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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 Antal Főtitkár COVENT Tőke Befektető ZRt.
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 BME, Fotogrammetria és Tér-informatikai Tanszék
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 Iparfejlesztési Közalapítvány
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 Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
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. Buzás Norbert Tagozati el nök Szegedi Tudományegyetem
6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Innovációs
Igazgató

62/544-
830

62/544-
830

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

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

Igazgató 28/511-
611

28/511-
680

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 Füredi út. 76.
4027

Regionális Igazga-
tó

52/502-
974

52/500-
426

Dr. Siposs István Észak-magyarországi Regioná-
lis 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

88/624-
631

Higi Gyula Dél-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazga-
tó

72/504-
050

72/333-
120
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A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG 2005. ÉVI RENDES KÖZGYŰLÉSÉNEK IDŐPONTJA:

2006. FEBRUÁR 23. 9:00 ÓRA.

HELYSZÍN: NOVOTEL SZÁLLÓ, BUDAPEST, JAGELLÓ ÚT 1-3.
II. BEJÁRAT, BARTÓK TEREM.

PROGRAM

8:30-tól Regisztráció

9:30 Megnyitó – dr. Pakucs János , elnök
- Mandátumvizsgáló-bizottság megválasztása
- Jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása

9:40 A Magyar Innovációs Szövetség 2005. évi tevékenységéről szóló
értékelés szóbeli kiegészítése – Bolyky János Antal, főtitkár

Szakmai program: „A tudomány szerepe a gazdasági növekedésben”

9:50 Lehet-e alkalmazott kutatás alapkutatás nélkül?
– dr. Vizi E. Szilveszter elnök, Magyar Tudományos Akadémia

10:10 Miért költenek keveset a K+F-re a magyar vállalkozások?
– dr. Parragh László elnök, Magyar kereskedelmi és Iparkamara

10:25 Miként hasznosulnak a tudomány eredményei a világban és Magyar-
országon
– dr. Závodszky Péter alelnök, Magyar Innovációs Szövetség

10:40 Hozzászólások, vita

12:00 Felügyelőbizottság jelentése – dr. Szarka Ernő, FB-elnök

12:10 Határozathozatal az éves beszámolóról

12:20 Zárszó, fogadás

A közgyűlés nyilvános.

Részvételi szándékát kérjük, jelezze titkárságunkon:
fax: 240-5625, e-posta: innovacio@innovacio.hu
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Magyar Innovációs
Szövetség

Szövetségünk 2006. február 1-én levélben fordult a
gazdasági és közlekedési, valamint az oktatási minisz-
terhez mint az NKTH-t felügyelő miniszterekhez, kérve
a K+F pályázati rendszer értékelését és indokolt eset-
ben a rendszer működésének racionalizálását. A Szö-
vetség ezt a levelet a vállalatok, intézmények képviselői-
nek kérésére, észrevételeinek alapján fogalmazta meg.

Az elküldött levélre hivatalos válasz a mai napig nem
érkezett, kivétel Pongorné dr. Csákvári Mariann he-
lyettes államtitkár által írt, rövid, a levél kézhezvételét
nyugtázó válaszát. Tagintézményeink, valamint a szak-
mai társszervezetek részéről – azóta is – a vártnál lé-
nyegesen több, egyetértő, támogató visszajelzés érke-
zett Sövetségünkbe.

2006. január közepétől a Hírlevél belsejét tagintézmé-
nyünk, a Dunaprint Budapest Nyomda más technológiá-
val állítja elő. Az új, digitális nyomdai úton történő előál-
lítás némileg gyorsabb, egyúttal a minőség is javult. Az
új technológiának megfelelően a külső borítót is módosí-
tani kellett, kis mértékben. Az áttérés fő oka, hogy
ílymódon a példányszám lapszámonként változtatható.

Erre annál is inkább szükség van, mert az elmúlt idő-
szakban több mint 140-en kérték a Hírlevelet csak
elektronikus formában, ami költségmegtakarítást jelent.
Továbbra is várjuk azok jelentkezését, akik a postai
mellett, ill. helyett elektronikus formában tartanak
igényt információs lapunkra.

Szerkesztőség

2006. február 14-én lezárult a XIV. Magyar Innováci-
ós Nagydíj pályázat első szakasza. A Magyar Innovációs
Alapítvány által meghirdetett pályázatra 38 pályamunka
érkezett be.

A zsűriülésre 2006. március 8-án kerül sor. A bírálóbi-
zottság elnöke a gazdasági és közlekedési miniszter.
Minden pályázatot két-két zsűritag – indokolt esetben
szakértők bevonásával – részletesen is tanulmányoz, és
a következő szempontok szerint értékeli:
• eredetiség, újszerűség, innovativitás: max. 25 pont;
• az adott évben a pályázónál elért többleteredmény

vagy többlet árbevétel és egyéb előny: max. 55 pont
• társadalmi hasznosság (pl. környezetvédelem, mun-

kahely-teremtés, hazai beszállítók foglalkoztatása, ve-
vőknél jelentkező előnyök stb.): max. 20 pont

Ezt követően a zsűri a formai és tartalmi szempontokat
alaposan mérlegelve, a referáló két zsűritag javaslata
alapján egyszerű, többségi döntéssel, kiválasztja az
adott évben innovációs eredményt elért pályázatokat,
továbbá javaslatot tesznek ezek közül azokra a pályáza-
tokra, melyeket a legsikeresebbnek tartanak.
A legsikeresebbnek minősített innovációkat a zsűri,
további mérlegelés után, titkos szavazással (pontozás)
rangsorolja a fent említett három értékelési szempont
szerint.

Az ünnepélyes díjátadásra március 31-én kerül sor az
Országház Főrendiházi Termében, a Nagydíjat dr. Só-
lyom László köztársasági elnök nyújtja át.
A díjátadáson további hét innovációs díj kerül átadásra
az illetékes miniszterek, ill. intézményvezetők részéről.

2006. február 14-én az Alkotmánybíróság, jogszabály
alkotmányellenességének utólagos megállapítására és
megsemmisítésére irányuló indítvány alapján, megállapí-
totta, hogy a Magyar Köztársaság 2005. évi költségve-
téséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény bevezető szö-
vegének „valamint annak a végrehajtásához kapcsoló-
dóan egyes törvények módosításáról,” szövegrésze
alkotmányellenes.

Az alkotmánybírósági határozat többek között a Kuta-
tási és Innovációs Alapról szóló törvény 2004. évi
módosítására is vonatkozik, és azt a határozat közzété-
telének napjával megsemmisítette.

Ennek értelmében a törvény hatálya alá tartozik újra a
kisvállalkozásnak minősülő gazdasági társaság. Továbbá
az Alap kezelésével kapcsolatos költségek nem halad-
hatják meg az Alap tárgyévi kiadási előirányzatának 2%-
át.

A Magyar Innovációs Szövetség az NKTH felkérésére,
szakértői bevonásával, kialakította véleményét a Magyar
Köztársaság tudomány-, technológia- és
innovációpolitikai középtávú stratégiája a versenyképes-
ség ösztönzésére (2006-2013) c. tervezetről (P16
változat). Az alábbiakban az összefoglalót adjuk közre, a
teljes szöveg innovációs portálunkon az állásfoglalások-
nál megtalálható.

„…A 2006.1.16-án kelt P16 számú stratégia tervezet

négy fejezetből áll. Az anyag legfőbb hiányossága, hogy
nem tárja fel a K+F, ill. az innováció területein meglévő
különböző érdekeket, a köztük lévő érdekütközéseket és
ezek következményeit. Nem próbál ezek között nyíltan
rangsorolni, és ezekből egy integrált nemzeti érdek
érvényesülése felé mutató megoldást mutatni.

A tervezet értékelhető, több elemében színvonalas
része a hazai helyzet ismertetése. (Megjegyezzük
ugyanakkor, hogy az anyag pl. nem foglalkozik a koope-
rációs kutatási központokkal, amelyek a GVOP kereté-
ben uniós pénzekből támogatott programok.) Korlátja
azonban, hogy nem vizsgálja elég mélyen a bemutatott
helyzet történelmi és strukturális okait, így valójában
nem is alapozza meg az érdekviszonyok előbbiekben
hiányolt elemzését.

A dokumentum javaslati (vagy intézkedési) része telje-
sen kezelhetetlen. Gyakorlatilag minden olyan célkitű-
zést, jelszót, általános kívánalmat, jó tanácsot követel-
ményként felsorol (gyakran ismételten, különböző variá-
ciókban), amelyek az utóbbi évtizedekben ezen a terüle-
ten elhangzottak és evidensek.
A 4. fejezet hemzseg az üres imperatívuszoktól, arról,
hogy ezeket a követelményeket miként lehet teljesíteni,
gyakorlatilag semmit nem lehet megtudni. A címszósze-
rűen meghatározott feladatok között változatlanul meg-
jelennek az innovációs törvény végrehajtására kiadott
kormányhatározatban megszabott feladatok, amelyek
közül éppen a leglényegesebb szervezeti, érdekeltségi,
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szabályozási ügyekben több mint egy év alatt nem szü-
lettek érdemi eredmények.

A 2003-2004-ben született innovációs törvények előké-
szítése során a kormányzat és egy meglehetősen szé-
les szakmai közösség konszenzusra jutott a kutatás-
fejlesztés és a technológiai innováció területén szüksé-
ges változások alapelveiről. A stratégiának éppen az
lenne a funkciója, hogy explicit módon kifejtse ezen
változások végrehajtásának módját, a változások ösz-
tönzésének, ha kell kikényszerítésének eszközeit, és
felkészüljön az esetleges érdekkonfliktusok kezelésére.

A jelenlegi helyzet mutatja, hogy érdekkonfliktusok máris
jelentkeztek (l. alapkutatás finanszírozása), sőt a Kor-
mány maga is kihátrált a hasznosításra irányuló kutatás
és az innováció területén vállalt kötelezettségéből (l. az
Alap költségvetési támogatásának módosítása), és
elmaradt a végrehajtásra szolgáló konkrét feladatok
elvégzése is.

A tervezetet összességében alkalmatlannak tartjuk egy
nemzeti tudomány-, technológiai és innovációs stratégia
meghatározására. A Magyar Innovációs Szövetség azt
javasolja, hogy ne az elkészült szöveg javítgatására,
hanem új alapokra helyezve kerüljön kidolgozásra a
stratégia…”

A kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról
szóló, 2004-ben megszületett törvény középtávú tudo-
mány-, technológia- és innováció-politikai stratégia meg-
alkotására kötelezi a kormányt. A Magyar Kereskedelmi
és Iparkamara K+F és Innovációs Kollégiuma a napok-
ban vitatta meg a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal koordinálásával készült „A Magyar Köztársaság
tudomány-, technológia- és innováció-politikai középtávú
stratégiája a versenyképesség ösztönzésére (2006-
2013)” című munkaanyagot.
A február 7-én megtartott rendezvényen, az MKIK-ban
részt vett a Magyar Innovációs Szövetség elnöke, Dr.
Pakucs János is.

Az ülés résztvevői egyetértettek azzal a célkitűzéssel,
hogy Magyarország a lehető legnagyobb hozzáadott
értéket előállító szinten kapcsolódjon be a világgazda-
ságba, ne alacsony bérekkel, hanem tudás-intenzív és
innovációs tevékenységekkel érvényesüljön a verseny-
ben. Megállapításuk szerint azonban a céltól egyre
inkább távolodunk, a kormányzati lépések erőtlenek vagy
késnek, az eredeti elképzelésekhez képest gyakran
ellentétes hatásokat váltanak ki.

A Kollégium álláspontja szerint a munkaanyagban felvá-
zolt „jövőkép” irreális, jókívánságok gyűjteménye, nem
ad kellő iránymutatást arról, hogy
- a célokat milyen eszközökkel kívánják elérni,
- milyen változtatások szükségesek az intézményrend-

szerben, a szabályozásban, a támogatásokban, az
oktatásban, a pályáztatásban.

A gazdaság szereplői nem tartják elfogadhatónak azo-
kat az elképzeléseket, amelyek nem veszik figyelembe a
magyar gazdaság realitásait, a vállalkozások teherbíró
képességét és ellentétesek az innovációs törvénynek az
állam kötelezettségvállalására vonatkozó rendelkezései-
vel.

A munkaanyag értelmében az állami K+F ráfordítások
GDP-arányosan 0,7%-os szinten maradnának mindad-
dig, amíg a vállalati ráfordítások el nem érnék ennek a
kétszeresét (1,4%) és a továbbiakban ezen vállalati
mérték fenntartása mellett nőhetne az állami arány 1%-
ra.

Az MKIK és a Magyar Innovációs Szövetség gazdaság-
orientált K+F és innovációs stratégia megalkotását
szorgalmazzák, amelynek kidolgozásához az alábbi lépé-
sekre van szükség:
- reális helyzetelemzés, a valódi okok (incl. támogatási

rendszer működése) feltárása;
- a helyzetelemzés eredményei alapján mérhető és

számon kérhető stratégiai célok meghatározása, a
prioritások kijelölése, az eszközrendszer hozzárende-
lése;

- a K+F és az innováció jelentőségének, súlyának meg-
felelő egyközpontú, önálló, átlátható kormányzati
irányítás, szemben a jelenlegi szétdaraboltsággal
(OM, NKTH, GKM);

- a tudományos-kutatási eredmények gyakorlati hasz-
nosításának, az innovatív vállalkozások tevékenysé-
gének ösztönzése érdekében a tevékenység jellegze-
tességeihez igazodó rugalmas, gyorsan hozzáférhe-
tő és ellenőrizhető támogatási rendszer;

- a mikro- kis- és középvállalkozások műszaki megúju-
lását szolgáló eszközrendszer működtetése;

- a gazdaság szereplőinek intézményesen biztosított
szabályozott részvétele a stratégia kidolgozásában,
végrehajtásában, a pénzügyi keretekre vonatkozó
döntésekben, a pénzügyi források felhasználásában.

A Magyar Innovációs Alapítvány 2005-ben közhasznú
tevékenységként a tudományos kutatás eredményeinek
közzétételét, terjesztését és felhasználását segítette,
azáltal hogy megrendezte az Innovációs Nagydíj Pályáza-
tot. A tudományterületek fejlesztése érdekében kutatási
támogatásként ösztöndíjban részesítette a XIV. Orszá-
gos Ifjúsági Tudományos és Innovációs Verseny díjazott-
jait.

Az Alapítvány részére 2005-ben az SZJA 1%-ból fel-
ajánlott összegekből 278982 Ft támogatás érkezett,
amely teljes mértékben a tehetséges fiatalok támogatá-
sa céljából, ösztöndíjként került kifizetésre.

Tagintézményünk, a Kutató Diákokért Alapítvány elnöke
Prof. Csermely Péter kezdeményezésére mintegy húsz
magyarországi és határontúli civil tehetséggondozó
szervezet részvételével (Szövetségünket Prof.
Závodszky Péter, alelnök képviselte) február 14-én
megbeszélésre került sor Budapesten a Hallgatói In-
formációs Centrum Dísztermében, a
tehetségondozással kapcsolatban.
A megbeszélésen a kormány képviseletében részt vett
Gyurcsány Ferenc miniszterelnök és Magyar Bálint
oktatási miniszter.

A jelenlévők egyetértettek abban, hogy a tehetség-
gondozásnak kiemelt fontossága van, különösen a ter-
mészettudományos és műszaki területekre vonatkozó-
an. A kormány támogatni kívánja a civil szervezeteket
ebben, jóllehet a kormányzat most nem kíván egy
„Nemzeti Tehetségprogramot” külön e néven útjára
indítani. Ugyanakkor van lehetőség arra, hogy a II.
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Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny

Nemzeti Fejlesztési Terv előkészítése során a tehetség-
gondozás elemei a Nemzeti Fejlesztési Tervben rögzí-
tésre kerüljenek.

2006. február 13-án negyedik alkalommal osztották ki
a húszezer euróval járó Talentum Akadémiai Díjat A
díjakat Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke adta át a
Magyar Tudományos Akadémia épületében. A díjátadá-
son Garay Tóth János, kommunikációs igazgató vett
részt.

A 2005. évi Talentum Díjat kiemelkedő tudományos
tevékenységéért, az egész társadalom számára hasz-
nos kutatási eredményeiért természettudomány kate-
góriában Simon Ferenc fizikus nyerte „Új
nanoszerkezetű anyagok szintézise és spektroszkópiai
vizsgálat” című pályázatával. Élettudomány kategóriában
Tamasikné dr. Helyes Zsuzsanna orvoskutató vehette
át az elismerést „Szomatosztatin és kapszaicin (TRPV1)
receptorokon ható vegyületek farmakológiai vizsgálata
krónikus ízületi és légúti gyulladás, valamint neuropátia
modellekben” című munkájával, míg Takács Gábor
nyelvtörténész a társadalomtudomány területén végzett
munkája révén, az Egyiptomi etimológiai szótár elkészí-
tésével érdemelte ki a díjat.

Kenyeres Sándor, a díj alapítója évente 60 ezer eurót,
azaz 15 millió forintot biztosít magánvagyonából a kö-
zép-európai térség legígéretesebb fiatal tehetségeinek
támogatására. A rangos elismerést odaítélő Közép-
Európai Tehetségkutató Alapítvány célja a régió kima-
gasló szellemű és kreativitású fiatal tudósainak, kutatói-
nak támogatása, olyan kiemelkedő társadalmi hasznos-
ságot hordozó programok, tudományos és kulturális
teljesítmények elismerése, melyek a térség fejlődését,
és az élet minőségének emelését szolgálják. A fejenként
20 ezer Euróval járó elismerésben évente három fiatal,
35 év alatti tudós részesülhet.

Az alapítvány öttagú, akadémikusokból álló döntőbizott-
sága három kategóriában három-három fiatal tudóst
terjeszt fel a díjra. A kuratórium, melynek elnöke Vizi E.
Szilveszter MTA-elnök, közülük választja ki az elisme-
résben részesülő kutatókat. A kuratórium tagjai:
Detrekői Ákos, Enyedi György, Fodor István, Glatz
Ferenc és Roska Tamás. A döntőbizottságban
Szepesváryné Dr. Tóth Klára, Gáti István, Győrfi Lász-
ló, Halász Béla, Bálint Csanád, Török Ádám akadémi-
kusok foglalnak helyet.

A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal 2006. február 16-án és február 17-én
ismét megrendezte az Országos Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny első fordulójából továbbjutott ver-
senyzők számára a hagyományosnak mondható látoga-
tást a Szabadalmi Tárba.

A résztvevő 15 fiatal versenyző tájékoztatást kapott a
különböző jogvédelmi formákról, és szabadalomkutatást
végezhettek Takács Lászlóné, az MSZH munkatársa
segítő felügyelete mellett. A versenyzőket Prim Péter,

Szövetségünk marketing igazgatója kísérte el a látoga-
tásra.

A 2005. június 1-én kezdődött SEED-REG (INTERREG
IIIC) projekt keretében elkészült a részvevő régiók hely-
zetelemzésén alapuló szintetikus diagnózis.

Az INTERREG IIIC Közösségi Program keretében 2005.
márciusában megnyert pályázatról néhány információ:

Fő Partner: INNOSTART NÜIK Alapítvány

Partnerek: Brandenburg Economic Development Board,
Small Business Support Centre of Ljubljana, Centre for
Research and Technology Hellas, Central Bohemian
Regional Development Agency, Central Hungary
Regional Development Agency

A projekt hivatalos honlapja: www.seedreg.com

A projekt összefoglalása:
- A projekt általános célja a gazdasági és társadalmi

kohézió erősítése az Európai Közösségben, a projekt
által kivitelezett és elősegített regionális fejlesztések
révén. A regionális fejlődés elősegítéséhez a projekt
specifikus finanszírozási politikákat és eszközöket fog
megtervezni és kifejleszteni azzal a céllal, hogy azo-
kat a megfelelő döntéshozó szervezetek regionális
innovációs és fejlesztési stratégiákba belefoglalják. A
pályázat hosszú távú célja az, hogy a résztvevő régi-
óknak segítséget nyújtson olyan speciális politikák ki-
alakításához, melyek hatásaként az innovatív vállal-
kozások fejlődési lehetőségei nagymértékben növe-
kedni fognak. A résztvevő régiók közötti információ-
és tapasztalatcsere eredményeképpen olyan politi-
kák és megközelítések fognak kialakulni, amelyeknek
elsődleges szerepe az innovatív induló vállalkozások
tőkéhez jutásának megkönnyítése. A projekt gyakor-
lati megvalósulása során azt szándékozunk bemu-
tatni, milyen feltételei vannak az adott régióban egy
„magvető tőke alap” létrehozásának.

- A projekt három fő célcsoportot céloz meg: kis- és
középvállalkozások, különösképpen az innovatív indu-
ló vállalkozások (start ups/spin offs); potenciális
magvető tőke „alapítók”; regionális és nemzeti dön-
téshozó szervek.

- Fő tevékenységek: projekt menedzsment, meglévő
helyzet felmérése, modell stratégia kialakítása, meg-
valósíthatósági tanulmány elkészítése, innovatív fi-
nanszírozási modellek kialakítása, eredmények, ta-
pasztalatok disszeminációja.

A projekt főbb tevékenységei:
- meglévő helyzet felmérése: megvizsgálni az adott

régiót jellemző állapotokat, finanszírozási
kezdeményezéseket, KKV helyzetet stb.,

- legjobb gyakorlatok gyűjtése: megismerni hasonló
helyzetben lévő, hasonló problémákkal küszködő
régiók kezdeményezéseit, megoldásait a kkv-k
finanszírozási helyzetének javítása területén,

- megvalósíthatósági tanulmány és innovatív
finanszírozási modell kialakítása: magvető t őke alap

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ
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létrehozásának lehetőségei, feltételei; döntéshozók
számára készített, innovatív vállalkozások
finanszírozási lehetőségeit elősegítő javaslatok
regionális stratégiákba történő beolvasztása,

- disszemináció: eredmények és tapasztalatok
disszeminációja a célcsoportoknak,

- általános menedzsment: a projekt hatékony és
precíz menedzselése.

A projekt tevékenységeinek konkrét céljaként először
egy megvalósíthatósági tanulmányt készítenek arra
vonatkozóan, milyen lehetőségei vannak az adott
régióban egy magvető t őke alap létrehozásának. Ezt
követően elkészítenek egy innovatív finanszírozási
modellt (stratégiai javaslatokat), azzal a céllal, hogy azok
a regionális döntéshozókkal folytatott megbeszélések és
tervezések eredményeképpen beépítésre kerüljenek
regionális innovációs és/vagy regionális fejlesztési
stratégiákba.

További információ: Kalmár Piroska
Tel.: 1-382-1504, www.innostart.hu

Várják mindazon innovatív, piaci terjeszkedésre érett
projektekkel rendelkező kis- és középvállalkozások jelent-
kezését a CBC – Cross Border Connect projektre, akik
együttműködési kapcsolatokat szeretnének kialakítani
más országbeli európai uniós vállalkozásokkal!

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 CBC – Cross Border Connect projekt általános céljai:
- A határ-menti régiókban a kis – és középvállalkozá-

sok közötti üzleti kooperációk növelése, különöskép-
pen a kis-, a mikro- és a magánvállalkozások köré-
ben. Az üzleti kooperációs kezdeményezések előké-
szítési és követési mechanizmusainak kidolgozása.

- Azon helyi szervezetek kapacitásának megerősítése,
amelyek célja a vállalkozási és a vállalkozás-
fejlesztési kezdeményezések támogatása.

- A helyi kis- és középvállalkozások segítése az üzleti
szolgáltatások elérésében, hogy a projektben rész-
vevő régiókban növekedjék a vállalkozások verseny-
képessége.

- A projektben résztvevők kooperációs tevékenységé-
nek optimalizálása a határ-menti régiókban azon EU-
s hálózatok segítségével, amelyek támogatják a vál-
lalkozási kezdeményezéseket, és önfenntartó straté-
giákat határoznak meg a kezdeményezések folytatá-
sára az EU-s finanszírozás végét követően.

A projekt elsődleges célcsoportja az alábbi 5 határ-
menti régió („testvér régiók”):
- Etela-Suomi (Finnország) – Észtország
- Friuli-Venezia Gulia (Olaszország) – Szlovénia
- Kentriki Makedonia (Görögország) – Bulgária
- Karnten (Ausztria) – Magyarország
- Bradenburg (Németország) – Lengyelország

A projekt célcsoportjait a kibővült Európai Unióban az
alábbi módokon tudják elérni:
- az üzleti találkozókon,
- a partnerek projektjei közötti kooperációkon,
- az EU-s hálózatok közötti szinergiákon keresztül,
- illetve az EBN Business Connect platform közös

használatán keresztül, amelyet számos projekt, kez-
deményezés és az EBN hálózatai használnak.

További információ: Kalmár Piroska,
Tel.: 1-382-1504, www.innostart.hu

A TRANSMES Projektre várják mindazon a környeze-
ti/közlekedési szektorban működő kis- és középvállalko-
zások jelentkezését, akik a jövőben pályázatot szeretné-
nek benyújtani az Európai Unió 7. Kutatási, Technoló-
giafejlesztési és Demonstrációs Keretprogram pályázati
felhívásaira.

A 2005. szeptemberében indult, két éves projekt leg-
főbb adatai:

Koordinátor:
Poznan Science and Technology Park of the Adam Mic-
kiewicz University Foundation (Lengyelország)

Partnerek:
- Agenzia Per La Promozione Della Ricerca Europea

(Olaszország)
- SenterNovem (Hollandia)
- Kaunas University of Technology Regional Business

Incubator (Litvánia)
- Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Ala-

pítvány (Magyarország)
- The Scientific and Technical Research Council of

Turkey (Törökország)
- RDA of Northern Primoska Regional Development

Agency Ltd. Nova Gorica (Szlovénia)
- Hungarian Science and Technology Foundation (Ma-

gyarország)
- The Applied Research and Communications Fund

(Bulgária)

A projekt általános célja:
A TRANMES projekt célja, hogy a közlekedési és kör-
nyezeti szektorokból növelje a kis- és középvállalkozások
– a csatlakozó országokból és az új tagállamokból –
részvételi arányát az FP7-es keretprogramban, különö-
sen az Integrated Projects, a Network of Excellence és
a STREP típusú pályázatokban.

A projekt főbb célkitűzései:
- A csatlakozó országokban és az új tagállamokban, a

közlekedés és a környezeti szektorban működő kis-
és középvállalkozások számára az FP7-os keretprog-
ram népszerűsítése. A következő tevékenységek
együttese járul hozzá a fenti cél megvalósításához:
információs napok, nemzeti pályázatíró tanfolyamok,
brosúrák, egyéni konzultációk, tájékoztatások, ame-
lyek két csatlakozó országban és öt új tagállamban
valósulnak meg a projekt folyamán. A régi tagállam-
ok részvevői megosztják tapasztalataikat az FP6-os
keretprogram vonatkozásában.

- Ösztönzi a transz-regionális együttműködéseket a
kis- és középvállalkozások között az információs na-
pok és a partnerkeresés segítségével.
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- A kis- és középvállalkozások európai kutatásban
betöltött szerepének beazonosítása, különösképpen
a közlekedési és a környezeti szektorban, az IP,
STREP és a Cooperative/Collective Research típusú
projektekben.

- Elősegíti nemzetközi kkv-csoportok létrehozását,
amelyeknek hasonlós innovációs igényeik vannak.

- Beazonosítja, népszerűsíti és megvalósítja a legjobb
gyakorlatot, amely a kkv-k részvételi arányának növe-
lését tűzi ki célul.

- Segítséget nyújt a pályázóknak a pályázat elkészíté-
sében, különösképpen az IP, STREP és a
Cooperative/Collective Research típusú projektek-
ben.

A projekt várt eredményei:
- Az FP6 projektek megismertetése a kkv-k körében –

a TRANSMES információs napok és a pályázatírói
tanfolyamok lesznek a kkv-kat érintő FP6-os projek-
tekről szóló információk népszerűsítésének platform-
jai a releváns témákban. A kkv-k információkat kap-
nak az FP6-os és az FP7-es részvételi lehet őségek-
ről.

- Figyelemfelkeltés – az információs napok, az egyéni
konzultációk és az egyéb promóciós tevékenységek
hozzájárulnak az FP6-os problémákkal, megoldások-
kal és trendekkel kapcsolatos információk megszer-
zéséhez. Remélhetőleg, ez különösen hasznos lesz a
közlekedési és a környezeti szektorban működő kkv-k
számára, akik pályázatírásban vagy egy már futó
projektben való részvételben érdekeltek. Várhatóan,
több kkv-t tudunk bevonni az IP, NoE és a STREP
projektekbe.

- A tudomány és a kkv-k jobb kapcsolatrendszere – az
információs napok, de különösen a pályázatírói tan-
folyamok segíteni fogják a kkv-kat abban, hogy job-
ban megismerjék a kutatási intézmények kompeten-
ciáját és így később jobb együttműködési kapcsola-
tokat alakíthassanak ki velük. A regionális és a nem-
zeti kapcsolattartó irodákkal való konzultációk infor-
mációt fognak nyújtani a kkv-k lehetőségeiről a kuta-
tási intézményekkel kapcsolatos FP6-os projektekről.
A pályázatírói tanfolyamok közelebb hozzák a kkv-kat
a kutatási közösségekhez, illetve információt nyújta-
nak a kutatás és fejlesztés kapacitásairól, amelyek
potenciálisan hasznosak lehetnek a kkv-k számára.

További információ: Kalmár Piroska, Tel.: 1-382-
1504, www.innostart.hu

SECURE-FORCE projekt célja az infokommunikációs
biztonság területén tevékenykedő vállalkozások kutatási-
fejlesztési programokba való bevonásának elősegítése.

Az EU 6. Keretprogram ETI (Economic and
Technological Intelligence) alprogramjában megvalósuló
projekt globális infokommunikációs biztonsági témákat
céloz meg az alábbi területeken:
- cyberbűnözés, cyberterrorizmus (magán- és adatbiz-

tonság, hálózat- és információbiztonság)
- hardver menedzsment
- válságmenedzsment.

A projekt egyik kiemelt célkitűzése az IT szektor
fregmentációjának csökkentése, az információbizton-
sággal kapcsolatos kutatási és innovációs tevékenysé-

gek közötti szinergiák támogatása és erősítése regioná-
lis, nemzeti és nemzetközi szinten egyaránt.

A projekt végső kedvezményezettjei azok a vállalkozások
és klaszterek, amelyek tevékenységük egyik lényeges
elemeként az információbiztonság területén végeznek
kutatásokat.

A projekt megvalósítására egy 23 tagot számláló nem-
zetközi konzorcium létesült a francia ALMA Consulting
vezetésével. A szervezet több évtizedes tapasztalattal
rendelkezik európai programok menedzselése és koor-
dinálása, valamint információtechnikai és innovatív pro-
jektek megvalósítása terén.

A konzorciumot Magyarországról az Innostart Alapít-
vány és az IVSZ (Informatikai Vállalkozások Szövetsége)
képviseli.

A projekt 3 éves futamideje alatt a konzorcium szándé-
ka szerint mintegy 3000 kis- és közepes vállalkozás fog
megismerkedni a SECURE-FORCE céljaival és eredmé-
nyeivel, valamint legalább 100 innovatív vállalkozás fog
bekapcsolódni európai kutatási és fejlesztési projektek-
be, programokba az infokommunikációs biztonság terü-
letén.

További információ: Jónás Dénes projektfelelős,
www.innostart.hu

2006. február 14-15-én tartotta az INNOSTART mint
az INNOREG KMRIÜ konzorciumi tagja a „Projektmene-
dzser képzés a Strukturális Alapok és más EU-s pályá-
zatok sikeres végrehajtásához” témakörben 2 napos
tanfolyamát, melyet az NKTH támogatásával kedvezmé-
nyesen tudtak meghirdetni az érdeklődőknek.

Nem elég sikeres Strukturális Alapok és EU-s pályáza-
tokat készíteni. A támogatási források felhasználásához
az elfogadott projekteket eredményesen meg is kell
valósítani. Sokszor ez nem egyszerű feladat, hiszen a
pályázat elkészítése és a projekt végrehajtásának elkez-
dése között több hónap, esetleg év is eltelhet, s olyan
nehézséggel szembesülhetünk, amelyek megkérdőjelez-
hetik egy-egy projekt célorientált megvalósítását. A
környezeti kihívások dinamikus követésére korszerű
projektmenedzsmentre, a hozzá szükséges sokrétű
ismeretek rendelkezésre állására, integrálására van
szükség. A képzés célja éppen ezeknek az ismereteknek
az átadása volt. Az elméleti ismeretanyag mellett az
INNOSTART munkatársai mindazokat a tapasztalatokat
is megosztották a részt vevőkkel, amikre 10 év alatt
szert tettek közel 50 hazai- és nemzetközi projektjeik
sikeres megvalósítása, menedzselése terén.

- A résztvevők betekintést nyerhettek:
- a projekttervezés fontosabb fázisaiba,
- a beküldött pályázatok feldolgozásába,
- mire kell ügyelni egy jó támogatási szerződés meg-

kötésekor, mikor és hogyan lehet módosítani azt,
- a közbeszerzéssel kapcsolatos ismeretekbe, azok

gyakorlati alkalmazásába,
- milyen helyszíni ellenőrzések várhatók és hogyan

zajlanak (ellenőr és a kedvezményezett jogai, köte-
lességei)

- a projekt folyamán végzendő monitoring tevékeny-
ségre (monitoring-rendszer kiépítése, indikátorok al-
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kalmazása a projekt életciklusban, indikátorokkal
szemben támasztott követelmények, monitoring be-
számolók elkészítése)

- a projekt értékelések típusairól, a jó zárójelentés
elkészítésének szempontjaiba

A hagyományos képzést sikeresen elvégző 18 résztvevő
oklevélben részesült.

2006. február 8-án tartotta soron következő ülését az
Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Tanács a
Borsod Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség
Dísztermében (Miskolc, Városház tér 13.),

A tanácsülés napirendi pontjai az alábbiak voltak:
1. Rakusz Lajosnak, a Kutatási és Technológiai Inno-

vációs Tanács elnökének tájékoztató előadása „A Ku-
tatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználá-
sának tapasztalatai, valamint aktuális kérdések” té-
makörrel kapcsolatban.

2. A decentralizált Baross Gábor 2006. évi pályázati
kiírások tematikái.

3. A Tanács megtárgyalta és elfogadta a Regionális
Fejlesztési Tanács által alapított/alapítandó Regioná-
lis Innovációs díjakról szóló előterjesztést. A díj alapí-
tója ezzel az elismeréssel kívánja honorálni a vállal-
kozások, a társadalmi és érdekképviseleti szervek,
oktatási intézmények és természetes személyek által
nyújtott kiemelkedő eredménnyel járó tevékenysége-
ket, teljesítményeket.

Az ülésen Szövetségünk elnökségének két tagja, dr.
Vékony és dr. Siposs István, regionális igazgató vett
részt.

Az Institution of Civil Engineers Midlandi Szervezete
(Nagy-Britannia), a Magyar Mérnöki Kamara és a Ma-
gyar Tanácsadó Mérnökök és Építészek Szövetsége
2000–ben alapította a "Tierney Clark Díj"-at.
A díjat a tervezés, előkészítés, lebonyolítás és megvaló-
sítás során legjobbnak bizonyuló, innovatív és környe-
zetbarát technológiákat alkalmazó, kiemelkedő minősé-
gű alkotások kapják.

A díjra bármely Magyarországon megvalósított mérnöki
létesítménnyel, vagy annak valamely jól elhatárolt részé-
vel lehetett pályázni. Az bírálóbizottság, mely a három
alapító szervezet képviselőiből állt, megkülönböztetett
figyelmet fordított a tervezés és a megvalósítás minő-
ségére, valamint a vevői megelégedettségre.

Az idén a bírálóbizottság oklevéllel jutalmazta:
- a Budapest Blaha Lujza téri és Kossuth téri metróál-

lomások és a kapcsolódó vonalszakasz felújításáért,

az UVATERV Rt.-t, Auth Design Stúdiót, a BKV Rt
Metró üzemigazgatóságot, a Metróber Kft-t, az M2
Független Mérnök Konzorciumot és a Strabag Építő
Rt.-t,

- a Borsodchem Rt. Klór Üzem Cellaépületért, a
Poligon Mérnöki Iroda Kft-t, a Borsodchem Rt.-t és
az FK Raszter Építő Rt.-t,

- a Paks Atomerőmű folyékony radioaktív hulladéktáro-
ló épület bővítéséért, az Olajterv Rt.-t, és a Paksi
Atomerőmű Rt.-t,

- a 11. sz. főút Budakalásznál épített, különszintű
csomópontjáért, az Unitef´83 Rt-t., az Unitef-
Szalamandra Kft-t, a VB-Consult Kft-t, a PEMÁK
KHT-t, az UTIBER Kft-t és a SWIETELSKY Építő Kft-t.

Kiemelt díjban részesítette, plakettel és oklevéllel jutal-
mazta:
- az M3 és M30 autópálya Füzesabony, Polgár, illetve

Miskolc közötti szakaszáért, az Unitef-Céh Mérnök-
iroda Kkt-t, a Nemzeti Autópálya Rt.-t, az ÁMI Mér-
nökiroda Kft-t és az M3 Konzorciumot,

- a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű megvalósításáért,
az IPARTERV Rt.-t, a Fővárosi Közterületfenntartó
Rt-t. és a Lurgi Lentjes AG-t.

A pályázat során, figyelembe véve a létesítmény innova-
tív voltát, a bíráló bizottság a Tierney Clark díjat adomá-
nyozta Korongon épített, felhozott kábeles híd megvaló-
sításáért, a Hídépítő Rt., a Nemzeti Autópálya Rt. és az
UTIBER Kft. részére.

A díjakat 2006. február 11-én a BME-n rendezett Mér-
nökbál keretében nyújtotta át David Howell, az
Institution of Civil Engineers Midlandi Szervezete igazga-
tója, Kováts Gábor, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke
és Borostyánkői Mátyás, TMSZ-alelnök.

A Magyar Akkreditációs Bizottság elkészítette észre-
vételeit a MAB-ról szóló kormányrendelet 2006. febru-
ár 1-i tervezetéhez:

„…Az előterjesztés szövegében (Vezetői összefoglaló 2.
pont) a külön létesítő okirat mellőzésére vonatkozó
megjegyzéssel nem értünk egyet, szükségesnek tartjuk,
hogy a MAB-nak legyen külön Alapító Okirata. Az alapító
a köztársasági elnök legyen. Az alapító okirat megléte
elengedhetetlen, pl. a pályázatokon való részvételhez,
banki ügyintézéshez, közjegyzői dokumentumok készíté-
séhez stb.
Az előterjesztés szövegében (Vezetői összefoglaló 2.
pont) az szerepel, hogy „Az eljárási díj mértékét a ren-
delet melléklete szabályozza.” (5. old.) A rendeletnek
azonban nincs melléklete, az eljárási díjak mértéke így
ismeretlen számunkra. A tervezet 14.§ (1) bekezdése
szerint a díjazás mértéke „külön rendeletben” kerül
meghatározásra. Álláspontunk szerint az eljárási díjakat
e rendelet mellékletében kell meghatározni.
A 6. §-ban nem egyértelmű, hogy a MAB elnöke kinél
kezdeményezi a tag felmentését, illetve, hogy a kezde-
ményezés után a döntés mennyire automatikus. Egyál-
talán ki dönt a felmentésről? Különösen, ha azt vesz-
szük, hogy a (3) bekezdés szerint akár 10 tag szavaza-

Oktatási
Minisztérium

Magyar Tanácsadó Mérnökök
és Építészek Szövetsége
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ta is elég a felmentés kezdeményezéséhez. A (4) be-
kezdésben a (2) bekezdésre való utalás értelmetlen.
Szövegszerű javaslatunkat lásd a rendelet szövegében.
7. § A MAB testületének és a Felügyelő Bizottság tagja-
inak tiszteletdíjai a tervezetben szereplő mértékek és a
jelenlegi összlétszám szerint, járulékokkal és ügyviteli
költséggel, a MAB költségvetésének éves szinten ösz-
szesen 47,5 %-át tennék ki. Ennek finanszírozásához a
mostani, igen alacsony külső szakértői honoráriumok,
titkársági és működési költségek változatlansága mellett
is mintegy 360 millió Ft-os éves összköltségvetés volna
szükséges. Utóbbiaknak a testületi emelés mértékének
felét elérő fejlesztése esetén összesen 400 millió Ft-ra
volna szükség. Ennek biztosítását jelenleg nem látjuk
megoldottnak. A MAB 2006. évi költségvetési támoga-
tási előirányzata 204 millió Ft. Várakozásaink szerint
kb. ilyen összegű lesz a MAB új Ftv. szerinti, 2 ezrelé-
kes éves támogatása. Nem tudjuk azonban, hogy mi-
lyen összegűek lesznek az eljárási díjak, s ezekből éves
szinten mekkora bevétel várható, miután a bolognai
típusú szaklétesítések és szakalapítások véleményezé-
sének túlnyomó része még az eljárási díjak bevezetése
előtt megtörténik. (A helyzet megoldására tett konkrét
szövegjavaslatunkat lásd a tervezetben.)
A 8. § (1) Az elnök esetén mit jelent, hogy a megbízás
egy ciklusra szól és egy alkalommal meghosszabbítha-
tó? Helyesen: az elnök egy alkalommal újraválasztható.
12. § (5) Javasoljuk, hogy lehessen a szakvélemény
kijavítását kérni tárgyi tévedés esetén. Szövegszerű
javaslatunkat lásd a rendelet szövegében.
18. § (5) Irreálisnak tartjuk a Felülvizsgálati bizottság
szakértői véleményezésének 30 napos határidejét. A
bizottság nyilvánvalóan külső szakértőket, adott esetben
külföldieket, kell igénybe vegyen véleményének kialakítá-
sához, ez pedig nem bonyolítható le ilyen rövid határidő-
vel (nem beszélve a nyári és év végi szabadságok idejé-
ről). Szövegszerű javaslatunkat lásd a rendelet szövegé-
ben.
19. § (1) Ismételten és nyomatékosan hangsúlyozzuk,
hogy Felügyelő Bizottságba való miniszteri delegálás
sérti a MAB függetlenségét. A miniszter törvényességi
felügyeleti jogkörében eljárva vizsgálhatja a gazdálko-
dást, az FB-től függetlenül is. A közhasznú szervezetek
esetében a költségvetési támogatás felhasználásának
ellenőrzését az Állami Számvevőszék végzi (Ksztv). A
tervezet ezen javaslata súlyos beavatkozás a MAB füg-
getlenségébe. Míg a felsőoktatási intézmények autonó-
mok, a MAB a törvény erejénél fogva független jogi
személy, amelynek tevékenysége csak jogi szempontból
vizsgálható. Ha a rendeletben benne marad, hogy a
miniszter delegál és nevezi ki az elnököt és az FB tagja-
it, a MAB-nak nem lesz más választása, mint hogy a
Bergeni Dekrétum és az ott elfogadott sztenderdek
betartatásának érdekében európai fórumokhoz fordul.
Szövegszerű javaslatunkat lásd a rendelet szövegé-
ben…”

2006. február 15-én Dr. Pitti Zoltán „A magyar gaz-
daság növekedési alternatívái, a hazai gazdaság tudás-
tartalmának növelési esélyei és feladatai” témájú jelen-
tésének kerekasztal megbeszélésére került sor a Nem-
zeti Kutatási és Technológiai Hivatalban.

A rendezvényt Boda Miklós, az Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal (NKTH) elnöke nyitotta meg. Be-
szédében elmondta, hogy az NKTH - civil szervezetekkel
és a Magyar Tudományos Akadémiával együttműködve -
készíti az ország középtávú kutatás-fejlesztési és inno-
vációs stratégiáját. Mint a Hivatal vezetőjét, a minisz-
terelnök felkérte, hogy a stratégia, kormány stratégia-
ként, a vállalkozói szférával is kerüljön megvitatásra, és
végrehajtásához közösen dolgozzanak ki akciótervet.

Ez azért fontos, mert a stratégia alapvető célja az álla-
mi és vállalati K+F ráfordítások jelenlegi, 2:1 arányának
megfordítása. Ehhez elengedhetetlen, hogy a vállalatok
is magukénak érezzék a stratégiát, elmondhassák vé-
leményüket, részt vegyenek az akcióterv elkészítésében
és tehessenek javaslatokat a szükséges kormányzati
intézkedésekre, melyek szerintük javítanák innovációs
képességüket.

Ennek a folyamatnak első lépcsője Dr. Pitti Zoltán
jelentésének megvitatása.
A jelentés hazánk gazdasági folyamatait vizsgálja az
1990-es évek elejétől napjainkig. Szcenárió analízisében
- melyet a szerző 2015-ig történő kitekintéssel állított
fel - a globalizációs folyamatok és a regionális progra-
mok mellett az exportnak, a felhalmozási hányad alaku-
lásának és a belső fogyasztási szerkezet átalakulásának
tulajdonít kiemelkedő szerepet. A magyar gazdaságnak
export-orientált pályán kell haladnia, szükséges a fejlő-
dés húzó ágazatainak kijelölése.

Megoldandó feladat az Európai Monetáris Unióhoz tör-
ténő csatlakozás, mely jelentős hatást gyakorol az or-
szág 2006-2015 közötti fejlődési szakaszára. A kuta-
tás-fejlesztés területén Pitti Zoltán a K+F ráfordítások
strukturális jellemzőinek és eredményességi mutatóinak
javítását emeli ki. A hazai vállalkozások 97,4%-át kitevő
mikro- és kisvállalkozások környezetének stabilizálása,
erősítése a gazdasági növekedés egyik legfontosabb
pillére. Az ország dinamikus fejlődésének érdekében a
tudásalapú gazdaság működési feltételeinek javítását
kell megteremteni.

A hozzászólások alapján megállapítható, hogy egyöntetű
vélemény alakult ki a közös gondolkodást, egyeztetés
fontosságát, a kkv-kat jellemző bizalomhiány megszünte-
tésének szükségességét illetően. A regionalitás kérdé-
sét minden résztvevő egyaránt fontosnak ítélte. Az euró
övezethez való csatlakozáshoz és a lisszaboni célok
elérhetőségéhez, egyáltalán az érvényességükhöz, fű-
zött nézetek tekintetében jelentős véleménykülönbségek
mutatkoztak.

Boda Miklós összegzésében kiemelte a környezet, a
feltételek fontosságát a vállalkozói kultúra megváltozta-
tásában. Az ország szempontjából fontos a „tudás át-
lag” emelése, mert egy-két kiváló képességű ember
nem tud egyedül javítani az ország helyzetén.

Ezúton ajánljuk olvasóink figyelmébe a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal honlapját (www.mszh.hu), ahol számos új
információ található, többek között a domainnevek be-

Magyar Szabadalmi
Hivatal

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

Hírek
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jegyzéséről a .eu felsőszintű domain alá, valamint az
Európai Bizottság által indított konzultációról az európai
szabadalmi rendszer jövőjéről.

A közelmúltban kiteljesedett Vállalkozói Információs
Program (VIP) keretében (amely a honlap "V" ikonja
alatt található) a kis és középvállalkozók számos hasz-
nos iparjogvédelmi, szellemi tulajdonvédelmi, illetve
innovációra vonatkozó információval lehetnek gazdagab-
bak.

Tagsorszám
469.

Magyar Faraday Kutató-
Fejlesztő Tudományos Egye-
sület

Székhely: 1174 Budapest, Eötvös u.
20.

Kapcsolat: Kemenczky Jenő
telefon: -

fax: -
e-mail: coulomb@freestart.hu

Elnök: Kemenczky Jenő

Tevékenység:
Az Egyesület célja a tudományos-technikai fejlődés elő-
segítésének szellemi és tárgyi alkotások létrehozásának,
oltalmazásának, gyakorlatban történő alkalmazásának,
ember-környezet kapcsolat javításának, valamint a tu-
dományos kultúra és gondolkodásmód népszerűsítésé-
nek támogatása szellemi és tárgyi eszközökkel.
- aktuális technikai fejlesztések, környezetvédelmi

problémák hatékony megoldásának kidolgozása
- alapkutatások folytatása, valamint ezekkel kapcsola-

tos ismeretterjesztő tevékenység végzése
- kutató és oktatóeszközök, környezetvédelmi rend-

szerek kifejlesztése, műszaki tapasztalatok átadása,
stb.

Tagsorszám
470.

Semmelweis Egyetem

Székhely: 1085 Budapest, Üllői u. 26.
Kapcsolat: Dr. Tulassay Tivadar

telefon: 317 24 00

fax: 317 22 20
e-mail: rekhiv@rekhiv.sote.hu

tulas@gyer1.sote.hu

Rektor: Dr. Tulassay Tivadar

Tevékenység:
A Semmelweis Egyetemen 5 karán mintegy 1400 okta-
tó és kutató dolgozik. A kutatók évente átlagosan 1200

tudományos közleményt jegyeznek. A K+F bevételek az
elmúlt 3 évben évi 50 %-kal nőttek, ez 2005-ben 2.2
milliárd forint volt. Az Egyetem gesztora egy Kooperáci-
ós Kutatási Központnak, egy Regionális Egyetemi Tu-
dásközpontnak és egy Asbóth Oszkár pályázattal támo-
gatott Gyógyszerfejlesztő Centrumnak. Ezekre az inno-
vációs projektekre és a széles bázisú alapkutatásra
támaszkodva kiemelkedő stratégiai feladatának tekinti a
hatékony technológiai transzfert.

Roy Jenkins: Churchill - Európa Könyvkiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

Egy államférfi, aki elvitathatatlanul rajta hagyta keze
súlyos nyomát a 20. század nagybetűs Történelmén.
Egy könyv róla, amely elvitathatatlanul érdemes arra,
hogy a keze ügyében legyen mindenkinek, akit érdekel a
világ sorának alakulása, s az erők működése, amelyek
azt formálják.

Államférfiúi nagyságára talán a leginkább jellemző, hogy
hosszú, fordulatos, látványos kudarcoktól sem mentes
pályafutás után 66 évesen jutott oda, hogy miniszterel-
nökként harcba vezesse országát egy olyan ellenség
ellen, amelyet sokan nem is tartottak egyértelműen
ellenségnek. Tekintélye és a meggyőző képessége ele-
gendő volt ahhoz, hogy szinte egymaga kikényszerítse
országából, hogy az végső elszántsággal és a végve-
szélyt is vállalva álljon szembe a hitleri Németországgal -
ráadásul a gyűlölt és rettegett szovjetekkel szövetség-
ben, és volt bátorsága a nagy küzdelem elején „csak
vért és könnyeket” ígérni a nemzetének. A háború után
Churchill tudta és merte felismerni az új szembenállás
elkerülhetetlen voltát, azt hogy a közös győzelem után
az addigi kényszerű és ennek megfelelően göröngyös
fegyverbarátság helyébe a Szovjetunióval való világmére-
tű küzdelem lép. Pragmatikus bölcsességével ugyan
nagyrészt éppen ő, az elkötelezett antibolsevista hozta
létre és tartotta össze a háború alatt a szövetséget a
nyugati hatalmak és Sztálin birodalma között, de ugyan-
ez a tisztánlátás vezette annak korai felismerésére,
hogy a kialakult új világrendben a Nyugatnak nagyon
aktívan kell szembeszállnia a Szovjetunió hatalmi törek-
véseivel.

Sir Winston Leonard Spencer Churchill. Az ebben leghi-
telesebb forrás, az Encyclopaedia Britannica tömör
meghatározása szerint brit államférfi, szónok és író, aki
kétszer volt miniszterelnök, és aki a második világhábo-
rú alatt mozgósította a brit nemzetet, és hazáját a
vereség pereméről a győzelemre vezette.
Íróként is igen jeles teljesítményt nyújtott. Írt történelmi
és irodalmi műveket, nagyívű áttekintést az angol ajkú
népek történetéről (Európa Könyvkiadó, 2004), és a
témához méltóan robusztus, átfogó és terjedelmes,
ugyanakkor nagyon is személyes látásmódú krónikát a
második világháború, és a hozzá vezető út történetéről.
(Ennek tömörített változatát szintén az Európa Könyvki-
adó jelentette meg 1999-ben.). Írói munkásságáért
1953-ban megkapta az irodalmi Nobel-díjat.

26 éves korában már konzervatív parlamenti képviselő,
31 évesen gyarmatügyi helyettes államtitkár, 34, midőn

Köszöntjük új tagjainkat!
Szakirodalom-figyelõ



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele12 Szakirodalom-figyelõ

az Ipari és Kereskedelmi Tanács elnöke lesz. 36 évesen
belügyminiszter és 37, midőn az Admiralitás Első Lord-
ja. 1919 és 1921 között had- és légügyi miniszter,
1924 és 1929 között pénzügyminiszter. Pályája,
amelynek során ismételten is pártot váltott, bizonyság
arra is, hogy minden bizonnyal a politikusoknak ahhoz a
talán ritkább fajtájához tartozott, akik az eszméikhez
választanak pártot, nem pedig a párthoz eszmét. Utolsó
éveiben sokan a legnagyobb élő angol embernek tartot-
ták. Hosszú, különösen tartalmas életét hozzá méltó
színességgel és alapossággal tárja elénk Roy Jenkins
kitűnő műve. Jenkins maga is volt brit parlamenti képvi-
selő, belügy- és pénzügyminiszter, így - ha egy későbbi
időszakban is - legbelülről ismerte, s hitelesen írja le
nekünk a közeget, amelyben államférfiként Churchill
dolgozott és harcolt.

Magyar-angol környezetvédelmi értelmező szótár CD-
ROM melléklettel - Akadémiai Kiadó, 2005
Dr. Osman Péter ismertetése

Láng István akadémikus, az Országos Környezetvédelmi
Tanács tiszteletbeli elnöke írja ajánlásában: „A Magyar-
angol környezetvédelmi értelmező szótár hiánypótló
mű”. Nos, akinek van valamelyes gyakorlata idegen
nyelvek használatában, az tudja, hogy a szakszótárak
valóban nélkülözhetetlenek, hiszen az egyes nyelvekben
minden szakterületnek megvan a maga sajátos szókin-
cse, kifejezés-készlete, amelyhez egyetlen egy úton
juthatunk el: ha megtanuljuk. Borzasztó, vagy éppen
nevetséges eredményre vezet, ha az adott nyelvben
használatos kifejezések megtanulása helyett megpróbál-
juk lefordítani a magunkéit. Ennek a szótárnak az elsőd-
leges felhasználása nyilvánvalóan abban áll, hogy segít-
se a környezetvédelemmel foglalkozó hazai szakembere-
inket a nemzetközi terepen való megszólalásban - ami-
nek képessége nélkülözhetetlen ahhoz, hogy be tudjanak
kapcsolódni a mind fontosabb nemzetközi együttműkö-
désekbe. Ehhez pedig nélkülözhetetlen az angol szak-
nyelv, hiszen lényegében általános gyakorlat, hogy a
dokumentumok, szakmai közlemények elsősorban ango-
lul jelennek meg, és a legtöbbször az a nemzetközi
rendezvények, a nemzetközi szervezetek, s úgyszintén a
közös projektek munkanyelve. Hasonlóképpen nélkülöz-
hetetlen ahhoz is, hogy szakembereink építhessék,
bővíthessék az érvényesülésnek többnyire a létalapját
adó külföldi munkakapcsolataikat. Láng akadémikus
igazán kompetens véleményét idézve, a szótár ehhez
nagy segítséget nyújt, hiszen terjedelmes szakkifejezés-
készletnek, kereken 5.500 címszónak adja meg az
angol megfelelőjét.

Kiemelést érdemel a mondottakon túl, hogy ez egyben
értelmező szótár is. Ennek megfelelően, szintúgy igen jó
szolgálatot tesz azoknak, akik kevésbé járatosak a kör-
nyezetvédelem szakterületén, és ezért több-kevesebb
segítségre szorulnak annak megértéséhez, mit is jelen-
tenek annak egyes szakkifejezései. Melyikünk tudja pl.
hogy mi a levélfelület index, a szálerdő, a magterület,
vagy a levegőztető kút, és mik azok a makroelemek?
Továbbá minden szakma képes arra, hogy amúgy jól
ismert szavakat, kifejezéseket a köznyelvitől, sőt más
szakterületekétől eltérő jelentéssel ruházza fel - ezzel itt
is találkozhatunk. Emeljünk ki erre itt két látványos pél-
dát. Kultúrsivatag: olyan terület, amelyen az ember
elpusztította az eredeti életközösséget, és mesterséges
környezetet alakított ki. Licencdíj: a környezetet vagy

annak valamely elemét a felhasználása során vagy azt
követően különösen terhelő, ill. veszélyeztető egyes
termékek előállítására, forgalmazására kivetett egyszeri
díjfizetési kötelezettség, amelyet a gyártók, importálók
és forgalmazók kötelesek fizetni.

A szótár könyv-formában kapható, és melléklete egy CD-
ROM, amely a teljes anyagát tartalmazza, és szervesen
illeszkedik a Kiadó kitűnő CD-ROM szótárcsaládjába.
Utóbbi működéséről csak jót mondhatunk. Kezelése
abszolút felhasználóbarát, és egy szó, kifejezés beírásá-
ra az összes szótár, amely azt tartalmazza, automati-
kusan a segítségünkre siet. Probléma esetén pedig
mindig számíthatunk a kiadó kitűnő ügyfélszolgálatára.

Leigh L Thompson: The Mind and Heart of the
Negotiator (A tárgyaló esze és szíve) - Prentice Hall,
2005, harmadik kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

A kiváló szakkönyvek és felsőfokú tankönyvek kiadójának
ebből a könyvéből olyan mesterséget tanulhatunk,
amely, ha igazán magas színvonalon gyakoroljuk, egyike
a cég legfontosabb erőforrásainak, szellemi értékeinek:
a sikeres tárgyalás képességét. Aki úgy véli, már felső-
fokon ért ehhez, olvassa végig, s rájön, hogy sokat
tanult belőle, főként a siker elérésének stratégiáit, va-
lamint technikáit és mesterfogásait illetően, de akár
önismeretből is.

Vitathatatlan tény, hogy a sikeres tárgyalások gazdasági
értelemben is jelentős értékeket hozhatnak létre. Ez
gyakorta közvetlenül pénzben mérhető, ám nemritkán
ennél jóval nagyobb gazdasági értékek forrásává is
válhat az a pozíció, amelybe sikeres tárgyalás segítsé-
gével juttatjuk a cégünket. Eleve, minden olyan ügylet-
nél, amelyre nincsenek már kialakult, szokványos felté-
telek, hanem a tárgyalóasztalnál kell kialakítani a megál-
lapodás tartalmát, igen nagy mértékben a tárgyalási
képességeinktől függ, hogy milyen érték születik szá-
munkra a megállapodásból. Jellemző példa: a világon
egyedülálló technológiát akartunk megvenni, 100.000
pénzt kértek érte. A felhasználási céljainkra támaszkod-
va kialakítottunk és felajánlottunk egy, az egyszerű vá-
sárlástól eltérő, jövőbeni továbbfejlesztési együttműkö-
désre és közös értékesítésre támaszkodó konstrukciót,
ezzel - Thompson szavával - jócskán megnöveltük a
tortát, hogy mindkettőnknek több jusson belőle. Ezzel
megkaptuk a technológiát úgy, hogy nem pénzzel, ha-
nem a fejlesztéseinkkel fizetünk érte, és cégeink közt
még szövetségesi kapcsolat is létesült.

Alapvető, hogy a tárgyaláson nem legyőzni kell a másik
felet, hanem olyan megállapodásba manőverezni, amely
nekünk kifejezetten kedvező, ám amelyet ő is jól elfo-
gadhatónak tekint. A manőverezés itt nem cselvetést
jelent, nem is a másik fél manipulálását, hanem olyan
üzleti helyzetek, megállapodási lehetőségek kreatív ki-
munkálását, amelyeket a másik is jónak talál a maga
számára. Nekünk sem lehet jó az a megállapodás,
amelyet a másik vereségként él meg. Azért sem, mert
soha nem magára a megállapodásra, hanem annak
teljesítésére van szükségünk, márpedig aki vereségének
tekinti a megállapodást, az érdekből is, de még önbe-
csülésből is megpróbál minél inkább kihátrálni belőle.
Emellett, aki legyőzöttként áll fel a tárgyalóasztaltól,
abból a továbbiakban nehezen lesz szövetségesünk,
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márpedig a mai üzleti életben a szövetségek adják a
cégek erejének nagy részét. Ebből a könyvből nagyon
sokat tanulhatunk ahhoz, hogyan győzhetünk ílymódon a
tárgyalóasztalnál.

Kiemelést érdemel, hogy a könyv a tárgyalások gyakor-
latát teszi mind az elemzések, mind a tanítás, felkészí-
tés középpontjába, a sikeres gyakorlathoz igyekszik
minél több útmutatást, sőt kitanítást is adni. Mondani-
valóját is az életből vett példákkal támasztja alá. Mód-
szeresen segít abban, hogy kielemezhessük, és ezzel
felmérhessük a saját képességeinket és felkészültsé-
günket a tárgyaló feladatainak ellátására, továbbá, hogy
igen magas színvonalra fejleszthessük azokat. Sok
esetben ugyanakkor a kifejtés alátámasztására - olykor
pedig helyette - szakirodalmi hivatkozással szolgál. Ha
időnk és energiánk engedi, azok nyomán bővíthetjük a
tudásunkat.
A kiadónak magyar ügynöke is van: a Prospero Könyvei
Kft, Budapest.

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

és Médiafigyelő Kft. segítségével készült.

MAGYAR HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 7., KEDD, 16. OLDAL

NEM JUT MINDENRE PÉNZ

„…December utolsó napjaiban Orbán Viktor találkozott
Vizi E. Szilveszterrel, és megállapították, hogy a magyar
tudomány bajban van, több pénzre volna szükség…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. FEBRUÁR 7., 4. OLDAL

MAGYARORSZÁG A TÉRSÉG ÉLLOVASA A WIPO-KÉRELMEK

TERÉN

VONZÓ A NEMZETKÖZI SZABADALOM

„…Magyarországról sokkal több nemzetközi szabadalmi
kérelem érkezett tavaly a genfi WIPO-hoz, mint a térség
bármely más országából. Világszinten Kína és a többi
távol-keleti ország előretörése jellemezte a tavalyi évet…
…A Magyarországról beadott 165 nemzetközi szaba-
dalmi kérelem több mint másfélszeresen haladja meg a
hasonló cseh vagy lengyel adatot, nem beszélve a szlo-
vák, román vagy szlovén eredményről. Az utóbbi három
évben folyamatosan nőtt a hazánkból Genfbe küldött
szabadalmak száma, igaz, a 2002-es rekordot (185)
így sem sikerült megdönteni…”

METRO, 2006. FEBRUÁR 8., SZERDA, 1. OLDAL

TÖBB PÉNZ JUT IDÉN ALAPKUTATÁSOKRA

„…A kormány jóváhagyta azt a széles körű szakmai-
politikai megegyezést, amelynek alapján idén 700 millió
forinttal több jut a költségvetésből alapkutatásra…”

MAGYAR HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 8., SZERDA, 5. OLDAL

HÉTSZÁZMILLIÓ FORINTTAL TÖBB ALAPKUTATÁSOKRA

I ,NFORÁDIÓ 2006. FEBRUÁR 8., SZERDA

KI KÖLTHETI A KUTATÁSRA SZÁNT MILLIÁRDOKAT ?
„…A kormány 700 millió forintos plusz támogatást
biztosít a tudományos alapkutatásokra, a keret meg-
emelését kezdeményező Kertész János viszont amiatt

aggódik: nem érvényesülnek az alapkutatás szempontjai
a pénz elköltésénél…”

I ,NFORÁDIÓ 2006. FEBRUÁR 8., SZERDA

AZ ALAPKUTATÁSOKRA SZÁNT ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK MEGEME-

LÉSÉT DECEMBERBEN 2600 KUTATÓ NYÍLT LEVÉLBEN KÖVETEL-

TE

I ,NFORÁDIÓ 2006. FEBRUÁR 8., SZERDA

KI DÖNT A PÉNZRŐL?
„…A Budapesti Műszaki Egyetem professzora ugyanak-
kor aggódik amiatt, hogy 400 millió forint felhasználá-
sáról az OTKA helyett az NKTH dönthet. A szakember
attól tart, hogy így kevésbé érvényesülnek az OTKA
szempontjai…”

MAGYAR HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL

NYÍLT LEVÉL A BOLYAI EGYETEMÉRT

„…Polgári engedetlenségi mozgalom indítását sem
zárják ki a Babes-Bolyai Tudományegyetem azon magyar
oktatói, akik újabb magyar karokat és a Bolyai Egyetem
újraindítását követelik…”

MAGYAR HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK, 29.
OLDAL

PIACKONFORM ÁLLAMI KUTATÁS

„…A Kiválóság Intézetének megalapításáról döntött az
osztrák kormányzat…”

MAGYAR NEMZET, 2006. FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK, 1+11.
OLDAL

NOBELDÍJASOK AZ ERDÉLYI EGYETEMÉRT

MAGYAR NEMZET, 2006. FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK, 10.
OLDAL

GLOBES...
„...Izrael és Magyarország gazdasági együttműködési
egyezményt, a kutatási és fejlesztési területen való
együttműködésről szándéknyilatkozatot írt alá, olvasható
az izraeli üzleti lapban…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL

AZ IPARI PARKOK A KKV-FEJLESZTÉSBEN

„…A gazdasági tárca szerint az ipari parkok legfőbb
működési területe a jövőben a kis- és középvállalkozások
(kkv) fejlesztésében való fokozott közreműködés lehet.
Ezért a második Nemzeti fejlesztési tervben (2007–
2013) az ipari parkok szerepét a kkv-k fejlesztésében
legalább néhány területeken szükségesnek tartják…”

DÉLMAGYARORSZÁG, 2006. FEBRUÁR 4., SZOMBAT, 5.
OLDAL

CSÚCSTECHNOLÓGIA A TUDÁSKÖZPONTOKBAN

„…Megtartotta első ülését tegnap a Környezet- és
Nanotechnológiai Regionális Egyetemi Tudásközpont. Az
alkalomból tartott sajtótájékoztatón a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektora, Szabó Gábor elmondta: az in-
tézmény és a konzorcium tagjai (közte nyolc ipari part-
ner) aláírta azt a szerződést, mellyel biztosítják a gya-
korlatot szolgáló kutatás-fejlesztési együttműködés hosz-
szú távú fenntarthatóságát…”

FIGYELŐ, 2006. FEBRUÁR 9.-15., 50+51. OLDAL

BIOBOLT

„…Tizenegymillió dollárt ért meg egy amerikai szakmai
befektetőnek a biotechnológiával foglalkozó magyar
ComGenex megszerzése…”

Sajtószemle

Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből
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FIGYELŐ, 2006. FEBRUÁR 9.-15., 51. OLDAL

TAKARÉKOS TECHNOLÓGIA

„…Az említett szolgáltatásokból összeállított csomag a
ComGenex Matrix 2002-ben elnyerte az innovációs
nagydíjat…”

HETI VÁLASZ, LÁTÓKÖR, 2006. FEBRUÁR 9., CSÜTÖRTÖK,
VIII. OLDAL

SOLYMOSI FRIGYES - KELLENEK-E NEKÜNK KÜLFÖLDI KUTATÓK?
„…Akik nyitott szemmel figyelik a világot, tapasztalják,
hogy óriási verseny zajlik a kontinensek, az országok
között. A demokráciák kormányai arra törekszenek,
hogy népük számára nagyobb gazdagságot, jólétet
teremtsenek…”

HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 3., PÉNTEK, 1.
OLDAL

FORRÓDRÓTON AZ INNOVÁCIÓS PÁLYÁZATOKRÓL

MAGYAR HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 10., PÉNTEK, ZALA ME-

GYE, 27. OLDAL

INNOVÁCIÓS KÖZPONT LÉTESÜL

MAGYAR NEMZET, 2006. FEBRUÁR 10., PÉNTEK, 7. OLDAL

A DÜBÖRGÉS CSUPÁN KORMÁNYPROPAGANDA

A MAGYAR GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYÉNEK ROMLÁSA GYENGÜLŐ

NEMZETKÖZI VERSENYKÉPESSÉGÜNKET JELZI

NÉPSZAVA, 2006. FEBRUÁR 10., PÉNTEK, 11. OLDAL

TUDOMÁNYTÜKÖR - HOMÁLYOSAN ÉS VILÁGOSAN

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FŐTITKÁRA AZ ÉRTÉKEK

VÉDELMÉRŐL, A KUTATÁS ÉS A FEJLESZTÉS FONTOSSÁGÁRÓL

„…A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) f őtitkára
szerint a kutatás és a fejlesztés továbbra is kiemelt
fontosságú a tudós társaság tevékenységében. Meskó
Attila ugyanakkor elismeri, hogy a tudomány irányításá-
ban felfedezhetők bizonytalanságok. A derűs jövő és az
ellentmondásos jelen kényes kérdéseiről beszélgettünk
vele.
- Önök a jelek szerint változatlanul fontosnak tartják az
alapkutatást és az akadémiai kutatóhálózat „értékmeg-
őrzését…”

NÉPSZAVA, 2006. FEBRUÁR 10., PÉNTEK, 11. OLDAL

A TILTAKOZÁS NEM GYŐZELEM

„…Dr. Makara Gábor, az OTKA elnöke nem elégedett,
bár a 2500 tudós kutató tiltakozó akciójának eredmé-
nyeképpen 700 millió forintot adtak össze az OTKA
megsegítésére. De akkor miért nem érzi győztesnek
magát az elnök? - kérdeztük.
- Nem győztünk! A végső elkeseredés szülte a hangos
tiltakozást, amely annyiban volt eredményes, hogy fel-
hívta a figyelmet a drámai helyzetre, amely az alapkuta-
tás pályázati pénzeinek elvonásai miatt állt elő…”

NÉPSZAVA, 2006. FEBRUÁR 10., PÉNTEK, 11. OLDAL

BELÁTÁS ÉS MEGEGYEZÉS

„…A súlyos nézeteltérések közepette is sikerült meg-
egyezni, ami elfogadható megoldást jelentett az érdekel-
teknek e drámai helyzetben - szögezi le a Tudományos
Dolgozók Szakszervezete (TUDOSZ) titkára: dr. Révész
Márta, aki az éles viták után végül is szerencsés fejle-
ményekben reménykedik…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. FEBRUÁR 10., PÉNTEK, 4. OLDAL

BŐKEZŰ FINN K+ -F TÁMOGATÁS

„…Az 5,2 millió lakosú Finnország költségvetése erre az
évre 1,68 milliárd eurót (kb. 425 milliárd forintot) irá-
nyoz elő a kutatás és fejlesztés finanszírozására…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. FEBRUÁR 10., PÉNTEK, 7. OLDAL

JELENLEG KÖRÜLBELÜL NYOLCEZER DOKTORANDUSZ VAN AZ

ORSZÁGBAN

PHD: A KARRIERRE VÁRNI KELL

MAGYAR HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 13., HÉTFŐ, 11. OLDAL

KPMG: MAGYARORSZÁG K+ -F KÖZPONTTÁ VÁLT

„…A fejlett országok iparvállalatainak többet kellene
költeniük kutatás-fejlesztésre (k+f), ha a felszínen akar-
nak maradni - figyelmeztet a KPMG nemzetközi tanács-
adó cég az Economist Intelligence Unit gazdaságelemző
központ tanulmányát ismertetve…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. FEBRUÁR 13., HÉTFŐ, 5. OLDAL

KÖLTSÉGESEK AZ UNIÓS SZABADALMAK

„…Visszaveti az innovációt az unió jelenleg érvényben
lévő szabadalmi rendszere – hangoztatták szakértők egy
nemrég rendezett szakmai fórumon. A legnagyobb
nehézséggel a kis- és középvállalkozásoknak kell szem-
benézniük, az ő kiadásaik jelentős részét ugyanis a
szabadalmak megszerzésére és megtartására fordított
összegek teszik ki…”

MAGYAR NEMZET, 2006. FEBRUÁR 14., KEDD, 17. OLDAL

KITÜNTETETT FIATALOK

HÚSZEZER EURÓT ÉR AZ IFJÚ TUDÓSOK TALENTUM AKADÉMIAI

DÍJA

„…Negyedik alkalommal osztották ki tegnap a húszezer
euróval járó Talentum Akadémiai Díjakat a Magyar Tu-
dományos Akadémián (MTA). Az idén az elismerésben
Tamasikné dr. Helyes Zsuzsanna orvos-kutató, Simon
Ferenc fizikus és Takács Gábor nyelvtörténész része-
sült, a díjakat Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke adta át.
A Kenyeres Sándor által alapított Talentum-díj történe-
tében először kapott egy hölgy is jutalmat…”

NÉPSZABADSÁG, 2006. FEBRUÁR 14., KEDD, 21. OLDAL

FEKETELISTA NINCS, DE SZÁMÍT A JÓ HÍR

A PÁLYAKEZDŐK ELHELYEZKEDÉSI ESÉLYEIT LEGINKÁBB A PIAC-

KÉPES TUDÁS NÖVELI

„…A felsőoktatás nem kényszerül a vállalatok igényeinek
megfelelő képzésre - derül ki egy közelmúltban megje-
lent elemzésből. A jó nevű egyetem diplomája növeli a
pályakezdő esélyeit, de azt cáfolják a cégek, hogy létez-
ne az általuk gyengébbnek tartott intézmények feketelis-
tája…”

NÉPSZAVA, 2006. FEBRUÁR 14., KEDD, 20. OLDAL

B I CIOENERGETIKAI NNOVÁCIÓS ENTRUM ÉSZAK-
MAGYARORSZÁGON

„…Bioenergetikai Innovációs Centrumot hoz létre a
gyöngyösi Károly Róbert Főiskola vezetésével Észak-
Magyarországon tíz felsőoktatási intézmény, kutatóinté-
zet, illetve gazdasági társaság jelentették be hétfőn
Gyöngyösön…”

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 14. KEDD, 19.
OLDAL

NYERT AZ INNOVÁCIÓ

„…Negyvennégy pályázat közel 800 millió forintot nyert
a Baross Gábor programon…”

NÉPSZAVA, 2006. FEBRUÁR 15., SZERDA, 4. OLDAL
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KÖZÖS ERŐVEL A TEHETSÉGEKÉRT

„…Nemzeti Tehetségtanács megalakulását jelentette be
tegnap Gyurcsány Ferenc kormányfő, azután, hogy a
tehetségek gondozásával foglalkozó szakemberekkel
folytatott megbeszélést…”

NÉPSZABADSÁG, 2006. FEBRUÁR 15., SZERDA, 12. OLDAL

VILÁGVERSENY VILÁGCÉGEKÉRT

„…Keletre vándorolnak a világcégek: a gyártás után
immár telefonos szolgáltató központjaikat, könyvelésü-
ket, sőt, fejlesztőrészlegeiket is az olcsó, de szakképzett
munkaerőt kínáló országokba költöztetik. Errefelé meg
versengenek értük...”

NÉPSZABADSÁG, 2006. FEBRUÁR 15., SZERDA, 12. OLDAL

KÖZPONTOK TÁMOGATÁSA

„…Mintegy 8-10 regionális központ létrehozását támo-
gathatja a február elsején megjelent új pályázat kereté-
ben az Európai Unió és a magyar kormány. A Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program (GVOP) keretén
belül kiírt pályázat célja segíteni Magyarországot abban,
hogy a kelet-közép-európai térség regionális szolgáltató
központjává váljon…”

NÉPSZABADSÁG, 2006. FEBRUÁR 15., SZERDA, 13. OLDAL

GVOP 2006: GYORSABB, EGYSZERŰBB, ÁTLÁTHATÓBB

A gazdasági minisztérium folyamatosan a pályázók igé-
nyeinek megfelelően alakítja át a rendszert
„…Még kevesebb lesz az adminisztráció, lényegesen
csökken a döntéshozatal és a kifizetések időigénye,
átláthatóbb lesz a pályázati rendszer - ígéri a Gazdasági
Versenyképesség Operatív Program irányító hatósá-
ga…”

MAGYAR NEMZET, 2006. FEBRUÁR 15., SZERDA, 8. OLDAL

VÉGVESZÉLYBEN AZ AGRÁRKUTATÁS

A LEÉPÍTÉSEK MIATT KÍSÉRLETEK SZAKADNAK FÉLBE ~ A TÁMO-

GATÁSOK FOLYAMATOS CSÖKKENTÉSE MINDEGYIK MEZ ŐGAZDA-

SÁGI INTÉZETET ÉRINTI

„…Bár szakértők szerint elsősorban a minisztérium és
háttérintézményei költségvetését kellene lefaragni, a
jelenlegi intézkedésekkel mégis a kutatást és a szakok-
tatást terhelik. A támogatások folyamatos csökkentése
és az összevonások mindegyik mezőgazdasági intézetet
érintik: az erdészeti és az agrár-kutatóintézeteknél,
valamint a hatóságoknál és a szakoktatásban mintegy
ezer fővel kevesebben dolgoznak majd az év végén…”

HETI VÁLASZ, 2006. FEBRUÁR 16., 46. OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJ APOLLÓNAK

„…Az OTP Bank Rt. és a HP Magyarország az Apolló
készpénzforgalmi optimalizációs rendszerével elnyerte
az IT-Business című lap Leadership Award 2005 elne-
vezésű nagyvállalati díját…”

HETI VÁLASZ, 2006. FEBRUÁR 16., 46. OLDAL

EURÓPA LEMARAD?
„…Svédország, Finnország, Svájc, Németország és
Dánia áll az európai innovációs eredményjelző tábla élén
egy huszonhat mutatót használó összehasonlító elem-
zés szerint…”

HETI VÁLASZ, 2006. FEBRUÁR 16., 46. OLDAL

EGYSZERŰSÍTENI ÉS GYORSÍTANI A FORRÁSELOSZTÁST

„…A kutatás-fejlesztés és az innovációs tevékenység
gyorsaságot, kevés bürokráciát, a szakmai titkok meg-
őrzésének garanciáját kívánja meg. Az innováció sajá-
tosságainak figyelembevétele, az értelmetlen papírmun-

ka és adminisztráció csökkentése, az érdemi szem-
pontok alaposabb mérlegelése nagyban segítené az
innovációs alap felhasználásának hatékonyságát. Töb-
bek között ez áll a Magyar Innovációs Szövetség vezető
testületének Magyar Bálint oktatási és Kóka János
gazdasági és közlekedési miniszterhez február elején írt
levelében…”

HETI VÁLASZ, 2006. FEBRUÁR 16., 47. OLDAL

FELTALÁLTÁK MAGUKAT

„…A Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD) jó
példája annak, hogy érdemes jó példája annak, hogy
érdemes a különböző szakterületeken jeleskedő egye-
temiszáknak és sikeres pályakezdőknek összefogniuk,
közösen fellépniük. A szervezetbe azok kerülhetnek be,
akik jól szerepelnek a Magyar Innovációs Szövetség által
évente rendezett Országos Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Versenyen, valamint a hazai versenyhez
kapcsolódó nemzetközi rendezvényeken…”

HETI VÁLASZ, 2006. FEBRUÁR 16., 47. OLDAL

IVÁNKA GÁBOR 1997-BEN NYERT DÍJAT...
„...az országos ifjúsági tudományos és innovációs ver-
senyen az általa feltalált Matika játékkal, amelynek se-
gítségével az általános iskolások képesek papír és ceru-
za nélkül elsajátítani és gyakorolni a matematikai alap-
fogalmakat…”

MAGYAR HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 16., CSÜTÖRTÖK, BIO-

TECHNOLÓGIA, 22+28+29. OLDAL

EGY RÉGI DILEMMA: A TYÚK VAGY A TOJÁS

„…A 21. századi Magyarországon a kíváncsiság mellett
szükség van az alkalmazási vágyra is…
…Ha Magyarországon nem akarunk még jobban elma-
radni a világ élvonalától, égetően fontos a kutatás ösz-
szekapcsolása a technológiatranszferrel és ezáltal a
fejlesztéssel. A gyakorlatias, alkalmazott kutatási gon-
dolkodásmódot kell befogadtatni és elterjeszteni a fel-
sőoktatásban...
…Nem tartható az az álláspont, hogy az egyetemeken,
kutatóközpontokban, mint elefántcsonttornyokban, a
kutatásért magáért végezzünk kutatásokat, és azokat
tudományos szaklapokban közölve, befejezettnek tekint-
sük a dolgot, mástól várva a megfigyelések hasznosítá-
sát…”

MAGYAR HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 16., CSÜTÖRTÖK, BIO-

TECHNOLÓGIA, 23. OLDAL

KIPÖRGÜNK, MAGYAR MÓDRA

„…Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban több
évtizedes múltra tekint vissza az egyetemeken, közfi-
nanszírozású kutatóintézetekben született találmányok,
eljárások üzleti hasznosítása. Az új termékek és techno-
lógiák piacra vitelét megvalósító vállalkozások az ún.
spin-off (kipörgő) vállalkozások…”

MAGYAR HÍRLAP, 2006. FEBRUÁR 16., CSÜTÖRTÖK, BIO-

TECHNOLÓGIA, 27. OLDAL

HOL A BIZTONSÁG MOSTANÁBAN

„…Az Európai Unió Bizottsága napi több mint kétszáz-
ezer dolláros büntetéssel akarja sújtani Franciaorszá-
got, mert nem alkalmazza a biotechnológiai kísérletek-
nél előírt biztonsági előírásokat.
A genetikailag módosított vírusokkal és baktériumokkal
folytatott kutatásokról, a vírusok és baktériumok ipari
felhasználásáról van szó. Az EU végrehajtó testülete
február elsején értesítette az unió bíróságát arról, hogy
Franciaország nem alkotott jogszabályt az EU által
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1990-ben elfogadott irányelvről. Ez előírja a tagállam-
oknak, hogy készítsenek készenléti terveket, amelyek a
biotechnológiai laboratóriumokban bekövetkező balese-
tek esetén lépnének érvénybe, illetve tájékoztassák a
sürgősségi szervezeteket (mentők stb.) a lehetséges
kockázati tényezőkről. A kutatókat nyugtalanítja, hogy
ellenőrzés hiányában a genetikailag módosított vírusok
és baktériumok "kiszabadulnak" a laboratóriumokból,
majd vírusokkal és baktériumokkal együtt veszélyes
kombinációkat hoznak létre, amelyek szélsőséges eset-
ben halált okoznak, illetve rezisztensek lesznek termé-
szetes ellenségeikkel szemben…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. FEBRUÁR 16., CSÜTÖRTÖK, 11.
OLDAL

A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

„…2005. Évi rendes közgyűlésének időpontja:
2006. február 23., 9:00 óra. Helyszín: Novotel Szálló,
Budapest, Jagelló út 1-3., II. bejárat, Bartók terem…”

MAGYAR NEMZET, 2006. FEBRUÁR 17., PÉNTEK, 5. OLDAL

K -UTATÁS FEJLESZTÉS KONTRA MEGSZORÍTÓ POLITIKA

„…Nemhogy megközelítettük az uniós tagországok K+F-
ráfordításainak átlagos szintjét, de tovább mélyítettük
lemaradásunkat…”
„…Nincs versenyképesség piacképes tudás, innováció,
kutatás és fejlesztés nélkül - jelentette ki Medgyessy
Péter volt miniszterelnök, aki a 2002-es választási
kampányban azt ígérte, hogy 2010-re a bruttó hazai
termelés 1,8-1,9 százalékát a kutatás-fejlesztésre (K+F)
fogják költeni. Választási programjában a liberális párt
is kitért a tudományra, gazdaságpolitikai programunk
kiemelt céljai közt említve a kutatás feltételeinek javítá-
sát. Az ígéretekkel szemben azonban a tudományos

terület egyre kevesebb pénzből volt kénytelen gazdál-
kodni…
…Összességében tehát elmondható, hogy a kormány
igen sokat beszél a tudás alapú gazdaság megteremté-
séről, de az ezzel kapcsolatos döntései sora éppen az
ellenkezőjét eredményezik. Ezzel pedig nemhogy megkö-
zelítettük volna az uniós tagországok K+F-
ráfordításainak átlagos szintjét, hanem tovább mélyítet-
tük lemaradásunkat…”

VILÁGGAZDASÁG, 2006. FEBRUÁR 17., PÉNTEK, 12. OLDAL

KÖZPONTOSÍTOTT KUTATÁS A KÜRT ZRT.-NÉL

„…Információbiztonsági kutató-fejlesztő központot hozott
létre a Kürt Zrt. a Veszprémi Egyetemmel együttmű-
ködve integrált biztonsági módszertanok és eszközrend-
szerek kifejlesztésére – derül ki a cég közleményéből…”

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2006. FEBRUÁR, 50.
OLDAL

EREDMÉNYCENTRIKUS PÁLYÁZATOK

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2006. FEBRUÁR, 51.
OLDAL

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK A KUTATÁS-FEJLESZTÉS TERÜLETÉN

A LEGJOBB CÉGEK TANÁCSADÓJA

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2006. FEBRUÁR, 52.
OLDAL

RÉGIÓHATÁROKON ÁTÍVELŐ KUTATÁS-FEJLESZTÉS

HÉT SZABADALOM TESTESÜL MEG EGYETLEN GÉPBEN

PIAC ÉS PROFIT, 2006. FEBRUÁR, 30. OLDAL

KUTATNI MUSZÁJ

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK NEM HASZONTALAN ADÓNEM

2006. február 22-én, szerdán 14.00 órakor a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Találmányi-
Szabadalmi Szakosztályának rendezésében Dr. Bendzsel Miklós , a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke „Szakmai
mérleg és kitekintés. Az MSZH tevékenységének ismertetése 2005/2006.” címmel tart előadást.

A rendezvény helyszíne: Magyar Szabadalmi Hivatal konferenciaterme (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)
További információ: Párkányi Mária, Tel.: 353-1661

2006. február 28-án tagintézményünk, a Magyar Telekom PKI Távközlésfejlesztési Intézete a Nemzeti Hírközlési és
Informatikai Tanáccsal közösen egész napos tudományos konferenciát rendez a QoS értelmezéséről, méréséről és
kritikus értékéről a Magyar Telekom székházban (Budapest, I., Krisztina krt. 55.).

A QoS egy széles körben, de általában részletes definíció nélkül használt jelölés, melyet arra használnak, hogy egy
adott eszköz vagy szolgáltatás kielégítő minőségét igazolják.

A konferencia arra a kérdésre igyekszik választ találni, hogy van-e lehetőség olyan általánosságban is alkalmazható
módszer kialakítására, amely objektív mérőszámot rendel a QoS fogalmához. Ilyen módon egy objektív minősítés is
megkülönbözteti a vevők szubjektív értékítéletén alapuló jót a kiválótól vagy az elfogadhatatlant a még elfogadhatótól.

A részvétel ingyenes, előzetes regisztráció szükséges.

További információ: Szalai Zsuzsa, Tel.: (1) 481 7402, Fax: (1) 481 7405, E-mail: szalai.zsuzsanna1@t-com.hu,
Postacím: 1502 Budapest, Pf. 520, Honlap: www.magyartelekom.hu > Rólunk > Kutatás és Fejlesztés

Várható események
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2006. február 28-án 9.00-16.00 óráig tartják a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Műegyetemi
Napok rendezvénysorozatának egyik meghatározó programját, az Ipari Nyílt Napot a BME Központi épületében
(1111 Budapest, Műegyetem rkp.3.). Az idei program középpontjában az innováció témaköre áll.

Az Ipari Nyílt Nap évek óta szolgálja a gazdasági élet képviselőinek és a Műegyetem oktatóinak, kutatóinak, hallgató-
inak kapcsolatteremtését.

Plenáris előadásokon, tematikus programok keretében kerekasztal beszélgetéseken vehetnek részt az érdeklődők. A
legújabb fejlesztéseket laboratórium látogatások keretében kívánják bemutatni.
Részletes program, további információ és regisztráció: www.bme.hu, valamint e-mail-ben küldött Hírlevelünk mellék-
letében.

2006. március 8. 12:00-16:30 kerül sor az EMAS Egyszerűen programjának záró rendezvényére a Hotel Ben-
czúrban (Budapest, VI. ker., Benczúr u. 35. (Benczúr II. terem)).
Az egy éves program keretében 10 hazai kis- és középvállalatot készítettek fel EMAS bevezetésére (EMAS: az Euró-
pai Unió által elismert környezetvédelmi tanúsítás kis- és középvállalkozások részére).

A fél napos rendezvényen összegzik a program tapasztalatait, jelen lesznek a résztvevő vállalatok, szabadon lehet
kérdezni a meghívott tanúsítóktól és az illetékes testület képviselőitől az EMAS rendszerrel és annak bevezetésével
kapcsolatban.

A rendezvény a 2005-ben lezajlott EMAS Egyszerűen program eredményeit, hiányosságait mutatja be, értékeli a
programot a különböző résztvevői csoportok szemszögéből, egyben ajánlásokat fogalmaz meg a jövőbeni hasonló
programokhoz. A rendezvényen a nemzetközi programra is kitekintést kapunk Heinz-Werner Engel Úrtól, a mód-
szer atyjától.

Kiket várnak:
- akiket érdekel az EMAS magyarországi helyzete,
- akik tervezik az EMAS bevezetését a vállalatuknál,
- akik rendszerszerűen szeretnének foglalkozni a környezetvédelemmel,

Jelentkezést 2005. március 3-ig kell visszaküldeni az info@kovet.hu címre, a 473-2291-es fax számra vagy a
1387 Budapest 62, Pf. 17 számú levélcímre.
További információ: Pap Imre, Herner Katalin, Tel.: (1) 473-2290, info@kovet.hu, www.kovet.hu

2006. március 9-én, csütörtökön 15.00 órakor a Védjegy-, Versenyjogi és Formatervezési Szakosztály rendezé-
sében Várhelyi Judit, a Magyar Formatervezési Tanács irodavezetője, az ICSID (Formatervezési Társaságok Nem-
zetközi Szövetsége) vezetőségi tagja tart előadást „A formatervezés mint az innováció arca. A Magyar Formater-
vezési Tanács feladata” címmel.

A rendezvény helyszíne: S.B.G.&K. Ügyvédi és Szabadalmi Irodák Tanácsterme (1061 Budapest, Andrássy út 113.)
További információ: Párkányi Mária, Tel.: 353-1661

2006. március 9-én „Felkészítés a befektetőkkel való találkozásra” címmel szemináriumot szervez az INNOSTART
Alapítvány.

A tréning célja, hogy az innovatív vállalkozásokat felkészítse egy 3 órás képzés keretében a befektetővel való találko-
zásra, projektjük prezentálására, illetve hasznos információkat szerezzenek a befektetési ajánlat (üzleti terv) összeál-
lításával kapcsolatosan.

További információ: Szilbereky Judit (judit.szilbereky@innostart.hu); Tel.: 382-1513
Kalmár Piroska (piroska.kalmar@innostart.hu); Tel.: 382-1504, www.innostart.hu

Az INNOSTART ezúton értesíti az érdeklődőket, hogy az előző számban ismertetésre került Innovatív ötlet megvaló-
sításának finanszírozása - innovációs menedzserképzés – időpontjában (előre nem ismert, más program miatt) vál-
tozás történt.

A képzés tervezett időpontjai:
2006. márc. 21 - 22. (kedd-szerda)
2006. március 28 - 29. (kedd-szerda)
2006. április 4 - 5. (kedd-szerda)

A jelentkezési lapot 2006. március 6-ig (hétfő) kell eljuttatni faxon: 06-1/382-1510 (INNOSTART).

Várható események
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Az INNOSTART nyilvántartásba vett felnőttképzési intézmény (nyilvántartási száma: 01-0501-05), ezért a képzések
– a törvény által előírt feltételek esetén – a megrendelő kérésére elszámolhatók a szakképzési hozzájárulás terhére.

További információ: Tel.: 06-1/382- 1505, 06-1/382-1511 www.innostart.hu

2006. április 6-án a Tempus Közalapítvány K+F Információs Irodája a Marie Curie Konferenciák és Kurzusok
(SCF) pályázatra koncentrálva egynapos, önköltséges pályázati felkészítő konferenciát és konzultációt szervez a
Tempus Közalapítvány székhelyén (Duna Office Center, 1134 Bp., Váci út 37.).

Az EU 6. Kutatási, Technológia-fejlesztési és Demonstrációs keretprogram Humán Erőforrás és Mobilitás Program
Marie Curie akciójának pályázati felhívásaira elsősorban PhD-hallgatók, doktori iskolák, egyetemek, kutatóintézetek
és olyan jogi személyek jelentkezését várják, akik/amelyek kutatással, illetve kutatók továbbképzésével foglalkoznak.

Miért érdemes részt venni az egynapos felkészítő konferencián?
Megtudhatja:
- Hogyan kell kidolgozni egy projekttervet,
- Hogyan kell konzorciumot létrehozni,
- Egy költségvetési terv formai követelményeit.

Egy tapasztalt Marie Curie SCF bíráló bemutatja:
- A bírálati rendszer szerkezetét és működését,
- A pályázatírás buktatóit,
- Miért érdemes az EU 6. és 7. keretprogram Marie Curie akcióira pályázni,
- A sikeres pályázatok alapkövetelményeit.

Egy nyertes Marie Curie SCF pályázó beszámol:
- A pályázatírás részleteiről,
- A megvalósítás során tapasztalt sikerekről és kihívásokról.

Pályázati adminisztrációs tanácsadásra kerül sor:
- Az adatlapok és az EPSS (Electronic Proposal Submitting System) rendszer részletes bemutatása

Részvételi díj: 28 000 Ft (ÁFA-mentes)
Jelentkezés módja: 2006. február 2 - március 15. között az on-line jelentkezési lap elküldésével és a részvételi díj
befizetésével

További információ: Tempus Közalapítvány (1134 Budape st, Váci út 37. 7. emelet (Duna Office Center))
Infóvonal: (1) 237-1320, Tel.: 237-1300, Fax: 239-1329, E-mail: info@tpf.hu

2006. április 9-12-én kerül megrendezésre a BIO2006 című rendezvény Chicagoban.

A kiállítás, a Magyar Biotech Szövetséggel egyeztetve, a javasolt 2006. évi biotechnológiai éves terv részét képe-
zi. A rendezvény az egyik legfontosabb biotechnológiai kiállítás, melynek a tavalyi évben 25.000 látogatója volt.

A kiállításon résztvevő cégek:
- Magyar Biotechnológiai Szövetség
- Vichem Chemie Kft.
- Hungarotrial
- Solvo
- Biotech Szövetség
- ComGenex
- KPS Biotechnológiai és Egészségügyi Szolgáltató Kft.

A Country Seminar-on lehetőséget kapott Magyarország, hogy bemutatkozzon (összesen 3 ország fog bemutatkoz-
ni).
Az ITDH 40 m2-es standot biztosít felépítménnyel együtt a résztvevőknek.

További információ: ITDH Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Rt.(1054 Budapest, Alkotmány u. 3.),
Tel.: 472-8144

2006. május 16-19-én immár hatodszor kerül megrendezésre az Ipari Park kiállítás és börze az Industria Nem-
zetközi Szakkiállítás keretében.

A Magyar Területfejlesztési és Vagyonkezelési Társaság (MTVT) ebben az évben is megkíséreli megrendezni az
Industria Nemzetközi Szakkiállítás keretében az ipari, logisztikai parkok, ipari-gazdasági telephelyek kínálatát felvonul-
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tató kiállítást, különös tekintettel arra, hogy az INDUSTRIA kiállítás a 2006. évtől új stratégia szerint kétéves perio-
dicitásra tér át.

A kiállítási terület nagysága az elmúlt évek során a központi támogatás függvényében, ill. a költségvetési helyzet
alakulásának függvényében változott, a résztvevő cégek száma 30 és 50 között változott.

Az MTVT célja, hogy egyszerre szolgálja az ipari parkok és a kkv-k érdekeit. Céljuk, hogy a hagyományos külföldi
befektetői partner szervezés mellett a hazai közép- és kisvállalatok figyelmét is ráirányítsák a lehetséges letelepedési
helyszínekre, telephelyekre.

Az Industria Nemzetközi szakkiállításon a külföldi kiállítói jelenlét mellett a magyar termelői oldal is jelen van. Ebben
az évben ez utóbbi igen jelentős ágazattal, a vegyiparral és a műanyagiparral bővül ki a Hungexpo Zrt. új stratégiá-
jának köszönhetően.

A parkok részvételén túlmenően az MTVT helyet kíván biztosítani mindazon szervezeteknek, amelyek közvetve vagy
közvetlenül szolgálják a területfejlesztés, az ezzel kapcsolatos innováció céljait, legyenek azok szakmai szövetségek,
szakmai szerveződések -klaszterek-, vagy egyéb civil szervezetek.

További információ: Andriska Anikó, főtitkár, Magyar Területfejlesztési és Vagyonkezelési Társaság/MTVT
1027 Budapest, Fő u. 68, Tel/Fax: 201–7883, inverg@mgx.hu

2006. június 7. és 9. között a Potsdami Kereskedelmi és Iparkamara Kisvállalkozói Központja szervezésében 9.
alkalommal kerül megrendezésre Németország legnagyobb környezetvédelmi és energetikai technológiák fóruma-
ként számon tartott „Green Ventures” International Partnership Forum for Environmental and Energy Technologi-
es címet viselő nemzetközi rendezvény, a németországi Potsdam-ban.

A rendezvényen felmerülő témák:
- víz-, levegő-, talajvédelem
- energia, építőipar
- hulladék újrafeldolgozás és hasznosítás, megújuló anyagok.

A program legjelentősebb részében bilaterális üzleti tárgyalásokra kerül sor. A fórumon részt venni kívánó cégek
együttműködési ajánlatai és alapadatai a fórum előtt 1 hónappal (májusban) katalógusban jelennek meg angol és
német nyelven. A katalógus alapján az egyes cégek megjelölik azon szereplőket, akikkel tárgyalást kívánnak folytat-
ni.

Az igények alapján a program szervezői cégekre szabottan, pontos időbeosztással állítják össze a tárgyalások
menetét, félórás időtartamot szánva egy tárgyalásra. A szervezők fő célja a közvetlen üzleti kapcsolatok kialakítá-
sa.

A rendezvényen történő megjelenés (névleges) részvételi díja 50 EUR, melyért a következő szolgáltatásokat vehetik
igénybe a résztvevők:
- részvétel az ünnepélyes megnyitón (június 7.)
- részvétel a 2006. június 8.-i Green Ventures partner fórumon
- cégprofil megjelentetése a rendezvény nyomtatott és internetes katalógusában
- tolmács szolgáltatás (szükség szerint), a konferencia munkanyelve az angol
- részvétel az előzetesen megszervezett bilaterális tárgyalásokon
- ebéd (június 8.-án), üdítő italok a rendezvény során
- részvétel a szponzorok által nyújtott fogadáson
- részvétel a kiállításon

Jelentkezési határidő: 2006. március 31.
További információ: Laser Consult Kft. (6723 Szeged, József A. sgt. 130.)
Bucsai Kálmán innovációs tanácsadó, Tel: 62/ 562-785, Fax: 62/ 562-783), E-mail: laserconsult@t-online.hu

Az Európai Bizottság pályázatot írt ki „Erasmus Mundus” címmel.
A pályázat kezelője: Tempus Közalapítvány

Pályázhatnak felsőoktatási intézmények, felsőoktatási intézményben első diplomát szerzett hallgatók, oktatók és
kutatók, akik felsőoktatási intézményben tanítanak vagy kutatnak, valamint egyéb szervezetek, melyek a felsőoktatás
területén működnek

Pályázati felhívások
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Hírlevél-szerkesztõség:
1036 Budapest, Lajos u.103., tel.: 453-6572, fax: 240-5625,

e-posta: innovacio@innovacio.hu.

A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. honlapon lehet regisztrálni.
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Beadási határidő:
1. akció: 2006. április 30.
4. akció: 2006. május 31.

A program célja:
Az Erasmus Mundus az Európai Bizottság által indított mobilitási és együttműködési program a felsőoktatás terüle-
tén, melynek célja, hogy megerősítse az európai felsőoktatási intézmények közötti együttműködést, és új nemzetközi
kapcsolatok kialakítását segítse elő magas színvonalú, ún. Erasmus Mundus Masters kurzusok, valamint oktatók és
hallgatók mobilitásának támogatásán keresztül.

A Tempus Közalapítvány információkkal és pályázati tanácsadással segíti a pályázók munkáját.
A fenti, aktuális pályázati lehetőségre vonatkozó részletes felhívás és a pályázati űrlap elérhető a Tempus Közalapít-
vány honlapjáról illetve az Erasmus Mundus Program hivatalos honlapjáról: www.europa.eu.int/erasmus-mundus

További információ: Tempus Közalapítvány (1134 Bu dapest, Váci út 37.), Infóvonal: (1) 237 13 20

Az Európai Bizottság „Marie Curie” címmel írt ki pályázatokat az Európai Unió 6. kutatási, technológiafejlesztési és
demonstrációs keretprogramjának keretében.

A pályázat kezelője: Tempus Közalapítvány
Beadási határidő:
- Marie Curie konferenciák és kurzusok: 2006. május 17.
- Marie Curie európai reintegrációs támogatás: 2006. április 19.
- Marie Curie nemzetközi reintegrációs támogatás: 2006. április 19.

Pályázásra jogosultak köre:
EU-tagállamban, társult tagjelölt országban, társult országban vagy – bizonyos esetekben – 3. országban alapított,
kutatásban, kutatók képzésében aktív jogi személyek (egyetem, kutatóintézet, vállalat, kutatók stb.).

Marie Curie konferenciák és kurzusok (SCF):
Kezdő kutatók képzésének támogatása konferenciák, kurzusok keretében, tapasztalt kutatók tapasztalatának átadá-
sa révén. A pályázat keretében minimum 4 eseményt kell megszervezni 4 év alatt. Ezek lehetnek konferencia típusú
rendezvények, nyári iskolák, gyakorlati képzések. A különböző rendezvénytípusok kombinálhatók (Marie Curie konfe-
rencia, Marie Curie kurzusok).
Beadási határidő: 2006. május 17.

Marie Curie európai reintegrációs támogatás:
Az EU Keretprogram mobilitási programjaiban részt vevő kutatók reintegrációját segíti, a mobilitási projekt lezárulá-
sát követően. A reintegráció történhet a kutató hazájába, de más országba is.
Beadási határidő: 2006. április 19.

Marie Curie nemzetközi reintegrációs támogatás (IRG):
Európai kutatók - visszatérésének és reintegrációjának elősegítése az EU tagországokba vagy társult országokba.
Beadási határidő: 2006. április 19.

A pályázás menete:
A pályázatokat kizárólag az EPSS rendszert használva az Európai Bizottságnak kell megküldeni (www.cordis.lu).
A Tempus Közalapítvány információkkal és pályázati tanácsadással segíti a pályázók munkáját (research@tpf.hu).

A fenti, aktuális pályázati lehetőségre vonatkozó részletes felhívás és a pályázati űrlap elérhető a Tempus Közalapít-
vány honlapjáról: http://www.tka.hu/pages/content/index.php?page_id=324

További információ: Tempus Közalapítvány, Tel: (06 1) 237 13 00, E-mail: research@tpf.hu

A HÍRLEVÉL MEGJELENTETÉSÉT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (NKTH), VALAMINT A KUTATÁS-
FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATI ÉS KUTATÁSHASZNOSÍTÁSI IRODA (KPI) TÁMOGATTA.
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