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Név Funkció Cím Beosztás Tel Fax
Dr. Szabó Gábor Elnök Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Tanszékvezető
Egyetemi Tanár

62/544-
272

62-544-
658

Dr. Barkóczi István Választmányi tag FUX Ipari Szolgáltató és Kereskedelmi Rt.
3527 Miskolc, Vásártéri út 8.

Vezérigazgató 46/501-
850;

46/501-
851

Benke Ákos Választmányi tag Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.
1068 Budapest, Nagymező u. 46-48.

Vezérigazgató 30/9898-
245

Dr. Bérczi István Választmányi tag MOL Nyrt.
1117 Budapest, Október 23. u.18.

Vezérigazgatói
tanácsadó

20/944-
4551

464-4654

Dr. Blaskó Gábor Választmányi tag Servier Kutatóintézet Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.

881-2012 881-2011

Dr. Dimény Judit Választmányi tag Szent István Egyetem Mezőgazdaság- és
Környezettudományi Kar
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Dékán 28/522-
071

28/410-
804

Falk György Választmányi tag Varinex Informatikai Rt.
1141 Budapest, Kőszeg u. 4.

Elnök 273-3411 273-3412

Farkas József Választmányi tag Sanatmetal Kft.
3300 Eger, Faiskola u. 5.

Ügyvezető igazgató 36/512-
900

36/512-
932

Dr. Frank József Választmányi tag Dél-alföldi Bio Innovációs Centrum Kht. (DABIC Kht.)
6726 Szeged, Közép fasor 1-3.

Kutató professzor 62/312-
385

62/312-
385

Dr. Hudecz Ferenc Választmányi tag Eötvös Loránd Tudományegyetem
1053 Budapest, Egyetem tér 1-3.

Rektor 266-3119 266-9786

Dr. Kazi Károly Választmányi tag Bonn Magyarország Elektronikai Kft.
1047 Budapest, Fóti út 56.

Ügyvezető igazgató 233-2138 233-2506

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

Főtitkár 353-166 353-1780

Dr. Palkovics László Választmányi tag Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft.
1119 Budapest, Major u. 69.

Fejlesztési igazgató 382-9801 382-9810

Dr. Patkó Gyula Választmányi tag Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros

Rektor 46/565-
034

46/563-
423

Dr. Rudas Imre Választmányi tag Budapesti Műszaki Főiskola
1034 Budapest, Doberdó út 6.

Rektor 453-4141 388-6763

Dr. Ruppert László Választmányi tag Közlekedéstudományi Intézet Kht.
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.

Ügyvezető igazgató 371-5808 205-5951

Dr. Simonyi Sándor Választmányi tag TRIGON Electronica Kft.
3100 Salgótarján, Füleki út 173.

Ügyvezető igazgató 32/432-
432

32/511-
644

Szabó Gábor Választmányi tag Innoreg Közép-Magyarországi Regionális
Innovációs Ügynökség
2103 Gödöllő, Páter Károly sétány 1.

Elnök 382-0720

Szentmiklóssy László Választmányi tag Borsodchem Nyrt.
3700 Kazincbarcika, Bólyai tér 1.

Környezetvédelmi és
biztonságtechnikai
igazgató

48/310-
955

48/310-
602

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

Igazgató 46/359-
895

46/359-
895

Völgyiné Nadabán
Márta

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

Ügynökségvezető 52/524-
760

52/524-
770

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

Partner

Dr. V. Tóth János Társult szövet ség elnöke Ipari Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.

Elnök 212-6991 201-7954

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

Társelnök 22/514-
126

22/328-
110

Dr. Bérci Gyula Társult szövetség elnöke Tudományos Technológia i, Ipari Parkok Szövetsége
1066 Budapest, Jókai u. 2-4.

Ügyvezető Elnök 20/91279
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

Oláh László Társult szövetség elnöke Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1051 Budapest, Nádor u. 32.

Elnök 328-0538 268-1526

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

Elnök 62-424-
729

62-426-
098

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

Igazgató 209-5257 466-7503

Antoni Györgyi Tagozati elnök Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tudományszerve-
zési, Pályázati és Innovációs Központ
1056 Budapest, Szerb u. 21-23.

Igazgató 411-6500
/3156

485-5282

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

Elnök 319-8913 319-8916

Dr. Osman Péter Tagozati elnök 1031 Budapest, Zaránd u. 34/b Vezető főtanácsos 430-8328
Dr. Cseh Ildikó Tagozati elnök INTERMARK Marketing Tanácsadó-Szervező Kft,

1364 Budapest Pf. 93.
Ügyvezető igazgató 318-3309 317-4856

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

Igazgató 28/511-
611

28/511-
680

Polgárné Májer Ildikó Tagozati elnök,
Közép-magyarországi Regioná-
lis Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazgató 266-5108 266-5108

Dr. Mogyorósi Péter Dél-al földi Regionális Képvise-
let igazgatója

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

Ügyvezető Igazgató 62/562-
782

62/562-
783

Dr. Harangozó István Észak-alföldi Regionális
Képviselet igazgatója

Debrecen Füredi út. 76.
4027

Regionális Igazgató 52/534-
204

52/500-
426

Dr. Siposs István Észak-magyarországi Regionális
Képviselet igazgatója

Miskolci Egyetem
3515 Miskolc-Egyetemváros

Egyetemi Docens 46/365-
560

46/327-
643

Budavári László Nyugat-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazgató 96/506-
900

96/506-
901

Dr. Horváth Géza Közép-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

Pannon Egyetem Mérnöki Kar,
8201 Veszprém, Pf: 158

Dékán 88/421-
905

88/624-
631

Higi Gyula Dél-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

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

Ügyvezető Igazgató 72/504-
050

72/333-
120
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European Round Table of Indrustrialists

2008. október 2-án, a brüsszeli Résidence Palace-ban
az Iparosok Európai Kerekasztala (European Round
Table of Indrustrialists (ERT)) konferenciát rendezett,
melynek központi témája („Inspiring the Next
Generation”) a munkaerőpiac megfelelő utánpótlásának
biztosítása volt.

Gondolatébresztő megnyitó beszédében José Manuel
Barroso, az Európai Közösség elnöke bemutatta az
egész kontinensre kiterjedő „Új tudás az új munkahe-
lyekhez” („New skills for new jobs”) koncepciót, kiemel-
ve, hogy a közép- és felsőoktatás kreatívabb, inspirálóbb
közeggé tételének hasznát közvetlenül látják a technoló-
giai vállalatok, amelyeknek minőségi munkaerőre van
szükségük.

Őt követve tartotta meg előadását Leif Johannson, a
Volvo vezérigazgatója, melynek tematikája a diákok
természettudományok iránti érdeklődésének apadása,
illetve annak okai voltak – egyik fő okként említetve, hogy
a mai világban egyre nehezebb a tudományos karriert
vonzóvá tenni, és tudósokat vagy tanárokat mint példa-
képeket a fiatalok elé állítani. A francia elnökség nevé-
ben Xavier Darcos, oktatási miniszter szólalt fel, bemu-
tatva a Franciaországban zajló oktatási reformokat.

Ezek után Sven Sjøberg professzor prezentálásában a
ROSE-projekt eredményei hangzottak el, mely az OECD-
országokban végzett felmérés alapján tárta fel a 15
éves diákok motiválásának lehetőségeit, hangsúlyozva a
különbségeket a fiú és a lány tanulók közt. Sjøberg
professzor rámutatott arra is, hogy a fiatalok körében
jobban elfogadtatható a tudomány, ha azt mint globális
környezeti problémákat megoldó, értékteremtő tevé-
kenységként mutatják be.

A további panelbeszélgetések és az ezt követő kapcso-
latépítő ebéd után a konferencia résztvevői, így Ma-
gyarország képviseletében dr. Szabó Gábor , a Magyar
Innovációs Szövetség elnöke, valamint Spohn Márton,
MAFITUD-tag a konferencia tematikája köré szervezett
kiscsoportos beszélgetéseken keresték a lehetséges
kitörési pontokat.

Ezek konklúziójaként a záróülésen az ERT, valamint
tagjainak prominens vezetői – így Jorma Ollia, az ERT,
a Nokia és a Royal Dutch Shell elnöke is – az oktatási
és ipari szektorok mélyebb összefogását, valamint a
tanárképzés és továbbképzés módjainak alapvető újra-
gondolását szorgalmazták, hogy a természettudomá-
nyos oktatást valóság- és eredményközpontúvá, ezáltal
pedig emberközelivé, szórakoztatóvá és nem utolsósor-
ban vonzóvá tegyék.

Innovációs Nagyvállalati Klub ülés

A MISZ Innovációs Nagyvállalati Klub, dr. Pakucs Já-
nos, tiszteletbeli elnök vezetésével, 2008. szeptember

29-én tartotta összejövetelét a Makadám Mérnök Klub-
ban, Budapesten. A találkozón elsőként az Audi Hungá-
ria részéről az R4 Otto Motor Szegmens vezetője,
Bencsó Csaba, ismertette az Audi szervezeti felépíté-
sét, a cégnél folyó fejlesztéseket, s végül a cég ma-
gyarországi innovációs folyamatainak részleteit.

Ezután a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. részéről Dr.
Palkovics László, fejlesztési igazgató tartott előadást a
vállalatuknál zajló sikeres innovációs folyamatokról. A
második előadás érdekessége, hogy a cég bemutatá-
sán kívül egy új, magyar fejlesztők által megtervezett és
kivitelezett innovatív termék életgörbéjének első szaka-
szának részleteit is megismerhették a jelenlévők.

Az előadásokat kötetlen beszélgetés és büfévacsora
követte.

NFGM-rendelet megjelenése

Megjelent a 18/2008. (IX. 23.) NFGM rendelet a
Gazdaságfejlesztési Operatív Program K+F és innováció
a versenyképességért prioritására és a Regionális Ope-
ratív Programok K+F és innováció tárgyú konstrukcióira
rendelt források felhasználásának részletes szabályairól
és a támogatás jogcímeiről szóló 22/2007. (VIII. 29.)
MeHVM rendelet módosításairól. A rendelet teljes szö-
vege a Gazdasági Közlöny 2008. október 2-i számában
olvasható.

„Innovációs ösztöndíj” pályázat középiskolai tanárok
számára

A Magyar Innovációs Szövetség és tagszövetségünk, a
Kutató Tanárok Országos Szövetsége (KUTOSZ) által
első alkalommal kiírt “Innovációs ösztöndíj” pályázat
bírálóbizottsági ülésére 2008. szeptember 24-én, a
MISZ székhelyén került sor. A bírálóbizottság tagjai:
Pakucs János, a MISZ tiszteletbeli elnöke, Monszpart
Zsolt, a MISZ általános elnökhelyettese és Fodor Erika,
a KUTOSZ elnöke.

A beérkezett 21 pályázatot a két szövetség elismert
szakértőiből álló bírálóbizottság az alábbi szempontok
szerint (30 %-70 % arányban) bírálta el:

1. az oktató tevékenység szakmai tartalma; fakultációs
oktatásban való részvétel, önképzés, új kísérleti eszkö-
zök készítése

2. a pályázó tanár közreműködésével
- emelt szinten érettségiző diákok száma,
- tanulmányi-, innovációs és egyéb tudományos ver-
senyeken résztvevő diákok száma és eredményeik,
- felsőoktatásban felvételt nyert diákok száma.

A 2008. évben két ösztöndíj (150 000 forint), vala-
mint egy-egy különdíj (legjobb határon túli pályázatért,
ill. kiemelkedő fiatal tanár részére) kerül kiosztásra,
melyek átadására a Kutató Tanárok III. Tudományos
Konferenciáján kerül sor, Győrben, 2008. október 10-
én.

A pályázat iránti nagy érdeklődésre való tekintettel a
kiírók úgy döntöttek, hogy a kezdeményezéssel hagyo-
mányt teremtenek, és az ösztöndíjat a jövőben évente

Hírek

Magyar Innovációs
Szövetség
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meghirdetik, és a kiemelkedő pedagógusról, Kontra
Györgyről nevezi el.

Novatech 3.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv
Verseny

2008. október 6-8. között rendezik meg a Magyar
Innovációs Szövetség által kiírt Novatech 3.0 Innovációs
Technológiai Üzleti Terv Verseny regionális döntőjét,
Isztambulban. A hazai zsűri döntése alapján a regionális
döntőben a két legjobb magyar csapat vehet részt: a
Softstepper, melyet Bencsik Péter és Mészáros Ben-
ce, valamint a Cytosoft, melyet Kaposi Ambrus és
Veress Gábor képvisel.

A versenyről további részleteket a Hírlevélhez mellékelt
tájékoztató anyagunk tartalmaz.

Hogyan válhat értékké a tudás?

A tudás értékké válásának módjáról, lehetőségeiről,
Magyarország innovációs jelenéről és jövőjéről tartottak
kerekasztal-beszélgetést október 1-jén a Népszabadság
szervezésében, „Hogyan válhat értékké a tudás?” cím-
mel, Budapesten, a Helia Szállóban. A kerekasztal-
beszélgetésben részt vettek a kutatás-fejlesztés, inno-
váció, és a tudományos élet legjelentősebb szereplői:
kormányzati döntéshozók, kutatás-fejlesztésben érintett
nagyvállalatok vezetői, valamint egy fiatal innovátor. A
Magyar Innovációs Szövetséget Koós Attila, alelnök
képviselte.

A konferencia bevezetéseként minden résztvevő kifejt-
hetett egy-két fontosnak ítélt témát. Koós Attila kifejtet-
te, a vállalati és független felmérések eredménye telje-
sen egybehangzóan az, hogy nincs megfelelő szakem-
ber utánpótlás, mind a mérnökök, mind a jól képzett
szakmunkások szintjén, és ez már korlátja az innovációs
lehetőségek kiaknázásának. A probléma gyökere viszont
mély, mert hiába a megemelt egyetemi keretszámok,
gyakorlatilag nincs elég jelentkező a reál szakokon. A
résztvevők teljesen egyetértettek abban, hogy itt azon-
nali beavatkozásra van szükség.

Molnár Károly, kutatás-fejlesztésért és innovációért
felelős miniszter tájékoztatta a résztvevőket, hogy a TTI
stratégiában megfogalmazott akciók teljesülésének
felülvizsgálata folyik, és novemberben kerül a Kormány
elé. Többen kiemelték az intézményi háttér és jogi kör-
nyezet stabilitásának fontosságát, ugyanakkor elhang-
zott javaslatként az Innovációs Alapról szóló törvény
felülvizsgálatának igénye.

A kiszámíthatósághoz kapcsolódón Koós Attila figyel-
meztetett, hogy a KKV-k szempontjából a pályázati kifi-
zetések határidejének betartása kulcsfontosságú. Cso-
paki Gyula, az NKTH elnöke jelezte, hogy rövidtávon
orvosolják az ilyen problémákat. Bemutatta továbbá a
Hivatal pályázati struktúráját, amelynek jelenleg költség-
vetését tekintve a legjelentősebb pályázata a Nemzeti
Technológiai Program.

Az innovációs képzés terén Molnár Károly miniszter
egy kezdeményezést jelentett be, ugyanis a Corvinus
Egyetem és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-

nyi Egyetem közösen új képzési központot hoz létre
innovációs menedzser képzésre, ebben az évben.

Duna-menti Rektori Konferencia

2008. szeptember 25-27-én, Budapesten, tagintéz-
ményünk, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rendez-
te meg a Duna-menti Rektori Konferenciát (DRC). A
DRC egy 1983 óta működő regionális nemzetközi
együttműködés, 13 ország több mint 50 felsőoktatási
intézményét összefogó egyetemi hálózat.

A rendezvényt, melyen 19 európai ország 117 képvise-
lője vett részt, szeptember 25-én Hiller István, oktatási
és kulturális miniszter nyitotta meg, majd Hudecz Fe-
renc, az ELTE rektora, Heinrich Kern, a DRC jelenlegi
elnöke és Tulassay Tivadar, a Semmelweis Egyetem
rektora, a Magyar Rektori Konferencia alelnöke üdvözlő
szavai következtek.

A konferencián a következő témákban zajlottak szekció-
ülések szeptember 26-án:
- egyetemi menedzsment és stratégiai tervezés;
- élethosszig tartó tanulás;
- nemzetközivé válás;
- tudás- és technológia-transzfer.

A negyedik téma referensi feladatait dr. Antos László ,
Szövetségünk ügyvezető igazgatója látta el, a levezető
elnöki tisztet Aleksa Bjeliš (Zágrábi Egyetem), a társel-
nöki tisztet dr. Vass Ilona (NKTH) töltötte be.

Szeptember 27-én megtartott szekció-beszámolójában
dr. Antos László a tudás- és technológia transzferhez
kapcsolódó eszközökről adott számot, úgymint: együtt-
működés, közös projektek; licenc; spin-off vállalkozások.
Kitért az EU irányelvekre és a ProTon Europe-ra, mely
32 ország 260 tudás és technológia transzfer irodáját
összefogó szervezet.

Példaként több sikeres együttműködés, ill. pojektet
értékelt:
- az Audi és a Széchenyi István Egyetem által létreho-

zott intézetet
- az ELTE szociális intézmény fejlesztését Új-Budán, ill.
- a TECHNOFIT projektet, mely egy KKv-k számára

indított proaktív innovációs kezdeményezés.

Ismertette továbbá az Oxfordi Egyetem technológia-
transzfer cégének jó gyakorlatát, a licenc-
tevékenységről, a spin-off vállalkozások alapításáról, ill.
működéséről, valamint az üzletemberek és a tudósok
közötti kapcsolatépítésről. Az oxfordi professzorok kb.
20 %-a vesz részt az egyetem technológia-transzfer
tevékenységében.

A konferencián elhangzott előadások összefoglalói meg-
találhatóak a http://drc.elte.hu honlapon.

A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács informális tanács-
ülése

2008. október 3-4-én informális tanácskozást tartott a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács a Debreceni Egyetem
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Pszichológiai Intézetében. Az ülés fő témáját a Magyar
Géniusz Integrált Tehetségsegítő Program lebonyolítá-
sával kapcsolatos alapkérdések adták. A tanácskozáson
részt vett dr. Antos László , Szövetségünk ügyvezető
igazgatója is.

NATO Transzformációs Parancsnokság által szerve-
zett Ipari Nap

A NATO – többek között a hosszú távú képességfejlesz-
tésekért felelős – stratégiai parancsnoksága (Allied
Command Transformation - ACT) 2004. óta idén ötödik
alkalommal szervezte meg az Ipari Napot október 1-én,
a brüsszeli Radisson S.A.S. Royal Hotelben. Az ese-
mény mottója „az ACT és az ipar közötti kapcsolatok
fejlesztése az egyes nemzetek, illetve az ipar legjobb
módszereinek alkalmazásával” volt.

A rendezvényen részt vett többek között Magyarország
NATO-nagykövete, a Honvédelmi Minisztérium (HM)
védelmi tervezési és infrastrukturális szakállamtitkára, a
Magyar Innovációs Szövetség alelnöke (dr. Ürge Lász-
ló), valamint több ország jelentős ipari szereplői, mind-
összesen több mint kétszázan.

Kezdésként a NATO magas rangú vezetői (NATO főtit-
kár-helyettese, Katonai Bizottság elnöke, ACT főpa-
rancsnoka, NATO főtitkár védelmi beruházásokért fele-
lős képviselője) tartottak előadásokat, kihangsúlyozva a
NATO előtt álló jövőbeni kihívásokat, amelyek kezelésé-
ben az iparra kiemelt szerep hárul.

Bemutatásra került az ACT által kidolgozás alatt álló
együttműködési keretterv (Framework for Collaborative
Interaction - FFCI), amelynek lényege, hogy már a ké-
pesség-fejlesztések kezdetén intenzív és kölcsönös in-
formációcsere révén, egymás tudását felhasználva
egyrészt az ACT képet kap az ipar lehetőségeiről, más-
részt az ipari szféra is tájékozódhat a NATO különböző
időtartamú képesség igényeiről, így szolgálva mind a
NATO, mind az ipar érdekeit.

Az ACT szándéka az FFCI-vel, hogy az ipar és az egyes
nemzetek hosszú távú K+F erőfeszítéseit olyan irányba
befolyásolja, hogy az összhangban legyen a NATO ké-
pességfejlesztési terveivel. Ennek megfelelően a részt-
vevők számára összeállítottak egy 50 általános képes-
ségigényt tartalmazó listát, amelyek a 2009-2014
közötti időszakban a fejlesztések fókuszában lesznek.

A délután folyamán ismertetésre került három konkrét,
képesség igénnyel fellépő kiemelt terület (hálózatba
szervezett harci laboratóriumok kialakítása felderítési
képességek növeléséhez az afganisztáni NATO erők
számára; haditengerészeti erők védelme; cyber véde-
lem), ahol az ipar bevonásával már jelentős előrehala-
dást értek el, de további fejlesztésekre van még szük-
ség.

A nap során elhangzott előadások anyagai hamarosan
felkerülnek az ACT honlapjára (www.act.nato.int). Ren-
delkezésre áll továbbá a HM Fejlesztési és Logisztikai
Ügynökség által üzemeltetett NATO beszállítói informá-
ciós honlapja (www.natotender.gov.hu), ahol a NATO
Biztonsági Beruházási Programjáról, illetve e program
keretében megvalósuló projektekről, tenderekről, pályá-

zati felhívásokról találnak hasznos és naprakész infor-
mációkat.

Európai Védelmi Ügynökség Innovatív Koncepciók és
Új Technológiák Közös Beruházási Programja

Megkezdődött az Európai Védelmi Ügynökség (EDA)
Innovatív Koncepciók és Új Technológiák Közös Beruhá-
zási Programja (JIP ICET) vonatkozásában azon entitá-
sok (cégek, kis- és közepes vállalkozások, egyetemek,
kutatóintézetek, laboratóriumok stb.) regisztrációs fo-
lyamata, amelyek a regisztrációs listára kerülést köve-
tően lehetnek potenciális szerződő felei konzorciumok-
nak. A regisztrációs folyamat a 2008. október 31-ig
tart.

A program Menedzsment Bizottságában a képviselő
Gönczi Sándor, mk. ezredes, helyettese Molnár Ár-
pád, mk. alezredes. Elérhetőségeik:
sandor.gonczi@hmth.hu , arpad.molnar@hmth.hu, ahol
az esetleges érdeklődők elérhetik őket. A regisztráció-
hoz a MISZ Titkársága is tud további dokumentumokat
biztosítani.

További ismeretek szerezhetők az EDA-ról és a prog-
ramról az EDA honlapjáról: www.eda.europa.eu.

Junior Prima Díj 2008

Eric S. Maskin, Nobel-díjas közgazdásztól és dr. Erős
Jánostól, a Magyar Fejlesztés Bank vezérigazgatójától
vehette át 2008. október 3-án a Junior Prima Díj „ma-
gyar tudomány” kategóriájának tíz idei kitüntetettje a
díjat a Magyar Nemzeti Galériában rendezett gálaesten,
amelyen köszöntőt mondott Pálinkás József, az MTA
elnöke.

A gálán jelen voltak a hazai tudományos élet neves
személyiségei, az Akadémia, a tudományegyetemek és
kutatóintézetek kiválóságai is.

Ebben az évben az egyes tudományterületek szaktekin-
télyei, akadémikusok, professzorok összesen 23 fiatal
elismerésére tettek javaslatot. Közülük választották ki
azt a tíz tudós kutatót, akik fiatal életkoruk ellenére
nemzetközi szinten is magasan jegyzett tudományos
kutatási eredményekkel, publikációkkal büszkélkedhet-
nek.

Az erős mezőnyben végül a publikációk, előadások,
hivatkozások számán túl, a kutatott területen elért tu-
dományos nóvumok alapján dőlt el a díjak sorsa.

A Junior Prima Díj „magyar tudomány” kategóriájának
2008. évi kitüntetettjei:
- Dr. Bánóczi Zoltán szerves kémikus,
- Dr. Halász Júlia biológus,
- Dr. Katz Sándor fizikus,
- Kocsis Bence fizikus,
- Lajos Veronika etnográfus,
- Dr. Lazáry Áron kutató orvos,
- Ludányi Anikó biológus,
- Máthé András matematikus,
- Dr. Tapaszto Levente fizikus
- Dr. Varga-Szemes Ákos orvos.
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Mobile Engine mobil üzleti alkalmazás szolgáltatása

A Mobile Engine Kft. – mint konzorciumvezető –, a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és
Gyártástechnikai Intézete, valamint a Miskolci Egyetem
Innovációs és Technológia Transzfer Centruma által
alapított konzorcium sikerrel lezárta azt a kutatás-
fejlesztési projektet, amelyet az NKTH Baross Gábor
programja finanszírozott. A 21 hónap futamidejű pro-
jekt 2008. szeptember 30-án zárult.

A projekt célja a Mobile Engine üzleti mobil alkalmazás
kifejlesztése volt, amely lehetővé teszi, hogy a vállalatok
– különös tekintettel a KKV-kre – informatikai rendsze-
rükbe munkavállalóik, üzleti partnereik vagy akár fo-
gyasztóik távolról, mobil eszközzel bekapcsolódjanak. Így
készülékük segítségével bárhol, bármikor adatokat kér-
hetnek le, vagy testre szabható űrlapjaink segítségével
akár fel is tölthetik azokat mobiljukról.

Mindezt Magyarországon egyedülálló módon ASP-
modell keretében: kezdeti fejlesztési, üzembe helyezési
vagy üzemeltetési díj helyett kisebb cégek által is megfi-
zethető, rugalmas havidíjas rendszerben, így növelve a
KKV-k piaci esélyeit.

További információ: www.mobileengine.hu

Megalakult a Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform

Nyolc ipari és kutatási partner részvételével megalakult
a Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform 2008. júniusá-
ban. A platform a jelentősebb hazai nyelv- és beszéd-
technológiai kutatás-fejlesztést végző tudásközpontok
stratégiai szövetsége. A kezdeményezést a NKTH két
évre szóló 36,7 millió forint összegű vissza nem térí-
tendő pályázati összeggel támogatja.

A platformtagok közös honlapot (http://www.hlt-
platform.hu/) hoztak létre, amely ismerteti tevékenysé-
güket és a nyelv- és beszédtechnológia legfontosabb
szakterületeit. A honlapra látogatók megismerhetik és
ki is próbálhatják a platformtagok által kifejlesztett fon-
tosabb alkalmazásokat.

A Nyelv- és Beszédtechnológiai Platform bemutatkozó
konferenciát szervez 2008. december 2-án, 9 és 16
óra között az Intercontinental Budapest Szállodában. A
konferencia célja, hogy a szakmai közönség és a poten-
ciális partnerek megismerjék a nyelv- és beszédtechno-
lógia jelenlegi kutatási irányait, illetve az elérhető és
már működő alkalmazásokat.

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Inno-
vációs és Informatikai Munkabizottságának ülése

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innová-
ciós és Informatikai Munkabizottsága 2008. szep-
tember 23-án tartotta az év második félévének első
ülését Debrecenben, az ÉA Regionális Fejlesztési
Ügynökség székházában.

A Napirendi pontok előtt került sor a munkabizottság
új elnökének bemutatására. A Regionális Fejlesztési
Tanács Dr. Máthé Endrét , a Nyíregyházi Főiskola (a
Magyar Innovációs Szövetség tagintézménye) rektor-

helyettesét (aki eddig is tagja volt a munkabizottság-
nak) választotta meg elnöknek. Személyében az inno-
váció elkötelezett híve és gyakorlója került a vezetői
székbe.

A munkabizottság tárgyalt a 2008. II. féléves feladat-
tervéről, az ÉAOP 2009-2010 Regionális Akcióterve
(ÉARAT) társadalmi egyeztetésre bocsátott munka-
anyagáról, valamint a 2009-2010. évi hazai decent-
ralizált források felhasználását megalapozó Észak-
Alföldi Regionális Területfejlesztési Operatív Program
(ÉARTOP) társadalmi egyeztetésre bocsátott munka-
anyagáról is.

Az ülésen élénk vita bontakozott ki a munkabizottság
döntéselőkészítő tevékenységével kapcsolatban. Meg-
egyezés született abban a tekintetben, hogy a mun-
kabizottság az általa figyelt területek vonatkozásában
aktív kezdeményező szerepet kíván felvállalni, ezzel is
segítve a Regionális Fejlesztési Tanács – politikai
ciklusokon átívelő – döntéselőkészítő és döntési mun-
káját. Ennek egyik és aktuális elemeként erősíteni
kívánja a Területfejlesztési Operatív Programban
megfogalmazott célkitűzések innovációs vonatkozása-
it.

Az ülésen a Magyar Innovációs Szövetség regionális
igazgatója, Dr. Harangozó István mint szavazati jogú
tag vett részt.

INNOTOOL konferencia

„Innováció az emberért - ember az innovációért” címmel
a NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs
Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft., a BAY Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közalapítvány Logisztikai és Gyár-
tástechnikai Intézet és az Enterprise Europe Network
szervezésében ötödik alkalommal került megrendezésre
2008. szeptember 24-én, a lillafüredi Hungest Hotel
Palotában az INNOTOOL konferencia.

A rendezvény meghívottjai elsősorban a területhez
kapcsolódó kis- és középvállalkozások, hídképző szer-
vezetek, K+F szolgáltatók, ill. a gazdaságfejlesztési
folyamatok vezető intézményei voltak. A konferencia
alapvető célja volt az emberi erőforrás szerepének
hangsúlyozása, kiemelése az innováció területén,
kapcsolódási pontok keresése, ideértve a tudásköz-
pontok közvetítő szerepét a folyamatban, valamint a
nemzetközi pályázati programok tekintetében az em-
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beri erőforrás szerepét – különös tekintettel a nők
szerepvállalását a K+F világában.
A plenáris ülésen elsőként dr. Tóth László, a BayLogi
tudományos tanácsadója köszöntötte házigazdaként a
megjelenteket, majd Farkas József, az Észak-
Magyarországi Regionális Innovációs Tanács alelnöke
nyitotta meg a konferenciát. További előadók voltak,
sorrendben: dr. Siposs István, regionális igazgató
(MISZ); dr. Németh Tamás, főtitkár (MTA); dr.
Lippényi Tivadar, elnök-helyettes (NKTH); dr.
Dubéczi Zoltán, főtitkár (Magyar Rektori Konferen-
cia); Pinczés Olga, tanácsadó (ITD Hungary Zrt. -
Észak-Magyarországi Regionális Képviselet);
Lenkeyné dr. Bíró Gyöngyvér, igazgató (BayLogi) és
dr. Nyiry Attila, ügyvezető igazgató (NORRIA RIÜ).

Az előadások kellően megalapozták a délutáni két
szekcióülést, melyek interaktívak, kapcsolatteremtés-
re is alkalmasak voltak. Az 1. szekció témája volt: „A
tudás közvetítése a tudásközponttól a gyakorlati al-
kalmazásig”, mely kerekasztal beszélgetés formájá-
ban az ELTE Tudományszervezési és Innovációs Köz-
pont K+F igazgatója, Antoni Gyöngyi elnökletével
zajlott le, a 2. szekcióban pedig „Az emberi er őforrás
szerepe a nemzetközi programok tükrében” gondola-
tot elemezték Galambos Elemér, az INNOSTART
Nemzeti és Üzleti Innovációs Központ igazgatóhelyet-
tesének irányításával.

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Regioná-
lis Bíráló Bizottsága

A Nemzeti Kutatási és Tec hnológiai Hivatal közzétette
az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács javasla-
ta alapján kidolgozott regionális innovációs támoga-
tási program pályázati felhívásait, a Baross Gábor
Programot, az Észak-Alföldi Régióban. A beérkező
pályázatok bírálati és javaslattételi feladatait a Regio-
nális Bíráló Bizottság látja el, melybe a Magyar Inno-
vációs Szövetség Dr. Harangozó Istvánt , a MISZ
regionális igazgatóját delegálta.

MAFITUD-találkozók

A Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD,
www.mafitud.hu) a Magyar Innovációs Szövetség
kezdeményezésére és támogatásával rendszeressé
kívánja tenni találkozóit. Ezeken a rendezvényeken a
meghívott fiatal kutatók rövid (10 perces), lényegre
törő, nem csupán a szűk szakmának szóló előadások
keretében mutathatják be aktuális munkáikat és elért
eredményeiket a fizika, kémia, biológia, matematika,
informatika, technika, közgazdaságtan stb. témaköre-
iben.

Az előadások után lehetőség nyílik kötetlen beszélge-
tések formájában további eszmecserére és kapcso-
latépítésre is.

Az első alkalom 2008. október 14-én, 19 órától
kerül megrendezésre a Makadám Mérnök Klubban
(1024 Lövőház u. 37., www.makadamklub.hu). A
részvétel ingyenes, de a korlátozott befogadóképes-
ségre való tekintettel előzetes regisztrációt igényel a
http://science.meetup.com/111/ webcímen. A
szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak.

A MAFITUD a Kutatók Éjszakáján

A 2008. szeptember 26-án, az Európai Bizottság
kezdeményezéséhez csatlakozva Magyarországon is
megrendezték a Kutatók Éjszakáját, melyen a Magyar
Fiatal Tudósok Társaság (MAFITUD) négy lelkes kép-
viselője mutatkozott be. A Millenáris Park stúdióter-
mében összegyűlt érdeklődőket először Szalai Ferenc
köszöntötte, majd negyvenöt rövid életképben kísérel-
te meg bemutatni tudományos pályafutását, valamint
annak tapasztalatait és tanulságait.

A felszólalók sorában Gilyén András és Buza Dániel
következett, akik röviden szintén bemutatták fejlesz-
téseiket (mobilos iránytű és gömbrobot, valamint
mozgásminta-felismerő szoftver) és meséltek tudo-
mányos megmérettetéseikről, utazásaikról is.

Végül Spohn Márton szólt a gyógynövényekkel kap-
csolatos kutatásairól, és egészítette ki a fiatal kuta-
tók magyarországi lehetőségeiről elhangzottakat. Az
előadások után az igen érdeklődő és motivált közön-
ség megragadta a lehetőséget, hogy személyesen is
beszélgessen a fiatalokkal.

Spohn Márton bemutatkozó előadása az EGIS-ben

A Magyar Innovációs Szövetség 17. Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Tehetségkutató Versenyén Spohn
Márton, MAFITUD-tag, elnyerte az Egis Gyógyszer-
gyár Nyrt. által felajánlott I. díjat. A díjhoz kapcsoló-
dóan lehetőséget kapott a Kémikusok Egyesülete Egis
Gyógyszergyári csoportja előtt egy bemutatkozásra,
melyre 2008. szeptember 25-én került sor.

Az érdeklődőket – akik közül számosan közvetlenül
laboratóriumi, nagylaboratóriumi műszakukból érkez-
tek – a csoport nevében először dr. Tömpe Péter , a
csoport titkára köszöntötte, majd átadta a szót dr.
Simig Gyulának, az Egis kutatási igazgatójának, aki a
pályamunka fontosabb szakmai részleteit kiemelve
értékelte azt.

Ezek után adhatta elő Spohn Márton „Magas
specifitású biokatalizátorok – Egy lépéssel a gyógy-
szeripar előtt” című dolgozatát, melyből kiderült, hogy
az általa vizsgált gyógynövények rendelkeznek a
gyógyszergyárakat leköröző szintetikus technikákkal,
és az is, hogy ilyen technológiák hogyan lehetnek
mégis alkalmazhatók a gyógyszeriparban.

Az előadás – melyben szó esett a magyar középisko-
lás kutatók itthoni, illetve nemzetközi lehetőségeiről is
– után kérdések következtek, elsősorban a kutatási
eredmények gyógyszeripari felhasználhatóságával

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
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Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

kapcsolatban, majd az Egis képviselői ajándékcso-
maggal köszönték meg az előadó, illetve szintén meg-
jelent konzulense, dr. Kondrák Mihály (Mezőgazda-
sági Biotechnológiai Kutatóközpont) szakmai munká-
ját. A résztvevők ezután kötetlenül beszélgettek az
elhangzottakról.

Aki az INNOSTART fontosabb híreiről, rendezvényeiről
szeretne információkat kapni, kérjük, regisztráljon az
INNOSTART honlapján: www.innostart.hu (regisztráció)

Az INNOREG RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART az
alábbi információkat teszi közzé leendő és nyertes pá-
lyázók részére:

INNOCSEKK Plusz pályázat tervezete - Vállalkozások
innovációjának támogatása a régiókban

Kiírásra került az INNOCSEKK PLUSZ pályázat terveze-
te, mely a régiókban jelen lévő innovációs ötletek ter-
mékké történő megvalósítási folyamatának jelentősebb
tevékenységeit kívánja támogatni.

A támogatás közvetlen célja a kisvállalkozások innováci-
ós kezdeményezéseinek támogatása és az innovációs
szolgáltatások keresleti oldalának ösztönzése, kiemelten
a tudásközpontok és a kisvállalkozások közötti tudás-
transzfer ösztönzése.

Az INNOCSEKK Plusz program keretében nyújtható
támogatásokra leköthető forrás a pályázat meghirdeté-
sét követő 3 éves időszakra évi 4 milliárd Ft, összesen
12 milliárd Ft. A támogatásban részesülő projektek
várható száma: 600

A tervezett támogatható tevékenységek:

1. a projektötlet minősítése témakörben:
- műszaki megvalósíthatósági tanulmány,
- szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevéte-

le,
- ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele,
- hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és

formatervezésiminta-oltalmi bejelentések;

2. termékfejlesztés témakörben:
- inkubációs szolgáltatás igénybevétele,
- K+F szolgáltatás igénybevétele,
- műszaki segítség igénybevétele,
- szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevéte-

le,
- ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele,
- hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és

formatervezésiminta-oltalmi bejelentések;

3. az eljárási innováció témakörben:
- technológiai tanácsadás igénybevétele
- szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevéte-

le,

- ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-
vétele,

- hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és
formatervezésiminta-oltalmi bejelentések;

4. a szervezési innováció témakörben:
- termelékenységi tanácsadás igénybevétele,
- marketingterv készítése,
- szabadalmi kutatási szolgáltatások igénybevéte-

le,
- ipar- és szerzőijog-védelmi tanácsadás igénybe-

vétele,
- hazai szabadalmi, védjegy-, használati- és

formatervezésiminta-oltalmi bejelentések;

Az INNOCSEKK Plusz támogatási programban való
részvétel szabályai 2008. augusztus 6-tól megváltoztak.
A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról
szóló 2007. évi CLXXXI törvény értelmében az NKTH az
Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által
működtetett honlapon (www.kozpenzpalyazat.gov.hu)
közzéteszi a törvényben meghatározott alábbi adatokat:
- a pályázat tárgyát és kiíróját,
- a pályázat benyújtóját,
- lehetőség szerint az igényelt összeget,
- a törvény 8. §-a szerinti érintettséget.

Az NKTH a pályázat elbírálását követő 15 napon belül
közzéteszi a döntéshozó nevét, és törli a támogatást el
nem nyert pályázat meghatározott adatait, vagy közzé-
teszi az elnyert támogatás összegét. Az előírt adatok
közzétételének biztosítása érdekében minden pályázó-
nak ki kell töltenie a közpénzekből nyújtott támogatások
átláthatóságát célzó adatlapot (űrlapot).

Az űrlap és a kitöltési útmutató letölthető az NKTH
honlapjáról. A kitöltött űrlapot elektronikus formában el
kell küldeni a kozpenz2008@nkth.gov.hu címre, a ki-
nyomtatott változatát csatolni kell a pályázati csomag-
hoz.

BAROSS Gábor Program - Közép-Magyarországi Ré-
gióban

- Innovációs nemzetközi projektekben való részvétel
támogatása (KM_NEMZ_07): A pályázati felhívás
célja kutatási szervezetek K+F+I témájú EU-s vagy
egyéb nemzetközi finanszírozású projektekben való
részvételének támogatása.

- Innovációs projektek előkészítésének támogatása
(KM_ELOK_07): A pályázati program célja az inno-
vációs projektek előkészítése az innováció-közvetítő
szervezetek és innovációs transzferirodák üzleti
szolgáltatásainak fejlesztése, illetve bővítése, vala-
mint az általuk szervezett szakmai programok tá-
mogatása.

- Kutatás-fejlesztési eszközbeszerzés
(KM_ESZK_07): Célja a régió vállalkozásai és
egyéb innovációs tevékenységet folytató szervezetei
innovativitásának, hálózatalkotásának ösztönzése az
innovatív termékek, szolgáltatások bevezetését le-
hetővé tevő eszközök beszerzésének támogatásá-
val.

- K+F+I szolgáltatások igénybevételének támogatá-
sa (KM_KFI_07): A pályázati program célja a regi-
onális innováció ösztönzése, ezen belül új termékek
és szolgáltatások fejlesztésének segítése K+F+I te-
vékenységhez, illetve termékfejlesztéshez kapcsoló-
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dó, innovációt segítő szolgáltatások igénybevétel-
ének támogatása révén.

- Szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos szolgál-
tatások igénybevétele (KM_SZAB_07): A pályázati
felhívás célja a szellemi tulajdonvédelem fontossá-
gának tudatosítása, az innovatív ötleteknek a feltalá-
ló és nemzetgazdaság előnyére való hasznosítása.

- Termék - technológia - innováció (KM_TTI_07): A
pályázati felhívás célja az ipari kutatás-fejlesztési te-
vékenységek, új vagy továbbfejlesztett termékek,
szolgáltatások kifejlesztésének ösztönzése.

A pályázatokkal kapcsolatos részletes információk meg-
találhatók: a http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-
eredmenyek/felhivasok/baross-km07/baross-gabor-
program oldalon.

Az INNOSTART ezúton értesíti a pályázni tervezőket,
hogy vállal Baross, 5LET és INNOCSEKK Plusz pályáza-
tok elkészítését. Érdeklődni lehet: Szegner Erzsébet
projektmenedzsernél - tel.: 06-1/382-1511 vagy e-
mail: erzsebet.szegner@innostart.hu.

Fiatal Vállalkozók Hete

2008. november 17-23. között a világ országaiban
megrendezik a Fiatal Vállalkozók Hetét (Global
Enterpreneurship Week), így Magyarországon is, ahol
az Innostart vállalta az események megszervezését,
koordinálását, együttműködve az ITD Hungary-vel, a
Magyar Spin-off Vállalkozások Szövetségével és a Seed
Alapítvánnyal.

A Global Enterpreneurship Week elnevezésű mozgalom
által megfogalmazott jelszavak – tudomány, kreativitás,
vállalkozás – a magyarországi eseményeknek is fontos
meghatározói.

A legfontosabb célkitűzés, hogy a fiatal korosztályban
tudatosítsák a tudomány, a kreativitás és vállalkozás-
ösztönzés jelentőségét, rávilágítsanak a tudomány és az
üzleti élet közötti együttműködési lehetőségekre, illetve
felhívják a fiatalok figyelmét azokra a magyar eredmé-
nyekre, amelyekre napjainkban nem helyezünk elég nagy
hangsúlyt.

A Fiatal Vállalkozók Hetének hármas jelszavát olyan
neves magyar emberek képviselik, mint dr. Pálinkás
József, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke a tu-
domány nevében, Vincze Miklós, a VAM Design igazga-
tója a kreativitás nevében, illetve Zwack Sándor, a
Zwack Unicum társaság vezérigazgatója, a sikeres fiatal
vállalkozások nevében.

A Fiatal Vállalkozók Hetét nem egyszerűen egy fiatalok-
nak szóló szakmai programként szeretnénk megren-
dezni, hanem a világ többi országához hasonlóan egy
hagyományteremtő mozgalmat indítani, mely divatossá
teszi a fiatalok számára a tudományt és az innovációt,
illetve amely minden évben a sikeres innovatív fiatalok
ünnepe lehetne.

Bővebb információ: Oláh Zsanett: tel. 382-1503,
zsanett.olah@innostart.hu

A szellemi tulajdon védelme – 5 napos tréning

2008. november 3-7. között az INNOSTART társszer-
vezésében 5 napos európai szabadalmi tréning kerül
megrendezésre az IPRAM nemzetközi projekt kereté-
ben. A tréning célja, hogy megismertesse a hazai kuta-
tókkal, tudósokkal valamint a kutatásokban érdekelt
cégek és tudományos csoportok vezetőivel kutatási
eredményeik piacra vitelének lehetőségeit.

A tréning elsősorban biotechnológiai cégek részére
kerül meghirdetésre, de az egy hét során számos olyan
általános és gyakorlati kérdés kerül megvitatásra, amely
minden érdeklődő számára hasznos információkkal tud
szolgálni a szellemi tulajdont és a szabadalmakat érintő
témákban. A tréning különböző modulokból épül fel,
tehát van lehetőség arra, hogy csupán egy-egy napon
vegyenek részt az érdeklődők.

A tréninget az Európai Szabadalmi Hivatal és a CAST
(Tiroli Tudományos Spin-off Központ) szakemberei tart-
ják, angol nyelven. A program során a résztvevők meg-
ismerkedhetnek a szellemi tulajdonjog általános alapel-
veivel, a szabadalmakkal kapcsolatos ismeretek kiakná-
zásával, a szellemi tulajdon értékesítésével, valamint
számos egyéb, a szabadalmakkal és szellemi tulajdonnal
kapcsolatos gyakorlati és hasznos tudnivalókkal.

A tréning ingyenes, de előzetes jelentkezéshez kötött.
Bemutatásra kerülnek rajta online elérhető adatbázisok
is, ezért a résztvevőknek notebook használata ajánlott.
A tematika elérhető az INNOSTART honlapján
(www.innostart.hu), ahol tájékozódhatnak az egyes
napok részletes programjáról is.

Amennyiben szeretnének részt venni a tréningen, vagy
az egyes napokon, kérjük, jelezzék azt Jónás Dénesnél
a denes.jonas@innostart.hu e-mail címen, vagy érdek-
lődjenek a 382-1509-es telefonszámon.

Innostart tréning Békéscsabán

2008. szeptember 30-án és október 1-én az
INNOSTART elkezdte 2x2 napos tréningjét Békéscsa-
bán az „Innovációs menedzserképzés a kkv-k versenyké-
pességének növelése érdekében” témában, melyet a
Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium támogat
egy elnyert KKC-V pályázat keretében.

Mivel a kisebb vállalkozások az irányításhoz szükséges
minden fontos területre nem tudnak szakembert foglal-
koztatni, a menedzsmentnek ez komoly kihívást jelent.
Nekik kell a vállalkozásirányítás komplex ismeretével
rendelkezniük és ennek elsajátításhoz nyújt segítséget
az INNOSTART azáltal, hogy olyan modulokat állított
össze, melyek jelentősen hozzájárulnak a menedzsment
feladatainak eredményes elvégzéséhez, koordinálásá-
hoz.

Az INNOSTART a tréninget interaktív módon végzi, az
elméleti ismereteket egy mintaprojekten elvégzendő
csoportos feladatok megoldásával mélyíthetik el a részt-
vevők, s egyben olyan készségek elsajátítására is fóku-
szál, melyek elengedhetetlenek egy sikeres vállalkozás
működéséhez, megerősödéséhez, nemzetközi kapcsola-
tainak kiépítéséhez.
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A képzés résztvevőit a régióban a Békéscsabai Vállalko-
zói Centrum Kft. - Inkubátorház - Ipari Park - Innovációs
Központ toborozta, melynek eredményeként kb. 22
vállalkozás és kistérségi menedzser jelentkezett. A kép-
zés második részére 2008. október 7-én és 8-án kerül
sor.

MTESZ delegáció Kínában

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövet-
sége (MTESZ) delegációja 2008. szeptember 14-23.
között Kínában tárgyalt partnerével, a Kínai Tudomá-
nyos és Technológiai Szövetséggel (CAST) és részt vett
egy nemzetközi vízügyi konferencián is.

A találkozó során a kínai Zhengzhouban 2008. szep-
tember 18-án aláírásra került a MTESZ és a CAST
közötti együttműködési megállapodás. A szerződés
szabályozza a két szervezet közötti konzultációk és ta-
pasztalatcserék menetét, a nemzetközi szervezetekben
az együttműködést, valamint a tudományos és műszaki
eseményeiken való részvételt, kiemelve a kis- és közép-
vállalkozások innovációs tevékenységének támogatását.

Az éves programok egyeztetésére és véglegesítésére
minden év első két hónapjában kerül sor. Az együttmű-
ködési megállapodást ünnepélyes keretek között Dr.
Gordos Géza és Dr. Han Qide , a két szervezet elnökei
írták alá.

Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényeinek előkészü-
letei

Megkezdődtek a MTESZ-nél és tagegyesületeinél a
novemberi Magyar Tudomány Ünnepe rendezvényeinek
előkészületei. A fővárosban a Magyar Elektrotechnikai
Egyesület és a Híradástechnikai és Informatika Tudo-
mányos Egyesület készül nívós tudományos programok-
kal, míg a területi szervezet közül a Békéscsabán,
Egerben és Veszprémben a helyi szervezetek állítottak
össze tudományos igényű programokat.

Kecskemét ebben az évben a megyei TIT-el közösen az
egész megyére kiterjedően készít programokat. Debre-
cenben pedig a megyei szervezet, együttműködve a
Debreceni Akadémiai Bizottsággal az akadémiai ünnepi
hét november 7-i „Ember” rendezvényének előkészíté-
sében vesz részt.

Év Vállalata Díj

2008. szeptember 13-án lezárult tagszövetségünk, a
Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (MKME)
által kiírt Év Vállalata Díj nevezési szakasza. A 11 beér-
kezett pályázatot az értékelő bizottság – melynek tagja

többek között Dr. Szabó Gábor , a MISZ elnöke is –
tagjai pontozzák, majd az értékelő bizottság ülésén
hozzák meg a végső döntést. Az ülésre 2008. október
30-án fog sor kerülni, Budapesten.

A pályázat célja, hogy az MKME és a kockázati tőke
iparág elismerését fejezze ki azon vállalatoknak, amelyek
leginkább megtestesítik a gazdaság mozgató rugóját
képező vállalkozói szellemet, az újításra, alkotásra és
fejlődésre való törekvést. Az ünnepélyes díjkiosztót ok-
tóber 15-én, a WestEnd HILTON-ban rendezik meg.

A készülő „bolognai” országjelentésről tárgyalt a
Nemzeti Bologna Bizottság

Az Nemzeti Bolognai Bizottság (NBB) elfogadta a bolo-
gnai folyamat hazai megvalósulásáról azt a kormányzati
beszámoló-tervezetet, mely a bizottság szeptember 23-
i, budapesti ülésén került napirendre. A testületben
Szövetségünket képviselő Pakucs János ugyanakkor
úgy látja, hogy a reformok bevezetése körüli problémá-
kat, konfliktusokat hangsúlyosabban kellene megjelení-
teni.

A jelentést, melyet november elsejéig kell megküldeni a
Bologna Titkárságnak, az oktatási tárca az NBB ülése
után véleményezteti az érintett felsőoktatási szerveze-
tekkel és testületekkel. Mint ismeretes, 2005 óta a
bolognai folyamatban résztvevő államoknak a következő
miniszteri találkozóhoz kapcsolódóan előre megadott
szempontrendszer alapján be kell számolniuk a bolognai
célkitűzések megvalósítása terén tett előrehaladásról.

Az ülés napirendjén szerepelt még a felsőoktatási fej-
lesztések ügye is. Köpeczi-Bócz Tamás, főigazgató
(NFÜ) röviden értékelte az elmúlt időszak fejlesztéseit,
és bemutatta a következő időszak terveit is. Az előadást
követő vitában központi szerepet kapott a központi régi-
ós fejlesztések eltérő finanszírozási lehetőségeiből adó-
dó problémák.

Garibaldi Klub

A Magyar Szabadalmi Hivatalban látható "Zsolnay 180"
kiállításhoz kapcsolódik a Garibaldi Klub őszi szemeszte-
rének első beszélgetése október 7-én, délután fél hat-
kor, az MSZH II. emeleti tanácstermében. (Budapest V.
kerület, Garibaldi u. 2.)

Dr. Kovács Orsolya , művészettörténész, Zsolnay-
szakértő, a pécsi Janus Pannonius Múzeum munkatár-
sa tart előadást, „Zsolnay Vilmos, a feltaláló” címmel. A
vitát követően az érdeklődők megtekinthetik a kiállítást.

Műszaki és Természettudo-
mányi Egyesületek Szövetsége

MTESZ

Magyar Kockázati és
Magántõke Egyesület

Oktatási és Kulturális
Minisztérium

Magyar Szabadalmi
Hivatal
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Formatúra kiállítás

A Magyar Formatervezési Díjjal elismert és a különdíjat
nyert alkotások, valamint a kiemelt pályamunkák az
Iparművészeti Múzeum földszinti aulájában lesznek
megtekinthetőek 2008. október 8. és 26. között.

A Magyar Formatervezési Díj 2008. kiállításával egy
időben, szintén az Iparművészeti Múzeum földszinti
aulájában lesz látható a FormaTúra vándorkiállítás,
amely az elmúlt öt esztendő Magyar Formatervezési
Díjpályázat nyerteseinek, különdíjasainak és kiemelt
pályázóinak a munkáit mutatja be.

További információ: Klenovszki Tímea
e-mail: timea.klenovszki@avantgardegroup.hu, tel.: 06-
1-476-3524

Paulo Coelho: Élet - Válogatott idézetek - Alexandra
Kiadó, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése

Sajátos műfaj válogatott idézeteket kimazsolázni és
közreadni irodalmi művekből. Rút igazságtalanság lenne
egy szintre hoznunk a „100 híres regény 100 oldalon”
típusú alkotásokkal - sokkal inkább a nemes aforizma
gyűjteményekkel rokonítható.

Sőt, az igazán jó gondolkodó műveiből így kiemelt gon-
dolatokat felvonultató kötet egyértelműen megérdemli
ez utóbbi, nagyon pozitív minősítést. Ilyen ez a Coelho
válogatás is. A Magyar Nyelv Értelmező Kéziszótára
megfogalmazása szerint az aforizma életbölcsességet,
igazságot, elmésséget kifejező tömör, szellemes mon-
dás.

A Britannica Hungaricából megtudhatjuk, hogy a fogal-
mat Hippokratész használta először az Aforizmák c.
könyvében. Tőle származik a ma is híres aforizma,
amely a legelső ebben a műfajban, és mintegy elősza-
vául szolgál a könyvének: „Az élet rövid, a tudomány
távlatai hosszúak, az alkalom tünékeny, a kísérletezés
félrevezethet, következtetni nehéz.”

Nagyon is jellemző, hogy az aforizma műfaja a francia
felvilágosodás korszakában élte a fénykorát, midőn -a
Britannica Hungaricát idézve - a kor gondolkodói az észt
állították a középpontba, az értelmet dicsőítették, mint
azt a képességet, amelynek révén az ember megérti a
világot, és javítani tud a maga életkörülményein. Coelho
itt sorakozó gondolatai egytől-egyig az életbölcselet ilyen
apró, ám sokatmondó megjelenései.

Sajátos műfaj annyiban is, hogy a felsorakoztatott gon-
dolatokat kiragadják a szövegkörnyezetükből. Így na-
gyobb hangsúlyt kapnak, viszont ez meg is foszt ben-
nünket egy fontos élménytől és egy fontos segítségtől.
Az élmény, hogy a próza szövetében magunk bukkan-
junk rá ezekre a csillogó gyöngyszemekre, olvasás köz-
ben magunk ismerjük fel azok mély, izgalmas vagy ép-

pen szép igazságát. Igaz, ehhez azonban elmélyült olva-
sás kell, nyugodt figyelemmel, ami sokunknak gyakorta
nem adatik meg.

A segítség pedig abban állhat, hogy a szövegkörnyezet
magyarázza, valójában milyen gondolatot tár elénk az
idézett rész. Másrészt viszont az ilyen magyarázatok
sávcsökkentő szűrőként hatnak az idézetek által keltett
gondolatok spektrumában, és nélkülük kreatívabban
találhatunk rá, hogy személy szerint nekünk mit is mon-
danak azok, hogyan rezonálunk reájuk.

És sajátos műfaj abban a tekintetben is, hogy akinek
nincs ideje, netán türelme regényeket olvasni, így is
izgalmas betekintést kaphat egy szerző figyelemre mél-
tó gondolatvilágába - már ha van neki.

Coelhonak pedig nagyon is van. Méltán világhírű és
nagyon népszerű író. Művei a szellemileg igényes em-
berekhez szóló, gazdag intellektuális tartalmú, ugyanak-
kor kellemesen olvasmányos alkotások - azt a műfajt
képviselik, amelynek olvasása gondolkodásra késztet,
gazdagítja szellemünket, s értelmes szórakozást is
nyújt.

Spirituális értékeket kereső köznapi ember számára a
Zarándoklat - Egy mágus naplója c. könyve (Athenaeum
2000 Kiadó, 2005, 2007) a belső utazás lenyűgöző
remeke volt - olyan mű, amelyet mindenkinek el kellene
olvasnia, aki intellektuális lénynek tartja/reméli magát.
Akárcsak ezt a kötetét...

Apró kedvcsinálóként íme pár gyöngyszem belőle: „Nem
a magyarázatok visznek minket előre, hanem a bennünk
lévő vágy, hogy előrejussunk.” „A győzelem önbizalmat
adhat, de nem szabad, hogy teherré váljék, és a vállad-
ra telepedjen.” „A visszaszerzett kincsek íze édesebb,
mint a legédesebb méz.” S ami talán mindennél fonto-
sabb: „Mindig legyenek kétségeid. Ha a kétségek meg-
szűnnek, azt jelenti, hogy megálltál az utadon.”

Francesco Boccia (szerk.): Az építészet remekei -
Alexandra Kiadó, 2007
Dr. Osman Péter ismertetése

Pár ezredév gúláidat elássa, homoktorlaszba temeti
neved” jósolta Lucifer Ádám-fáraónak Az ember tragé-
diája egyiptomi színében. Szerencsénkre, a jóslata nem
vált be. Nem véletlenül. Mindmáig az építészet hozta
létre az ember legidőtállóbb műszaki alkotásait, annak
remekei révén alkuszik - gyakran sikerrel -az örökkévaló-
ságra, de legalább is a korokat hosszan átívelő fennma-
radásra.

Szó szerint ékes bizonysággal szolgál erre az Alexandra
Kiadónak ez a káprázatos albuma. Olyan, mint a benne
a velencei Szent Márk-bazilika (és sok más csodás
építmény): lélegzetelállítóan szép és hatalmas. Ékesen
bizonyítja, hogy a jobbnál jobb építészeti albumok sorá-
ban is mindig van felfelé, még szebb, jobb, megraga-
dóbb.

S hogy az építészet olyan, mint a matematika: az alko-
tások legjava sohasem avul el, csupán másként fensé-
gesek, másként, de nem alantasabb vagy kezdetlege-
sebb színvonalon testesítenek meg kiemelkedő szellemi
teljesítményeket, mint az utánuk jövők.
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Találó idézete a bevezetésnek, hogy „az építészet térbeli
zene; mintha csak megfagyott zene volna. A részek
elrendezése, az elemek megfelelő aránya, a tömegek
kiegyensúlyozott kapcsolódása mind-mind a fő célt, a
harmónia megteremtését szolgálja”. S valóban, ahol a
korhoz és a kultúrához zenét ismerünk, megérezzük a
kapcsolatot annak és építészetének a harmóniái között -
beleértve a mai kor vad diszharmóniáit is.

36 építészeti remeket láthatunk ebben az albumban a
világ minden tájáról, a gízai piramisoktól és Ó-Egyiptom
templomaitól máig, közöttük pedig olyan csodákkal,
mint az isztambuli Hagia Szophia, a párizsi Notre-
Dame, a kambodzsai Angkor Thom, a granadai
Alhambra, a Kínai Nagy Fal, a Szent Péter-bazilika, a
Kreml, vagy a világ talán legromantikusabb építészeti
remeke, az indiai Tádzs Mahal.

A régebbiek már kiérdemelték a helyüket az egyetemes
kultúra örökkévalóságában, a maiak oda igyekeznek. A
maga nemében mindegyikük azt bizonyítja, hogy a leg-
jobb építészeti alkotások koruk legfejlettebb technológiá-
jának, és a határaikat merészen tágító alkotói tudás és
fantázia házasságából születnek.

Valóban, a jó konstruktőrt éppen az jellemzi, hogy min-
dig ismeri a határokat, de az alkotásaival okosan, bát-
ran feszegeti, tágítja azokat, hogy új értékeket teremt-
sen, a technika állásánál hasznosabbat, nagyszerűbbet
hozzon létre, s ehhez új lehetőségeket tárjon fel, vagy
éppen maga munkálja ki azokat.

A fejlett technológia ebben mindenkor ösztönzést és
segítséget ad neki - a piramisoktól, a gótikus katedráli-
sokon át napjaink építészeti remekműveiig. Másrészt, a
magasabb igények viszont új, többre képes technológiák
létrehozását sarkallják - ez viszi előre, kölcsönhatásban
a fejlődést, amint azt az album lenyűgöző körképe is
mutatja.

Káprázatos képanyag, és igen jó leírások segítenek
megismerni őket, s megérteni, hogy mi teszi kiemelke-
dő remekművé. A kötet nagy formátuma rendkívül ha-
tásossá teszi az egész oldalas képeket, és a kisebbek
nagy hányada is képes sokat megmutatni a különleges
látványokból.

Igen jó, apró összefoglalók szólnak mindegyik építmény-
ről (hiszen a 176 oldal túlnyomó részét a képek töltik
ki), rövidségükben is sokatmondó képfeliratok egészítik
ki az ismertetéseket - mindezekkel az album igen közel
jár ahhoz, hogy a lehető legjobban érzékeltesse a velük
való találkozás csodálatos élményét.

André Kostolany: Mesterfokon a pénzről, Perfekt
Kiadó, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése

André Kostolany a pénz 20. századi világának egyik
különösen színes egyénisége. Hivatásos befektetőként -
az önmeghatározásával spekulánsként - élte le hosszú
és sikeres életét, és mégis, az erről a szakmáról szóló
számos könyve alapján legszívesebben a szó legjobb
értelme szerinti dilettánsnak nevezném.

Ez semmiképpen sem a szakmai felkészültségét vonná
kétségbe - bár abban van egy igen furcsa vonás -, ha-

nem arra utal, hogy élvezettel űzte ezt a foglalkozást,
és ugyanúgy szellemi gyönyörűséget talált benne, mint
’civil’ életének legfőbb örömében, a zenében. Műveinek
a szakmai életéről szóló részeiben sehol sem érezzük,
hogy komor elszántsággal, netán az egzisztenciális
késztetés görcsével hajszolta volna a profitot.

Igyekezett azt megszerezni, és minél többet belőle,
mert élvezte a sikert, és mert szerette a jó életet,
amelyhez a pénz juttatta hozzá, de spekulánsi ars poe-
ticájának fontos része, amit a Hogyan viszonyuljunk
helyesen a pénzhez? c. fejezetben ír: „A pénz ahhoz
igyekszik, aki szenvedélyesen sóvárog utána. Akit úgy
lenyűgöz a pénz, mint kígyót a kígyóbűvölő. Ugyanakkor
meg kell tartani a megfelelő távolságot is.

Egy mondatba sűrítve: forrón áhítsuk a pénzt, de hűvö-
sen bánjunk vele. Vagy ahogy Onassis mondta, ne fus-
sunk a pénz után, inkább menjünk elébe. Ez különösen
érvényes a tőzsdére, ahol nem szabad a növekvő árfo-
lyamok után futni, inkább az árfolyamcsökkenésnek kell
elébe menni.”

Jól érezhetően élvezte azt is, hogy a könyveiben meg-
oszthatja az olvasóval a szakmájára, tőzsdei spekuláció-
ra vonatkozó nézeteit, véleményét. Neki pedig igazán
volt miről beszélnie: Egy egész bekezdés kell itt annak
felsorolásához, hányféle befektetési eszközben spekulált
a világ szinte valamennyi fontos tőzsdéjén. A 2000-ben
megjelent könyvében pedig azt írja, hogy „1924 óta
nem volt olyan éjszaka, amikor nem tőzsdéztem”. Szin-
túgy érezhetően élvezte, hogy mindezek mellett, és
egyáltalában nem csak mellesleg beszélhet a szó min-
den értelmében gazdag életéről.

A nálunk korábban megjelent könyveit ez az anekdotázó
kedve tette jórészt könnyedebb, helyenként frivol olvas-
mánnyá. Ebben a művében ilyen könnyed részek alig
vannak. Kostolany itt komoly, szakmai kifejtését adja a
valós és a vélt tudásának. Szándéka szerint ez komoly,
alapos kitanítás a pénzügyi befektetések világához.
Ugyanakkor, amint korábban is tette, rendkívül büszkén
hangoztatja, mennyire megveti a közgazdaságtan alkal-
mazását a tőzsdék világában (erre a furcsa vonásra
utaltunk fentebb).

Ez olykor rá is nyomja a bélyegét a véleményének szak-
szerűségére, ám a könyv ettől nem lesz rosszabb -
inkább színesebb. A közgazdaságtan iránti megvetését
elnézzük, s midőn érdeklődve olvassuk a véleményét,
hogy a spekuláció inkább művészet, mint tudomány,
eszünkbe juthat, hogy több neves hozzáértő szerint
hasonló jellemzés illetheti a közgazdaságtan bizonyos
ágait is.

Kostolanynak ezt a könyvét is nagyon érdemes elolvas-
ni. Ez már néhány, belőle kiragadott, rövid mondattal is
egyértelműen igazolható: Íme: Garantált tőzsdei nyere-
ség nem létezik. Ha lenne, akkor nyilván senki nem
kelne fel öt órakor, hogy egy órával később hajnali mű-
szakot kezdjen a futószalag mellett.

Annak, aki a tőzsdeparkettra merészkedik, bizonyos
mértékű kockázatvállaló készséggel kell rendelkeznie. Az
olvasó megtudhatja e könyvből, hogy milyen tulajdonsá-
gokkal kell még rendelkeznie egy spekulánsnak- És
messze nem minden tőzsdézőről lehet elmondani, hogy
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Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

spekuláns. Ami pedig ez után következik kétszáz olda-
lon, az valódi mesterkurzus, Kostolany módra.

(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.

PIAC ÉS PROFIT, 2008. SZEPTEMBER, 6+7+8. OLDAL

VESSZÜK A KANYART?
EGYED GÉZA SZERINT AZ EGYIK LEGNAGYOBB VERSENYKÉPES-

SÉGI, NÖVEKEDÉSI FAKTOR A KULTURÁLIS KAPCSOLÓ ÁTÁLLÍTÁSA

TV2 – STRUCC, 2008. SZEPTEMBER 19., PÉNTEK

„…Az élet harc. A találmánytól az innovációig mindent a
kutatóknak kell megoldaniuk. Jó lenne ezen változtatni,
ha a feltalálóknak csak találmányukkal kéne foglalkozni-
uk. A magyar találmányok többsége ezért külföldön
kerül kifejlesztésre. Nyilatkozik: Dr. Vedres András, a
Magyar Feltalálók Egyesületének főtitkára; Szvoboda
Péter, Gilyén András, Spohn Márton, Hunyadi Áron, Dr.
Buzás Norbert, a Valdeal Innovációs Zrt. vezérigazgató-
ja; Barna Tamás, feltaláló; Őry Kovács Katalin, az MFB
kommunikációs igazgatója; Dr. Rózsa Balázs, agykuta-
tó; Dr. Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség
ügyvezető igazgatója; Molnár Károly, a kutatás -
fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter…”

NAPI GAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 23., KEDD, 12. OL-

DAL

KLASZTEREK SEGÍTIK A PÓLUSVÁROSOKAT

„...A tizenegy pályázóból kilencen nyerték el az akkredi-
tált innovációs klaszter címet - jelentették be a napok-
ban. Az eddig akkreditált innovációs klaszterekben részt
vevő konzorciumoknak összesen 207 tagja van, a tu-
dományos szféra mellett nagyvállalatok és összesen
160 kis- és középvállalkozás vesz részt az együttműkö-
désekben...”

GAZDASÁGI KALAUZ, 2008. SZEPTEMBER 23., KEDD, 14.
OLDAL

NEM KELL FÉLNI AZ ATOMENERGIÁTÓL SE!
„...Pakucs János, a Baross Gábor Társaság ügyvezető
elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli
elnöke sokszínű energiarendszert látna...”

MAGYAR HÍRLAP, 2008. SZEPTEMBER 24., SZERDA, 15.
OLDAL

GÁBOR DÉNES-DÍJ HUSZADSZOR

VILÁGGAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 24., SZERDA, MEDI-

CINA IV. OLDAL

A SIKER A KUTATÓK KÖZÖS MUNKÁJÁTÓL FÜGG

MAGYAROKAT IS DÍJAZTAK A BÁZELI BIOTECHNOLÓGIAI TÁBOR-

BAN -, A FIATALOK KIS HÁNYADA KEZD DOLGOZNI AZ IPARBAN

MERTNET – A MISKOLCI EGYETEM KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS

LAPJA, 2008. SZEPTEMBER 24., SZERDA

KARRÓL KARRA

„...A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának két
hallgatója, Kása Richárd doktorandusz, és a tavaly már

végzett Répási Erika nyerte ez éven a Magyar Innováci-
ós Szövetség, a Szervezési és Vezetési Tudományos
Társaság és a Manager Képzés Alapítvány közös díját,
a Harsányi István-ösztöndíjat. Ez a rangos díj az elisme-
rés mellett anyagi támogatást is nyújt a további kutatá-
sokhoz a pályázóknak innovációs és humán menedzs-
ment témakörökben...”

NÉPSZAVA, 2008. SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL

INNOVÁCIÓS DÍJ A NEXTENTNEK

„...Az Oracle nemrégiben hét kategóriában díjazta legsi-
keresebb partnereit, köztük „A leginnovatívabb partner”
díjjal a Nextent Informatikai Zrt-t, amely egy intelligens
beszédjel-feldolgozáson alapuló technológiát fejlesztett ki
Oracle-alapokon...”

NÉPSZAVA, 2008. SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK, 11.
OLDAL

DIPLOMA AZ ÖRDÖGLAKATNAK

„...Innovációs díjat kapott a NetAcademia által kifejlesz-
tett on-line oktatási rendszer, a Microsoft Magyaror-
szág megbízásából és szakértői támogatásával készült
Ördöglakat...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK, 7.
OLDAL

ÚJ OTKA-BIZOTTSÁGI ALELNÖK

„...Szabó Gábor (55), a Szegedi Tudományegyetem
rektora, tanszékvezető egyetemi tanár lett az Országos
Tudományos Kutatási Alapprogramok (OTKA) bizottsá-
gának új alelnöke...”

VILÁGGAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 25., CSÜTÖRTÖK, 8.
OLDAL

ÚJ INNOVÁCIÓS PARK A NYUGATI ORSZÁGRÉSZBEN

NAPI GAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, 1+2.
OLDAL

INNOVÁCIÓS MÉLYPONT MAGYARORSZÁGON

„...Az előző évek 10 százalékos fejlődése után tavaly
csak 3,3 százalékkal emelkedett Magyarországon a
kutatás-fejlesztési (k+f) célú ráfordítások nominális érté-
ke. A visszaesés oka a költségvetési szervezetekés a
felsőoktatási kutatóhelyek ráfordításainak csökkenése, a
vállalkozási szektor ráfordításai ugyanis 7,7 százalékkal
nőttek. Molnár Károly tárca nélküli miniszter vizsgálatot
rendelt el az okok és megoldási lehetőségek feltárása
érdekében...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK,
18+20. OLDAL

SEMMELWEIS INNOVÁCIÓ: A SIKERES KUTATÓKÉRT

„...A hazai kutatási eredmények gyakran a megfelelő
üzleti terv hiányában nem jutnak túl a laboratórium
ajtaján. A kutatók eredményeinek megvalósításában
segít a Semmelweis Innováció...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK,
18+20. OLDAL

„AZÉRT ÁLLUNK JÓL, MERT OKOSAK VAGYUNK”
„...A biotechnológia egyes területein elsősorban azért
tartozunk az élmezőnyhöz, mert okosak vagyunk- mél-
tatta a hazai kutatókat Garamhegyi Ábel. A Nemzeti
Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium nemzetközi gaz-
dasági kapcsolatokért felelős szakállamtitkárát a hazai
biotechnológia jelenéről és jövőjéről kérdeztük...”
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NAPI GAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, 19.
OLDAL

KANADAI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR BIOTECHNOLÓGIAI SZEKTOR

ELŐTT

„...November első hetében magyar biotechnológiai
vállalatokból álló szakmai delegáció látogat az egyre
szélesebb körű együttműködésekre lehetőséget adó
Kanadába...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, 21.
OLDAL

LENDÜLETBE JÖTT A SZEGEDI BIOTECHNOLÓGIA-KUTATÁS

„...A hazai biotechnológiai kutatások és fejlesztések
egyik fellegvára már régóta Szeged - nem véletlen, hogy
ez a város ad otthont a Magyar Biotechnológiai Szövet-
ségnek is...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, NAPI

INFORMATIKA, 4+5. OLDAL

A KÖVETKEZŐ KÉT ÉVBEN 557 MILLIÓ EURÓT FORDÍT AZ EU
INFOKOMMUNIKÁCIÓS KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE

VILÁGGAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, 2.
OLDAL

CSÖKKENŐ HAZAI K+F AKTIVITÁS

AZ EU-S ÁTLAG ALIG TÖBB MINT FELÉT KÖLTJÜK KUTATÁS -
FEJLESZTÉSRE

„...Egyre kedvezőtlenebb képet mutat a hazai kutatás-
fejlesztési ráfordítások alakulása, az egyetlen pozitívum,
hogy az állami helyett már a magánszektorban zajlik a
k+f nagyobb része...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, 4. OL-

DAL

TÍZ ÉV MÚLVA FELE SE MARAD

A FELSŐOKTATÁS ÁTALAKULÁSA ALAPOSAN LECSÖKKENTI AZ

EGYETEMEK, FŐISKOLÁK SZÁMÁT

„...Sokan megkongatták már a vészharangot a felsőok-
tatás felett, a politikai küzdőtér egyik fontos eleme lett a
téma. Az „arénától” távolabb lépve azonban feltűnő,
hogy a szakértők meglepően hasonló lehetőségeket
látnak az értelmes korrekciókra...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, 11.
OLDAL

TUDÓSOK FESZTIVÁLJA - HARMADSZOR

„...Tudomány, kutatás, kísérletezés - a legtöbb ember
első asszociációja a bemagolt vagy épp be nem magolt
ismeretanyag, és az éveken át tartó monoton, aprólé-
kos munka. Szeptember 26-án a magyar tudósok im-
máron harmadik alkalommal mutatják meg a közönség-
nek is, mennyivel több és izgalmasabb ennél a termé-
szettudományok világa...”

NÉPSZAVA, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, 12. OLDAL

MA ESTE: KUTATÓK ÉJSZAKÁJA 2008
„...Minden eddiginél sokszínűbb programkínálat várja
szeptember 26-án a tudomány iránt érdeklődőket az
idei Kutatók Éjszakáján. Sopronban kutatói utcabál és
szerelemzene, Debrecenben Egyetem téri dzsembori,
Budapesten Zöldtetők Éjszakája, Csodák Palotája - ez
csupán néhány a több száz, országszerte zajló ingyenes
előadásból, kiállításból, szórakoztató-tudományos prog-
ramból, ahol a kísérletező kedvű kicsik és nagyok sze-
mélyesen találkozhatnak számos kutatóval, és hétköz-
napi nyelven ismerkedhetnek meg tudományos munká-
jukkal...”

MAGYAR HÍRLAP, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, 10.
OLDAL

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS

KUTATÁS-FEJLESZTÉS

„...A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
az unió hetedik kutatás-fejlesztési keretprogramjának
pályázatain nyertes közfinanszírozású kutatóintézetek-
nek és kisvállalkozásoknak kiegészítő támogatást nyújtó
pályázatot hirdetett Bonus HU program címen. A pályá-
zatra az NKTH 2008-2013-ig 3,6 milliárd forintnyi
támogatást biztosít...”

BORS, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK, 24. OLDAL

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA

SZABOLCS ONLINE, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK

KÖLTSÉGEK ÉS KÖLTSÉGOSZTÓK A TÁVH ŐNÉL…
“…A Nyírtávhő Kft. vezetője, Gerda István igazgató az
elhangzottakra reagálva elmondta: id. Názon Gyula
fogyasztónk véleménye szakmailag téves, a fogyasztók
és a közvéleményt félrevezető állításokat tartalmaz.
Ezen kijelentésekkel az országosan elismert, más vá-
rosok távhőszolgáltatói által követett, Innovációs Nagydíj
Pályázaton is díjazott Nyitás program hitelességét kér-
dő jelezi meg…”

MAGYAR EGYETEMI ÉS FELSŐOKTATÁSI SAJTÓ EGYESÜLET,
2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK

DÍJAK, ELISMERÉSEK A DEBRECENI KÖZGAZDÁSZOKNAK

„...A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, és a
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által
támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány ku-
ratóriuma 2008 szeptemberében Harsányi István-díjat
adományozott a DE-KTK Pénzügyi és Kontrolling Tan-
szék oktatójának, Rózsa Andrea egyetemi adjunktusnak.
A benyújtott pályamű Rózsa Andrea doktori disszertáció
tervezete volt, melyet a Pécsi Tudományegyetem Köz-
gazdaságtudományi Kar, Gazdálkodástani Doktori Iskola
keretein belül készített el...”

EDULINE.HU, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK

MAGYART VÁLASZTOTTAK A RÉGIÓ EGYETEMEINEK ELNÖKÉVÉ

„...A konferenciára 19 európai ország több mint 110
jelentkezője fogadta el a meghívást, Rektorok és a Kül-
ügyi Osztályok vezetői, valamint Európai Bizottság, az
Oktatási és Kulturális Minisztérium, a Magyar Innováci-
ós Szövetség és Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal (NKHT) képviselői...”

STOP, 2008. SZEPTEMBER 26., PÉNTEK

MIÉRT CSÖKKENTEK A K+F RÁFORDÍTÁSOK?

MAGYAR NEMZET, 2008. SZEPTEMBER 27., SZOMBAT, 11.
OLDAL

HARMINCNÉGY ÉVRE AZ UNIÓS ÁTLAGTÓL

MÉLYPONTON A KUTATÁS -FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA – A TERÜ-

LETÉRT FELELŐS MINISZTER VIZSGÁLATOT RENDEL EL

„...Egyre kevesebbet szán az állam kutatás-fejlesztésre.
Bár 2007-ben 3,3 százalékkal több támogatást kapott
ez a terület, mint egy évvel korábban, ez hosszú évek
után először reálértékben visszaesést jelent. Molnár
Károly kutatás-fejlesztésért felelős tárca nélküli minisz-
ter lapinformáció szerint az okok feltárására vizsgálatot
rendelt el. Ha így folytatódik, ezen a területen csak 34
év múlva érjük utol az Európai Unió átlagát...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ, 4. OLDAL

AZ UNIÓS K+F FORRÁSOKAT OLAJOZZA AZ NKTH
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„...A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH)
az EU 7. kutatás-fejlesztési (k+f) keretprogramjának
pályázatain nyertes közfinanszírozású kutatóintézetek,
valamint kisvállalkozások részére kiegészítő támogatást
nyújtó pályázatot hirdetett, Bonus HU Program cí-
men...”

NAPI GAZDASÁG, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ, 4. OLDAL

A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL HONLAPJÁN

MEGJELENT AZ INOCSEKK PLUSZ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS.

NÉPSZABADSÁG, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ, 17+18.
OLDAL

PUSZTÁBA KIÁLTOTT PANASZOK

UNIÓS PÁLYÁZATOK: ELCSÚSZOTT HATÁRIDŐK, MEGVÁLASZO-

LATLAN KIFOGÁSOK

„...Sokan nem mernek ujjat húzni a „hatósággal”, ezért
inkább nem tesznek panaszt elutasított uniós pályázatuk
miatt. Mások próbálkoznak: van, akinek igazat adnak,
mások hónapok óta várnak, hogy döntsenek az ügyük-
ben. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökséget semmilyen
szankció nem terheli a be nem tartott határidőkért, a
több százmilliós fejlesztések elmaradásáért, a pályázók
veszteségeiért...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ, 22.
OLDAL

ELLOPOTT KUTATÓK

„...A számok és a mindennapi gyakorlat is azt igazolja,
hogy nagyon nagy a baj a hazai innovációval - reagált
Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke a
Központi Statisztikai Hivatalnak a 2007-es év kutatás-
fejlesztési adatait bemutató jelentésére...”

NÉPSZABADSÁG ONLINE, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

ELLOPOTT KUTATÓK

NÉPSZAVA, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ, 13. OLDAL

A HOLDRA IS ELUTAZNA A GYŐZTES GEOLÓGUS

KOPPENHÁGÁBAN ÚJABB DÍJAT HOZOTT LÉTRE A DIÁK FELTALÁ-

LÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE AZ EURÓPAI UNIÓ

„...Európa csak akkor marad versenyképes, ha lépést
tud tartani a világgal a tudományos eredmények terén -
hangsúlyozta Janez Potocnik, a kutatás-fejlesztés terü-
letéért felelős EU-biztos Koppenhágában, ahol múlt
héten huszadik alkalommal rendezték meg az Európai
Unió fiatal tudósainak seregszemléjét. Jövőre Párizsban
találkoznak a diák feltalálók...”

NÉPSZAVA, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

A HOLDRA IS ELUTAZNA A GYŐZTES GEOLÓGUS

KOPPENHÁGÁBAN ÚJABB DÍJAT HOZOTT LÉTRE A DIÁKFELTALÁ-

LÓK ÖSZTÖNZÉSÉRE AZ EURÓPAI UNIÓ

KALEIDOSZKOP.HU, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

KUTATÓK ÉJSZAKÁJA

„…A napon bemutatkozik a Magyar Csillagászati Egye-
sület, s annak Meteor folyóirata, a Magyar Fiatal Tudó-
sok Társasága és a Kutató Diákok Országos Szövetsége
is; a Csodák Palotája pedig meghosszabbított nyitva
tartással várja az érdeklődőket…”

WEBORVOS.HU, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

A GYÓGYSZERIPARBAN IS GOND A KUTATÁS -FEJLESZTÉS

2007-BEN CSUPÁN 3,3 SZÁZALÉKKAL NŐTT A KUTATÁS-
FEJLESZTÉSRE FORDÍTHATÓ PÉNZ

„...Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke
a Központi Statisztikai Hivatalnak a 2007-es év kutatás-
fejlesztési adatait bemutató jelentésére reagálva el-
mondta, a számok és a mindennapi gyakorlat is azt
igazolja, hogy nagyon nagy a baj a hazai innovációval...”

MENTOR, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

MAGYAR FELTALÁLÓÉ A TECH AWARDS AZ OKTATÁSI KATEGÓ-

RIÁBAN

WWW.HALLGATO.COM, 2008. SZEPTEMBER 29., HÉTFŐ

DÍJAK, ELISMERÉSEK A DEBRECENI KÖZGAZDÁSZOKNAK

„...A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, a
Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság által
támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány ku-
ratóriuma 2008 szeptemberében Harsányi István-díjat
adományozott a DE KTK Pénzügyi és Kontrolling Tan-
szék oktatójának, Rózsa Andrea egyetemi adjunktus-
nak...”

HÍRTV, 2008. SZEPTEMBER 30., KEDD

NAGY A BAJ A HAZAI INNOVÁCIÓVAL - A MAGYAR BETEG

„…Nagy a baj a hazai innovációval. Tavaly csupán 3,3
százalékkal nőtt a kutatás-fejlesztésekre fordítható
pénz. Gyengülnek a gyógyszeripari fejlesztéseink, csök-
ken a kutatással foglalkozók száma is. A Magyar Inno-
vációs Szövetség alelnökével elemezzük a problémák
gyökerét…”

WW.SOTE.HU, 2008. SZEPTEMBER 30., KEDD

EGYETEMI SIKER AZ IDEI NOVATECHEN

„...A Trimarán Üzletfejlesztési Program -- melynek célja
kutatási vagy fejlesztési eredményeket a gyakorlatba
átültető vállalkozások elősegítése -- a Semmelweis
Innovations országos szintű programja. A program
sikerét jelzi, hogy a Magyar Innovációs Szövetség által
harmadik alkalommal kiírt Innovációs Technológiai Üzleti
Terv Versenyen az első és a második helyezést egy-
aránt a Semmelweis Egyetemen végzett innováció kap-
ta...”

ELEKTRONET, 2008. OKTÓBER, 62. OLDAL

AZ EU PROAKTÍV ADATVÉDELMET SÜRGET

ELEKTRONET, 2008. OKTÓBER, 65. OLDAL

2-4. ÉVFOLYAMOS DIÁKOKAT VÁR AZ ANYAGTUDOMÁNYI KUTA-

TÓINTÉZET

A KÖZÉPISKOLÁS TUDÓSPALÁNTÁK VALÓDI KUTATÁSOKBAN

PRÓBÁLHATJÁK KI ÖTLETEIKET

MAGYAR NEMZET, 2008. OKTÓBER 1., SZERDA, 8. OLDAL

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MÁSFÉL MILLIÁRD FORINT A MAGYAR TUDOMÁNYNAK!
UNIÓS PÉNZBŐL NŐ KUTATÓINK NEMZETKÖZI HÍRE

NÉPSZABADSÁG, 2008. OKTÓBER 1., SZERDA, 21. OLDAL

LEGYEN ÉRTÉK A TUDÁS!
HOGYAN VÁLHAT ÉRTÉKKÉ A TUDÁS? - TESSZÜK FEL A KÉRDÉST

A HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉSBEN, INNOVÁCIÓBAN ÉRDEKELT

SZAKEMBEREKNEK.

VILÁGGAZDASÁG, 2008. OKTÓBER 1., SZERDA, 6. OLDAL

TÖBB PÉNZ ÉS JOGOSÍTVÁNY KELLENE

A KAMARA LOBBIZIK, HOGY MINÉL NAGYOBB FORRÁS JUSSON

INNOVÁCIÓRA, HITELGARANCIÁRA, KAMATTÁMOGATÁSRA,
KLASZTEREKRE
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VILÁGGAZDASÁG, 2008. OKTÓBER 1., SZERDA, 7. OLDAL

MINŐSÉGI IPAR ÉS SZOLGÁLTATÁS

AZ IPARI PARKBAN AZ INNOVÁCIÓNAK, A KUTATÁS-
FEJLESZTÉSNEK, A PARTNERSÉGNEK ÉS A REGIONALITÁSNAK

KIEMELKEDŐ SZEREP JUT

NÉPSZABADSÁG, 2008. OKTÓBER 1., SZERDA, 11. OLDAL

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

MÁSFÉL MILLIÁRD FORINT A MAGYAR TUDOMÁNYNAK!
UNIÓS PÉNZBŐL NŐ KUTATÓINK NEMZETKÖZI HÍRE

CHIP MAGAZIN, 2008. OKTÓBER 1., SZERDA

3D MINDENKINEK: RANGOS DÍJ RÁTAI DANINAK

MAGYAR MEZŐGAZDASÁG, 2008. OKTÓBER 1., SZERDA, 29.
OLDAL

A TALAJ NEM FELEJT

„…Megdöbbentően sokan vannak még mindig, akik
"szokásból" végzik a műtrágyák adagolását, pedig ma
már rengeteg forrásból kaphat szaktanácsot az, aki
igényli. Ezen a téren az egyik legújabb fejlemény az az
idén Innovációs Nagydíjjal is kitüntetett többszintű rend-
szer, melyet az MTA talajtani, illetve mezőgazdasági
kutatóintézetei dolgoztak ki, és amelyet a pétfürdői cég
szaktanácsadói is alkalmaznak…”

MAGYAR HÍRLAP, 2008. OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL

KÖZELEG A HATÁRIDŐ

AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA

„...Vállalati innováció támogatására 2008. október 13-
ig lehet pályázni a gazdaságfejlesztési és a Közép-
magyarországi operatív program aktuális kiírásai kere-
tében. A pályázatok társadalmi egyeztetésekor felvető-
dött igénynek megfelelően a Nemzeti Fejlesztési Ügy-
nökség a támogatási összeg felső határát kétszázmillió-
ról 250 millió forintra emelte...”

MAGYAR HÍRLAP, 2008. OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOK SVÁJCI TÁMOGATÁSSAL

TÁRSADALMI EGYEZTETÉSEN VAN A SVÁJCI–MAGYAR EGYÜTT-

MŰKÖDÉSI PROGRAM KÉT PÁLYÁZATA . A KIÍRÁSOKON TÖBBEK

KÖZÖTT KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE LEHET PÉNZT NYERNI.

MAGYAR HÍRLAP, 2008. OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK, 10.
OLDAL

RÉGIÓS PÁLYÁZATOK

INNOVÁCIÓ

„...Megjelentek a Baross Gábor-program 2008-as régi-
ós pályázati felhívásai. A Nemzeti Kutatási és Technoló-
giai Hivatal által közzétett pályázatok Magyarország hét
régiójában támogatják az innovációs fejlesztéseket,
illeszkedve a helyi igényekhez...”

FIGYELŐ, 2008. OKTÓBER 2-8., 35-37. OLDAL

A JÖVŐ MÉRNÖKEI

„...A felsőoktatás mellett immár a középiskolákban is
keresik Jövőbeli kutatóikat és mérnökeiket a szakem-
berhiánytól tartó magyar cégek.
Hol van az megírva, hogy egy kutató torzonborz és
szemüveges? - magyarázza Bartók Marcell, a THE (Tu-
dományos, Hasznos, Emberi) magazin főszerkesztője,
hogy miért a fehér köpenybe öltöztetett, és egy mikro-
szkóp mögé ültetett Horváth Évát tették az ismeretter-
jesztő lapjúniusi címlapjára...
...KORAI KAPCSOLAT. „A THE program arra ad lehető-
séget nekünk, hogy időben megszólíthassuk a leendő
mérnökeinket, ne csak végzős egyetemistaként" - mesé-

li Czechmeister Mónika, az Audi HungariaMotor Kft.
kommunikációs vezetője...”

FIGYELŐNET, 2008. OKTÓBER 2., CSÜTÖRTÖK

A JÖVŐ MÉRNÖKEI

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS UTÁNPÓTLÁS ÖSZTÖNZÉSE

NÉPSZABADSÁG, 2008. OKTÓBER 3., PÉNTEK, 21. OLDAL

MASZATOLÁS HELYETT VILÁGOS CÉLOKAT

„...Egyebek mellett kiszámítható tudományfinanszírozás-
ra és a pályázati pénzek koncentrálására van szükség
ahhoz, hogy Magyarország a kutatás-fejlesztés terén
felzárkózzon a világ vezető országaihoz - hangzott el a
Népszabadság által rendezett, Hogyan válhat értékké a
tudás? című konferencián...
…A Richter saját erőből a közelmúltban épített egy új
kutatóközpontot, amely kilencmilliárd forintba került.
Koós Attila, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke a
használható nyelvtudást hiányolta, míg Takács János, a
Magyar Európai Üzleti Tanács elnöke a kutatók és a
vállalatok közötti kapcsolat erősítését szorgalmazta…”

HVG, 2008. OKTÓBER 4., SZOMBAT, 76-77. OLDAL

„SZERETEM A PÉNZT, DE MINDENT NEM ÁLDOZOK FÖL ÉRTE”
„...A vonzó munkakörnyezet extraprofitot termel - vázol-
ja cégműködtetési elveit Bojár Gábor (59 éves) üzlet-
ember, aki magánvagyona egy részét informatikai elit-
egyetem életre hívásába öli. Az egykori óbudai gázgyár
területén épülő, borsos tandíjú intézmény alapkövét
szeptember közepén rakták le...”

HVG, 2008. OKTÓBER 4., SZOMBAT, 104-105. OLDAL

ÚJRA KÖLTVE

FORRÁSOK KISVÁLLALKOZÓKNAK

„...Késik az uniós forrásból táplálkozó kisvállalkozói tő-
keprogram és a géplízing befogadása a támogatásokba,
holott mindkettő segítené a pénzhiánnyal küszködő
induló vállalkozásokat...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. OKTÓBER 4., SZOMBAT, 2. OLDAL

DÍJAZOTT FIATAL TUDÓSOK

„...Tegnap adták át a Magyar Nemzeti Galériában a
Junior Príma Díj Magyar tudomány kategóriájának elis-
meréseit. A jelentős tudományos teljesítményű ifjú kuta-
tók közül Bánóczi Zoltán szerves kémikus, Halász Júlia
biológus, Katz Sándor fizikus, Kocsis Bence fizikus,
Lajos Veronika etnográfus, Lazáry Áron kutatóorvos,
Ludányi Anikó biológus, Máthé András matematikus,
Tapaszto Levente fizikus és Varga-Szemes Ákos orvos
részesült a kitüntetésben. A díjakat Erős János, a társ-
alapító MFB vezérigazgatója adta át a győzteseknek...”

NÉPSZAVA, 2008. OKTÓBER 4., SZOMBAT, 10. OLDAL

ÁTADTÁK A JUNIOR PRIMA MAGYAR TUDOMÁNY DÍJAIT

AZ MFB KÜLÖNLEGES GÁLAESTET RENDEZETT A GYŐZTESEK-

NEK

VILÁGGAZDASÁG, 2008. OKTÓBER 6., HÉTFŐ, 5. OLDAL

KIVÉRZETT” SZELLEMI TÉREN A BALKÁN

„...Óriási szellemi vérveszteséget szenvedett el a Balkán
a kilencvenes évek háborúi során, és a folyamat vissza-
fordításában eddig legfeljebb részeredményeket sikerült
elérni...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. OKTÓBER 6., HÉTFŐ, 14. OLDAL

MIT (NEM) CSINÁL A MAG?
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Várható események

Várható események

„...Pályázók réme címmel nemrégiben jelent az olvasói
levelek között dr. Ábrahám László súlyosan elmaraszta-
ló kritikája a Kutatásfejlesztési Pályázat és Kutatás-
hasznosítási Iroda (KPI) feladatkörét átvevő Magyar
Gazdaságfejlesztési Központ (MAG) pályázatkezelői te-
vékenységéről...”

NÉPSZABADSÁG, 2008. OKTÓBER 6., HÉTFŐ, 26. OLDAL

ÉRTÉKŐRZŐ CIZELLÁLÁS AZ NKTH-BAN

CSOPAKI GYULA NEM AKAR HIRTELEN VÁLTOZÁSOKAT

„...A pályázható témák listájának szűkítését tervezi Cso-
paki Gyula, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH) szeptember elején kinevezett új elnöke. Kiérté-
kelik az egyetemi tudásközpontok működését is, további
támogatásban csak a kiváló eredményeket felmutató
központok részesülhetnek...”

METROPOL, 2008. OKTÓBER 6., HÉTFŐ, 6. OLDAL

FIATAL TUDÓSOK

Licensing Executives Society rendezvénye

A Licensing Executives Society (LES) Magyar Csoport 2008. október 13-án rendezvényt tart tagintézményünk, a
Danubia Kft. Tanácstermében. Meghívottként jelen lesz Adam Liberman is, akit a szeptember 27-28-án tartandó
nemzetközi közgyűlés fog megválasztani a LES International következő évi elnökének.

Adam Liberman beszélni fog a LES előtt álló feladatokról, a LES munkájáról és a licencia kereskedelem területével
kapcsolatos újdonságokról, a fejlődés tendenciáiról. Az előadás angol nyelven fog elhangzani.

További információ:
Lantos Mihály, elnök
Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda
lantos@danubia.hu, tel.: 411-8716

A hazai innovációs rendszer felépítése, intézményi és jogi háttere

„A hazai innovációs rendszer felépítése, intézményi és jogi háttere” címmel rendez egynapos képzést 2008. október
15-én a Dél-alföldi regionális Innovációs Ügynökség, Szegeden (Kígyó utca 4. földszinti előadóterem).

Program:

10:00 Megnyitó
10:10 A hazai innovációs intézmények struktúrája és funkciójuk; Szigethy László, projektmenedzser, Dél-Alföldi

Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
10:30 Innovációs szabályrendszer és jogalkalmazási kérdések; Tóth Zsófia, projektmenedzser, jogi tanácsadó,

Dél-Alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
10:50 Kérdések megvitatása
11:00 Kávészünet
11: 15 Az Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal szervezeti felépítése és feladatrendszere
11:40 Az NFÜ mint stratégiai és operatív partner az uniós források lehívásában; Mosonyi Balázs/Bók Csilla,

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
12:10 Dr. Németh Gábor, Magyar Szabadalmi Hivatal
12:40 Bemutatkozik a szegedi PatLib központ; Csontos Anna, PatLib Szegedi központja
13:10 Kérdések megvitatása
13:30 Ebéd
14:00 RIÜ-k mint az innovációs rendszer részei; Völgyiné Nadabán Márta, INNOVA, Észak-Alföldi Regionális Fej-

lesztési Ügynökség
14:30 A DARIÜ nemzetközi kapcsolatteremtési programja; Dr. Molnár István , igazgató, Dél-Alföldi Regionális

Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület
14:45 Kávészünet
15:00 A szabadalmi ügyvivői tevékenység a projektesített innováció fényében; Dr. Pethő Árpád, Danubia Kft.
15:30 Technológia-transzfer és kivitelezési módja; Dr. Szilbereky Jenő, ügyvezető igazgató, Sinnex Kft.
16:00 Az innovációs társadalmi szervezetek szerepe; Dr. Mogyorósi Péter , ügyvezető igazgató, Laser Consult

Kft.
16:30 Kérdések-válaszok
16:50 Záróbeszéd
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A képzés regisztrációs díja 3000 Ft/fő, amely tartalmazza a képzésen való részvételt a képzési csomagot, és az
étkezés teljes költségét. Jelentkezni, érdeklődni a folk.renata@darinno.hu e-mail címen, illetve a 06/62 549-509
fax számon vagy a 06/62 549-500 telefonszámon lehet.

Jelentkezési határidő 2008. október 13.

KKV Kockázati Tőke Konferencia

2008. október 15-én kerül megrendezésre a Westend Hilton Budapestben a HVCA és az Üzlet & Siker magazin
együttműködésével a KKV Kockázati Tőke Konferencia, amelynek célközönsége a tőkebevonás iránt érdeklődő kis-
és középvállalatok vezetői, pénzügyi szakemberei.

Részvételi díj: 12 900 Ft + ÁFA (az MKME tagjainak kedvezmény!)

Program:
14:00 köszöntők
14.10 A kockázati- és magántőke-ipar szerkezete, jelentősége, legfrissebb hazai eredményei; Dr. Karsai Judit , az

MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos főmunkatársa, az MKME Statisztikai Bizottságának
elnöke

14:30 Forrásigény-felmérés a KKV-k körében: eredmények és tanulságok; dr. Király Zsolt , a Garantiqa Hitelga-
rancia Zrt. értékesítési és marketing igazgatója

15:00 Hogy alapítsunk úgy céget, hogy egyszer el is tudjuk adni?; dr. Tóth András , pénzügyi tanácsadó
15:30 Üzleti angyalok – forrás és szakmai támogatás bevonása kezdeti fázisban; Polgárné Májer Ildikó, elnök-

vezérigazgató, ValDeal Innovációs Zrt.

Kerekasztal-beszélgetések, esettanulmányok bemutatása, tapasztalatok közös feldolgozása:

16:30 MKME panel #1: „Növekedés finanszírozása tőkebevonással”; moderátor: Tánczos Péter, ügyvezető,
Euroventures Capital, a panelbeszélgetés résztvevői: Euromedic esettanulmány – Füzesi Zoltán, Head of
Strategic Development, Euromedic; IND esettanulmány – Vinnai Balázs, ügyvezető, alapító, IND Group Hol-
ding; Axon esettanulmány – Lendvai-Lintner Béla; befektetési igazgató, DBG; Macon-Simcor esettanulmány
– Thomas Tüske; country representative, Enterprise Investors; Salglas esettanulmány – előadó felkérés
alatt

17:15 MKME panel #2: „Exit-lehetőségek kivásárlással”; moderátor: Szalai Zsolt ügyvezető, Crossroads Capital; a
panelbeszélgetés résztvevői: Bodor András, ügyvezető igazgató, KBC Private Equity Tanácsadó Kft.; Préda
István, ügyvezető igazgató, Magánbankár Pénzügyi Tanácsadó Kft; Martin Olivér, igazgató, Invescom
Corporate Finance Kft.; Nagy Kálmán, igazgató - vállalati pénzügyek, Concorde Értékpapír Zrt.; Dr. Takács
P. Pál , nemzetközi partner, Martonyi és Kajtár, Baker & McKenzie ügyvédi iroda

18:00 MKME panel #3: „Állami és EU-s tőkeforrások KKV-k számára”; moderátor: Zoltán Csaba, vezérigazgató,
Start Tőkegarancia Zrt.; a panelbeszélgetés résztvevői: Benke Ákos, vezérigazgató, Magyar Vállalkozásfi-
nanszírozási Zrt.; Fehér József, vezérigazgató-helyettes, Kisvállalkozásfejlesztő Pénzügyi Zrt.; Herczeg Gá-
bor, vezérigazgató, Corvinus Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.

18:45 zárszó, koktélbár

A konferenciát követően rövid szünet után azonos helyszínen kerül sor a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
„Az Év Vállalata” versenyének díjátadó gálájára, amin a konferencia résztvevői és előadói is térítésmentesen részt
vehetnek.

A konferencia résztvevői ingyenesen megkapják a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület által kibocsátott „Tő-
kebevonási útmutató” című összefoglaló kiadványt.

Bővebb információ: Gömbös Natália, 437-1414

Európai Öko-innovációs Fórum

2008. október 15-16-án európai Öko-innovációs Fórumot rendez Budapesten a Környezettechnológiai cselekvési
terv (ETAP) keretein belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és az Európai Unió Környezeti Főigazgatósá-
ga. A most ötödik alkalommal megtartásra kerülő fórum témája: „Kibontakozó új technológiák az öko-innovációban:
lehetőségek és kockázatok”.

A fórumon a kutatók, az ipar képviselői, a befektetők, a civil szervezetek, a környezetvédelmi politika képviselői közö-
sen tárgyalják meg és tesznek javaslatot a döntéshozók számára az öko-innováció stratégiai irányaira, gazdasági,
finanszírozási, társadalmi problémáinak megoldására vonatkozóan.
A konferencián lehetőség lesz:
- a kibontakozó új technológiák előnyeinek és kockázatainak összevetésére,
- kapcsolatot teremteni tapasztalt üzletemberekkel Európa minden részéről és üzleti lehetőségeket kialakítani,
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- vitába szállni az EU tisztségviselőivel és magas szintű döntéshozókkal,
- kapcsolatokat építeni.

További információ szerezhető az ETAP Fórum titkárságán (etapforum.eu@pracsis.be), illetve a következő oldalon:
http://ec.europa.eu/environment/ecoinnovation2008/2nd_forum/index_en.htm

I. Európai Spin-off és Start-up Találkozó és Konferencia

2008. október 17-én, a budapesti Graphisoft Parkban konferenciát rendeznek „I. Európai Spin-off és Start-up Talál-
kozó és Konferencia – korai fázisú high-tech vállalkozások menedzselése a XXI. században” címmel.

A konferencia célja, hogy megteremtsen egy évenkénti fórumot a high-tech vállalkozásoknak annak érdekében, hogy:
1. bemutatkozhassanak egymásnak és az ifjabb generáció leendő „technikai vállalkozóinak”;
2. megoszthassák egymással a tapasztalataikat egy sikeres vállalkozás beindításával kapcsolatban;
3. kapcsolatokat létesíthessenek az üzleti és tudományos világban.

A konferencia két fő témára összpontosít:
1. a nyugat-európai egyetemek hogyan használják a technológia-transzfert új üzleti lehetőségek megteremtésére
2. hogyan lehet ezeket az új lehetőségeket sikeresen menedzselni a mai globalizált gazdaságban.

További információ:
http://www.europeanspinoff.com/2008oktober/index.html

FP7 – Pénzügyi és projekt menedzsment tréning

2008. november 13-14-én, Budapesten rendezik meg az FP7 – Pénzügyi és projekt menedzsment intenzív trénin-
get. A képzés célja, hogy a projekt menedzserek, ügyintézők és pénzügyi szakemberek megszerezzék a sikeres EU-s
projektek készítéséhez szükséges képességeket.

A résztvevők betekintést nyerhetnek a projektek készítésének minden részletébe, az engedélyezési megállapodás
megkötésétől a pénzügyi és projekt beszámolókig, beleértve a könyvvizsgálatot és más „kényes” témákat is.

További információ: http://www.eutrai ningsite.com/open_details.php?id=45

Kiegészítő támogatás a keretprogram nyertesei számára

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) az Európai Unió 7. kutatás-fejlesztési keretprogramjának pályá-
zatain nyertes közfinanszírozású kutatóintézetek, valamint kisvállalkozások részére kiegészítő támogatást nyújtó
pályázatot hirdet, Bonus HU Program címen.

Az NKTH által meghirdetett program keretében lényegében a támogatás-intenzitás növelésére van mód, a verseny-
szabályok által megengedett kereten belül. Így azok a pályázók, akik sikerrel indulnak a Bonus HU programon, keve-
sebb önrészt kell, hogy biztosítsanak a keretprogram költségvetéséből támogatott pályázatukhoz.

A pályázaton való sikeres szereplésnek több feltétele is van. A program csak államilag elismert felsőoktatási intéz-
ményeket, közfinanszírozású kutatóintézeteket, valamint mikro- és kisvállalkozásokat támogat, intézménytípusonként
és a projektben vállalt tevékenységtől függően eltérő mértékben.

További fontos feltétel, hogy a pályázóknak mindenképpen szükséges saját forrást is hozzáadniuk a nyertes keret-
program projektbe; ennek biztosításáról a pályázóknak a Bonus HU pályázaton való induláskor nyilatkozniuk kell.

A pályázatok beadása folyamatos; a pályaművek benyújtásának utolsó határideje 2013. december 31. A pályázatra
az NKTH 2008-2013-ig összesen 3,6 milliárd forintnyi támogatást biztosít; a 2008-ra rendelkezésre álló keretösz-
szeg 600 millió forint. Várhatóan évente 180-200 pályázat támogatására kerül majd sor. A pályázat forrása a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alap.

Bővebb információ, a részletes pályázati kiírás és útmutató a http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-
eredmenyek/felhivasok/bonus-hu/bonus-hu-program címen olvasható.

Pályázati felhívások

Pályázati felhívások
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Pályázati felhívások

The European Venture Contest Award 2008

Pályázhatnak azok a cégek, melyek
- megalapított magáncégek – nem projektek, tervek, ötletek,
- átütő technológiai vagy szolgáltatásbeli innovációval rendelkeznek,
- nemzetközi ambícióval és potenciállal rendelkeznek (hogy megváltoztassák az ipart és a piacot),
- kapcsolatban vannak Európával (elhelyezkedés, alapítók, tőke, terjeszkedési tervek).

Értékelési szempontok:
- üzleti potenciál,
- csapatmunka,
- termék/technológia érdemei,
- versenyhelyzet,
- beruházás vagy együttműködés,
- a cég profiljának minősége,
- a cég prezentációjának minősége.

Jelentkezési határidő: október 19. A középdöntőt november 20-án, Prágában tartják. Az itt legkiemelkedőbbnek
bizonyuló 10 vállalat jogot nyer a december 1-2-án, Düsseldorfban megrendezésre kerülő European Venture
Summiton való részvételre, kiállítóként.

A döntőre, ahol a győztes díja 90 000 euró lesz, decemberben, Barcelonában kerül majd sor.

További információ: www.e-unlimited .com/events/p200260/overview.asp


