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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. Ábrahám László Választmányi tag NI Hungária Software és Hardware Kft.
4031 Debrecen, Határ út 1/a

Cégvezető 52/515-
410

52/515-
970

dr. Bárdos Krisztina Választmányi tag Iparfejlesztési Közalapítvány
1063 Budapest, Munkácsy M. u. 16.

Ügyvezető igazgató 312-2213 332-0787

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. Dimény Judit Választmányi tag Szent István Egyetem, Mezőgazdaság- és Környezet-
tudományi Kar, Kertészeti Technológiai Tanszék
2103 Gödöllő, Páter K. u. 1.

Tanszékvezető 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. Simig Gyula Választmányi tag EGIS Gyógyszergyár Nyrt.
1106 Budapest, Keresztúri út 30-38.

Kutatási igazgató 265-5504 265-5505

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 szöv etség elnöke Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai
Parkok Egyesület
1012 Budapest, Attila út 123.

Elnök 201-7954 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 Szövetsé-
ge
1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Elnök 488-2037 375-7982

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

Elnök 467-0236 467-0236

Oláh László Társult szövetség elnöke Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület
1071 Budapest, Városligeti fasor 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. 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-Szervez ő 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

Szépvölgyi Ákos Közép-dunántúli Regionális
Képviselet igazgatója

Közép-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség
Nonprofit Kft.
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 113.

Ügyvezető Igazgató 20/384-
4472

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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Magyar Innovációs
Szövetség

A 18. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY DÍJÁTADÓ ÜNNEPSÉGE

A Magyar Innovációs Szövetség 2009. június 11-én, 11 órakor tartja a 18. Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny díjátadó ünnepségét a Millenáris Park, Csodák Palotája épületében
(1024 Budapest, Fény u. 20-22.).

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait Dr. Sólyom László , köztársasági
elnök és Dr. Pálinkás József , a Magyar Tudományos Akadémia elnöke adja át. A díjak átadásában köz-
reműködnek a Puskás Tivadar Közalapítvány, az Ericsson Magyarország, a Magyar Szabadalmi Hivatal, a
Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége, a Siemens Zrt. és az EGIS Nyrt. vezető beosz-
tású képviselői is.

Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny legjobb, leglátványosabb pályamunkáit
kétnapos kiállítás keretében tekinthetik meg az érdeklő őd k a Millenáris Parkban, a Csodák Palotájában,
június 11-12-én, 9-17 óra között.

A díjátadáson való részvétel és a kiállítás megtekintése 11-én díjmentes, de előzetes regisztrációhoz
kötött. Részvételi szándékát kérjük, jelezze Szövetségünknél (1036 Budapest, Lajos u. 103.,
innovacio@innovacio.hu, tel.: 453-6572, fax: 240-5625).

Vélemény GOP és KMOP pályázattervezetekről

A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség felkérésére véleményt adott ki a
GOP/KMOP 1.1.1 (Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása), GOP/KMOP 1.1.2 (Kutatás-
fejlesztési központok fejlesztése) és a GOP
1.3.2/KMOP 1.1.5 (Vállalati kutatás-fejlesztési kapaci-
tás erősítése) pályázattervezetekről.

Részlet az állásfoglalásból:
GOP/KMOP 1.1.1 (Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása)
„...A pályázatnál lényegében csak azok érhetik el a mi-
nimális 60 pontot, akik nemzetközileg is új, a végfel-
használóknak és a kutató-fejlesztő közösségnek is újat
alkotnak, és mindezt a húzóágazatok valamelyikében
teszik. Ezáltal a KKV-k pályázási esélyei minimálisak. A
Magyar Innovációs Szövetség szerint nem csak azokat
érdemes támogatni, akik ezeknek a nagyon magas
igényeknek megfelelnek...”

A vélemény teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) Aktuális rovatában olvasható Szö-
vetségünk állásfoglalásai között.

A TÁMOP 3.1.1.-2.1. program Tanácsadó Testületé-
nek ülése

A hazai oktatásügyi K+F+I rendszert és fejlesztési lehe-
tőségeit vizsgáló TÁMOP 3.1.1.-2.1. program Tanács-
adó Testületének 2009. május 18-i első ülése az elő-
irányzott kutatások tervezetét vitatta meg és fogadta el,
Budapesten, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben.

A Tanács munkájában Szövetségünk részéről dr.
Papanek Gábor, FB-elnök vesz részt.

A tervbe vett kutatást nemzetközi összehasonlítás,
valamint öt ágazati és két szervezeti esettanulmány
fogja megalapozni, majd a résztvevők elkészítik a szek-
tor tudástérképét, elemzik a K+F kapacitásokat és
megvizsgálják a K+F+I rendszer korszerűsítésének ten-
nivalóit, és országunk részvételi lehetőségeit az OECD-
nek a témára vonatkozó kutatásában. Az összegző
tanulmány 2010 őszére készül el.

Innovációs Nagyvállalati Klub

2009. május 25-én találkozót szervezett az Innovációs
Nagyvállalati Klub Budapesten, a Makadám Mérnök
Klubban.

A szakmai programban Elter József, a Paksi Atom-
erőmű Zrt fejlesztési igazgatója és Valaska József, a
Mátrai Erőmű Zrt igazgatóságának elnöke ismertették
cégeik innovációs tevékenységét. A résztvevők az ülés
után a beszélgetést kötetlen formában folytatták, büfé-
vacsorával egybekötve.

Kinőni Magyarországot III. – Válságkezelés innováció-
val

A Heti Válasz megrendezte harmadik innovációs konfe-
renciáját „Kinőni Magyarországot III. – Válságkezelés
innovációval” címmel, a Magyar Tudományos Akadémia
és a Magyar Innovációs Szövetség szakmai támogatá-
sával, május 20-án, az MTA székházában.

A konferencia négy szekcióban zajlott,
- az elsőben a nemzeti innovációs rendszer átalakítá-

sáról,
- a másodikban a vállalati innováció támogatási lehe-

tőségeiről,
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- a harmadikban az oktatás és az innováció kapcsola-
táról,

- a negyedikben pedig a kutatás-fejlesztés finanszíro-
zási kérdéseiről

esett szó.

Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszte-
letbeli elnöke, a konferencia moderátora először Pálin-
kás Józsefnek adott szót, aki arra figyelmeztetett, hogy
az innováció hazai intézményi hálózatában zűrzavar
uralkodik, és a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
pályázati rendszere nem mentes a korrupciótól. El-
mondta, hogy egy kutató töredékét keresi annak a
pénznek, amit egy-egy pályázatíró cég kap. Mindaddig
szükség lesz pályázatíró cégekre, amíg nem teszik sok-
kal egyszerűbbé a pályázatokat. Ma az a helyzet ugyan-
is, hogy gyakran előnyhöz jut az a pályázó, aki jól ismeri
a pályázatíró céget és kapcsolatait.

Csopaki Gyula, az NKTH elnöke visszautasította a pá-
lyázati rendszert ért vádakat, mint mondta: „az NKTH-
nál nincs lehetőség a korrupcióra, és nincs is táptalaja.
Az egész rendszer átlátható és ellenőrizhető, és látvá-
nyos eredményeket mutattak fel abban is, hogy inkasz-
szóval visszaszerezzenek olyan kiosztott pénzeket, ame-
lyeket nem a győztes pályázatban meghatározott célok-
ra költöttek.”

Pálinkás József, az MTA elnöke a konferencián el-
mondta továbbá, hogy a tudományos élet képviselői
tiltakoznak az ellen a friss törvényjavaslat ellen, amelyet
a napokban Magyar Bálint, volt oktatási miniszter ter-
jesztett az Országgyűlés elé, miszerint a 12 évfolyamos
iskolákban csak hetediktől legyenek tantárgyak, addig az
alapkészségeket fejesszék az iskolákban. Az Akadémia
elnöke szerint elfogadhatatlan, hogy csak hetedik osz-
tálytól tanítsanak, mondjuk matematikát.

Bogsch Erik, a Richter Gedeon Nyrt. vezérigazgatója
cégük innovációs filozófiájáról és terveiről beszélt. Két
éve működik az a kémiai kutatóközpont, amelyre 9 milli-
árd forintot költöttek, és már tervezik Debrecenben azt
a biotechnológiai üzemet (15 milliárdos beruházás),
amely 2012-re száztíz kutatónak adhat majd új munka-
helyet.

Manherz Károly, az Oktatási és Kulturális Minisztérium
felsőoktatási és tudományos szakállamtitkára előadása
előtt Pakucs János a középfokú természettudományos
oktatásról szólt, hiszen annak minősége nagyban befo-
lyásolja a felsőoktatás színvonalát is. Manherz Károly
elmondta, az, hogy mely tantárgyakból legyen kötelező
az érettségi, illetve az emelt szintű érettségi létjogosult-
sága, amúgy is vita tárgya. Már az is fontos lépés, hogy
2012-től a felvételin kötelező lesz a diákok hozott pont-
számába beleszámítani egy természettudományos
tárgyból elért eredményt.

Török Ádám, a BME és a Pannon Egyetem professzora
a magyar felsőoktatás színvonalának mérési lehetősége-
iről, köztük az évenként megjelenő egyetemi rangsorok-
ról tartott előadást. Magyarországon elsőként a Heti
Válasz jelentetett meg egyetemi rangsort 2005-ben a
CEMI kutatásaira alapozva, a rangsorok kialakításának
módszertana azóta is vita tárgya. Az egyik legnagyobb
probléma, hogy a magyar rangsorok inkább az oktatási
mutatókat hangsúlyozzák, a nemzetköziek pedig inkább
a K+F mutatókat, és a hazai számítási kritériumok nin-

csenek összhangban a honi egyetemi-főiskolai
akkreditációs rendszerrel. Bendzsel Miklós, az MSZH
elnöke többek között azt mutatta be számokkal alátá-
masztva, hogy évről évre csökken a találmányok száma.

Legélesebben talán Chikán Attila fogalmazott, aki fel-
hívta a figyelmet arra, hogy jelenleg csúszunk lefelé az
európai ranglétrán a versenyképességben, a termelé-
kenységben, a finanszírozásban, ezért radikális kutatás-
és oktatáspolitikai fordulatot sürgetett. Nagy károkat
okozott az is, hogy az utóbbi években minden kormány
fontosnak tartotta, hogy legalább egyszer, de inkább
kétszer átalakítsa a K+F intézményi rendszerét.

A konferencián elhangzott előadások letölthetőek inno-
vációs portálunkról (www.innovacio.hu).

Bánki Donát Jubileumi Díj

Választmányi tagunk, Dr. Palkovics László , a Knorr-
Bremse Fékrendszerek Kft. fejlesztési igazgatója Bánki
Donát Jubileumi Díjat kapott „A műszaki alkotómunká-
ért” kategóriában. Az ünnepélyes díjátadásra 2009.
május 15-én került sor a Parlamentben, a Magyar
Műszaki Értelmiség Napja rendezvénysorozat kereté-
ben.

Bolyai-díj

2009. május 24-én, a Nemzeti Színházban került sor a
Bolyai-díj ünnepélyes átadására. A magyar tudomány
legmagasabb értékű elismerését Sólyom László, köz-
társasági elnök adta át Ritoók Zsigmond, ókorkutató-
nak. A díjazottat Bajnai Gordon, miniszterelnök is kö-
szöntötte. Az elismeréssel 100 ezer eurós pénzjutalom
is jár.

Ritoók Zsigmond akadémikus az ELTE Bölcsészettudo-
mányi Karának emeritus professzora. A kutató az ókor-
tudományon belül az antik irodalommal és esztétikával,
a korai görög epikával és drámával foglalkozik elsősor-
ban.

A kétévente (idén ötödször) odaítélt díj sorsáról 15 tagú
bizottság döntött. A Bolyai-díj kuratóriumának elnöke
Szabó Gábor, Szövetségünk elnöke.

Pungor Ernő Asztaltársaság

2009. május 27-én megalakult a Pungor Ernő Asztal-
társaság. A hat alapítói közé tartozik – civil kezdemé-
nyezőként – Pakucs János (aMagyar InnovációsSzö-
vetség tiszteletbeli elnöke) és Závodszky Péter (a Ma-
gyar Innovációs Alapítvány elnöke, az MTA Enzimológiai
Intézetének igazgatója) is.

Az asztaltársaság tagjainak célja szakmai tekintélyük
latba vetésével közösen munkálkodni a magyar szellemi
értékek, az innováció, a műszaki és természettudomá-
nyos alkotások létrehozása, érvényre jutása, megisme-
rése és hasznosulása érdekében. Feladatuknak tekintik
a mindenkori kormányzati döntéshozók és a gazdasági
élet prominens szereplőinek meggyőzését, az ország
szellemi potenciáljának növelése érdekében.
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A CHIC Kht. taggyűlése

2009. május 29-én tartotta taggyűlését budaörsi
székhelyén tagintézményünk, a CHIC Közép-
Magyarországi Innovációs Központ Kht. Polgárné
Májer Ildikó, ügyvezető igazgató beszámolt a CHIC
2008. évi tevékenységéről, a tulajdonosok a beszá-
molót és a közhasznúsági jelentést egyhangúlag elfo-
gadták. A tagok a 2009. évi üzleti tervet is megvitat-
ták és elfogadták. Az ülésen a Magyar Innovációs
Szövetséget mint tulajdonost dr. Antos László , ügy-
vezető igazgató képviselte.

Az MTA Ipar- és Vállalatgazdasági, illetve Statisztikai
Bizottsága együttes ülése

2009. május 18-án, az MTA Ipar- és Vállalatgazda-
sági, illetve Statisztikai Bizottsága együttes ülésen
vitatta meg az innovációs statisztika időszerű kérdé-
seit Budapesten, a Központi Statisztikai Hivatal épü-
letében. Az előadó, Szunyogh Zsuzsa, és a felkért
hozzászólók, Bakács András, dr. Borsi Balázs és
Némethné Pál Katalin egybehangzóan emelték ki a
KSH jelentős adatgyűjtési erőfeszítéseit és az adat-
bázisnak ezek nyomán az elmúlt években elért komoly
gazdagodását.

Ugyanakkor jelezték, hogy a témakörben összeállt adat-
bázisból még a kötelező uniós adatszolgáltatás teljes
körű teljesítésére sincs mód, s jelentős irányítószervi,
illetve kutatói igények is kielégítetlenül maradnak. A
gondokat elsősorban az innovációs statisztikát felhasz-
náló intézményekkel kialakított, a jelenleginél szorosabb
együttműködéssel lehetne megoldani.

Veszprémben és Pécsett népszerűsítette a tudo-
mányt a THE-program

A Magyar Innovációs Szövetség THE – Tudományos
Hasznos Emberi programja országjáró sorozatában
középiskolákat látogat meg a műszaki és természettu-
dományok népszerűsítése céljából. Az előadásokat és a
már hagyományos kísérlet-bemutatót május 12-én a
veszprémi Lovassy László Gimnáziumban, május 19-én
a pécsi Leöwey Klára Gimnáziumban tekinthették meg a
diákok és tanáraik. Mindkét helyszínen közel 300 diák
vett részt a programon, melyet Bartók Marcell, a
program vezetője nyitott meg.

Veszprémben Dr. Mészáros Ernő, akadémikus által
megtartott előadás nyitotta a szakmai programot „A
levegő és a földi élet” címmel, majd Takács Péter, a
Balatoni Limnológiai Kutatóintézet fiatal kutatója beszélt
a balatoni vízgyűjtő halállományairól. A következő elő-
adást Rónaszéki Balázs tartotta az Audi képviseleté-
ben, mely során ismertette az Audi technológiai innová-
cióit és bemutatta, hogy milyen távlatokat és lehetősé-
geket kínál (a megfelelő felsőoktatási tanulmányok el-
végzése után) a régió egyik legnagyobb vállalata a fiata-
lok számára. Végezetül Gombás Kornél, a Pannon
Egyetem GTK Hallgatói Önkormányzatának elnöke adott
rövid ízelítőt az intézmény tudományos és szabadidős
életéből.

Pécsett Dr. Dóczi Tamás , akadémikus „Mi a sugárse-
bészet?” című előadását és Dr. Teszlák Péter , a PTE
Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet fiatal kutatója
„Szőlőgénbank Pécsett” című előadását hallgathatták
meg a diákok. A nagyvállalatok részéről ezúttal Geszler
József, a Siemens munkatársa beszélt az innovatív
technológiák mindennapi használatáról. Az előadásokat
Müller Csaba (HÖK elnök, Pécsi Tudományegyetem
Természettudományi Kar) zárta, aki a pécsi egyetemi
életről és tanulmányi lehetőségekről számolt be.

Mindkét helyszínen az előadások között és végén látvá-
nyos természettudományos kísérletek tették még érde-
kesebbé, színesebbé a programot, nagy sikert aratva a
diákok és tanáraik körében.

A Tudományos Újságírók Klubjának tihanyi szeminári-
uma

A Tudományos Újságírók Klubja ez évi, május 22-23-án
megrendezett tihanyi szemináriumának fő témája a
hazai kutatás-fejlesztés és innováció volt. A plenáris
ülésen részt vett és előadást tartott Pakucs János, a
Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, Nyíri
Lajos, innovációs szakértő, korábbi OMFB elnök, vala-
mint a rendezvénynek helyszínt adó MTA Balatoni
Limnológiai kutatóintézetének igazgatója, Bíró Péter,
akadémikus.

Az előadók kiemelték, hogy egy jobb, sikeres és élhető
Magyarország érdekében, hazánknak célul kell kitűznie,
hogy jelentős európai innovációs tényezővé váljon, ami-
nek meg kell teremteni kormányzati szinten is a hátte-
rét és hatékonyan működő stabil intézményrendszerét.

Hangsúlyozták, hogy sajnálatos és hibás lépés volt az,
hogy felszámolták a tudomány és az innováció miniszteri
szintű képviseletét a kormányban, annak ellenére, hogy
a jelen gazdasági válságból kivezető erőfeszítések sikere
meghatározó részben az átfogó nemzeti innovációs
politikán múlik.

Bíró Péter ismételten megfontolandónak tartotta, hogy
azok az erőfeszítések, amelyek napjainkban a balatoni
turizmus ágazatának sikerét és jelentős bevételeit
eredményezik, valamilyen módon, akár csak néhány
ezrelékében is, de jelenjen meg a Balaton-kutatás tá-
mogatásában.
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Siker kulcsa az innováció

2009. május 20-án a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network
szervezésében, „Siker kulcsa az innováció” címmel fél-
napos konferenciát tartottak kkv-k számára Székesfe-
hérváron, a Gazdaság Házában.

A rendezvény célja az volt, hogy a vállalkozások átfogó
képet kapjanak az innováció szükségességéről, a szük-
séges ismeretekről, illetve ezek megszerzésének lehe-
tőségéről. A MISZ részéről Deme Gábor, alelnök tar-
tott előadás a KKV-kat érintő innovációs kérdésekről,
gyakorlati tanácsokat is adva.

A rendezvényen ünnepélyes keretek között együttműkö-
dési megállapodás aláírására került sor a kamara és a
régió tudáshordozó intézményei között, valamint meg-
hirdették a Fejér Megyei és Közép-dunántúli Regionális
Minőségi Díj 2009 Pályázatot is.

INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht.

Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht.
2009. május 26-án tartotta Győrben a 2008. évet
lezáró, mérlegelfogadó taggyűlését. A taggyűlésen a
Magyar Innovációs Szövetséget mint tulajdonost dr.
Antos László, ügyvezető igazgató képviselte. A taggyű-
lési beszámolóból kitűnik, hogy az INNONET működése
stabil, az alaptevékenységből származó bérleti bevételek
mellett jelentősek a projekttámogatások és a szakértői
tevékenységekből származó bevételek is. Emellett az
INNONET jelentős hazai és határon átnyúló kapcsolat-
rendszert épített ki. Jelenleg is több közös projektben
vesz részt, elsősorban a CENTROPE (magyar-osztrák-
szlovák-cseh) határrégióban.

A taggyűlés újra Budavári Lászlót választotta meg
további 5 évre a társaság ügyvezető igazgatójának, aki
a MISZ regionális igazgatói posztját is betölti.

Az elkövetkezendő időszak egyik legnagyobb kihívása a
TECHNONET Autóipari Technológia Kompetencia Köz-
pont létrehozása lesz. A TECHNONET infrastruktúrával
a jelenlegi terület kétszeresére bővül. Az elsődleges cél
osztott technológiai kompetencia szolgáltatások nyújtá-
sa lesz a régió innovatív kis-, és középvállalkozásai szá-
mára.

Gyakorlat, innovációs és kreativitás az Észak-Alföldön

A Kreativitás és Innováció Európai Évéhez kapcsolódó-
an, 2009. május 22-23-án a „Gyakorlat, innováció és
kreativitás az Észak-Alföldön” elnevezésű rendezvényt
régiós szereplők összefogásának eredményeként szer-
vezték meg az INNOVA Észak–Alföld Regionális Fejlesz-
tési és Innovációs Ügynökség koordinálásával, Debre-
cenben. A cél egy átfogó rendezvénysorozat szervezése
volt, amely az Észak-alföldi régió hagyományos, innovatív
és kreatív értékeire hívta fel a szakmai és a nagyközön-
ség figyelmét.

Május 22-én került megrendezésre az V. Regionális
Innovációs Konferencia a Debreceni Egyetemen, az
Élettudományi Központban. Ennek keretében bemutat-
ták a régióban található kutatás, fejlesztés és innováci-

óhoz kapcsolódó jó gyakorlatokat, projekteket, cégeket,
elsősorban az innovációban és kutatás-fejlesztésben
érdekelt szakmai közönség számára.

Május 23-án, két helyszínen, két rendezvényen mutat-
ták be az Észak-Alföldi Régió két arcát. A „Régió Napja”
a debreceni főtéren, a „Kreatív Nap” a Modemben
várta az érdeklődőket. A két nap alatt ingyenesen meg-
tekinthető volt a Csodák Palotája Utazó Kiállítás és a
Magyar Formatervezési Díj 2008-as díjazottjaiból ren-
dezett kiállítás a Modemben. Ezt, a két nap alatt négy-
ezer látogató nézte meg és a felnőttek is örömmel
próbálták ki az érdekes játékokat gyermekeikkel együtt.

A Kreatív Napon Lego robot programozási verseny
bonyolítottak le középiskolások számára a National
Instruments segítségével, melynek nyertese, a Szolnoki
Műszaki Szakközép- és Szakiskola Pálfy János Műszer-
ipari és Vegyipari Tagintézményből érkező „A – Team”
csapat (Kocsis Viktor, Vágó Tamás, Süveges Tamás,
Fejes Roland, Kiszel Márton; felkészítő tanáruk Tóth
Tivadar) lett.

Átadásra került az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fej-
lesztési és Innovációs Ügynökség által meghirdetett
Észak-Alföldi Fiatal Feltaláló és Fiatal Kreatív Díjak is. A
Fiatal Feltalálói Díj első helyezettje Ladik Szabolcs Vik-
tor (Menekítő Robot); második helyezettje Gyöngyösi
Tamás (Blind Navigator) és harmadik helyezettje Varga
Dániel Gyula (Grafitceruzabél) lett. A Fiatal Kreatív
Különdíjat Keczán E. Mariann, a Debreceni Egyetem
másodéves hallgatója vihette haza tűzzománc alkotásai
révén, melyekkel a mai fiatalok 21. századi világképét
mutatta be.

A programot érdekes fizikai kísérletek, panelbeszélgetés
fiatal kutatókkal, kutató fiatalokkal, valamint freestyle
sportbemutató színesítette. A napot végül az
Óperentzia és a Skafunderz együttes koncertjei zárták a
MODEM Belső Kertjében.

Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs
és Informatikai Munkabizottsága

Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Innovációs
és Informatikai Munkabizottsága 2009. május 26-án
Debrecenben, az ÉARFÜ Kht. székházában tartotta
soros ülését. Dr. Debreczeni Ferenc, az ÉARFÜ
Nonprofit Kft. igazgatójának előterjesztésében megvitat-
ták az Észak Alföldi Operatív Program 2009-2010-es
Akciótervének módosításával és a regionális tervezést
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segítő stratégiai fókusztanulmányok elkészítésével kap-
csolatos kérdéseket.

Ezután Dr. Grasselli Norbert , az INNOVA Nonprofit
Kft. igazgatója számolt be az INNOVA Nonprofit Kft.
2008. évi tevékenységéről. A résztvevők két előadást is
meghallgathattak: Dr. Láczay Magdolna a humánerő-
forrás és az innováció összefüggéseiről, Dr. Harangozó
István, a MISZ regionális igazgatója pedig a regionális
innovációs rendszer szükségességéről és kiépítésének
aktuális feladatairól beszélt.

INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Innová-
ciós Ügynökség Nonprofit Kft.

Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és Inno-
vációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. május 27-én
tartotta meg taggyűlését Debrecenben, az ÉARFÜ Kht.
székházában.

Dr. Grasselli Norbert , ügyvezető terjesztette a részt-
vevők elé az INNOVA Észak-Alföld Nonprofit Kft. 2008.
évi beszámolóját, 2009. évi üzleti tervét, illetve az ügy-
vezető 2008. évi jutalmának és 2009. évi díjazásának
megállapítását. Tárgyaltak Rinyu László, FEB elnök
lemondásáról, új FEB elnök kinevezéséről és az ügyveze-
tő igazgató megbízási szerződésének munkaszerződés-
re módosításáról is.

A tulajdonosok 87 %-a jelent meg, köztük a MISZ képvi-
seletében Dr. Harangozó István , regionális igazgató. A
megjelentek az előterjesztéseket néhány módosítással
elfogadták. Nagyra értékelték, hogy a szervezet képes
dinamikusan növelni nemcsak a tevékenységi körét,
hanem a bevételeit is. A tulajdonosok így bizakodnak
abban, hogy az állami támogatás esetleges csökkenése
sem okozhat jelentős törést a régió innovációs hálóza-
tának erősebbé és szorosabbá tétele folyamatában.

Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia

A Nagybányai Északi Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola
szervezésében a 8. Nemzetközi Multidiszciplináris Kon-
ferenciát, 2009. május 21-22-én, a Nyíregyházi Főisko-
lán tartották.

A konferencián hat országból 111 társelőadótól, 66
dolgozatot mutattak be a legkülönbözőbb szakterületről.
Dr. Siposs István, Szövetségünk regionális igazgatója
Innovation’s Human Resources című előadásában az
innováció szűk keresztmetszetét jelentő szakemberhi-
ányról és köz- és felsőoktatásunk égető problémáiról
beszélt, hangsúlyozva a gyors és halaszthatatlan intéz-
kedések szükségességét.

A Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának VII.
nemzetközi konferenciája

2009. május 19-20-án, Lillafüreden került megrende-
zésre a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának
VII. nemzetközi konferenciája. A rendezvény résztvevői
öt szekcióban több mint száz előadást hallgattak és
vitattak meg: egyrészt a hazai gazdaság válságából való
kivezető utat keresték, másrészt szakterületük elvi és
módszertani fejlődésének időszerű kérdéseit elemezték.

A fő témakörök a management jövője, a magyar ver-
senyképesség, a regionális fejlődés, az üzleti stratégia
és marketing, valamint a globalizáció és a tudásgazda-
ság voltak. Az előadók és hozzászólók egyetértettek
abban, hogy gazdaságunk csak sokoldalú erőfeszítések-
kel, erőteljes munkára ösztönzéssel, a bürokrácia radi-
kális csökkentésével és a gazdaság etikai állapotának
érdemi javításával vezethető ki a jelenlegi válságból.

A rendezvényen Szövetségünket dr. Papanek Gábor,
FB-elnök képviselte, a gyorsan fejlődő kkv-król tartott
előadással.

Innovációs Menedzserképzés e-learning tanfolyam

Folyamatosan lehet jelentkezni a Magyar Innovációs
Szövetség és az INNOSTART Alapítvány közös “INNO-
VÁCIÓS MENEDZSERKÉPZÉS” e-Learning tanfolyamára,
amely az innovációs folyamatokat irányítók részére nyújt
hasznos, nélkülözhetetlen ismereteket.

Minden hallgatónak 3 hónapja van a 3 nagy tananyag-
rész elsajátítására és az elektronikus vizsga letételére.
A sikeresen levizsgázott hallgatók elektronikus oklevelet
kapnak a tanfolyam sikeres elvégzéséről.

A képzés díja: 18.000 Ft + ÁFA.

A tandíj magába foglalja az e-learning tanfolyam elvég-
zését, a vizsgákat, az oklevelet, valamint a dr. Pakucs
János és dr. Papanek Gábor által szerkesztett „Az
innovációs folyamatok szervezése” című szakkönyvet,
amelyet postán kap meg a résztvevő.

A résztvevők INNOSTART honlapján (www.innostart.hu)
regisztrálhatnak a képzésre.

További részletes tájékoztatás kérhető Kozma Ibolya,
irodavezetőtől (tel: 1/382-1505, vagy ibo-
lya.kozma@innostart.hu)

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

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség közleménye az ÁFA
emeléssel kapcsolatban:
Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb tör-
vények módosításáról szóló 2009. évi XXXV. törvény
értelmében a jelenleg nyitott és a jövőben kiírásra kerü-
lő tervezési és pályázati felhívások esetében azt javasol-
juk, hogy a projekt megvalósítás ütemezésének ismere-
tében az ÁFÁ-val érintett, és 2009. június 30-át követő
teljesítési dátumú termék- és szolgáltatás-beszerzések
esetében a pályázó tervezzen az emelt mértékű áfával.

Aki rendelkezik már aláírt támogatási szerződéssel,
vagy támogatói döntéssel, vagy pályázatát már benyúj-
totta, annak esetében a benyújtott és/vagy elfogadott
költségvetés keretei irányadóak. Az ÁFÁ-ra vonatkozó

Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ
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elszámolhatósági szabályok nem változnak, tehát a
benyújtott, 2009. június 30. utáni teljesítési dátumú
számlák a megemelt áfa összegével elszámolhatóak.

Az NFÜ vizsgálja annak objektív feltételeit, hogy a kizáró-
lag az ÁFA emeléséből adódó elszámolható projektkölt-
ség-növekmény ellentételezésére milyen lehetőségek
adódnak. Ehhez kormányzati szintű döntés szükséges,
melynek előkészítése folyamatban van.

Vállalkozás és innováció kockázati tőkével – konferen-
cia az Európai KKV Hét keretében

Az INNOSTART által működtetett Első Magyar Üzleti
Angyal Hálózat a Magyar Kockázati és Magántőke
Egyesülettel együttműködve, mintegy ötven fő részvéte-
lével rendezte meg konferenciáját 2009. május 7-én, a
Vista Rendezvényközpontban, ahol az előadások a ha-
gyományos kockázatitőke-piac különböző szereplőit és
területeit mutatták be. Az Európai KKV Hét keretében
lezajlott eseményen magyar és angol nyelvű, gyakorlati-
as előadásokat hallhattak a jelenlévő vállalkozók, ta-
nácsadók és befektetők.

A megjelenteket elsőként Pongorné dr. Csákvári Mari-
anna, az INNOSTART igazgatója köszöntötte, aki ki-
emelte, hogy az innováció, a folyamatos megújulás a
vállalkozások versenyképességének egyik kulcstényezője.
A társszervező Magyar Kockázati és Magántőke Egye-
sület nevében Gömbös Natália, ügyvezető titkár üdvö-
zölte a résztvevőket, majd ismertette azokat az eszkö-
zöket, lehetőségeket, amelyekkel az egyesület a vállal-
kozások tőkebevonási munkáját elő kívánja segíteni.

A szakmai program Benke Ákos, a Magyar Vállalkozás-
finanszírozási Zrt, vezérigazgatójának előadásával kez-
dődött. Az MV Zrt. által indított programok célja, hogy
különböző pénzügyi eszközök – hitel, garanciavállalás és
kockázati tőke – kifejlesztésével és biztosításával segít-
sék a hazai kis- és középvállalkozások finanszírozását. A
szakmai körökben csak JEREMIE-programként emlege-
tett Új Magyarország Kockázati Tőke Program első
pályázati fordulója hamarosan zárul, a két tenderen
(Közös Alap, illetve Co-Investment Alap alprogram)
tizenhét, illetve öt alapkezelő indult el. A program vár-
hatóan nagy lökést ad a kockázatitőke-piac fejlődésének.

Dr. Makra Zsolt , az Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat
vezetője előadásában azt hangsúlyozta, hogy a korai
fázisú vállalkozások fejlődését visszafogó ún. tőkerés
megszűntetése komplex eszközök alkalmazását igényli.
Bemutatta az Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat két-
éves tevékenységét, eddigi eredményeit, illetve új kez-
deményezésüket, a Tőkefinanszírozási Szolgáltató
Klasztert.

A téma legismertebb és legelismertebb hazai kutatója,
Dr. Karsai Judit vázolta a kockázatitőke-piac jelenlegi
helyzetét a várható jövőbeli folyamatokat. A rendkívül
alapos statisztika áttekintés során nyilvánvalóvá vált,
hogy a vállalkozások korai életszakaszába a befektetett
tőke mindössze 2-4 %-a áramlik, és a tranzakciók átla-
gos mérete 2004 óta dinamikusan növekszik. A kutató
szerint a világgazdasági válság ideje alatt megnehezül
az ágazat forrásbevonása, a befektetők alkuereje a
vállalkozókkal szemben növekedni fog és a JEREMIE-

program pozitív hatást fejt ki az innovatív cégek finan-
szírozására.

A svájci székhelyű Venture Valuation AG munkatársa,
Kasia Galecka az innovatív vállalkozások értékelésének
módszereit mutatta be a hallgatóságnak. Az előadó a
jelenlévő vállalkozóknak többek között azt hangsúlyozta,
hogy a cég ára és értéke nagyban eltérhet egymástól,
majd a menedzsment és a vállalkozó szerepét emelte ki
a tőkebevonásban és a cégeladásban. Mivel a társaság
nemzeti biotechnológia adatbázisokat is működtet, ezért
egy rövid áttekintést is kapott a hallgatóság a hazai
biotechnológiai szektorról.

A Semmelweis Innovációs Központ mint az esemény
főtámogatója előadóval és önálló standdal képviseltette
magát a konferencián. A 2008 elején útjára indított
Trimarán Üzletfejlesztési Program, amely „a tudomány
nyelvéről a pénz nyelvére fordít”, a maga nemében
egyedülálló Magyarországon. A mintegy százhúsz érté-
kelésen átesett projekt közül mintegy harmincöt sikere-
sen teljesítette a második, ún. üzleti tervezés fázist, és
felkészült a piaci megmérettetésre vagy a tőkebevonás-
ra. A program emellett junior projektmenedzsereket,
valamint tapasztalt mentorokat is hozzárendel a legígé-
retesebb projektekhez, ezzel segítve azok sikeres meg-
valósulását. Dr. Lacza Zsombor a program eredménye-
inek bemutatásán túl a kutatói szféráról is felrajzolt egy
helyzetképet, valamint a fő problémákra megoldási
javaslatokat fogalmazott meg.

A Blogter.com Kft. azon kevés internetes cégek egyike,
melyek sikeresen vontak be kockázati tőkét, amelyet
dinamikus növekedésre használtak fel. Miskolczy Csa-
ba, ügyvezető elsőként értékes gyakorlati tapasztalatait
osztotta meg a konferencia résztvevőivel: milyen ötlet-
tel, milyen stratégia mentén, milyen üzleti modell hasz-
nosításával érték el eddigi sikereiket. Ezt követően a
hazai online induló cégek lehetőségeit hasonlította ösz-
sze az amerikaiakkal, és az itthoni növekedési korlátok
feloldására fogalmazott meg javaslatokat.

Edward Sanborn tapasztalt üzleti angyalként eddigi
sikeres és kevésbé sikeres befektetéseit ismertette a
publikummal. Az egyes tranzakcióknál külön rávilágított
arra, hogy mik voltak a fő döntési tényezők és siker-,
illetve kudarckritériumok. A befektető tapasztalatait,
meglátásait, javaslatait nagy érdeklődéssel fogadta a
hallgatóság.

Az Európai Üzleti Angyal Hálózat 9. éves kongresszu-
sa

2009. április 27-28-án, Madridban tartotta 9. éves
kongresszusát az Európai Üzleti Angyal Hálózat (EBAN).
A rendezvény több mint 280 résztvevője a világ 31
országából érkezett, hogy megvitassa a korai fázisú
kockázatitőke-piacon történt legújabb fejleményeket. A
gazdasági válság miatt a befektetői kockázatvállalás
ösztönzését állították az esemény középpontjába.

A nemzetközi szakemberek megvitatták a korai fázisú
befektetési piacon végbement változásokat, az új alapok
létrehozásának nehézségeit, az üzleti angyal hálóza-
tok/csoportok fenntartható működésének kérdéseit, a
biotechnológiai cégek finanszírozását, és gyakorlott
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üzleti angyalok meséltek sikeres és elbukott befekteté-
seikről.

A kongresszus keretében negyedik alkalommal tartottak
díjátadót, ahol megválasztották az év üzleti angyalát a
német Dr. Cornelius Boersch személyében, ezenkívül
díjakat osztottak az európai korai fázisú alapkezelő csa-
pat, európai üzleti angyal csoport, legjobb határon átíve-
lő ügylet, legjobb üzleti angyal finanszírozást kapott cég,
legjobb kezdeményezés c. kategóriában.

A kongresszussal egyidőben közgyűlést is tartottak,
amelyen Brigitte Baumannt, a Go Beyond alapító ügy-
vezetőjét választották új elnöknek. Az év első felében a
szervezet megnyitotta kapuit a korai fázisú alapkezelők
irányába, hogy elláthassa a teljes európai korai fázisú
kockázatitőke-piac képviseletét. Év elejétől megkezdte
aktív működését dubai-i székhellyel az üzleti angyalok
világszövetsége (World Business Angels Association),
amely öt kontinens szervezeteit tömöríti.

A K+F-munkaerő megőrzésére és fejlesztésére kiírt
pályázatról

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal 2009. már-
ciusában pályázatot hirdetett a K+F-munkaerő megőr-
zésének és fejlesztésének támogatására. A pályázat
céljaira az NKTH 1,6 Mrd Ft-ot különített el a Kutatási
és Technológiai Innovációs Alapból.

A pályázat iránt érdeklődők tájékoztatására rendeztek
információs napon 2009. május 21-én, Budapesten az
NKTH-ban. Dr. Vass Ilona , az NKTH elnökhelyettese
elmondta, hogy különösen a gyártóiparban számos
ágazat kényszerül arra, hogy képzett szakemberektől
váljon meg a válság miatt. Magyarországnak alapvető
érdeke, hogy a közép- és nagyvállalatoktól elbocsátott,
magasan képzett kutatók és fejlesztőmérnökök ne hagy-
ják el az országot, hanem itthon találjanak munkalehe-
tőséget, a tudásuk hasznosuljon.

A közép- és nagyvállalatoktól 2008. szeptember 1. után
elbocsátott, felsőfokú végzettséggel rendelkező szak-
emberek alkalmazásának támogatására kis- és közép-
vállalkozások vagy költségvetési és non-profit kutatóhe-
lyek nyújthatnak be pályázatot. Pályaművek benyújtása
folyamatosan lehetséges a rendelkezésre álló támoga-
tási keret kimerüléséig, illetve 2009. december 31-ig.
További információ: www.nkth.gov.hu/kf-munkaero

„Innocsekk Plusz” Program

A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal által meg-
hirdetett „Innocsekk Plusz” Program a regionális inno-
váció támogatására jött létre. A felhívás meghirdetése
óta mintegy 90 pályaművet tartott támogatásra érde-
mesnek az NKTH, közel 2 Mrd forint értékben.

A nyertes pályázatok között jelenleg villamosipari, szá-
mítástechnikai, informatikai, orvostudományi szakterüle-

teken tervezett fejlesztések megvalósítása szerepel. Az
NKTH a támogatást elnyert projekteket a lezárásuk
után is nyomon követi, az összegyűjtött tapasztalatokat
felhasználva pedig törekszik a pályázati programot haté-
konyabbá, egyszerűbbé tenni.

Magáról az Innocsekk Plusz Program sikerességéről
nem csak a nyertes projektek nyomon követése útján
szerez az NKTH információt. A 2005-ben meghirdetett,
már lezárt Innocsekk és a jelenleg nyitott Innocsekk
Plusz programot 2009. május 5-én EU-s szakértők is
véleményezték. Ezzel együtt bemutatták a Hollandiában
és Belgiumban bevált saját támogatási rendszerüket,
és javaslatot tettek az úgynevezett voucher („kutatási
utalvány”) típusú támogatás bevezetésére.

Az NKTH tervei között szerepel hasonló támogatási
lehetőség bevezetése az Innocsekk Plusz Programban.
Az új rendszerben pontosan definiálható szolgáltatások
megrendelésére elsősorban KKV-k vehetnének igénybe
kisebb, maximum 1 millió Ft összegű támogatásokat,
melyet egyszerűsített adminisztrációval kapnának meg a
vállalkozások. Számukra a pályázati ciklus időigénye
jelentősen rövidül, tekintve, hogy mindössze 1-2 oldalas
regisztrációs űrlapot kell kitölteniük, valamint a döntési
folyamat is gyors. Ezzel a megoldással az NKTH hozzá-
járul egyrészt az innovációban érdekelt, meglévő és
potenciális partnerek hatékonyabb feltérképezéséhez,
eléréséhez, másrészt az innovációs tevékenységek
gyors támogatásához.

A finn vállalatok külföldre viszik a K+F-et

A finn Munkaügyi és Gazdasági Minisztérium megbízá-
sából a Pricewaterhouse Coopers (PwC), együttműkö-
désben a ZEF Solutions vállalattal tanulmányt készített
„Innovating through the downturn” címmel. A tanulmány
célja az volt, hogy megvizsgálja, hogyan fognak reagálni
a finn vállalatok a világméretű válság kihívásaira, mikép-
pen változik meg a vállalatok innovációs tevékenysége,
K+F ráfordítása.

A kérdőíves felmérés kérdéseit az alábbi csoportokra
osztották:
- innovációs környezet,
- innovációs stratégia,
- innováció- és technológiapolitika.

A megkérdezettek az alábbi három körbe tartozó válla-
latvezetők voltak:
- a száz legnagyobb finn vállalat,
- a száz K+F-re legtöbb pénzt fordító finn vállalat,
- kétszáz innovatív, leginkább a technológiai iparban

működő kis- és közepes vállalkozás.

A jelentés a jelenlegi helyzet elemzése alapján előrejel-
zést is vázol fel a következő kettő évre. Eszerint a finn
vállalatok növekvő mértékben viszik K+F tevékenységü-
ket külföldre. Napjainkban a vállalatok ilyen jellegű ki-
adásainak még 55 %-a történik Finnországban, azon-
ban két éven belül ez az arány akár 10 %-kal is csök-
kenhet.
A jelentés elkészítését irányító Jani Saarinen, a PwC
innovációs szakértője szerint a jelentős arányú csökke-
nés még nem jelenti feltétlenül azt, hogy abszolút ér-
tékben is visszaesne a K+F tevékenységre Finnországon
belül fordított vállalati kiadások összege. Még az is

Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal
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elképzelhető, hogy nem csupán szinten marad, de nö-
vekedni is fog. A szakértő értelmezése szerint nincs
komoly veszélye annak, hogy emiatt kezdene el növe-
kedni a munkanélküliség ezen a területen.

A jelentés megvizsgálta azt is, hogyan reagálnak az
egyes vállalatok innovációs stratégiái a válságra. Az
egyik legfontosabb, kiemelt figyelmet érdemlő egyedi
reakció az volt, hogy a vállalatok elkezdtek fokozottab-
ban koncentrálni a partnereik valós igényeire. Már nem
elegendő, ha a vállalat általában jól ismeri az ügyfélköre
egészét, hanem minden egyes ügyféllel egyre inkább
szoros kapcsolatot kell kiépíteni és ápolni. A vizsgálat
eredménye azt mutatja, hogy a finn vállalatok végre a
technológia centrikusságukból engedve fokozatosan
piacorientáltabb szemléletet követnek.

A tanulmány megvizsgálta a vállalatok innovációs kör-
nyezetét, és annak egyes fontosabb alkotóelemeinek
jelentőségét is. A megkérdezett vállalatok véleménye
szerint a vállalkozási tevékenységet támogató általáno-
san pozitív környezet az egyik legfontosabb innovációt
serkentő tényező. Ennek jelentősége a következő két
évben még tovább fog növekedni.

Ezen a területen jól észlelhető előrelépést hozott a finn
kormány azon igyekezete, hogy több más lépés mellett
pozitív irányba változtassa meg, azaz növelje az egye-
temisták vállalkozás iránti érdeklődését.

Az innovációpolitika fontos tényezőjeként jelent meg a
fiatal, növekedésben lévő vállalkozások fokozott támoga-
tása. Ennek jelentősége a következő két évben további
teret fog nyerni. A megkérdezett vállalkozások mind a
szerves fejlődés lehetőségeinek kihasználását, mint a
technológia és kutatásbázisú növekedés megvalósítását
nagy és fontos kihívásnak tekintik. Ehhez szerintük új
működési modellek és eszközök is szükségesek.

A jelentés az alábbi címen teljes terjedelmében elérhető
- angolul:
http://www.pwc.com/fi/fin/issues/publ/pwc_innovat
ing_through_the_downturn.pdf

A jelentéssel, annak megállapításaival kapcsolatban
örömmel ad további információkat Jani Saarinen: ja-
ni.saarinen@fi.pwc.com; +358 (0) 50 563 2353

Jelinkó Árpád, TéT attasé, Helsinki

„Gyorsabban, magasabbra, erősebben” – szakmai
ankét

Nagy érdeklődés mellett zajlott le 2009. május 28-án,
a Vista Rendezvényközpontban a Magyar Szabadalmi
Hivatal által szervezett, „Gyorsabban, magasabbra,
erősebben” címmel szervezett szakmai ankét. A mint-
egy nyolcvan érdeklődő nagy figyelemmel hallgatta Dr.
Bendzsel Miklós, elnök megnyitóját, aki rámutatott,
hogy hazánknak a nemzetközi gazdasági versenyben

elért, jelenleg romló pozícióin csak az innovációs folya-
matok erőteljesebb támogatásával javíthatunk.

Ennek érdekében vezetett be az MSZH számos új szol-
gáltatást, amelyeket az ankét során a Hivatal munka-
társai ismertettek. Többek között az MSZH szabadalmi,
valamint védjegy szolgáltatásairól, valamint az ún. „árva
művekkel” kapcsolatos új jogi szabályozásról is szó esett
a tanácskozáson.

dativus 2009 ÓRIÁSSZÓTÁR + KLIKK gyorsszótár
angol-magyar / magyar-angol & dativus 2009
STANDARD angol-magyar / magyar-angol fordítást
segítő programcsomag - Dativus Translator Kft,
2009
Dr. Osman Péter ismertetése

Kiemelkedően hasznos segítő ez a két számítógépen
futó eszköz. A kitűnő dativus Pro 8.4 fordítást segítő
programcsomag kettébontásából születtek úgy, hogy a
két eszköz frissített adatbázisokat tartalmaz, és tovább-
fejlesztett fordítómotort. A kettébontás azt szolgálja,
hogy akinek nincs szüksége a Pro 8.4 teljes eszköztárá-
ra, az külön megvehesse az Óriásszótárat a KLIKK
gyorsszótárral, vagy a fordítást segítő programot. (A
Pro 8.4. mindkettőt tartalmazza, bár az elnevezésében
az Óriásszótár nem jelent meg.) Fontos tudni, hogy e
két eszköz nem is telepíthető más Dativus verziókkal
egyazon számítógépre.

Óriásszótár
Az óriás itt szó szerint értendő: 890.000 szót és kife-
jezést tartalmaz, az általános szókincsen túl szakszótá-
rak - műszaki, jogi, gazdasági, informatikai, orvosi,
biológiai, matematikai és más szakterületek - anyagát
is. Írás, olvasás közben a szótár egyetlen kattintással
indítható az eszköztárba telepített ikonról, írásnál a
kiválasztott szó, kifejezés kimásolható és a saját szöve-
günkbe a vágólapról egyszerűen bemásolható. A feljövő
szócikkek kialakítása kitűnő, nagyon jól áttekinthetőek. A
kifejezések a kulcsszavaikhoz tartozó szócikkekben je-
lennek meg - nagyon megkönnyíti a keresést ugyanak-
kor, hogy egy adott kifejezé sre közvetlenül is rákereshe-
tünk A több szófajba tartozó jelentésű szavaknál meg-
adhatjuk azt a szófajt, amelyben keressük a szó jelenté-
sét. A feljövő szócikkek szófajonként tagoltak, ami gyor-
sítja az áttekintést. A szócikken belül rákeresni is lehet
szavakra, ami jelentős könnyebbséget nyújt a terjedel-
mesebbeknél.

Szubjektív megjegyzés, de a tapasztalatom szerint minél
többet használom ezt a szótárt, annál inkább nélkülöz-
hetetlenné válik, olyan jó segítő. Csupán egyetlen - igaz,
súlyos - panasz lehet rá: miért nincs belőle más nyelve-
ken is.

Dativus KLIKK gyorsszótár és gyorsfordító
A termékismertető szerint ezzel a modullal a fejlesztő
elsősorban azokra a felhasználókra gondolt, akik magas
szinten beszélik az angol nyelvet, és csupán egy-egy
szó, mondat jelentésére kíváncsiak. Elindítása után, ha

Szakirodalom-figyelő
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az olvasott szöveg ablakában maradva az egérkurzorral
ráállunk egy szóra vagy szövegrészre, kattintásra meg-
adja annak fordítását. Fontos szolgáltatása, hogy felis-
meri a ragozott szavak szótövét is.

STANDARD - Moduljai: Fordítóprogram ◙ KLIKK gyors-
szótár és gyorsfordító ◙ Weblapfordító.
Angolról magyarra és magyarról angolra egyaránt el-
végzi komplett mondatok, illetve szövegek fordítását.
Nyelvi bázisa hatalmas: 604 ezer mondatminta, és ez
bővíthető is a fordítási memória segítségével. Pontos és
becsületes a megnevezése a „Fordítást segítő prog-
ramcsomag”: előállít egy többé-kevésbé jó változatot,
amely szükség szerint már könnyedén finomítható.
Nagyon hasznos szolgáltatása egyebek közt a Mondat-
szótárazás elnevezésű funkciója, amelytől a mondat
szavainak fordításához megkaphatjuk a gép által lehet-
ségesnek ítélt szinonimákat. Nagy előnye, hogy egy
adott mondat fordításakor a több szinonimával rendel-
kező szavak összes megfelelőjét felkínálja, hogy a fordító
a szövegkörnyezethez leginkább illő jelentést választhas-
sa ki.

◙ Weblapfordító - ez weblapok fordítását végzi közvetle-
nül az Internet Explorerben, megőrizve a honlap eredeti
formázását. Igaz, néha vidám dolgokat produkál.

Eva Hausten-Bartsch: Ikon - - Vince Kiadó/Taschen,
2009
Dr. Osman Péter ismertetése

„Kijelentjük, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusról készült
szent ikonoknak ugyanúgy kell hódolni és ugyanolyan
tisztelettel kell övezni őket, mint a szent evangéliumi
könyveket. Hiszen amint mindannyian az utóbbi szavai
által nyerünk megváltást, úgy mindannyian, az értelme-
sek és a tudatlanok ugyanúgy lelki hasznot találunk a
színek képi hatásában.” (A 869-870-ben tartott 8.
egyetemes zsinat határozatából - idézet e kötetben.)

Az ikonfestészet az európai művészet egyik kiemelkedő-
en nagyhatású, különleges vonulata. Olyan tartósan
ágyazódik bele ebbe a művészetbe, ahogyan egyetlen
más irányzat sem, hiszen a bizánci kezdetektől a mai
napig élő része annak. Élő abban a vonatkozásban is,
hogy ma is születnek a klasszikus hagyományt híven
követő ilyen alkotások. Ennek a karcsú kötetnek a képe-
iből is egyértelműen ráérzünk e művészeti ág meghatá-
rozó jelentőségű vonásaira, jelesül, hogy az előadás-
módja mindig méltóságteljes, ugyanakkor világosan
érthető üzenetet közvetít, s hogy az ikonokat olyan kor-
talan szépség lengi át, amely első látásra megragadja a
szemlélőt. Tökéletesen a lényegre tapint Hausten-
Bartsch is azzal, hogy az ikonfestészet örök, fennkölt
egyszerűségéről beszél.

A kötet, akárcsak e sorozat többi darabja (az előző
hírlevélben mutattuk be a Római művészetet) hosszabb,
alapos ismertetéssel és elemzéssel szolgáló bevezető
tanulmánnyal indul, amely maga is számos gyönyörű
alkotás képét tartalmazza. Ebből is kidomborodik, hogy
e műfaj társadalmi szerepét tekintve az ikonok sokkal
többet jelentettek, mint esztétikai örömöt okozó alko-
tást. Világosan kinyilvánítja ezt a fenti idézet is, akár-
csak az itt következő: „A szent képekben mintha a
mennyei sátrak tükröződését látnánk, és szent öröm-

mel ujjongunk.” (Bizánci kalendárium - idézet a kötet-
ben).

A tanulmány részletesen bemutatja az ikonfestészet
kialakulását és diadalútját, annak művészettörténetét,
vázolja a teológiai és ideológiai alapjait és hátterét.
Említi annak „nagy háborúját”, a képrombolást, amely-
nek a korai alkotások nagy része áldozatául esett, és az
újbóli legalizálást. Részletesebben beszél az ikonfesté-
szet technikájáról, és annak „regionális” irányzatairól is.

A Bizánci Birodalom nagy innovációja, hogy a művésze-
tet - és benne elsőként az ikonfestészetet - a hatalom-
gyakorlás érdekében folytatott tömegkommunikáció
egyik legfontosabb és leghatékonyabb eszközeként al-
kalmazta. A kötet idézi André Malraux találó szavát, aki
az ikonfestészetet Bizánc hipnózisának nevezte. A képek
feladata volt megjeleníteni az emberek számára a vallás
és az egyház üzenetét - amint később a császárkultu-
szét is (utóbbi szép gyakorlat máig is virágzik).

Nagyon érdekes és tanulságos, amit e tanulmány az
ikonok ábrázolásmódjáról mond: „Az ikonoknak az
ábrázolt szentek jelenlétét helyettesítő szerepére
vonatkozó nézet, valamint hogy az ábrázolásmódjuk
mindenhol és minden hívő számára érthető legyen,
következményekkel járt a művészi ábrázolás formáját
és tartalmát illetően. Az egyház megkívánta a kép és
a ’prototípus’ közötti hasonlóságot, ezért az ikonfes-
tőknek nem volt szabad a sa ját elképzeléseik szerint
megfesteni a szent személyeket és bibliai jeleneteket,
hanem meg kellett őrizniük a hagyományos archetí-
pusokat. Ezeket rajzok és ún. ’festőkönyvek’ segítsé-
gével örökítették tovább.”

A bevezetőt követően az ikonfestészet 36 kiemelkedő
alkotásának képét láthatjuk, és egyenkénti, részletes
bemutatását olvashatjuk.

Alan Greenspan: A zűrzavar kora - Kalandozások az
új világban - 2., bővített kiadás, HVG Könyvek, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

Greenspan 1987 - 2006. között az USA központi bank-
jának szerepét betöltő FED elnökeként a világ egyik
legbefolyásosabb gazdaságpolitikusa volt. Kimagasló
szakmai tekintélyének bizonysága, hogy sokszor pusztán
a nyilatkozataival is befolyásolni tudta a gazdaság mene-
tét. S bár híres a rendkívül óvatos fogalmazásáról, itt
végig világosan és igen érdekesen beszél. Könyve igen
gazdag a szakmai kérdések bemutatásában és elemzé-
sében is, és ezzel a pénzügyek kiemelkedően jó és hite-
les, felsőfokú tankönyveként szolgál.

A második kiadást egyedülállóan értékessé teszi, hogy
Greenspan 2008 júniusában írt terjedelmes utószóban
ad alapos szakmai elemzést annak a válságnak a kiváltó
okairól, amely a világgazdaságot a mai recesszióba
taszította, és amely a pénzpiacok súlyos működési zava-
rából robbant ki. Ez önmagában is mesterkurzus a
szakemberek számára, és megvilágosító erejű betekin-
tés minden, a téma iránt komolyan érdeklődőnek.
Mindezzel nem azt állítjuk, hogy Greenspan elénk tárja a
cáfolhatatlan, feltétlenül érvényes igazságot. Ilyen igaz-
ság a közgazdaságtanban nem létezik (másutt is rit-
kán).
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Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

Jellemző, hogy a válság okainak elemzésénél nyilvánva-
lóvá teszi, hogy azt igen nagy részben bizonyos banki és
befektetői körök féktelen mohósága váltotta ki, ahol a
kulcsszó a féktelen. Midőn viszont azt fejtegeti, mit
kellene tenni az ilyen válságok megakadályozására,
egyértelműen hitet tesz a piaci önszabályozás mellett és
az adminisztratív szabályozás jelentős erősítése ellen -
jóllehet, a történtek fényében ez erősen vitatható.

Greenspant - amint arról a könyvében részletesen be-
számol - az egymást követő, mindkét politikai oldalról
érkezett elnökök nevezték ki újra és újra a FED élére.
Talán nem túlzás, hogy az így leszolgált 20 éve során
összességében nagyobb hatással volt az USA világha-
talmi pozíciójának alakulására, mint főnökeinek bárme-
lyike. Az USA e pozícióját a gazdasági erejének köszön-
heti, amelynek fenntartásában és fejlesztésében kulcs-
fontosságú szerepe van a FED-nek is.

Ő ezeknek a céloknak a szolgálatában vezényelte, ki-
emelkedően sikeresen, a FED-et, méghozzá a létező
legnehezebb módon: úgy, hogy annak statútuma szerint
csupán első volt az egyenlők között, nulla diktátori hata-
lommal, bármikor leszavazhatóan, tehát a jónak tartott
álláspontot erővel nem juttathatta érvényre, hanem
csak a szakmai tekintélyére és a meggyőző képességé-
re támaszkodva. Hogyan tette/tehette ezt, mi ment
végbe e közben az USA gazdaságában és a világban,
arról bőséges és tanulságos beszámolót, akárcsak a
FED elnöki székéig vezető útjáról.

A címben szereplő z űrzavar és az új világ a korunkra
utal. Greenspan itt bekalandozza, elemzőként, és jó-
részt személyesen is e világ sok fontos területét, erős
érdeklődéssel a kapitalizmus új típusai, és a többé-
kevésbé újonnan felfelé törekvő országok iránt. Mind-
ezeket magyarázza, értékeli, mi pedig rengeteg értékes
tudást kapunk. Különösen izgalmas jóslata, hogy a jelen-
legi válság után egészen más gazdaság lép a jelenlegi
helyébe.

Tagadhatatlan, hogy a magyar fordításban akadnak
szakmai hibák, amelyek olykor megnehezítik a megálla-
pításainak, ill. a mögöttük álló összefüggéseknek a
megértését. Azokat zavarhatják, akik a könyv minden
szakmai részletében el akarnak mélyülni. Ezzel együtt is,
akit érdekel a gazdaság és a pénz világa, sokat veszít,
ha kihagyja a Maestro e hozzá méltóan kitűnő művét.

(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.

AKTÍV SZEMESZTER, 2009. ÁPRILIS-MÁJUS, 35. OLDAL

AZ OKTATÁS BEÁRNYÉKOLJA A GAZDASÁGI FEJLŐDÉST?
A TÁRSADALMI FELELŐSSÉGET BIRTOKLÓ TERMÉSZETTUDOMÁNYI

OKTATÁSRÓL

„...A természettudományi tárgyak iránti érdeklődés nem
csupán Magyarországon, hanem az egész Európai
Unióban problémát jelent, hazánk helyzete azonban

súlyosabb, hiszen a képzési területen az EU-s átlag felét
bocsátják ki a hazai felsőoktatási intézmények. Dr. Sza-
bó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) elnö-
ke válaszaiban a közoktatásban található okokról, a
gazdaságot és a társadalmat érintő következményekről
és a felsőoktatást érintő megoldási lehetőségekről
számolt be...”

AKTÍV SZEMESZTER, 2009. ÁPRILIS-MÁJUS, 37. OLDAL

TRENDI PROGRAM A THE
TUDOMÁNYOS ÉS MÉGIS A FIATALOKÉ

„...Ez a három betű ugyanakkor azt az összefogást is
jelenti, melyen keresztül a Magyar Innovációs Szövetség
az alapító intézményekkel és nagyvállalatokkal együttmű-
ködve akarja felébreszteni a fiatalok műszaki és termé-
szettudományok iránti érdeklődését, hogy növelje a
tudományos pályák presztízsét...”

MAGYAR GYÁRIPAR, 2009. 4. SZÁM, 17. OLDAL

CIP ECO-INNOVATION 2009
MEGJELENTEK AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÖKOIINNOVÁCIÓS PROG-

RAMJÁNAK 2009-ES PÁLYÁZATI KIÍRÁSAI

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. MÁJUS, 12. OLDAL

TUDÁSALAPÚ TÁRSADALOM, AZ EMBERISÉG ÚJ KORSZAKA

OKTATÁS, KUTATÁS-FEJLESZTÉS, INNOVÁCIÓ

„...A tudásalapú társadalmat legjobban az úgynevezett
tudásháromszöggel jellemezhetjük, amelyben az okta-
tás, a kutatás-fejlesztés és az innovációs egymást se-
gítve játszik kulcsszerepet a munkahelyteremtésben és
a gazdasági növekedésben. Ez a filozófiánk és kilenc
évvel ezelőtt, amikor önálló felsőoktatási intézmény
lettünk, határozott elképzelésünk volt arról, hogy miként
váljunk Dunaújváros és a régió szellemi innovációs köz-
pontjává – összegezte fejlesztési stratégiájukat dr.
Kadocsa László, a Dunaújvárosi Főiskola rektor-
helyettese...”

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. MÁJUS, 15. OLDAL

HAGYOMÁNYOS TECHNIKÁKKAL NEM KEZELHETŐ A VÁLSÁG

DRÁGA, DE HATÉKONY BEFEKTETÉS A VÁLLALATIKULTÚRA -
VÁLTÁS

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. MÁJUS, 18. OLDAL

A FORRÁSOK EGYENLETESEBB ELOSZTÁSÁRA VAN SZÜKSÉG

ELŐRELÉPÉSRE VÁR A HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS

„...Meglehetősen ellentmondásos helyzetbe került mos-
tanában a kutatás-fejlesztés (k+f), illetve a technikai
innováció kérdése Magyarországon. A hazai adatok
rendre elmaradnak az európai uniós átlagtól, messze
kevesebbet költünk k+f-re, innovációra, mint kellene, ám
ennek ellenére az elmúlt egy esztendőben születtek
igazán nagy eredmények, s tavaly dőlt el az is, hogy
Budapesten lesz az Európai Innovációs és Technológiai
Intézet székhelye...”

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. MÁJUS, 21. OLDAL

VÁKUUMTECHNIKAI ÉS TÖMEGSPEKTROMETRIAI MÓDSZEREKET

KÍNÁL A SPIN-OFF CÉG

IPARI TÖMÖRSÉGVIZSGÁLAT LABORATÓRIUMI PONTOSSÁGGAL

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. MÁJUS, 22. OLDAL

EGYRE SPECIÁLISABBAK A KÖVETELMÉNYEK AZ OLAJIPARI BE-

SZÁLLÍTÓKKAL SZEMBEN

MEGFELELNI A NEMZETKÖZI KIHÍVÁSOKNAK

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. MÁJUS, 23. OLDAL

INNOVATÍV PROJEKTEK

Sajtószemle
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PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK AZ ENERGETIKÁBAN

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. MÁJUS, 24. OLDAL

„DIVATBA” KELLENE HOZNI A TERMÉSZETTUDOMÁNYOK OKTA-

TÁSÁT

ITTHON TARTHATÓK-E A NANOTECHNOLÓGIA MAGYAR SZAKÉR-

TŐI?

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. MÁJUS, 45. OLDAL

KEDVEZŐ KILÁTÁSOK ELÉ NÉZ AZ EU-S INNOVÁCIÓ

„...A szabadalmi bejelentések száma, a kutatás-
fejlesztések ráfordításának összege, a munkaerő-piaci
képzettség és más tényezők alapján számította ki az
Economist Intelligence Unit (EIU), hogy a 2004-2008
közötti időszakhoz hasonlóan a következő fél évtizedben
is az Európai Unió (EU) tagállamai közül kerülhet ki a
világ tíz leginnovatívabb gazdaságának fele...”

KÖZÉLETI GAZDASÁGI KRÓNIKA, 2009. MÁJUS 13., SZERDA,
16. OLDAL

A XVII. MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ

„…A Magyar Innovációs Alapítvány által meghirdetett
díjat az az intézmény, illetve vállalkozás kapja, amely az
elmúlt évben a legnagyobb jelentősége nagy hasznot
hozó innovációt valósította meg…”

INDEX, 2009. MÁJUS 18., HÉTFŐ

KISBOLYGÓT NEVEZTEK EL EGY FIATAL FELTALÁLÓRÓL

„...Magyarországot az eseményen Spohn Márton, a
Magyar Innovációs Szövetség delegáltja képviselte, aki
az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyen tavaly első díjban részesült...”

NAPI GAZDASÁG, 2009. MÁJUS 19., KEDD, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, I+IV. OLDAL

A KORMÁNYVÁLTÁS NEM VESZÉLYE ZTETI AZ INNOVÁCIÓS FOR-

RÁSOKAT

„...Az április közepén hivatalba lépett új kormányban
már nem kapott önálló képviseletet a kutatás-fejlesztés.
A korábbi, innovációért felelős tárca nélküli miniszteri
munka és az ezzel kapcsolatos feladatok többsége a
gazdasági tárcához került...
...Szabó Gábor, a Magyar I nnovációs Szövetség elnöke
szerint a kormányzat részéről a mai napig nem kom-
munikálták megfelelően a lépést: egyelőre semmilyen
információ nincs arról, hogy a kormány milyen lépése-
ket tervez a tárca nélküli miniszteri pozíció megszünte-
tésén túl.
A szervezet mindazonáltal illendőnek tartotta volna azt
is, ha a kérdésben kikérik álláspontjukat, mint ahogy az
az elmúlt években általában megtörtént. Szabó elfogad-
hatatlannak nevezte, hogy a kormány előtt ne legyen
közvetlenül képviselve a kutatás-fejlesztés...
„...OECD-kritika
Az OECD tavaly októberben publikált, Innovációpolitikai
országjelentés Magyarország 2008 című összefoglaló
ajánlásaiban felhívja a figyelmet: legalább a stabilitás
minimumszintjét biztosítani kellene azokban a testüle-
tekben, melyek a tudomány-, technológia- és innovációs
programok és eszközök formálásában és végrehajtásá-
ban érintettek, mind a szervezeti berendezést, mind
pedig a támogatást illetően...”

NAPI GAZDASÁG, 2009. MÁJUS 19., KEDD, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, II. OLDAL

SZÉLLEL SZEMBEN IS JÓL HALAD A TRIMARÁN

„...Az innovációs tevékenység sikere általában nyolc-tíz
év távlatában mérhető, de ez nem jelenti azt, hogy ne

lehetne már hamarabb is mérlegre tenni az innovációs
intézmények teljesítményét - véli Lacza Zsombor, a
Semmelweis Innovációs Központ Kft. igazgatója...”

NAPI GAZDASÁG, 2009. MÁJUS 19., KEDD, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, II. OLDAL

TUDÁSINTENZÍV MECHATRONIKAI ÉS LOGISZTIKAI RENDSZEREK

REGIONÁLIS EGYETEMI TUDÁSKÖZPONT

NAPI GAZDASÁG, 2009. MÁJUS 19., KEDD, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, III. OLDAL

A VILÁG ÉLVONALÁBAN A MAGYAR SZABADALMI HIVATAL

MAGYARORSZÁGON AKÁR EGY ÉV ALATT MEGSZEREZHETŐ A

SZABADALMI OLTALOM

„...A szabadalmi oltalom már az európai átlagidőtartam
egyharmada alatt, akár 12-18 hónap után megszerez-
hető, a piaci változások követésének elősegítésére pe-
dig egy-két hónap elegendő a védjegyoltalmi eljárás
befejezésére. Az MSZH bővülő nemzetközi kapcsolatai
folyamatosan fejlesztik a szolgáltatás minőségét, a
nemzeti fejlődéshez hozzájárulni képes szereplőket pe-
dig a hivatal minden évben Millenniumi Díjjal ismeri el...”

NAPI GAZDASÁG, 2009. MÁJUS 19., KEDD, NAPI INNOVÁ-

CIÓ, VI. OLDAL

MAGYAR TALÁLMÁNY SEGÍTHETI A VAKOKAT

MÉG A GPS-NAVIGÁCIÓ IS HASZNÁLHATÓVÁ VÁLIK

„...Nemcsak a telefonálást, de az internetezést és töb-
bek közt hangoskönyvek olvasását is lehetővé teszi a
kézi számítógépeken egy vakoknak kifejlesztett magyar
találmány, a MObil SegítőTárs...”

K R – TLUB ÁDIÓ ÖBBET ÉSSZEL, 2009. MÁJUS 21., CSÜTÖR-

TÖK

INTERJÚ SPOHN MÁRTONNAL

IT-BUSINESS, 2009. MÁJUS 19., KEDD, 23. OLDAL

E-JEGYEK A MÁVNÁL

„...A rendszer fejlesztése folyamatos, 2009 márciusá-
tól mobiltelefonok internetes elérésén keresztül is meg-
vásárolhatók a belföldi vasúti menetjegyek és bérletek.
A Máv Informatika Zrt. által fejlesztett e-Ticket-
rendszerért a Máv-Start nemrégiben innovációs díjat is
kapott...”

PROMENAD.HU, 2009. MÁJUS 19., KEDD

KISBOLYGÓT NEVEZTEK EL EGY FIATAL FELTALÁLÓRÓL

„...Magyarországot az eseményen Spohn Márton, a
Magyar Innovációs Szövetség delegáltja képviselte, aki
az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyen tavaly első díjban részesült...”

NÉPSZABADSÁG ONLINE, 2009. MÁJUS 19., KEDD

SPOHN MÁRTON KISBOLYGÓJA

„...Magyarországot az eseményen Spohn Márton, a
Magyar Innovációs Szövetség delegáltja képviselte, aki
az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Versenyen tavaly első díjban részesült...”

INFOVILAG.HU, 2009. MÁJUS 20., SZERDA

INTEL: IFJÚ TUDÓSOK – SPOHN MÁRTON A MÁSODIK

„…A Magyar Innovációs Szövetség delegáltja, a 19 éves
Spohn Márton egyetlen magyar versenyzőként második
helyezést ért el a molekuláris és sejtbiológia kategóriá-
ban "A gyógyítás (reakció)útjai: lehetséges gyógyszer-
hatóanyagokat termelő diterpenoid szintázok felkutatása
ajakosvirágú növényekben" című pályázatával…”
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PRIM ONLINE, 2009. MÁJUS 20., SZERDA

INTEL ISEF: A MAGYAR RÉSZTVEVŐ IDÉN IS RANGOS ELISME-

RÉST KAPOTT

HÁROM DIÁKLÁNY TAROLT A VILÁG LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS

VERSENYÉN

„...A Magyar Innovációs Szövetség delegáltja, a 19 éves
Spohn Márton egyetlen magyar versenyzőként idén
második helyezést ért el a molekuláris és sejtbiológia
kategóriában...”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK, 3. OLDAL

STRATÉGIAI KUTATÁSI MEGÁLLAPODÁS

„...Aláírta a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) és a Magyar
Tudományos Akadémia (MTA) 2009-2010 évre szóló
stratégiai kutatási együttműködéséről szóló megállapo-
dást Molnár Csaba kancelláriaminiszter és Pálinkás
József, az MTA elnöke. Eszerint a MeH egy évre 250
millió forinttal járul hozzá 11 komplex, stratégiai kutatá-
si projekt finanszírozásához...”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL

AUTÓIPARI INNOVÁCIÓS KONFERENCIA

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL

NEM NYÚLTAK A K+ -F HEZ

ELŐREMENEKÜLÉST JELENTHETNEK A FEJLESZTÉSEK AZ AUTÓ-

IPARI VÁLLALATOKNAK A NEHÉZ IDŐKBEN

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL

ÜZEMANYAG ZÖLDHULLADÉKBÓL

BIOENERGETIKAI KUTATÓ-FEJLESZTŐ MUNKA SZEGEDEN

NÉPSZAVA ONLINE, 2009. MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK

MÁR EBBEN IS A NŐK A JOBBAK! ÍME!
TAROLTAK A LÁNYOK

„…A Magyar Innovációs Szövetség delegáltja, a 19 éves
Spohn Márton egyetlen magyar versenyzőként második
helyezést ért el a molekuláris- és sejtbiológia kategóriá-
ban…”

168ORA.HU, 2009. MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK

SZELLEMI ELŐNY

LÁSSUK BE: A CSAJOK AGYA JOBBAN PÖRÖG!
„…A Magyar Innovációs Szövetség delegáltja, a 19 éves
Spohn Márton egyetlen magyar versenyzőként második
helyezést ért el a molekuláris- és sejtbiológia kategóriá-
ban…”

168ÓRA, 2009. MÁJUS 21., CSÜTÖRTÖK, 6+7. OLDAL

EGY KÉZBEN AZ ERŐ

PÁLINKÁS JÓZSEF, AZ MTA ELNÖKE A TESTÜLET ÁTALAKÍTÁSÁ-

RÓL

„...Az Akadémia tavaly május 6-án megválasztott elnöke
beiktatásakor azt ígérte, hogy egy éven belül megvaló-
sítja az intézmény reformját. Idén május 5-én az MTA
közgyűlése menetrendszerű pontossággal megszavazta
az új alapszabályt, amely a korábbi elnökökénél nagyobb
jogkört ad Pálinkás Józsefnek...”

FIGYELŐ, 2009. MÁJUS 21-27., 69. OLDAL

KISZIVÁRGOTT EREDMÉNYEK

„...Lapunk úgy tudja, az április 6-i határidőig másfél
tucat kockázatitőkealap-kezelő társaság nyújtott be
pályázatot a Jeremie-programokra. Az is kiszivárgott,
hogy közülük 6-ot szántak nyertesnek, többeket viszont
kizártak volna...”

NAPI GAZDASÁG, 2009. MÁJUS 22., PÉNTEK, NAPI INFOR-

MATIKA. 8+9. OLDAL

KIÁLTVÁNY A VERSENYKÉPES MAGYAR GAZDASÁGÉRT

MAGYARORSZÁG LEMARADÁSBAN VAN EURÓPÁHOZ KÉPEST AZ

IKT-TECHNOLÓGIÁK ELTERJEDÉSÉBEN

BEFEKTETÉS A KUTATÁS-FEJLESZTÉSBE

„...A digitális gazdaságban a versenyképesség fenntar-
tása, illetve megszerzése jelentős befektetéseket igé-
nyel az ikt-kutatások és -fejlesztések területén. Magyar-
országnak fokozott erőfeszítéseket kell tennie az ikt-s
k+f ráfordítások terén mutatkozó hiányosságainak ledol-
gozásában: a k+f-re fordított magánbefektetéseket
jelentős mértékben növelni kell; a k+f befektetéseket
kisebb számú, nagyméretű projekt felé kell irányítani, és
nem számos kisebb projekt felé;...”

NÉPSZABADSÁG, 2009. MÁJUS 22., PÉNTEK, 19. OLDAL

ELFOGYOTT A KISVÁLLALKOZÁSOK TECHNOLÓGIAFEJLESZTÉSÉRE

SZÁNT PÉNZ

„...A 18 milliárd forint keret közel kétszeresére érkezett
igény, ezért a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ)
felfüggesztette a mikro-, kis- és középvállalatok techno-
lógiafejlesztésére kiírt uniós pályázatát. Alig négy hóna-
pig élt a lehetőség...”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 22., PÉNTEK, 6. OLDAL

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNERSÉGET AJÁNLANAK

„...A változó világot figyelembe véve kell végrehajtani a
kutatás-fejlesztést az egészségügyben - jelentette ki
Erőss György, a Philips Magyarország Kft. egészségügyi
részlegének igazgatója...”

EDUPRESS.HU, 2009. MÁJUS 22., PÉNTEK

FÖLD KÖZELI KISBOLYGÓT NEVEZNEK EL SPOHN MÁRTONRÓL

„...Magyarországot az eseményen Spohn Márton,
MAFITUD-tag, a Magyar Innovációs Szövetség delegáltja
képviselte, aki munkájával a biológia területén, a fődíj
kategóriában a három második díj egyikét nyerte el...”

HVG, 2009. MÁJUS 23., SZOMBAT, 51. OLDAL

PÁRHUZAMOS GONDOLATOK

INTERJÚ A FŐKREATÍVVAL

„...Nem csak a művészetekben lehet kreatívnak lenni -
állítja Edward de Bono (76 éves), az újító gondolkodás-
ról szóló bestsellerek szerzője, a kreativitás és az inno-
váció európai évének nagykövete...”

HVG, 2009. MÁJUS 23., SZOMBAT, 52-54. OLDAL

ARCCAL A FELHASZNÁLÓ FELÉ

INNOVÁCIÓ AZ E-VÁLLALATIRÁNYÍTÁSBAN

„...Immár nem csupán a hagyományos pénzügyi, hu-
mánerőforrás- és termelési funkciókat szolgálják az
innovatív vállalatirányításirendszer-gyártók termékei.
Legújabban olyan programokat dobnak piacra, amelyek
a felhasználókat az üzleti folyamatok újszerű megközelí-
tésében is segítik...”

HVG, 2009. MÁJUS 23., SZOMBAT, 63-65. OLDAL

A HASZON ELVEZET

AZ ÁLLAM KISZORULÁSA AZ INFOPARKBÓL

„...Az eredeti elképzelésekkel szemben nem az állam
kap pénzt, hanem már fizet is az egyik ingatlan haszná-
latáért a budapesti Infoparkban. Bevétel híján
innovációtámogatásra sincs forrás...”

GREENFO.HU, 2009. MÁJUS 23., SZOMBAT

A TUDOMÁNY, A KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS AZ INNOVÁCIÓ A

MAGYAR POLITIKAI DÖNTÉSHOZATALBAN
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„..."A tudomány, a kutatás-fejlesztés és az innováció a
magyar politikai döntéshozatalban" című rendezvényére,
melynek résztvevői Pálinkás József akadémikus, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia elnöke, Pakucs János, a
Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke,...”

DELMAGYAR.HU, 2009. MÁJUS 23., SZOMBAT

PRO URBE DÍJAS: SZABÓ GÁBOR ÉS BÁNFALVI JÓZSEF

„...Pro Urbe Díjat vett át Szabó Gábor fizikus, az MTA
levelező tagja, a Szegedi Tudományegyetem optikai és
kvantumelektronikai tanszékének egyetemi tanára a
városért végzett tevékenysége elismeréseként...
...1978-ban diplomázott, a terawattos lézerek fejlesz-
téséből doktorált, 20 éve a szegedi egyetem oktatója. A
Magyar Tudományos Akadémia doktori bizottságának
tagja, az MTA lézerfizikai és spektroszkópiai bizottságá-
nak elnöke, a Magyar Innovációs Szövetség alelnöke, az
Eötvös Loránd fizikai társulat elnöke...”

DÉLMAGYARORSZÁG, 2009. MÁJUS 23., SZOMBAT, 7. OL-

DAL

PRO URBE DÍJAS: SZABÓ GÁBOR ÉS BÁNFALVI JÓZSEF

DÉLVILÁG, 2009. MÁJUS 23., SZOMBAT, 7. OLDAL

PRO URBE DÍJAS: SZABÓ GÁBOR ÉS BÁNFALVI JÓZSEF

MAGYAR HÍRLAP, 2009. MÁJUS 23., SZOMBAT, 7. OLDAL

VASÁRNAP ADJÁK ÁT A BOLYAI -DÍJAT

„...Holnap ötödik alkalommal adják át a Bolyai-díjat,
amelyet rövid múltja ellenére az egyik legrangosabb
magyar tudományos elismerésként tartanak számon...”

HETI VÁLASZ ONLINE, 2009. MÁJUS 24., VASÁRNAP

KISBOLYGÓT NEVEZTEK EL A MAGYAR SRÁCRÓL

„...A Magyar Innovációs Szövetség minden évben meg-
rendezi saját tudományos versenyét, ami egyben az
Európai Unió szellemi erőpróbájának válogatója is, hi-
szen az első helyezettek léphetnek ki a nemzetközi po-
rondra. Spohn Márton elmondása szerint jellemzően az
uniós versenyen szereplők közül a legjobbat, legráter-
mettebbet jelölik az Intel ISEF-re...”

ORIGO.HU, 2009. MÁJUS 24., VASÁRNAP

LÁNYOK TAROLTAK A VILÁG LEGNAGYOBB TUDOMÁNYOS VERSE-

NYÉN

„...Magyarországot az eseményen Spohn Márton,
MAFITUD-tag, a Magyar Innovációs Szövetség delegáltja
képviselte, aki az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyen tavaly els ő díjban részesült...
...A Magyar Innovációs Szövetség küldötteként induló
fiatalember a második helyezésért 1500 dollárt, sőt
egy égitestet is kapott. Róla keresztelnek el egy Földhöz
közeli bolygót...”

BLIKK, 2009. MÁJUS 25., HÉTFŐ, 6. OLDAL

BOLYGÓT KAP A CSODAFIÚ

„...Kisbolygót neveznek el Spohn Mártonról (19), aki a
biológia kategóriában a második helyen végzett az Intel
ISEF amerikai diákolimpiáján...”

METROPOL, 2009. MÁJUS 25., HÉTFŐ, 5. OLDAL

„KÜLFÖLDÖN KÉPZELEM EL A JÖVŐMET”
„...A közelmúltban második hellyel tért haza az Intel által
meghirdetett nemzetközi tudományos versenyről. A
fiatal magyar tudós jelenleg Németországban tanul, és
a jövőjét csak külföldön tudja elképzelni. Hogy miért?
Többek között erről beszélgettünk Spohn Mártonnal...”

METROPOL ONLINE, 2009. MÁJUS 25., HÉTFŐ

„KÜLFÖLDÖN KÉPZELEM EL A JÖVŐMET”

MAGYAR HÍRLAP, 2009. MÁJUS 25., HÉTFŐ, 8. OLDAL

ÚJÍTÁSOKKAL A VÁLSÁG ELLEN

„...A technológiai forradalom nem állt le, és valószínűleg
meg fogja menteni a világot attól, hogy még mélyebbre
csússzon a gazdasági válság mocsarába. Nem kisebb
személyiség állította ezt a múlt héten, mint Bill Gates, a
Microsoft alapítója...”

MAGYAR HÍRLAP, 2009. MÁJUS 25., HÉTFŐ, 8. OLDAL

AZ ÁTSZERVEZÉS LEÉRTÉKELI A KUTATÁS-FEJLESZTÉST

„...Aggodalmát fejezte ki az Országos Tudományos
Kutatási Alapprogramok (OTKA) Bizottság, mert az
áprilisi kormányátalakítás során megszűnt a kutatás-
fejlesztésért felelős tárca nélküli miniszteri poszt. Az
ezzel járó feladatkörök a gazdasági miniszter hatáskö-
rébe kerültek, de a hazai tudomány nemzeti intézmé-
nyének számító, 23 éve működő OTKA szerint így az
innováció nem élvez majd prioritást a gazdasági válság-
ból való kitörésben. Ráadásul a miniszteri poszt meg-
szüntetése az erre fordított kiadások megnyirbálását is
jelenti. Közleményében az OTKA Bizottság azt javasolja
a kormánynak, hogy vizsgálja felül a kutatás-fejlesztés
és az innováció irányítását, és ismerje fel a bennük rejlő
kibontakozási lehetőséget...”

NAPI GAZDASÁG, 2009. MÁJUS 25., HÉTFŐ, 8. OLDAL

KÉTMILLIÁRDNÁL TART AZ INNOCSEKK

A NAP TÁMOGATÁSA

„...A regionális innováció támogatására a Nemzeti Ku-
tatási és Technológiai Hivatal (NKTH) által meghirdetett
Innocsekk Plusz program tavaly júniusi meghirdetése
óta már mintegy 90 pályaművet tartottak támogatásra
érdemesnek, összesen csaknem kétmilliárd forint ér-
tékben...”

NÉPSZABADSÁG, 2009. MÁJUS 25., HÉTFŐ, 13. OLDAL

ÓKORKUTATÓÉ A BOLYAI -DÍJ

„...Ritoók Zsigmond ókorkutatónak ítélte oda a 2009.
évi Bolyai- díjat az elismerés sorsáról döntő testület...”

NÉPSZAVA, 2009. MÁJUS 25., HÉTFŐ, 12. OLDAL

PÁLINKA ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A BME ÁLTAL FEJLESZTETT BERENDEZÉS A LEPÁRLÓÜZEM

HULLADÉKÁBÓL ÁLLÍT ELŐ ÁRAMOT

NÉPSZAVA, 2009. MÁJUS 26., KEDD, 5. OLDAL

KISZIVÁRGOTT NYERTES ÉS VESZTES NEVEK?
„...Késedelmesen bírálják el az úgynevezett Jeremie-
programra beadott pályázatokat...”

NÉPSZAVA, 2009. MÁJUS 26., KEDD, 11. OLDAL

RITOÓK ZSIGMOND DÍJA A HUMÁN TUDOMÁNYÉ IS

EGY SZENVEDÉLYES PEDAGÓGUS ELISMERÉSE

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 26., KEDD, 5. OLDAL

MERRE FORDULJON AZ UNIÓ?
A MAGYAR EU-ELNÖKSÉG EGYIK FŐ FELADATA A LISSZABONI

STRATÉGIA MEGÚJÍTÁSA LESZ

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 26., KEDD, 5. OLDAL

EU-PÉNZ PIACORIENTÁLT K+ -F RE

NÉGY KONSTRUKCIÓBAN ÖSSZESEN 14 MILLIÁRD FORINT ÉRHE-

TŐ EL

GAZDASÁGI RÁDIÓ, 2009. MÁJUS 26., KEDD
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INTERJÚ THOMAS E. BEIERREL, A MAGYARORSZÁGI BOSCH-
CSOPORT KÉPVISELŐJÉVEL

„…A magyar innovációs nagydíjat kapta meg a Robert
Bosch miskolci gyára…”

MA & HOLNAP ONLINE, 2009. MÁJUS 26., KEDD

KISBOLYGÓT NEVEZNEK EL AZ IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS IN-

NOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY EGYIK GYŐZTESÉRŐL

NÉPSZABADSÁG, 2009. MÁJUS 27., SZERDA, 6. OLDAL

MAGYAR INNOVÁCIÓ: RÉSEK A TUTAJON

A SZABÁLYOZÁS KATASZTROFÁLIS , HIÁNYZIK A KOCKÁZATI TŐKE

„...Az innováció a gazdaság tutaja, válság esetén csak
ezzel tudunk a felszínen maradni - hangoztatja Szabó
Gábor akadémikus, a Magyar Innovációs Szövetség
(MISZ) elnöke. A kutatóként is aktív szakember által
felvázolt (kór)kép szerint ugyanakkor a magyar innováci-
ós tutaj szétesőben van, így pillanatnyilag nem sok se-
gítséget remélhetünk tőle...”

NÉPSZABADSÁG, 2009. MÁJUS 27., SZERDA, 6. OLDAL

A TUDOMÁNY ÉS A KUTATÓI INNOVÁCIÓ LEGRANGOSABB...
„...hazai elismerése az idei évtől 100 ezer adómentes
eurót érő, vasárnap átadott Bolyai-díj...”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 27., SZERDA, TELEBIT, 4.
OLDAL

INFOKOMKIÁLTVÁNY

„...Az Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ) leg-
utóbbi közgyűlésén egy kiáltványt fogalmazott meg,
amely az infokommunikációs szektor szerepét és felada-
tait veszi sorra a magyar gazdaság előtt álló jelenlegi
kihívások kezelésében...”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 27., SZERDA, TELEBIT, 6.
OLDAL

KIS MAGYAR CSODÁK

„...Magyarország képtelen a mikro- és
nanotechnológiában lezajló forradalom nyertesévé válni,
holott az olyan sikeres magyar fejlesztések, mint például
a háromdimenziós tapintásérzékelő vagy az agyszonda
egyértelműen jelzik a perspektívát...”

MAGYAR NEMZET ONLINE, 2009. MÁJUS 27., SZERDA

SZÉTESŐBEN A MAGYAR INNOVÁCIÓS „TUTAJ” – ÉSSZERŰTLEN

A TÖRVÉNY

„...Az innováció a gazdaság tutaja, válság esetén csak
ezzel lehet a felszínen maradni, a magyar innovációs
tutaj azonban szétesőben van – hangoztatta Szabó
Gábor akadémikus, a Magyar Innovációs Szövetség
(MISZ) elnöke az egyik kormányközeli napilapnak adott
interjújában...”

HETI VÁLASZ, 2009. MÁJUS 28., 7. OLDAL

A KISBOLYGÓ NÉVADÓJA

„...Spohn Márton második lett Amerikában a Nemzet-
közi Tudományos és Innovációs Versenyen, s különdíj-
ként kisbolygót neveznek el róla. A fiatal kutató témája a
szúrós gyöngyajak nevű gyógynövény, mely a rovarok
elleni védekezésként átható illatot bocsát ki. Spohn azt
vizsgálja, hogy a növényből nyerhető hatóanyagot mi-
ként lehetne használni a rák gyógyításában...”

HETI VÁLASZ, 2009. MÁJUS 28., 44-46. OLDAL

SOHA NEM NŐJÜK KI?
ERŐS KRITIKA A KORMÁNYZATNAK - VÉSZRIADÓT FÚJTAK A

KUTATÓK

„...Katasztrófa, mélypont, lemaradás, zűrzavar, korrup-
ció - ezek voltak a leggyakrabban használt kifejezések a

Heti Viasz 3. innovációs konferenciáján, melyet lapunka
Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Tudományos
Akadémia (MTA) szakmai partnerségével rendezett
május 20-án az MTA székházában. A tanácskozás
vészriadónak is beillett...”

HETI VÁLASZ, 2009. MÁJUS 28., 47. OLDAL

AZ INNOVÁCIÓ SZOLGÁLATÁBAN

„...A Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyilvánosan Mű-
ködő Rt. a középkelet-európai régió meghatározó
gyógyszercége. Az anyavállalat mellett öt országban
működnek termelő leányvállalatai; termékeit saját piac-
hálózatán keresztül a világ mintegy száz országának
lakosaihoz juttatja el...”

HETI VÁLASZ, 2009. MÁJUS 28., 48-49. OLDAL

FEL KELL HÚZNI A SZÖGES CIPŐT

„...„Soha nem volt ilyen rossz a kormányzat hozzáállása
a kutatás-fejlesztés és az innováció ügyéhez Magyaror-
szágon, mint napjainkban" - állítja Pakucs János, a
Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke. Sze-
rinte a bajok egyik forrása, hogy a sürgős dolgok meg-
előzik a fontosakat, a kormány nem gondolkodik előre
még középtávon sem...”

NAPI GAZDASÁG, 2009. MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK, NAPI

FELELŐSSÉGVÁLLALÁS, II. OLDAL

DÍJNYERTES FIATAL MAGYAR MÉRNÖKÖK

LEFÖLÖZŐ VERSENY

„...Szimulációs játékok, kvízshow és társasjáték-készítés
- mindez angolul előadva. Az olaj- és gázipari témájú
nemzetközi diákvetélkedő-sorozat döntőjében 32 ország
diákjai közül idén a magyarok állhattak fel a dobogó
mindhárom fokára...”

NÉPSZABADSÁG, 2009. MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK, 4. OLDAL

PUNGOR-ASZTALTÁRSASÁGOT ALAKÍTOTTAK

„...Az Antall-kormány kutatásfejlesztésért felelős tárca
nélküli miniszterének, Pungor Ernő akadémikusnak a
nevét kölcsönvéve asztaltársaságot alapított néhány
tekintélyes hazai professzor, tudós és vállalatvezető,
hogy „erősödő innovációs hajtóerőt gerjesszen” - egye-
bek mellett a kormányzati politika befolyásolásával...”

METROPOL, 2009. MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL

"KÜLFÖLDÖN KÉPZELEM EL A JÖVŐMET"
„…A közelmúltban második hellyel tért haza az Intel által
meghirdetett nemzetközi tudományos versenyről. A
fiatal magyar tudós jelenleg Németországban tanul, és
a jövőjét csak külföldön tudja elképzelni. Hogy miért?
Többek között erről beszélgettünk Spohn Mártonnal.
Legutóbb akkor találkoztunk, mikor megnyerte az Ifjúsá-
gi Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verseny
hazai fordulóját…”

TEMPUS HÍRLEVÉL, 2009. MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK

H IARSÁNYI STVÁN-DÍJ

TEMPUS HÍRLEVÉL, 2009. MÁJUS 28., CSÜTÖRTÖK

NOVATECH.COM 4.0 - INNOVÁCIÓS TECHNOLÓGIAI ÜZLETI

TERV VERSENY

FIGYELŐ, 2009. MÁJUS 28-JÚNIUS 3., 8. OLDAL

KUTATÁSERŐSÍTÉS

„...Gazdasági válság ide, kedvezőtlennek mondott befek-
tetési környezet oda, a svéd Ericsson mégis növeli kuta-
tás-fejlesztési részlegének létszámát Magyarorszá-
gon...”
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USA NÉPSZAVA, 2009. MÁJUS 29., PÉNTEK, 21. OLDAL

MAGYAR KISBOLYGÓ

„…Hatvanadik alkalommal rendezték meg idén május-
ban a fiatal tudósok világversenyét Renoban. A verseny
az egyetemi tanulmányok előtti tudományos teljesítmé-
nyeket elismerő diákolimpia, amin 56 ország 1563
versenyzője mutatkozott be. Magyarországot az ese-
ményen Spohn Márton képviselte, aki az Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Tehetségkutató Versenyen tavaly
első díjban részesült…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. MÁJUS 29., PÉNTEK, 21. OLDAL

SZAKMAI DÍJAK BIZONYÍTJÁK A FEJLESZTÉSEK SIKERÉT

„…A bócsai cég termékei az elmúlt években számos
rangos elismerést kaptak. A Platinum egyrétegű beltéri
falfesték 2006-ban a Magyar Innovációs pályázaton
elismerésben részesült…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. MÁJUS 29., PÉNTEK, 24. OLDAL

AZ ERICSSON BŐVÍTI MAGYARORSZÁGI K+F KÖZPONTJÁT

A NAP FEJLESZTÉSE

„...Új megbízásainak köszönhetően az Ericsson Magyar-
ország Kft. 140 fővel 700-ra növeli a kutatás-fejlesztés
(k+f) területén dolgozók létszámát...”

NÉPSZABADSÁG, 2009. MÁJUS 29., PÉNTEK, 18. OLDAL

KITALÁLJUK A VILÁGNAK A MOBILRENDSZEREKET

„...Három nagy megbízást adott az Ericsson a magyar-
országi kutatás-fejlesztési központjának, ezért 140

szakemberrel bővítik a távközlési megoldásokat kidolgo-
zó bázist...”

NÉPSZAVA, 2009. MÁJUS 29., PÉNTEK, 17. OLDAL

HA NINCS ÖTLET, A SOK PÉNZ SEM SEGÍT

„...Az uniós tagországok innovációs teljesítményét érté-
kelő felmérés szerint Magyarország a feltörekvő orszá-
gok csoportjába tartozik. Vagyis ebből a szempontból
(is) az utolsók egyike...
...Ha tényleg azt szeretnénk, hogy az innovációban
hazánk felzárkózzék az élvonalhoz, akkor az alkotóké-
pesség általános fejlesztésére kell törekednünk. A leg-
fontosabb, hogy önálló tantárgyként helyet kapjon a
közoktatásban a tárgykultúra...”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. MÁJUS 29., PÉNTEK, 10. OLDAL

ERICSSON: BŐVÜL A HAZAI K+F BÁZIS

EGYRE NEHEZEBB KELLŐ LÉTSZÁMBAN MEGFELELŐ KÉPZETTSÉ-

GŰ MÉRNÖKÖKET TALÁLNI MAGYARORSZÁGON

METROPOL, 2009. MÁJUS 29., PÉNTEK, 5. OLDAL

CHARLES SIMONYI MAGYAR SZÁRMAZÁSÚ...
„...amerikai üzletember további három évig támogatja a
nevét viselő kutatói ösztöndíjakat, amelyek folyósítására
újabb 30 millió Ft-ot biztosított...”

HVG, 2009. MÁJUS 30., 15. OLDAL

BOLYAI -DÍJ RITOÓKNAK

KeletExpo 2009

2009. június 4-7. között, Nyíregyházán, a Bujtosi Szabadidő Csarnokban rendezik meg a KeletExpo 2009 elnevezé-
sű regionális, logisztikai és innovációs kiállítást. A rendezvény fővédnöke Ukrajna Magyarországi Nagykövete,
Dmytro Tkach, rendkívüli és meghatalmazott nagykövet.

Az újdonságnak számító kiállításon Románia és Szlovákia mellett központi helyet kap Ukrajna, mint a rendezvény
díszvendége, a standjaikon mind a négy szomszédos megyéje – Kárpátalja, Csernovci, Ivano-Frankovszk és Lvov –
képviselteti magát. Az ukrán kiállítók főleg a K+F kijevi kiállítás résztvevői, akik befektetési lehetőségek iránt is érdek-
lődnek.

Egy kijevi egyetem szervezésében 30 fős delegáció érkezik Ukrajnából, akik az innováció témakörében érdekeltek.
Törökországból 15 fős agrárszakember delegáció érkezik a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Agrárkamara szervezé-
sében, valamint Spanyolországból több témakörben érdekelt 10 fős szakmai delegáció. Nyíregyháza város meghívá-
sára Beregszászból várnak szakmai látogatókat, az IPOSZ segítségével Szlovéniából kézműves delegációt.
A rendezvény nyitókonferenciája az Europrosperitas 2010 Alapítvány Omnibusz vándorkonferenciája lesz, mely a
KKV-k nemzetközivé válásának elősegítésére több helyszínen és Nyíregyházán is konzultációt is kínál az érdeklődők-
nek. A teljes program a www.europrosperitas2010.eu honlapon már olvasható.

2009. június 5-én rendezik meg a K+F és Innováció c. konferenciát. Előadást fog tartani „Ukrajna és Magyarország
együttműködési lehetőségei a K+F és innováció területén” címmel Nikolaj Beldij (Novoteh Alapítvány Kijev), „Válság
és minőség” címmel Kalita P. Jakovlevich , akadémikus, az Ukrán Minőségi Intézet elnöke, az Európai Minőségi
Intézet Tanácsának tagja, valamint „Enterprise Europe Network – Üzletfejlesztés karnyújtásnyira – Az innovációhoz
és a kutatás-fejlesztéshez kapcsolódóan elérhető ingyenes szolgáltatások bemutatása a vállalkozások részére” cím-
mel Haraszti Andrea, regionális vezető.

A rendezvényről tájékozódni lehet a www.expoeast.hu és a www.keletexpo.hu honlapokon.

Biotechnológia Nemzeti Technológia Platform

2009. június 9-én rendezik meg a Biotechnológia Nemzeti Technológia Platform, azaz a BNTP indító konferenciáját
Budapesten, a Radison Béke Hotelben (VII, Teréz krt. 43.).
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A BNTP egy független üzleti-szakmai érdektömörülés, melyet az NKTH hívott életre. Célja, hogy egy széles érdekkö-
zösségre támaszkodva, stratégiai alapokra helyezze a magyar biotechnológiai szektor teljes vertikumát, a K+F-től a
hasznosításig.

Ezzel folyamatosan stratégiákat, mint muníciót szállítson a magyar és EU szakpolitikának és a BNTP tagságnak
(beleértve a Magyar Biotechnológiai Szövetséget is), akik azt szabadon használhatják stratégiai döntéseikhez és
érdekérvényesítési tevékenységükhöz. A BNTP az alapkutatást is a biotechnológia szektor részének tekinti, s ugyan-
olyan fontosnak tartja, mint az alkalmazott kutatást vagy a fejlesztést.

Programterv

13:00 Köszöntő
13:15 NTP program; Kováts Ferenc (NKTH)
13:30 Innovatív gyógyszerfej lesztési NTP bemutatkozása; dr. Vas Ádám (Richter)
13:45 BNTP bemutatása; Fehér Arnold (CONVINCIVE)
14:15 Kávészünet
14:40 Orvosi biotech munkacsoport céljainak ismertetése
15:00 Agrár biotech munkacso port céljainak ismertetése
15:20 Ipari biotech munkacsoport céljainak és munkatervének ismertetése
15:40 Bioinformatikai munkacsoport céljainak ismertetése
16:00 Panelbeszélgetés és fórum
17:15 Zárófogadás

További információ: dorogi@hungarianbiotech.org; tel.: 62/312-559, 30/498-4066

Innovációval sikeresen a nemzetközi piacon – spin-off menedzsment, iparjogvédelem, tőkebevonás

2009. június 17-én konferenciát rendez az Enterprise Europe Network - ITD Hungary Zrt. és az INNOSTART Nem-
zeti Üzleti és Innovációs Központ „Innovációval sikeresen a nemzetközi piacon – spin-off menedzsment, iparjogvé-
delem, tőkebevonás” címmel Budapesten, az ITD Hungary Zrt. I. emeleti Tanácstermében (1061 Budapest,
Andrássy út 12.). A rendezvényen a részvételi díj: 7500 Ft +ÁFA.

Program

10:00 Megnyitó; Enterprise Europe Network ITD Hungary Zrt., Dobos Erzsébet, igazgató
10:10 Spin-off vállalkozások menedzsmentje; Magyar Spin-Off és Start-up Egyesület
10:30 Iparjogvédelem, nemzetközi szabadalmaztatás; MSZH, Buzásné Nagy Zsuzsanna, osztályvezető-

helyettes
11:20 Kávészünet
11:40 Finanszírozási lehet őségek kkv-knak; CIB Bank, Szenczi Krisztina
12:00 Kockázati tőke – Első Magyar Üzleti Angyal Hálózat; Innostart, Dr. Makra Zsolt
12:20 Sikertörténetek innovatív cégek nemzetközi technológia transzferében; Holografika Kft., Dobrányi

Zsuzsa; Cryo Innovation, Pribenszky Csaba; Laser Consult, dr. Mogyorósi Péter
13:30 Kérdések, válaszok – Beszélgetés az előadókkal
13:50 Büféebéd

Jelentkezés a www.enterpriseeurope.hu weboldal regisztrációján keresztül történik. A kapott azonosítóval és jelszó-
val belépő érdeklődő a program melletti jelentkezés gombra kattintva érvényesítheti részvételét a rendezvényen.

Hit Barcelona – World Innovation Summit

2009. június 17-19. között rendezik meg Barcelonában a Hit Barcelona – World Innovation Summit elnevezésű
innovációs csúcstalálkozót. Az esemény három rendezvényből áll.

2009. június 17-én kerül megrendezésre az innovációs kongresszus. Előadók lesznek többek között: Rosabeth
Moss Kanter (Harvard University), Ray Kurzweil (író, feltaláló), Gary Hamel (management szakértő), Vijay
Govindarajan (Dartmouth College), valamint Michael Eisner (The Walt Disney Company).

Június 18-19-én, Innovation Marketplaces néven innovációs vásárt is rendeznek a telekommunikáció, a tisztítás-
technológia és az egészség-megőrzés területein. Mindhárom témában rendeznek konferenciát, vásárt és díjak át-
adására is sor kerül.

A harmadik kapcsolódó rendezvény a Global Entrepreneurship Competion nevű vállalkozói verseny. A döntőbe került
20 vállalkozó bemutatja üzleti tervét a jelen lévő nemzetközi befektetőknek. A közülük kiválasztott 5 győztes elnyeri a
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projektjük megvalósításához szükséges támogatást: pénzjutalmat, irodahelységet, nemzetközi kontaktokat, valamint
csatlakozhatnak egy nemzetközi befektetői közösséghez.

További információ: http://www.hitbarcelona.com/

Innovation Society 2009

2009. június 18-19-én rendezik meg az „Innovation Society 2009” nemzetközi konferenciát Budapesten, a Főpol-
gármesteri Hivatal Dísztermében. A negyedik alkalommal megrendezett tanácskozáson részt vesznek az Európai
Innovációs Szövetséget (Innovation Alliance) alkotó európai innovatív nagyvárosok és régiók képviselői. Az elismert
közigazgatási és gazdasági szereplők a hosszú távú gazdasági növekedés-, a fenntartható fejlődés és az életminőség
javításának aktuális lehetőségeit vitatják meg.
A konferencián a részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. A rendezvény hivatalos nyelve az angol.

Program

Június 18.
13:30 I. plenáris ülés, moderátor: Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhelyettese

Felszólalók: Demszky Gábor, főpolgármester; Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnö-
ke; Ikvai-Szabó Imre, főpolgármester-helyettes; Reinhard Büscher, az Európai Bizottság Vállalko-
zási és Ipari Főigazgatóságának vezetője; Bojár Gábor, elnök-vezérigazgató, Graphisoft Zrt.;
Annemarie Moons, Noord-Brabant tartomány gazdaságért és fenntarthatóságért felelős miniszte-
re

15:00 Munkacsoportok
„Innovation as a Tool Fostering City-region Cooperation”, szervezők: Budapesti Városkutatási Inté-
zet, München/Németország
“How Spatial Hot Spots Can Be Developed with the Help of Psysical and Strategic Planning”, szer-
vező: Stockholm, Svédország
“Increasing Innovation Quality and Market Possibilities through Living Labs”, szervező:
Øresund/Dánia

18:00 II. plenáris ülés
20:30 Vacsora

Június 19.
8:45 III. plenáris ülés, moderátor: Vass Ilona, az NKTH elnökhelyettese

előadók: Magyar Bálint, az EIT Igazgató Tanácsának tagja; Tamás Pál, szociológus, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Szociológia Kutatóintézetének vezetője

10:30 Munkacsoportok
„Budapest Innopolis Development Pole Programme – Workshops on Projects (Importance of
Clusters)”, szervező: BVK
„Creative Industries as Engine for Innovation”, szervezők: Noord-Brabant/Hollandia és
Wielkopolska/Lengyelország
„Innovation Society – Social Innovation”, szervező: Budapest, Nemzeti Innovációs Műhely

12:30 Panelbeszélgetés, a munkacsoportok beszámolói, összefoglaló: Lippényi Tivadar, az NKTH elnökhe-
lyettese

14:15 A konferencia házigazdai cím átadása a jövő évi szervezőnek: Øresund/Dánia
14:20 Ebéd

További információ és regisztráció: www.innovationsociety.eu

MTA-intézetek nyári táborai

A természettudományos pályák népszerűsítése és a kutató-utánpótlás biztosítása érdekében kutatótáborokat szer-
vez középiskolásoknak az MTA KK Anyag- és Környezetkémiai Intézete (2009. június 28. és július 4. között), illetve
tagintézményünk, az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézete (2009. június 22-26. között). Mindkét
tábor ingyenes.

További információ: http://www.chem res.hu/aki/Hun/kutatotabor.htm
http://alag3.mfa.kfki.hu/mfa/nyariiskola/

Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak I. Országos Tanácskozása

2009. szeptember 24-25-én, Kecskeméten, a Tudomány és Technika Házában (Rákóczi út 2.) rendezik meg az

Várható események
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Egyetemek, Főiskolák Környezetvédelmi Oktatóinak I. Országos Tanácskozását.

Program
szeptember 24.

10:00 A tanácskozás megnyitása; Dr. Vizi E. Szilveszter, akadémikus, a TIT elnöke
10:15 A környezetvédelem oktatásának helyzete az EU-ban és Magyarországon; Dr. Szlávik János, egye-

temi tanár, BME
10:45 A környezetvédelmi kutatás és műszaki fejlesztés helyzete; Dr. Szabó Gábor , egyetemi tanár, a

Magyar Innovációs Szövetség elnöke
11:15 A kutatás és oktatás kapcsolatrendszere a Kecskeméti Főiskolán; Dr. Kuti István , rektorhelyettes,

Kecskeméti Főiskola
11:45 Kávészünet
12:00 A mérnöki munka és a környezetvédelmi oktatás, az MMK elvárásai a végzős hallgatókkal szem-

ben; Gilyén Elemér az MMK Környezetvédelmi Tagozatának elnöke
12:30 A tudomány szerepe és feladatai a XXI. században; Dr. Varga Csaba , egyetemi docens, a Straté-

giai Kutató Intézet elnöke
13:00 A Kiskunsági Nemzeti Park bemutatása; Dr. Vajna Tamásné, igazgató
13:30 Ebéd
15:00 Kirándulás a Kiskunsági Nemzeti Parkba
18:30 Vacsora Bugacon
20:00 Visszaindulás Kecskemétre
21:00 Kandalló-beszélgetések, tapasztalatcsere a TTH Kávézójában. Vitavezetők: Boromisza Zsombor,

Budapesti Corvinus Egyetem (Témakör: a környezetvédelmi oktatás helyzete, tapasztalatai); Dr.
Torma András, Széchenyi István Egyetem (Témakör: a fenntartható fejlődés); Ács Tamás, BME
(Témakör: műszaki környezetvédelem, informatika).

szeptember 25.

9:00 A szennyvíztisztítás fejlődése, újabb módszerei, problémái; Dr. Kárpáti Árpád , egyetemi docens,
Pannon Egyetem

9:30 Talajvédelem, talajerő-gazdálkodás; Dr. Németh Tamás, akadémikus, az MTA főtitkára, c. egyete-
mi tanár

10:00 Hulladéklerakók rekultivációja; Dr. Szabó Imre , egyetemi tanár, Miskolci Egyetem
10:30 Kávészünet
11:00 Kihívások az energetika területén; Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő
11:30 A globális felmelegedés. Tény vagy retorika; Dr. Lóczy Dénes , egyetemi docens, PTE TTK.
12:00 A tájtervezés és tájértékelés szerepe az életminőség alakulásában; Dr. Csemez Attila , egyetemi

tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
12:30 A konferencia előadásainak zárása; Dr. Fekete Jenő György egyetemi docens, Pécsi Tudomány-

egyetem
13:00 Ebéd
14:00 Egyéni megbeszélések, tapasztalatcsere a TTH Kávézójában

Jelentkezési határidő: 2009. augusztus 31. A részvétel költsége 12 000 Ft/fő, a szállás és reggeli további 6 000
Ft-ért igényelhető.

Érdeklődés és felvilágosítás a TIT Bács-Kiskun Megyei Egyesületénél (H-6000 Kecskemét, Rákóczi út 2. Telefon/fax
76/505-688 és 76/505-689, e-mail: titbkkm@microsystem.hu, honlap: www.titbkkm.microsystem.hu).

Taipei Nemzetközi Feltalálói Vásár (InvenTaipei 2009)

2009. szeptember 24-27-én rendezik meg a taiwani Taipeiben a Taipei Nemzetközi Feltalálói Vásárt (InvenTaipei
2009).

Taiwan jelenleg a világranglista 3. helyén áll a globális hasznosítású szabadalmak terén (forrás: WEF) és a negyedik
a szabadalmi alkalmazások számának tekintetében (forrás: USPTO). 2008-ban mintegy 80000 tengerentúli, ill. helyi
vásárló látogatott el a kiállításra, összesen 18 országból. További információ: www.InvenTaipei.com.tw.

Főbb termékprofilok: mezőgazdasági termékek, vegyi anyagok/termékek, textil, gépek, kézi szerszámok, fogyasztói
elektronika, számítógép hardver, szoftver & tartozékok, optika és optoelektronika, telekommunikáció, fém & hardver
termékek, háztartási eszközök, építőanyagok & szanitteráru, sport és szabadidős termékek, irodaszerek, ajándék-
tárgyak, műtárgyak stb.
Technológia: környezetvédelem, energia, optika, kommunikáció, gépipar, közlekedés és szállítmányozás, biotechno-
lógia.

Várható események
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A TAITRA (TAIWAN TRADE CENTER) Budapest korlátozott létszámban kiutazási támogatást biztosít a vásárra
kiutazó magyar cégek számára. A pályázatokat beérkezési sorrendben bírálják el. További információ: Bíró Edina,
TAIWAN TRADE CENTER, BUDAPEST, 1056 Budapest, Váci utca 81. Tel.: +36-1-2664-664, Fax: +36-1-2664-
665, e-mail: biro@taitra.hu

European Symposium on Vascular Innovations

2009. november 20-21-én rendezik meg a European Symposium on Vascular Innovations elnevezésű konferenciát
a Velence Resort & Spa Hotelben. A rendezvényen az érgyógyászatban használt csúcstechnológiákat mutatják be
és igyekeznek megkönnyíteni az innovatív megoldások cseréjét a biotechnológia, prothesis-fejlesztés, számítástech-
nika és orvosi műszertechnika diszciplínái között.

A konferencia elnöke Dr. Keresztury Gábor, tiszteletbeli elnöke Prof. Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szö-
vetség elnöke.

A kurzus hivatalos nyelve angol. A kurzus díja 2009. szeptember 15. előtt 28000 Ft + ÁFA, ezután 33000 Ft +
ÁFA. Jelentkezési határidő 2009. november 15. A jelentkezés online regisztrációval működik az Asszisztencia Kft.
weboldalán keresztül (www.asszisztencia.hu/esvi).

Szakmai információ: Dr. Keresztury Gábor, Fejér Megyei Szent György Kórház, 8000 Székesfehérvár, Seregélyesi
út 3. Tel.: (20) 823 6478, Fax: (22) 312 691, E-mail: keresztury@mail.fmkorhaz.hu

„Harsányi István-díj”

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a menedzsment ismeretek elsajátítása céljából magánkezdeményezés
alapján 1991-ben életre hívott, a Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált és a Szervezési és Vezetési Tu-
dományos Társaság által támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány a gazdasági, a műszaki és a termé-
szet-tudományi felsőfokú intézményekben graduális és posztgraduális, valamint a PhD-képzés keretében tanuló hall-
gatók menedzsment ismereteinek bővítését, gyakorlatban történő alkalmazását hivatott elősegíteni.

Az Alapítvány Kuratóriuma a „Harsányi István-díj” (kutatási ösztöndíj) elnyerésére a 2009. évre ismételten pályázatot
ír ki. A Kuratórium a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú
- diplomatervek, PhD-disszertációk
- tudományos diákköri munkák,
készítőit kívánja elismerésben részesíteni, és gyakorlati tevékenységüket támogatni.

A pályázatok az alábbi – elsősorban az innovációs folyamatokkal kapcsolatos – menedzsment szakterületeken
adhatók be:
- tudás menedzsment
- minőség menedzsment
- humán menedzsment
- kutatás-fejlesztési, innovációs menedzsment
- innovációs marketing
- stratégia, üzletfejlesztés
- logisztika, anyagtechnológia
- informatikai menedzsment
- környezetvédelmi menedzsment.

A pályaműveket az összefoglalóval együtt, nyomtatott formában 2 példányban, valamint elektronikusan is, magyar
nyelven lehet benyújtani. Idegen nyelven csak akkor, ha csatolnak hozzá egy publikációként közreadható magyar
nyelvű tömörítvényt.

A pályázatok elbírálásának feltétele: a felsőoktatási intézmény hivatalos (tanszékvezetői) ajánlása, (témavezetői,
opponensi) értékelése, valamint a „Pályázati adatlap” teljes körű kitöltése. Az elbírálásánál előny, ha esettanulmányt
is tartalmaz a pályázat.

Beküldési határidő: 2009. június 24-én, 12:00 óráig beérkezően.

Pályázati felhívások

Beadás helye: Manager Képzés Alapítvány, Magyar Innovációs Szövetség titkársága: 1036 Budapest, Lajos u. 103.

A szakmai Kuratórium 2009. augusztus 31-ig hozza meg döntését a kutatási ösztöndíjakról, és erről írásban érte-
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síti a pályázókat. Az ösztöndíj összegét a pályaművek színvonala alapján a kuratórium évenként határozza meg.
(2008-ban a 11 db kiadott ösztöndíj összege egyenként 100 000 Ft volt).
Az ösztöndíjak átadására ünnepélyes keretek között a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosztó ünnepségén
vagy egyéb rendezvényén kerül sor. A díjazott pályaművek összefoglalóit a Szervezési és Vezetési Tudományos Tár-
saság honlapján publikáljuk.

A pályázati adatlap beszerezhető az Alapítvány Titkárságán (dr. Antos László , titkár, tel: 453-6572, e-posta:
innovacio@innovacio.hu) vagy letölthető a www.innovacio.hu portálról, a Pályázati Felhívások rovatból.

Pályázati lehetőség a technológiai inkubátorházak fejlesztésére a Dél-Alföldön

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Dél-alföldi Operatív Program részeként közzé tette a DAOP- 2009 - 1.3.1/A.
kódszámú pályázatot, „Regionális jelentőségű technológiai inkubátorok” címmel.

A pályázati kiírás alapvető célja az 1066/2007 (VIII. 29.) Kormányhatározatban szabályozott, a Kormány középtávú
(2007-2013) tudomány, technológia és innovációpolitikai (TTI) stratégia intézkedési tervével összhangban a regioná-
lis üzleti környezet infrastrukturális elemeinek fejlesztése, a regionális innovációs infrastruktúra megerősítése –
különös tekintettel a régióban a KKV-k számára magas szintű szolgáltatásokat nyújtó technológiai inkubátorházak
létrehozására –, ezek meglévő szolgáltatásainak, valamint infrastruktúrájának továbbfejlesztésére.

A program elvárt eredménye, hogy növelje a gazdasági és társadalmi együttműködést a Dél-alföldi régióban, ezzel
párhuzamosan javítsa a régió versenyképességét, és elősegítse a régióban olyan gazdasági környezet kialakulását,
amely előmozdítja a beruházásokat, az innovációt, a vállalkozókészséget. A program megvalósításának eredménye-
ként javuljon az inkubátorházak által nyújtott innovációs szolgáltatások mennyiségi és minőségi fejlettsége és az
innovációs szolgáltatásokat igénybevevő vállalkozások bruttó hozzáadott értéke.

A pályázatok benyújtása 2009. június 19-től 2009. augusztus 31-ig lehetséges. A pályázatok elbírálása egyszerre
történik a beadási határidő lejártát követően.

További információ: http://www.nfu.hu/doc/1650

A HÍRLEVÉL MEGJELENTETÉSÉT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (NKTH) .TÁMOGATTA
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Hírlevél-szerkesztõség:

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

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

1036 Budapest, Lajos u.103., tel.: 453-6572, fax: 240-5625,
e-posta: innovacio@innovacio.hu.
A Hírlevélre a www.innovacio.hu c. portálon lehet regisztrálni.
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félvezetők, gyártás, hardware
mobil és wireless
digitális otthon és fogyasztói elektronika
kiskereskedelmi és fogyasztói szoftverek
vállalati szoftverek és IT
energia- és áram-előállítás
nanotechnológia
biotechnológia

2 oldalas összefoglaló beadása
(elektronikusan, angolul)

továbbjutók közzététele
üzleti tervek beadása (angolul)

regionális döntő a hazai csapat
számára (2-2 fő részvételét a szervezők fizetik.)

világdöntő Berkeley-ben (USA), a két legjobb
regionális csapat számára

Hazai döntő:
1. hely:
2. hely: 400 000 Ft

Regionális döntő

1. hely:
2. hely: 10 000 USD

:

20 000 USD

Világdöntő:
befektetés

J
Magyar Innovációs Szövetség

felsőfokú

K

T

Intel és más, kockázatitőke-

e-posta: innovacio@innovacio.hu
telefon: 1-453-6572,
jelentkezési lap, útmutató:
www.innovacio.hu/3d_hu.php
példák: www.bimtbg.com

A 2-4 fős csapatban legalább egy főnek
képzésben kell részt vennie.
A pályázók üzleti tervükhöz fűzödő minden joga
fennmarad.

Magyar Innovációs Szövetség (innovacio.hu)
Innostart Alapítvány (innostart.hu)
Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos
Szövetsége (fevosz.hu)

INTEL Co.
Bolgár Menedzsment és Technológiai Intézet

ELENTKEZÉS

ONZULTÁCIÓ

ÁMOGATÓK

MÉDIATÁMOGATÓ

A regionális döntőn 2. helyezett magyar csapat, 2007-ben.
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