
XIX. évf. 13. szám2009. július 7.

w w w . i n n o v a c i o . h u

HírlevélHírlevélHírlevél
w w w . i n n o v a c i o . h u

13.
szám

XIX. évfolyam | 2009. júl ius 7.



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele32 Választmány

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
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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

Hantos Zoltán 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.
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Képviselet igazgatója

Debrecen Füredi út. 76.
4027

Regionális Igazgató 52/534-
204

52/500-
426
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Magyar Innovációs
Szövetség

Felhívjuk kedves Olvasóink figyelmét, hogy a Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele
a nyári időszakban, a szabadságok miatt ritkábban jelenik meg.

A következő megjelenések időpontjai:
2009. augusztus 4. és szeptember 1.

Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége 2009. június 17-én nyílt levélben fordult Bajnai Gordon, miniszterelnök-
höz azon törvényjavaslat miatt, mely a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvénynek az állami befize-
tés mértékéről szóló paragrafusát kívánta hatályon kívül helyezni. A levél szövege a következő volt:

„Nyílt levél Bajnai Gordon miniszterelnök úrnak

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) megalakulása óta azon dolgozik, hogy az innováció a magyar gazdaságban is
a fejlődés egyik motorja legyen. Ehhez szükséges az innovációs rendszer fejlesztése, amelyet a civil szervezetek esz-
köztárával igyekeztünk/igyekszünk szolgálni. Így történt ez 2003-ban is, amikor felvetődött a kutatási és technológiai
innovációs alap létrehozásának gondolata, ami a vállalati szektor részéről jelentős ellenállásba ütközött, mert sokan
csak egy új adónemet láttak benne. A kormányzattal folytatott tárgyalások során – melyekbe a MISZ is intenzíven
bekapcsolódott – az a megegyezés alakult ki, hogy az innovációs alapot három lényeges kritérium fogja az adóktól
megkülönböztetni, nevezetesen, hogy alapszerűen kezelik, csak az innováció céljaira használható fel, és hogy a költ-
ségvetés a vállalatok befizetéseivel megegyező összegben kiegészíti. Azt, hogy a vállalati szektor a megállapodást
elfogadta, jól mutatja az is, hogy a vállalati befizetések gyakorlatilag minden évben meghaladták az előzetesen terve-
zett szintet.

Mindennek fényében a MISZ megdöbbenéssel értesült arról, hogy a Parlament előtt fekvő „T/9354. számú törvény-
javaslat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény módosí-
tásáról szóló 2008. évi CXI. törvény hatálybalépésével és a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irány-
elv átültetésével összefüggő törvénymódosításokról” c. törvényjavaslat 253. §-a a Kutatási és Technológiai Innováci-
ós Alapról szóló törvénynek az állami befizetés mértékéről szóló paragrafusát hatályon kívül helyezi.

Az állami hozzájárulás elmaradása amellett, hogy megsért egy korábbi megállapodást, az amúgy is megerősítésre
szoruló magyar innovációs rendszert alapjaiban rendítheti meg. Az innováció sokéves folyamat, amelyben akár csak
egy kieső év – a megszakadó projektek miatt – az előző évek befektetéseit is veszélyezteti. Az ilyen rövidlátó, nemzet-
közi összehasonlításban is példátlan intézkedések különösen megengedhetetlenek gazdasági válság idején, miután
azt ma már senki sem vitatja, hogy a recesszióból való kilábalás egyik legfontosabb eszköze az innováció.

A Magyar Innovációs Szövetség külön tiltakozik az ellen az eljárás ellen, hogy egy ilyen fontos javaslatot egy, a témá-
hoz egyáltalán nem kapcsolódó jogszabályba rejtve, szakmai egyeztetés nélkül vigyenek az Országgyűlés elé.

Tisztelt Miniszterelnök Úr! Kérjük, hogy vizsgálja meg a lehetőségeket, és tegye meg a szükséges lépéseket a helyzet
orvoslására.”

A nyílt levelet eljuttattuk a sajtónak is, ill. a szakmai szervezeteknek, melyek közül öt szervezet – a Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara, az Informatikai Vállalkozások Szövetsége, az Ipari-, Tudományos-, Innovációs- és Technológiai
Parkok Egyesület, IPE, a Magyar Biotechnológiai Szövetség, valamint az Agrárkutató Intézetek Országos Szövetsége
– csatlakozott véleményünkhöz. Továbbá Szövetségünk több parlamenti képviselővel is felvette a kapcsolatot.
A Kormány június 22-én, a zárószavazás napján visszavonta az előterjesztést.

Az NFÜ reakciója a MISZ véleményére

A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség felkérésére véleményezte több pályázati
kiírás tervezetét is. Véleményeink teljes szövege innová-
ciós portálunk (www.innovacio.hu) Aktuális rovatában
olvashatók.

Az NFÜ a GOP 1.1.2, KMOP 1.1.2 „Kutatás-fejlesztési
központok fejlesztése, megerősítése” című kiírással
kapcsolatos véleményünk felhasználásáról értesítette
Szövetségünket. Tételesen reagáltak észrevételeinkre
és több javaslatunkat is elfogadták. Egyetértettek azzal
a felvetésünkkel, hogy a „Marketing támogatás a K+F
központ piacon való megjelenésére” kifejezés helyett
vagy a központ, vagy a termék és szolgáltatás piacon
való megjelenése a célszerű megfogalmazás, valamint
egyértelműen kimondták, hogy a létrehozott gazdasági
társulás több termék létrehozására is pályázhat.
A részletes értékelés a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
honlapján (www.nfu.hu) olvasható.
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Vélemény a „kutatás-fejlesztési és technológiai inno-
vációs projektek közfinanszírozású támogatásáról”
című javaslatról

A Magyar Innovációs Szövetség véleményt adott ki az
NKTH felkérésére a „XXX/2009. (XX.XX.) Korm. ren-
delet a kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs
projektek közfinanszírozású támogatásáról” című javas-
latról.

Részlet az állásfoglalásról:

„…A javaslat alapvető feltételezhető célja egységes
szerkezetbe rendezni a különböző pályázati rendszerek-
ben ma alkalmazott szabályokat. Az, hogy erre kinek
van szüksége nem világos, az azonban biztos, hogy a
pályázók helyzetén semmit nem javít. Ezt fontos veszély-
forrásnak is látjuk. A veszély az, hogy valaki úgy gondol-
ja, hogy ezzel le van tudva az évek óta hiába várt dere-
guláció.

Az utóbbi három évben többször is megvitatott témák,
pl. a biztosítékok kérdése és korlátozása, a kis összegű
számlák kezelése, hogy alkalmilag a közvetítő szervezet
is fizethet késedelmi kötbért, és egyáltalán az a szemlé-
let, hogy esetleg a pályázó legalább annyira fontos az
országnak, mint a közvetítő szervezet, nem jelenik meg
az anyagban. Ezért, ha az előterjesztők ezt szánják a
deregulációs kormányrendeletnek, akkor az anyag
azonnali visszavonását és teljes átdolgozását javasol-
juk…”

Az állásfoglalás teljes szövege innovációs portálunk
(www.innovacio.hu) jelszóval védett területén olvasható.

Technológiai Inkubátor Program

2009. június 22-én vitanapot rendezett a Nemzeti
Kutatási és Technológiai Hivatal a tervezett Technológiai
Inkubátor Programról (TIP), az NKTH budapesti székhe-
lyén. A vitanapon Szövetségünk képviseletében részt
vett Monszpart Zsolt, általános elnökhelyettes is.

A program külföldi tapasztalatok felhasználásával kívánja
a magyar viszonyok között működőképes és hatékony
technológiai inkubációs rendszer kiépítését támogatni,
koncepcióját a Kutatási és Technológiai Innovációs Ta-
nács (KuTIT) elfogadta.

A program fő céljai:

- piacorientált kutatás-fejlesztéssel foglalkozó induló
(start-up) vállalkozások inkubálására képes technoló-
giai inkubátor vállalkozások létrehozása, a technoló-
giai inkubáció módszereinek és üzleti modelljének el-
terjesztése a magyar K+F szférában;

- fiatal innovatív vállalkozások, piacképes termékek
kifejlesztésére irányuló K+F és üzleti tevékenységé-
nek ösztönzése. A vállalkozások termék- és üzletfej-
lesztésének segítése, inkubációja magántőke és üz-
leti érdekeltség bevonásával, technológiai inkubátor
vállalkozásokon keresztül.

Szövetségünk és az Innostart Alapítvány Csopaki Gyula,
NKTH elnöknek címzett közös levelében fejtette ki leglé-
nyegesebb észrevételeit a programmal kapcsolatban. A
levél teljes szövege olvasható innovációs portálunk

(www.innovacio.hu) Aktuális rovatában, Szövetségünk
állásfoglalásai között.

Vélemény a KSH fenntartható fejlődés indikátorainak
felülvizsgálatára készített javaslatáról

A Magyar Innovációs Szövetség a Központi Statisztikai
Hivatal felkérésére véleményezte a KSH fenntartható
fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára készített javasla-
tát.

Részlet az állásfoglalásból:
„…A KSH által megküldött mutatók a fenntartható fejlő-
dés vizsgálatához bizonyára szükségesek, az innováció
szempontjából azonban javasoljuk a European Innovation
Scoreboard metodológiában figyelembe vett mutatók
mérését…
…A European Innovation Scoreboard (EIS) számításának
2008. évi metodológiai változásának középpontjában a
szolgáltatások és a nem technológiai aspektusok, vala-
mint az innováció output-ja álltak. A trendeket nem az
adott évet a bázis évvel történő összehasonlításból,
vagy egy adott országot az EU átlaghoz történő hasonlí-
tásból szűrik le, hanem az elmúlt öt év időszakát egy
trendként vizsgálva…”

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

Hírlevél

A Magyar Innovációs Szövetség Hírlevelét elektronikus
és nyomtatott formában terjesztjük. A gyorsabb és
környezetkímélőbb elektronikus változatból több mint
1900-at küldünk ki. A címzettek felét a portálunkon,
saját magukat regisztrálók alkotják.

A nyomtatott kiadványból mintegy 200 példányt postá-
zunk egy-egy megjelenéskor. A nyomtatott változat
később érkezik meg a címzetthez, valamint jelentős
költséget jelent Szövetségünknek.

Továbbra is várjuk azok visszajelzését Szövetségünk
bármely elérhetőségén, akik csak elektronikus formá-
ban kívánják a Hírlevelet megkapni, és az eddig küldött
nyomtatott változatra a továbbiakban nem tartanak
igényt.

A Felsőoktatási Tagozat internetes fóruma

A Magyar Innovációs Szövetség Felsőoktatási Tagoza-
tának internetes fórumán a regisztráltak száma folya-
matosan növekszik.

Változatlanul gyűjtjük és várjuk az innovációval kapcsola-
tos rendezvények anyagait, programját, az előadásokon
elhangzott, közérdeklődésre számot tartó prezentáció-
kat. A fórumon keresztül minden témakörben lehetőség
nyílik hozzászólásra, kérdések megvitatására, akcióter-
vek véleményezésére.

A honlapra történő belépés előzetes regisztrációhoz
kötött, és közvetlenül az alábbi linken érhető el:
http://www.innovacio.hu/felsookttag.
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Továbbra is várva az érdeklődők jelentkezését, a hon-
lapra feltölthető anyagokat, az alábbi e-mail címen kész-
séggel áll további információkkal mindenki rendelkezésé-
re Antoni Györgyi, a MISZ Felsőoktatási Tagozatának
elnöke: agy@rekthiv.elte.hu.

A Novatech 4.0 verseny I. fordulójának értékelése

A Magyar Innovációs Szövetség által, az INTEL Co. és
az NFGM, valamint az NKTH támogatásával negyedik
alkalommal meghirdetett NOVATechCom Innovációs
Technológiai Üzleti Terv Verseny bírálóbizottsága július
6-án, a MISZ székhelyén értékelte a beérkező angol
nyelvű pályázati összefoglalókat.

A versenyre a következő témakörökkel lehetett nevezni:
félvezetők, gyártás, hardware; mobil és wireless; digitá-
lis otthon és fogyasztói elektronika; kiskereskedelmi és
fogyasztói szoftverek; vállalati szoftverek és IT; energia
és áram előállítás; nanotechnológia és biotechnológia.

A Tzvetkov Julián, az elan SBI Capital Partners vezér-
igazgatója, Szövetségünk alelnöke által vezetett ma-
gyarországi zsűri tagjai minden egyes pályázatot átte-
kintettek, és az alábbi 5 pályázat továbbjutásáról dön-
töttek:
- RhinoVib®,
- FER14,
- HY-GO,
- Precise local positioning system (PLPS)
- LACERTA Technologies.

Harsányi István-díj pályázat

A hazai menedzserképzés elősegítése, illetve a me-
nedzsment ismeretek elsajátítása céljából, a Magyar
Innovációs Szövetség által gesztorált Manager Képzés
Alapítvány, a Szervezési és Vezetési Tudományos Tár-
saság és a Pro Progressio Alapítvány támogatásával, a
gazdasági, a műszaki és a természet-tudományi felsőfo-
kú intézményekben tanuló hallgatók számára a 2009.
évre ismételten kiírta a Harsányi István-díj pályázatot.

A beadási határidőre, 2009. június 24-ig, 39 magas
színvonalú pályamunka érkezett, melyek referálása
júliusban megkezdődött.

A pályázatok elbírálására és a díjak odaítélésére au-
gusztus végén kerül sor. Az ösztöndíj összegét a pá-
lyaművek színvonala alapján a kuratórium évenként
határozza meg, melyek átadására – ünnepélyes keretek
között – a felsőfokú intézmények évnyitóján, diplomaosz-
tó ünnepségén vagy egyéb rendezvényen kerül sor.

Diplomaátadó a Pannon Egyetemen

2009. június 26-án, Veszprémben került sor a Pannon
Egyetem idei diplomaátadói közül az elsőre, melyen a
Műszaki Informatikai Kar végzősei, közel száz informati-
kus és villamosmérnök vehette át oklevelét.

Az ünnepségen Dr. Szabó Gábor , a Magyar Innovációs
Szövetség elnöke a műszaki értelmiség szerepét hang-
súlyozta, elmondta, hogy szép pályát választottak a

végzős hallgatók, de keményen kell majd dolgozniuk.
Optimizmusra buzdította őket, hiszen aki innovációval
foglalkozik, annak szüksége van erre. Beszélt a válság-
ról is, melynek kezelését a motorosokhoz hasonlóan az
akadályok kikerülésével kell kezdeni.

Válságkezelés, költségoptimalizálás, növekedési lehe-
tőségek innovatív technológiák felhasználásával

2009. június 18-án konferenciát szervezett a DBH
Group, Budapesten, az Infopark D épületének kávézójá-
ban „Válságkezelés, költségoptimalizálás, növekedési
lehetőségek innovatív technológiák felhasználásával”
címmel.

Dr. Erdei Sándor, a DBH Group vezérigazgatójának
köszöntője után Dr. Ürge László , a MISZ alelnöke, a
Thalesnano Zrt. vezérigazgatója tartott előadást „Vál-
ságkezelési stratégiák egy innovatív KKV-nál„ címmel.
Ezután Svéd Gábor, a Neckermann Utazás pénzügyi
igazgatója beszélt („Radikális hatékonyság növelési lehe-
tőségek web-alapú szolgáltatások igénybevételével”),
majd Sztankó Attila, a DBH Group stratégiai marke-
tingigazgatója („Költséghatékony marketing a kis- és
középvállalkozásoknál”).

Az előadások után pódiumbeszélgetést rendeztek az
innovatív technológiák támogatásáról a kis- és középvál-
lalkozásoknál, nemzetközi vállalatoknál, szakmai szerve-
zeteknél, melynek moderátora Sztankó Attila volt. A
beszélgetésben részt vett Pakucs János, a MISZ tiszte-
letbeli elnöke, Pongorné dr. Csákvári Marianna , az
Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ igazga-
tója, Dr. Ürge László, a Thalesnano Zrt. vezérigazgató-
ja, Svéd Gábor, a Neckermann Utazás pénzügyi igazga-
tója, valamint Dr. Erdei Sándor , a DBH Group vezér-
igazgatója.

A THE a Brandcamp márkatáborban

2009. július 2-4. között, Balatonföldváron, immár má-
sodik alkalommal rendezte meg az Extrem rendezvény-
ügynökség a Brandcamp márkatábort, „Csatlakozz rá a
szakmára” címmel. A kezdeményezés célja, hogy fiatal
hallgatók, frissdiplomások számára interaktív platformot
hozzanak létre, ahol a marketing és kommunikációs
szakma nagyágyúitól, első kézből kaphassanak informá-
ciót, és kérdéseikre választ. A háromnapos eseményen
idén több mint kétszáz fiatal és közel száz előadó vett
részt.
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Július 3-án a tábor CSR (Corporate Social
Responsibility, Vállalatok Társadalmi Felelősségvállalása)
szekciójában, egy műhelytalálkozó keretében vitatták
meg a Magyar Innovációs Szövetség THE Programjának
új pályázattervét. A főként gazdasági és marketing ta-
nulmányokat folytató egyetemista és főiskolás hallgatók
Bartók Marcell, a THE Program projektvezetője és
Farkas Szilvia, a SIEMENS kommunikációs igazgatója
moderálásával dolgoztak ki kampányterveket a tudomá-
nyok – főként a műszaki és természettudományok –
népszerűsítésére vonatkozóan. A „Legyen újra COOL a
tudomány” című pályázatra filmes, online, rendezvény,
sajtó és egyéb kreatív eszközök felhasználásával várják
majd a pályamunkákat. A pályázati felhívás legfőbb üze-
nete, hogy legyen trendi tudományos filmeket nézni,
magazinokat olvasni, műszaki pályára lépni.

A műhelytalálkozón résztvevő hallgatók a tudományokat
népszerűsítő kampány feladatok megoldásában a min-
dennapi fizika megértetését, gyakorlati megközelítést és
a tanárok elérését tartották fontosnak. Sokuk szerint a
diákok már általános iskolában meghátrálnak a mate-
matikától, fizikától, melynek oka a száraz tananyag,
illetve a kísérletek, figyelemfelkeltő előadások hiánya.

További információ: www.the-online.hu

Elnökváltás a Magyar Rektori Konferenciánál

2009. július 1-jétől Dr. Szabó Gábor , a Szegedi Tudo-
mányegyetem rektora látja el a Magyar Rektori Konfe-
rencia (MRK) elnöki tisztségét. Az MRK leköszönő elnö-
ke, Dr. Rudas Imre , a Budapesti Műszaki Főiskola
(BMF) rektora egy hagyományteremtő sajtótájékoztató
keretében adta át az elnöki tisztséget jelképező címeres
láncot a szegedi intézményvezetőnek, akit az MRK Plé-
numa tavaly választott meg társelnöknek. A BMF Rek-
tori Tanácstermében tartott sajtótájékoztatón részt vett
dr. Pakucs János , Szövetségünk tiszteletbeli elnöke is.

Dr. Rudas Imre leköszönő beszédében hangsúlyozta,
hogy az idén 20 éves MRK szervezetten és szabályozot-
tan működik, gazdálkodása stabil és kiegyensúlyozott.
Az elmúlt egy év eredményei közül kiemelte, hogy az
MRK - bizottságai bevonásával - áttekintette az alapsza-
kok szerkezetét, ennek kapcsán értékelte a Bologna-
folyamat bevezetésének magyarországi helyzetét, és
javaslatot tett a szakszerkezet módosítására. Szerepet
játszott abban is, hogy az intézmények vagyonkezelői
jogokat kaptak, és 2010-től 200 pontra módosul a
felvételi ponthatár. Az MRK tiszteletbeli elnökeként
továbbra is arra kérte a törvényjavaslat benyújtására
jogosult szerveket és személyeket, hogy a felsőoktatást
érintő jogszabálytervezeteket a törvény előírásainak
megfelelően előzetesen egyeztessék az MRK-val.

Dr. Szabó Gábor , az MRK új elnöke beszédében arra
hívta fel a figyelmet, hogy a magyar felsőoktatás az
utóbbi években társadalmi jelentőségűvé vált, hiszen a
felsőoktatási intézményekben 380 ezer hallgató,
22500 oktató, 1800 kutató és 25 ezer egyéb alkalma-
zott tanul, oktat, kutat, gyógyít, vagy éppen adminisztrá-
torként, ápolóként dolgozik. A menedzserszemléletű
rektor hangsúlyozta, hogy – a magas színvonalú oktatás
mellett – az egyetemek és főiskolák továbbra is elsődle-
ges célnak tekintik a munkahelyek megtartását és a
közalkalmazotti státusz tekintélyének megőrzését.

Az elkövetkező egy év feladati közül az új elnök kiemelte
a magyar kutatás és innováció fejlesztésének fontossá-
gát, a magyar felsőoktatás nemzetközi népszerűsítését,
valamint annak előmozdítását, hogy a Magyar Nemzeti
Vagyonkezelő Zrt.ésazintézményekközöttmihama-
rabb jöjjenek létre az egyetemi, főiskolai ingatlanokkal
kapcsolatos vagyonkezelési szerződések. Hangsúlyozta
továbbá, hogy elengedhetetlennek tartja a teljesítmény-
és minőségorientált finanszírozási rendszer bevezeté-
sét, amely az egyes intézmények finanszírozását a telje-
sítményük – a kibocsátott hallgatók elhelyezkedési rátá-
ja, a nemzetközi elismertség, a pályázati sikerek, K+F+I
aktivitás stb. – alapján határozná meg.

Nyomatékosította azt is, hogy az MRK szorosabb
együttműködést kezdeményez a hallgatói érdekképvise-
letekkel és a határon túli magyar felsőoktatási intézmé-
nyekkel is. Ennek szellemében – először a magyar felső-
oktatás és a Magyar Rektori Konferencia történetében
– az MRK plenáris ülését az összes magyar rektor
részvételével Kolozsváron tervezi megrendezni 2010
tavaszán.

Nyílt nap a 77 Elektronika Kft-nél

Tagintézményünk, a 77 Elektronika Kft. 2009. június
16-án nyílt napot tartott, amelyen bemutatta nagy si-
kert elért automata vizelet és vizeletüledék vizsgáló
rendszerét, valamint a hozzá kapcsolódó Európai Unió
támogatásával megvalósított korszerű tisztateres
küvettagyártó üzemét.

A 77 Elektronika Kft. – mely ma is magyar családi tulaj-
donban lévő vállalat – technológiájában világújdonságnak
számító berendezést fejlesztett ki, mely elnyerte a
2007. évi Ipari Innovációs Díjat is. A rendszer nagy
sikerrel mutatkozott be a világpiacon és 2008-ban már
400 db készülék került értékesítésre, mely az adott
évben 26 %-os forgalomnövekedést eredményezett.

A rendezvényt több mint száz vendég tisztelte meg
látogatásával, többek között Dr. Székely Tamás ,
egészségügyi miniszter, valamint Dr. Pakucs János , a
Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke és dr.
Antos László, a Magyar Innovációs Szövetség ügyveze-
tő igazgatója.

Új gyógyszer-technológiai kutató-fejlesztő bázis

Tagintézményünk, az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. 2009.
június 30-án bejelentette, hogy új gyógyszer-technológiai
kutató-fejlesztő bázist épít.
Az EGIS a közép-kelet-európai térség egyik vezető gene-
rikus gyógyszergyártó cége, melynek alapvető üzleti
tevékenysége gyógyszeralapanyagok és késztermékek
fejlesztése, előállítása, értékesítése. Az Európai Bizott-
ság 2008-as K+F jelentése szerint, a közép-kelet-
európai régióban az EGIS költi a harmadik legnagyobb
összeget kutatás-fejlesztésre.

A Budapesten megvalósuló beruházás a tervek szerint
2010 decemberében fejeződik be. A 70 főt alkalmazó
kutatóhely 3,76 milliárd forintból valósul meg, és 20 új
kutatónak is munkahelyet teremt. A létesítmény 3496
négyzetméter alapterületen valósul meg és maradék-
talanul megfelel a nemzetközi minőség-biztosítási és
környezetvédelmi követelményeknek.
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A fejlesztés megvalósításával az EGIS-nél egy olyan új,
technológia-intenzív K+F kapacitás jön létre, amely 50
%-kal tudja megnövelni az évente piacra kerülő sajátfej-
lesztésű generikus készítményei számát.

A befektetési folyamatot a nemzeti befektetési és ke-
reskedelemfejlesztési ügynökség, az ITD Hungary támo-
gatja.

Biotechnológia Nemzeti Technológia Platform

2009. június 9-én rendezték meg a Biotechnológia
Nemzeti Technológia Platform, azaz a BNTP indító
konferenciáját Budapesten, a Radisson Béke Hotelben.
A BNTP egy független üzleti-szakmai érdektömörülés,
melyet az NKTH hívott életre. Célja, hogy egy széles
érdekközösségre támaszkodva stratégiai alapokra he-
lyezze a magyar biotechnológiai szektor teljes vertiku-
mát, a K+F-től a hasznosításig. A találkozón elhangzott
előadások anyagai letölthetőek a
http://www.hungarianbiotech.org/html_hun/bntpmicr
o.html című oldalról.

Környezetipari klaszterek összefogása

A Vidékfejlesztési Kutató Intézet közreműködésével a
Közép-magyarországi, valamint a Közép-dunántúli Bio-
energetikai és Innovációs Klaszter „projekt Konzorciu-
mot” alapított 2009. június 6-án. Az Első Hazai Komp-
lex Környezetipari Konzorcium (EHKKK) nevű szervezet
célja olyan K+F és innovációs projektek kezdeményezé-
se, amelyek megvalósításával Budapesten és agglome-
rációjában kiépülhet a megújuló, különösen a bioener-
getikai nyersanyag termelő és felhasználó bázisok háló-
zata.

A projekt Konzorcium operatív céljai között szerepel pl.:

- a fővárosi agglomerációban 12-15 közepes méretű
biogáz üzem építésének szervezése és a hozzá
szükséges nyersanyag (pl. cukorcirok, szennyvíz-
iszap, élelmiszeripari hulladék, stb.) termelő bázis
hálózatának kialakítása,

- Budapesten konkurens távfűtő bázis létesítésére
piaci versenyfeltételeket teremteni, az agglomerá-
cióban előállított és feldolgozásra alkalmas energia
nyersanyagok (energia növények, szennyvíz iszap,
vágóhídi hulladék, kommunális hulladék) felhaszná-
lásával,

- Budapesten és a közép-magyarországi régió kistér-
ségeiben a megújuló energia piac élénkítését célzó
tudatformáláshoz szakmai ismeretterjesztés, szak-
ember képzés szervezése,

- hálózatépítő szervezésekkel növelni a távfűtő ener-
gia bázist a nap-, geotermikus energia használat
bővítési feltétele javításával.

Céljai eléréséhez a Konzorcium nemzeti és EU-s pályá-
zati támogatások igénybevételét tervezi. A Konzorcium
működésénél a szervezők szakmai, civil, önkormányzati
és KKV-intézmények közreműködésével számolnak.
(Bővebb információ: KDB Klaszter, Potsubay Tamás, IT
Elnök 30/611-1309).

Green Ventures 2009 – Potsdam

2009. június 10. és 12. között, a németországi Pots-
damban került megrendezésre a „Green Ventures
2009 International Partnership Forum for
Environmental and Energy Technologies” címet viselő
nemzetközi partnertalálkozó rendezvény.

A Potsdami Kereskedelmi és Iparkamara Kisvállalkozói
Központja szervezésében 2009-ben 12. alkalommal
megszervezett eseményt ma már Németország legna-
gyobb környezetvédelmi és energetikai technológiák
fórumaként tartják számon. A rendezvény hagyományo-
san három fő témakört ölel fel, melyek az alábbiak:
- víz-, levegő-, talajvédelem;

- energia, építőipar;

- hulladék újrafeldolgozás és hasznosítás, megújuló
anyagok.

A program legjelentősebb részében bilaterális üzleti tár-
gyalásokra kerül sor. A fórumon résztvevő cégek
együttműködési ajánlatai és alapadatai a fórum előtt egy
hónappal katalógusban jelentek meg angol és német
nyelven. Ennek alapján az egyes cégek megjelölték azon
szereplőket, akikkel tárgyalást kívánnak folytatni, tehát a
magyar partnereket is kiválaszthatták tárgyalópartner-
ként. Az igények alapján a program szervezői cégekre
szabottan, pontos időbeosztással állították össze a tár-
gyalások menetét, félórás időtartamot szánva egy tárgya-
lásra.

A rendezvény célja az volt, hogy előmozdítsa a környe-
zetvédelemben érdekelt vállalatok, egyetemi intézmé-
nyek, kutatóintézetek, közintézmények nemzetközi part-
nerkapcsolatainak kiépítését, így a közös termékfejlesz-
tésre, a termelési és licencia megállapodásokra, közös
vállalatok alapítására irányuló megállapodások létreho-
zását.

A rendezvény nyitónapján egy nagyszabású fogadáson
köszöntették a résztvevőket, akik több mint 40 ország-
ból érkeztek: Európa szinte minden országából, de In-
donéziából, Kínából, Jordániából, Tunéziából is érkeztek
vendégek. A nyitófogadáson beszédet tartott Dr.
Dietmar Woidke, Brandenburg tartomány környezetvé-
delmi minisztere is. 2009. június 11-én a bilaterális
tárgyalások megkezdése előtt Volkmar Redlich, a
Potsdami Kereskedelmi és Iparkamara Külkereskedelmi
Tanácsának elnöke tartott beszédet. Ezután vette kez-
detét az egész napos tárgyalássorozat.

Magyarországot öt cég képviselte a rendezvényen,
köztük Dr. Mogyorósi Péter , a Laser Consult Kft. igaz-
gatója, a Magyar Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regi-
onális Képviseletének igazgatója.

Rhone-Alpes Régió Fejlesztési Ügynökség

A Rhone-Alpes Régió Fejlesztési Ügynökség (ERAI) olyan
partnereket keres, akik kereskedelmi leányvállalat, lo-
gisztikai bázis, termelési központ kialakítását tervezik a
Rhone-Alpes régióban, mely Franciaország második
leginnovatívabb régiója – Párizs után.
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Az ERAI a régióban befektetni akaró cégek felkutatásá-
val és reklámozásával foglalkozik, Lyonban. Tevékenysé-
gük kiterjed:
- cégalapításra és működtetésre,
- helyi cégek, partnerek felkutatására,
- anyagi segítségnyújtás előteremtésére,
- helyi munkaerő keresésére,
- adminisztratív ügyek lebonyolítására (banki ügyletek,

ügyvédi szakértelem, könyvelési szaktanácsadás,
technikai jártasság),

- segítségnyújtásra a felmerülő költségek optimalizálá-
sában,

- segítségnyújtásra a legmegfelelőbb ingatlanok kivá-
lasztásában (irodák, raktárak, lakások).

További információ: Antolik Lívia, ERAI - Rhone-Alps
Region Development Agency

tel.: +33(4) 7238-3366, +33(6) 7793-8608
e-mail: livia.antolik@erai.org, web: www.erai.org

Az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó Kft. kiadvá-
nyai

Tagvállalatunk, az Ipargazdasági Kutató és Tanácsadó
Kft. 2009 áprilisában fejezte be az NKTH támogatásá-
val készült projektjét, melynek tárgya az „innováció nép-
szerűsítéséhez, társadalmasításához” kapcsolódott.
Ennek keretében elkészítették az „Innováció lépésről-
lépésre (innováció gyakorlati tudnivalói)” című segéd-
anyagot.

A fenti segédanyag mellett „Innovációs sikertörténetek”
címmel összegyűjtöttek az ország különböző régióiból,
különböző termelési-szolgáltatási ágazatokba tartozó,
eltérő nagyságú vállalkozások által végrehajtott olyan
sikeres innovációkat, melyek bemutatása pozitív példa-
ként, különböző tanulságok levonásául szolgálhat az
érdeklődők számára.

A kiadványok Szövetségünk Titkárságán hozzáférhetők.

Takáts Mónika Magyarország Példaképei között

A 17. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkuta-
tó Versenyen különdíjjal jutalmazott Takáts Mónikát
2009. június 16-án Magyarország Példaképei közé
választották. A Pannon Példakép Alapítvány tizennyolca-
dik alkalommal hirdette ki díjazottait, akik olyan 25 év
alatti fiatalok közül kerültek ki, akik valamely, a társada-
lom számára fontos területen kiemelkedő teljesítményt
nyújtanak.

Takáts Mónika gyerekekkel foglalkozó környezetvédelmi
mozgalmat alapított Nagy Terv néven. A Nagy Terv
programjai attól egyedülállóak, hogy nem a formális
oktatás keretein belül, hanem játékos formában oktat-
nak.

A gyerekekkel például újrafelhasznált anyagokból készült
játékokkal játszanak, hogy bebizonyítsák: nem feltétlenül
az új, csillogó játék a legjobb.

20. Nemzetközi Élővilág Kutató Hét

A Schweizer Jugend Forscht a 20. Nemzetközi Élővilág
Kutató Hetet a zernezi Svájci Nemzeti Parkban, 2009.
június 28. és július 4. között rendezte meg, melyen a
Magyar Innovációs Szövetség delegáltjaként Gleszer
Erik, MAFITUD-tag, a 16. és 17. Ifjúsági Tudományos
és Innovációs Tehetségkutató Verseny díjazottja vett
részt.

A többi fiatal kutató Németországból, Franciaországból,
Máltáról, Portugáliából, Lettországból, Észtországból,
Lengyelországból, Csehországból, Szlovákiából és Svájc
különböző részéről érkezett. A diákok egy általuk válasz-
tott kutatási témát dolgoztak fel.

Gleszer Erik egy négy főből álló svájci diák-kutató cso-
port tagjaként a szubalpesi erdők hangyáinak táplálko-
zási szokásait vizsgálta. A csoport a táplálékszerzés és
a környezeti viszonyok összefüggését figyelte meg a
hegyek nyugati és keleti lankáin, tekintettel a hangya-
bolyok méretére, az azt körülvevő növényzetre és a
hangyák élelemszállításához szükséges időtartamra.

Eredményeiket a Zernezben megrendezett záró elő-
adássorozat keretében mutatták be, amelyről a média
is tudósított.

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága
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Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

34. Stockholm International Youth Science Seminar

A Magyar Innovációs Szövetség 2002 óta minden év-
ben delegálhat egy fiatal magyar kutatót a Nobel-díj
átadási ünnepségen és az azt megelőző egyhetes
stockholmi tudományos fórumon való részvételre.

Az idén Hunyadi Áront, a Budapesti Műszaki és Gazda-
ságtudományi Egyetem hallgatóját küldi Szövetségünk a
rendezvényre, aki 2007-ben második, idén pedig első
díjat nyert az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehet-
ségkutató Versenyen. A nevezéssel kapcsolatos doku-
mentumokat a szervezőknek eljuttattuk.

21. EU Fiatal Tudósok Versenye

A 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkuta-
tó Verseny zsűrijének javaslata értelmében a 2009.
szeptember 11-16. között, Párizsban megrendezésre
kerülő "21. EU Contest for Young Scientists" európai
döntőben az alábbi három, első helyezett pályázat kép-
viselheti Magyarországot:

− Blind Navigator (pályázó: Gyöngyösi Tamás)
− Veszélyes folyadékok biztonságos tárolása a

föld alatt (pályázó: Kajtár Máté)
− Az idő – pontosan és szépen… (pályázó: Hunya-

di Áron).

Az EU-versenyre kiutazó delegációt Ivánka Gábor, a
Magyar Fiatal Tudósok Társaságának vezetőségi tagja
fogja vezetni. A versenyzők első szakmai felkészítését
dr. Antos László , ügyvezető igazgató részvételével
2009. június 18-án tartották Szövetségünk székhelyén.
A megbeszélésen a fiatalok által készítendő poszterről,
illetve a versennyel kapcsolatos feladatokról esett szó.

Innovációs menedzser képzés

Folyamatosan lehet jelentkezni a Magyar Innovációs
Szövetség és az INNOSTART Alapítvány közös „Innová-
ciós menedzser képzés” e-Learning tanfolyamára, amely
az innovációs folyamatokat irányítók részére nyújt hasz-
nos, nélkülözhetetlen ismereteket.

A tananyag három fő részben (s ezeken belül 33 feje-
zetben) foglalja össze az innovációs menedzserek mun-
kájához szükséges tudnivalókat. A tananyag elsajátítá-
sára a hallgatóknak 3 hónap áll rendelkezésükre, ezen
időszak alatt a tanfolyam bárhonnan, bármikor elérhető
egy számítógép és az internet segítségével. A tananyag
magyar nyelvű. A tananyag elsajátítását elektronikus
vizsga követi. A tanfolyam eredményes elvégzésekor a
hallgatók innovációs menedzseri képzettséget tanúsító
oklevelet kapnak.

A képzésre 18000 Ft + ÁFA összegért lehet jelentkez-
ni. A tandíj fedezi az e-learning tanfolyam elvégzését, a
vizsgákat, az oklevelet valamint dr. Pakucs János és
dr. Papanek Gábor által szerkesztett "Az innovációs
folyamatok szervezése" című szakkönyvet, amelyet pos-
tán kap meg a résztvevő.

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

Jelentkezés: http://www.innostart.hu/vallalkozas-
fejlesztes/aktualis-kepzeseink/e-learning

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

- Egyszerűsödtek az INNOCSEKK Plusz pályázaton
való részvétel szabályai

2009. június 18-tól a beküldött pályázati csomaghoz
nem kell árajánlatokat csatolni. A pályázati útmutató
9. fejezetének a)-e) pontjaiban megnevezett, és ezek
közül igénybe venni szándékozott szolgáltatások költ-
ségeit annak figyelembevételével tervezzék a pályá-
zók, hogy amennyiben az igénybe vett szolgáltatásról
kiállított számla (nettó vagy bruttó) összege megha-
ladja a (nettó vagy bruttó módon) igényelt támoga-
tás összegét, a Nemzeti Kutatási és Technológiai
Hivatal (NKTH) csak az igényelt támogatás összegé-
ig nyújt fedezetet a szolgáltatás díjának kifizetéséhez.

Az INNOCSEK Plusz pályázati csomagjába felkerült
az a csekklista, amely szerint az NKTH a formai el-
lenőrzést és ennek alapján a projektek befogadását
vagy elutasítását indítványozza. A pályázat beadása
előtt ennek alapján minden pályázónak érdemes az
ellenőrzést elvégeznie. Amennyiben a csekklista alap-
ján elutasított pályaművet kijavítás után újból be sze-
retné a pályázó nyújtani, a projekt azonosítóját leg-
alább egy karakterben meg kell változtatnia, és a
munkatervben jelezze, hogy ez a projekt egy, a ko-
rábbi azonosítóval benyújtott, de elutasított projekt
kijavított változata. Ha a kijavított projektet a korábbi
azonosítóval küldené be, a pályázatkezelő rendszer
nem ismeri fel újra értékelendő projektként, és to-
vábbra is elutasítottként kezeli.

A közpénzekből nyújtott támogatások átláthatósá-
gáról szóló 2007. évi CLXXXI törvény értelmében
az NKTH az Önkormányzati és Területfejlesztési
Minisztérium által működtetett honlapon
(www.kozpenzpalyazat.gov.hu) közzéteszi a tör-
vényben meghatározott alábbi adatokat:

a. a pályázat tárgyát és kiíróját,

b. a pályázat benyújtóját,

c. lehetőség szerint az igényelt összeget,

d. a törvény 8. §-a szerinti érintettséget.

Az NKTH a pályázat elbírálását követő 15 napon
belül közzéteszi a döntéshozó nevét, és törli a tá-
mogatást el nem nyert pályázat meghatározott
adatait, vagy közzéteszi az elnyert támogatás ösz-
szegét.

Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Verseny
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Az előírt adatok közzétételének biztosítása érdeké-
ben minden pályázónak ki kell töltenie a közpénzek-
ből nyújtott támogatások átláthatóságát célzó adat-
lapot (űrlapot). Az űrlap és a kitöltési útmutató le-
tölthető az NKTH honlapjáról. A kitöltött űrlapot
elektronikus formában el kell küldeni a
kozpenz2008@nkth.gov.hu címre, a kinyomtatott
változatát csatolni kell a pályázati csomaghoz.

- Az NKTH közzé tette az IPARJOG_08 pályázati
felhívásra 2009. február 28-ig beérkezett pályamű-
vek közül nyertes pályázók listáját, mely megtekint-
hető:
www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/iparjog-
08/iparjog-08-program-4

- A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesz-
tési Programok Irányító Hatósága (NFÜ ROP IH) a
KMOP-2009-1.2.1/A „Mikro- és kisvállalkozások
technológiakorszerűsítése” c. pályázat esetében –
a 2009. évre rendelkezésre álló források kimerülé-
sére való tekintettel – a pályázatok benyújtási lehe-
tőségét 2009. július 2-ai hatállyal felfüggesztette.

- Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az Akkreditált
innovációs klaszterek támogatása című (GOP-
2008-1.2.1. és a KMOP-2008-1.1.3/A) pályázati
kiíráshoz kapcsolódóan egy új értékelési szakasz be-
iktatásával a pályázatok benyújtási határideje 2009.
augusztus 10-ig meghosszabbításra kerül. A 2009.
június 29-ig postára adott pályázatok döntés-
előkészítési folyamatát és értékelését a hosszabbí-
tás nem érinti.

- 2009. június 29-én az alábbi gazdaságfejlesztési
célú pályázati kiírásokat hirdette meg a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség, melyek érintik a Közép-
magyarországi régió pályázóit is:

- GOP-2009-2.2.1. / KMOP-2009-1.2.5 – Vál-
lalati folyamatmenedzsment és elektronikus ke-
reskedelem támogatása (benyújtási határidő:
2009. augusztus 31-től 2009. december 31-
ig lehetséges; a részletes kiírás megtekinthető:
http://www.nfu.hu/doc/1826)

- GOP-2009-1.2.1. / KMOP-2009-1.1.3/A –
Akkreditált innovációs klaszterek támogatása
(benyújtási határidő: 2009. augusztus 31-től
2010. augusztus 30-ig; a részletes kiírás meg-
tekinthető: http://www.nfu.hu/doc/1830)

A magyar Enterprise Europe Network konzorcium
londoni tapasztalatcseréje

A magyar Enterprise Europe Network konzorcium tagjai
2009. június 24-25-én szakmai tanulmányúton vettek
részt, hogy az Enterprise Europe Network londoni és
dél-kelet angliai hálózatának tagjainál, a London
Technology Network (LTN) és a Greater London
Enterprise (GLE) szervezetek nemzetközi technológiai
transzfer és kutatás-fejlesztési partnerkereső tapaszta-
lataival ismerkedjenek meg. Az INNOSTART-ot
Kleinheincz Ferenc, vezető tanácsadó képviselte.

A 20 munkatársat foglalkoztató LTN mintegy 100 kuta-
tóval dolgozik együtt, akiket az egyes feladatokra szak-

értőkként, tanácsadói feladatokra szerződtetnek. Tech-
nológiai transzfer munkájuk során a vállalatokat keresik
meg és ha valamelyik jelzi fejlesztési igényét, az a kuta-
tói szakértő segítségével kapcsolatba kerül a megfelelő
egyetemi kutatóhellyel. Az adott régióban lévő vállalatok
mintegy 1 %-a a partnerük. Az LTN az Enterprise
Europe Network keretében végzett munkájának költsé-
geit 40 %-ban az Európai Bizottsággal megkötött pénz-
ügyi szerződés fedezi, a fennmaradó 60 %-ot a regioná-
lis fejlesztési ügynökségek adják, azaz 100 %-os a köz-
finanszírozású fedezetük. Eddig 62 technológiai kínála-
tot és keresletet kínáltak fel az Enterprise Europe
Network hálózatán keresztül. Saját ágazati munkacso-
portokat működtetnek a környezetvédelem, az
infokommunikációs technológiák, az orvostechnika és a
biztonságtechnika, védelem területén.

A magyar delegáció részt vett a 3D technológiák új
alkalmazásaival foglalkozó, mintegy 250-300 részvevő-
vel megszervezett partnerkereső rendezvényen, ahol
mintegy 20-30 poszter és 6 szakmai előadás mutatta
be a legújabb eredményeket.

A GLE szervezet a 7. Keretprogramban próbál partner-
kapcsolatokat építeni, elsősorban vállalatok részére.
Tapasztalatuk szerint a 7. KP-ban sok a bürokratikus
elem, ezért nehéz pályázni. A 7. KP nem éri el azt a
célt, hogy a vállalati részvevők legalább fele KKV legyen:
eddig a vállalati részvevők csupán 13,8 %-a KKV.

Enteprise Europe Network/Healthcare szektor cso-
port találkozó

A kis- és középvállalkozások nemzetközi együttműködé-
sének javítására, valamint innovációs és kutatás-
fejlesztési aktivitásának elősegítésére alakult nemzetközi
Enterprise Europe Network-ben jelenleg 18 szakterüle-
ten működnek szakcsoportok, melyek fő feladata az
adott szakterületen működő KKV-k, kutatóintézetek
valamint egyetemek kiemelt és célzott támogatása az
üzletfejlesztés, a technológiatranszfer, az innováció, a
K+F (7. keretprogram) területén.

Az ITD Hungary Zrt. által irányított 9 tagú magyar kon-
zorcium tagjai jelenleg 11 szakterületi csoportban kép-
viseltetik magukat. Az egészségügy/orvostechnológia
területén működő szektorcsoportban (Healthcare
Sector Group) Szabó Eszter, az INNOSTART projekt-
menedzsere, valamint Dr. Skultéti Éva , a Hajdú-Bihar
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára képviselte
a hazai hálózatot a 2009. június 19-én Lisszabonban
tartott ülésen.

A vendéglátó IAPMEI (Portuguese Institute for SME and
Innovation) és a portugál konzorcium bemutatkozása
után a 91 tagú portugál “Health Cluster” működésének
ismertetésére került sor, majd két helyi innovatív spin-
off cég mutatkozott be. Megvitatásra került a csoport
munkaterve (“Rolling Plan”), annak aktualizálása. Június
végére elkészül a csoport első elektronikus hírlevele,
mely a tervek szerint évente 3 alkalommal fog megje-
lenni.

2009. november 19-20-án a csoport által kiemelten
támogatott rendezvényre kerül sor a németországi
Düsseldorfban. Az üzletember találkozó, illetve bróker

Hírek
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rendezvény neve Healthcare Brokerage Event,
MEDICA2009 lesz.

Az esemény szervezésében az INNOSTART társszerve-
zőként vesz részt, a részvételi feltételekről a közeljövő-
ben bővebb tájékoztatást nyújtanak. További információ:
Szabó Eszter, INNOSTART, tel: 382-1503.

A MAB ülése

A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB)
Plénumának június ülését 2009. július 3-án, Budapes-
ten, az ELTE BTK Kari Tanácstermében tartották. A
Plénumon tárgyalt 11 napirendi pont levezetését Bazsa
György, elnök látta el.

A napirendek közül kiemelést érdemelnek a következők.
Az írásbeli észrevételek alapján pontosították és elfo-
gadták az előző ülés emlékeztetőjét.

A nyilvános ülés keretében:

- a Felsőoktatási Törvény eddig megismert módosítási
javaslatairól hallgattak meg tájékoztatót,

- az intézményi akkreditációk módszertani témakörei
közül az intézményi önértékeléshez fogadták el a
módosított útmutatót,

- véglegesítették a módszertani ajánlást és időbeli
ütemezést az informatikai képzések párhuzamos
akkreditációjához,

- beszámolót hallgattak meg a doktori iskolák
akkreditációjának aktuális helyzetéről,

- az Elnökség beszámolója alapján tájékozódtak a társ-
fórumok aktuális üléseiről.

A zárt ülés keretében:

- személyi javaslatokat fogadtak el a párhuzamos
akkreditációs Látogató Bizottságok összetételéről,

- döntöttek az intézményi Kiválósági hely címekről a
művészeti képzések terén,

- az Egyetemi Tanári Kollégium előterjesztésében
tárgyalták és döntöttek az egyetemi tanári pályázat-
ról,

- a Doktori Bizottság előterjesztésében két doktori
iskola ügyében hoztak határozatot,

- kollégiumi előterjesztéseket hallgattak meg és dön-
töttek szaklétesítési és szakindítási kérdésekben, kü-
lön témacsoportot képezettek a Tanári mestersza-
kok előterjesztései.

Az ülés nyilvános eredmény-dokumentumai a
www.mab.hu honlapra kerülnek.

A testületben Dr. Szabó Gábor , elnök, dr. Greiner
István, alelnök és dr. Stern Pál képviseli Szövetségün-
ket.

Magyar-japán szabadalmi együttműködés

Takashi Suzuki és Bendzsel Miklós, a japán, illetve a
magyar szabadalmi hivatal elnöke 2009. június 30-án,
Budapesten kétoldalú megállapodást írt alá a szaba-
dalmak engedélyezésének gyorsításáról.

Ennek keretében a Japán Szabadalmi Hivatal és a Ma-
gyar Szabadalmi Hivatal között is elindul 2009. augusz-
tus 3-ával az ún. Patent Prosecution Highway (PPH)
elnevezésű kísérleti projekt.

A PPH együttműködés lényege, hogy kölcsönösen elis-
merik és hasznosítják azt a munkát, amelyet a másik
hivatal az adott találmánnyal kapcsolatban már elvég-
zett. Ez Tokióban a magyar vizsgálati eredményekre
hivatkozással az első érdemi felhívástól számított há-
roméves időszakot 7-8 hónapra rövidíti. Budapesten
pedig – a hasonló japán eredményekre alapított PPH
kérelem alapján, egyéb akadályozó körülmény hiányában
– 4-5 hónapra lesz tehető az engedélyezés időszükség-
lete.

A PPH projekt japán kezdeményezés, amely bilaterális
megállapodásokra épül, ugyanakkor a világ vezető sza-
badalmi hivatalai közül ezt a példát ma már mások is
követik, és a PPH megállapodások megkötése jelenleg
már tucatnyi országra jellemző. E körbe tartozik az
USA, az Egyesült Királyság, Németország, Ausztrália,
Kanada, Dél-Korea, Szingapúr, Dánia, Finnország és
Ausztria szabadalmi hivatalai, valamint az Európai Sza-
badalmi Hivatal is.
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méretében, fényteljesítményében a hagyományos 100
W-os villanykörtével csereszabatos.

Ron Kimball: Autók - Gördülő elegancia, Geopen
Könyvkiadó, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése

Az üzleti élet egyik leghatásosabb presztízs hirdető
eszköze a luxusautó. Ott nem elég sikeres lenni, annak
is kell látszani, cégnek és embernek egyaránt. Így vizs-
gálják azt is, milyen autókkal járnak egy cég képviselői,
milyet engedhet meg magának egy üzletember.

Hogyan hirdetik az autók legjobbjai a sikert, miként
képesek azt megjeleníteni? Az autógyártás mindenkori
élvonalbeli termékei - főként a személyautók terén - az
áruvilág legmegbecsültebb darabjai közé tartoznak, s
bennük válnak a műszaki alkotások a legkiemelkedőbb
presztízs teremtővé mind a társadalmi elitek - és a
közéjük törekvők - életében, mind az üzleti életben.
Ebben nagy szerepe van annak is, hogy a csúcskategó-
riájú autók fejlesztői azok megjelenésének kialakításával
is igyekeznek minél hatásosabban kiemelni a kocsi rang-
ját, amelynek fénye azután a tulajdonosáét emeli.

A magyar könyvkiadásban ennek a legmegragadóbb
demonstrációját minden bizonnyal a Geopen Kiadónak
ez a témájához méltóan káprázatos kiállítású albuma
kínálja. Az üzleti élethez ugyan hozzátartozik a merész
blöff is, ám az ebben sorakozó jármű-csodák látványa
egytől egyik igen meggyőzően sugallja, hogy akinek ilyen
kocsija van, az nem lehet akárki, még csak középszerű
sem.

Nagyon találóan szól erről a kötet bevezetése, Kalifornia
egyik legdrágább lakókörzetéről, Beverly Hills-ről szólva
„Az ember nem hajthat végig a Sunset Boulevard-on a
3 millió dollárt érő házával, de ha egy Rolls-Royce volán-
ja mögött ül, mindenki azt feltételezi róla, hogy az egyik
3 milliós villa fenn a hegyekben biztosan az övé.”

Az autó minden bizonnyal a 20. század
legemblematikusabb iparcikke. E folyamatos innovációk
eredményeként rendre megújuló, és mindinkább diffe-
renciálódó járművek a nagyüzemi gyártásuk kezdetétől
olyan szerepet töltenek be a társadalomban és a gaz-
daságban, amely s teljes joggal minősíthető korszakal-
kotónak. A személyautók típusainak kialakításában
csaknem kezdettől fogva meghatározó szerepet kap a
marketing fogantatású választék bővítés, amellyel azok
funkciói messze túllépnek a közlekedési- és szállítási
feladatok ellátásán.

Tulajdonosának igényei és lehetőségei szerint az autó a
sport, a szórakozáskelléke, életfelfogás hirdetője, s az
önkifejezés eszköze - s bizony az önreklámé is, ennek
mindenféle értelmében. A mostani válság pedig meg-
mutatta, hogy az autóágazat még a mai világgazdaság-
ban is az egyik legfontosabb húzóágazatnak számít.

A kötet a legjobban azzal jellemezhető, hogy káprázato-
san szép album lélegzetelállítóan szép és különleges

autókról. Csaknem egy évszázad csúcsmodelljeinek
legjavát vonultatja fel, a rendkívüli eleganciájú 1923-as
Duesenberg túrakocsitól a 2008-as Lamborghini
Reventóig, s nincs benne egyetlen darab sem, amelybe
ne szeretne bele már első pillantásra bárki, akinek van
érzéke a műszaki alkotásokban megjelenő kivételes
szépség, olykor merész elegancia, s erőt sugárzó lát-
vány iránt.

Legfőbb erőssége a képanyaga: a látóteret szinte telje-
sen betöltő fényképeivel az autóipari formatervezés
csúcsteljesítményeinek válogatott példatára. Ezen túl-
menően, mindegyik bemutatott típusról kapunk tömör,
de igen tartalmas ismertetést is, amely vázolja létrejöt-
tének történetét, s összefoglalja az autó legfontosabb
konstrukciós és alkalmazástechnikai jellemzőit, valamint
műszaki adatait.

Gilles Néret: Gustav Klimt - Taschen / Vince Kiadó,
2008
Dr. Osman Péter ismertetése

A Vince Kiadó júniusi eladási toplistájának élén az
ALFONS MUCHA - Az Art Nouveau mestere c. kötet áll.
Ez tökéletes ok arra, hogy felidézzük a kitűnő Kismonog-
ráfiák sorozatának kötetét, amely a szecesszió másik
kiemelkedő mesterét, Gustav Klimtet mutatja be.

A szakmailag (is) tökéletesen megbízható kiadó kizáró-
lag az adott témában feltétlenül kompetens szerzők
műveit adja közre. Könyveinek bemutatásánál így gyak-
ran érdemes azokból kiemelt részletekhez folyamod-
nunk. Íme:

"Hadat üzenünk a meddő rutinnak, a merev bizánci
stílusnak, a rossz ízlés minden formájának. (...) A mi
szecessziónk nem a modern művészek harca a régiek
ellen, hanem a művészek fejlődéséért folytatott harc, a
magukat művészeknek nevező kóklerek ellenében, akik-
nek jól felfogott anyagi érdekük fűződik a művészet vi-
rágzásának megakadályozásához." Hermann Bahrnak,
a bécsi szecesszionisták szellemi atyjának ez a kiáltvá-
nya szolgálhatott mottóul a Bécsi Szecesszió 1897-es
alapításához, amelynek vezéregyénisége és elnöke Klimt
lett.

Maga a Bécsi Szecesszió bécsi képzőművészek által
létrehozott új irányzat volt, amely - túl az előző idézet-
ben mondottakon - új utakat, új művészeti filozófiát és
kifejezési módokat hozott a művészetben. Midőn sikeres
külföldi kiállítások után létre tudták hozni saját kiállítási
épületüket (kupolája a szecesszió remeke - L.
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/
6c/Secession_Vienna_June_2006_006.jpg), homlokza-
tára ezt a jelszót írták „A kornak a maga művészetét, a
művészetnek a maga szabadságát”.

Klimtről és művészetének táptalajáról így beszél Néret:
A város, ahol Klimt élt - Bécs -, kétmillió lakosával Euró-
pa negyedik legnagyobb városa,: páratlan kulturális
virágzást élt át a századfordulón. Művészek és értelmi-
ségiek valóságos alkotói lázban égtek, miközben realitás
és illúzió, a hagyományos és a modern között őrlődtek.
A nagyravágyásáról, fényes vacsoráiról, az örömök
mértéktelen hajszolásáról ismert uralkodó nagypolgár-
ság felpezsdítette a város kultúráját.
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Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

Kései kivirágzásában, a bukás előtti utolsó fellobbaná-
sában Bécs az „apokalipszis laboratóriuma” lett. (Azóta
ismét fényes csillag Európa egén, és sokat köszönhet a
szecesszió örökségének is. - OP) Ebből a „laboratórium-
ból bontakozott ki Klimt művészete. (A kötetben szerep-
lő gyönyörű képeket látva bizonyos, hogy az apokalipszis
itt kevésbé komor jelentéssel szerepel, hiszen jellemző-
jük többnyire a gazdagon halmozott szépség és ragyo-
gás. - OP) Alkotásaiban a hagyományos és a modern
találkozott össze és kapcsolta egybe a letűnő világot a
felsejlővel.

Klimt a képein megjelenített idézetekkel is hirdeti ars
poeticáját. „Mivel tetteid és műveid nem tetszhetnek
mindenkinek - keresd a kevesek kegyét. Nem helyes, ha
a többség kedvében akarsz járni.” És „A kevesek alkot-
nak igazi művészetet, és a kevesek méltányolják.” Néret
egy különös kommentárt is fűz a műveihez: „A férfi
feltűnően hiányzik Klimt legtöbb művéről, ritka felbukka-
nása csak a nő hatásának kiemelését szolgálja.

A századfordulós Bécsben a férfit minden oldalról nyil-
vánvaló fenyegetés érte, és többé-kevésbé száműzetett
a nők által uralt világból.” Ide kívánkozik ezért annak
említése, hogy a nagy pályatárs, Alfons Mucha alkotá-
sainak központi figurája - szecessziós korszakában - az
életerőtől duzzadó, csábító és sebezhetőségében eroti-
kus „Mucha-féle Nő”, aki lenyűgöző látványával szinte
hipnotikusan magára vonja a néző tekintetét.

Steve McDermott: A profi lúzer - A gyors és sikeres
bukás kézikönyve - HVG Könyvek 2008
Dr. Osman Péter ismertetése

Senki sem mondaná, hogy sikertelen akar lenni, ám a
legfőbb ellenség, aki egy embert állandó sikertelenségre
kárhoztathat, ő maga. Ha az egész világ ellenünk van,
az sem gátolhat annyira a sikerességben, mint a saját
hibáink, amelyeket a siker eléréséhez való hozzáállásban
elkövetünk. Ha e hozzáállással, a magatartásunkkal, a
cselekedeteinkkel azt üzenjük a világnak, hogy adottsá-
gaink csak a sikertelenségre elegendőek, hogy krónikus
vesztesek vagyunk, akkor a világ ilyennek fog kezelni, és
leír bennünket.

Ebből az igen jó könyvből nagyon sokat tanulhatunk
arról, hogyan ne gáncsoljuk el sajátmagunkat a sikerhez
vezető úton, hogyan kerüljük a magatartásunkban, a
stratégiáinkban a sikertelenséget okozó hibákat.

Sikerstratégiát tanító könyv annyi van, mint égen a
csillag, nehéz kitűnni közülük. Ennek ez sikerül, azzal,
hogy meglepő, szellemes, könnyed stílusú, ugyanakkor
kifejezetten okos és gyakorlatias. Igen jó szakmai minő-
ségét tanúsítja, hogy eredetileg a világ egyik legjobb
szakkönyvkiadója, a Pearson-csoport jelentette meg.

Könnyű mondani, „legyen sikeres”, de nagyon nehéz
megmutatni, hogy hogyan lehet ezt elérni. Ez a sikeres-
séget jól segítő stratégiák nagy receptkönyve, sok ada-
lékkal, tanáccsal, útmutatóul szolgáló idézetekkel. Mot-
tója is lehet G.B. Shaw tétele: „Ezen a világon mindig
azok az emberek boldogulnak, akik kinyitják a szemüket,
és megkeresik a nekik való körülményeket, ha pedig
sehol sem találják, akkor megteremtik.”

A jól megkomponált, meggyőző fellépés, világszemlélet
és érvényesülési stratégia már legalább fél siker - a
hiányuk igen sokszor a teljes bukás előidézője. Ez a
könyv valóban képes arra tanítani, hogyan lehetünk
sikeresek, mit kell tennünk ezért. Szellemes és hatásos
fogása, hogy mindezt egy kifordított logikával, a kudarc-
ra vezető okok felmutatásával igyekszik elérni. Rengeteg
gyakorlati példát mutat arra, milyen stratégiák, maga-
tartások, gondolkodásmódok vezetnek biztosan bukás-
ra. McDermott kiemeli, hogy az embereknek csak igen
kis százaléka hoz sikerre vezető döntéseket, a nagy
többség élete viszont abból áll, hogy - akarva-akaratlan -
segíti a sikeres kisebbséget.

Legfontosabb megállapításainak egyike, hogy a krónikus
vesztesek számára a sikertelenség természetes közeg,
úgy tudnak szinte mindent elbukni, hogy nem is gondol-
nak rá. Könyvének egyik alaptétele a sikertelenség négy
építőkövének bemutatása. Ezek a következők: ◙ Nincs
szándék ◙ Nincs érték ◙ Nincs elképzelés ◙ Nincsenek
célok. Aki sikert akar, nagyon tudatosan kerülnie kell e
hiányokat, mert azok csak sodródáshoz vezethetnek,
sodródni pedig csak kudarcba lehet.

A könyv a meghatározó buktatókat mutatja meg 45
rövid fejezetben. Mindegyik egy - negatívba kifordított -
bölcs alapelvvel indul, és a benne mondottak összegzé-
sével - „Kudarcrecept” - zárul. Néhány a kudarc építőkö-
veit bemutató fejezetcímek közül: ◙ Ne határozd el, mit
akarsz! Ha mégis, hitesd el magaddal, hogy úgysem
érheted el! ◙ Semmit ne tégy célzatosan! ◙ Ne legyél
rugalmas! ◙ Ne változtass a meggyőződéseiden! ◙ Ret-
tegj a kudarctól! ◙ Ne vállalj felelősséget! ◙ Hagyatkozz
a szerencsére! Ne gondolj arra, amit akarsz! ◙ Soha ne
próbálkozz újra! ◙ Ne gondolj másra, csak a pénzre, a
pénzre, a pénzre! ◙ Rettegj az elutasítástól! ◙ Ne tanulj
meg kommunikálni! ◙ Ha belevágsz, végezz félmunkát!

(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.

OKTATÁS PLUSZ 2009, HVG ONLINE SZAKMAI KIADVÁNY,
2009/8., 142. OLDAL

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI ÉLETPÁLYA

THE: ÚJ ESÉLYEK

„…A THE ezúttal nem egy angol szó, hanem egy ma-
gyar mozaik kifejezés. Az elnevezés egy magazin, egy
honlap és egy hamarosan induló tv-műsor mellett egy
olyan klub születését vetíti előre, amely sok diáknak
segíthet a sikeres karrier elindításában…”

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. JÚNIUS, 13. OLDAL

HAGYOMÁNY ÉS INNOVÁCIÓ

ÉLETEKET MENTHET A TÁVIRÁNYÍTÁSÚ TOLATÓ

„…Bláthy, Zipernowsky, Kandó, Jendrassik. A legkivá-
lóbb hazai gépészmérnökök munkásságát követve, újító
szellemben tevékenykedik egy csapat magyar mérnök,
valamennyien a vasúti közlekedés fejlesztése iránti elkö-

Sajtószemle
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telezettséggel. Gondolkodásukat elsősorban a biztonsá-
gosabb és gazdaságosabb közlekedés vezérli…”

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. JÚNIUS, 28. OLDAL

INNOVÁCIÓS IGÉNYEIKKEL A VASÚTIPAR PIACVEZETŐ GYÁRTÓI IS

MEGKERESIK

ÚGY KEZDŐDÖTT, HOGY AZ APÓSOM NEM TUDOTT ALUDNI…
„…Egy Kecskeméten élő egykori kisiparos a vasútipar-
ban piacvezetőnek számító német Robert GmbH egyet-
len magyarországi beszállítója és fejlesztője. Rudasi
Zoltán sikerre innovatív ötleteinek, ezek kiváló megvaló-
sításának és a szerencsének köszönhető. Most, hogy
saját vállalkozása, a Dextron Kft. Már – a szó szoros és
átvitt értelmében is – sínen van, úgy látja, hogy mások
ötleteire is időt, s akár pénzt is áldozhat…”

GAZDASÁGI TÜKÖRKÉP MAGAZIN, 2009. JÚNIUS, 59. OLDAL

TÖBB MINT 700 MILLIÓ FORINTOT KÖLTENEK FEJLESZTÉSRE

DEBRECENBEN NYÍLIK AZ ORSZÁG ELSŐ EGYETEMI IPARI PARKJA

WWW.SZEGEDVAROS.HU – SZEGEDI TÜKÖR, 2009. JÚNIUS

DÍSZKÖZGYŰLÉS ÉS DÍJÁTADÁSOK A VÁROS NAPJÁN

„…Novák István lett az új díszpolgár, Szabó Gábor fizi-
kus és Bánfalvi József nyugalmazott középiskola- igazga-
tó kapott Pro Urbe-díjat…”

DEBRECEN ONLINE, 2009. JÚNIUS 11., CSÜTÖRTÖK

DÍJAZOTT TEHETSÉG

BRASSAIS DIÁK IS ÁTVEHETTE AZ IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNO-

VÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY DÍJÁT.

VÁCI NAPLÓ, 2009. JÚNIUS 12., PÉNTEK, 1. OLDAL

BORONKAYS DIÁKOK ÚJABB SIKERE

„…A 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetség-
kutató Versenyen a Boronkay György Műszaki Középis-
kola és Gimnázium négy tanulója: Balassi Márton István
és Horváth Dávid Dehogy determinisztikus a természet!
című pályázattal II. díjban, míg Cseresznyék Dávid és
Oláh Máté Fenntartható-e az ártér? Vizsgálatok a váci
ártéri erdőfolt és tanösvény területén című pályázatuk-
kal pedig III. díjban részesültek…”

INDEX.HU, 2009. JÚNIUS 15., CSÜTÖRTÖK

PÁLINKÁS: MÉLY VÁLSÁGBAN VAN A TERMÉSZETTUDOMÁNYOS

KÉPZÉS

„…A természettudományos oktatás a világon mindenütt
gondokkal küzd, de hazánkban az átlagosnál súlyosab-
bak a problémák – hangsúlyozta Pálinkás József, az
MTA elnöke annak kapcsán, hogy kedden előadást tart
Párizsban a világ akadémiáit tömörítő szervezet, az
Interacademy Panel (IAP) e kérdésnek szentelt tanács-
kozásán…”

INFOVILAG.HU, 2009. JÚNIUS 15., HÉTFŐ

PANNON-PÉLDAKÉPEK: HÚSZON INNEN, HÚSZON TÚL

„…Mónikáék "Nagy Tervének" kézzelfogható tárgyai az
újra hasznosított anyagokból készülő játékok, a tudatos
életre nevelés. Tevékenységük egyik kiemelkedő állomá-
sa volt tavaly, amikor a „Környezetvédelmi activity” játé-
kukkal elnyerték a Magyar Innovációs Szövetség díját…”

MAESHOLNAP.HU, 2009. JÚNIUS 15., HÉTFŐ

IFJÚ TUDÓSOKAT ÉS FELTALÁLÓKAT DÍJAZTAK TIZENNYOLCADSZOR

„…Átadták a 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs
tehetségkutató verseny díjait csütörtökön Budapesten.
A kitüntetettek eredményeit Sólyom László köztársasági
elnök és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Aka-
démia elnöke is méltatta…”

MAGYAR RÁDIÓ, 2009. JÚNIUS 15., HÉTFŐ

INTERJÚ GYÖNGYÖSI TAMÁSSAL, A 18. IFJÚSÁGI TUDOMÁ-

NYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY ELSŐ HELYE-

ZETTJÉVEL

METROPOL, 2009. JÚNIUS 16., KEDD, 20. OLDAL

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS - A MINŐSÉGI FEJLŐDÉS ESÉLYE MA-

GYAR VÁLLALATOKNAK

ÚJ UNIÓS PÁLYÁZATOK A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉ-

PESSÉGÉÉRT

„…Több mint harmincmilliárd forintnyi európai uniós
forrás nyílik meg a hazai vállalkozások előtt, kutatásfej-
lesztési és innovációs célokra. Az alábbi pályázatok a
K+F és innovációs infrastruktúra beruházásoktól a pro-
totípusok fejlesztésén keresztül az innovatív vállalatok
munkahelyeinek megőrzéséig számos célra nyújtanak
támogatási lehetőséget. A támogatás mértéke akár a
70%-ot is elérheti. A pályázatokon elnyerhető források
segítségével számos hazai vállalat teheti meg a fejlődé-
séhez, nemzetközi versenyképessége növeléséhez szük-
séges minőségi ugrást, hogy ezáltal érvényesülhessen
versenyelőnyük: az innováció, a kreativitás, és a tehet-
ség.
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatá-
sa GOP-2009-1.1.1, KMOP-2009.1.1.1…
…Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősíté-
se GOP-2009-1.1.2, KMOP-2009.1.1.2…
…Innovációs és technológiai parkok támogatása GOP-
2009-1.2.2…
…Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése GOP-
2008-1.3.2, KMOP-2008-1.1.5…

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚNIUS 16., KEDD, 21. OLDAL

KUTATÁS ÉS FEJLESZTÉS - A MINŐSÉGI FEJLŐDÉS ESÉLYE MA-

GYAR VÁLLALATOKNAK

ÚJ UNIÓS PÁLYÁZATOK A HAZAI VÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉ-

PESSÉGÉÉRT

EDULINE.HU, 2009. JÚNIUS 16., KEDD

HÁROM MAGYAR FIATAL VEHET RÉSZT AZ EU FIATAL TUDÓSOK

VERSENYÉN

„…A 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetség-
kutató Verseny díjátadási ünnepségét tartották június
11-én, a budapesti Csodák Palotájában. A rendezvényt
Dr. Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség
(MISZ) tiszteletbeli elnöke és a verseny szervezőbizott-
ságának elnöke nyitotta meg. Kiemelte, hogy az elmúlt
tizenöt évben az EU Fiatal Tudósok Versenyének ered-
ményeit tekintve, Magyarország a második legsikere-
sebb résztvevő…”

BORS, 2009. JÚNIUS 17., SZERDA, 4. OLDAL

MILLIÁRDOKAT KERES A MAGYAR FELTALÁLÓ

HÁROMDIMENZIÓS REKLÁMTÁBLA, REPÜLŐMAKETTEK ÉS - A

LEGÚJABB TALÁLMÁNY - KÖZTERÜLETI ÉLETMENTŐ-ÁLLOMÁS.
HÁROM ÚJÍTÁS, AMELYEKNEK KÖSZÖNHETŐEN GÓTRY ANDRÁS

MEGHÓDÍTOTTA AZ EGÉSZ VILÁGOT.

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚNIUS 17., SZERDA, 12. OLDAL

HAZAI ANYAGKUTATÓ -SIKER

„…Magyar kutatók is a legjobbak közé kerültek az Euró-
pai Anyagkutatási Társaság (European Materials
Research Society, E-MRS) idei strasbourgi konferenciá-
ján. A fiatal kutatói díjak közül hármat a Magyar Tudo-
mányos Akadémia Műszaki és Anyagtudományi Kutató-
intézetében, illetve kutatócsoportjában dolgozó hazai
tehetségek vehettek át a nanostruktúrák, illetve a bioló-
giai érzékelők területén elért eredményeikért…”
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MAGYARHIRLAP.HU, 2009. JÚNIUS 17., SZERDA

MEGVONT HOZZÁJÁRULÁS

„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) megdöbbe-
néssel értesült arról, hogy egy törvényjavaslat szerint a
kormány megszünteti az innovációs alaphoz való állami
hozzájárulást – erről a MISZ tájékoztatta Bajnai Gordon
miniszterelnököt. A felhasználható források megfelező-
dése ellehetetlenítheti a hazai innovációt…”

VG.HU, 2009. JÚNIUS 17., SZERDA

MAGYARORSZÁG ÚJ PÉLDAKÉPEI

„…Tizennyolcadik alkalommal hirdette ki díjazottait a
Pannon Példakép Alapítvány…
…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készült játé-
kai, a "Tudatos vásárlás dominó", a „Tudatos élet me-
mória játék”, valamint a „Környezetvédelmi activity”
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

EUROASTRA.HU, 2009. JÚNIUS 17., SZERDA

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK - TIZENNYOLCAD-

SZOR

„…Az Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készült
játékai, a \"Tudatos vásárlás dominó\", a „Tudatos élet
memória játék", valamint a „Környezetvédelmi activity"
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

ELEKTROTECHNIKA, 2009. JÚNIUS 17., SZERDA 18. OLDAL

III. MAGYAR M ÉŰSZAKI RTELMISÉG NAPJA

„…Az ünnepet szervező bizottság tagjai: Magyar Tudo-
mányos Akadémia, Magyar Innovációs Szövetség,
MTESZ, Magyar Mérnökakadémia, Rektori Konferencia,
Dr. Benkó Sándor - Benkó Dixieland Band, Magyar
Mérnöki Kamara…”

INFO RÁDIÓ, 2009. JÚNIUS 17., SZERDA

„…Nyílt levélben fordult a Kutatási és Technológiai Inno-
vációs Alapról szóló törvény módosítása miatt Bajnai
Gordon miniszterelnökhöz a Magyar Innovációs Szövet-
ség. A szervezet azt kifogásolja, hogy a kormány hatá-
lyon kívül helyezi a jogszabálynak az állami befizetés
mértékéről szóló paragrafusát. **** A szövetség sze-
rint alapjaiban rendítheti meg az amúgy is megerősítés-
re szoruló magyar innovációs rendszert, ha elmarad az
állami hozzájárulás, ami emellett megsért egy korábbi
megállapodást is. A Magyar Innovációs Szövetség külön
tiltakozik amiatt, hogy a kormány szakmai egyeztetés
nélkül viszi a tervezetet az Országgyűlés elé…”

GAZDASAGIRADIO.HU, 2009. JÚNIUS 17., SZERDA

ALAPJAIBAN RENGETI MEG AZ INNOVÁCIÓT A KORMÁNY ÚJABB

DÖNTÉSE?
„…Nyílt levélben fordult Bajnai Gordon miniszterelnökhöz
a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), mivel úgy vélte,
megdöbbentő, hogy a kormány hatályon kívül helyezi a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló tör-
vénynek az állami befizetés mértékéről szóló paragrafu-
sát...”

K RLUB ÁDIÓ, 2009. JÚNIUS 17., SZERDA

INTERJÚ GYÖNGYÖSI TAMÁSSAL, A 18. IFJÚSÁGI TUDOMÁ-

NYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY ELSŐ HELYE-

ZETTJÉVEL

HETI VÁLASZ, 2009. JÚNIUS 17., 33. OLDAL

MAGYAR TUDÓS A TOP 10-BEN

MAGYAR HÍRLAP, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK, 6. OLDAL

MEGVONT HOZZÁJÁRULÁS

INNOVÁCIÓ

„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) megdöbbe-
néssel értesült arról, hogy egy törvényjavaslat szerint a
kormány megszünteti az innovációs alaphoz való állami
hozzájárulást – erről a MISZ tájékoztatta Bajnai Gordon
miniszterelnököt. A felhasználható források megfelező-
dése ellehetetlenítheti a hazai innovációt...”

MAGYAR HÍRLAP, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL

KUTATÁS-FEJLESZTÉS UNIÓS PÉNZBŐL

A LEGÚJABB INNOVÁCIÓS TÁMOGATÁS ÖSSZEGE ELÉRHETI A

HÁROMSZÁZMILLIÓ FORINTOT IS.
„…Új pályázatok jelentek meg az Új Magyarország fej-
lesztési terv gazdaságfejlesztési operatív programjában
és a Közép-Magyarország operatív programban. Ezek
keretében kutatás-fejlesztésre és innovációra lehet
pénzt elnyerni…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK, 2. OLDAL

MEGSZŰNIK A KÜLÖNADÓ?
KÉSZÜL A GYÓGYSZERIPARI STRATÉGIA - NAGY HANGSÚLY A

K F+ -RE

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK, 2. OLDAL

MI LESZ A MAGYAR INNOVÁCIÓVAL?
„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) megdöbbe-
néssel értesült arról, hogy a parlament előtt fekvő
T/9354-as törvényjavaslat egyik paragrafusa a Kutatá-
si és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvénynek
az állami befizetés mértékéről szóló paragrafusát hatá-
lyon kívül helyezné - írta a Bajnai Gordon miniszterelnök-
nek írt nyílt levelében a szervezet. A dokumentum sze-
rint az állami hozzájárulás elmaradása, amellett hogy
megsért egy korábbi megállapodást, az amúgy is meg-
erősítésre szoruló magyar innovációs rendszert alapjai-
ban rendítheti meg. A MISZ külön tiltakozik az ellen az
eljárás ellen, hogy egy ilyen fontos javaslatot egy, a
témához egyáltalán nem kapcsolódó jogszabályba rejt-
ve, szakmai egyeztetés nélkül vigyenek az Országgyűlés
elé…”

MFOR.HU, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK

A MINISZTERELNÖKHÖZ FORDULT A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖ-

VETSÉG

„…Nyílt levélben fordult Bajnai Gordon miniszterelnökhöz
a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), mivel úgy vélte,
megdöbbentő, hogy a kormány hatályon kívül helyezi a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló tör-
vénynek az állami befizetés mértékéről szóló paragrafu-
sát…”

STOP.HU, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK

"MEGENGEDHETETLEN VÁLSÁG IDEJÉN": AZ INNOVÁCIÓ ÁLLAMI

GARANCIÁIT VÉDENÉK

„…Nyílt levélben fordult Bajnai Gordon miniszterelnökhöz
a Magyar Innovációs Szövetség, mivel úgy vélte, meg-
döbbentő, hogy a kormány hatályon kívül helyezi a Kuta-
tási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvénynek
az állami befizetés mértékéről szóló paragrafusát…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK, 10. OL-

DAL

PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK TIZENNYOLCADSZOR

„…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készült
játékai, a "Tudatos vásárlás dominó", a "Tudatos élet
memóriajáték", valamint a "Környezetvédelmi activity"



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele16 Sajtószemle

2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

METROPOL, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK, 9. OLDAL

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK TIZENNYOLCAD-

SZOR

„…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készült
játékai, a "Tudatos vásárlás dominó", a "Tudatos élet
memória játék", valamint a "Környezetvédelmi activity"
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

PIACESPROFIT.HU, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK

A KORMÁNY KIVONNÁ A KÖTELEZŐ PÉNZT A FEJLESZTÉSBŐL?
„…Nyílt levélben fordult Bajnai Gordon miniszterelnökhöz
a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ), mivel úgy vélte,
megdöbbentő, hogy a kormány hatályon kívül helyezi a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló tör-
vénynek az állami befizetés mértékéről szóló paragrafu-
sát...”

INFO RÁDIÓ, 2009. JÚNIUS 18., CSÜTÖRTÖK

NYÍLT LEVÉLBEN FORDULT A KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI INNO-

VÁCIÓS ALAPRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA MIATT A KOR-

MÁNYFŐHÖZ A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

MAGYAR HÍRLAP, 2009. JÚNIUS 19., PÉNTEK, 8. OLDAL

HALÁLRA ÍTÉLTE AZ INNOVÁCIÓT A KORMÁNY

„…A kormány a napokban a parlament elé terjeszti az
innováció állami hozzájárulásának eltörléséről szóló
törvényjavaslatot, ami tragikus következményekkel jár-
hat a magyar gazdaságra nézve. Innováció nélkül nincs
műszaki fejlesztés, anélkül pedig nincs gazdasági fejlő-
dés. Az innovációs szövetség a miniszterelnökhöz inté-
zett nyílt levélben tiltakozik a kormány tervezett intézke-
dése ellen…”

MAGYARHÍRLAP.HU, 2009. JÚNIUS 19., PÉNTEK

HALÁLRA ÍTÉLTE AZ INNOVÁCIÓT A KORMÁNY

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 19., PÉNTEK, 18. OLDAL

FONTOS LENNE KUTATÁSI EREDMÉNYEINK HASZNOSÍTÁSA IS

„…A nanotechnológia alkalmazása világszerte akár
kitörési pontot is jelenthet a válságból, feltéve, hogy az
oktatás- és kutatáspolitika felismeri a benne rejlő közép-
és hosszú távú lehetőségeket - véli Bársony István pro-
fesszor, az MTA M űszaki Fizikai és Anyagtudományi
Kutatóintézetének igazgatója…”

NÉPSZAVA, 2009. JÚNIUS 19., PÉNTEK, 12. OLDAL

INNOVATÍV VÁROSI VEREBEK

MAGYAR KUTATÓK TUDOMÁNYOS SIKERE AMERIKÁBAN

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 19., PÉNTEK, 2. OLDAL

AZ IPARI PARKOKRA ÉPÍT A PROGRAM: MÁRIS 150 CÉG JE-

LENTKEZETT

HIRTV.HU, 2009. JÚNIUS 19., PÉNTEK

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK – TIZENNYOLCAD-

SZOR

„…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készült
játékai, a "Tudatos vásárlás dominó", a „Tudatos élet
memóriajáték”, valamint a „Környezetvédelmi activity”
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

NŐK LAPJA CAFÉ, 2009. JÚNIUS 19., PÉNTEK

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK – TIZENNYOLCAD-

SZOR

„…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készült
játékai, a "Tudatos vásárlás dominó", a „Tudatos élet
memória játék", valamint a „Környezetvédelmi activity"
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

VAS NÉPE, 2009. JÚNIUS 19., PÉNTEK, 6. OLDAL

MEGRENDÜLHET AZ INNOVÁCIÓ

„…Nyílt levélben fordult Bajnai Gordon miniszterelnökhöz
a Magyar Innovációs Szövetség, mert szerintük meg-
döbbentő, hogy a kormány hatályon kívül helyezi a Kuta-
tási és Technológiai Innovációs Alapról szóló törvénynek
az állami befizetés mértékéről szóló paragrafusát. Ez az
amúgy is megerősítésre szoruló magyar innovációs
rendszert alapjaiban rendítheti meg tartalmazza a le-
vél…”

MR1 KOSSUTH R – EÁDIÓ STI KRÓNIKA, 2009. JÚNIUS 19.,
PÉNTEK

„…Az innovációs Alapot csökkentené egy törvénymódo-
sítás, pont az állami befizetés kötelezettségét törölné.
Eddig a költségvetés annyival bővítette ki az alapot,
amennyivel a vállalatok hozzájárultak, tehát duplázott. Ez
az elmúlt években 20 milliárd forint körül volt - mondja
Szabó Gábor, az Innovációs Szövetség elnöke, aki nyílt
levélben fordult Bajnai Gordonhoz, hogy vonja vissza a
módosítást, mert az komoly fennakadást okozna a fej-
lesztésekben, no meg a GDP alakulásában is…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚNIUS 20., SZOMBAT, 13. OLDAL

INNOVÁCIÓ ÁLLAMI PÉNZ NÉLKÜL?
„…A kutatás-fejlesztési miniszteri poszt megszüntetése
után a kormányzat most azt tervezi, hogy nem fizeti be
az innovációs alapba a törvényben előírt állami milliár-
dokat. A Magyar Innovációs Szövetség nyílt levélben
tiltakozik a lépés ellen…”

NOL.HU, 2009. JÚNIUS 20., SZOMBAT

INNOVÁCIÓ ÁLLAMI PÉNZ NÉLKÜL?

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚNIUS 20., SZOMBAT, 13. OLDAL

AZ INNOVÁCIÓ LEHETŐSÉGEIT JAVÍTJÁK...
„...azok a törvénymódosító javaslatok, amelyekről jelen-
leg tárgyal a parlament. Az egyik a gyógyszergyártó
cégeknek adna tág teret K+F költségeik elszámolható-
ságára, a másik pedig az iparűzésiadó-alapnál kedvezne
az ilyen tevékenységet végző társaságoknak…”

ECHO TV, 2009. JÚNIUS 20., SZOMBAT

TILTAKOZIK A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG A PÉNZELVO-

NÁSOK ELLEN

LÁNCHÍD RÁDIÓ, 2009. JÚNIUS 20., SZOMBAT

ALAPJAIBAN RENGETI-E MEG AZ INNOVÁCIÓT A KORMÁNY

ÚJABB DÖNTÉSE, HOZZÁSZÓL: PAKUCS JÁNOS (MAGYAR IN-

NOVÁCIÓS SZÖVETSÉG)

DUNA TV, 2009. JÚNIUS 20., SZOMBAT

NYÍLT LEVÉLBEN FORDULT A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

A MINISZTERELNÖKHÖZ

BESZÉLGETÉS PAKUCS JÁNOSSAL, A MAGYAR INNOVÁCIÓS

SZÖVETSÉG TISZTELETBELI ELNÖKÉVEL

WEBRADIO.HU, 2009. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

ELHAGYJÁK A KUTATÓK AZ ORSZÁGOT



XIX. évf. 13. szám2009. július 7. 17

A JÖVŐT VESZÉLYEZTETI A KORMÁNY AZZAL, HOGY NEM TÁMO-

GATJA A KUTATÁS -FEJLESZTÉSI ALAPOT

„…A Magyar Innovációs Szövetség is nyílt levélben for-
dult a miniszterelnökhöz, amiben felhívják Bajnai Gordon
figyelmét, hogy akár egy kieső év is az előző évek befek-
tetéseit veszélyezteti a megszakadó projektek miatt -
olvasható a cikkben…”

MAGYAR HÍRLAP, 2009. JÚNIUS 22., HÉTFŐ, 1+2. OLDAL

EZ A KORMÁNY TÖNKRETESZI AZ ORSZÁGOT

VIZI E. SZILVESZTERNÉL IS BETELT A POHÁR

„…Lapunknak adott interjújában Vizi E. Szilveszter kije-
lentette: a Bajnai-kormány tönkreteszi a jövőt, nem
érdekli, mi történik ebben az országban. A Magyar
Tudományos Akadémia volt elnöke azért jutott erre a
meggyőződésre, mert a kormány nem támogatja a
kutatás-fejlesztést. Az innovációs alapból 25 milliárd
forintot vonnak el, ezzel az eddigi egyszázalékos arány
alá esik a támogatás mértéke, szemben az EU-ban
kitűzött három százalékkal. Vizi E. Szilveszter szerint
Bajnaiéknak semmilyen koncepciójuk nincs a jövőről,
ésszerűtlenül kaparják össze a pénzt a hiány csökken-
tésére…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 22., HÉTFŐ, 10. OLDAL

FEJLESZTÉSI AKCIÓTERV

MEGSZÜLETETT AZ ELSŐ IPARÁGI KONCEPCIÓ

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 22., HÉTFŐ, 10. OLDAL

AZ INNOVÁCIÓ TÁMOGATÁSA ÍGY IS, ÚGY IS MEGTÉRÜL

„…A legtöbb politikai és gazdasági döntéshozó egyetért
abban, hogy az innováció támogatása hatékony eszköze
lehet a gazdasági válságból való kilábalásnak. Legalább-
is ezt lehet hallani minden létez fórumon. A gyakorlat
azonban hazánkban egyelőre mást mutat…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 22., HÉTFŐ, 1+7. OLDAL

ÁTMENETI AZ ÉLÉNKÜLÉS

A HAZAI KULCSÁGAZATOK KÉPVISELŐINEK TÖBBSÉGE SZERINT

MESSZE MÉG A FELLENDÜLÉS

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 22., HÉTFŐ, 3. OLDAL

AZ EU-ELNÖKSÉG UTÁN AZ EUREKA ELNÖKSÉGÉT IS BEVÁL-

LALNÁNK

„…Együttműködés. Magyarország felajánlotta, hogy
elvállalja a 2011-12-es időszakra az EUREKA elnöksé-
gét - jelentette be a fejlesztési és gazdasági miniszter.
Varga István ezt a portugál EUREKA-elnökség
zárórendezvényeként Lisszabonban tartott miniszteri
konferencián közölte…”

COSMOPOLITAN.HU, 2009. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK – TIZENNYOLCAD-

SZOR

“…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készült
játékai, a "Tudatos vásárlás dominó", a „Tudatos élet
memória játék”, valamint a „Környezetvédelmi activity”
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

HÍR TV, 2009. JÚNIUS 22., HÉTFŐ

ELSORVASZTJA ÉS TÖNKRETESZI A KORÁNY A MAGYAR KUTATÁS

–FEJLESZTÉST

„…Az uniós tagállamokban a GDP 3%-át fordítják inno-
vációra, míg nálunk ez az összeg az 1%-ot sem éri el.
Vendég: Szabó Gábor elnök, Innovációs Szövetség…”

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, 8. OL-

DAL

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGON – TIZENNYOLCAD-

SZOR

„…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készültjáté-
kai, a "Tudatos vásárlás dominó", a "Tudatos élet me-
mória játén', valamint a "Környezetvédelmi activity"
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

KELET-MAGYARORSZÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, 8. OLDAL

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK – TIZENNYOLCAD-

SZOR

„…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készültjáté-
kai, a "Tudatos vásárlás dominó", a "Tudatos élet me-
mória játén', valamint a "Környezetvédelmi activity"
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

I+III. OLDAL

HÚZÓERŐ LEHET A SZUPERLÉZER SZEGEDEN

„…Több tudományterületen is jelentős áttörést hozhat
és a régió gazdaságát is fellendítheti az az angol elne-
vezésének (Extreme Light Infrastructure) rövidítése
alapján EU-nak hívott lézeres kutatóközpont, amelynek
megépítésére szegedi helyszínnel pályázik Magyaror-
szág - véli Szabó Gábor akadémikus, az SZTE profesz-
szora…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

I+II. OLDAL

AZ INNOVATÍV MEGOLDÁSOK SEGÍTHETNEK VÁLSÁG IDEJÉN IS

„…Az ellátási láncok hatékonyságát javító innovatív
megoldások álltak a GINNT Expo középpontjában. Az új
technológiák segítségével gyorsabb lehet a kommuniká-
ció a beszállítók és megrendelők között vagy hatáso-
sabb a hamisítványok elleni védekezés…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

I+IV. OLDAL

BORÁSZATOT IS TÁMOGATNAK A RIÜ-K
„...Dél-Dunántúl minden innovációval kapcsolatba hozha-
tó mutatója elmarad a többi régióétól, ezért a Dél-
dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit
Kft. fontosnak tartja a Baross Gábor Program és az
Innocsekk Plusz innovációs lehetőségeket, amelyek fő
célja az innovációs tevékenységek támogatása…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

II. OLDAL

TÖBB PONTON IS JAVÍTHATÓ A MAGYAR K+F

„…A kutatás-fejlesztés (k+f) irányítása kapjon világos és
stabil helyet a mindenkori kormányban, ehhez járulna
hozzá egy miniszterelnöki tanácsadó testület létrehozá-
sa - javasolta Pálinkás József MTA-elnök a közelmúlt-
ban, a Heti Válasz konferenciáján…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

II. OLDAL

ÁZSIÁBAN TERJESZKEDIK A THALESNANO

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

III. OLDAL

A LEGTEHETSÉGESEBB FIATALOKAT DÍJAZTÁK

„…Június 11-én adták át a 18. Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Verseny díjait. A Magyar
Innovációs Szövetség (MISZ) által szervezett megméret-
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tetésen egyénileg vagy kétfős csapatban pályázhattak a
húsz évnél nem idősebb diákok. A három első díjon kívül
három második és négy harmadik helyezést osztottak
ki…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

III. OLDAL

INNOVÁCIÓ A KAPCSOLATTARTÁSBAN - MÜTFI KLUB

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, 104. OLDAL

MÁR MŰKÖDIK A PANNON LÉZERKÖZPONT

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, 104. OLDAL

A MEH-NEK IS DOLGOZIK AZ AKADÉMIA

„…Pálinkás József, az MTA elnöke és Molnár Csaba, a
MeH vezetője május 20-án aláírta a két intézmény kö-
zötti - 2009-2010-re szóló -, stratégiai kutatási
együttműködésről szóló megállapodást…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

III. OLDAL

JÓL HALAD A NEKIFUT PROJEKT

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

V. OLDAL

TECHNOLÓGIA TRANSZFER LEHETŐSÉG AMERIKÁBA

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

V. OLDAL

KONFERENCIA AZ INNOVATÍV VÁLLALKOZÁSOKNAK

„…Az Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ a
Magyar Befektetési és Kereskedelemfejlesztési Ügynök-
séggel (ITD Hungary Zrt.) együttműködésben 2009.
június 17-én konferenciát szervezett Innovációval sike-
resen a nemzetközi piacon - spin-off menedzsment,
iparjogvédelem, tőkebevonás címmel…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, NAPI INNOVÁCIÓ

VI. OLDAL

IDÉN JANUÁRTÓL KEZDŐDŐEN...
„...egy éven át új rovatot jelentetünk meg Tehetséges
Magyarország címmel, az Innostart Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központtal együttműködve,azNKTHtámo-
gatásával…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 23., KEDD, 11. OLDAL

VERSENYZŐ GYÁRTÓK: PIACKÉPES INNOVÁCIÓ

„…Kiemelkedő innovációs teljesítményeket vár az idei -
immár 26. alkalommal megrendezett - Hungaropack
versenytől Nagy Miklós, a Csomagolási és Anyagmozga-
tási Országos Szövetség (CSAOSZ) szaktitkára…”

MSZH E-HÍREK, 2009. JÚNIUS 23., KEDD

18. IFJÚSÁGI TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS TEHETSÉGKUTATÓ

VERSENY

„…Gyöngyösi Tamás Blind navigator című pályamunkája
kapta a Magyar Szabadalmi Hivatal I. díját a Magyar
Innovációs Szövetség versenyén…”

RÁDIÓ 88, 2009. JÚNIUS 23., KEDD

INTERJÚ D . SR ZABÓ GÁBORRAL AZ INNOVÁCIÓS ALAPOT SZA-

BÁLYOZÓ TÖRVÉNYRŐL

K RLUB ÁDIÓ, 2009. JÚNIUS 23., KEDD

INTERJÚ D . SR ZABÓ GÁBORRAL AZ INNOVÁCIÓS ALAPOT SZA-

BÁLYOZÓ TÖRVÉNYRŐL

GAZDASÁGI RÁDIÓ, 2009. JÚNIUS 23., KEDD

AZ INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG SZERINT A KORMÁNY MEGSZÜN-

TETTE AZ INNOVÁCIÓS ALAP VÁLTOZTATÁSÁNAK JAVASLATÁT .
SZABÓ GÁBOR KOMMENTÁL

BLIKK, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 10. OLDAL

BUDAPESTEN KUTATNAK

„…Több millió dollár beruházásban épült kutatóközpon-
tot adott át az amerikai AMRI gyógyszeripari cég ma-
gyarországi leányvállalata szerdán Budapesten…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 16.
OLDAL

ÚJ BUDAPESTI KUTATÓKÖZPONT INDULT

A NAP ÁTADÁSA

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 13. OL-

DAL

KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 20. OL-

DAL

KUTATÓKÖZPONTOT HOZOTT BUDAPESTRE AZ AMRI

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 5. OLDAL

ÚJ UTAKAT KERES AZ EU
ALAPVETŐ ÁTALAKÍTÁSNAK VETIK ALÁ A LISSZABONI STRATÉGIÁT

„…Az EU arra készül, hogy alapjaiban megújítja a lissza-
boni stratégiát, az ezzel kapcsolatos felülvizsgálati fo-
lyamat már a július 1-jétől induló svéd soros elnökség
idején megkezdődik…”

ZALAI HÍRLAP, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 12. OLDAL

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK

„…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készült
játékai, a Tudatos vásárlás dominó, a Tudatos élet
memóriajáték, valamint a Környezetvédelmi activity
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

FEJÉR MEGYEI HÍRLAP, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 14.
OLDAL

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK

DUNAÚJVÁROSI HÍRLAP, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 6.
OLDAL

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK

VAS NÉPE, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 12. OLDAL

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK

NAPLÓ, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL

PANNON PÉLDAKÉPEK MAGYARORSZÁGNAK

MEDICAL TRIBUNE ONLINE, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK

ÉLETTUDOMÁNYOKAT MŰVELŐ IFJAK A DÍJAZOTTAK KÖZÖTT

„…86 pályamű érkezett a 18. Ifjúsági Tudományos és
Innovációs Tehetségkutató Versenyre, a díjazottak kö-
zött négy pályázatnak orvosi vonatkozásai is vannak…”

FIGYELŐ, 2009. JÚNIUS 25.-JÚLIUS 1., 24-28. OLDAL

MIKÉNT LEGYÜNK AGYHATALOM?
„…Magyarországról az a kép él polgárai fejében, hogy
géniuszok sorát adta a világnak. Ez igaz, ám hazánk,
ahogyan a múltban, úgy ma sem elég vonzó ahhoz,
hogy megtartsa a tehetségei többségét. A következ-
mény: komoly versenyhátrány az egyre inkább tudásala-
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púvá váló globális gazdaságban. Vajon lesz-e, aki rátalál-
jon a jövő zsenijeire?...”

FIGYELŐ, 2009. JÚNIUS 25., CSÜTÖRTÖK, 36. OLDAL

KÖRNYEZETBARÁT PORSZÍVÓ

„…A Magyar Innovációs Díjban is részesített Greent
egyelőre a prémium termékek közé pozícionálta gyártó.
Az eddigi tapasztalatok alapján a reméltnél is sikere-
sebb a termék, főként a skandináv, német és olasz
piacokon. Az Electrolux szerint mindez azt mutatja, hogy
az európai fogyasztók hajlandóak többet fizetni a kör-
nyezetbarát megoldásokért. Ettől függetlenül a gyártó
középkategóriás verziókkal, az Airmax Greennel és a
New Ergospace Greennel is megjelent a piacokon…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 26., PÉNTEK, 18. OLDAL

HÁROM DÍJAT NYERT AZ ELSŐ MAGYAR TÜZELŐANYAG-CELLÁS

KÍSÉRLETI JÁRMŰ

„…A Magyar Villamos Művek (MVM) támogatásával az
ELTE Kémiai Intézetének fejlesztéseként elkészült az
első tüzelőanyag-cellás energiaátalakítás elvén működő
kísérleti jármű…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 26., PÉNTEK, NAPI INFOR-

MATIKA, 9. OLDAL

KIUTAZÁSI TÁMOGATÁS A TAIPEI NEMZETKÖZI FELTALÁLÓI

VÁSÁRRA

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 26., PÉNTEK, NAPI INFOR-

MATIKA, 12+13. OLDAL

ÁTADTÁK A 2009-ES MICROSOFT INNOVÁCIÓS DÍJAKAT

NEM A TECHNOLÓGIA ÖNCÉLÚ HASZNÁLATA SZÁMÍT

„…A Microsoft Magyarország átadta a 2009-es Inno-
vációs Díjakat, amelyekkel az innovatív partneri megol-
dásokat jutalmazza. A társaság azokat a megoldásokat
díjazza, amelyek előrébb viszik az egyéni vagy vállalati
hatékonyságot, a felhasználói élményt, vagy a teljes
társadalom épülésére tudnak szolgálni. Az elismerés-
ben idén a BInergy Kft. és a Response Kft. részesült…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚNIUS 26., PÉNTEK, 18. OLDAL

ZÖLDBE BORUL A VILÁGGAZDASÁG

„…A krízisből csak a kormányzatok erőteljes beavatko-
zásával lehet kikecmeregni, de már most gondolkodni
kell azon, hogyan lehet visszavonni a rendkívüli intézke-
déseket, s olyan önfenntartó fejlődést megindítani,
amely a klímavédelmi szempontokat előtérbe helyezve
zöldbe borítja a világgazdaságot…”

NÉPSZAVA, 2009. JÚNIUS 26., PÉNTEK, 10. OLDAL

ÚJ PÉLDAKÉPEK: FIATALOK LENDÜLETBEN

„…Tizennyolcadik alkalommal hirdette ki díjazottait a
Pannon Példakép Alapítvány. Az idén megújult díjazási
rendszer szerint minden negyedévben tematikusan,
meghatározott szempontrendszer alapján választják ki
Magyarország példaképeit…
…„Ahhoz, hogy a tehetség ígérete valódi tehetséggé
váljék, a kiemelkedő képességeit vagy saját magának,
vagy a környezetének fel kell ismernie" - mutat rá a
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke…”

HÍR TV – ARCOK A LIFTBEN, 2009. JÚNIUS 27., SZOMBAT

PURUCZKY ISTVÁN ÉS FIAI

„…Puruczky István és fiai mindig valami újdonságon
törik a fejüket. Így volt ez akkor is, amikor korukat meg-
előzve minőségi készételeket gyártottak, és akkor is,
amikor hagyományos technológiával, pácolt halat készí-

tettek. 2007-ben pedig a legújabb termékekért Innová-
ciós Nagydíjat kaptak…”

GAZDASÁGI RÁDIÓ, 2009. JÚNIUS 28., VASÁRNAP

AZ INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG SZERINT A KORMÁNY MEGSZÜN-

TETTE AZ INNOVÁCIÓS ALAP VÁLTOZTATÁSÁNAK JAVASLATÁT .
SZABÓ GÁBOR KOMMENTÁL

WWW.INDEXVESZPREM.HU, 2009. JÚNIUS 28., VASÁRNAP

MEGKEZDŐDTEK A DIPLOMAÁTADÓK

„…Szabó Gábor akadémikus, a Magyar Innovációs Szö-
vetség elnöke a műszaki értelmiség szerepét hangsú-
lyozta, elmondta, hogy szép pályát választottak a B
épület aulájában helyet foglaló hallgatók, de keményen
kell majd dolgozniuk…”

K R – VLUB ÁDIÓ ÁLLALKOZÓK KLUBJA, 2009. JÚNIUS 29.,
HÉTFŐ

HA TÉNYLEG AZ INNOVÁCIÓ LEHET A KIÚT A VÁLSÁGBÓL, AKKOR

MIÉRT KÚRTÍTJÁK AZ ERRE SZOLGÁLÓ FORRÁSOKAT? NYILATKO-

ZIK: SZABÓ GÁBOR (INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKE)

K R –SLUB ÁDIÓ ZOLIDARITÁS.HU, 2009. JÚNIUS 29., HÉTFŐ

AZ INNOVÁCIÓ, KUTATÁS FONTOSSÁGÁRÓL BESZÉLGETNEK A

VENDÉGEK. NYILATKOZIK: SZABÓ GÁBOR ÉS KUTI LÁSZLÓ

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 30., KEDD, 20. OLDAL

KICSIK ÉS NAGYOK PÁRBESZÉDE A SIKERES GYÓGYSZERKUTATÁ-

SÉRT

„…Gyógyszeripari beszállítói konferenciát rendezett
június elején az ITD Hungary, ahol gyógyszeripari nagy-
vállalatok 13 magyar biotechnológiai céggel tárgyaltak
az együttműködési lehetőségekről…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 30., KEDD, 20. OLDAL

A KUTATÁSI EREDMÉNYEKET TUDNI KELL PÉNZRE VÁLTANI

KONKRÉT ÜZLET IS LEHET A KAPCSOLATÉPÍTÉSBŐL

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 30., KEDD, 20. OLDAL

BIOTECHNOLÓGIAI ALAPÚ GYÓGYSZEREK URALMA JÖN 2014-
RE?

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 30., KEDD, 20. OLDAL

KÉT MAGYAR FIATAL A BIOCAMPEN

„…Negyven fiatal tudós vesz részt idén a Bázelban, a
Novartis svájci központjában megrendezendő BioCamp
táborban. A háromnapos szemináriumon Magyarorszá-
got az Országos Tudományos Diákköri Konferencia
biotechnológiai tagozatának két legtehetségesebb tagja,
Lakatos Gergely és Laczi Krisztián képviseli…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚNIUS 30., KEDD, 24. OLDAL

KIHELYEZETT TANSZÉK INDUL A GYÓGYSZERGYÁRBAN

A NAP ÁTADÁSA

„…A gyógyszeripar és az oktatás együttműködésének új
szintjét jelentheti a sanofi-aventis/Chinoin Zrt.-hez kihe-
lyezett műegyetemi tanszék, amelyről hétfőn Budapes-
ten írt alá megállapodást Péceli Gábor, a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora, Pokol
György, az egyetem vegyészmérnöki és biomérnöki
karának dékánja, valamint Frederic Ollier, a sanofi-
aventis/Chinoin vezérigazgatója…”

KELET-MAGYARORSZÁG, 2009. JÚNIUS 30., 7. OLDAL

MOZOG A PÉNZ A MOBILTELEFONON

„…A mobil maga a függetlenség - véli a szakember. - Az
iMobile fejlesztésünk segítségével bárhol lehet művele-
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teket végezni, nincs programletöltésekre szükség. A
2008-as év hazai Technológiai Innovációs Díját a cé-
günk az iMobile banking fejlesztésért kapta. Annyira
egyszerűek ezek a szolgáltatások, hogy a térhódításuk
megállíthatatlan…”

PIAC & PROFIT, 2009. JÚLIUS, 21. OLDAL

HUSZONÖT ÉV ALATTI PÉLDAKÉPEK

KÖVETENDŐ FIATALOK

„…A Nagy Terv újrahasznosított anyagokból készült
játékai, a „Tudatos vásárlás dominó”, a „Tudatos élet
memóriajáték”, valamint a „Környezetvédelmi activity”
2008-ban elnyerte a Magyar Innovációs Szövetség
díját…”

NAPI GAZDASÁG, 2009. JÚLIUS 1., SZERDA, 16. OLDAL

ÚJ K+F KÖZPONTOT ALAKÍT KI AZ EGIS

A NAP SIKERE

„…Az Egis Gyógyszergyár Nyrt. új gyógyszer-technológiai
kutató-fejlesztő bázist épít Budapesten, 3,76 milliárd
forintból, kétszázmillió forint állami munkahelyteremtő
támogatással…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚLIUS 1., SZERDA, 1+2. OLDAL

KISZÁMÍTHATÓ IPARPOLITIKA KELL

„…Ahhoz, hogy a gyógyszeripar az ország húzóágazata
maradjon, a versenyképesség növelését támogató sza-
bályozórendszer kell - mondta Gál Ágnes, a k+f bázist
létesítő Egis Gyógyszergyár Nyrt. vezérigazgatója…
…Hogyan lehetne itthon tartani a gazdasági növekedést
elősegítő magyar kutatókat?
Pontosan úgy, ahogy a sikeres vállalatokat: kiszámítható
feltételeket és perspektívát kell teremteni a számukra. E
két feltétel nélkül ugyanis nincs innováció, se vállalati,
se kutatói szinten. Ha az országnak valóban fontos az
innováció, akkor itt és most kell tenni annak érdekében,
hogy a kutatási kapacitások itt maradhassanak, és
további sikereket érhessenek el mindannyiunk közös
hasznára…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚLIUS 1., SZERDA, 2. OLDAL

KUTATÓBÁZIST ÉPÍT AZ EGIS BUDAPESTEN

A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI RÉGIÓBAN A CÉG KÖLTI A HARMADIK

LEGNAGYOBB ÖSSZEGET KUTATÁS-FEJLESZTÉSRE

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚLIUS 1., SZERDA, 2. OLDAL

GYÓGYSZERIPARI TANSZÉK A SANOFINÁL

METROPOL, 2009. JÚLIUS 1., SZERDA, 13. OLDAL

STRATÉGIAI EGYÜTTMŰKÖDÉST KÖTÖTT...
„...a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem és a sanofi-aventis/Chinoin a kutatás-fejlesztés és
a vegyész- és biomérnök-képzés színvonalának növelése
érdekében…”

HÍR TV – ISKOLAPÉLDA, 2009. JÚLIUS 1., SZERDA

VENDÉGEK: LACZA ZSOMBOR A SEMMELWEIS INNOVÁCIÓS

KÖZPONT IGAZGATÓJA, PAKUCS JÁNOS, A MAGYAR INNOVÁCI-

ÓS SZÖVETSÉG TISZTELETBELI ELNÖKE ÉS ZÁVODSZKY GÉZA

FŐISKOLAI TANÁR

MAGYAR HÍRLAP, 2009. JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK, 8. OLDAL

INFORMATIKAI FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA

AUTOMATIKUS ELBÍRÁLÁSSAL AKÁR TIZENÖTMILLIÓ FORINT IS

ELNYERHETŐ A PÁLYÁZATON.

„…Új gazdaságfejlesztési pályázatokat hirdetett meg a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség. A vállalkozások informa-

tikai rendszerei fejlesztésére nyílik lehetőség...”

NÉPSZAVA, 2009. JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK, 4. OLDAL

A REKTOROKNAK AZ INNOVÁCIÓ ÉS A KUTATÁS-FEJLESZTÉS A

FONTOS

„…Átérezve a gazdasági helyzet nehézségeit a felsőok-
tatás rászoruló diákjai támogatására pénzalap létreho-
zását kezdeményezte, és e célra egyhavi professzori
illetményét, valamint a tudományok doktora tiszteletdíját
ajánlotta föl a Magyar Rektori Konferencia (MRK) teg-
nap leköszönt elnöke, Rudas Imre, a Budapesti Műszaki
Főiskola rektora. Ugyanígy tett az új elnök, Szabó Gá-
bor, a Szegedi Tudományegyetem rektora…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚLIUS 2., CSÜTÖRTÖK, 1+3. OLDAL

ERŐRE KAPHAT A GYÓGYSZERKUTATÁS

FIGYELŐ, 2009. JÚLIUS 2-8., 7. OLDAL

KUTATÓBÁZIST ÉPÍT AZ EGIS

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚLIUS 3., PÉNTEK, 5. OLDAL

EGYEDÜLÁLLÓ DEBRECENI DIAGNOSZTIKA

„…A Debreceni Egyetem Nukleáris Medicina Központjá-
ban olyan képalkotó berendezést helyeztek üzembe,
amely a szakemberek szerint világszerte új fejezetet nyit
a nukleáris medicina történetében. A beruházás külö-
nös jelentősége, hogy magyar fejlesztés…
…A budapesti székhelyű Mediso Kft. által kifejlesztett
készülék újdonsága, hogy ötvözi az úgynevezett SPECT-,
PET- és CT-vizsgálati módszereket, így költséghatéko-
nyabb és gyorsabb diagnosztikát tesz lehetővé…”

NÉPSZAVA, 2009. JÚLIUS 3., PÉNTEK, 4. OLDAL

GYÓGYSZERIPARI TANSZÉK A GYÁRBAN

VILÁGGAZDASÁG, 2009. JÚLIUS 3., PÉNTEK, 5. OLDAL

MAGYAR-SZLOVÁK PÁLYÁZATOK

UNIÓS SEGÍTSÉG HATÁRON ÁTNYÚLÓ FEJLESZTÉSEK MEGVALÓ-

SÍTÁSÁRA

„…Keret-előirányzat
(a program prioritási tengelyei szerint, millió euró) For-
rás: www.husk-cbc.eu
Együttműködés a kutatás-fejlesztés és innováció terén
4,37…”

SZÉKELY HÍRMONDÓ, 2009. JÚLIUS 3., PÉNTEK, 9. OLDAL

EGÉSZSÉGMEGŐRZÉS GAZDASÁGI SIKERREL

„…A tájékoztatón bemutatjuk a Magyarországon inno-
vációs nagydíjat nyert Fogyasztói Klubot, amely egyedül-
állóan magas visszaosztási, képzési rendszert biztosít,
amelyen keresztül a termék eljut a fogyasztóhoz…”

HETEK, 2009. JÚLIUS 3., PÉNTEK, 19. OLDAL

A FEJLESZTŐ

SANATMETAL KFT.
SMUCZER TIBOR, K+F VEZETŐ

HETEK, 2009. JÚLIUS 3., PÉNTEK, 20-21. OLDAL

MIT CSINÁL ITT A TTI?
INTERJÚ MÁTYUS LÁSZLÓVAL, A TUDÁS- ÉS TECHNOLÓGIA

TRANSZFER IRODA, DEBRECENI EGYETEM IGAZGATÓJÁVAL

HETEK, 2009. JÚLIUS 3., PÉNTEK, 25. OLDAL

AMIKOR A DIÁK CÉGET ALAPÍT

FEJLESZTŐ: SAC INFORMATICS KFT.

Sajtószemle

„…Mi mutatná leginkább egy felsőoktatási intézmény
színvonalát, mint az onnan kikerülő fiatalok helytállása a
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nagybetűs életben?...”

NÉPSZAVA, 2009. JÚLIUS 4., SZOMBAT, 10. OLDAL

MI ÉPÜL 55 MILLIÁRDBÓL?
MUNKAHELYMEGŐRZŐ FEJLESZTÉSEK A FELSŐOKTATÁSBAN

„…Jelentős beruházások indulhatnak az ország tucatnál
is több felsőoktatási intézményében az Új Magyarország
Fejlesztési Terv részeként. Molnár Csaba, a Miniszter-
elnöki Hivatalt vezető miniszter kiemelt fontosságúnak
nevezte ezeket a fejlesztéseket, mondván: a „tudástár-
sadalmi kihívásrendszerben” a szellemi javak megterme-
lése a gazdaság motorja...”

NÉPSZABADSÁG, 2009. JÚLIUS 6., HÉTFŐ, 5. OLDAL

NEM AZ EGYETEM SOK, HANEM A HALLGATÓ KEVÉS

BESZÉLGETÉS SZABÓ GÁBORRAL, A MAGYAR REKTORI KONFE-

RENCIA ÚJ ELNÖKÉVEL

„…Külföldi egyetemeket nem, de külföldi oktatókat be
kellene engedni a felsőoktatásba, mert segítenének
beindítani a sok helyen hiányzó idegen nyelvű kurzusokat
- állítja Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetem rek-
tora, a Magyar Rektori Konferencia frissen beiktatott
elnöke, aki határozottan cáfolja, hogy a bolognai rend-
szer szerinti alapdiplomának ne lenne értéke, s mielőbb
bevezetné az intézmények minőség szerinti finanszíro-
zását…”

TII Nyári Iskola

2009. szeptember 7-11 között rendezi meg a Technology Innovation Internat ional a TII Nyári Iskola elnevezésű
eseményt a Ljubljana Egyetemen. Tervezett témák:

- 1. nap: tárgyalási készségek és az egyezségre jutás művészete

- 2. nap: interaktív problémamegoldó gondolkodás és üzleti fejlődés

- 3. nap: a korai szakaszban lévő technológiák üzleti potenciáljának megbecsülése

- 4. nap: vállalkozói egyetem: a szükségletek megtalálása, támogatás szerzése, az eszközök megalkotása és mun-
katársak, diákok képzése

- 5. nap: bevezetés a pénzügyekbe és a kockázati tőke, a korai fázisú befektetés bemutatása – készenlét a beru-
házásra

További információ: http://www.tii.org/2009_SummerSchool

ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari Szakkiállítás

Idén első alkalommal rendezi meg a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége az ÖKOINDUSTRIA Nem-
zetközi Környezetipari Szakkiállítást 2009. november 18-20. között, Budapesten, a SYMA Rendezvénycsarnokban.
A kiállításhoz számos kísérőrendezvény kapcsolódik.

November 18.:

- BIOGÁZ konferencia (Magyar Biogáz Egyesület)

- Nemzetközi inert hulladékos konferencia (KSZGYSZ Inert hulladék Munkacsoport)

- Sajtófogadás

- Cégbemutatók (szinkrontolmácsolással)

November 19.:

- „Energia - nemcsak jelenünk, de jövőnk is” Energiahatékonysági konferencia (Pásztor Kft.)

- „Gépjármű recycling” nemzetközi konferencia (KvVM – német rendezvény, tolmácsolással)

- Nemzetközi környezetvédelmi üzletember találkozó (Enterprise Europe Network)

November 20.:

- „Csapvíz - bármikor megengedheted magadnak” konferencia (Magyar Viziközmű Szövetség) MAVÍZ cégbemutatók

- Decentralizált szennyvízkezelési megoldások konferencia (KSZGYSZ ESZKE Munkacsoport)

- Green Solutions to reduce Europe’s Ecological Footprint Nemzetközi rendezvény (TÉT Alapítvány)

- Cégbemutatók (szinkrontolmácsolással)

További információ: www.okoindustria.hu
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Kutatás-fejlesztési központok fejlesztése, megerősítése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette a GOP-2009-1.1.2 és a KMOP-2009-1.1.2, Kutatás-fejlesztési köz-
pontok fejlesztése, megerősítése című pályázatot.

A konstrukció átfogó célja: más támogatási programok keretében korábban létesített és eredményes kutató-
fejlesztő munkát végző tudásközpontok (Kooperációs Kutatási Központok (KKK), Regionális Egyetemi Tudásközpon-
tok (RET)) K+F és innovációs tevékenységének folytatására alakult, a korábbi befogadó intézmény résztulajdonában
lévő gazdasági társaságok megerősítése és fejlesztése.

A konstrukció további célkitűzései:

a) innovatív, üzletileg hasznosítható termékek, technológiák és szolgáltatások fejlesztése és

b) magas színvonalú K+F és innovációs szolgáltatások nyújtása a vállalati szektor részére és

c) új munkahelyek létesítése fiatal kutatók (PhD hallgatók, posztdoktorok) számára.

A GOP-2009-1.1.2 pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1,98 milliárd
forint. A KMOP-2009-1.1.2 pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
1,27 milliárd forint.

A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 31-től 2010. július 5-ig lehetséges.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosí-
tást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt (06-40-638-638). További információ:
http://www.nfu.hu/kozlemeny_k_f_es_logisztikai_palyazatok_meghirdeteserol

Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette a GOP-2009-1.1.1 és a KMOP-2009-1.1.1, Piacorientált kutatás-
fejlesztési tevékenység támogatása című pályázatot.

A konstrukció célja olyan kutatás-fejlesztési projektek támogatása, amelyek kutatási eredményekre támaszkodva
korszerű, magas innovációs értéket képviselő prototípusok létrejöttét eredményezik. A prototípus kutatás-fejlesztési
tevékenység eredményeként létrehozott mintapéldány, melynek célja, hogy bizonyításra kerüljön az ötlet műszaki-
tudományos szempontból való működőképessége.

A GOP-2009-1.1.1 pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 12 milliárd
forint. A KMOP-2009-1.1.1 pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg
2,79 milliárd forint.

A pályázatok benyújtása a GOP esetében 2009. augusztus 31-től 2010. január 4-ig, a KMOP esetében 2009.
augusztus 31-től november 2-ig lehetséges.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosí-
tást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt (06-40-638-638). További információ:
http://www.nfu.hu/kozlemeny_k_f_es_logisztikai_palyazatok_meghirdeteserol

Vállalati kutatás-fejlesztési kapacitás erősítése

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette a GOP-2009-1.3.2. és a KMOP-2009-1.1.5., Vállalati kutatás-
fejlesztési kapacitás erősítése című pályázatot.

A konstrukció célja korszerű vállalati munkahelyek létesítése, illetve bővítése a K+F infrastruktúra fejlesztésének és
új K+F munkahelyek létrehozásának támogatásával.

Jelen pályázati kiírás forrását az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfi-
nanszírozásban biztosítja. A GOP-2009-1.3.2. pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett
keretösszeg 5 milliárd forint. A KMOP-2009-1.1.5. pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló
tervezett keretösszeg 1,36 milliárd forint.
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A HÍRLEVÉL MEGJELENTETÉSÉT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (NKTH) .TÁMOGATTA

A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 31-től 2010. július 5-ig lehetséges.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosí-
tást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt (06-40-638-638). További információ:
http://www.nfu.hu/kozlemeny_k_f_es_logisztikai_palyazatok_meghirdeteserol

Innovációs és technológiai parkok támogatása

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség meghirdette a GOP-2009-1.2.2 Innovációs és technológiai parkok támogatása
című pályázatot.

A konstrukció célja a pólusvárosokban – lehetőleg a meglevő K+F+I infrastruktúra bázisán – olyan koncentrált, üzleti
alapon működő kutatás-fejlesztési és innovációs szolgáltató központok („science parkok”) kialakítása, amelyek megfe-
lelő kutatási és Infokommunikációs Technológia (továbbiakban:IKT) infrastruktúra létrehozásával az adott ágazat
vagy szakterület számára egyedi, magas szintű, testreszabott K+F+I, valamint technológiai inkubátor szolgáltatások
széles skáláját képesek nyújtani.

A fejlesztés eredményeként az innovációs és technológiai parkba olyan vállalkozások fognak betelepülni, amelyek
további vállalkozásokkal, felsőoktatási intézményekkel, akadémiai kutatóintézetekkel együttműködve képesek korsze-
rű, magas hozzáadott értékű, export- és piacképes új vagy továbbfejlesztett termékek, szolgáltatások, technológiák
kidolgozására, piacra való bevezetésére, illetve esetenként a végzett kutatás-fejlesztési tevékenységhez kötődő ter-
melési, szolgáltatási tevékenységet végeznek.

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 8,9 milliárd forint a 2009. és
a 2010. évre. A pályázatok benyújtása 2009. augusztus 3-tól 2010. december 31-ig lehetséges.

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (www.nfu.hu) talál, felvilágosí-
tást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt (06-40-638-638). További információ:
http://www.nfu.hu/kozlemeny_k_f_es_logisztikai_palyazatok_meghirdeteserol

Kutatók Éjszakája kisfilm-pályázat

Szeptember utolsó péntek éjszakáján rendezik meg ötödik alkalommal a Kutatók Éjszakája elnevezésű rendezvényso-
rozatot. A tudományos fesztivál idén egy fiataloknak szóló pályázattal is színesíti programjait.

Einstein idézetét kölcsönözve mottóul – Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi –,
pályázatot írnak ki 14-25 éves fiatalok számára maximum 3 perc hosszúságú kutatói kisfilmek elkészítésére, szep-
tember 11-i határidővel.

A Kutatók Éjszakájának célja, hogy bemutassa a kutatók hétköznapi arcát, és a kutatási eredményeiket is közérthe-
tő, kipróbálható formában, ezáltal népszerűsítve a kutatói életpályát és a tudományt, elsősorban a fiatalok körében.
A kisfilm témájának kapcsolódnia kell ezen célkitűzésekhez. További tartalmi és műfaji megkötés nincs

A pályázónak – regisztrációt követően – a www.kutatokejszakaja.hu honlapon keresztül kell feltöltenie a kisfilmet. A
feltöltés 2009. augusztus 1. és szeptember 11. között lehetséges. A kisfilmeket szakmai zsűri bírálja el. A győzte-
sek között egy-egy szakmai és közönségdíj kerül kiosztásra.

A pályázattal kapcsolatos további részletek és a pontos technikai feltételek július végére várhatóak a
www.kutatokejszakaja.hu honlapon.



Magyar Innovációs Szövetség Hírlevele

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.

� Felelõs szerkesztõ: dr. Antos László

� Munkatárs: Kincses Anna

�

�

Felelõs kiadó:

Design:

dr. Szabó Gábor

Visualia


