselte a 
magyarországi fiatal tudósokat az Első Európai Innovációs 
Csúcstalálkozón, Brüsszelben, tagvállalatunk, a ValDeal 
Zrt. szervezésében. Az eseménynek az Európa Parlament 
adott otthont. A 10 fiatalt (Balassi Márton, Bauer Márk, 
Erdélyi Soma, Éger Ferenc, Gyöngyösi Tamás, Homolya 
Miklós, Nickl István, Oláh Máté, Simon Dávid Szabolcs, 
Sugár Krisztina) a MAFITUD vezetőségi tagja, Burus 
Tünde kísérte el. Délelőtt a fiatalok részt vehettek az 
„Európa leendő Nobel-díjasai” címet viselő plenáris ülésen, 
ahol Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke 
köszöntötte a résztvevőket, majd meghallgathatták az 

Európa több részéről érkezett fiatal kutatók, professzorok beszámolóit is.  
 
A Magyar Tudományos Akadémia - az UNESCO támogatásával - 2009. november 5-7. között 
rendezte meg - a negyedik World Science Forumot (WSF). A Fórum mottója „Tudás és Jövő” volt, 
szimbolizálva a tudás és a tudomány fontosságát jövőnk tudatos alakításában. A tudományos 
kongresszus november 5-i és 6-i plenáris üléseire Szövetségünk 13 MAFITUD tagot delegált. 
 
A 2009. december 11-én, az Öveges József Gyakorló Középiskolában megrendezett III. 
Pályaorientációs Börzén Szvoboda Péter, MAFITUD-tag, a Hungaroszféra (gömbrobot) egyik 
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feltalálója is tartott előadást a gömbrobotról és a 2008-as kínai CASTIC innovációs versenyről. 
Ismertette továbbá a gömbrobot működését, alkalmazását és az eddigi elért sikereket is. 
 
 
MEETUP TALÁLKOZÓK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség kezdeményezésére és támogatásával a MAFITUD rendszeressé 
kívánja tenni találkozóit. Az ún. „Meetup” találkozókon a meghívott fiatal kutatók rövid (10 perces), 
lényegre törő, nem csupán a szűk szakmának szóló előadások keretében mutathatják be aktuális 
munkáikat és elért eredményeiket. Az előadások után lehetőség nyílik kötetlen beszélgetések 
formájában további eszmecserére és kapcsolatépítésre is. 
 
Január 20-án, a Makadám Mérnök Klubban elsőként Laki Balázs és Lám István egy mostanában 
különösen aktuális közgazdasági problémával, a különféle személyi jövedelemadó modellek 
államháztartási bevételekre gyakorolt hatásával foglalkozott, a matematika és az informatika 
eszköztárát használva. Majd Számadó Szabolcs előadása következett („Kommunikáció az 
állatvilágban, játékelméleti megközelítés”) az állati és az emberi kommunikáció alapvető fogalmainak és 
alapmodellek felvázolásán keresztül. 
 
Az április 21-ei összejövetelen Kriston Ákos tartott rövid összefoglalót egy tüzelőanyag-cellás tricikli 
fejlesztéséről, második előadóként pedig Hága Péter az internetes hosztok mérés alapú 
geolokalizációjáról beszélt.  
 
A találkozókon való részvétel térítésmentes. Bővebb információ a http://science.meetup.com/111/ 
címen található, ahonnan letölthetők az előadások videó-, kép- és diaanyagai. És ugyanitt lehet 
regisztrálni a következő találkozóra is. 
 
Az esemény szervezését a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának két tagja (Szalai Ferenc és 
Kemecsei Zsolt) végezte.  
 
 
XVII. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ  
 
A 2008. évi Innovációs Nagydíj felhívásra azok a Magyarországon bejegyzett társaságok 
jelentkezhettek, amelyek a 2008. évben kiemelkedő innovációs teljesítménnyel (új termékek, új 
eljárások, új szolgáltatások értékesítése) jelentős hasznot értek el kutatás-fejlesztési eredmény, 
találmány, know-how, illetve technológiatranszfer alkalmazásával. 
 
Tekintélyes szakemberekből álló bírálóbizottságot kértünk fel annak eldöntésére, hogy ki a legméltóbb 
a 2008. évi Innovációs Nagydíjra. A bírálóbizottság elnöke Dr. Molnár Károly, kutatás-fejlesztésért 
felelős tárca nélküli miniszter volt. A 2009. február 10-i határidőre 21 pályázat érkezett be a 
pályázati titkárságra. A bírálóbizottság a formai és a tartalmi szempontokat is alaposan mérlegelve 
mind a 21 pályázatot 2008-ban megvalósult, eredményes és sikeres innovációnak minősítette. 
 
A legjobbnak, ill. legsikeresebbnek minősített, 9 innovációt kiválasztva a 17 tagú bírálóbizottság titkos 
szavazással rangsorolta a pályázatokat. A pontozás kiértékelése után a zsűri az alábbi pályázatoknak 
ítélt a 2008. évre vonatkozóan innovációs díjat: 
 
Kód A díjazott pályázatok tárgya 
17. "UNEO az első lítium ionos fúrókalapács 
16. Generikus quetiapine hemifumarát hatóanyagot tartalmazó KETILEPT® 25, 100, 150, 200 és 

300 mg -os filmtabletta 
20. Vevői igényekből eredő innovatív koncepció: Ultrasilencer Green a környezetbarát porszívó 
5. Precíziós gazdálkodási rendszer 
18. IND iMobile banking – pénzügyek bárhol, bármikor 
11. Őszi árpa nemesítése és fajtaoltalmi eredménye 
13. Transponder tekercs és rezgésbiztos nedves alumínium kondenzátor 
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A fentiek alapján a zsűri testületileg és egyhangúlag úgy döntött, hogy a 2008. évi Innovációs 
Nagydíjban a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszámgyártó Kft. által kifejlesztett és 
gyártott "UNEO az első lítium ionos fúrókalapács" c. innovációt részesíti és odaítélte az egyes 
minisztériumok, hivatalok és kamara innovációs díjait is. 
 
A pályázati adatok szerint a 21 innovációs teljesítmény révén a megvalósító vállalkozások összesen 
több mint 10 milliárd Ft többleteredményt értek el, melynek jelentős hányada exportból származik. A 
megtakarítások, az árcsökkentő hatás, a környezetvédelmi szempontok érvényesülése stb. nyomán 
további több mint 6 milliárd Ft társadalmi haszon keletkezett. 
 
Az innovációs díjakat ünnepélyes külsőségek 
közepette, az Országházban, dr. Sólyom László, 
köztársasági elnök, a tárcák képviselői és számos 
protokoll vendég, ill. a nyomtatott és az elektronikus 
sajtó képviselőinek jelenlétében adták át az 
adományozók, 2009. március 27-én. A 
végeredményről díszes kötetet jelentettünk meg, 
továbbá a díjkiosztó ünnepségen elhangzott 
beszédeket Szövetségünk Hírlevelében, ill. a 
világhálón (www.innovacio.hu) is széles körben 
terjesztettük. 
 
A 2009. évi, XVIII. Magyar Innovációs Nagydíj 2009. december 4-én, a Magyar Innovációs Klub 
ülésén került meghirdetésre.  
 
Az „Innovációs Nagydíj” szóösszetételre a Magyar Innovációs Szövetség védjegy oltalmat kért, 
melyet a Magyar Szabadalmi Hivatal megadott. A védjegy a bejelentés napjára, 2009 április 9-re 
visszaható hatállyal keletkezett. 
 
 
NOVATECH - INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI TERV VERSENY 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2009-ben negyedik alkalommal hirdette meg a csúcstechnológia 
területén, NOVATech.Com 4.0 címmel Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyét, az USA-beli 
“Intel Berkeley Technology Entrepreneurship Challenge” program részeként. 
 
A versenyre a következő témakörökkel lehetett nevezni: félvezetők, gyártás, hardware; mobil és 
wireless; digitális otthon és fogyasztói elektronika; kiskereskedelmi és fogyasztói szoftverek; vállalati 
szoftverek és IT; energia és áram előállítás; nanotechnológia és biotechnológia. 
 
2009. június 22-ig 6 színvonalas, angol nyelvű pályázati összefoglaló érkezett Szövetségünkhöz. A 
bírálóbizottság július 6-án, a MISZ székhelyén értékelte a beérkezett összefoglalókat, és 5 pályázat 
továbbjutásáról döntött.  
 
A 2. fordulóban beérkezett négy pályázatot értékelő zsűriülésre 2009. szeptember 3-án, a Magyar 
Innovációs Szövetség székhelyén került sor, ahol a zsűri Szabó Tamás, Kriston Ákos, Molnár 
Norbert, Berkes B. Balázs: HY-GO, illetve Pankucsi Csaba, Porszász Róbert, Farkas Zsolt és 
Bálint Márta: RhinoVib című pályázatát értékelte a legjobbnak. A díjátadóra 2009. szeptember 25-én 
került sor a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának 8. Országos Konferenciáján, Nádasdladányban. A 
két győztes csapatnak Dr. Szabó Gábor, a MISZ elnöke és Benkovics Péter, a zsűri tagja nyújtotta 
át a díjakat.  
 
A legjobb két magyarországi üzleti terv részt vehetett, a NOVATech.Com Innovációs Technológiai 
Üzleti Terv Verseny közép- és kelet-európai regionális döntőjén, 2009. októberében Tel Avivban. 
 
 
THE TUDOMÁNYOS HASZNOS EMBERI TEHETSÉGKUTATÓ ÉS TUDOMÁNYNÉPSZERŰSÍTŐ PROGRAM 
 
A nagyszabású tehetségkutató és tudománynépszerűsítő program célja, hogy felkeltse a fiatalok 
érdeklődését a műszaki és természettudományok iránt, növelje a tudományos pályák presztízsét, a 
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fiatalok közül felkutassa a legtehetségesebbeket és összekapcsolja őket a kutatás-fejlesztésben 
érdekelt vállalatokkal.  
 
A Magyar Innovációs Szövetség országjáró sorozatában (roadshow) 15 középiskolát látogatott meg. A 
programstruktúra alapján 20-20 perces előadást tart egy jeles, nemzetközileg elismert akadémikus 
és a szponzorvállalatok képviselői. Ezt követően egy sikeres fiatal kutató, majd egy műszaki- és 
természettudományos egyetem, főiskola bemutatkozása következik 15 percben. Végül a programot 
egy látványos 30-40 perces természettudományos kísérleti bemutató zárja. Egy-egy roadshow-n a 
résztvevő diákok száma 200 és 400 fő között alakult, vagyis közvetlenül kb. 5 000 diákot értünk el 
2009-ben.  
 
A nagysikerű interaktív előadásoknak a budapesti Ady Endre Gimnázium, a Pannonhalmi Bencés 
Gimnázium, Tata, az oroszlányi Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskola, a tatabányai Péch 
Antal Műszaki Szakképző Iskola és Gimnázium, a veszprémi Lovassy László Gimnázium, a pécsi 
Leöwey Klára Gimnázium, a győri Révay Miklós Gimnázium, a kecskeméti Bányai Júlia Gimnázium, a 
budapesti Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, a szegedi Széchenyi István Gimnázium, a budapesti 
Budenz József Általános Iskola és Gimnázium, a Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló 
Gimnázium és a miskolci Zrínyi Ilona Gimnázium adott otthont. 
 
A THE Magazint a 2009. évben 4-szer jelentettük meg. A hagyományos lapszámok mellett két 
tematikus magazint is kiadtunk, az egyik a „2009 a csillagászat nemzetközi éve”, a másik a „2009 
Kutatók Éjszakája” témát járta körül. A május 11., a szeptember 14., az október 12. és a november 
16-án megjelent magazinokat, Budapesten, megyeszékhelyeken, ill. nagyobb városokban található 
100 középiskolában, illetve 20 egyetemi- és főiskolai karon terjesztettük. 
 
A második pillér, a THE Közösségi Portál és Tudásbázis (www.the-online.hu) nem csupán a THE 
Magazin elektronikus változata, hanem teljesen önálló, tudományos tematikájú, tudománynépszerűsítő 
és hálózatépítő portál. A portál átlagosan 5 000 egyéni látogatót vonzott havonta, továbbá az Év 
Campus Honlapja pályázaton különdíjat nyert.  
 

A THE Program és az MTA szakmai támogatásával a 
nagy múltú budapesti Arany János Általános Iskola és 
Gimnáziumban – az országban először – kiemelt reál 
osztály indult 2009. szeptemberében. Az emelt szintű 
matematikai, műszaki és természettudományi képzés 
egyetemi tanárok, akadémiai kutatók rendszeres 
közreműködésével történik,  
 
A THE Program az MTA-val és az MSZH-val 
együttműködve 2009-ben hirdette meg első online 
középiskolás versenyét, a „TeHEtséges vagy?” c. 
pályázatot. A 2009. november 9-20. között zajló 
versenyen a 30 perces online tesztre közel kétezer 

középiskolás diák jelentkezett. A december 3-i döntőn öt vidéki intézmény fiataljai versenyeztek az 
MTA-n, melyet végül az Evangélikus Egyház Aszódi Petőfi Gimnáziuma, Szakképző Iskolája és 
Kollégiuma nyert meg. A legjobb öt középiskola versenyzői, és felkészítő tanáraik 2009. december 
11-én eljuthattak a Body Check kiállításra, a Bécsi Műszaki Múzeumba is.  
 
A Magyar Innovációs Szövetség THE Programja  a 2009-es évben több szakmai eseményen, 
műhelytalálkozón, illetve fesztiválon is jelen volt. Ilyen rendezvény volt többek között a március 6-
ai Pulse Party az A38 hajón; a július 2-4-i „Csatlakozz rá a szakmára” c. Brandcamp márkatábor 
Balatonföldváron; a július 15-18-i X. Hegyalja Fesztivál Tokajban; a szeptember 25-ei Kutatók 
Éjszakája a Millenárison; a HVG Állásbörze és a hozzá kapcsolódó mérnöknap október 15-16-án, 
Budapesten, illetve a Heti Válasz november 11-én, „Az oktatás nyilvánossága – A diploma értéke a 
tudomány, a munkaerőpiac és a karrier háromszögében” címmel megrendezett konferenciája a 
budapesti Andrássy Egyetemen.  
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HARSÁNYI ISTVÁN-DÍJ 
 
A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, közhasznú Manager Képzés Alapítvány a 2009. 
évben immár tizennyolcadik alkalommal hirdetett pályázatot a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) 
elnyerésére. 
 
A hazai menedzserképzés elősegítése, ill. a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából a gazdasági, 
a műszaki és a természettudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint 
PhD-képzés keretében tanuló hallgatók menedzsment, ezen belül az innovációs menedzsment 
ismereteinek bővítését, tudományos szintű feldolgozását hivatott elősegíteni. 
 
A 2009. június 24-i határidőre 39 magas színvonalú pályázat érkezett az Alapítvány titkárságára. Az 
előzetes pontozási eredmények megvitatása után a bírálóbizottság a 2009. augusztus 25-én tartott 
kuratóriumi ülésén tizenkettő pályázatot részesítette Harsányi István-díjban. 
 
A díjakat szeptember, ill. október folyamán a díjazottak egyetemein – ünnepélyes keretek között – a 
kuratórium tagjai adták át. 
 
 
ÁRAMKÖRI MODULRENDSZEREK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség által menedzselt, nagy értékű áramköri modulrendszerekből 2009-
ben 1 db-ot vásároltak. A találmány az elektronika oktatását elősegítő eszköz, elsősorban középiskolák 
számára. Az eszközöket rendszeresen bemutattuk hazai és nemzetközi kiállításokon. 
 
A modulrendszerekből ma már 28 szakközépiskolában, összesen 71 rendszert használnak oktatási 
célokra. 
 
 
4. HÍRLEVÉL, PORTÁL, SAJTÓKAPCSOLATOK 
 
A Magyar Innovációs Szövetség 2009-ban 23 alkalommal jelentette meg Hírlevelét, mely kéthetente 
keddenként került kiküldésre. A lap, legtöbbször 20-24 oldalas terjedelemben készült, így összesen 
több mint 500 oldal információt  
- híreket, 
- teljes körű sajtószemlét, 
- szakirodalom-figyelőt, 
- várható eseményeket, 
- pályázati felhívásokat 
közvetítettünk 2009-ben. 
 
A Szövetség a tagintézményeken túlmenően az innovációban érdekeltek szélesebb körét, a hazai 
innovációs szféra képviselőit − szakminisztériumokat, különböző főhatóságokat, társadalmi 
szervezeteket, szövetségeket, kamarákat, vállalkozókat − is rendszeresen informálta ezen csatorna 
révén. 
 
A híranyagok összegyűjtésében mintegy 40 hírforrásra támaszkodtunk, akiknek a képviselőivel 
telefonon, e-mail-ben tartottuk az állandó kapcsolatot, ill. a szövetség tisztségviselői, vezetői szintén 
tudósítottak, amennyiben személyesen képviselték szövetségünket.  
 
Hírlevelünket jelenleg több mint 2000 címzetthez (kb. 6-7000 olvasóhoz) juttatjuk el, akik közül 
kizárólag a papír alapú változatot csupán 180-en kapják kézhez. Az elektronikus Hírlevélre a 
www.innovacio.hu portálunkon bárki térítésmentesen regisztrálhat. 
 
A HÍRLEVÉL megtalálható a világhálón (www.innovacio.hu címen) is. A Hírlevél egyes, különösen 
fontos részeit közzétesszük innovációs portálunk nyitóoldalán is, úgymint: 
- a legfrissebb híreink,  
- a várható események, 
- a pályázati felhívások.  
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A magyar és angol nyelven egyaránt elérhető portálunkat kibővítettük. A külön menüpontban 
található tagintézményeink nevére kattintva egy rövid, bemutatkozó leírás található az adott 
szervezetről. Portálunkon az aktualitások, a díjakkal és a rendezvényeinkkel kapcsolatos tudnivalók, 
kiadványaink, valamint partnereink is elérhetők, továbbá lehetőség van a belépési nyilatkozat 
letöltésére is.  
 
A jelszóval védett területen azokat a szakanyagokat közöljük, melyek belső, bizalmas anyagoknak 
számítanak, ill. olyan állásfoglalásokat, információkat tartalmaznak, melyeket csak 
tagintézményeinknek szánunk. 
 
Szövetségünk innovációs portálját az idei évben több mint 56 000-en látogatták meg és hozzávetőleg 
55 GB adatot töltöttek le. A legtöbb látogató (5900 fő) novemberben jelentkezett be, míg a legtöbb 
adatot szeptemberben töltötték le az érdeklődők. 
 
Nyomtatottan és elektronikusan több mint 740 tudósítás, interjú jelent meg a Szövetség 
tevékenységéről 2009-ben. A média a Magyar Innovációs Szövetség elnöksége által elkészített 
szakmai állásfoglalásokon túlmenően, kiemelten foglalkozott a februári közgyűléssel, a THE 
programmal, a XVII. Magyar Innovációs Nagydíj átadási ünnepségével, a 2008/2009. évi Ifjúsági 
Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadási ünnepségével, a NOVATECH - Innovációs 
Technológiai Üzleti Terv Versennyel, ill. a 2009/2010. tanévre meghirdetett Ifjúsági Tudományos és 
Innovációs Tehetségkutató Verseny meghirdetésével. 
 
 

5. REGIONÁLIS KÉPVISELETEK TEVÉKENYSÉGE 
 
 
A Szövetség hét regionális igazgatója (dr. Siposs István, dr. Harangozó István, dr. Mogyorósi 
Péter, Budavári László, Higi Gyula, dr. Szépvölgyi Ákos, Polgárné Májer Ildikó) rendszeresen részt 
vesz a kibővített elnökségi üléseken, s mint a választmány tagjai természetesen részt vesznek annak 
munkájában is. Állandó feladatuk az Innovációs Szövetség régióbeli tagjaival való kapcsolattartás.  
 
A regionális igazgatók − regionális ügynökségek, kamarák, vállalkozásfejlesztési alapítványok, 
egyetemek partnereként − kezdeményezőként, társszervezőként, előadóként rendszeresen részt 
vesznek a régió innovációs közéletében. Ezeken a regionális rendezvényeken a Szövetséget képviselve, 
ismertetik Szövetségünk céljait, tevékenységét, állásfoglalásait, regionális politikáját. 
 
Jelentős szerepet játszanak a képviseletek a Magyar Innovációs Szövetség országos akcióihoz 
(Innovációs Nagydíj és Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny stb.) minisztériumi 
programokhoz (OKM, NFGM pályázati rendszerek, pályázati anyagok stb.) kapcsolódó információ 
terjesztésében is, elsősorban közvetlen kapcsolataik, valamint egyetemi előadások, tájékoztatók stb. 
révén. 
 
Összegezve megállapítható, hogy a Magyar Innovációs Szövetség regionális képviseletei az elmúlt 
évben is komoly szerepet vállaltak a régiók innovációs potenciáljának növelésében. 
 
Az egyes, adott régióban történt fontosabb innovációs tevékenységről az alábbiakban adunk számot. 
 
 
Észak-magyarországi Képviselet 
 
Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács 2009. február 13-án tartotta 2009. évi első 
ülését a Miskolci Egyetem Egyetemi Tanácstermében. A Tanács döntött a múlt évi maradvány 
felhasználására készített „Regionális tudáshálózat létrehozása, fenntartható energiagazdálkodást 
szolgáló integrált minőségirányítási rendszerekkel" című Baross Gábor nagyprojekt javaslatról, és 
javaslatot tett a Baross Gábor 2009 decentralizált innovációs pályázati rendszer akciótervére.  
A szeptember 30-ai ülésen a Baross Gábor pályázati programról, valamint az Észak-magyarországi 
Régió klaszteresedési folyamatairól kaptak felvilágosítást a résztvevők. Az ülés végén pedig döntést 
hoztak a regionális innovációs díjakról. A szakmai bíráló bizottság értékelését dr. Siposs István, 
Szövetségünk regionális igazgatója terjesztette elő, majd a Tanács titkos szavazással döntött a díjak 
odaítéléséről.  
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A NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft. az Észak-
Magyarországi KKV Innovációs Klaszterrel, valamint az ÉMGK Észak-Magyarországi Munkaadói és 
Gazdasági Közösséggel közösen rendezte meg régióbeli kis- és középvállalatoknak szóló fórumát 
Miskolcon, a Miskolci Egyetem Felnőttképzési Regionális Központjában, 2009. február 25-én. A 
találkozó célja az volt, hogy meginduljon egyfajta párbeszéd a regionális koordinációért felelős 
szervezetek, valamint a mikro-, kis- és középvállalkozások, így a nemzetközi támogatási programok 
kiemelt célcsoportjai között. A fórumon részt vett többek között dr. Siposs István, regionális igazgató 
is. 
 
A Regionális Innovációs Ügynökségek II. országos találkozójára 2009. március 9-10-én került sor 
Miskolcon, a Régió Házban. Az esemény Szövetségünk képviseletében dr. Siposs István, regionális 
igazgató vett részt. 
 
Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács és munkaszervezete, a Regionális Fejlesztési 
Ügynökség partnerségi napot szervezett 2009. március 18-án a miskolci Művészetek Házában 
„Együtt a régióért” címmel. A partnerségi napon az Észak-magyarországi régió fejlődése érdekében a 
regionális gazdasági, civil szervezetek és a közszféra közötti együttműködési megállapodás aláírására 
is sor került. Szövetségünket a rendezvényen dr. Siposs István, regionális igazgató képviselte. 
 
2009. április 16-án tartották Miskolcon, a Régióházban, az Észak-Magyarországi Nemzetközi 
Kapcsolati Stratégia II. stratégiai műhelytalálkozóját. A tervezett Nemzetközi Kapcsolati Stratégiának 
illeszkednie kell a régió már korábban megalkotott stratégiáihoz, fejlesztési prioritásaihoz. Az 
összejövetelen négy munkacsoportot alakítottak ki: 
1. Gazdaságfejlesztési és innovációs munkacsoport 
2. Társadalmi-infrastruktúra és humán erőforrás fejlesztési munkacsoport 
3. Turizmus munkacsoport 
4. Partnerség-Hálózatosodás-Klaszter-kezdeményezések munkacsoport. 
 
A rendezvényen részt vett Szövetségünk képviselőjeként, dr. Siposs István, regionális igazgató, aki az 
1. munkacsoportban fog tevékenykedni.  
 
A Nagybányai Északi Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola szervezésében a 8. Nemzetközi 
Multidiszciplináris Konferenciát, 2009. május 21-22-én, a Nyíregyházi Főiskolán tartották. A 
konferencián hat országból 111 társelőadótól, 66 dolgozatot mutattak be a legkülönbözőbb 
szakterületről. Dr. Siposs István, Szövetségünk regionális igazgatója Innovation’s Human Resources 
című előadásában az innováció szűk keresztmetszetét jelentő szakemberhiányról és köz- és 
felsőoktatásunk égető problémáiról beszélt, hangsúlyozva a gyors és halaszthatatlan intézkedések 
szükségességét. 
 
Az ITD Hungary-Enterprise Europe Network, tagvállalatunk, a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális 
Innovációs Ügynökség és a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara (BOKIK) közös 
szervezésében, 2009. szeptember 29-én rendezték meg Miskolcon, a BOKIK Szentpáli Termében „Az 
innováció támogatása pályázatokkal” című rendezvényt. A pályázni szándékozó résztvevők felhívták a 
figyelmet a pályázati kiírás néhány ellentmondására is. Szövetségünket a rendezvényen dr. Siposs 
István, regionális igazgató képviselte. 
 
K+F és innováció az Európai Unióban és Magyarországon címmel szemináriumot szervezett a Borsod-
Abaúj-Zemplén megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2009. október 7-én, a Magyar Kereskedelmi és 
Iparkamara Versenyképes vállalkozókkal az Európai Unióban II projektjének keretében, ahol dr. Siposs 
István, a MISZ regionális igazgatója köszöntötte a résztvevőket. 
 
 
Észak-alföldi Regionális Képviselet 
 
A Debreceni Innovációs és Műszaki Fejlesztési Alapítvány – melynek másokkal együtt alapítója a 
Magyar Innovációs Szövetség – újjáalakult kuratóriuma 2009. február 25-én, Debrecenben, a 
Development Bridge Head székházában tartotta alakuló ülését. A kuratórium tagjai között szerepel dr. 
Harangozó István, regionális igazgató is. Az új kuratórium létrehozásával az alapítók szándéka a 
közhasznú Alapítvány lehetőségeinek erőteljesebb kihasználása, különösen az észak-alföldi régiónak az 
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innováció nemzetközi kapcsolatrendszerébe történő fokozottabb bekapcsolásával. Az október 26-án 
rendezett második ülésen a Kuratórium elnöke beszámolt a legutóbbi ülés óta végzett munkáról és 
bemutatta az Alapítvány honlapját. 
 
Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs és Informatikai Munkabizottsága 2009. 
február 26-ai tájékoztatókat tartalmazó ülésének második felében igen élénk és tartalmas vita 
bontakozott ki a Regionális Innovációs Stratégia aktuális felülvizsgálatával kapcsolatban.  
Az április 9-ei ülésen a 2009. évi, a Tanács döntési hatáskörébe utalt, decentralizált előirányzatok 
előterjesztéséről, a CÉDE, TEKI, LEKI, TEUT pályázatok felhívásainak elfogadásáról, valamint a 2007-
2008. évi Baross Gábor program támogatási döntéseiről, illetve az Észak-Alföldi Operatív Program 
keretében benyújtásra kerülő pályázatok szakmai értékelését végző külső szakértők listájának 
elfogadásáról tanácskoztak.  
A május 26-ai ülésen megvitatták az Észak Alföldi Operatív Program 2009-2010-es Akciótervének 
módosításával és a regionális tervezést segítő stratégiai fókusztanulmányok elkészítésével kapcsolatos 
kérdéseket. dr. Harangozó István pedig a regionális innovációs rendszer szükségességéről és 
kiépítésének aktuális feladatairól beszélt.  
Az október 14-ei ülésen 2009-2010-es Akcióterv 4.1.1. Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése 
konstrukció tartalmi és területi szűkítéséről, valamint az Észak-Alföldi Operatív Program 
végrehajtásának aktuális állásáról tanácskoztak. A Munkabizottság erősen szorgalmazta, hogy a 
Munkabizottság által javasolt, az innovációs (és energiahatékonysági, környezetvédelmi, valamint az 
infokommunikációs) folyamatok erősítését célzó javaslatai hangsúlyozottan jelenjenek meg már a 
pályázati kiírásokban. Az ülésén a legnagyobb érdeklődést a Regionális Innovációs Stratégia 
megújításának aktuális állásáról szóló előterjesztés váltotta ki.  
A munkabizottság Debrecenben, az ÉARFÜ székházában tartotta üléseit. A Bizottságban 
Szövetségünket dr. Harangozó István, regionális igazgató képviseli.  
 
2009. április 28-án, Szolnokon, az Európa Étteremben tartotta első rendezvényét a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Innovációs Klub, mintegy 30 fő részvételével, ahol dr. Harangozó István, a MISZ 
regionális igazgatója felszólalásában üdvözölte a klub megalakulását és röviden bemutatta 
Szövetségünket. A klub fő célja a térség innovációs tevékenységének fejlesztése, a regionális 
innovációban való részvétel, a regionális és helyi együttműködések ösztönzése, kapcsolatépítés. A 
rendezvényekre havonta egyszer kerül sor, az innovációhoz kapcsolódó előadásokkal, vállalkozások, 
feltalálók, intézmények képviselőinek együttműködésével. 
 
Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. május 
27-én tartotta meg taggyűlését Debrecenben, az ÉARFÜ Kht. Székházában, ahol a tulajdonosok 87%-
a jelent meg, köztük a MISZ képviseletében dr. Harangozó István, regionális igazgató. A megjelentek 
az előterjesztéseket néhány módosítással elfogadták. Nagyra értékelték, hogy a szervezet képes 
dinamikusan növelni nemcsak a tevékenységi körét, hanem a bevételeit is. A tulajdonosok így 
bizakodnak abban, hogy az állami támogatás esetleges csökkenése sem okozhat jelentős törést a 
régió innovációs hálózatának erősebbé és szorosabbá tétele folyamatában. 
 
2009. november 2-én Debrecenben, a Debreceni Akadémiai Bizottság (DAB) székházában adták át 
az Észak-alföldi régió – immár tizenharmadik alkalommal meghirdetett – Innovációs Díj pályázat 
győzteseinek az elismerő díjakat. A Debreceni Akadémiai Bizottság és a három megye (Hajdú-Bihar, 
Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg) Kereskedelmi és Iparkamarái, valamint az INNOVA 
Észak-alföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft., a Magyar Innovációs 
Szövetség támogatásával hirdette meg a pályázatot. Az ünnepélyes díjátadón részt vett Dr. 
Harangozó István, regionális igazgató is. 
 

2009. november 4-én ült össze Debrecenben a Regionális Bírálóbizottság (RBB), hogy az ún. „Norvég 
Alap” keretében az észak-alföldi régióban meghirdetett kutatás-fejlesztési pályázatra benyújtott 
munkákat elbírálja, és javaslatot tegyen az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácsnak a 
támogatások odaítéléséről. Az RBB, melynek elnöke Dr. Harangozó István, regionális igazgatónk, 
ezen az ülésén alakította ki a RFT számára a támogatási sorrend javaslatát.  
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Dél-alföldi Regionális Képviselet 
 
A TII (The Association for the Transfer of Technologies, Innovation and Industrial Information) április 
22-én tartotta meg idei elnökségi ülését Thesszalonikiben. Az ülésen a szokásos témakörök (előző évi 
gazdálkodás, helyzetértékelés, 2009-as munkaprogram és költségvetés) mellett napirendre kerültek a 
TII tengeren túli kapcsolatainak erősítése Dél-Afrika, illetve a Távol-Kelet felé. A munkában részt vett 
dr. Mogyorósi Péter, a MISZ Dél-Alföldi Regionális Képviseletének igazgatója, aki a TII elnökségének 
tagja is. 
 
Szintén április 22-én tartotta a TII az éves közgyűlését, melynek napirendjén a szokásos pontok 
szerepeltek: elnöki jelentés, főtitkári éves jelentés és pénzügyi jelentés, 2009. évi program és 
költségvetés. Emellett a közgyűlés új elnökségi tagokat választott, így Magyarországot eddig képviselő 
dr. Mogyorósi Pétert az elnökségben Kőhalmi Zsolt, a Puskás Tivadar Közalapítvány ügyvezető 
igazgatója követi az elkövetkezendő két évben.  
 
Április 23-24-én került megrendezésre a TII szokásos konferenciája "Regional Excellence In Innovation” 
címmel.  
A konferencia első napján délelőtt a plenáris ülésen vezető szakértők tartottak előadást. A délután 
folyamán a program három paralel szekcióban folytatódott, ahol „A regionális versenyképesség 
fokozása” szekció levezető elnöke dr. Mogyorósi Péter, regionális igazgató, a Laser Consult Kft 
igazgatója volt. 

 
2009. június 10. és 12. között, a németországi Potsdamban került megrendezésre a „Green 
Ventures 2009 International Partnership Forum for Environmental and Energy Technologies” címet 
viselő nemzetközi partnertalálkozó. Magyarországot öt cég képviselte a rendezvényen, s köztük volt 
dr. Mogyorósi Péter, a Laser Consult Kft. igazgatója, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi 
Regionális Képviseletének igazgatója is. 
 
 
Nyugat-dunántúli Képviselet 
 
A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Tanács 2009. március 19-én tartotta soron következő 
ülését Győrben az MTA Regionális Kutatások Központjában. Az ülésen a Tanács tagjai módosították 
az ügyrendet, beszámolót hallgattak meg a Regionális Innovációs Ügynökség működésérő, valamint a 
2008. évi regionális innovációs pályázati források felhasználásáról. A Tanács javaslatot fogalmazott 
meg a 2009. évi regionális innovációs pályázati források felhasználási prioritásaira és elfogadta az 
ezzel kapcsolatos pályázati stratégiát. Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint a Tanács 
tagját dr. Antos László ügyvezető igazgató és Budavári László regionális igazgató képviselte. 
 
Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 2009. május 26-án tartotta Győrben a 2008. 
évet lezáró, mérlegelfogadó taggyűlését. Az INNONET jelentős hazai és határon átnyúló 
kapcsolatrendszert épített ki. Jelenleg is több közös projektben vesz részt, elsősorban a CENTROPE 
(magyar-osztrák-szlovák-cseh) határrégióban. A taggyűlés újra Budavári Lászlót választotta meg 
további 5 évre a társaság ügyvezető igazgatójának, aki a MISZ regionális igazgatói posztját is betölti. 
 
A Magyar Innovációs Szövetség innovációt népszerűsítő programja, a THE 2009. szeptember 8-án 
Győrben, a Révai Miklós Gimnáziumban tartotta több száz diák részvételével interaktív kísérleti 
bemutatóját. A bemutatón részt vett Budavári László, a MISZ regionális igazgatója. 
 
2009. szeptember 24-ei ülésen az ügyvezető igazgató ismertette a TECHNONET Autóipari 
Technológia Kompetencia Központ projekt állását. A projekt az NYDOP 1.3.1-2008 pályázaton 
399.600.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a kompetencia központ létrehozására. Az 
ezzel kapcsolatos támogatási szerződés aláírásra került. A taggyűlésen a két fő tulajdonos, Győr 
Megyei Jogú Város és a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara törzstőke emelést 
jelentett be, melyet a tulajdonosok egyhangúlag elfogadtak. Ezáltal az INNONET törzstőkéje több mint 
kétszeresére nőtt. A tőkeemeléssel a tulajdonosok forrást biztosítottak a TECHNONET projekt 
megvalósításához szükséges telek megvásárlásához.  
 
Az összejöveteleken a Magyar Innovációs Szövetséget mint tulajdonostársat dr. Antos László, 
ügyvezető igazgató képviselte. 
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2009. október 8-án az INNONET Nonprofit Kft. tulajdonosai képviseletében az Autóipari Technológia 
Kompetencia Központtal kapcsolatban sajtótájékoztatót tartottak Győrben, a Városházán. Dr. Antos 
László a sajtótájékoztatón elmondta, hogy a MISZ eddig nyolc innovációs és technológiai központ 
létesítéséből vette ki a részét. Ezek közül – a projekt megvalósulása esetén – az INNONET lesz a 
legjobban működő központ. A gazdasági növekedés érdekében szorgalmazta az innovációra fordított 
összegek növelését. Budavári László bejelentette, hogy a TECHNONET projekt kiviteli munkálatai – a 
kivitelező közbeszerzési eljáráson való kiválasztása után – várhatóan 2010 tavaszán kezdődnek el. 
 
 
Dél-dunántúli Képviselet 
 
A dél-dunántúli régió MISZ tagjai és Pécs város jelentősebb vezetői találkoztak Dr. Páva Zsolttal, a 
FIDESZ pécsi polgármester-jelöltjével, 2009. március 12-én, Pécsett. Az eseményre Higi Gyula, 
regionális igazgató szervezésében került sor. A szövetség tagjai kérték, hogy amennyiben bizalmat 
kap a választóktól a város vezetésére, akkor tegyen meg mindent, hogy a gazdasági élet szereplői 
minél nagyobb lehetőséget kapjanak arra, hogy vállalkozásuk sikeres legyen. Kérték, vizsgálja meg 
annak lehetőségét, hogy ne kerüljenek hátrányba a régiókban folyó munkáknál a régió vállalkozói. Erre 
a polgármester-jelölt ígéretet tett. 
 
A Magyar Innovációs Szövetség dél-dunántúli regionális tagozatának vendége volt 2009. március 27-
én Dr. Szili Katalin, az Országgyűlés elnöke és Veres János, pénzügyminiszter, az eseményt Higi 
Gyula, regionális igazgató szervezte. 
 
Megkezdte munkáját a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs és Gazdaságfejlesztési Bizottság. A 
testület tagjai között öt MISZ-tag képviselői is szerepel, köztük Higi Gyula, regionális igazgató. Az új 
összetételű testület alakuló ülésére 2009. október 7-én, Pakson került sor. Az ülésen a Bizottság 
elfogadta a szervezeti és működési szabályzatát, valamint meghatározta feladatát a Baross Gábor-
pályázat vonatkozásában.  
 
2009. november 3-án, Kaposváron, a városháza dísztermében adták át a Dél-dunántúli Regionális 
Innovációs Díjakat. A jeles esemény apropóját az adta, hogy 1825. november 3-án határozták el a 
pozsonyi országgyűlésen a Magyar Tudományos Akadémia létrehozását. A Magyar Tudomány Napján 
rendezett ünnepségen első alkalommal ismerték el a régió leginnovatívabb tudósait és vállalkozóit, a 
Dél-Dunántúli Regionális Ügynökség által alapított díjjal. Az elismerő okleveleket Higi Gyula, regionális 
igazgató adta át. 
 
Az Innovációs és Technológia-fejlesztési Központ Kht. feladata a pécsi vállalkozások segítése, valamint 
egy inkubátorház működtetése. Az újjá alakult Felügyelő Bizottság elnöki posztjára ismételten Higi 
Gyula, a MISZ regionális igazgatója került kinevezésre.  
 
 
Közép-dunántúli Képviselet 
 
A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége dr. Szépvölgyi Ákost, a Közép-dunántúli Regionális 
Innovációs Ügynökség ügyvezető igazgatóját választotta meg közép-dunántúli regionális igazgatójának. 
A MISZ regionális képviselete ezért a jövőben Veszprém helyett Székesfehérváron látja el feladatait.  
 
A Pannon Egyetem és Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata kezdeményezésére 2009. április 
27-én megtartotta alakuló ülését a Veszprémi Kistérségi Innovációs Tanács. A Tanács célja a 
veszprémi és annak közvetlen környezetében található gazdasági szervezetek, tudásközpontok 
összehangolt tevékenységének segítése, irányított és tudatos innovációs folyamatok generálása, a 
tagok szakmai érdekeinek képviselete, pályázati együttműködések erősítése, hatékonyabbá tétele. A 
tanács alakuló ülésén dr. Szépvölgyi Ákos, a MISZ közép-dunántúli regionális igazgatója, a Közép-
dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezető igazgatója is részt vett. 
 
2009. május 12-én, Veszprémben tartott taggyűlést a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum 
Kht.  (VRIC), amelyen a Magyar Innovációs Szövetséget, mint résztulajdonost dr. Szépvölgyi Ákos, 
regionális igazgató képviselte. A taggyűlés elfogadta a társaság 2008. évi mérlegbeszámolóját, illetve 
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közhasznúsági jelentését. Emellett elfogadta a VRIC 2009. évi üzleti tervét, amelyben a társaság 
tevékenysége két fő tématerület, az innováció és az inkubáció köré csoportosul. 
 
Az Európai Unió Délkelet-Európai Transznacionális Programja keretében nyert pályázatot és jelentős 
összegű támogatást a Közép-Pannon Regionális Fejlesztési Zrt. által vezetett konzorcium. 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 Magyar Tudomány Ünnepe rendezvénysorozat keretében rendezték meg a „2009 a kreativitás és 
innováció európai éve” témájú konferenciát Tatabányán, 2009. november 4-én. A Komárom-
Esztergom Megyei Munkaadók és Gyáriparosok Szövetsége, a Modern Üzleti Tudományok Főiskolája, 
valamint a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság által közösen szervezett nemzetközi 
rendezvény célja az volt, hogy több szakterület eredményeit összegezve áttekintse a kreativitás és 
innováció problémakörét. A konferencia plenáris ülésén a MISZ képviseletében Dr. Szépvölgyi Ákos, 
közép-dunántúli regionális igazgató tartott előadást „Kreativitás és innováció a magyar vállalatoknál” 
címmel. 
 
 
Közép-magyarországi Képviselet 
 
2009. május 29-én tartotta taggyűlését budaörsi székhelyén tagintézményünk, a CHIC Közép-
Magyarországi Innovációs Központ Kht. Polgárné Májer Ildikó, ügyvezető igazgató beszámolt a CHIC 
2008. évi tevékenységéről, melyet a tulajdonosok egyhangúlag elfogadtak. Az ülésen a Magyar 
Innovációs Szövetséget mint tulajdonost dr. Antos László, ügyvezető igazgató képviselte. 
 
2009 októberében került sor „1st European Innovation Summit” konferencia megrendezésére 
Brüsszelben. A konferencia első napján a szervező Knowledge4Innovation platform, amelynek a 
ValDeal Zrt. is alapító tagja, fogadást adott a résztvevők és az érdeklődő parlamenti képviselők 
tiszteletére.  
 

---------------------------------------------------------------------------------- 
 
Összességében Szövetségünk, a részletes beszámolóban rögzítettek alapján, a 2009. évben is 
eredményesen dolgozott. Az innovációbarát gazdasági és társadalmi környezet kialakítása érdekében, 
a 2009-ben sikerült két, nagy jelentőségű, az innovációt hátrányosan érintő törvénymódosításra is 
felhívnunk mind a szakma, mind a közvélemény figyelmét, melynek eredményeként a javaslatok 
elvetésre, ill. módosításra kerültek. Egyéb véleményeinket a kormányzati szervek több esetben is 
elfogadták. Nagy figyelmet fordítottunk arra, hogy elgondolásainkat, véleményünket a közvéleménnyel 
is megismertessük, ezáltal is növelve elismertségünket. 
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6. ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2009. ÉVI GAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGÉRŐL, 
PÉNZÜGYI HELYZETÉRŐL 
 
 
A Szövetség 2009-ben is elsősorban az alapszabályában, alaptevékenységként meghatározott célok 
érdekében tevékenykedett és gazdálkodott. Élve azonban a társadalmi szervezetek gazdálkodására 
vonatkozó alapelveket rögzítő, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény adta lehetőséggel, e 
célok megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében, ún. vállalkozási tevékenységet 
(szakértői munka, reklámszolgáltatás stb.) is végzett. 
 
A Szövetség kettős könyvvitelt alkalmazott. Az alap- és a vállalkozási tevékenységet, illetve az ezekhez 
tartozó bevételeket és kiadásokat – eleget téve a számviteli előírásoknak – a Szövetség elkülönítetten 
tartja nyilván. 
 
A 2009. évben az összes bevétel 95865 E Ft, az összes kiadás 82953 E Ft volt az alábbi bontás 
szerint.  
 
ALAPTEVÉKENYSÉG  
Az alaptevékenység összes bevétele 2009-ben 70219 E Ft volt. Ebből 26286 E Ft származott 
tagdíjakból. A regionális tagdíjak felhasználásáról teljes egészében a regionális igazgatók 
rendelkeznek.  
Alaptevékenységünk kiadása a 2009. évben többek között tartalmazza a titkárság személyi költségeit 
(2 főállás, 1 félállás), a Hírlevél és a kiadványok nyomdai előállítását, posta és telefon költségeket, 
irodabérletet, irodaszer-kiadásokat stb. 
 
VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG 
Vállalkozási tevékenységünk bevétele 2009-ben összesen 25646 E Ft volt. 20015 E Ft származott a 
Tudományos, Hasznos Emberi (THE) c. tudománynépszerűsítő program reklámbevételeiből, melyből 
11 M Ft előlegként már 2008-ban átutalásra került és a 2008. évi vállalkozási kiadások fedezésére 
is szolgált. 2009-re így ténylegesen 4 M Ft maradt az előlegből. 
 
A többi bevétel más pályázatainkkal kapcsolatban kötött reklámszerződésekből, valamint egyéb 
tevékenységből (szakértői munka, szabadalom-hasznosítás) eredt. Kiadásaink személyi költséget, 
reklámkiadásokat, nyomdaköltséget stb. tartalmaznak.  
 
Szövetségünk kiadásai 2009-ben nem haladták meg a bevételeket. Működésünket folyamatosan 
finanszírozni tudtuk, és a rendelkezésünkre álló tartalékaink, illetve pénzforrásaink elegendőek arra, 
hogy 2010. első félévére vállalt feladataink kiadásait fedezni tudjuk. 
 
Szövetségünk gazdálkodását a vezetőség folyamatosan figyelemmel kísérte, a pénzügyi fegyelmet – 
csakúgy, mint a korábbi években – Szilágyi Dezső, független könyvvizsgáló (T.ig.sz.: 004653) 
ellenőrizte és auditálja. 
 
A Szövetség 2009. évi hivatalos mérlege és pénzügyi beszámolója 2010. április végére készül el. 
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Előzetes tájékoztatás  
a Magyar Innovációs Szövetség 2009. évi gazdálkodásáról 

 
 
 

Bevételek (Ezer Ft) 
  Alap Vállalkozás Összesen 

Tagdíj 26286   26286
Projekt bevétel (támogatás, 
pályázatok) 

27117   27117

Jogi szem. szponzorációja 5360   5360
Reklám-szerződés   2639 2639
Innov. Tanulmány   1600 1600
Hírlevél-, könyv-értékesítés 24 550 574
Szabadalom-hasznosítás   784 784
Egyéb pl. kamat 755 58 813
THE 10677 20015* 30692

összesen 70219 25646 95865
 
 

*  A 20015 E Ft-os bevételből 11 M Ft előlegként már 2008-ban átutalásra 
került. Az előlegből 7 M Ft-ot fordítottunk a 2008. évi vállalkozási kiadások  
fedezésére, így 2009-re ténylegesen 4 M Ft maradt. 

 
 

Költségek, felhasználások (Ezer Ft) 
  Alap Vállalkozás Összesen 
Iroda bérleti díj 2436 978 3414
Iroda működési költségei 881 405 1286
Regionális képviseletek 3608   3608
Személyi költség + TB 16196 331 16527
Posta-, telefonköltség 3500   3500
Nyomda, Hirdetés 12490 15672 28162
Portál, informatikai költség 3003 1895 4898
Külföldi, belföldi utazás 1189   1189
Reprezentáció, fogadás 3707   3707
Rendezvény-szervezés 945 2637 3582
Könyvvizsgálat, könyvelés 1130   1130
Fordítás 238   238
Oktatás 895 235 1130
Futárszolgálat, szállítás 559   559
Tagdíj, részvételi díj 1077   1077
Innovációs díj 2152   2152
Szakértői díj 1375 1420 2795
Külső irodai szolgáltatás 1067 1947 3014
Bankköltség, egyéb költség 435 550 985

összesen 56883 26070 82953
 

 
dr. Antos László s.k. 
ügyvezető igazgató 
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A Felügyelő Bizottság jelentése 
a Magyar Innovációs Szövetség 2009. évi tevékenységéről 

 
 
A Felügyelő Bizottság (FB) 2009-ben is többféleképp vett részt a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 
tevékenységében. A Bizottság elnöke a Szövetség több választmányi és elnökségi ülésén, valamint 
számos egyéb rendezvényén volt jelen, és megjegyzéseivel, javaslataival ott is igyekezett támogatni a 
munkát. A Bizottság valamennyi tagja jelentős erőket fordított továbbá jelentésünk összeállítására, 
kiemelten a Szövetség év végi beszámolójának ellenőrzésére, az ennek során megvalósított 
konzultációkra. 
 
A jelentés a Szövetség Alapszabályának és a Felügyelő Bizottság ügyrendjének megfelelően készült. A 
minősítés független, objektív értékelést kíván nyújtani a Szövetség sokrétű, jelentős munkájáról, 
ugyanakkor figyelembe veszi azt a körülményt is, hogy az intézménynek igen szerény erőforrások 
állnak rendelkezésére. Az FB kiemeli, hogy összességében az Alapszabályban előírtakkal 
összhangban lévőnek és sikeresnek ítéli a Szövetség 2009. évi tevékenységét. Úgy látja továbbá, 
hogy a rendelkezésre álló erőforrások felhasználása – s ennek keretében a mintegy két és fél fős 
Titkárság munkája – megfelel az előírásoknak, és kiemelkedően hatékony. E kedvező megítélést az 
alábbi részletes információk támasztják alá: 

 
1. A Szövetség tagjainak a száma ez évben is növekedett. 27 új tag lépett be, ugyanakkor 

megszűnés, felszámolás és egyéb okok miatt 21 lépett ki, a taglétszám így 302-ről 308-ra bővült. 
A tagszövetségek révén csatlakozott ún. „közvetett” tagok száma szintén igen jelentősen, 397-ről 
468-ra - nőtt.  
 
A Szövetség tevékenységének eredményessége részben a vezető szerveknek az érdeme. A MISZ 
Választmánya, valamint Elnöksége (mint mindig) 2009-ben is rendszeresen – kétszer, illetve hatszor - 
ülésezett. Mindkét szerv tagjai intenzíven vesznek részt mind a Szövetség rendezvényeinek 
szervezésében, mind állásfoglalásainak kialakításában.  
Nem csökkenti természetesen az előzőkben említettek érdemeit annak rögzítése, hogy az önállóan 
működő tagozatok és regionális képviseletek ez évben ugyancsak sokoldalú és jelentős munkát 
végeztek. 

 
2. Az FB megítélése szerint a Szövetség legsikeresebb tevékenysége a hagyományoknak megfelelően 

2009-ben is a fiatalok tudományos érdeklődésének felkeltését, valamint az innováció társadalmi 
elismertetését célzó közvélemény-formálás volt. A legnagyobb hatást a következő rendezvények 
érték el: 

 
- A feltalálói utánpótlás nevelésének hézagpótló intézménye, a 18. Ifjúsági Tudományos és 

Innovációs Tehetségkutató Versenyre ez évben az előző évinél lényegesen több (86) pályázat 
érkezett (ebből 25 db határon túli magyar fiataloktól). Növelte a verseny sikerét 19 fiatal 
kiküldése nemzetközi tudományos rendezvényekre, feltalálói versenyekre. 

- A THE tehetségkutató és tudománynépszerűsítő program keretében ez évben 15 
középiskolára kiterjedő roadshow került megrendezésre (közel 5000 középiskolás 
részvételével). A THE Magazinnak 4 száma jelent meg. Az önálló tudományos tematikájú THE 
portál látogatottsága immár elérte a havi 5000 főt. 

- Az innovatív vállalatokat elismerő és népszerűsítő tevékenység, az Innovációs Nagydíj Pályázat 
ez évben is széles körben keltett tudat-formáló hatást. 

- Ugyancsak kedvezően befolyásolta a közvéleményt az USA-beli “Intel Berkeley Technology 
Entrepreneurship Challenge” program részeként, immár negyedik alkalommal, NOVATech.Com 
címmel meghirdetett Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny, s az, hogy a legjobb két 
magyarországi üzleti terv Tel Avivban részt vehetett a közép- és kelet-európai regionális döntőn. 

 
A tudat-formálás sikeréhez az adott célú rendezvények magas színvonalú marketingje is jelentősen 
járult hozzá. 

 
3. Megállapítható volt, hogy a Választmány és az Elnökség erőteljesen törekedett a Szövetség 

érdekvédelmi szerepének a betöltésére, kiemelten a gazdaság- és innováció-politika, s a 
szabályozás befolyásolására. E célból is sokoldalú eszköztár került felhasználásra: 
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- A Szövetség 2009-ben az illetékesek, illetve a közvélemény számára 29 állásfoglalást, 
véleményt készített és adott közre. Ez évben először megkísérelt továbbá informálódni 
állásfoglalásai hasznosulásáról is, s az illetékesek 7 esetben az átadott javaslatok elfogadásáról is 
értesítették. Mindenképp részben a Szövetség sikerének tekinthető például, hogy az Innovációs 
Alapba való állami befizetési kötelezettség megszüntetésének az ötlete lekerült a napirendről. 
Kudarc viszont, hogy a Szövetség tiltakozása ellenére eltörölték a kutatás-fejlesztési tárca nélküli 
miniszteri posztot, s így az innovációs folyamatoknak ismét nincs közvetlen kormányzati szintű 
koordinációja.  
Továbbra sem lehetünk elégedettek a sikerek és kudarcok összesített mérlegével sem. Az FB 
változatlanul súlyos problémának ítéli ugyanis az innováció gazdaságpolitikai ösztönzésének, 
illetve támogatásának gyengeségét, mivel jórészt ennek a következménye, hogy a magyar 
kis- és közepes vállalatok innovációs hajlandósága alacsony. Javasolja tehát, hogy a 
Szövetség folytassa azt a feltáró-, elemző- és koordináló munkát, amely módot találhat arra, 
miként kaphatnának a Szövetségben megtestesülő szakmai értékek karakteresebb szerepet a 
kormányzat innovációval kapcsolatos döntéselőkészítő tevékenységben. 

- A Választmány és az Elnökség tagjai személyükben is nagyszámú szakmai testület ülésein vettek 
részt és fejtették ki a Szövetség véleményét, képviselték az innováció érdekeit.  
Tekintettel arra, hogy e munka zömét néhány, többségükben túlterhelt személy végzi, az FB 
javasolja, hogy, ha lehet, az Elnökség keressen módot a terhek egy részének 
decentralizálására, a Szövetségben rendelkezésére álló emberi erőforrásoknak, illetve a 
tagszervezetek és szakemberek kapcsolatrendszerének kihasználására. Javasolja tehát annak 
megfontolását, hogy a jövőben a képviselők személyi körét bővítse, ezzel is elősegítve, hogy a 
Szövetség által képviselt tudás, tapasztalat teljesebb körben jelenhessen meg az országos 
intézmények előtt. 

 
4. Az önállóan működő tagozatok 2009-ben is részt vett a különböző előterjesztések 

véleményezésében, s több önálló rendezvényt is szerveztek. 
 

5. A Szövetség regionális képviseletei az elmúlt évben is a régiók innovációs potenciáljának 
növelésében vállaltak szerepet, törekedtek az innovációs információk terjesztésére.  
Az FB ez évben a Közép-dunántúli Regionális Képviselet  tevékenységét nézte meg részletesebben 
(mivel igazgatója mintegy egy éve nyerte el e megbízatást). A konzultáció tapasztalatai szerint a 
képviselet munkáját nagymértékben segítette, hogy az új vezető főállásban a Közép-dunántúli 
Regionális Innovációs Ügynökség ügyvezető igazgatója, és így kiterjedt ismeretséggel rendelkezik a 
régió vállalkozásai, szervezetei körében. Ez lehetővé tette ugyanis, hogy a korábban elsősorban az 
egyetemi szférára összpontosító képviseleti tevékenység erőteljesebb hatású legyen a vállalkozói-
vállalati szféra irányában is. Tagságuknak több szűkebb kört érintő, de kedvezően fogadott, 
specifikus témákkal foglalkozó rendezvényt szerveztek, s Regionális Innovációs Díjat is 
meghirdettek. 
Ugyanakkor az FB a regionális képviseletek jelentős részénél lát kiaknázatlan lehetőségeket a 
Szövetség munkájának, eredményeinek helyi népszerűsítésére, és a működési területen lévő 
innovatív vállalkozások közösségi tevékenységbe szervezésére.  

 
6. A MISZ kommunikációs munkájáról változatlanul kedvező értékelés adható.  

- A Szövetség innovációs portáljának forgalma 2009-ben mintegy 10%-kal növekedve 
meghaladta az 56.000 látogatást. 

- Ismét 23 alkalommal jelent meg a Szövetségnek az innovációs információkat közvetítő, s az 
előző évinél több, 2000-et meghaladó számú (többségében elektronikus) címre eljuttatott, s a 
honlapon is elérhető Hírlevele. Ezen, az innovációval kapcsolatos hazai eseményekről átfogó 
képet nyújtó kiadvány jelentősen segítheti a hazai innovációs folyamatok megismerését.  

- Kiegészíti mindezt, hogy 2009-ben a hazai nyomtatott és elektronikus sajtóban is az előző 
évinél több, 700-at meghaladó számú tudósítás, interjú jelent meg a Szövetség 
tevékenységéről. 

 
7. A Bizottság tapasztalatai szerint a Szövetség 2009 évi gazdálkodása lényegében szabályszerű és 

kiegyensúlyozott volt.  
- A január végén rendelkezésre álló (előzetes) számviteli adatok szerint elért, 100 milliót 

megközelítő bevétel a jelenlegi válság időszakában igen jó teljesítmény. Fő vonalaikban a tagdíj-
bevételek is az előirányzottaknak megfelelően alakultak. A tagok hagyományosan az esedékes 
tagdíjaknak 90%-át (a budapesti tagok 93%-át, a régiós tagok 84%-át) fizették be, mely 
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egészében hasonló az előző évi tagdíjfizetési arányokhoz. Az egyéb (például: pályázatokból 
származó, vagy rendezvényekkel kapcsolatos) bevételek is kedvezően alakultak.  

- A kiadásokat sikerült a bevételi szint alatt tartani. Ezen eredményt részben az teszi lehetővé, 
hogy a Szövetség minden ügyét két és fél fő központi titkársági létszám – és az ezt 
kiegészítő, többségükben ellenszolgáltatás nélkül dolgozó talán százfős „háttér” – intézi. Nem 
sok hasonlóan „takarékos” intézmény van gazdaságunkban.  
A kedvező egyenleg kialakítását tette továbbá lehetővé, hogy a ráfordítások költségeit több 
esetben sikerült barter-egyezmények keretében ellentételezni. 

- A központi iroda könyvelését és adó-ügyintézését külső szerv (a Kertész kft.) végzi. Munkájának 
értékelése szempontjából irányadó, hogy az elmúlt években a Könyvvizsgáló az áprilisra 
elkészült végső mérleget, így a 2008-ast is elfogadta. A Titkárságon végzett „belső ellenőrzés” 
is rendszeres (vizsgálatunk során egyetlen munkaszerződéshez kértünk kisebb kiegészítést). 

 
8. A magyar nemzetgazdaság kedvezőtlen jövőképe miatt az FB fontosnak vélte, hogy tájékozódjon a 

Szövetség 2010-es gazdálkodásának a perspektíváiról is. A következő megállapításokat tette: 
- Az Elnökség már hozott is intézkedéseket a tagdíjbevételek növelésére (az elmaradt tagdíjak 

ügyeinek a rendezésére). 
Mindazonáltal az FB úgy véli, hogy a jövőben is további tagok felvételére kell törekedni, s 
vizsgálni kell az ehhez szükséges tennivalókat. A régiós tagok némileg növekvő hátralékai e 
képviseletekre is a korábbiaknál nagyobb terheket rónak. 
 

- A költségcsökkentést célzó törekvések egyes példáiról (így az iroda bérleti díjak 
visszaszorításáról) is kaptunk tájékoztatást. 
E tárgykörben ugyancsak találhatók további lehetőségek, például a Hírlevél ma mindössze 180 
példányban postázott papír-alapú példányainak megszüntetése. 

 
A fentiek alapján a Felügyelő Bizottság összességében jónak ítéli a Magyar Innovációs Szövetség 
2009. évi munkáját, gazdálkodását, és javasolja a Közgyűlésnek a Szövetség éves 
beszámolójának az elfogadását. 
 
 
Budapest, 2010. február 1. 
 
 
 
 Csapody Miklós és Jamrik Péter        Papanek Gábor 
        FB-tagok      elnök 
 


