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Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax
Dr. Pakucs János Elnök Olajterv Rt.

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

453-6470 240-5625

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

Vezérigazgató 355-2493 202-2381

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

Kutatási Igazgató-
helyettes

431-4102 432-6002

Dr. Pálmai Zoltán Regionális alelnök INNOTECH Kft
1119 Budapest, Andor u. 60.

ny. Ügyvezető
Igazgató

316-7430 316-7430

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

Tanszékvezető
Egyetemi Tanár

62/544-
272

62-544-
658

Dr. Závodszky Péter Nemzetközi alelnök MTA SZBK Enzimológiai Intézet
1113 Budapest, Karolina u. 29-31.

Tudományos
Tanácsadó

209-3535 466-5465

Koós Attila Alelnök Matáv Rt. PKI-FI
1502 Budapest, Pf. 520

Fejlesztési
Igazgató

481-7400 481-7405

Várkonyi Attila Alelnök Enigma Software Rt.
1121 Budapest, Ordas út 15.

FB-tag 30-370-
6616

Dr. Ürge László Alelnök ComGenex Rt.
1027 Budapest, Bem rkp, 33-34.

Vezérigazgató 214-2306 214-2310

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

Elnök 399-1157 399-1185

Berszán Ferenc Választott elnökségi tag Budapest Bank Rt.
1138 Budapest, Váci út 188.

Üzletág-vezető 450-6000 450-6001

Dr. Blaskó Gábor Választott elnökségi tag EGIS Gyógyszergyár Rt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Kutatási Igazgató 265-5504 407-4888

Csapody Miklós Választott elnökségi tag GE Hungary Rt.
1340 Budapest, Váci út 77.

Tanácsadó 399-1119 399-2302

Dr. Detrekői Ákos Választott elnökségi tag Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Professzor 463-3700 463-3084

Dr. Frank József Választott elnökségi tag Gabonatermesztési Kutató Kht.
6701 Szeged, Pf. 391.

Főigazgató 62-435-
235

62-434-
163

Dr. Gyulai József Választott elnökségi tag MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézet
Intézeti Tanács, 1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.

Elnök 395-2222 395-9284

Dr. Kemény Tamás Választott elnökségi tag Ipar M űszaki Fejlesztéséért Alapítvány
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.

Ügyvezető Igazga-
tó

312-2213 332-0787

Kovács F. László Választott elnökségi tag BorsodChem Rt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.

Elnök-
vezérigazgató

48-511-
211

48-310-
891

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

Főtitkár 353-1661 353-1780

Dr. Papanek Gábor Választott elnökségi tag GKI Gazdaságkutató Rt.
1052 Budapest, Semmelweis u. 9.

Ügyvezető Igazga-
tó

318-1868
318-1284

318-4023

Dr. Patkó Gyula Választott elnökségi tag Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros

Rektorhelyettes 46/565-
034

46/563-
423

Polgárné Májer Ildikó Választott elnökségi tag Budaörsi Ingatlanfejlesztő és Szolgáltató
1056 Budapest, Fővám tér 2-3. II.

Ügyvezető igazga-
tó

266-5108 266-5108

Somogyi Miklós Választott elnökségi tag ITC-AMT Kft.
1142 Budapest Ungvár u. 64-66.

Ügyvezető Igazga-
tó

363-3265 383-7147

Dr. Veress Gábor Választott el nökségi tag Veszprémi Egyetem
8200 Veszprém, Egyetem u. 10.

Tanszékvezető 88/402-
803

88/423-
410

Dr. Vékony Sándor Választott elnökségi tag INTECO Kft.
3527 Miskolc, Szinva u. 15/b

Igazgató 46/359-
895

46/359-
895

Deme Gábor Választott elnökségi tag Innomed Medical Rt.
1146 Budapest, Szabó J. 12.

Elnök 460-9200 460-9222

Frischmann Gábor Választott elnökségi tag Magyar Katolikus Rádió Rt.
1062 Budapest, Délibáb u. 15-17.

Műszak Igazgató 255-3340 255-3399

Dr. Molnár Károly Választott elnökségi tag BME, Fotogrammetria és Tér-informatikai Tanszék
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3.

Rektor 463-2222 463-2220

Dr. Inzelt Péter Tagozati elnök MTA SZTAKI
1111 Budapest, Kende u. 13-17.

Igazgató 209-5257 466-7503

Dr. Lippényi Tivadar Tagozati elnök Nemz eti Kutatási és Technológiai Hivatal
1055 Budapest, Szervita tér 8.

Elnökhelyettes 30/525-
0808

441-3549

Dr. Rohács József Tagozati elnök Budapesti M űszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Bertalan L. u. 2.

Tanszékvezető 463-1922 463-3080

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

Elnök 319-8913 319-8916

Dr. Osman Péter Tagozati elnök Pénzüg yi Szervezetek Állami Felügyelete
1031 Budapest, Zaránd u. 34/B.

Vezető-főtanácsos 489-9649

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

Ügyvezető igazga-
tó

318-3309 317-4856

Rakusz Lajos Társult szövetség elnöke Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.

Elnök 212-6991 201-7954

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

Társelnök 22/514-
126

22/328-
110

Dr. Bérci Gyula Társult szövetség elnöke Tudomá nyos Technológiai, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.

Ügyvezető Elnök 20/91279
85

302-2798

Bretz Gyula Társult szövetség elnöke Magyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Elnök 204-2967 204-2969

Székely Péter Társult szövetség elnöke Magyar Tudományos- Technológiai és Ipari Parkok
Szövetsége
1144 Budapest, Füredi u. 74-76.

Elnök 467-0236 467-0236

Tzvetkov Julián Társult szövetség elnöke Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.

Elnök 475-0924 475-0925

ifj. Duda Ernő Társult szövetség elnöke Magyar Biotechnológiai Szövetség
6722 Szeged, Béke u. 5/A

Elnök 62-424-
729

62-426-
098

Dr. Mogyorósi Péter Dél-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója

LASER CONSULT Kft.
6726 Szeged, József Attila sgt. 130.

Ügyvezető Igazga-
tó

62/562-
782

62/562-
783

Dr. Harangozó István Észak-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója

Debrecen Hatvan u. 58.
4025

Regionális Igazga-
tó

52/502-
974

52/500-
426

Dr. Siposs István Észak-magyarországi
Regionális Képviselet
igazgatója

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros

Egyetemi Docens 46/365-
560

46/327-
643

Budavári László Nyugat-dunántúli Regioná-
lis Képviselet igazgatója

INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht. 9028
Győr, Gesztenyefa u. 4

Ügyvezető Igazga-
tó

96/506-
900

96/506-
901

Dr. Horváth Géza Közép-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

Veszprémi Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158

Dékán 88/421-
905

88/421-
905

Higi Gyula Dél-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazga-
tó

72/504-
050

72/333-
120

Elnökség
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A 2004. ÉVI INNOVÁCIÓS DÍJAK ÁTADÁSÁRA 2005. ÁPRILIS 1-ÉN KERÜLT SOR AZ ORSZÁGHÁZBAN.

Dr. Pakucs János , a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
a Himnusz elhangzása után megnyitotta az ünnepséget:
„…Amikor tizenhárom évvel ezelőtt megalapítottuk ezt a
díjat, egyik célunk az volt, hogy az ország vezetőinek és a
közvélemény figyelmét ráirányítsuk arra, hogy a tudás
eredményeinek alkalmazása az egyes vállalkozásokon ke-
resztül az egész ország gazdasági növekedésének megha-
tározó tényezője.

Másrészt olyan konkrét példák és eredmények bemutatása,
megismertetése, és elismerése volt a célunk, amelyek a
gyakorlatban bizonyítják, hogy a jó és a hatékony döntés a
kutatás-fejlesztés finanszírozása az innovatív tevékenység
segítése….

…A Magyar Innovációs Nagydíj pályázati rendszere olyan
kutatások eredményét tárja a közvélemény elé, amelyek bizonyítottan alkalmazást nyertek és hasznot, jelentős több-
leteredményt hoztak. A mai nap itt a parlamentben olyan termékek, technológiák válnak a bírálóbizottság munkáival
ismertté, amelyik anyagi ráfordításokat jelentősen meghaladó szellemi ráfordítások eredményeként jöttek létre…

Mi, az Innovációs díj alapítói a Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Innovációs Alapítvány, abban bízunk, hogy
a gyors fejlődés kiemelkedő hasznot elérő hazai vállalatok megismertetése a jövőben jelentősen növelni fogja azon
vállalkozások számát, amelyik a kutatás eredmények alkalmazásával válnak sikeressé…”

Dr. Závodszky Péter , a Magyar Innovációs Alapítvány elnökét ünnepi köszöntőjében hangsúlyozta:
„…Az Innovációs Nagydíj országos jelentőségű ügy,
legalábbis a szervezők és a Magyar Innovációs Szövetség
szándéka szerint. Az Innovációs Nagydíj azért országos
ügy, mert a versenyképességről szól. A versenyképesség
pedig, mint látjuk, ma már a politikai közbeszéd egyik
elsőszámú témája, és ennek az az oka, hogy bekövetke-
zett az Európai Unióhoz való csatlakozásunk.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás egyik oldalról nagyon
nagy lehetőségeket, más oldalról pedig igen komoly kihí-
vásokat jelent. A lehetőség az, hogy végre a szabadság
és a demokrácia biztonságos, kiszámítható és garantált
körülményei között folytathatjuk mindennapos munkán-
kat. A kihívás, pedig az, hogy nálunk jobb sorsú orszá-
gokkal kell versenyre kelnünk, és itt a versenyképesség
első számú tényezővé lép elő…

...Az ország az elmúlt évtizedek során kizökkent a normális kerékvágásból, és ez a fajta kényszerhelyzet a társadalmi
struktúrák szétzilálódásához, a normarendszer megingásához és általában a társadalmi érintkezés formáinak az
elveszítéséhez vezetett. …Ezekről a nem számokkal mérhető paraméterekről szeretnék egy pár szót szólni, és ezek
között a legfontosabbnak tartom tulajdonképpen kultúráltságot, a műveltséget, a mindennapos apró munkában az
egymással való érintkezés normáit, az adott szó becsületét és ehhez hasonló fontos tényezőket. Minderről azt gon-
dolom, hogy a versenyképes, és számunkra mintaként szolgáló jobb sorsú országok esetében ezek a normarendsze-
rek jól működnek…

…Az egyén felelőssége ott van, amikor a családban, a munkahelyén munkálkodik, hogy egy általánosan elfogadott és
tulajdonképpen mindenki által tisztelt, idézőjelben mondom, európai normarendszer Magyarországon is meghono-
sodjon, és fontos az intézmények szintje is. Ha nincsenek erős, jól szervezett civil intézmények, akkor nehéz ezeknek
a normarendszereknek a kiterjesztését és a térhódítását elérni…”

dr. Kóka János miniszter úr mint a bírálóbizottság elnöke egyebek mellett kifejtette:
„…Az új versenyképességi feladatok megfogalmazásához és beteljesedéséhez nem csak új politika, hanem új össze-
fogás is kell. …Össze kell rendeznünk, tehát az eszközöket, amelyek már most is rendelkezésünkre állnak. Hogyha
mértékükben elégtelenek is, de jellegükben ott vannak. …Persze vannak olyan problémák, amelyeknek az eszközei
nincsenek meg, ilyen például az a képesség, ami Magyarországon a zsenialitást termékké, a tudást versenyképessé-
gi eszközzé formálja. Ez a menedzsment, ez az innováció-menedzsment kérdése, amiben Magyarországon még igen
gyengék vagyunk…

Innovációs Nagydíj
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…Ha új politikáról beszélünk, miért ne vethetnénk be új eszközöket. Mondjuk azt, hogy öt éven belül a mai 1% alatti
nemzeti össztermékarányos innovációs költést duplázzuk meg. És ezt kérjük számon mindazokon, beleértve engem,
vagy rosszabb esetben az utódomat is, akik ezért felelősek…

…Örvendetes tény, hogy az idén több pályázatot kaptunk,
mint tavaly, de sajnálatos, hogy kevesebbet, mint az azt
megelőző időszakban. Jó volt hallani, hogy a vállalkozások,
a megvalósult 43 innováció révén összesen körülbelül 30
milliárd forintnyi többleteredményt értek el, és a megtakarí-
tások, az árcsökkentő hatás, a környezetvédelmi szem-
pontok alapján több mint 20 milliárd forintnyi társadalmi
hasznot keletkeztettek.

A pályaművek negyede a távközlési és informatikai szektor-
ból érkezett, közülük 20% a környezetvédelem és az ener-
getika területéről, és minden ötödik pályaművet együttmű-
ködés keretében valósítottak meg a pályázók. A területi
megoszlást vizsgálva a főváros ismét túlsúllyal szerepelt,
40% volt a súlya, ez nem meglepő. Örvendetes tény vi-
szont, hogy kelet és nyugat-Magyarország egyaránt 30-

30%-os súllyal szerepelt. A bemutatott innovációknak csaknem a fele export piacon hasznosul. 60%-uk a pályamű-
veknek fejlesztő, vagy teljesen új innovációt tartalmazott.

/ részben saját forrásra támaszkodtak az innovátorok. A kü lföldi források – és megint csak jó hír – 20%-kal része-
sültek ezekben a kutatásokban, tehát látszik az, hogy nemzetközi együttműködéseknek igenis tere van…”

A díjazott pályázatokat Pomezanski György, a Duna TV innovációs alelnöke ismertette.

Az Innovációs nagydíjat az idei évben a Solvo Biotechnológiai Rt. nyerte el az „ABC transzporter tesztreagens ter-
mékcsalád” című pályázatával. A Nagydíjat Mádl Ferenc köztársasági elnök úr adta át ifj. Duda Ernőnek, a cég
elnökének.

Mádl Ferenc köztársasági elnök úr köszöntőjében tovább
folytatta az előtte szólók gondolatmenetét:
„…Kóka miniszter úr említett itt egy érdekes párhuza-
mot. A zseniális alkotásból hogyan lesz termék, nagyon
fontosak az egymástól távol levő párhuzamok. Nem vitás,
arról van szó, hogy a meglévő tehetség konvertálása, a
műszaki haladásnak, ill. műszaki fejlődésnek az anyagi
életszínvonal javítását szolgáló folyamatokban, termékek-
ben való megtestesülése valamennyiünk életminőségét
javítja…

…Bízom abban, hogy azokkal az erőfeszítésekkel, ame-
lyekre utalt a miniszter úr és a kuratórium elnöke, ha
tényleg jól összeszervezzük erőinket, erőforrásainkat,
akkor jelentős eredményeket érhetünk el. Az innováció
útján az ország versenyképessége végül az életminősé-
günk javulását szolgálja…

…Kívánom azt, hogy a társadalomnak azok az intézményei, amelyek felelősséget viselnek, és képességük van az
anyagi feltételek, a szervezési feltételek, a jogi feltételek javítása útján támogatni azt a folyamatot, aminek segítségé-
vel az egyes emberek, az alkotó emberek érvényesülhetnek, jól működjenek. A díjazottak sokasága is azt mutatja,
hogy akikben megvan a belső késztetés, a belső morális kötelezettség, szakmai tudás és egyfajta tényleges odaadás,
hogy saját maguk javára, saját maguk szellemi, erkölcsi kiteljesedése javra újabb és újabb gondolatokkal, alkotások-
kal teljesítsék ki, nem csak a saját munkájukat, hanem a társadalom javát is szolgálják…”

Ifj. Duda Ernő, a 2004. évi Magyar Innovációs Nagydíjat nyert Solvo Rt. elnöke beszédében elmondta:
„…Az első ember, akinek szeretnék köszönetet mondani valójában nem is munkatársa a cégnek, hanem Sarkadi
Balázs professzor, akinek a kutatási eredményeire alapozva hoztuk létre azt a termékcsaládot, amivel az Innovációs
Nagydíjat megnyertük. A Solvo Biotechnológia Rt igazából ahhoz ért, hogy hogyan lehet egy alapkutatási eredmény-
ből terméket, vagy szolgáltatást fejleszteni…

…Ez a díj egyben egy pénzjutalommal is jár, ami egy innovációval foglalkozó cég számára mindig jól jön. Mindazonál-
tal ezt a pénzt mi most még sem erre fogjuk fordítani. Évek óta fontolgatjuk, hogy létre fogunk hozni egy ösztöndíjat
fiatal kutatók számára, ez a pénz is ezt fogja szolgálni…

3
4

Innovációs Nagydíj
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…Az élettudományokban a következő húsz évben egy olyan forradalom következik, amelyhez képest az informatika
elmúlt húsz éves fejlődése el fog törpülni. A következő évtizedekben teljesen új iparágak fognak kinőni, és olyan ipar-
ágak, amelyek ma jelentősnek tűnnek, a jelentéktelenségbe fognak elveszni. Tíz, tizenöt év múlva a világ a
nanotechnológiáról, biotechnológiáról, robotikáról általában az élettudományi iparágakról fog szólni.
…Magyarországon a következő egy-két évben el fog dőlni az, hogy a következő évtizedekben a feltörekvő, vagy a
lemaradó országok közé fogunk tartozni, a XXI. század tudományos technológiai forradalmában, és az ehhez kapcso-
lódó gazdasági fejlődésben…”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A 2004. évi Innovációs díjak átadásakor a díjátadók méltatták a díjazott pályázatot, külön kiemelve és felvázolva a
pályaműben szereplő innovációkat. A díjak átadását a cégek képviselőinek rövid köszönőbeszédei követték, melyekben
a köszönetnyilvánítások mellett a díj elnyeréséig vezető utat is ismertették.

A 2004. évi Ipari Innovációs Díjat Kóka János miniszter
adta át Farkas Józsefnek, a Sanatmetal Kft. ügyvezető
igazgatójának a „Képerősítő nélküli disztális
célzórendszer” című pályázatért.

A 2004. évi Környezetvédelmi és Innovációs Díjában
részesült a „Nagy sótartalmú szerves anyaggal szennye-
zett technológiai vizeinek kezelésére kidolgozott új memb-
rán biotechnikai eljárás alkalmazása” című innováció,
amelynek megvalósítói a BorsodChem Rt. és a Zenon
Systems Kft. A díjat dr. Persányi Miklós miniszter úr
adta át Kovács F. László vezérigazgató úrnak és Hideg
Miklós ügyvezető igazgató úrnak.

A 2004. évi Informatikai Innovációs Díjat a Megatrend
2000 Informatikai Rt. kapta az „ISeeSec Adatbiztonsági

Audit Rendszer” című innovációért. A díjat Kovács Kálmán miniszter úr adta át K. Szabó Imre vezérigazgató úrnak.

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium Agrár Innovációs Díjában részesült a „Művelőnyomos
(művelőutas) cukorrépa-termesztési technológiák kidolgozása, agronómiai/műszaki-fejlesztési vizsgálatai és hazai
adaptálása” című innovációért az FVMMI GM Gépminősítő Kht., a BETA-Kutató és Fejlesztő Kft., és a GSD
Agrárprodukt Kft. A díjat Dr. Fehér István helyettes államtitkár úr adta át dr. Szente Márk , dr. Potyondi László és
dr. Dorogi Árpád ügyvezető igazgató uraknak.

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2004. évi Innovációs Díjában részesült a „Terbisil - gombaellenes készít-
ménycsalád” című innováció, melyet a Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Rt. jegyez. A díjat Boda Miklós elnök úr adta
át Bogsch Erik vezérigazgató úrnak.

A Magyar Szabadalmi Hivatal 2004. évi Innovációs Díjában részesült a „Stimuloton antidepresszáns tabletta” című
innovációért az EGIS Gyógyszergyár Rt. A díjat dr. Bendzsel Miklós elnök úr adta át dr. Blaskó Gábor kutatási igaz-
gató úrnak.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara 2004. évi Innovációs Díjában részesült a „Megújuló energiaforráson alapuló
energia termelése” című innováció, amelyet a PannonHolding Rt., és a Pannongreen Kft. valósított meg. A díjat
Kovács Vince, az MKIK innovációs alelnöke adta át
Somosi László elnök-vezérigazgató és Péterfy Attila
ügyvezető igazgató uraknak.

Az Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány 2004. évi
Innovációs Díjában részesült „A juhkefír termék gyártás-
fejlesztése és piaci forgalmazása” című innováció, amely
a Bakonszegi Awassi Rt. nevéhez fűzhető. A díjat Dr.
Horvai György elnök úr adta át dr. Kovács Péter vezér-
igazgató úrnak.

Végül a 2003. évi Innovációs Nagydíj nyertese, dr.
Molnár Béla, a 3DHistech Kft. igazgatója köszöntötte a
díjazottakat és röviden értékelte a díj kedvező hatását
cégének életében.
„…Az elmúlt évben a piaci igényekre reagálva meghá-
romszoroztuk termelésünket, szerződéses bevételünket 1 millió euróról 3 millió euróra emeltük, munkatársaink
számát szintén megháromszoroztuk. Ma már a 3DHistech, technológiáját és termékeit közel 100, döntően Ma-
gyarországon, főállásban alkalmazott munkatárs fejleszti, gyártja, teríti és gondozza a szervizét…”

A díjátadásról a televízió és rádió műsorok, valamint az írott sajtó bőséges terjedelemben számolt be, ill. tájékozta-
tott. (A 2004. évi Innovációs Nagydíjjal foglalkozó kiadványunkat a Hírlevélhez mellékelve megküldjük.)

Innovációs Nagydíj
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Szövetségünk következő Vezető Testületi ülését 2005.
április 7-én 16 órakor tartja a Szövetség székhelyén.

Napirendi pontok:
1. Beszámoló a legutóbbi vezetőségi ülés óta végzett
munkáról és az Innovációs Nagydíj átadásáról
2. A VT tagjai közötti munkamegosztás véglegesítése
3. GVOP-pályázatokkal kapcsolatos állásfoglalás kialakí-
tása
4. 2004. évi gazdasági beszámoló, 2oo5. évi költség-
vetés
5. Középtávú stratégia célkitűzéseinek aktualizálása
6. Egyebek.

Régiók hete Brüsszelben
A március 14-18. között megrendezett Magyarországi
Régiók Hete rendezvénysorozaton első alkalommal nyílt
lehetőség arra, hogy a hazai régiók mindegyike egyidejű-
leg mutatkozzon be a tagállamok számára, illetve az
uniós intézmények képviselőinek. Nem kevésbé volt
fontos ugyanakkor az esemény abból a szempontból,
hogy az EU adminisztráció magyar képviselői igen tar-
talmas tájékoztatást adtak a regionális politikát érintő
aktuális kérdésekről.

A „Tudásalapú társadalom a magyar régiókban és
városokban” alcímet viselő, a Magyarországi Régiók
Brüsszeli Képviselete által szervezett program három
elemből épült fel:
- a magyar régiók bemutatkozó kiállításából,
- szakmai konferenciából, valamint
- szakmai találkozókból.

A Magyar Innovációs Szövetséget Polgárné Májer Ildi-
kó elnökségi tag, közép-magyarországi regionális igaz-
gató képviselte, aki konzultációt folytatott a Közép-
magyarországi Régió tudásalapú fejlesztési vonatkozá-
sairól. „Programon kívül” több kapcsolatfelvételre került
sor a MISZ és a régiós szakemberek között, ami lehe-
tővé teszi a későbbi érdemi közös munkát.

A konferencia nyitányaként Kolber István regionális
fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli
miniszter beszélt, majd
- Kovács László európai biztos,
- Gurmai Zita EU parlamenti tag,
- Graham Meadows, az Európai Bizottság régió-

ügyekben illetékes főigazgatója,
- Gerhard Stahl, a Régiók Bizottsága főtitkára, vala-

mint
- Dr. Sértő-Radics István, a Régiók Bizottsága Ma-

gyar Nemzeti Küldöttség elnöke
kapott szót.

A magyarországi régiók (Közép-Dunántúl, Dél-Dunántúl,
Nyugat-Dunántúl, Észak-Magyarország, Észak-Alföld,
Dél-Alföld, Balaton) képviselőinek prezentációjában a
térségfejlesztés általános kérdései mellett a stratégiák
innovációs vonatkozásai is hangsúlyt kaptak. Figyelmet
érdemelt Lévai Katalin EP-képviselő felszólalása „Ver-
senyképesség és esélyteremtés” címmel.

Több mint 150 magyar résztvevő volt jelen a brüsszeli
eseménysorozaton, ami önmagában garancia volt arra,
hogy ne csupán az Európai Unió irányába zajló, hanem
egymás számára is tartalmas, a későbbi együttműkö-
dést megalapozó információáramlás menjen végbe.

2005. március 16-18-a között rendezték meg az Inku-
bátor Fórum hálózat hatodik munkaértekezletét Máltán.

Az Inkubátor Fórum azon inkubátorok – az Európai Kö-
zösség G2G (Gate2Growth) kezdeményezése által tá-
mogatott – pán-európai hálózata, melyek egyetemeken,
illetve azokkal együttműködésben segítik elsősorban
kezdő, innovatív vállalkozások tevékenységét. A hálózat-
nak jelenleg 25 országból 94 tagja van, Magyarország-
ról jelenleg tagszervezetünk, a Közép-Magyarországi
Innovációs Központ (CHIC) és a Dél-Dunántúli Kooperá-
ciós Kutatási Központ (Pécsi Tudományegyetem) vesz
részt a hálózat munkájában.

A Közép-Magyarországi Innovációs Központ képviseleté-
ben Hantos Zoltán ügyvezető vett részt a munkaérte-
kezleten, melynek fő témái az alábbiak voltak:
- Az innovatív kezdő vállalkozások finanszírozása
- Európai inkubátorok tapasztalatai, legjobb gyakorla-

tai
- Kiemelt, hangsúlyos szektorok, klaszterek
- Virtuális inkubáció

Az egyes témákat külön-külön, 15-20 fős csoportokban
vitatták meg. A CHIC vezetője a vállalkozások finanszíro-
zásával foglalkozó munkacsoport megbeszélésein vett
részt, ahol a magvető tőke szerepe, elérésének lehető-
ségei egyik kiemelt téma volt.

Ez a munkacsoport azért érdemelt különös figyelmet,
mert korábban, a CHIC munkatársai által elkészített
Közép-Magyarországi Innovációs Stratégia egyik kísérleti
projektje éppen egy regionális magvető tőkealap létre-
hozása, melynek szervezésén jelenleg is dolgoznak.

A rendezvény részeként a résztvevők meglátogatták a
máltai KORDIN Üzleti Inkubációs Központot is, melyet
egy régi gyárépületből alakítottak ki.

A konkrét információkon túl fontosak voltak a konferen-
ciák, munkaértekezletek kapcsolatteremtő, építő lehe-
tőségei is, hiszen itt olyan intézményekkel, illetve veze-
tőkkel lehetett személyes kapcsolatot kialakítani, akik a
számunkra kulcsfontosságú területeken már több éves
tapasztalattal, élő brüsszeli kapcsolatrendszerrel ren-
delkeznek.

Ezek a kapcsolatok az uniós projektekben való közös
részvétel, a hosszú távú együttműködés lehetőségeivel
is kecsegtetnek. A munkacsoportok megbeszéléseinek
eredményeit a hálózat menedzserei a rendezvényt köve-
tő néhány héten belül dokumentumokba foglalják, s
valamennyi hálózati tag számára elérhetővé teszik.

Mindentudás Egyeteme Kht. és az Oktatási Minisztéri-
um 2005. március 22-én a MINDENTUDÁS EGYETEM-
éről sajtótájékoztatót rendezett az MTA székházában.

A sajtótájékoztatón résztvevő,

Magyar Innovációs
Szövetség

Hírek
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- Sallai László, a MATÁV oktatási igazgatója, az MTE
igazgatója,

- Kósa-Somogyi György, az MTV elnöke,
- Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke,
- Magyar Bálint oktatási miniszter,
- Fábri György, az MTE tudományos igazgatója, az

MTA kommunikációs igazgatója,
méltatták a Mindentudás Egyetemét létrehozó kezde-
ményezést, beszéltek a sikerekről. Meghirdetésre került
a Ki miben mindentudós c. új, középiskolásoknak szóló
vetélkedősorozat, melyről a pályázati felhívások rova-
tunkban adunk bővebb információt.

Az Innovációs Szövetséget Garay Tóth János képviselte
tájékoztatón.

Tagintézményünk, a Miskolci Egyetem 2005. március
10-11. között 19. alkalommal rendezte meg a
microCAD Nemzetközi Tudományos Konferenciát.

A Konferencia plenáris előadással kezdődött, melyen
neves hazai szakemberek tartottak előadást. Ezt köve-
tően 19 szekcióban folytatódott a munka, ahol 468
előadásból 180-at külföldi előadó, 133-at magyarorszá-
gi intézményekből, valamint 155-öt a Miskolci Egyetem-
ről jelentkezett előadó tartott. A képviselt országok a
következők voltak: Ausztria, Cseh Köztársaság, Horvát-
ország, Hollandia, Lengyelország, Nagy-Britannia, Né-
metország, Románia, Svédország, Törökország, Szlová-
kia, Ukrajna.

A konferenciát kísérő kulturális rendezvényen a
microCAD díszpolgári címek átadására is sor került.
Ezen címet azok kapják, akik az elmúlt évek során sokat
fáradoztak a microCAD sikeréért, fényének, rangjának
emeléséért. 2005-ben a microCAD Díszpolgári Címet
- Dr. Madarász Lászlónak a Kassai Műszaki Egyetem

professzorának és
- Dr. Patkó Gyulának a Miskolci Egyetem professzo-

rának (elnökségünk tagja)
ítélte oda a microCAD Tudományos Bizottsága.

A rendezvényen Szövetségünket dr. Siposs István
észak-magyarországi regionális igazgató képviselte.

Idén is kiírásra került a dél-dunántúli kamarák által ala-
pított Dél-Dunántúli Minőségi Díj pályázat. A díjbizott-
ság március 29-én döntött a részletes feltételekről
Pécsett, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamará-
ban. A Bizottság tagja Higi Gyula a MISZ dél-dunántúli
regionális igazgatója is. A díj negyedik alkalommal kerül
meghirdetésre, hozzájárul a régió fejlődéséhez. A kiírás
szövege hamarosan letölthető lesz a www.innoport.hu
dél-dunántúli innovációs portálról.

2005-ben a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
régiónként 1 millió forinttal támogatja a pályázatot, a
szakmai partner pedig továbbra is Magyar Minőségfej-
lesztő Központ. A PBKIK a Regionális Innovációs Cent-
rum és a Minőségügyi klub rendezvényein keresztül
folyamatos segítséget nyújt a pályázóknak.

A bizottságba ülésén részt vett Varga József, a Ka-
posvári Villamossági Gyár Kft igazgatója is.

Megjelent az MGYOSZ Brüsszeli Képviseleti Iroda havi
információs lapjának 2005. márciusi száma.

Néhány kiemelés:
„…Janez Potočnik tudomány és kutatásügyi biztos be-
számolója szerint a hetedik közösségi kutatási keret-
program, az FP7 kidolgozásába sokkal aktívabban von-
ják majd be a kis- és középvállalkozásokat, valamint
abban is el fog térni ez a program az elődeitől, hogy
nem öt, hanem hét évre szól majd, és sokkal ipar-
központúbb lesz. A Bizottság a keretprogram kidolgozá-
sakor a lisszaboni stratégia prioritásait tartja majd
szem előtt. Nagy hangsúlyt fognak majd fektetni a köz-
és magánszféra együttműködésére, ez által pedig a
magántőke bevonására a kutatás és a technológia
terén…”

„…Az Európai Parlament egyet ért a hetedik kutatási és
keretprogram (FP7) célkitűzéseivel, nevezetesen a szek-
tor anyagi támogatottságának megduplázásával, azon-
ban arra is felhívják a képviselők a figyelmet, hogy
egyértelműbbé és egyszerűbbé kell tenni a végrehajtás-
kor alkalmazott eljárásokat. A fő kutatási célkitűzések-
nek összhangban kell lenniük a lisszaboni stratégia
céljaival, a program kialakításánál pedig figyelembe kell
venni a tudományos közvélemény és a gazdasági sze-
replők elvárásait is. Az EU versenyképességének növe-
lése érdekében az EP minél előbb létrehozná az alapku-
tatást támogató Európai Kutatási Tanácsot…”

2005. március 21-én tartotta soron következő ülését az
Észak-magyarországi Regionális Innovációs Tanács
(RIT) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynök-
ség (Miskolc, Városház-tér 13.) Dísztermében. A RIT
javaslatot dolgozott ki a Kutatási és Technológiai Innová-
ciós Alap decentralizált keretének felhasználására, me-
lyet elfogadásra a Regionális Fejlesztési Tanács (RFT) elé
terjesztett. A Regionális Fejlesztési Tanács március 23-i
egri ülésén a javaslatot elfogadta, és továbbítja azt a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatalhoz.

A RIT ülését dr. Patkó Gyula elnök, rektor-helyettes, a
MISZ elnökségi tagja vezette, aki az elfogadott javaslat-
ról referált a RFT ülésén is. A RIT ülésén a tagok, akik
között elnökségünk másik két tagja, dr. Vékony Sándor
és dr. Siposs István regionális igazgató is részt vett,
tájékoztatást hallgattak meg az Észak-Magyarországi
Regionális Innovációs Ügynökség (RIÜ) Kommunikációs
Tervéről is.

A Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Tanács 2005.
április 8-án tartja alakuló ülését a győri INNONET Innová-
ciós és Technológiai Központban. A Regionális Innovációs
Tanács 13 tagú, melyben a Magyar Innovációs Szövet-
séget Dr. Antos László ügyvezető igazgató, a régió inno-
vációs központjait Budavári László INNONET ügyvezető
igazgató, a MISZ regionális igazgatója képviseli.

Az alakuló ülésen a tisztségviselők megválasztása után
beszámoló hangzik el a Pannon Novum Regionális Inno-
vációs Ügynökség megalakulásáról és tevékenységéről.

Regionális Innovációs Ügynökségek
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A Tanács tagjai megtárgyalják a 2005. évi regionális
innovációs források felhasználásáról szóló előterjesz-
tést, és javaslatot tesznek ezzel kapcsolatban a Regio-
nális Fejlesztési Tanács számára.

A Felsőoktatási és Tudományos Tanács Titkársága
eljutatta szerkesztőségünkbe a 2005. március 24-én
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök úrnak küldött, a felső-
oktatási reformról szóló levelét, melyet az alábbiakban
közlünk:

„…Az Európai Felsőoktatási Térség kialakításának gon-
dolatát a közös Európa és a tudás társadalma megala-
pozásának szándéka ébresztette és viszi előre – egyre
gyorsuló ütemben. A Bolognai Nyilatkozat és az azt
követő konferencia sorozat választ keresnek – és sok
tekintetben már adnak is – a felsőoktatást érő, annak
változásait igénylő társadalmi kihívásokra.
Az 1993-as felsőoktatási törvény – módosításaival –
megfelelő kereteket jelentett a magyar felsőoktatás
eddigi működéséhez és fejlődéséhez. Az európai folya-
matok és a változó hazai helyzet (pl. a megháromszoro-
zódott hallgatói létszám, a parlament által nagy több-
séggel elfogadott integráció, új követelmények a kibo-
csátott szakemberekkel szemben, a felgyorsult kutatás
és innováció), illetve a nehezedő körülmények (a merev
gazdálkodási feltételek, a felhalmozódott belső és külső
feszültségek, a képzési aránytalanságok, a megoldatlan
finanszírozási problémák) – új szabályozást és feltétel-
rendszert, komplex reformot igényelnek.

A törvény tervezete – ellentmondásoktól sem mentes
kezdet, majd sok és széleskörű vita után –, jelentős
mértékben az aláíró testületek aktív közreműködése
révén kapott olyan tartalmat, amely a magyar felsőokta-
tás korszerűsítésének törvényi feltételeit megalapozza.
A két magyar kormány miniszterei által is támogatott
Bolognai-folyamat révén közel teljes európai harmonizá-
cióban elterjedő lineáris, többciklusú képzési rendszer
itthon is rugalmasan elégítheti ki a munkaerőpiac, az
oktatás és a tudomány igényeit. Az intézményirányítás-
ban az oktatási–kutatási–személyi és a stratégiai–
gazdálkodási hatáskörök és a végrehajtás szétválasztá-
sával lehetővé válik a szükséges szakértelem és felelős-
ség biztosítása és érvényesítése. Ennek jelentősége
azért is megnő, mert a tervezet az intézmények számá-
ra a jelenleginél jóval nagyobb fokú gazdálkodási sza-
badságot, számottevő rugalmasságot, hatékonyabb
tervezhetőséget, önálló döntési jogosultságot biztosít.
Ugyanakkor garantálja a közpénzek felhasználásának
átláthatóságát és elszámoltathatóságát, továbbá lehe-
tővé teszi a saját bevételek és saját vagyon teljes körű
felhasználását. A tervezetben továbbra is központi kér-
dés a minőség és az elismert teljesítmény, ezeket több
területen az elkerülhetetlen versenyhelyzet létrehozásá-
val is serkenti. Az el őterjesztés alapjában hallgatóba-
rát: bővített egyéni és kollektív jogokat tartalmaz, segíti
a mobilitást, növeli az esélyegyenlőséget, de megfogal-
maz kötelességeket és felelősségeket is. Az új irányítási
és gazdálkodási rend több mai állami (miniszteri) hatás-
kör átvételével, az így megerősödött intézményi auto-
nómia lehetőségével lényegesen hatékonyabb lehet, és

– a törvényben rögzített finanszírozási garanciákkal –
esélyt biztosíthat arra, hogy intézményeink továbbra is
európai szinten feleljenek meg a közvetlen és a tágabb
társadalmi környezet, a munkaerőpiac, az egész életen
át tartó tanulás, a modern tudomány és innováció igé-
nyeinek.

Szeretnénk, ha Miniszterelnök Úr mindent megtenne
annak érdekében, hogy az Országgyűlés – az előterjesz-
tés közösen kiérlelt alapelveinek megtartásával, – szük-
séges és indokolt finomításokkal és pontosításokkal,
különösen a szociális párbeszéd intézményrendszerének
biztosításával, az EU-s munkavállalói jogok érvényesíté-
sével – támogassa a tervezetet, és mielőbb fogadja el a
törvényt. Kérjük, hogy a képviselői módosító indítványok
kormányzati támogatási döntésekor a törvény előkészí-
tésében résztvevő, aláíró szervezetek képviselőinek
véleményét vegyék alapul. Ugyanakkor hangsúlyozzuk,
hogy az így megteremtődő jogi szabályozás csak ki-
emelkedő – személyi, tárgyi, pénzügyi és infrastrukturá-
lis – feltételek folyamatos és növekvő biztosításával,
széleskörű összefogással eredményezheti a hazai felső-
oktatás korszerűsítését, sikeres hozzájárulását a ma-
gyar társadalom fejlődéséhez, egyúttal teljes értékű,
versenyképes és elismert részvételünket az Európai
Felsőoktatási Térségben, az Európai Kutatási Térség-
ben, a 21. század kihívásainak megválaszolásában…”

A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB) Plénumának
soros ülését 2005. február 25-én a Professzorok Há-
zában (Bp. Ajtósi Dürer sor) tartották. Az ülésén tár-
gyalt 11 napirendi pont közül kiemelést érdemelnek a
következők:
- Terven kívüli napirendként tárgyalták a Felsőoktatási

Törvény tervezetét, amely a Kormány ülésére (első
olvasathoz) készült. A MAB képviselője (más érdek-
képviseletekkel együtt) fenntartott azt a jogát, hogy a
törvénytervezet tárgyalásának előfeltételeként meg-
határozott módosítások érvényesülése esetén tá-
mogatja a jelenleg készülő második olvasatot.

- A Plénum zárt ülésén az egyetemi és főiskolai tanári
pályázatok körébe tartozó kérdést tárgyalt.

- Állást foglaltak a doktori iskolák létesítési és vezető-
váltási ügyeiben.

- Eljárási kérdéseket tárgyaltak a kiválósági hely pá-
lyáztatásának módosítása, az új típusú képzések –
szakirányok akkreditációs rendje és a második
akkreditációs kör időben ütemezésének témakörei-
ben.

- A hagyományos képzési szakok fenntartásának,
illetve szakindítási ügyekben már a kétciklusú képzés
bevezetési lehetőségeinek függvényében is döntöt-
tek.

- Előakkreditációra érkezett BSc szakindítási kérelmek
többségét elfogadták. Egyes esetekben a személyi
vagy a tantervi javaslatok hiányosságai miatt elutasí-
tották a pályázatokat.

- A külföldi intézmények magyarországi működésének
akkreditációjához elvi állásfoglalási anyagok és konk-
rét kérelmeket vitattak meg a Plénum tagjai.

- Személyi javaslatokról döntöttek az intézményi láto-
gatóbizottságok összetételének jóváhagyásához.

Oktatási
Minisztérium

Magyar Akkredit ci s Bizottságá ó
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- A Plénum tájékoztatókat hallgatott meg az a mes-
terszakok akkreditációjáról, a 2004-es elnöki be-
számolóról, az április 26-ra tervezett Minőségbizto-
sítási Nap programjáról és az ENQA (európai
akkreditációs tevékenységek) témájában.

Az ülésen Szövetségünket dr. Závodszky Péter , alelnök
és dr. Stern Pál, MAB-tag képviselte.
Az ülés eredmény-dokumentumai a www.mab.hu hon-
lapra kerültek.

Az INNOSTART mint az INNOREG Közép-magyarországi
Regionális Innovációs Ügynökség konzorciumi tagja,
szoros kapcsolatban áll az NKTH-val és a KPI-vel, akik
közzé fogják tenni a pályázati felhívást az INNO CSEKK-
el kapcsolatban. Néhány közérdekű információt, amit
érdemes róla tudni:

Várható bevezetésének időpontja: 2005. május

- Mi az Inno Csekk?
- adott keretösszegnek megfelelő darabszámú
csekk, amelyet az igénybevevő (mikro- és kisvállalko-
zás) adott szolgáltatói körben innovációs projektjé-
nek megvalósítására fordíthat
- szolgáltatások igénybevételére alkalmas
- vissza nem térítendő támogatás

- Miért jött létre az Inno Csekk, mik a projekt cél-
jai?
- Magyarország egyes régióinak felzárkóztatása
- a régiók gazdaságának és versenyképességének
kutatás-fejlesztésen és innováción alapuló fejlesztése
- a régiókban tevékenykedő vállalkozások, kiemelten
a KKV-k versenyképességének fokozása, innovációs
tevékenységének előmozdítása
- a régió innovációs szereplői hálózati együttműködé-
sének erősödése
- a regionális innovációt ösztönző, segítő, innováció-
barát környezet kialakítása

- Milyen szolgáltatásokat lehet igénybe venni az
Inno Csekkel?
- önálló kutatás-fejlesztés, illetve a kutatás eredmé-
nyeinek adaptálása, továbbfejlesztése
- know-how beszerzése
- hazai szabadalmi, védjegy-, használati, valamint
formatervezési mintaoltalmi bejelentés megtétele
- az innovációs projekt megvalósításával összefüggő
jogi, ipar- és szerzői jogvédelmi, pénzügyi, üzleti,
marketing tanácsadás igénybevétele
- az innovációs projekt során a megvalósuló ter-
mék/szolgáltatás piacra viteléhez szükséges marke-
ting tanulmány elkészítése
- a vállalkozói menedzsment üzleti képzése
- az innovációs projekt megvalósításához szükséges
iroda, műhely, bérlése vállalkozói inkubátorban.

- Ki jogosult az Inno Csekk igénybevételére?
- Induló technológia- és tudás-intenzív mikro- és kis-
vállalkozások
- Spin-off vállalkozások

- Mekkora a támogatás mértéke?
- maximum 5 millió forint
- mivel címzettje mikrovállalkozás, a versenyszabá-
lyok szerint de minimis alapon nem ütközik a támo-
gatás mértékét korlátozó előírásba

- Hogyan történik a Csekk odaítélése?
- a támogatás odaítélése pályázat formájában törté-
nik
- a pályázatokat a Regionális Fejlesztési Tanácsok ál-
tal megbízott intézmény bírálja el (ehhez rendelkez-
nie kell az innovációs projektek értékeléséhez szük-
séges szakmai ismeretekkel).

- A csekket kezelő szervezetek lehetnek:
- regionális innovációs ügynökségek
- vállalkozásfejlesztő központok
- inkubátor házak
- innovációs központok
- innovációs szakmai szervezetek, kamarák

- Hogyan lehet a Csekkhez hozzájutni?
A vállalkozásoknak a jogosított szervezetekhez kell
beadni igényüket az alábbi dokumentumokkal:
- igényjogosultságuk igazolásával illetve bemutatásá-
val (mikro- vagy kisvállalkozás, technológia-intenzív
vállalkozás, új vállalkozás)
- rövid dokumentációval, (vagy megvalósíthatósági
tanulmánnyal) amiben bemutatják, hogy mire akarják
a pénzt fordítani.

A jogosított szervezetek egy helyi szakmai zsűrivel zsű-
riztetik az igényeket és meghatározzák a felhasználható
csekkfüzet keretösszegét.
További információ: Szegner Erzsébet projektmene-
dzsertől (tel.: 382-1511)

PROJECT IDEAS – innovatív projektekkel rendelkezők
részére új on-line segédeszközök

Az Innostart Alapítvány a PROJECT IDEAS program
keretében olyan on-line segédeszközöket és útmutató-
kat dolgozott ki, amelyek segítségével az innovatív pro-
jekt ötlettel rendelkező vállalkozásoknak lehetőségük
nyílik arra, hogy értékeljék saját működésüket, felbecsül-
jék innovatív ötleteiket, projektjeiket, valamint felkészül-
jenek a befektetők igényeihez és elvárásaihoz igazodó
prezentációk elkészítésére. A rendszer ezen túl különfé-
le segédeszközöket kínál üzleti és stratégiai terv elkészí-
téséhez.

A program a
http://www.innostart.hu/tevekenyseg/cikk.php?id=20
3 oldalon érhető el, további kérdése esetén forduljon
Mérei Patriciához (tel.: 382-1514, e-mail:
merei@innostart.hu).

Az Innostart Alapítvány és a Geonardo Kft. 2005. feb-
ruár 15-én elindította első teljesen angol nyelvű e-
learning tanfolyamát. A tanfolyam célja a hallgatók
megismertetése az EU pályázati rendszerével az Elő-
csatlakozási Alapokon keresztül egészen az egyes Kö-
zösségi Programokig, a pályázatkészítés egyes lépései-
nek bemutatása és végül a résztvevők felkészítése az
önálló pályázatkészítésre.

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
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A tanfolyam célul tűzi ki a pályázatok terén szükséges
alapvető elméleti ismeretek bemutatását, majd pedig az
elméleti alapokon nyugvó gyakorlati tapasztalatok át-
adását. A tananyag 12 modulból áll és a hallgatóknak 2
hónap áll rendelkezésre a kurzus elvégzésére. Az első
képzésre 16 országból – köztük az USA-ból – jelentkez-
tek résztvevők.

A következő tanfolyam április 28-án indul, további in-
formáció és jelentkezési lap a www.innostart.hu oldalon
található.

Az E-consulting projekt az Európai Bizottság 6. Kuta-
tás-fejlesztési Keretprogramjának támogatásával jött
létre, koordinátora az Innostart Alapítvány, partnere a
Geonardo Kft.

A projekt keretében a pályázók egy teljesen az Interne-
ten alapuló tanácsadói szolgáltatást hoztak létre,
amelynek célja a kis- és középvállalkozások számára
gyakorlati segítség nyújtása a 6 Keretprogramban való
sikeres részvételük elősegítéséhez.

A projekt célcsoportja a tíz új EU tagállam és a tagjelölt
országok, akiknek pályázói minden hasznos információt
megkapnak a szolgáltatás segítségével, amely egy sike-
res FP6 pályázat beadásához szükséges.

A teljesen angol nyelvű honlapon az alábbi szolgáltatá-
sok érhetők el az érdeklődők számára:
- minden hasznos információ összegyűjtve az EUpá-

lyázatokról, különös tekintettel az FP6 Keretprog-
ramra,

- rendszerezett nemzetközi partnerkeresési lehetősé-
gek, amelyek elősegítik a megfelelő partner(ek) meg-
találását

- e-learning tanfolyam, amely lépésről-lépésre bemu-
tatja a pályázatkészítés folyamatát, és az elnyert pá-
lyázatokkal kapcsolatos pénzügyi szakmai elszámolá-
si feladatokat

- e-tanácsadás a max. 100 kiválasztott pályázónak a
pályázatok elkészítéséhez, partnerkereséshez, a pá-
lyázatok beadás előtti ellenőrzése, a gyenge pontok
kiküszöbölése érdekében.

A szolgáltatás a 100 %-os EU támogatásnak köszönhe-
tően az FP6 Keretprogram hátralévő idejében minden
résztvevő számára ingyenes.

Az Innostart és a Geonardo lehetőség szerint magyar
pályázókat szeretné kedvezményben részesíteni annak a
leendő 100 FP6-os pályázatnak a kiválasztásakor, ame-
lyek elkészítéséhez, beadásához gyakorlati segítséget
nyújt az új szolgáltatás segítségével.

Ezért várják mindazon vállalkozások, egyetemek, kutató-
intézetek jelentkezését, akik az elkövetkező időszakban
pályázni kívánnak a FP6 programra.

További információ: www.innostart.hu.

Cross Border Connect Projekt

Az Innostart várja mindazon kis– és középvállalkozások
jelentkezését, akik a Karintia régióbeli vállalkozásokkal
szeretnének együttműködési kapcsolatokat kialakítani!

A CBC – Cross Border Connect projekt célja, hogy a
kibővült Európai Unióban a kis- és középvállalkozások
részére egy olyan közös platformot nyújtson, amely
elősegíti a nemzetközi kooperációt. A platformot a kis-
és középvállalkozásoknak üzleti támogatási szolgáltatást
nyújtó szervezetek és intézmények, valamint más közve-
títő szervezetek hálózatai támogatják.

A projekttel kapcsolatosan részletesen az Innostart
honlapján (www.innostart.hu) lehet olvasni, illetve to-
vábbi információ Kalmár Piroskától kérhető a 1-382-
1504 telefonszámon.

DETECT-IT – az EU 6 K+F felhívásain pályázni kívánók
támogatására

A DETECT-IT projekt az EU 6KP két eszközén, az integ-
rált projekteken, illetve a kiválósági központ programo-
kon való kkv részvételt hivatott ösztönözni. A DETECT-IT
keretében olyan információ-technológiával, élelmiszer-
biztonsággal és -minőséggel, illetve környezetvédelem-
mel és energetikával foglalkozó kkv-kat keresünk, akik
szeretnének pályázni, de nem találnak partnert. A prog-
ramban a vállalkozók kitöltenek egy on-line kérdőívet, s
ezen igényfelmérés alapján az ún. klaszteranimátorok
(ilyen az Innostart is) összeválogatják azon kkv-kat, akik
hasonló témában kívánnak beadni pályázatokat. A pro-
jekt tehát lényegesen megnöveli a kutatás-fejlesztésben
aktív vállalkozások pályázati esélyeit.

A programról bővebb információt, adatlapokat a
http://www.innostart.hu/tevekenyseg/cikk.php?id=26
6 weboldalon talál, további kérdések esetén forduljon
Mérei Patríciához (tel.: 382-1514, e-mail:
merei@innostart.hu).

Gate2Growth Projekt

A G2G projekt keretében a befektetőt kereső, önálló,
kidolgozott projekttel rendelkező magyar vállalkozóknak
lehetősége nyílik arra, hogy az INNOSTART közreműkö-
désével jelenleg térítésmentesen vegyék igénybe a por-
tál egyes szolgáltatásait (többek között a regisztrációt,
a színvonalas üzleti terv elkészítéséhez szükséges esz-
közök letöltését, a már elkészített angol nyelvű üzleti
terv aktiválását).

Az INNOSTART segítségével eddig 12 vállalkozó készí-
tette el angol nyelvű üzleti tervét, melyek aktiválás után
már a potenciális befektetők számára is elérhetővé
váltak. A projektjük megvalósításához 500000 EUR
körüli befektetési összegeket kereső vállalkozók iránt
már érdeklődés is mutatkozott a befektetői oldalról. Az
Innostart jelenleg is több projekt üzleti tervének elkészí-
tésén dolgozik együtt a vállalkozókkal és várja további
vállalkozók jelentkezését, akik befektetőt keresnek pro-
jektjük megvalósításához!

A projektről, illetve a vállalkozók regisztrációjával kap-
csolatosan részletesen az INNOSTART honlapján
(www.innostart.hu) lehet olvasni, illetve további infor-
mációkat Kalmár Piroskától lehet kérni a
piroska@innostart.hu e-mail címen, vagy a 1-382-1504
telefonszámon
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A Magyar Szabadalmi Hivatal, az Európai Szabadalmi
Hivatallal közösen, információs standot (B épület 2/B
stand) üzemeltet a Hungexpo területén április 19-22.
között sorra kerülő "CHEMEXPO" nemzetközi vegyipari
szakkiállításon.
A standon a Hivatal munkatársai elektronikus és szóbeli
információkkal, tájékoztató anyagokkal állnak az érdek-
lődők rendelkezésére.

Tagszövetségünk, a Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesület éves közgyűlését, 2005. március 24-én
tartotta a Corinthia Grand Hotel Royalban. A Magyar
Innovációs Szövetséget dr. Antos László ügyvezető
igazgató képviselte.

A közgyűlés egyhangúlag elfogadta a 2004-es pénzügyi és
tevékenységi beszámolót, amely szerint az MKME haté-
kony működés mellett egy szakmailag sikeres évet zárt
2004-ben, közel három millió forintos „eredményt” ért el.
Elfogadásra került továbbá a 2005-ös költségvetés.

Ezt követően sor került az Egyesület szakmai bizottsága-
inak 2004. évi tevékenységének és 2005-ös munka-
tervének bemutatására, melyet a bizottsági elnökök
ismertettek.

A közgyűlés az Oktatási Bizottság új vezetőjének Kazár
Andrást (PricewaterhouseCoopers) választotta, aki a
bizottság munkájával kapcsolatos tervei között kihangsú-
lyozta a junior kollégák képzését és a vállalati felsőveze-
tők, valamint a felsőoktatási intézmények iparággal
kapcsolatos ismereteinek szélesítését.

A közgyűlésen tisztújítás történt két elnökségi mandá-
tumban, és a gazdasági vezető pozíciójában. A jelöltek
rövid programismertetését követően a társult tagok közül
újraválasztották Dr. Lánchidi Istvánt (Köves Clifford
Chance Ügyvédi Iroda LLP), a teljes jogú tagok közül
Mihályi Juditot (EUROPE Kft.). Az Egyesület új gazdasági
vezetőjének Baranyai Gábort választották meg.

Winston S. Churchill: Az angol ajkú népek története -
Európa Könyvkiadó, 2004
Dr. Osman Péter ismertetése

Sokat mond a könyv címlapja: a legnagyobb betűkkel a
szerző neve szerepel rajta. És joggal: bár tudjuk, hogy
valóban igen tartalmas és korrekt mű - már amennyire
történelemírás egyáltalán korrekt lehet! -, mégis első-
sorban azért olvassuk el, hogy lássuk, hogyan mutatja
meg Sir Winston Churchill, nemzete egyik legkiemelke-

dőbb fia és főként politikusa a népének, és általában az
angol ajkú népeknek a történetét.
Churchillről tudjuk, hogy igen pragmatikusan gondolko-
dott. Tőle származtatják a híres mondást (ha nem is
igaz, jól talál!), hogy „vannak hazugságok, arcátlan ha-
zugságok, és statisztikák”. Erről a hatalmas művéről
viszont az angol kiadás szerkesztője elmondja, hogy
Churchill - aki akkor már a brit közélet egyik legnagyobb
alakja volt - a kor legjobb történészei közül többet felkért,
hogy legyenek a segítségére. Egész csapatot szervezett
kiváló történészekből, hogy támogassák a munkájában.
Ez az egyetemi tanárok legjelesebb gyülekezete volt,
amely valaha is egy kéziraton dolgozott. Ezen felül egy
szerkesztőbizottság-félét is alkalmazott, amely ellenőrizte,
és újra ellenőrizte a tényeket és az elképzeléseit.

Churchill történetíróként is több nagyobb lélegzetű művet
alkotott. A második világháború történetét és a hozzá
vezető utat áttekintő hatalmas alkotásának tömörített
változatát az Európa Könyvkiadó is közreadta 1999-ben.
Irodalmi Nobel-díjjal is kitüntették, és a jelölőbizottság,
valamint az Akadémia kiemelte rendkívüli írói erényeit.
Ebben a művében, amint az első kiadás előszavában
maga elmondta, kifejezetten arra törekedett, hogy a
saját egyéni látásmódja szerint adjon áttekintést azokról
a történelmi eseményekről, amelyek mentén kialakult az
angol ajkú népek történelme. Tegyük hozzá: túl volt már
a hatvanon, túl egy már addigra is hosszú és fordulatok-
ban, sikerekben és bukásokban gazdag politikai pályafu-
táson, mire nekifogott e mű megírásának, mire pedig
befejezte, már mögötte volt a második világháború és az
abban játszott szerepe - hazáját a vereség pereméről a
győzelemre vezette -, valamint a győzelem után villám-
csapásszerűen bekövetkezett politikai bukása is. Így az
„egyéni látásmódja” igen bőséges politikusi és államférfiúi
tapasztalatokra támaszkodott, nem mellesleg egy olyan
közegben, amelyben alapelv a haza érdekét a pártérde-
kek elé helyezni. Ezt a könyvet éppen ez teszi izgalmassá.
Alkotó munkájának igényességét és alaposságát pedig jól
jellemzi, hogy e mű nem kevesebb, mint 12 átdolgozáson
ment keresztül, mire Churchill megfelelőnek találta a
kéziratot.

Művét az Oxfordi Egyetem akkori újkori történelem előadó-
ja az egyik legbölcsebb, legizgalmasabb műnek nevezte,
amelyet valaha is írtak. A Londoni Egyetem akkori hadtör-
ténet professzora pedig ekként írt róla: „Ez talán az egyet-
len Anglia-történet, amellyel szerte a világon milliók ismer-
kednek majd meg. Ezért végtelenül fontos, hogy kiegyensú-
lyozott, pontos és megbízható.” És valóban az! Íme csupán
egy példa, ahogyan az angolok nagy ellenségéről, Szent
Johannáról beszél: „Nem volt kétséges, hogy inkább Istent
szolgálja, mint az egyházat, és inkább egész Franciaorszá-
got, mint az orleanista pártot. Sőt úgy rémlik, az egész
Franciaország-eszme belőle sugárzott. A történelem meg-
örökítette egy angol katona Johanna kivégzésekor tett
megjegyzését: Végünk van. Egy szentet égettünk el. Mint
bebizonyosodott, így is volt.”

Philip Kotler: Ten deadly marketing sins - Signs and
solutions. A Tíz halálos marketing bűn - jelek és meg-
oldások. John Wiley and Sons, 2004 Angol nyelven
Dr. Osman Péter ismertetése

A Természet a teremtményei túléléséhez feltalálta a ter-
mészetes kiválasztódást. Okos üzletemberek cégük piacon
való túléléséhez kifejlesztették a marketing szemlélet okos

Szakirodalom-figyelõ

Magyar Szabadalmi
Hivatal

Magyar Kockázati és
Magántõke Egyesület

Szakirodalom-figyelõ
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alkalmazását. Ügyes emberek azután komoly üzletté növel-
ték a marketing tanok terjesztését is. A marketing okos
alkalmazása azonban valóban a tartós üzleti siker elérés-
nek egyik legfőbb eszköze, minél keményebb a verseny,
minél nehezebb idők jönnek, annál inkább.

A marketing technikai eszköztára rohamosan bővül és
fejlődik, a legfontosabbhoz, a szemlélethez viszont legin-
kább három dolog kell: üzleti és érzelmi intelligencia,
továbbá az az igényesség - önbecsülés -, hogy ha már
tesszük, csináljuk jól. Tanítani való pozitív példa: más-
honnan kapott információk nyomán igen morcos levelet
írtam a III. kerületi kábel-szolgáltató cégnek. A cégveze-
tő felhívott, és a beszélgetés ötödik percében már erős
volt a meggyőződésem, hogy velük érdemes szerződni,
s a továbbiakban is mintaszerű előzékenységgel és
rugalmassággal reagáltak az igényeimre. Semmi okom
feltételezni, hogy másokkal nem így bánnak, tehát náluk
valószínűleg ez a természetes. Nem tudom, tanultak-e
valaha marketinget, de a marketing szemlélet éppen
ilyen magatartást diktál.

Döbbenetes ugyanakkor, hogy milyen gyakran találko-
zunk ma is negatív példákkal, különösen ott, ahol a
verseny vagy az érdekeltség nem szorítja a céget. Ilyen
pl. igen gyakran a szórakoztató híradástechnikai eszkö-
zök garanciális javítása, s ugyancsak gyakran a közüze-
mi szolgáltatás.

Kotler évtizedek óta a marketing szakmai ismeretek
terjesztésének egyik legkiemelkedőbb alakja, valóban
kitűnő szakkönyvek sorának szerzője. Ebben a művében
különösen nagyot alkotott: barátságosan kicsi könyv, jól
tagolt, kitűnően áttekinthető szerkezettel, könnyen kö-
vethető, világos előadásmóddal, s nem kevesebbről
szól, mint hogy hogyan lehet a kellő gondolkodás, körül-
tekintés hiánya - magyarán megengedhetetlen üzleti
ostobaság - miatt a cég piaci munkájában tragikus
következményekkel járó hibákat elkövetni.

Arról is beszél, hogy a cégnél a marketing munka sok
különféle részből, szegmensből áll, de csak akkor mű-
ködik, ha ezeket egységes, összehangolt egésszé fogják
össze, amely mindenkor képes optimális módon és
mértékben biztosítani a cég alkalmazkodását a piacon
megnyíló, vagy ésszerű ráfordítással megteremthető
lehetőségekhez, az igények és a kereslet változásaihoz,
s a verseny kihívásaihoz.

A tíz halálos bűn, ebben az előadásban: 1) A cég nem
eléggé összpontosít a piacra és a fogyasztókra 2) Nem
érti teljesen a fogyasztókat, amelyeket megcélzott 3) Job-
ban kell meghatároznia, kik a versenytársai, és jobban kell
figyelnie reájuk 4) Nem megfelelően menedzseli a kapcso-
latait mindazokkal, akik érdekeltek a működésében 5)
Rossz az új lehetőségek megtalálásában 6) Elégtelen a
marketing tervezési folyamata 7) Feljavításra szorulnak a
termék- és szolgáltatás politikái 8) Gyengék a márka-
építési és a kommunikációs képességei 9) Nem elég jól
szervezett ahhoz, hogy hatékony és eredményes marke-
ting munkát végezhessen 10) Nem aknázta ki a lehető
legjobban a technológiai lehetőségeket.

Mike Wright, Harry J. Sapienza & Lowell W. Busenitz
(szerk.)
Venture Capital I-III
Kockázati tőke

Edward Elgar, 2003, angol nyelven
Dr. Osman Péter ismertetése

A világhírű szakkönyvkiadónak ez a mind terjedelmében -
1539 oldal -, mind a benne foglalt tudásanyag dimenzi-
ói, témaköreinek széles íve szerint hatalmas tanul-
mánygyűjteménye fontos és nagy gyakorlati gazdasági
jelentőségű tudást kínál. Sokoldalú, mélyreható betekin-
tést ad a kockázati tőke vállalkozásfinanszírozó és -
fejlesztő tevékenységébe, valamint a befektetésével
működő vállalatokkal való kapcsolatába, és tudományos
alaposságú elemzést ezek fontos kérdéseiről. A kocká-
zati tőke vállalkozás finanszírozó szerepének jelentősé-
gét már senki sem vitatja.

A valódi kérdések a körül forognak, hogyan tudnak a
tőkét kereső cégek hozzájutni ehhez a finanszírozáshoz,
másrészt hogyan tudják a gazdaságok működéséért,
fejlesztéséért felelős irányítók befogni a kockázati tőkét
a nemzetgazdaságok szekerébe. Ehhez elengedhetet-
len, bár önmagában még nem elégséges, hogy meg-
értsük a kockázati tőke természetét, a kockázati tőké-
sek gondolkodásmódját, üzleti magatartásának és tevé-
kenységének legfontosabb elemeit. Ez a tanulmány
gyűjtemény nagyon sokat ad ehhez.

Az első kötet makrogazdasági rátekintést ad a kockázati
tőkére és a tevékenységére. A tanulmányok címei ön-
magukért szólnak – íme néhány közülük: A kockázati
tőkés befektetési tevékenységének modellje / A kocká-
zati tőke szerepe az innováció finanszírozásában és
ezzel a gazdasági növekedésben / Fejlődés és változás:
a brit kockázati tőke iparág első évtizedének elemzése
/ Miért vannak kockázati tőke cégek? Elmélet és ta-
pasztalat Kanadában / A siker előrejelzői az új, techno-
lógia-alapú vállalkozásoknál / Becslés a kockázati tőke
innovációhoz való hozzájárulására / A kockázati tőke
cégek szerkezete és cégirányítása / A vállalatok befek-
tetéseinek szerepe a kockázati tőke iparág forrásaiban
Nagy-Britanniában / Szakosodás és diverzifikáció a
kockázati tőke cég befektetési stratégiájában.

A második kötet a cégek szintjén vizsgálja a befektetési
ügyletek megvalósulását, azok tényezőit és szempontja-
it. Egyebek közt: Milyen kritériumokat alkalmaznak a
kockázati tőkések az új befektetési ajánlatok értékelésé-
nél / A cégek befektetés előtti átvilágításának elmélyí-
tése / A különféle információforrások szerepe a kocká-
zati tőke iparágban, és az információik megbízhatósá-
gának vizsgálata / Módszerek a befektetési célpont
menedzsmentjének felmérésére: az emberi tőke értéke-
lésének tapasztalati elemzése / Kockázat kerülő stra-
tégiák a kockázati tőke piacon / A kockázati tőke befek-
tetésével működő cég feletti ellenőrzési jogok leosztása
a befektetési megállapodásban.

A harmadik kötet a kockázati tőke cégek és a befekte-
tésükkel működő vállalkozások kapcsolatának, együtt-
élésének kérdéseit vizsgálja. Ebben a kapcsolatban a
felek bizonyos mértékig elkerülhetetlenül is szemben
állnak egymással, ugyanakkor, a befektetés is, maga a
cég is csak akkor lehet sikeres, ha képesek jól együtt-
működni. A vállalkozások szempontjából minden bizony-
nyal ez a legkényesebb terület. Itt tárgyalják annak
mindkét félre döntő jelentőségű kérdéseit is, hogy ho-
gyan tudja a kockázati tőkés learatni a befektetése
eredményét, s ehhez kivonni a tőkéjét és annak hoza-
mát.
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Tel jes kör ű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

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

és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.

BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, 2005. MÁRCIUS 17., CSÜTÖRTÖK,
1+18. OLDAL

MIT ÉR A TUDOMÁNY PAPÍRON?
A GAZDÁLKODÓKNAK ÉS A KUTATÓKNAK EGYÜTT KELL M Ű-

KÖDNIÜK

„…- A gazdálkodóknak hinniük kell abban, hogy a
kutatás és fejlesztés (K+F) eredményessége az ő
versenyképességüket is növeli, a kutatóknak pedig el
kell jutniuk arra a meggyőződésre, hogy munkájukkal
nemcsak hírnevet szerezhetnek, hanem hozzájárul-
hatnak egy-egy ágazat, illetve szektor eredményessé-
gének növeléséhez is – hangsúlyozta dr. Váradi
László, a szarvasi Halászati és Öntözési Kutató Inté-
zet igazgatója…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. MÁRCIUS 22., KEDD,
1+MOBILVÁLTÓ MELLÉKLET , 1. OLDAL

MAGYAR CÉGEKBE FEKTETNE

FEJLESZTŐ VÁLLALKOZÁSOKAT KERES A MOTOROLA EURÓPAI

IGAZGATÓJA

„…Kockázatitőke-befektetőként az idén már Kelet-
Európában, azon belül is az elsők között Magyaror-
szágon keres újabb lehetőségeket a Motorola - nyilat-
kozta lapunknak..”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. MÁRCIUS 22., KEDD, 3. OLDAL

MAGYARORSZÁG A LISSZABONI ÉLLOVAS

„…Az összes EU-tagállam közül Magyarország számít
a lisszaboni felzárkózási folyamat éllovasának, azaz az
első helyen áll azon a listán, amely azt mutatja, hogy
a tagországok 1999 óta milyen előrehaladást értek
el az EU versenyképességét javítani célzó, néhány éve
a portugál fővárosban elfogadott uniós stratégiá-
ban…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. MÁRCIUS 22., 20. OLDAL

KI TALÁLJA KI A JÖV Ő AGYARORSZÁGÁT?
„…figyelmünket és a gazdaságpolitika figyelmét a kkv-
kra kell fordítanunk. Itt található meg ugyanis az a
kreativitás, innovációs, fejlődési potenciál, amely a
magyar gazdaság stabil és egészséges növekedését,
a fejlődés és a fejlesztések irányát meghatározhat-
ja…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. MÁRCIUS 23., SZERDA, 2. OLDAL

ÉSZAKON SEM HALOGATHATÓK A GAZDASÁGI REFORMOK

„…Bár az északi országok még rendszeresen felül-
múlják uniós társaikat a gazdasági versenyképesség
terén, könnyen elveszíthetik előnyüket, ha nem kez-
denek azonnal átfogó reformokba – vélik a Reuters
által megkérdezett szakértők. Főleg a jövedelemadók
igen magasak a térségben. A viszonylag alacsony
társasági adó és a magas k+f kiadások mindeddig
segítettek, hogy lepipálják a többi tagországot, most
viszont meg kell küzdeniük a kelet-európai és ázsiai
országokból érkező új kihívásokkal…”

MENEDZSER, 2005. MÁRCIUS, 8-9. OLDAL

FÓKUSZBAN A VERSENY

MENEDZSER, 2005. MÁRCIUS, 10-11. OLDAL

A MAGYAR TÁRSADALOM VERSENYKÉPESSÉGE

NAPI GAZDASÁG, 2005. MÁRCIUS 24., CSÜTÖRTÖK, 5.
OLDAL

AZ INFOPARKBA KÖLTÖZIK AZ NKTH

VILÁGGAZDASÁG, 2005. MÁRCIUS 24., CSÜTÖRTÖK, 10.
OLDAL

TUDÁSCENTRUMOT ÉPÍT AZ EGYETEM

„…Együttműködnek a gazdasági szférával a verseny-
képesség javítása érdekében
A világ élvonalába tartozó technológiai innovációs
központtá, regionális egyetemi tudáscentrummá
kíván fejlődni a Miskolci Egyetem. Célja a kutatási
eredmények gyors hasznosítása…”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. MÁRCIUS 24., CSÜTÖRTÖK, 10.
OLDAL

KUTATÓKÖZPONT VÁLLALATI TÁMOGATÁSSAL

„…A Miskolci Egyetem közel hatvan vállalattal együtt-
működő Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperá-
ciós Kutató Központja 2005–2007 között 360 millió
forint állami és 500 milliós vállalati támogatással
működik – tájékoztatta lapunkat Besenyei Lajos, az
egyetem rektora…”

NÉPSZAVA, 2005. MÁRCIUS 24., CSÜTÖRTÖK, 7. OLDAL

MAGÁNTŐKE - ÁLLAMI EGYETEMEN?
„...A felsőoktatási expanziót nem kísérte minőségi
fejlesztés; merev a képzési szerkezet; irracionális a
finanszírozási szerkezet és mechanizmus; leromlott a
felsőoktatási intézményi infrastruktúra; hiányzik a
motiváció hiánya az oktatói bérrendszerben; a kuta-
tás-fejlesztésre fordított támogatások messze az
uniós átlag alatt vannak” – többek között ezeket a
címszavakat olvashatja az ember a "Magyar felsőok-
tatás alapvető problémái” című fejezetben…”

CASH-FLOW, 2005. MÁRCIUS, 32+33+34.OLDAL

SZENZÁCIÓK ELŐTT

ŐT IGAZOLJÁK A SZÁMOK

„…Ma több olyan tudományos kutatás folyik Magyar-
országon, melyeknek eredménye egy-két éven belül
világszenzáció lehet, de Kroó Norbert, az MTA ha-
marosan leköszönő f őtitkára szerint téves a jelszó,
hogy irány a Nobel-díj….”

NÉPSZAVA, 2005. MÁRCIUS 24., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL

LISSZABONBA MAASTRICHT-ON KERESZTÜL VEZET AZ ÚT

„…Két fő témáról tárgyaltak brüsszeli csúcsértekezle-
tükön az Európai Unió állam- és kormányf ői. A gazda-
sági stabilitást szolgáló maastricht-i kritériumok pon-
tosításáról már kedden megállapodtak, a versenyké-
pesség javítását előirányzó lisszaboni folyamat helyze-
téről pedig tegnap egyeztették véleményüket. A két
témakör első pillantásra egymástól teljesen függet-
lennek tűnik, ám mégis szoros a kapcsolat közöt-
tük…”

PIAC ÉS PROFIT, 2005. MÁRCIUS, 55. OLDAL

GVOP
PÁLYÁZATOK KUTATÁSRA ÉS SZÉLESSÁVÚ HÁLÓ-
ZATRA

M
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PIAC ÉS PROFIT, 2005. MÁRCIUS, 64. OLDAL

SAP
KUTATÁS-FEJLESZTÉSI KÖZPONT MAGYAROR-
SZÁGON
„…Az SAP AG kutatás-fejlesztési (K+F) központot hoz
létre Magyarországon….”

NAPI GAZDASÁG, 2005. MÁRCIUS 25., PÉNTEK, 2. OLDAL

ÁLTALÁNOS MOZGÓSÍTÁS LISSZABON ÉRDEKÉBEN

„…Egy nappal a lisszaboni stratégiát áttekintő EU-
csúcs után csak annyi biztos, hogy a tagállamok elé-
gedetlenek az elmúlt öt esztendő fejleményeivel, de
az európai versenyképesség javítása érdekében csu-
pán irányelveket fogalmaztak meg. …„

NÉPSZAVA, 2005. MÁRCIUS 25., PÉNTEK, 13. OLDAL

BIOTECHNOLÓGIAI KUTATÁSOK A GYAKORLATBAN

BIOSYSTEMS INTERNATIONAL: KOCKÁZATI TŐKEBEFEKTETÉS A

GENOMTUDOMÁNYOKBAN

NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP, 2005. MÁRCIUS 26., SZOMBAT,
3. OLDAL

INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁNKRÓL TÁRGYALTAK

„…A megyeházán tartotta ülését a Nógrád megye
innovációs stratégiáján dolgozó szakértői munkacso-
port, amely – a Nógrád Megyei Területfejlesztési
Ügynökség Kht. előterjesztésében – megtárgyalta a
megye gazdasága helyzetfeltárásának részét képező
úgynevezett SWOT-analízis tervezetet és a készülő
Nógrád megye innovációs stratégiája című dokumen-
tum stratégia részének első, egyeztetési vázlatát.…”

HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ, 2005., MÁRCIUS 29., KEDD, 7.
OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJ FEJLESZTÉSÉRT

„…Bakonszeg (HBN) - A bakonszegi Awassi Rt.-t a
XIII. Magyar Innovációs Nagydíj bírálóbizottsága az
Ipari Műszaki Fejlesztési Alapítvány 2004. évi Innová-
ciós Nagydíjával tüntette ki A juhkefír, mint nagy hoz-
záadott értéket képviselő termék gyártmányfejleszté-
se és piaci forgalmazása című pályázatáért….”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. MÁRCIUS 30., SZERDA, 6. OLDAL

SZOLGÁLTATÁSKÉNT KÍNÁLNÁK A K +F TEVÉKENYSÉGET A

PIACI SZEREPLŐKNEK

AUTÓIPARI TUDÁSKÖZPONT ÉPÜL

„…Megkezdődött annak az autóipari tudásközpontnak
a felállítása, amely kutatás-fejlesztési feladatok elvál-
lalásával segítené az ágazat vállalkozásait. A hazai
cégek és egyetemi szakemberek által kezdeményezett
program az NKTH (Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal) támogatásával indul, ám a központnak né-
hány éven belül magának kell kitermelnie a m űködé-
séhez szükséges forrásokat k+f szolgáltatások bizto-
sításával….”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. MÁRCIUS 30., SZERDA, TELEBIT,
2. OLDAL

CSÖKKEN A BELÉPÉSI KÜSZÖB, EGYSZERŰSÖDNEK A FELTÉ-

TELEK

INDULNAK AZ IT-PÁLYÁZATOK

„…Több mint százezren keresték már fel a gazdasági
tárca honlapját az ez évi uniós pályázatok miatt. A
Nemzeti fejlesztési terv gazdasági versenyképesség
operatív programjában (gvop) szereplő informatikai
célú pályázatokra több mint százmillió euró támoga-
tás jut….”

MAGYAR HÍRLAP, 2005. MÁRCIUS 31., CSÜTÖRTÖK, 22.
OLDAL

TALENTIS: IDÉN ÉPÍTKEZÉS

„…Információnk szerint eddig egyetlen tégla vagy
kapavágás nélkül is hatmilliárd forintot költött a
Zsámbéki-medencében megvalósuló Talentis tudás-
központra Kenyeres Sándor nagyvállalkozó. Kelet-
Közép-Európa legnagyobb üzleti innovációs beruházá-
sa lassan már elhagyja a tervezőasztalt. A leendő
központ területét adó szántóföldek zömét ugyan még
mindig nem szerezték meg, de már megindultak a
külföldi beruházók, és ősszel már az építkezést is
elkezdik az első projekteken….”

DUNA T : HV ÍRADÓ, 2005. ÁPRILIS 1., PÉNTEK

ÁTADTÁK A 2004. ÉVI MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT

„…Az elismerésben ezúttal egy szegedi, biotechnoló-
giával foglalkozó cég részesült….”

GAZDASÁGI RÁDIÓ, 2005. ÁPRILIS 1., PÉNTEK

AZ INNOVATÍV GONDOLKODÁSNAK NAGY SZEREPE VAN A

GAZDASÁGBAN, A VERSENYKÉPESSÉGBEN, AZ ÉLETMINŐSÉG

ALAKULÁSÁBAN, MEG KELL BECSÜLNI A MAGAS SZINTŰ TU-

DÁST

„…- hangsúlyozta Mádl Ferenc köztársasági elnök az
átadóünnepségen. A Nagydíjat a Solvo Biotechnológi-
ai Rt. által fejlesztett termékcsalád kapta….”

MTV - HÍRADÓ, 2005. ÁPRILIS 1., PÉNTEK

ÁTADTÁK AZ INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT

M2 - HÍRADÓ, 2005. ÁPRILIS 1., PÉNTEK

ÁTADTÁK AZ INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAT

HVG, 2005. ÁPRILIS 2., 30. OLDAL

ÓHAJOK HÍDJA

„…Változatlan maradt a 2000-ben elhatározott, tíz
évre szóló lisszaboni program hármas célrendszere -
a versenyképesség javítása, a jóléti és a környezetvé-
delmi vívmányok megőrzése -, de a felelősségeket a
korábbinál világosabbá teszik….”

NÉPSZAVA, 2005. ÁPRILIS 2., SZOMBAT, 5. OLDAL

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ A SOLVÓNAK

„…Tizenharmadik alkalommal osztottak tegnap inno-
vációs díjakat az eredményesen gazdálkodó kutató-
fejlesztő cégeknek. Az idén egy, 17 termékből álló
termékcsaládot fejlesztett ki a kiválóan gazdálkodó
szegedi vállalkozás….”

MAGYAR NEMZET, 2005. ÁPRILIS 2., SZOMBAT

KEVÉS A PÉNZ INNOVÁCIÓRA

MINIMÁLIS A FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSÁRA FORDÍTOTT

ÖSSZEG

ECO, 2005. ÁPRILIS 2., SZOMBAT

MAGYAR CÉGEK A BIOTECHBOOMBAN

MAGYAR HÍRLAP, 2005. ÁPRILIS 2., SZOMBAT, 13. OL-

DAL

ARANYÉRMES ÖTLETEK

„…Összesen tíz innovációs díjat osztott ki a beérke-
zett 43 pályázat között tegnap a Magyar Innovációs
Szövetség….”

BUDAPESTI REGGEL, 2005. ÁPRILIS 2., SZOMBAT, 14.
OLDAL

INNOVÁCIÓS NAGYDÍJAKAT ADTAK ÁT TEGNAP
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MAGYAR HÍRLAP, 2005. ÁPRILIS 2., SZOMBAT, 13. OL-

DAL

MAGYAR CÉGEK A BIOTECHBOOMBAN

AZ ÉLETTUDOMÁNYOK MAGYARORSZÁGON IS ELŐRETÖRNEK

„…Az élettudományok Magyarországon is előretör-
nek: a tegnap átadott tíz innovációs díj felét – köztük
a nagydíjat is – ennek a szektornak a képviselői nyer-
ték. Információink szerint csütörtökön a Magyar Bio-
technológiai Szövetség is leadta javaslatát arról,
miként járulhatna hozzá az állam az ágazat fejlődősé-
hez. …”

VASÁRNAPI HÍREK, 2005. ÁPRILIS 3., VASÁRNAP, 8.
OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJAT KAPOTT A RICHTER GEDEON RT.
„…A Richter Gedeon Rt. kiemelkedő kutatási és fej-
lesztési munkájáért, a Terbisil - gombaellenes ké-
szítménycsalád című innovációs pályázatával a Nem-
zeti Kutatási és Technológiai Hivatal innovációs díját
nyerte el. A 2004. évi innovációs díjat Bogsch Erik

vezérigazgató a Parlament Kongresszusi Termében
vette át….”

NAPI GAZDASÁG, 2005. ÁPRILIS 4., HÉTFŐ, 4. OLDAL

AZ EGÉSZSÉGÜGYI K+F KAPTA A LEGTÖBB DÍJAT

„…Múlt pénteken adta át a Magyar Innovációs Szö-
vetség és a Magyar Innovációs Alapítvány a 13. inno-
vációs nagydíjat a SOLVO Biotechnológiai Rt.-nek, az
ABC transzporter tesztreagens termékcsalád kifej-
lesztéséért. A világviszonylatban egyedülálló termék
tavalyi értékesítéséből - 99 százaléka export - szár-
mazó bevétel mintegy 160 millió forint, a közvetett
bevétel pedig további 21 millió forint volt; a k+f révén
12 új munkahelyet létesítettek….”

VILÁGGAZDASÁG, 2005. ÁPRILIS 4., HÉTFŐ, 9. OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJAT KAPOTT A BORSODCHEM

„…A BorsodChem Rt. hetedik alkalommal vehette át
a Magyar Innovációs Alapítvány által évente kiosztott
innovációs díjat – közölte pénteken a társaság….”

2005. április 7-én (csütörtök) 11 órától rendezik a Megújuló Energia Konferenciát a Nemzeti Kutatási és Techno-
lógiai Hivatalban (1052 Budapest, Szervita tér 8.).

A konferncia tematikája:

11.00 - 11.20 HERCZOG EDIT, EU parlamenti képviselő
Megújuló energia felhasználás EU irányelveinek hazai vonzata

11.20 - 11.40 GŐGÖS ZOLTÁN , országgyűlési képviselő, Miniszterelnöki Megbízott
BIO energiaforrások bővítésének törvénykezési és humán feltételei.

11.40 - 12.00 MARTON ISTVÁN, főosztályvezető FVM
Megújuló energetikai források a mezőgazdaságban

12.00 - 12.20 FENYVESI LÁSZLÓ, főigazgató, FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
PECZNIK PÁL, energetikai osztályvezető FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet
Megújuló energia felhasználás bővítésének technikai tényezői.

12.40 - 13.00 ÁVÉD STVÁN, projekt igazgató AES Borsodi Energetikai Kft.
Biomassza erőművi hasznosításának kilátásai és korlátai.

13.00 - 13.20 HERBERT FERENC, divízió vezető BMF KANDÓ K. MÉRNÖKI KAR
Hazai napelem gyártás rekonstrukciója

13.20 - 13.40 SURJÁN ANDRÁS, ügyv. igazgató OZMO ENERGY Kft.
Vegyes és szennyezett agrár műanyag hulladék dieselolajjá alakítása

13.40 - 14.00 RÓNAY DEZSŐ – KERÉKGYÁRTÓ GÁBOR Kreatív Vállalkozók Szövetsége
Biomassza hasznosítása biogáz zöldáram előállítására

A vita vezetője Dr. Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese lesz.

További információ és jelentkezés a 302 – 3952 vagy a 302 – 2798 telefonszámon.

A Kutatás-fejlesztési Pályázati és Kutatáshasznosítási Iroda és az INNOSTART mint az INNOREG Közép-
magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség konzorciumi tagja

Információs Napot szervez

„a GVOP 2005 K+F és Innováció prioritásának pályázatai” témakörben.

A rendezvény időpontja: 2005. április 15. (péntek)

Helyszín: Innostart Innovációs Központ (Budapest, XI. kerület, Fehérvári út 130., II. em.)

Várható események
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Program:

10.00 - 10.10 Megnyitó – dr. Szabó Gábor , az INNOREG KM-RIÜ elnöke, az InfoPark Rt. elnök vezérigazgatója)
10.10 - 10.25 A KPI bemutatása (Dr. Klug Annamária , GVOP FőkoordinátoVOP kutatás-fejlesztési pályázatai
10.25 - 11.15 A GVOP kutatás-fejlesztési pályázatai (Kovács Örs, vezető koordinátor)
11.15 - 11.25 Az Inno Csekk innovációs utalvány – Révai András, az INNOREG KM-RIÜ irányító testület tagja, az

INNOSTART igazgatóhelyettese
11.25 - 11.40 INNOSTART projekt bemutatása: Gate2Growth kezdeményezés (külföldi befektető keresése) –

Kalmár Piroska, INNOSTART projektmenedzsere
12.25 - 13.15 Lehetőség a személyes konzultációra (a KPI pályázati, pénzügyi és jogi osztályának munkatársai

részvételével)

Részvételi szándékát kérjük jelezze a jelentkezési lap visszaküldésével az INNOSTART-hoz 2005. április 7-ig fa-
xon(382-1510) vagy e-mailen (innostart@innostart.hu)

További érdeklődés és jelentkezési lap kérhető:
Az Innostart titkárságán (382-1505) és Szegner Erzsébet projektmenedzsernél (382-1511), valamint az Interne-
ten (www.innostart.hu/aktualitások)

Az INNOSTART meghirdeti – a 2004-ben 6 alkalommal is sikeresen megtartott - pályázatírói tanfolyamának folyta-
tásaként a „Projektmenedzser képzés a Strukturális Alapok és más EU-s pályázatok sikeres végrehajtásához” c.
kétnapos tanfolyamát a Közép-Magyarországi Régió kkv-i, intézményei és szervezeti részére, a Nemzeti Kutatási és
Technológia Hivatal (NKTH) támogatásával.

A tanfolyam Időpontja: 2005. április 19-20. (kedd-szerda).
Helyszín: INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ,
Budapest XI. ker., Fehérvári út 130. (II. em. Tanácsterem)

A tanfolyamot azoknak ajánlják, akik a jövőben aktívan és hatékonyan részt akarnak venni a Strukturális Alapok és az
EU-s projektek sikeres végrehajtásában, vagyis:
- rendszerezni szeretné ismereteit a projekt hatékony megvalósítása érdekében
- szeretne tisztában lenni a projektmenedzser legújabb kihívásaival
- munkahelyén, vállalkozásában a projektmenedzsment módszertanát szeretné alkalmazni feladatainak sikeres

megvalósítása érdekében
- a projektmenedzsment ismeretek elméleti elsajátítása mellet gyakorlati rutinra, készségekre is szeretne szert

tenni, amit projektvezetőként hatékonyan fel is tud majd használni
- de ajánljuk azoknak is, akik még nem rendelkeznek konkrét pályázattal, de megfogalmazódott bennük az az igény,

hogy megismerjék a Strukturális Alapok és más EU-s projektek megvalósításának sikertényezőit.

Az INNOSTART több mint 10 éves hazai- és nemzetközi projektek sikeres megvalósításában szerzett tapasztalatait,
kellő rutinját szeretné megosztani a résztvevőkkel. A képzésen egy mintaprojekt kapcsán 4-5 fős csoportban az
elméleti képzésen megszerzett tudásukat kreativitásukra támaszkodva, projektmenedzseri készségek elsajátítására
is szert tehetnek.

A tanfolyamot sikerrel elvégzők oklevélben részesülnek.

Néhány fontos információ a tanfolyammal kapcsolatban:

Az NKTH támogatásának köszönhetően a képzést a Közép-magyarországi Régióban tevékenykedők számára ked-
vezményesen tudják felajánlani!

Résztvevők száma: Előreláthatólag kb. 30-35 fő jelentkezését tudják elfogadni tanfolyamonként. A képzésre előzetes
jelzések szerint túljelentkezés várható. Kiválasztásnál figyelembe veszik a jelentkezések beérkezési sorrendjét, és
előnybe részesülnek a Közép-Magyarországi Régióból jelentkezők.

További információ és jelentkezési lap: INNOSTART titkárság T.:06-1/382-1505,
Szegner Erzsébet, projektmenedzser T.: 06-1/382-1511, ill.
www.innostart.hu/szolgáltatások/képzések, illetve
www.innostart.hu/aktualitások

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció szervezésében kerül megrendezésre 2005.
április 24-én a 12. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál CD-ROM SHOW elnevezésű bemutató. A Könyvtáros Klub
keretében zajló bemutató programjában „A Fizika Nemzetközi Éve” alkalmából hét kiadó alábbi 13 különleges alkotá-
sa szerepel:
- A fizika kultúrtörténete (Biodigit Kft.),

Várható események
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- Imre Lajos (BME OMIKK),
- Wigner Jenő (BME OMIKK),
- Bláthy Ottó–Déri Miksa–Zipernowsky Károly (BME OMIKK),
- Pavlics Ferenc (BME OMIKK),
- Távcső Almanach 1-2-3. (ITBooks DTP Stúdió),
- Fizikai kísérletek Öveges nyomán (Csodák Palotája),
- Az atomenergia kultúrtörténete (TRAVELBOX-HUNGÁRIA),
- Fizika (nem csak) általános iskolásoknak (Mikrosuli Bt),
- A fény (Mikrosuli Bt),
- Kölcsönhatások (Mikrosuli Bt),
- Csillagászat CD (Mikrosuli Bt),
- Verne Gyula – a technika kincsestára (Enciklopédia Humana Egyesület).

A több éves hagyománynak megfelelően a programban szereplő alkotások a bemutató végén kisorsolásra kerülnek a
nézők körében. A CD-ROM SHOW programján történő részvételre, – egyúttal a kiállítás megtekintéséhez – díjtalan
belépőjegyek igényelhetők a feketem@info.omikk.bme.hu e-mail címen.
A fesztiválról további információk a www.mkke.hu oldalon olvashatók.

2005. április 28-án (csütörtök) 10 órakor rendezi az MGYOSZ következő csúcstalálkozóját az MGYOSZ Székháza
(Bp. V. Kossuth L. tér 6-8.) VII. emeleti panorámatermében , ahol a jelenlegi és a volt gazdasági miniszterek beszél-
nek a magyar gazdaság helyzetéről.

A rendezvény a „Mennyire versenyképes a magyar gazdaság? (Elhalasztott lehetőségek, újra feltűnő remények)”
címet viseli. Az előadók
- Kóka János jelenlegi, valamint
- Chikán Attila,
- Csillag István és
- Matolcsy György volt gazdasági miniszterek lesznek.

További információ és jelentkezés az MGYOSZ Titkárságán (fax: 474-2063, 474-2064).

Innováció - Iparjogvédelem - Szerzői Jogok
konferencia

Időpont: 2005. április 29-én 9.00
Helyszín: Hunguest Hotel Platanusban (VIII. Könyves Kálmán krt. 44.)

A tervezett program:

9.00 A gyógyszeripartól a biotechnológiáig

9.30 Innováció és oktatás

10.00 A Magyar Szabadalmi Hivatal funkciói, az informatika szerepe

10.30 A fejlesztések finanszírozási háttere magánszemélyeknél és vállalkozásoknál, a kockázati tőke
magyarországi intézményrendszere

11.30 A szabadalmi és ügyvédi irodák ügyfélkapcsolatai itthon és küldföldön

12.00 Az innováció tudományos és érdekvédelmi szervezetei Magyarországon, azok nemzetközi
kapcsolatai

12.30 Szemelvények a magyarországi innováció történetéből

13.00 Szerzői jogok: elmélet és gyakorlat...(törvényi háttér, szankcionálás stb.)

13.30 Számítógépes szoftverek, audivizuális művek, internetes tartalomportálok szerzői jogvédelme, azok
érvényesítési lehetőségei, együttműködés a bűnüldöző hatóságokkal

Jelentkezési határidő: 2005. április 8.
Részvételi díj az ebéddel együtt: 20.000 Ft+ÁFA

További információ: GELLÉRT ANDOR TAMÁS, Tel./Fax: (06-1)-340-1871
E-mail: gatamas1136@freemail.hu

Várható események
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A Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület 2005. május 11. és 13. között „AZ IP – IPAR ÉS NEMZETI
IPARKODÁSAINK” címmel szakmai továbbképzést rendez a siófoki Hotel Panorámában (Siófok, Beszédes József
sétány 80.)

A továbbképzés előzetes szakmai programja:

14.00 Megnyitó
KÜRTÖS József, a MIE Találmányi-szabadalmi szakosztályának vezetője

14.10 Az európai „szabadalmi torta” újrafelosztása és a nemzeti érdek
Dr. BENDZSEL Miklós , a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke

15.30 A szellemi alkotások hasznosításának és a szellemi tulajdon védelmének előmozdítása versenyképességünk
növelésére
SZÉLES Gábor, az MGYOSZ és a MTESZ elnöke (felkérése folyamatban van)

2005. május 12. csütörtök

9.00 A közigazgatási hatósági eljárás szabályairól szóló törvény (KET) alkalmazása iparjogvédelmi ügyekben
Dr. FICSOR Mihály , a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökhelyettese
Korreferátum: A KET alkalmazása – várható hatások az iparjogvédelmi képviseleti munkára
Dr. GÖDÖLLE István, szabadalmi ügyvivő, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda

10.50 Az iparjogvédelmi képzésre vonatkozó jogszabály reformja
HASZONITS András, osztályvezető, Magyar Szabadalmi Hivatal

11.25 A MIE szellemi tulajdonvédelmi interaktív oktatási programja
Dr. JAKAB Judit, szabadalmi ügyvivő, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda

14.00 Büntetőeljárásokhoz kapcsolódó megkeresések tapasztalatai az Iparjogvédelmi Szakértői Testület munkájában
POSTEINERNÉ TOLDI Márta, a Magyar Szabadalmi Hivatal elnökhelyettese

15.10 Büntetőeljárások iparjogvédelmi jogok megsértése tárgyában – jogesetek
Dr. BÉRCZES László , ügyvéd, S.B.G. & K. Szabadalmi és Ügyvédi Iroda
SZUHAI Elemér, szabadalmi ügyvivő, Danubia Szabadalmi és Védjegy Iroda

2005. május 13. péntek

9.00 Európai szabadalmi ügyekkel kapcsolatos eljárások az MSzH előtt: a formálódó hivatali gyakorlat és annak
tapasztalatai
GYETVAINÉ VIRÁG Dóra és LATINOVICSNÉ SZILVITZKY Gyöngyi , szabadalmi elbírálók, Magyar Szabadal-
mi Hivatal

10.10 Új növényfajták nemesítése, oltalma és a jogérvényesítés az EU csatlakozás után
Dr. BEDŐ Zoltán, akadémikus, igazgató, MTA Mezőgazdasági Kutatóintézete

10.50 Az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek (SPC) hazai végrehajtása:
az első év tapasztalatai
Dr. MÁNDI Attila , osztályvezető, EGIS Gyógyszergyár Rt.

A részvétel feltételeiről érdeklődjön az Egyesület titkárságán: 3531-780, 2.mie@mtesz.hu.

2005. május 18-án 9 órától a Magyar Szabadalmi Hivatal és az Európai Szabadalmi Hivatal közös szemináriumot
rendez Üzleti módszerek és számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazása címmel az MSZH földszinti
Konferenciatermében (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.).

Témák:
- Kibővített nemzetközi kutatási jelentés (EISR) és kibővített európai kutatási jelentés (EISR)
- Üzleti módszerek és játékszabályok szabadalmazhatósága
- Okok a kutatás el nem végzésére az üzleti módszerek és játékszabályok esetében
- A fellebbezési tanácsok üzleti módszerekre vonatkozó határozatai
- Az Európai Unió irányelve a számítógéppel megvalósított találmányok szabadalmazhatóságáról

A szeminárium nyelve az angol lesz, részvételi díj nincs. Jelentkezési határidő: 2005. április 9.

Jelentkezés és további információ Koslikné Bende Mártánál:
Tel.: 474-5775, Fax: 331-6596, e-mail: marta.koslik@hpo.hu

2005. május 15-18. között 19. alkalommal rendezi meg a Nemzeti Üzleti Inkubációs Szövetség (National Business
Incubation Association) az üzleti inkubációs konferenciát Baltimore-ban, a Renaissance Harborplace Hotelben.

Az ötnapos program során szekcióüléseken, kockázati tőkéről szóló előadásokon és egynapos szakmai kiránduláso-
kon vehetnek részt az érdeklődők.

Várható események
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A konferencia regisztrációs díja május 6-ig történő fizetés esetén, NBIA tagok részére 660 USD, nem tagoknak
770 USD, helyszínen történő regisztrálás esetén NBIA tagoknak 735 USD, egyéb érdeklődőknek 845 USD.

A rendezvény regisztrációs lapja letölthető, ill. bővebb információ kapható a szervező fél honlapjáról: www.nbia.org.

2005. május 26-28. között Amszterdamban rendezik az ASTP (Association of European Science and Technology
Transfer Professionals) hatodik éves konferenciáját „Tudomány- és technológiatranszfer a gyakorlatban” címmel.

A rendezvényen többek között előadást tart Janez Potocnik, az EU Tudomány- és Kutatási biztosa, Erkki Ormala, a
NOKIA technológia politikai alelnöke, és Richard Lewis, a Richard Lewis Communications elnök-vezérigazgatója.

A konferencia plenáris ülésein többek között az európai innováció, az ipari innováció helyzetéről is lesz szó. Ezen
túlmenően a marketing módszerek, a szaktudás kiaknázása és a technológia kihasználása c. témakörökben rendez-
nek szekcióüléseket.

Az eseményre kb. 250 technológiatranszferben érdekelt szakembert várnak Európából és Európán túlról.
A rendezvényről bővebb információt és az esemény regisztrációs lapját a szervező fél honlapjáról (www.astp.net)
lehet beszerezni.

A közszolgálat és a katonai minőségirányítás aktuális kérdései címmel rendezvényt szervez a Magyar Minőség
Társaság 2005. június 2-án a Magyar Honvédség Technológiai Hivatalában (Bp., Szilágy Erzsébet fasor 20.).

Az előadások három csoportba sorolhatók:
- a jelenlegi helyzet és a fejlesztési célok,
- a közszolgálati szervezetek útja a kiválóság felé,
- az AQAP-vel kapcsolatos témakörök (felkészítés, tanúsítás, képzés).

A rendezvény hasznos és korszerű információt nyújt mind a hon- és rendvédelmi szervezetek tagjainak, mind pedig
azon szervezeteknek, amelyek beszállítással vagy egyéb üzleti kapcsolatok útján érdekeltek az előadások témáiban.

PROGRAM

09:00 Elnöki megnyitó – prof. dr. Turcsányi Károly a HRSZB elnöke
A haditechnikai fejlesztés és korszerűsítés helyzete és jövőbeni irányai
Előadó: dr. Gáspár Tibor mk. vezérőrnagy, HM ÖLTP parancsnok

09:20 Az új Közbeszerzési Törvény alkalmazásának eddigi tapasztalatai
Előadó: Lengyel László igazgató – BM Beszerzési és Kereskedelmi Rt.

09:50 A védelmi ipar helyzetének megítélése a GKM részéről
Előadó: Győrfi Ferenc vezető főtanácsos – GKM

10:45 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság a minőség útján – út a IIASA SHIBA Díjig és azon
túl…
Előadó: Elekes Edit r. őrnagy, kiemelt főreferens

11:05 Társadalmi hatásvizsgálat a Szécsényi Rendőrkapitányságon
Előadó: Pinczésné Kiss Klára r. őrnagy, szolgálatvezető – Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság

12:30 Tapasztalatok az AQAP belső auditor képzésről
Előadó: Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes, osztályvezető helyettes – HM Technológiai Hivatal

12:45 A 2005. évi AQAP felkészítés tapasztalatai
Előadó: dr. Szűcs Barna nyá. mk. ezredes, ügyvezető igazgató – QM MITI

13:00 A 2005. évi AQAP tanúsítás tapasztalatai
Előadó: dr. Lakatos Lászlóné mk. alezredes, osztályvezető – HM Technológiai Hivatal

13:30 Zárszó – prof. dr. Turcsányi Károly elnök

További információ: dr. Róth András, Magyar Minőség Társaság, Tel.: 456-6955

2005. szeptember 29. és október 2. között Tajvanban rendezik a „2005 Taipei Nemzetközi Találmányi Showt és
Technoüzlet”-et.

Várható események
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A Hírlevél minden páros hét keddi napján jelenik meg.Lapunkat rendszeresen szemlézi Magyarország legnagyobb médiafigyelõje az

1084 Budapest, Auróra u. 11.
Tel.: 303-4738, Fax: 303-4744
E-mail: marketing@observer.hu

A kiállításon a high-tech, az üvegoptika, a háztartási elektronikai berendezések, szerkezetek, gyógyszerészeti és
egészségügyi, biogyógyászati technológia, szerkezeti technikák, biztonsági felszerelések, környezetvédelem, szállít-
mányozás, kommunikáció, hardver, mezőgazdaság, élelmiszer- és textilipari ágazatokban mutatják be találmányaikat
a feltalálók.

Hozzávetőlegesen 40000 helyi és nemzetközi vásárlóra számítanak az esemény szervezői. Az esemény remek lehe-
tőséget kínál arra, hogy szoros munkakapcsolatok alakuljanak ki. A kiállított termékek mind díjazottak, ill. számos
nemzetközi kiállításon részt vettek már.

A rendezvényről bővebb információ a projektmenedzsertől Michael Lin-től kérhető, az invent@taitra.org.tw e-mail
címen, a 886-2-2725-5200/2661 vagy 2644 telefonszámon, ill. a 886-2-2722-7324 faxon.
A találmányi show honlapcíme: http://www.TaipeiTradeShows.com.tw/invent, melyről a jelentkezési lap is letölthető.

KI MIBEN MIBENTUDÓS?
ORSZÁGOS KÖZÉPISKOLAI VETÉLKEDŐSOROZET

A Mindentudás Egyeteme az Oktatási Minisztérium védnöksége alatt 2005. március 22-én egy új, a középiskolások-
nak szóló vetélkedősorozatot indít útjára a középiskolások és a tudomány kapcsolatának megerősítésére. Ezen vetél-
kedő alapja a Mindentudás Egyeteme minden tudományágát lefedő, eddig elhangzott előadásainak folyamatosan
bővülő anyaga, melyek a www.mindentudás.hu honlapról is letölthető.

A verseny egy az Interneten keresztül 2005. április 11-e és 2005. május 29-e között zajló, 7 fordulóból álló ver-
senysorozattal, ún. webes selejtezőkkel kezdődik.

A versenyre regisztrálni 2005. április 11-től lehet a www.mindentudas.hu honlapon keresztül. Április 11-én a hon-
lapra felkerül az első forduló, az utolsó forduló leadási határideje pedig május 29. Ebből a szakaszból 60 csapat jut
tovább a regionális döntőkbe, melyekre az ország nagyvárosaiban szeptember 24. és október 9. között, hat külön-
böző időpontban kerül sor. Minden regionális döntőből 2-2 csapat jut a középdöntőbe.

A regionális döntőkből a középdöntőbe továbbjutott 12 csapat részére 2005. október 24-28. között felkészítő tá-
bort tartanak.

A zsűri elnökét az MTA delegálja, míg a zsűriben helyet foglalnak középiskolai tanárok, az OM képviselői, a Minden-
tudás Egyeteme alapítói és a Kutató Diákok Országos Szövetsége képviselői.

A középdöntőkben 3-3 csapat méri majd össze a tudását. A négy középdöntő első helyezettjei jutnak tovább, így a
döntőben 4 csapat vesz majd részt. A középdöntőket és a döntőt november-december folyamán a Magyar Televízió
közvetíti.

A Környezettudatos Vállalatirányítási Egyesület 2005-ben is meghirdeti Megtakarítási Díjait. A pályázaton vállala-
tok, vállalkozások és más szervezetek vehetnek részt olyan megvalósult intézkedésekkel, amelyek egyszerre hoztak
környezeti és gazdasági hasznot.

Az Ablakon bedobott pénz című program keretében három kategóriában adnak át díjat az október 18-án megrende-
zendő nemzetközi konferencián. A pályázat formája az adott intézkedésekről szóló rövid esettanulmány, meghatáro-
zott feltételek szerint. A díjazott vállalatokon kívül a legjobb 12 esettanulmány helyet kap az Ablakon bedobott pénz
IV. című esettanulmány-kötetben.

Részletek a www.kovet.hu honlapon, a 473-2290-es telefonszámon vagy az info@kovet.hu e-mail címen.
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