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A Magyar Innovációs Szövetség Elnöksége

Név Funkció Cím Beosztás Tel E-mail
Dr. Pakucs János tiszteletbeli elnök Olajterv Holding

1036 Budapest, Lajos u. 103.
ügyvezető igazgató 453-6470 pakucsj@olajterv.

hu
Dr. Szabó Gábor elnök Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.
tanszékvezető
egyetemi tanár

62/544-
273

gszabo@physx.u-
szeged.hu

Monszpart Zsolt általános elnök-
helyettes

Ericsson Magyarország Kft.,
1037 Budapest, Laborc u. 1.

vezérigazgató-
helyettes

437-7260 zsolt.monszpart@
ericsson.com

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

vezérigazgató 355-2493 mail@covent.hu

Deme Gábor alelnök INNOMED MEDICAL Zrt.,
1146 Budapest, Szabó József u. 12.

igazgató 460-9200 deme.gabor@inn
omed.hu

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

K+F igazgatóhelyet-
tes

431-4102
431-5689

i.greiner@richter.
hu

Koós Attila alelnök Magyar Telekom Nyrt. Stratégiai és Gazdasági
Igazgatóság
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9.

igazgató 481-7400; koos.attila@t-
com.hu

Dr. Ürge László alelnök Thales Zrt.
1031 Budapest, Záhony u. 7.

vezérigazgató 666-6195 laszlo.urge@thale
snano.com

Tzvetkov Julián alelnök elan SBI Capital Partners
1138 Budapest, Népfürdő u. 22.

vezérigazgató 452-5700 tzvetkov.julian@el
an-sbi.hu

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

ügyvezető igazgató 36/512-
900

farkasj@sanatmet
al.hu

Frischmann Gábor elnökségi tag Vialto Consulting Kft.
1138 Budapest, Váci út 169.

vezető tanácsadó 30/971-
3390

frischmann.gabor
@vialto.hu

Dr. Gyulai József elnökségi tag MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutató Intézet,
1121 Budapest, Konkoly Thege u. 29-33.

elnök 392-2224 gyu-
lai@mfa.kfki.hu

Thernesz Artur elnökségi tag MOL Nyrt.,
2443 Százhalombatta, Olajmunkás út 2.

technológia- és
projektfejlesztés
igazgató

23/553-
230

athernesz@mol.h
u

Dr. Závodszky Péter Magyar Innovációs
Alapítvány elnöke

MTA SZBK Enzimológiai Intézet
113 Budapest, Karolina u. 29-31.

igazgató 209-3535 zxp@enzim.hu

A Magyar Innovációs Szövetség elnökségi tagjai, ill. vezető képviselői az alábbi országos szervezetekben, bizottságokban
vesznek részt, illetve képviselik Szövetségünket

SZERVEZET KÉPVISELŐ
Kutatási Technológiai és Innovációs Tanács dr. Pakucs János
Magyar Akkreditációs Bizottság Dr. Szabó Gábor, dr. Greiner István, dr. Stern Pál, Dr. Dimény Judit
Nemzeti Bologna Bizottság dr. Pakucs János
Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Fejlesztési Útiterv Irányító Testület dr. Greiner István
Országgyűlés Kutatási és Innovációs Eseti Bizottság dr. Pakucs János
Versenyképességi Tanács Dr. Szabó Gábor
”Ipari Park” cím Pályázat Bírálóbizottsága dr. Ürge László
Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Tanács dr. Pakucs János, Dr. Inzelt Péter
Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság Szellemi Tulajdon Szakértői Alcsoportja dr. Greiner István
Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége elnökség dr. Pakucs János, elnökségi tag
Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Szekció Higi Gyula, dr. Harangozó István
Iparjogvédelmi Szakértői Testület dr. Greiner István , Dr. Blaskó Gábor
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület dr. Marosi György, ügyvezet ő elnök
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület Innovációs Szakosztálya Jamrik Péter
Iparfejlesztési Közalapítvány Szabó Gábor
Informatikai Érdekegyeztető Fórum Koós Attila, dr. Antos László
Nemzeti Tehetségsegítő Tanács dr. Pakucs János, alelnök, dr. Antos László
Bolyai-díj Kuratórium Dr. Szabó Gábor, elnök, Monszpart Zsolt
Kármán Tódor-díj bizottsága dr. Pakucs János, elnök, Bolyky János Antal, Thernesz Artur, Gyulai József,

Falk György, Dr. Mang Béla
Gábor Dénes-díj kuratóriuma Dr. Szabó Gábor, Dr. Inzelt Péter
Európai Üzleti Díj a Környezetért országzsűri dr. Antos László
Új Magyarország Fejlesztési Terv projektjavaslatainak elbírálását végző bizottság Frischmann Gábor, Higi Gyula
Védelmi Együttműködési Fórum Monszpart Zsolt, dr. Antos László
GOP Monitoring Bizottság dr. Ürge László
OECD Szakmai Konzultációs Bizottság dr. Ürge László
Rendőrség Tudományos, Technológ iai és Innovációs Tanács dr. Pakucs János
GOP és a Közép-Magyarországi Operatív Program bírálóbizottsága Dr. Szabó Gábor, Polgárné Májer Ildikó, Higi Gyula

A Magyar Innovációs Szövetség közreműködésével létrejött szervezetek

SZERVEZET VEZETŐ CÍM TELEFON FAX

Debreceni Tudományos Műszaki Park Kht. Dr. Simon Alíz 4026 Debrecen, Bem tér 18/c 52-414-350 52-414-350
Debreceni Innovációs és Műszaki Fejlesztési Alapítvány Dr. Erdei Sándor 4029 Debrecen, Attila tér 3. 52/349-489 52/349-529

CHIC Közép-magyarországi Innovációs Központ Kht. Polgárné Májer
Ildikó

2040 Budaörs, Gyár u. 2. 23/887-500 23/887-501

INNONET Innovációs és Technológiai Központ Kht Budavári László 9027 Győr, Gesztenyefa u.4. 96/506-900 96/506-901

INNOSTART Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ Alapítvány Pongorné dr.
Csákvári Marianna 1116 Budapest, Fehérvári út 130. 382-1500 382-1510

Miskolci Egyetem Innovációs és Technológiai Transzfer Centrum Dr. Lehoc zky László 3515 Miskolc, Egyetemváros 46/565-
111/2012 46/312-842

INNTEK Nonprofit Kft. Fülöp Gábor 3300 Eger, Faiskola u. 15. 36/516-701 36/516-700

Magyar Innovációs Alapítvány Dr. Závodszky Péter 1036 Budapest, Lajos u. 103. 453-6572 240-5625

Magyar Innovációs Klub Zettwitz Sándor 1036 Budapest, Lajos u. 103. 453-6572 240-5625
PANNONIA REGIA Kht. Dr. Balogh Istv án 2801 Tatabánya, Pf. 1367 34/487-901 34/487-901
VRIC Veszprémi Regionális Innovációs Centrum Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság Sztojalovszky Béla 8200 Veszprém, Wartha Vince u. 1. 88/564-130 88/564-130

Innovációs és Technológiai Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. Brányi Endre 7630 Pécs, Finn u. 1/1. 72/526 507 72/526-108

Magyar Fiatal Tudósok Társasága Ivánka Gábor, Burus
Tünde, Kopiás Péter

1036 Budapest, Lajos u. 103. 453-6572 240-5625

MISZ Nagyvállalati Klub Monszpart Zsolt 1036 Budapest, Lajos u. 103. 453-6572 240-5625
Technika Alapítvány Horváth László 1027 Budapest, Fő u. 68. 225-3105 201-6457
INNOVA Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség
Nonprofit Kft. Grasseli Norbert 4028 Debrecen, Simonyi u. 14. 52/524-760 52/524-770

DDRIÜ Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. Kocsis Tamás 7621 Pécs, Király utca 23-25. 72/511-676 72/511-675
Salgótarjáni Innovációs Központ Kht. Dr. Simonyi Sándor 3100 Salgótarján, Füleki út 175. 32/432-432 32/511-644
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MAGYAR FIATAL TUDÓSOK TÁRSASÁGÁNAK (MAFITUD) 8. ORSZÁGOS TALÁLKOZÓJA

2009. SZEPTEMBER 25., NÁDASDLADÁNY, NÁDASDY AKADÉMIA

„KREATIVITÁS ÉS INNOVÁCIÓ”

Program

Időpont Esemény

13:15 Indulás busszal Budapestről (Déli pályaudvartól)
14:45 Érkezés a Nádasdy Akadémiára
15:00 Köszöntő:

Nagy András, a Nádasdy Alapítvány titkára

15:05 Novatech.Com 4.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny díj-
átadója

15:15 Burus Tünde, vezetőségi tag: a MAFITUD elmúlt évi tevékenysége
15:25 Schulcz Ákos, Sarkadi-Nagy Balázs MAFITUD-tagok bemutatkozá-

sa
15:45 A szakmai program bevezetése:

Dr. Szabó Gábor , elnök, MISZ

15:55 Horváth Attila, a Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszám-
gyártó Kft. ügyvezető igazgatója: „A Kreativitás és innováció szerepe
és gyakorlati alkalmazása fogyasztási cikkeket előállí-
tó multinacionális vállalati környezetben”

16:25 Kérdések

16:30 Szünet

16:40 Kovács Mihály, az ELTE professzora: „A kreativitás szerepe a kuta-
tói pályán”

17:10 Kérdések
17:15 Palkovics László, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. fejlesztési

igazgatója: „A kreativitás mint az innováció szükséges de nem elég-
séges feltétele”

17:45 Kérdések
17:50 Benkovics Péter, a Főiskolás és Egyetemista Vállalkozók Országos

Szövetségének elnöke: „Gyakorlati kreativitás”

18:20 Kérdések
18:25 Szünet
18:35 Indulás Kápolnásnyékre
19:00 Vacsora a Hotel Holdfényben, Kápolnásnyéken
21:00 Indulás Budapestre

Támogatók:

Magyar Innovációs Alapítvány
Nádasdy Alapítvány és Akadémia
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
Puskás Tivadar Közalapítvány
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Magyar Innovációs
Szövetség

Tagjainkról szóló leírások portálunkon

Innovációs portálunk új tartalommal bővült: olvashatók rajta a tagintézményeinkről szóló rövid leírások is, a MISZ
rovat Tagság menüpontjában. A 2002. októbere óta belépett tagszervezetek jelentős részének ismertetői már felke-
rültek a portálra, többi tagunkról azonban nem áll rendelkezésünkre digitális formában ez az információ. Kérjük tag-
jaink képviselőit, hogy szíveskedjenek küldeni egy rövid ismertetőt szervezetükről, illetve aktualizálják a már feltöltött
anyagokat.

Kutatási és Technológiai Innovációs Alap

A Magyar Innovációs Szövetség, másik hat szakmai
szervezettel együtt, 2009. augusztus 28-án kiadott
sajtóközleményében tiltakozott az ellen a javaslat ellen,
mely szerint a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
forrásait illetően a 2010. évi költségvetés tervezetében
az esedékes 25 Mrd Ft állami támogatás helyett 0,
azaz nulla forintot szerepel.

Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági minisz-
ter a 2009. szeptember 1-i kormányülés után telefo-
non tájékoztatta Dr. Szabó Gábort, Szövetségünk elnö-
két arról, hogy 2010-ben a költségvetési befizetés a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapba 20 milliárd
forint lesz.

A Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről,
szeptember 11-én benyújtott Törvényjavaslat 1. számú
mellékletének (A központi kormányzat előirányzatai) XV.
fejezetében (Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Miniszté-
rium) a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapnál 20
milliárd forint költségvetési befizetés van előirányozva.

Elnökségi ülés

A Magyar Innovációs Szövetség elnöksége ülést tartott
2009. szeptember 9-én, Budapesten, tagvállaltunk, az
Ericsson Magyarország Kft. székhelyén.

1. Az elnökség tudomásul vette a legutóbbi ülés óta
elvégzett munkáról, ill. jelentősebb eseményekről szóló
beszámolót, amelyet dr. Szabó Gábor , a Szövetség
elnöke terjesztett elő:

1.1, Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny, Magyar Fiatal Tudósok Társasága (MAFITUD),
Tudományos Hasznos Emberi (THE) Program, Novatech
4.0, Harsányi István-díj:
- 18. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségku-

tató Verseny lezárult, a 2009. május 4-i határidőre
összesen 42 pályázatot küldtek be a fiatalok. A bírá-
lóbizottság 2009. május 19-én hozta meg a végle-
ges döntést. A díjazott, illetve kiemelt dicséretben
részesített pályamunkák 2009. június 11-12. között
kerültek nyilvános bemutatásra a Millenárison, a
Csodák Palotájában. A díjátadási ünnepségére dr.
Sólyom László, köztársasági elnök, Dr. Pálinkás Jó-
zsef, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, szá-
mos protokoll vendég és érdeklődő, valamint a sajtó
képviselőinek jelenlétében került sor, június 11-én.

- 2009. április 15-20. között Houstonban második
alkalommal rendezték meg az I-SWEEEP
(International Sustainable World (Energy,
Engeenering & Environment) Project Olympiad) nem-
zetközi olimpiát. A versenyen részt vett a Magyar
Innovációs Szövetség delegáltja, Leél-Őssy Csaba,
MAFITUD-tag is ”Kristálybarlang a magyar főváros
alatt” című projektjével. Munkáját a zsűri 200 dollár
pénzjutalomban részesítette. Elnyerte továbbá a
Pennsylvaniai Egyetem 500 dolláros különdíját, me-
lyet a legjobb geológiai-földtudományos projektnek
ajánlottak fel.

- Április 21-én, Budapesten, a Makadám Mérnök
Klubban immáron negyedik alkalommal került meg-
rendezésre a fiatal magyar tudósok kutatásait egy-
másnak és a nagyközönségnek bemutató rendez-
vénysorozat, a Hungarian Young Scientist Group
Meetup. Elsőként Kriston Ákos tartott rövid össze-
foglalót egy tüzelőanyag-cellás tricikli fejlesztéséről,
majd Hága Péter beszélt az internetes hosztok mé-
rés alapú geolokalizációjáról.

- Április 21-én Tehetségnapot tartott a győri Jedlik
Ányos Gépipari és Informatikai Középiskolában a Ta-
lentum Műhely, melynek témája a „Kreativitás és In-
nováció” volt. Az összejövetelen Sarkadi-Nagy Ba-
lázs és Gács Gergő, MAFITUD-tagok is előadást tar-
tottak „Díjnyertes látásvizsgáló készülék” címmel.

- Május 10-15. között hatvanadik alkalommal rendez-
ték meg az Intel által támogatott fiatal tudósok világ-
versenyét (Intel ISEF) az USA-beli Renoban. Magyar-
országot az eseményen Spohn Márton, MAFITUD-
tag, a MISZ delegáltja képviselte, aki „A gyógyítás
ösvényei: diterpén szintézisek felfedezése a menták
családjában, melyekből ígéretes gyógyszer-
hatóanyagok állíthatók elő” című munkájával, a fődíj
kategóriában a második díjak egyikét nyerte el. Az
1500 $ pénzjutalom mellett az MIT Lincoln
Laboratory különdíjaként róla is elneveznek egy Föld
közeli kisbolygót.

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

- 2009. július 19-25. között Sarkadi-Nagy Balázs és
Rőmer Péter, MAFITUD-tagok részt vettek a 24. kí-
nai ifjúsági tudományos technológiai és innovációs
versenyen. A nemzetközi résztvevők vendégként sze-
repeltek a megmérettetésen, de a zsűri a bemuta-
tott 19 nemzetközi projekt közül kilencet – köztük
Rőmer Péterét – kiemelt dicséretben részesített.

- 2009. július 29. és augusztus 12. között rendezték
meg a London International Youth Science Forumot
(LIYSF), melyen Magyarországot Schulcz Ákos, a
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MAFITUD tagja képviselte, aki a 17. Ifjúsági Tudo-
mányos és Innovációs Versenyen 2. helyezést ért el.
A részvételt a Magyar Innovációs Szövetség és a
British Council biztosította.

- A Magyar Innovációs Szövetség THE Tudományos
Hasznos Emberi programja országjáró sorozatában
április 22-én Tatára; április 23-án Oroszlányba, a
Lengyel József Gimnázium és Szakközépiskolába,
április 27-én pedig Tatabányára, a Péch Antal Mű-
szaki Szakképző Iskola és Gimnáziumba látogatott el
a műszaki és természettudományok népszerűsítése
céljából. Az előadásokat és a már hagyományos kí-
sérlet-bemutatót ezután május 12-én a veszprémi
Lovassy László Gimnáziumban, május 19-én a pécsi
Leöwey Klára Gimnáziumban tekinthették meg a diá-
kok és tanáraik.

- Július 18-án került sor a Tudományos Hasznos
Emberi Programjának bemutatkozására a Hegyalja
Fesztivál E-Misszió Zöld Színpadán, mely egyben a
THE tudománynépszerűsítő roadshow következő ál-
lomása is volt.

- A negyedik alkalommal meghirdetett NOVATechCom
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Verseny bírálóbi-
zottsága július 6-án, a MISZ székhelyén értékelte az
első fordulóban beérkező angol nyelvű pályázati ösz-
szefoglalókat. A zsűri tagjai öt pályázat továbbjutásá-
ról döntöttek.

- 2009. április 28-án, budapesti székhelyén kuratóri-
umi ülés tartott a Magyar Innovációs Szövetség által
gesztorált Manager Képzés Alapítvány, melyen elfo-
gadásra került a 2009. évi Harsányi István-díj kiírá-
sa, innováció menedzsment területen. A beadási ha-
táridőre, 2009. június 24-ig, 39 magas színvonalú
pályamunka érkezett. A 2009. augusztus 25-én,
Szövetségünk székhelyén tartott kuratóriumi ülésen
12 pályázatot részesítettek Harsányi István-díjban. A
díjak átadására szeptemberben kerül sor az érintett
egyetemeken.

1.2, Állásfoglalások, véleményezések, szakmai bizottsá-
gok, ill. előadások:

- A Magyar Innovációs Szövetség április 16-án állás-
foglalást adott ki a kutatás-fejlesztésért felelős tárca
nélküli miniszteri pozíció megszüntetésének hátrá-
nyairól.

- A Magyar Innovációs Szövetség állásfoglalást tett
közzé a generikus gyógyszertermékek kifejlesztésé-
ről, 2009. április 22-én.

- A Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi
eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról
szóló – a közigazgatási egyeztetés során megküldött
– IRM rendeletet-tervezetet a Magyar Innovációs
Szövetség támogatta.

- A III. Magyar Műszaki Értelmiség Napja alkalmából
2009. május 5-én, a műszaki- természettudomá-
nyos képzéssel kapcsolatban a MISZ és más társa-
dalmi szervezetek felhívást adtak ki.

- A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség felkérésére véleményt adott ki a
GOP/KMOP 1.1.1 (Piacorientált kutatás-fejlesztési
tevékenység támogatása), GOP/KMOP 1.1.2 (Kuta-
tás-fejlesztési központok fejlesztése) és a GOP
1.3.2/KMOP 1.1.5 (Vállalati kutatás-fejlesztési ka-
pacitás erősítése) pályázattervezetekről. Az NFÜ ér-

tesítése szerint több észrevételünket is pozitívan fo-
gadták és beépítették a végleges kiírásba.

- A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség felkérésére véleményezte a lisszaboni
Nemzeti Akcióprogram (NAP) 2008-2009. évi vég-
rehajtásáról készített anyagot, elsősorban a 7. (a
K+F beruházások növelése és javítása, különösen a
magánszektorban)és8. (az innováció minden for-
májának elősegítése) iránymutatást.

- A Magyar Innovációs Szövetség a Nemzeti Fejleszté-
si Ügynökség felkérésére véleményezte a GOP-
2009-1.2.1. „Akkreditált innovációs klaszterek tá-
mogatása" című pályázati kiírás tervezetét.

- A MISZ elnöksége 2009. június 17-én nyílt levélben
fordult Bajnai Gordon, miniszterelnökhöz azon tör-
vényjavaslat miatt, mely a Kutatási és Technológiai
Innovációs Alapról szóló törvénynek az állami befize-
tés mértékéről szóló paragrafusát kívánta hatályon
kívül helyezni. A nyílt levelet eljuttattuk a sajtónak és
a szakmai szervezeteknek is, továbbá több parla-
menti képviselővel is felvettük a kapcsolatot. A Kor-
mány június 22-én, a zárószavazás napján vissza-
vonta az előterjesztést.

- A MISZ véleményt adott ki az NKTH felkérésére a
„XXX/2009. (XX.XX.) Korm. rendelet a kutatás-
fejlesztési és technológiai innovációs projektek közfi-
nanszírozású támogatásáról” című javaslatról.

- A Magyar Innovációs Szövetség a Központi Statiszti-
kai Hivatal felkérésére véleményezte a KSH fenn-
tartható fejlődés indikátorainak felülvizsgálatára ké-
szített javaslatát.

- A Magyar Innovációs Szövetség – a Nemzeti Fejlesz-
tési és Gazdasági Minisztérium felkérésére – véle-
ményezte a kormány részére készült előterjesztést a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból nyújtott
állami támogatások szabályairól szóló 146/2007.
(VI.26) kormányrendelet módosításáról. Az NFGM
véleményünkre levélben reagált.

- A Magyar Innovációs Szövetség és a Magyar Bio-
technológiai Szövetség véleményezte a GOP-2009-
4/3 és a KMOP 1.3.3/2 Kockázati Tőkeprogramok
pályázati kiírásának tervezetét, a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség felkérésére.

- Szövetségünk és az Innostart Alapítvány Csopaki
Gyulának, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal elnökének címzett levélben fejtette ki véleményét
az NKTH által tervezett Technológiai Inkubátor Prog-
ramról, a 2009. június 22-én megrendezett vitana-
pot követően, melyen Monszpart Zsolt, általános
elnökhelyettes vett részt. Csopaki Gyula válaszlevél-
ben reagált észrevételeinkre.

- Az ITD Hungary Zrt. (Magyar Befektetési és Keres-
kedelemfejlesztési Ügynökség) felkérésére a Magyar
Innovációs Szövetség javaslatokat tett a cég 2010.
évi üzleti tervének elkészítéséhez.

- A Magyar Innovációs Szövetség, az Informatikai
Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Biotechnológiai
Szövetség, a Magyar Rektori Konferencia, a Mene-
dzserek Országos Szövetsége, a Magyar Gyáripa-
rosok Országos Szövetsége és a Magyar Gépjármű
Ipari Szövetség rendkívüli sajtótájékoztatót tartott
2009. augusztus 28-án, Budapesten, a Makadám
Mérnök Klubban, a Kormány részére készült, a
2010. évi költségvetési terv, Innovációs Alapra vo-
natkozó előterjesztésével kapcsolatban. A sajtótájé-
koztatón ismertetésre került a hét szervezet „Lenul-
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lázzák az innovációt – Kiesik a fűnyíró kereke? – In-
nováció (K+F+I) a 2010. évi költségvetésben” című
állásfoglalása is.

- 2009. április 6-án és június 10-én, Budapesten
ülésezett a Kutatási és Technológiai és Innovációs
Tanács (KuTIT), melyben Szövetségünket dr. Pakucs
János, tiszteletbeli elnök képviseli.

- A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság
Plénuma ülést tartott 2009. április 24-én, majd
2009. május 29-én és 2009. július 3-án az ELTE
BTK Kari Tanácstermében. A testületben Dr. Szabó
Gábor, elnök és dr. Greiner István, alelnök képviseli
Szövetségünket.

- A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács 2009. május 6-
án, Budapesten, a Semmelweis Egyetem Orvosi
Vegytani Intézetében tartott ülést, melyen részt vett
Pakucs János, a Magyar Innovációs Alapítvány és
dr. Antos László , a Magyar Innovációs Szövetség
képviseletében.

- 2009. május 13-án, Budapesten, az OKM épületé-
ben tartott ülést a Nemzeti Bologna Bizottság, me-
lyen Pakucs János, Szövetségünk tiszteletbeli elnöke
is részt vett.

- A hazai oktatásügyi K+F+I rendszert és fejlesztési
lehetőségeit vizsgáló TÁMOP 3.1.1.-2.1. program
Tanácsadó Testületének 2009. május 18-i els ő ülé-
sén az előirányzott kutatások tervezetét vitatták meg
és fogadták el, Budapesten, az Oktatáskutató és Fej-
lesztő Intézetben. A Tanács munkájában Szövetsé-
günk részéről dr. Papanek Gábor , FB-elnök vesz
részt.

- 2009. június 5-én került sor az IKT Versenyképes-
ségi Munkacsoport második ülésére Budapesten, az
NFGM épületében, ahol Monszpart Zsolt, általános
elnökhelyettes képviselte a MISZ-t.

- 2009. július 17-én, Budapesten, a Nemzeti Kutatási
és Technológiai Hivatalban rendezték meg az ELI –
Extreme Light Infrastructure projekt Irányító Bizott-
sági ülését, amelyen 13 ország vett részt, Magyar-
országot többek között Dr. Szabó Gábor , a Magyar
Innovációs Szövetség elnöke képviselte.

- 2009. április 24-én, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen konferenciát rendeztek
„Sikeresség és ami mögötte van” címmel. A rendez-
vényen Farkas József, elnökségi tag előadása egy-
értelműen igazolta, hogy az innováció meghatározó
cége fejlődésében, s ennek köszönhető, hogy állják a
versenyt a globalizált piacon.

- 2009. április 27-én az Innovációs Nagyvállalati Klub
ülést szervezett Budapesten, a Makadám Mérnök
Klubban. A klub vendégei az NKTH-t képviselő Vass
Ilona, általános elnökhelyettes és Gulyás Ágnes, az
EU Kapcsolatok Főosztályának főosztályvezetője, va-
lamint Nicola Grapputo, a Nokia Siemens Networks
egyik K+F vezetője volt. 2009. május 25-én ismét
találkozót szervezett az Innovációs Nagyvállalati
Klub, melyen Elter József, a Paksi Atomerőmű
Zrt. fejlesztési igazgatója és Valaska József, a Mát-
rai Erőmű Zrt. igazgatóságának elnöke ismertették
cégeik innovációs tevékenységét.

- Tagintézményünk, az Országos Rendőr-főkapitányság
(ORFK) egyeztetést kezdeményezett a MISZ-szel,
melyre 2009. április 27-én, az ORFK budapesti

székhelyén került sor. A megbeszélésen részt vett
dr. Kacziba Antal, nyugalmazott rendőr dandártá-
bornok, Lőrinczné Dallos Éva, rendőr alezredes és
dr. Bencze József, országos rendőrfőkapitány, va-
lamint Dr. Szabó Gábor , elnök.

- A Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) 2009. április
28-án, a Magyar Tudományos Akadémián rendezte
meg a „Corvinus Innovációmenedzsment” című kon-
ferenciasorozatának második rendezvényét „Felsőok-
tatás és innováció” címmel, melyen előadást tartott
többek között Dr. Szabó Gábor , elnök is.

- 2009. április 29-én megbeszélést tartottak az
NKTH épületében az EU magyar elnökségével kap-
csolatban. A találkozón részt vett Dr. Szabó Gábor ,
elnök is, valamint az NKTH, a BME, az SZTE, az
MTA, a Collegium Budapest, az FVM és az NFGM
képviselői.

- A Heti Válasz megrendezte harmadik innovációs
konferenciáját „Kinőni Magyarországot III. – Válság-
kezelés innovációval” címmel, a Magyar Tudományos
Akadémia és a Magyar Innovációs Szövetség szak-
mai támogatásával, május 20-án, az MTA székhá-
zában. A konferencia moderátora Pakucs János, a
Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke
volt.

- 2009. május 20-án a Fejér Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network
szervezésében, „Siker kulcsa az innováció” címmel
félnapos konferenciát tartottak kkv-k számára Szé-
kesfehérváron, a Gazdaság Házában, melyen Deme
Gábor, alelnök tartott előadás a KKV-kat érintő in-
novációs kérdésekről, gyakorlati tanácsokat is adva.

- A Tudományos Újságírók Klubja ez évi, május 22-23-
án megrendezett tihanyi szemináriumának fő témája
a hazai kutatás-fejlesztés és innováció volt. A plená-
ris ülésen részt vett és előadást tartott Pakucs Já-
nos, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli el-
nöke is.

- 2009. június 2-án, Salgótarjánban tartotta meg
közgyűlését a Nógrád Megyei Tudományos Ismeret-
terjesztő Egyesület. Dr. Szabó Gábor , MISZ elnök
„A természettudományok oktatása Magyarországon"
címmel tartott előadást, melyben kiemelte, hogy
nem a pénz „csinálja” a fejlesztést, az újításokat,
hanem az ember, akinek ehhez megfelel ő képzett-
ségre van szüksége.

- 2009. június 18-án konferenciát szervezett a DBH
Group, Budapesten, az Infopark D épületének kávé-
zójában „Válságkezelés, költségoptimalizálás, növe-
kedési lehetőségek innovatív technológiák felhaszná-
lásával” címmel. A rendezvényen előadást tartott és
pódiumbeszélgetésen vett részt Dr. Ürge László, a
MISZ alelnöke.

- 2009. június 26-án, Veszprémben került sor a
Pannon Egyetem idei diplomaátadói közül az elsőre,
melyen a Műszaki Informatikai Kar végzősei, közel
száz informatikus és villamosmérnök vehette át ok-
levelét. Az ünnepségen elmondott beszédében Dr.
Szabó Gábor, a MISZ elnöke a műszaki értelmiség
szerepét hangsúlyozta.

- A Kutató Diákok Országos Szövetsége 2009. július
6-11. között rendezte meg 13. országos konferen-
ciáját a káptalanfüredi Komádi Táborban, ahol elő-
adást tartott többek között dr. Pakucs János, a
Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke is.
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1.3, Regionális események:

- Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Inno-
vációs és Informatikai Munkabizottsága 2009. ápri-
lis 9-én tartotta soros ülését Debrecenben, az
ÉARFÜ székházában. A Munkabizottság tagja Dr.
Harangozó István, a MISZ regionális igazgatója is.

- 2009. április 16-án tartották meg Miskolcon, a
Régióházban, az Észak-Magyarországi Nemzetközi
Kapcsolati Stratégia II. stratégiai műhelytalálkozóját,
melyen Szövetségünket dr. Siposs István, regionális
igazgató képviselte, aki az itt megalakított Gazdaság-
fejlesztési és innovációs munkacsoportban is tevé-
kenykedik.

- A Pannon Egyetem és Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata kezdeményezésére 2009. április
27-én megtartotta alakuló ülését a Veszprémi Kis-
térségi Innovációs Tanács. A tanács alakuló ülésén
Dr. Szépvölgyi Ákos , a MISZ közép-dunántúli regio-
nális igazgatója, a Közép-dunántúli Regionális Inno-
vációs Ügynökség ügyvezető igazgatója is részt vett.

- 2009. április 28-án, Szolnokon, az Európa Étterem-
ben tartotta első rendezvényét a Jász-Nagykun-
Szolnok megyei Innovációs Klub. A rendezvényen
Harangozó István, a MISZ regionális igazgatója fel-
szólalásban üdvözölte a klub megalakulását és rövi-
den bemutatta Szövetségünket.

- 2009. május 12-én, Veszprémben tartott taggyű-
lést a Veszprémi Regionális Innovációs Centrum
Kht. (VRIC), amelyen a Magyar Innovációs Szövet-
séget, mint résztulajdonost Dr. Szépvölgyi Ákos ,
regionális igazgató képviselte.

- Az INNONET Innovációs és Technológiai Központ
Kht. 2009. május 26-án tartotta Győrben a 2008.
évet lezáró, mérlegelfogadó taggyűlését, melyen a
Magyar Innovációs Szövetséget mint tulajdonost dr.
Antos László, ügyvezető igazgató képviselte.

- 2009. május 19-20-án, Lillafüreden került megren-
dezésre a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Ka-
rának VII. nemzetközi konferenciája. A rendezvényen
Szövetségünket dr. Papanek Gábor , FB-elnök képvi-
selte, a gyorsan fejlődő kkv-król tartott előadással.

- A Nagybányai Északi Egyetem és a Nyíregyházi Főis-
kola szervezésében a 8. Nemzetközi Multi-
diszciplináris Konferenciát 2009. május 21-22-
én, a Nyíregyházi Főiskolán tartották. A rendezvé-
nyen Dr. Siposs István, Szövetségünk regionális
igazgatója Innovation’s Human Resources című elő-
adásában az innováció szűk keresztmetszetét jelentő
szakemberhiányról és köz- és felsőoktatásunk égető
problémáiról beszélt.

- Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács Inno-
vációs és Informatikai Munkabizottsága 2009. má-
jus 26-án Debrecenben, az ÉARFÜ Kht. székházá-
ban tartotta soros ülését, melyen Dr. Harangozó
István, a MISZ regionális igazgatója pedig a regioná-
lis innovációs rendszer szükségességéről és kiépíté-
sének aktuális feladatairól beszélt.

- Az INNOVA Észak-Alföld Regionális Fejlesztési és
Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. 2009. május
27-én tartotta meg taggyűlését Debrecenben, az
ÉARFÜ Kht. Székházában, melyen a MISZ képvisele-
tében Dr. Harangozó István , regionális igazgató
vett részt.

- 2009. május 29-én tartotta taggyűlését budaörsi
székhelyén tagintézményünk, a CHIC Közép-

Magyarországi Innovációs Központ Kht., melyen a
MISZ, mint tulajdonos képviseletében részt vett dr.
Antos László, ügyvezető igazgató is.

- Az Európai Unió Délkelet-Európai Transznacionális
Programja keretében nyert pályázatot és jelentős
összegű támogatást a Közép-Pannon Regionális Fej-
lesztési Zrt. által vezetett konzorcium a FIDIBE inno-
vációs projekttel. A projekt Regionális Irányító Bi-
zottságának munkájában a MISZ regionális igazgató-
ja, Dr. Szépvölgyi Ákos is részt vesz.

1.4, egyéb:

- 2009. május 11-én a Mentor Magazin sajtótájékoz-
tatót szervezett a Magyar Tudományos Akadémián
az „Az Év Mentora Díj - 2009 és Pedagógusfesztivál”
című pályázat közzétételére. Az eseményen dr.
Antos László, a MISZ ügyvezető igazgatója arra hív-
ta fel a figyelmet, hogy a Magyar Innovációs Szövet-
ség az első ötlet megszületésétől kezdve támogatja
a „Mentor-díj” megalapítását.

- A MISZ Innovatív KKV Tagozata az Európai KKV Hét
rendezvény-sorozat keretében programot szervezett
2009. május 13-án „Innovatív ötlettől a vállalkozá-
sig” címmel, Budaörsön, a CHIC Közép-
Magyarországi Innovációs Központ Konferencia
Termében. A konferencián részt vett dr. Antos
László, a MISZ ügyvezető igazgatója is.

- 2009. május 14-én, a III. Magyar Műszaki Értelmi-
ségi Nap alkalmából a Magyar Tudományos Akadé-
mián energia és energetika tárgykörben tudományos
és műszaki konferenciát szerveztek. A délelőtti ülés
levezető elnöke Dr. Szabó Gábor , a MISZ elnöke
volt. Május 15-én az Országház Főrendiházi termé-
ben ünnepi ülést rendeztek, melynek résztvevői elfo-
gadták a dr. Szabó Gábor , a MISZ elnöke által ké-
szített és a szervezőbizottság által is elfogadott fel-
hívást, amely az általános-, középfokú és egyetemi
műszaki és természettudományos oktatás problémá-
ival foglalkozott.

- 2009. május 27-én megalakult a Pungor Ernő Asz-
taltársaság. A hat alapítói közé tartozik – civil kez-
deményezőként – Pakucs János (a Magyar Innová-
ciós Szövetség tiszteletbeli elnöke) és Závodszky
Péter (a Magyar Innovációs Alapítvány elnöke, az
MTA Enzimológiai Intézetének igazgatója) is.

- A Bánki Donát Emlékhónap záró rendezvényére
2009. június 6-án, Bánki Donát szülőfalujában,
Bakonybánkon került sor. Az ünnepi megemlékezést
a Bánki Donát Emlékbizottság által állíttatott, Berek
Lajos, szobrászművész Bánki-szobrának leleplezése
követte, melynek során Gyulai József, akadémikus,
az MTA Műszaki Osztály elnöke, a MISZ elnökségi
tagja mondott avató beszédet.

- 2009. június 10. és 12. között, a németországi
Potsdamban került megrendezésre a „Green
Ventures 2009 International Partnership Forum for
Environmental and Energy Technologies” címet viselő
nemzetközi partnertalálkozó. Magyarországot öt cég
képviselte a rendezvényen, köztük volt Dr. Mogyoró-
si Péter, a Laser Consult Kft. igazgatója, a Magyar
Innovációs Szövetség Dél-alföldi Regionális Képvisele-
tének igazgatója is.

- Megjelent a Magyar Innovációs Szövetség évkönyve
„Innováció 2009” címmel. A kiadványt eljuttattuk
közvetlen és közvetett tagintézményeinek, valamint
letölthető innovációs portálunkról is.
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- A Magyar Innovációs Szövetség által kialakított
szakmai véleményekre számos alkalommal kaptunk
visszajelzést, több javaslatunkat is elfogadták, figye-
lembe vették. Az idei évtől kezdve ezeket is hozzá-
férhetővé tesszük: az eddig beérkezett pozitív reak-
ciók innovációs portálunk jelszóval védett területéről
tölthetők le.

1.5, új tagok:
- IKR Zrt.
- Mentor Press Hungary Kft.
- IND Kft.
- Electrolux Lehel Kft.
- BCE Innovációs Központ Nonprofit Kft.
- Robert Bosch Power Tool Elektromos Szerszám-

gyártó Kft.
- EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft.
- Skirthlight Europe Kft.
- Pannon Novum Regionális Innovációs Nonprofit Kft.
- Aquaria Bt.

1.6, tagdíj-fizetés helyzete:
- 83 %-a a kiszámlázott összegnek befolyt
- 78 %-a a tagintézményeknek fizetett.

2. Szabó Gábor elnök részletesen beszámolt az elnök-
ségnek arról, hogyan sikerült megakadályozni júniusban
azt a törvénymódosítást, mely szerint a Kutatási és
Technológiai Innovációs Alap forrásai közül megszűnt
volna a költségvetési hozzájárulás eddigiekben megha-
tározott, a gazdasági társaságok által befizetett ösz-
szeghez kötött, kötelező mértéke. Az ügyben a Magyar
Innovációs Szövetség többek között nyílt levelet fogal-
mazott a miniszterelnök részére.
Továbbá tájékoztatta az elnökséget arról, hogy a 2010.
évi költségvetés tervezetében a jogszabály szerint ese-
dékes 25 Mrd Ft állami támogatás helyett nulla forintra
tett javaslat ellen, aug. végén rendkívüli sajtótájékozta-
tón tiltakozó Magyar Innovációs Szövetség és további
hat szakmai szervezet elérte, hogy 20 Mrd Ft-ot előirá-
nyozzanak a költségvetésben.
A napirendhez hozzászólt: Pakucs János, Harangozó
István, Ürge László, Deme Gábor, Greiner István,
Monszpart Zsolt.
Az elnökség, vita után, úgy döntött, hogy felkéri az
NKTH-t, hogy tájékoztassa az Innovációs Szövetséget a
Kutatási és Technológiai Innovációs Alapból megítélt
támogatásokról, ill. annak sikerességéről.

3. Szabó Gábor javaslatára az elnökség úgy döntött,
hogy a következő (szept-okt.) választmányi ülésre meg-
hívja Varga István, gazdasági minisztert.
Az elnökség ügy döntött, hogy a novemberi választmá-
nyi ülésre meghívja az NKTH vezetőjét, ill. – Antos Lász-
ló indítványára – megvitatja a TÁMOP-projekt keretében,
a Magyar Innovációs Szövetség által készítendő „Az
üzleti tanácsadás és a biotechnológia ágazatok kutatási-
fejlesztési, innovációs és tudásmenedzsment modelljét
és stratégiáját, valamint ennek oktatási ágazatban való
hasznosíthatóságát feltáró kutatás eredményeit
összefoglaló, átfogó tanulmányt.ý

4. Antos László, ügyvezető igazgató előterjesztette az
1. félév gazdálkodásáról szóló kimutatást. A napirend-
hez hozzászólt: Greiner István, Polgárné Májer Ildikó.

Az elnökség elfogadta az előterjesztést azzal a kiegészí-
téssel, hogy készüljön egy részletezés a pályázati bevé-
telekről.

5. Polgárné Májer Ildikó, a ValDeal Zrt. nevében be-
számolt a 2009. október 13-14-én, Brüsszelben ren-
dezendő „1st European Innovation Summit” konferencia
előkészületeiről. Többek között 10 MAFITUD-tagot is
kiutaztatnak az eseményre. A konferenciát a
„Knowledge4Innovation” konzorcium – melynek a
ValDeal alapító tagja – az Európai Parlament támogatá-
sával, annak épületében rendezi.
Az elnök kérte az elnökség tagjait, jelezzék részvételi
szándékukat két napon belül.

6. Szabó Gábor ismertette az Öveges Verseny szerve-
zőinek megkeresését melyben egy közös természettu-
dományos pályaorientációs tábor megrendezéséhez
kérnek segítséget a verseny 14 éves résztvevői számá-
ra. Az elnökség felhatalmazta Szabó Gábort az együtt-
működés konkrétumainak kidolgozására. Az elnökség
ugyancsak felhatalmazta az elnököt a Veszprémi Egye-
temmel történő együttműködés kialakítására az Erdős
Versennyel kapcsolatban.

Szakmai konzultáció a lisszaboni Nemzeti Akcióprog-
ramról

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szakmai konzultációt
szervezett 2009. szeptember 8-án, budapesti székhe-
lyén, melyen a 2008-2010-es lisszaboni Nemzeti Ak-
cióprogram végrehajtásának hazai tapasztalatait vitat-
ták meg. A konzultáció levezető elnöke Elena Flores
Gual volt, a Magyar Innovációs Szövetséget dr.
Ruppert László, választmányi tag képviselte.

A konzultáció négy területre fókuszált:
- gazdálkodás, gazdaság,
- munkaerő politika,
- oktatás, továbbképzés,
- a strukturális alap felhasználása.

Dr. Ruppert László jelezte, hogy a nemzeti akcióprog-
ramban kitűzött céloktól (II.2/7. pont) rendkívül messze
vagyunk. K+F-re, a 2010-re tervezett 1,4%-os GDP
arány helyett reálisan 1% alatti értékkel kell számolni.
Ezzel Magyarország messze az EU átlag alatt van. Ki-
emelte, hogy a kisebb összegű projekteknél a pályázat-
tal kapcsolatos teljes adminisztráció a beruházási költ-
ségek akár 30%-át is elérhetik, ami jó a tanácsadók-
nak, de nem jó a nemzetgazdaságnak.

A lisszaboni stratégia egyik fő prioritása a munkahely-
teremtés, jelenleg Magyarországon korábban nem
tapasztalt nagyságot ért el a munkanélküliség, miköz-
ben a foglalkoztatottság aránya az egyik legalacsonyabb
az EU-ban. Magyarországon 2008-ban kutatás-fejlesz-
tésért felelős tárca nélküli miniszteri hivatalt hoztak
létre, amit ebben az évben megszüntettek.

Ebben a helyzetben a MISZ jelentős erőfeszítéseket tesz
az innováció területén (koordináció és információ, hírle-
vél, honlap, KKV-k innovációs támogatása és tevékeny-
ségük segítése, ifjú tudósok támogatása).
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Reál osztály indul az Arany Gimnáziumban

A kísérletező oktatást biztosító, magas színvonalú és jól
felszerelt szaktantermeket és szertárakat adott át a
diákoknak Dr. Pálinkás József, az MTA elnöke, a
2009. szeptember 1-i évnyitón, a nagy múltú budapesti
Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban, mely-
nek vezetése Dr. Pakucs Jánosnak , a Magyar Innová-
ciós Szövetség tiszteletbeli elnökének koordinálása és
szervezése mellett hozta létre a szaktantermeket.

Ez a három szaktanterem és a szaktanárok teszik lehe-
tővé, hogy az Arany János Általános Iskola és Gimnázi-
umban – az országban először – a 2009/2010-es
tanévben kiemelt reál osztály induljon, valamint azt,
hogy az iskola alkalmas legyen az emelt szintű termé-
szettudományos érettségi vizsgáztatásra.

Az emelt szintű matematikai, műszaki és természettu-
dományi képzés egyetemi tanárok, akadémiai kutatók
rendszeres közreműködésével történik, szakmai támo-
gatói a Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar
Innovációs Szövetség.

A speciális szaktanterem hálózat az MTA Műszaki Fizi-
kai és Anyagtudományi Kutató Intézet szakmai és szer-
vezési, valamint a Richter Gedeon Nyrt., az EGIS Gyógy-
szergyár Nyrt., a 77’ Elektronika Műszeripari Kft., az
MTA Számítástudományi és Automatizálási Kutatóinté-
zet, az MTA Enzimológiai Intézet és a BME Pro
Progressio Alapítvány anyagi támogatásával jött létre.

A támogatók képviselői az évnyitón jelen is voltak, és
köszöntötték a diákokat, tanárokat. A Magyar Innováci-
ós Szövetség képviseletében dr. Pakucs János , tiszte-
letbeli elnök, dr. Szabó Gábor, elnök és dr. Antos
László, ügyvezető igazgató is részt vettek az ünnepsé-
gen.

THE Roadshow Győrött

A THE (Tudományos, Hasznos, Emberi), a Magyar Inno-
vációs Szövetség innovációt népszerűsítő programjának
célja a fiatalok figyelmének felkeltése a műszaki és ter-
mészettudományos pályák iránt. A nyári szünet után
ezúttal a győri Révay Miklós Gimnázium diákjai élvezhet-
ték a THE roadshow interaktív kísérleteit a diákok, szep-
tember 8-án.

A roadshow a múlt évben kezdődött, azóta már tizenkét
középiskolában járt, iskolánként átlag 250-300 fős
részvétel volt a jellemző. A roadshow 2009/2010-es
tanév első félévében Kecskemétre, Szolnokra, Miskolc-
ra, Debrecenbe és Szegedre is ellátogat Budapesten
kívül.

Győrött a THE programról a projektvezető, Bartók
Marcell tájékoztatta az egybegyűlteket. Ezek után szót
kapott Tóth Pál, akinek látványos és interaktív fizikai
kísérletei – amelyek során egy egyszerű szívószál épp
oly érdekesnek bizonyul, mint a folyékony nitrogén –
lenyűgözték a diákokat. Bemutatkozott a Szent István
Egyetem, az innovatív vállalatok részéről pedig az AUDI
képviseltette magát Rónaszéki Balázs, "A haladás
technikája" című előadásával.

Dr. Ruppert László kitüntetése

Az augusztus 20-i ünnep alkalmából a Magyar Köztár-
sasági Érdemrend Lovagkeresztje polgári tagozat kitün-
tetésben részesült Dr. Ruppert László, a Közlekedés-
tudományi Intézet Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, a
Magyar Innovációs Szövetség választmányának tagja.

Az elismerést a közlekedéstudományi kutatások feltét-
eleinek megteremtése, eredményeinek nemzetközi
elismertetése érdekében végzett sokoldalú vezetői mun-
kássága, szakmai-közéleti tevékenysége elismeréseként
kapta.

Novatech 4.0 Innovációs Technológiai Üzleti Terv
Verseny

A Magyar Innovációs Szövetség negyedik alkalommal
hirdette meg a csúcstechnológia területén,
NOVATechCom 4.0 címmel I nnovációs Technológiai
Üzleti Terv Versenyét, az USA-beli “Intel Berkeley
Technology Entrepreneurship Challenge” program része-
ként.

A verseny hazai zsűrije – Tzvetkov Julián, MISZ-alelnök
vezetésével – 2008. szeptember 3-án tartotta ülését. A
második fordulóba jutott négy kidolgozott pályázat közül
kiválasztották az első és a második helyezettet.

Ők képviselik hazánkat az október 11-14-én, Tel Avivban
megrendezésre kerülő regionális döntőben, ahol 7
országból 15 csapat versenyez majd a 20 000, ill.
10 000 USD-vel járó díjakért és a Berkley-ben (USA)
megrendezésre kerülő világdöntőn való indulás jogáért.

A hazai verseny nyertesei 2009. szeptember 25-én, a
nádasdladányi MAFITUD-találkozón vehetik át a díjakat.

Megkezdődött a Harsányi István-díjak átadása

A Magyar Innovációs Szövetség által gesztorált, továb-
bá a Szervezési és Vezetési Tudományos Társaság, a
HP Magyarország és a Pro Progressio Alapítvány által
támogatott közhasznú Manager Képzés Alapítvány
kuratóriuma tizenkét pályázatot, összesen 14 pályázót
részesített Harsányi István-díjban, az innováció me-
nedzsment területén.

A díjak átadása szeptember folyamán megkezdődött a
díjazottak egyetemein. A kuratórium tagja közül

- Dr. Gaál Zoltán szeptember 2-án a veszprémi Pan-
non Egyetemen Oláh Gábornak, Trájer Attilának és
Spilák Viktornak,

- Dr. Trethon Ferenc szeptember 5-én a Modern
Üzleti Tudományok Főiskoláján Téglási Endrének,

- Dr. Sváb Péter szeptember 7-én a Szent István
Egyetemen Koncz Annamáriának, illetve

- Török László szeptember 8-án a Károly Róbert
Főiskolán Mohos Melindának adta át a díjakat.

A többi pályázónak járó díjak átadására később kerül
sor.

Hírek
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A Nemzeti Tehetségsegítő Tanács őszi ülése

2009. szeptember 2-án ülést tartott a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács Budapesten, a Számalk Zrt. épületé-
ben. Az összejövetelen részt vett Pakucs János, tiszte-
letbeli elnök, Antos László, ügyvezető igazgató és
Závodszky Péter, a Magyar Innovációs Alapítvány elnö-
ke is.

Az ülésen Havass Miklós, levezető elnök beszámolt az
új munkamegosztás eddigi hatékonyságáról, valamint a
kiemelt projekt megvalósítására felállított iroda eddigi
működéséről. A Tanács korábban ki jelölt ad hoc bizott-
sága (Antos László, Balogh László, Csermely Péter,
Havass Miklós és Rajnai Gábor) négy embert hallga-
tott meg, döntésük eredményeképpen július 1-től Bajor
Péter lett a Magyar Géniusz Program projektmene-
dzsere.

Havass Miklós tájékoztatta a Tanácsot, hogy tiltakozá-
suk a 8 osztályos gimnáziumok megszüntetése ellen
jelen pillanatban hatásosnak látszik, hiszen az Ország-
gyűléshez több beadvány is érkezett a jelzett tervezet
ellen, ezért minden bizonnyal több változtatás is történik
majd az elfogadása előtt, illetve a javaslat teljes elveté-
se sem kizárt. Ismertette azt is, hogy a közelmúltban
több tehetségsegítő pályázati kiírás is született, a Ma-
gyar Géniusz Program kiírásain kívül. Pakucs János
javaslatára a Tanács is sürgette a tehetséggondozó
iskolák támogatásáról szóló pályázat kiírását, amely
szintén megtörtént.

A Kormány jóváhagyta a parlament által 20 éves távlat-
ra 2008-ban elfogadott Nemzeti Tehetség Program
2009-2010-es akciótervét. Sor került a Nemzeti Te-
hetség Alapot megalkotó kormányrendelet elfogadására
is, amely évente kb. 1,5 milliárd Ft-os költségvetési
támogatást fog adni a tehetséggondozásnak.

A Tanács tagjainak fokozott figyelmét kérték az erdélyi
tehetséggondozás helyzetével kapcsolatban. Erdélyben
megközelítőleg 200000 magyar nyelvű gyermek tanul
az óvodától az egyetemig, ám sajnos a tehetséggondo-
zó munka területileg szétszórtan folyik. Segítésükre
alkalmas lenne például egy Erdélyben tartott kihelyezett
Tanács ülés, vagy a Tanács tagjainak szervezett utazá-
sa a határokon túlra, tapasztalatcsere végett.

Bemutatásra került egy részletes jelentést a Tehetség-
pont-hálózat jelenlegi helyzetéről. Az ülés időpontjában
134 regisztrált Tehetségpont volt, 5 másik
akkreditációja pedig folyamatban volt.

Pakucs János ismertette a tagokkal az előzetesen
kiküldött javaslatát a munkabizottságok helyzetéről és
átalakításukról. A Tanács jogi képviseletét ellátó Magyar
Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége fogja a kiemelt
TÁMOP-projektet megvalósítani, amelynek szakmai
felügyeletét a Szövetség által választott tagokból felállt
Programtanács felügyeli.

Az ülésen, vita után, az a döntés született, hogy a
Programtanács véleményét figyelembe véve a következő
ülésre új javaslat készül a bizottságokról.

Tagvállalatunk, a MultiRáció a nyertes konzorcium
tagja

2009. április elején hirdette meg a kormányzat a szoft-
verpiaci nyitást, amelynek keretében mind a közigazga-
tás, mind az oktatás számára az eddigi gyakorlatban
beszerzett szoftver licencek mellett nyílt szabványokon
keresztül teljes együttműködést biztosító szoftvereket
és kapcsolódó szolgáltatásaikat is beszereznek.

A TED 2009/S 73-106067 azonosítójú tárgyalásos
központosított közbeszerzési eljárásban a kormányzat
ezekből a szoftverlicencekből és kapcsolódó szolgáltatá-
saikból a közigazgatás számára 4 milliárd, az oktatás
számára pedig 2 milliárd forint keretösszegben kíván
beszerezni a következő 4 évben.

A nyertes szállítók az eredményesen lezárult központo-
sított közbeszerzési eljárásban:
- Szállító 1: FreeSoft + Kventa + MultiRáció, (közigaz-

gatás, oktatás),
- Szállító 2: FEFO + ULX, (közigazgatás, oktatás),
- Szállító 3: WSH + Navigátor (közigazgatás),

Commitment (oktatás).

Tehát az eljárásban a FreeSoft, Kventa, MultiRáció
alkotta konzorcium végzett az első helyen mind a köz-
igazgatási, mind az oktatási részben, amely azt jelenti,
hogy az intézmények további eljárás nélkül rendelhetnek
tőlük termékeket és szolgáltatásokat. A keretszerződé-
sek augusztus 28-án fel is kerültek a közbeszerzési
portálra
(http://www.kozbeszerzes.gov.hu/).

Projektindító konferencia és Science Building alapkő-
letétel

2009. szeptember 1-én projektindító tudományos
szimpóziumot tartott a Science, Please! Innovatív Kuta-
tói Team a Pécsi Tudományegyetemen (PTE). A rendez-
vény a TÁMOP 4.2.1. „3T – Technológia- és tudás-
transzfer feltételeinek kialakítása a Dél-dunántúli Régió
egyetemi tudásbázisain” című és a TÁMOP 4.2.2. „SP!
IKT – Science, Please! Innovatív Kutatói Team létreho-
zása” című projektek nyitórendezvénye volt, továbbá sor
került a TIOP 1.3.1. „Science Please! PTE Science Buil-
ding létrehozása, Egyetemi informatikai infrastruktúra-
fejlesztés” című projekt keretében a Science Building
ünnepélyes alapkőletételére.

A Science Please! Innovatív Kutatói Team a környezeti
károsodások bio-, környezet és informatikatudományi
vizsgálatával, ezek eredményeiként megfogalmazott
innovációkkal szolgálja a Pólus stratégiában meghatáro-
zott és ahhoz kapcsolódó oktatási és gazdaságfejleszté-
si célkitűzéseket; megalapozza a Science Building kuta-
tási humán kapacitását, kutatási tevékenységét. A Ku-
tatói Team összefogja az egyetem kutatói bázisát, nem-
zetközi beágyazottságával reagál a kutatási trendekre, a
gazdaság igényeire.

Hosszú távú stratégiai célja, hogy a PTE és ezen belül is
a Science Building a fenntartható emberi élet kutatásá-
nak nemzetközileg elismert kiválósági központja, egyben
a gazdaság és a társadalom számára hasznos kiemel-
kedő innovációs bázis legyen. A projekt általános célja a

Hírek
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Innostart Nemzeti Üzleti
és Innovációs Központ

INNOSTART
Nemzeti Üzleti és
Innovációs Központ

Magyar Fiatal Tudósok
Társasága

fenntartható emberi élet kutatása, biotudományi, kör-
nyezettudományi és informatikai innovatív megoldások
keresése.

Tudástár – rádiós magazinműsor-sorozat

A Harmónium Független Kommunikációs Egyesület a
Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivataltól támogatást
nyert a Tudástár című rádiós magazinműsor-sorozat
elkészítésére. A műsorsorozat célja, hogy a technológi-
ai innováció és a kutatás-fejlesztés társadalmi feltételei
javuljanak.

A műsorsorozat 2009. szeptembere és 2010. májusa
között kerül adásba hetente (összesen 35 alkalommal)
25 percben, 600-2300 óráig terjedő idősávban (a part-
nerrádiók hullámhosszán).

A műsor készítése során egy rádiós partnerhálózat
kialakítása volt a cél, melyben az Egyesület végzi a ko-
ordinációs tevékenységet. A műsor helyi-, közösségi és
nonprofit rádiók hullámhosszán lesz hallható.

További információ: www.harmonium.hu

Megkezdődött a 21. EU Fiatal Tudósok Versenye

Az EU Fiatal Tudósok Versenyét az Európai Bizottság
kezdeményezte 1989-ben, és célja, hogy a fiatalok
figyelmét a tudomány és technológia területére irányítsa
és elősegítse az együttműködést és az információcserét
közöttük. Az évente megrendezésre kerülő versenyen
azok a projektek vehetnek részt, amelyek első díjat
nyertek a nemzeti tudományos és innovációs versenye-
ken.

Magyarországról a Magyar Innovációs Szövetség által
kiírt Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató
Verseny győztesei vehetnek részt az európai döntőn,
ahol több mint 35 európai országból kb. 100 fiatalt
hívnak meg - akik mintegy 25 000 fiatal tudós közül
kerülnek ki.

A 2009. szeptember 11-16. között, Párizsban meg-
rendezésre kerülő 21. EU Fiatal Tudósok Versenyének
döntőjén az alábbi pályázatok képviselik Magyarorszá-
got:

− Veszélyes folyadékok biztonságos tárolása a föld
alatt (pályázó: Kajtár Máté)

− Az idő – pontosan és szépen… (pályázó: Hunyadi
Áron)

Az indulás előtt, a versenyzők újabb szakmai felkészíté-
sét dr. Antos László , ügyvezető igazgató, Ivánka Gá-
bor, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának vezetőségi
tagja, s egyben a delegáció vezetője és Spohn Márton,
a 19. EU Verseny első helyezettje tartotta 2009. szep-
tember 4-én, Szövetségünk székhelyén.

GÉNIUSZ-EURÓPA Nemzetközi Találmányi Vásár és
Diplomázók Nemzetközi Fóruma

2009. szeptember 9-13-án a Magyar Feltalálók Egyesü-
lete (MAFE) és a Feltalálók Egyesületei Nemzetközi Szö-
vetsége (International Federation of Inventors’
Associations - IFIA) rendezte meg a GÉNIUSZ-EURÓPA
Nemzetközi Találmányi Vásár és Diplomázók Nemzetkö-
zi Fórumát a 113. Budapesti Nemzetközi Vásárhoz
kapcsolódóan.

A Nemzetközi Találmányi Vásár a feltalálók versenye,
valamint a találmányok, szabadalmak alapján a gyártott
új termékek számára üzletszerzési, árusítási alkalom. A
rendezvény része az „Európai Kreativitás és Innováció
Éve” eseményeinek. A nagyközönség 20 országból 304
új találmányt láthatott, közöttük 132 magyar alkotást.

A kiállításon Sarkadi-Nagy Balázs, MAFITUD-tag GÉNI-
USZ aranyérmet nyert „Elektronikus éleslátás és színté-
vesztés vizsgáló készülékével”. A látásvizsgálat elektro-
nikus megvalósítása, a ma használt látásvizsgáló táblák
(könyvek) állagmegóvási problémáját és a vizsgálathoz
szükséges megvilágítási nehézséget küszöböli ki. A
számítógép alkalmazása pontossá teszi a vizsgálati
eredményt, és segítséget nyújt a korrekt diagnózis
felállításában. A személyre szóló és csoportos statiszti-
kai eredményeket gyorsan és pontosan szolgáltatja.

“Innovációs menedzerképzés” e-Learning tanfolyam

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

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

A képzés díja 18000 Ft + ÁFA. A tandíj magába foglalja
az e-learning tanfolyam elvégzését, a vizsgákat, az okle-
velet, valamint dr. Pakucs János és dr. Papanek Gá-
bor által szerkesztett „Az innovációs folyamatok szer-
vezése” című szakkönyvet, amelyet postán kap meg a
résztvevő.

A résztvevők INNOSTART honlapján (www.innostart.hu)
regisztrálhatnak a képzésre.
További részletes tájékoztatás kérhető Kozma Ibolya,
irodavezetőtől (Tel.: 1/382-1505, vagy ibo-
lya.kozma@innostart.hu).

Az INNOREG KM RIÜ Khe. tagjaként az INNOSTART
az alábbi információt teszi közzé:
2009. szeptember 14-16-án az INNOSTART szervezé-
sével a KM RIÜ Khe. és magyarországi EEN munkatár-
sai tanulmányúton vesznek részt Ljubjanába, ahol az
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Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal

Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal

EEN hálózat szlovén tagintézményét – a Jozef Stefan
Institute Technology Transfer Office Enterprise Europe
Network – látogatják meg és a Ljubjanai Technológia
Parkot.

A tanulmányút célja, hogy felvegyék a kapcsolatot a két
intézménnyel, szakmai kerekasztal keretében megvitas-
sák a vállalkozásoknak és K+F intézmények nyújtott
szolgáltatások legjobb gyakorlatát, egymás jó tapaszta-
latait átvegyék és alkalmazzák azokat. Egyúttal előkészí-
tik a 2010. tavaszán, Budapesten megrendezésre
kerülő szlovén-magyar üzletember találkozót.

Magyar Termék Nagydíj átadása a Parlamentben

A Magyar Termék Nagydíj® Pályázatot 2009-ben tizen-
kettedik alkalommal hirdette meg az EXIMBANK Zrt., az
INDUSTORG – VÉDJEGYIRODA Kft., az ITD – Hungary
np. Zrt., a MRHIB Zrt., a Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság, a TERC Kft. és a TÜV – SÜD KERMI Kft.

A 2009. évi Magyar Termék Nagydíj® pályázatok ma-
gas színvonala, a díjazottak nagy száma is bizonyítja,
hogy nehéz gazdasági helyzetben is el lehet érni kiváló
eredményeket minőségtudatos, következetes munkával.
37 nagydíjat adtak át szeptember 2-án ünnepélyes
keretek között, az Országház Felsőházi Termében. A
Magyar Termék Nagydíj® Trófeákat a Hollóházi Porce-
lán Manufaktúra Zrt. készítette. Az ünnepségen ünnepi
köszöntőt mondott dr. Mandur László , az Országgyűlés
alelnöke.

Az INNOSTART stratégiai célja az innovatív vállalkozások
tevékenységének segítése, új technológiák, innovatív
termékek sikeres piacra vitele. Ennek a nemes célnak a
jegyében csatlakozott a külön díjat felajánló hat szerve-
zethez. Az INNOSTART a „Leginnovatívabb Termék”
elismerő cím elnyerésére fogalmazott meg kritériumo-
kat, a díjat szakmai zsűri bírálata alapján olyan cég
nyerhette el, amelyeknek a Magyar Termék Nagydíj
Pályázatra benyújtott terméke kiemelkedő innovációs
teljesítménnyel rendelkezik, és ezért jelentős üzleti
eredményt ért, illetve érhet el.

Az INNOSTART igazgatója, Pongorné dr. Csákvári
Marianna – képviselve az INNOREG KM RÜI Khe. elnök-
ségét is – a „Leginnovatívabb Termék” elismerő díszok-
levelet az MTA Számítástechnikai és Automatizálási
Kutatóintézetnek (MTA SZTAKI) adományozta a „Pocket
Guide turistaszoftver” termék kifejlesztéséért. A díszok-

levél mellett a különdíj része volt egy speciális, a termék
további fejlesztését és piaci megerősödését segítő
„szolgáltatói csomag”, melyet az MTA SZTAKI egy évig
ingyenesen vehet igénybe az INNOSTART-tól.

Megjelent magyarul az OECD Innovációpolitikai
országtanulmány

Az OECD Tudomány- és Technológiapolitikai Bizottsága,
a világ egyik legelismertebb nemzetközi intézményének a
témával foglalkozó kiváló szakemberei elemző
országtanulmányt készítettek a magyar innovációs
rendszerről. A tanulmányt a szélesebb körű felhaszná-
lás érdekében a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hiva-
tal kiadta magyar nyelven, valamint minden érdeklődő
által elérhető az NKTH honlapján (www.nkth.gov.hu).

Az innovációs országtanulmány készítői az elért magyar
K+F és innovációs eredményekre építve és egyben a
hiányosságokat is figyelembe véve, megfogalmazták
javaslataikat is a magyar gazdaság további fejlődésének
és növekedésének elősegítéséhez.

A Tekes keretek felhasználása – 2009 első félév

A finn vállalatok 2009 első félévében 391 millió euró
összeget pályáztak meg a Tekes forrásaiból. Ez 43%-kal
több mint a megelőző év azonos időszakában volt. A
Tekes értékelése szerint a nagy növekedés azt bizonyít-
ja, hogy a finn vállalatokban a recesszió következtében
felerősödött a megújulási szándék.

Az igények növekedése elsősorban azokban a régiókban
volt megfigyelhető, amelyekben korábban a vállalati K+F
befektetések alacsonyabb szinten voltak. Ilyenek pl. a
Joensuu központú Észak Karélia, a Kouvola központú
Kymeenlaakso és a Kuopio központú Észak Savo régiók.
A Helsinki központú Uudenmaa régióban csak a mérsé-
keltnek számító, mintegy 20%-os igénynövekedés volt
tapasztalható. A különböző szektorok összehasonlításá-
ban a szolgáltatási-, az élelmiszeripari-, energetikai,
fémipari és építőipari területeken volt a legnagyobb a
támogatási igények növekedése.

Veli-Pekka Saarnivaara, a Tekes főigazgatója elégedet-
ten nyilatkozott azzal kapcsolatban, hogy a finn vállala-
tok a megújulás iránti igényük megerősödésével reagál-
tak a recesszió negatív hatásaira. Véleménye szerint a
Tekes támogatásai iránti igény ilyen mértékű megnöve-
kedése egyúttal azt is bizonyítja, hogy egyre több válla-
latnál jelentkezik problémaként a K+F projektjeik finan-
szírozása.

Bár a Tekes idei kereteit a korábbi évhez képest jelen-
tősen megemelték mégsem tudott teljes mértékben
megfelelni a gyorsan felduzzadt igényeknek. Ennek egyik
következménye az is, hogy a Tekes támogatások iránti
verseny felerősödött, egyre több pályázó kap elutasító
választ egyébként nagyon jó projekt-javaslatára. Az
áthidaló megoldások egyike az, hogy a legjobbnak vélt,
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de forráshiány miatt nem támogatott projekteket meg-
próbálják átcsúsztatni a következő évre. Másrészt –
mivel a KKV-k számára nagyon fontos a gyors döntés,
ezért igényeiket, pályázataikat előre veszik, azokat bírál-
ják el először.

A Tekes idei kereteinek 65%-át kötötte már le a külön-
böző projektekre. A 2009. január-június közötti idő-
szakban 360 millió euró odaítéléséről döntött. A benyúj-
tott igények összege 655 millió euró volt. Ez a keret
már tartalmazza azt a 10 millió eurót, amelyet az EU
strukturális kereteiből kaphattak a finn vállalatok. Az
összegből 1147 projekt részesült támogatásban. 393
milliót kértek és 217 millió eurót kaptak a vállalati kuta-
tási-fejlesztési-innovációs projektek, és 262 milliót kér-
tek és abból végül 143 millió eurót ítéltek meg az egye-
temek és főiskolák, valamint a kutató intézetek projekt-
jeinek támogatására.

A 217 millióból 150 millió volt a vissza nem térítendő
támogatás és 67 millió a K+F hitel. A vállalatoknak
megítélt támogatások 63%-a kis- és közepes vállalatok
projektjei kapták. A százalékos arány jelentősen meg-
nőtt az elmúlt évihez képest. A megítélt összegeknek
60%-ot meghaladó aránya jutott az ún. vidéki régiókba,
azaz a nem főváros közeli területekre.

Az év első felében befejeződött projektek eredménye-
képpen mintegy 700 új, vagy megújított termék, szol-
gáltatás, vagy gyártási eljárás született. A projektek kb.
400 szabadalmi beadványt is eredményeztek.

Jelinkó Árpád, TéT-KG attasé, Helsinki

VIVACE+ program

A Magyar Szabadalmi Hivatal, valamint a Nemzeti Kuta-
tási és Technológiai Hivatal együttműködésében
VIVACE+ néven újraindult a 2004 óta sikeresen zajló
Vállalkozói Iparjogvédelmi Versenyképességet Alapozó
Cselekvési (VIVACE) program, amely 2007-ben bekerült
az EU legjobb 15 szellemitulajdon-védelmi támogató
programja közé.

A VIVACE+ program legfőbb célkitűzése a kis- és közép-
vállalkozások innovációs aktivitásának támogatása és
szellemitulajdon-védelmi tudatossági szintjének emelése,
így hozzájárulva a magyar kkv-k versenyképességének
javulásához.

Az őszi program keretében öt vidéki városban (Debre-
cen, Veszprém, Szeged, Miskolc, Győr) és Budapesten
lesz innovációmenedzsment-képzés. Nyolc helyszínen
(Sopron, Kaposvár, Zalaegerszeg, Veszprém, Miskolc,
Kecskemét, Debrecen, Pécs) és a fővárosban, más
eseményekhez (kiállításokhoz, konferenciákhoz) kapcso-
lódó ismeretterjesztő előadások, Szegeden és Debre-
cenben pedig több előadásból álló, a szakterület leg-
újabb fejleményeit bemutató szellemitulajdon-védelmi
ankét keretében ismerkedhetnek meg az érdeklődők a

szellemitulajdon-védelem, az innováció alapfogalmaival,
aktuális kérdéseivel.

Fontos láncszemet képeznek a VIVACE+ programban a
közvetítő partnerszervezetek (így különösen a regionális
kereskedelmi- és iparkamarák, egyetemek, PATLIB
központok), amelyek közvetlen kapcsolatot teremtenek
az MSZH és az adott régióban működő kkv-k között. A
program során az MSZH 14 regionális partnerszerve-
zettel működik együtt.

Az aktuális programok részleteiről a hivatal honlapján
(www.mszh.hu) lehet tájékozódni. A VIVACE+ program
záró rendezvényére 2009. december 3-án, Budapesten
kerül sor.

Környezetbarát Kreatív Alkotó Pályázat

Tagszervezetünk, a Kutató Diákokért Alapítvány és a
Kutató Diákok Országos Szövetsége a Magyar Szaba-
dalmi Hivatal közreműködésével idén első alkalommal
hirdette meg a Környezetbarát Kreatív Alkotó Pályáza-
tot középiskolások számára.

A verseny témája híres magyar szabadalmak és ezek
szemétből való rekonstruálása volt. Szemét alatt értünk
minden olyan tárgyat, mely a hulladéktárolóba kerülne
(műanyag palack, zacskó, újságpapír, dobozok, üvegek,
elhasznált ruhadarabok stb.).

A beküldési határidő 2009. szeptember 5. volt, a felhí-
vásra 10 pályamű érkezett. A pályázat eredményhirde-
tésére és ünnepélyes díjátadására a Kutatók Éjszakája
rendezvényen kerül sor, 2009. szeptember 25-én, a
Millenárison.

Magyar Formatervezési Díj

Összesen több mint 250 tárgy, termék és terv érkezett
a Magyar Formatervezési Tanács által kezelt és immár
30. alkalommal meghirdetett Magyar Formatervezési
Díj pályázatára. A nyertes pályamunkákat a nagyközön-
ség október 6. és november 22. között tekintheti meg
az Iparművészeti Múzeumban.

A Magyar Formatervezési Tanács a tradicionálissá vált
Magyar Formatervezési Díj mellett most első alkalom-
mal egy újabb díjat is adományoz: a Design
Management Díjjal példaértékű vállalkozásokat, szerve-
zeteket ismer el. A díjazottak tevékenységéből kitűnik,
hogyan segítheti a design alkalmazása és szakszerű
menedzselése egy szervezet célkitűzéseinek megvalósí-
tását, eredményes működését.

A Magyar Formatervezési Díj alapításának
háromévtizedes évfordulója előtt életműdíj odaítélésével,
egy hiánypótló könyv (Németh Aladár monográfiája)
megjelentetésével és a jövő designereinek plakátkiállítá-
sával tiszteleg a Magyar Formatervezési Tanács.

A kiállítás helyszíne az Iparművészeti Múzeum,
(1091Budapest, Üllői út 33-37.). Nyitva tartás kedden-
ként 14-18 óráig; szerdán, pénteken, szombaton és
vasárnap 10-18 óráig; csütörtökön pedig 10-22 óráig.

Hírek
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Köszöntjük új tagjainkat!

Tagsorszám
586.

ASELLUS Mérnökiroda

Székhely: 2310 Szigetszentmiklós,
Miklós tér 12.

Kapcsolat: Urszin Sándor
Telefon: 20/564-6420

Fax: 24/410-100
E-mail: urszin@asellus.hu

Vezető: Móri László
Telefon: 20/928-7711
E-mail: info@asellus.hu

Az üzleti informatikával foglalkozó Asellus Mérnökiroda
Bt. 1996-ban alakult. A cég fő alkalmazásai jelenleg:

- projektirányító szoftver: kutatási projektek, beruhá-
zások, tervezési projektek, pályázatírás- és kezelés,
illetve egyéb hasonló jellegű feladatcsoportok terve-
zésére és követésére (a rendszer iktató modult is
tartalmaz),

- dokumentum menedzsment: szerződések, ajánlatok
szerkesztése és tárolása,

- Work-Flow: munkafolyamatok szabályozása és au-
tomatizálása,

- CRM: a német AG VIP rendszer itthoni forgalmazá-
sa. ügyféladatbázis, folyamat menedzsment, telefo-
nos integráció, CallCenter.

A cég ügyfeleknek csak akkor ajánlja megvételre a
szoftvereit, ha meg vagyunk győződve arról, hogy ez
számukra gazdaságos lesz és érdemben segíti a műkö-
dést. Hogy ez teljesül-e az egyes esetekben, ennek
megválaszolására közösen végzett előkészítés és terve-
zés lehet alkalmas. A cég ügyfelei egyidejűleg élvezhetik
a standard rendszerek működési stabilitását és az
egyénileg fejlesztett rendszerek rugalmasságát, mivel
mindegyik termék mögé alkalmazható az Asellus rendkí-
vüli értéket képviselő, könnyen megtanulható üzleti logi-
ka tervező rendszere.

Az Asellus Mérnökiroda leghasználatosabb fejlesztőesz-
közei: Delphi, Visual C#, .NET. Adatbázis kezel ők: MS
SQL Firebird, MySQL.

További információ:
www.asellus.eu, asellus@asellus.hu, 20/564-6420

André Dominé: Bor - Vince Kiadó, 2008, második,
átdolgozott kiadás
Dr. Osman Péter ismertetése

A bor az emberiség egyik legrégebb óta termelt és
fogyasztott élvezeti szere, sokak számára a napi táplál-

kozás része. A kívülállók kevéssé tudnak erről, ám tény -
amelyet ez a kötet is kiválóan bemutat -, hogy az utóbbi
évtizedekben a bor üzletágban is hatalmas léptekkel
halad az innováció. Mára a bortermelők és -kereskedők
teljes joggal elmondhatják, hogy a legerősebbjeik
és/vagy legügyesebbjeik „felforgatták az egész világot”.
Kőkeményen céltudatos és módszeres tevékenységük
eredményeként a mai borpiac a globalizáció egyik igen-
csak hű tükre, s mai világunk meghatározó vonásai
jelennek meg abban is, ahogy a borászatban, s szintúgy
a bormarketingben teret nyernek a legmodernebb tech-
nológiák, az áldásaikkal és árnyoldalaikkal egyaránt.

Globalizáció: e kötet Szőlő- és bortermelés a világon c.
fejezete a hagyományos bortermelő országok és az
újabb piachódítók folyamatos küzdelméről is képet ad.
Minden tehetősebb borkedvelő tapasztalhatja, hogy a
kínálati harc „már a spájzban van”, de legalább is elérte
a jobb üzletek polcait. A választék minőségben és föld-
rajzi származásban egyaránt szédítően nagy. Benne itt
is nagy hányadot ad korunk átka, az olcsó, lehengerlő
bóvli, de mindinkább megmutatkozik a szolid tömegter-
mékek, valamint a nemes alkotások immár globális
versenye, és annak választék bővítő és minőséget te-
remtő hatása is.

Itt is a nagyipari termelés áll szemben azokkal a mes-
terborászokkal, akik a termékeikben a magas minősé-
get egyedi jelleggel ötvözve igyekeznek kivívni a helyüket
a piacon. Érdemes mindezekről ide idézni az igen alapos
és sokoldalú áttekintést nyújtó, a tudnivalók gazdag
sorát felvonultató bevezető fejezet egyik különösen fon-
tos megállapítását: „Manapság a piac igényeire szabva
egyre több bort gyártanak iparszerűen, minden lehető
technikai, borászati és gazdasági eszközt igénybe véve.
Ily módon gyakran jönnek létre teljesen megnyerő, min-
den megengedett -és meg nem engedett trükkel feljaví-
tott tömegtermékek.”

Tetszik vagy sem, a bor üzletág értékláncában mind
nagyobb szerepet kap a marketing. Minden mesterbo-
rász tanúsíthatja: ahhoz, hogy a termékeiket elfogadha-
tó feltételekkel eladhassák, azoknak el kell jutniuk a
megfelelő polcokra és borlapokra, kellő hírnévvel meg
kell jelenniük az értékrendben, ezt pedig csak a kiválóan
végzett marketing képes ma biztosítani. A mai nemes
bor a termelési és nemesítési kultúra évezredes fejlő-
désének a gyümölcse, választékát a piacaik megtartá-
sért küzdő hagyományos bortermelő vidékek mellett a
világszerte feljövő új termelők gazdagítják, minőségét
innovatív technológiák formálják, ám a fogyasztók poha-
raiba mindinkább csak az jut el, amit a marketing is
kellőképp erőteljesen segít ebben.

Hatalmas mű ez a Vince Kiadóhoz méltóan - és t őle
megszokottan - elegáns kötet. A bor valódi enciklo-
pédiája, a borkultúra kézikönyve, a szőlészetnek és
borászatnak az egész világot felölelő áttekintése, s
egyben vásárlási útmutató is borkedvelőknek. Szak-
szerűen és mégis könnyen érthetően bemutat min-
dent, amit a borászat és a borkultúra az évezredek
során létrehozott, és amit ma jelent. Példaképül
szolgálhat kiugróan jó felsőfokú áruismereti tankönyv-
ként is, de jelentős hányadát élvezhetjük érdekes
kultúrtörténeti olvasmányként is, a bor kedvelőinek
pedig kitűnő útikalauz a Föld mai borvidékeinek és
megismerésre érdemes borászainak világában.

Szakirodalom-figyelõ
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Juhász Árpád: A kék bolygó vándora - Topográf Ki-
adó, 2009
Dr. Osman Péter ismertetése

Az idei év könyvtermésének egyik méltán kiemelkedő
darabja Juhász Árpád kötete. Az útleírás régóta kedvelt
műfaj, hiszen a javát alkotó művek sok olyan érdekes-
ségre és ismeretekre nyitják rá az olvasó szemét, ame-
lyekkel amúgy nehezen találkozna. Mai kultúránk egyik
kiemelkedő pozitívuma, hogy hatalmas kínálatban állnak
rendelkezésünkre valóban kitűnő úti- és természetfil-
mek.

Velük szemben az útleírások közül valószínűleg csak a
legjobbak állják a versenyt, feltehetően csak azok, ame-
lyeknek különösen vonzó többletet ad a szerzőjük - ezzel
az útitársunk, idegenvezetőnk - érdekes, rokonszenves
személyisége, intelligenciája, megkapó látásmódja. Ez a
hatalmas és gyönyörű album ebben nagyon jó. És ab-
ban is, hogy kiválóan alkalmazkodik a mai olvasási szo-
kásainkhoz. Manapság, ha eljutunk odáig, hogy könyvet
vegyünk a kezünkbe, időnk, erőnk inkább a rövidebb
olvasmányokra futja, amelyek képesek lekötni a figyel-
münket. Itt ilyenekből kapunk sokszínű füzért, amelynek
minden darabja tökéletesen megfelel ennek, s a műfaj
egy-egy gyöngyszeme.

A televízió kevés áldásainak egyike, hogy lenyűgöző
módon képes ismereteket közvetíteni. Ezzel igen hatá-
sos eszközéül szolgál a természettudományos ismeret-
terjesztésnek is. A televízió ebben valódi műveltséget
kínál, amelynek értékét persze az adja, ha kiemelkedő
mesterek készítik e filmeket, műsorokat - amilyen Ju-
hász Árpád is. Olvashatjuk: 45 úti filmjét vetítette a
televízió, élményeiről 17 könyve jelent meg, s munkás-
ságáért az amerikai sajtó a világ ötezer ismert szemé-
lyisége között tartja számon.

A kötet e bámulatos életmű legjavából ad sűrítményt.
„6 kontinens, 1600 fénykép, egy geológus úti kalandjai”
alcímmel. A „geológus” ugyanakkor itt messze több
mint szakmájának kiváló képviselője, hiszen Juhász a
saját tapasztalatainak, élményeinek tükrében hatalmas
ívű áttekintést tár elénk a Föld élővilágáról, annak külön-
legességeiről, és különféle népeinek sajátos életmódjá-
ról is. Aki azt állítja, hogy ezt lapozgatva nem mardossa
a sárga irigység, az vagy nagyon érzéketlen azok iránt
az örömök iránt, amelyeket a mindezekkel való találko-
zás nyújt, vagy nagyon nem őszinte. Ugyanez áll arra is,
aki azt mondaná, hogy nem nyűgözi le mindaz, amit itt
láthat és olvashat.

Tény, hogy bolygónk természeti szépségeiről és civilizá-
ciójáról egy könyvben csak ízelítőt lehet adni, ám ez a
kötet így is ezeknek igazán méltó bemutatása. A szerző
joggal írja itt az előszavában, hogy kilencvenkilenc or-
szágot járt be, történeteinek száma végtelen, s egyike
azoknak Magyarországon (valószínűleg a világon is OP.),
akik a legtöbbet tudnak és a legtöbbet dokumentáltak a
Föld természeti környezetéről.

„Úti kalandjainak” már a bevezetőben olvasható kurta
összegzése is elég ahhoz, hogy őszinte csodálatot érez-
zünk a világ megismertetését célzó utazásainak rendkí-
vüli száma és sokszínűsége iránt, s nem csekély örö-
met, hogy az utazások számtalan viszontagságaival ő
birkózott meg, élményeinek legjavát viszont mi kapjuk,

amennyire csak az album bámulatos képanyaga, s a
szerző rövid leírásai és fényképek magyarázó szövegei
képesek azokat közvetíteni.

750 oldal tömény természeti szépség, kaland, érde-
kesség a világjárás ínyenceinek. És 750 oldal arról,
milyen elképesztően sok élmény férhet bele egy elköte-
lezett természettudós életébe, akit hajt a megismerés
és a megismertetés szenvedélye.

Cinzia Dal Zotto & Hans van Kranenburg:
Management and Innovation in the Media Industry
(Menedzsment és innováció a médiaiparban) - Edward
Elgar, 2008
Dr. Osman Péter ismertetése

A média azzal, ahogy hathatósan képes információkat -
s velük állításokat, nézeteket, végső soron befolyásolást
- terjeszteni, ténylegesen korunk legerősebb hatalmi
eszköze. Ezért a működése különösen érdemes a fi-
gyelmünkre. A legjobbak közé tartozó Elgar kiadó ezt a
kötetét a maga témakörében egyedülállónak nevezi. A
szerkesztők átfogó bevezető tanulmányát követően 13
további tanulmányt sorakoztat fel négy témakörbe so-
rolva. Ezek törekszenek az elvi alapok tisztázására, a
gyakorlat bemutatására és az abból nyerhető fontos
következtetések levonására, és mindehhez foglalkoznak
a kutatások módszertanával is.

A médiaipari innovációk menedzselésének sajátosságait
a média sajátosságaiból vezetik le. Utóbbiakból itt a
következőket emeljük ki:

A média termékek és szolgáltatások olyan gazdasági
környezetekben működnek, amelyek üzleti dinamikája
egészen más, mint amivel a legtöbb egyéb termék és
szolgáltatás szembekerül. A szokásos gazdasági, pénz-
ügyi és menedzsment hatások ugyanakkor velük kapcso-
latban is érvényesülnek, s szintúgy alkalmazhatók a
tanulmányozásukhoz a gazdasági elméletek és elemzé-
sek. A média termékeknél mind a kínálati-, mind a ke-
resleti oldalon megjelennek olyan meghatározó jellem-
zők, amelyek azokat elválasztják az áruvilág egyéb ele-
meitől.

Kínálati oldali nézőpontból, a média cégeknek általában
kisebb versennyel kell szembenézniük, minthogy ezen a
piacon kevesebb termék jelenik meg, mint az egyéb
területeken. E cégekben ugyanakkor a döntések meg-
hozatalában olyan tényezők is működnek, mint a köz-
szolgálat, a kulturális megfontolások, a kialakított kap-
csolatrendszer, valamint az intuíciók, ezért itt még
kevesebb a döntések mögött álló gazdasági ésszerűség,
mint az egyéb ágazatokban.

A kínálat frissítésének egyik fő eszköze az innováció. A
kisebb verseny egyik sajátos hatása, hogy a média cé-
gek kevésbé folyamodnak innovációhoz és változtatá-
sokhoz, mint az egyéb ágazatokban működők, körükben
növekvő mértékben mutatkozik meg az innovációs kész-
ség lankadása. Másrészt, a fogyasztók magatartásában
erős hatású, hogy korlátozott a folyamatos innovációkat
illető befogadóképességük. Mindez azonban nem változ-
tat azon, hogy ha a média cég nem törekszik innováció-
ra, a gyorsan változó működési környezetéhez - és ben-
ne a célközönsége igényeihez - való alkalmazkodásra, a
fennmaradását kockáztatja ezzel.

Szakirodalom-figyelõ
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Teljes körű sajtószemle
a hazai innováció témaköréből

A kereslet felől nézve, a média termékek egyik fő meg-
különböztető sajátossága, hogy az újdonságoknál igen
nagy a siker elérésének bizonytalansága. A legtöbb ilyen
terméket nem lehet előre tesztelni, csak élesben kipró-
bálni, és így szembesülni a fogadtatással.

A kötet betekintést kínál abba, hogy a média cégek ma
hogyan kezelik az innovációt, milyen szinteken valósul ez
meg náluk, hogyan segíti őket az abban, hogy megfelel-
jenek a fejlődés követelményeinek, hogyan működnek
ebben a vállalati döntéshozatali mechanizmusok, és
melyek a szektorban az innováció fő mozgatóerői. A
fejezetek bemutatják azokat a területeket és stratégiá-
kat, amelyek a média cégeket az új eljárásokhoz és
technológiákhoz kötik. Az innováció menedzselése kihat
a szervezetfejlesztésre, a humán erőforrások mene-
dzselésére, a média cégek marketingjére és finanszíro-
zására. E könyv ezért vizsgálja az idevágó tényezőket,
amelyek e cégeknél befolyásolják a stratégiákat, a szer-
vezeti felépítést, a média tartalom menedzselést és a
közérdek figyelembe vételét.

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

és a Médiafigyelő Kft. segítségével készült.

VG.HU, 2009. AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ

A NYILVÁNOSSÁGRA KERÜLT TERVEZET SZERINT NEM KAPOTT

HELYET A JÖVŐ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN A K+ +F I

LENULLÁZÓDHAT A HAZAI INNOVÁCIÓ

INFO RÁDIÓ, 2009. AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ

„…Tiltakozik a magyar innovációs szövetség és az inno-
vációban kiemelt szakmai szövetségek az ellen, hogy a
kabinet a jövő évi költségvetési tervezetben nem irány-
zott elő állami befizetést az innovációs alapba. Szabó
Gábor nyilatkozik…”

HÍR TV, 2009. AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ

„…Az innovációs Alap állami támogatásának jövő évi
megszűntetése ellen tiltakoznak az innovációs szerveze-
tek…”

BEOL.HU, 2009. AUGUSZTUS 31., HÉTFŐ

LENULLÁZNÁK A HAZAI INNOVÁCIÓT

MÉRNÖK ÚJSÁG, 2009. AUGUSZTUS-SZEPTEMBER, 11.
OLDAL

INNOVÁCIÓ ÉS KUTATÁS-FEJLESZTÉS 2008-BAN

A JÖVŐT CSAK A TUDÁSALAPÚ TELJESÍTMÉNYEK ALAPOZHATJÁK

MEG!
„...A 2008 végén kibontakozott és azóta is tovább mé-
lyülő általános világgazdasági válság felülírta a korábbi
előrejelzéseket és megtörte az uralkodó növekedési
trendeket. Változatlanul érvényes azonban, hogy a ver-
senyképességet és a gazdasági válságból való kilábalást
továbbra is csak a tudásalapú teljesítmények biztosíthat-
ják…”

HVG.HU, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD

VARGA ISTVÁN: MEGMARAD AZ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS AZ

INNOVÁCIÓS ALAPBAN

„…A Magyar Innovációs Szövetség és az innovációban
kiemelten érintett több szakmai szervezet is a múlt
héten tiltakozott az ellen, hogy információjuk szerint a
kormány nem kíván befizetni az innováció alapba a
2010. évi költségvetésben…”

IT BUSINESS, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD, 8. OLDAL

KORMÁNYZÁR

„…"Míg a fejlett országok a gazdasági válságból való
kilábalás legfontosabb eszközének tekintik az innovációt,
a magyar kormány ezzel a lépéssel évekre megbénítaná
a hazai innovációt" -figyelmeztet a Magyar Innovációs
Szövetség, az IUSZ, az MGYOSZ, a Magyar Biotechno-
lógiai Szövetség, a Magyar Rektori Konferencia, a Ma-
gyar Gépjármű Ipari Szövetség és a Menedzserek Or-
szágos Szövetsége…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD, 21. OLDAL

AZ UTOLSÓ MAJD LEKAPCSOLJA A LÁMPÁT

„…Éppen az előbbi adatok ismeretében mondja azt
Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség elnöke,
hogy a természettudományos tanárképzés a hallgatói
érdeklődés hiányában lényegében megszűnt. E téren
haladéktalan intézkedésre van szükség…”

BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD, 10.
OLDAL

VILÁGRASZÓLÓ MAGYAR TALÁLMÁNYOK NYOMÁBAN

„…A műsor ma a nógrádi Bokor községben működő
gazdaságba kalauzolja el a nézőket. Az itt üzemelő
biofarmon juhsajtot gyártanak, de szó lesz a tehéntejre
érzékenyek számára is ajánlott, innovációs díjjal elis-
mert magyar juhkefírről is…”

ÚJ NÉPLAP, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD, 10. OLDAL

VILÁGRASZÓLÓ MAGYAR TALÁLMÁNYOK NYOMÁBAN

ÚJ DUNÁNTÚLI NAPLÓ, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD, 10.
OLDAL

VILÁGRASZÓLÓ MAGYAR TALÁLMÁNYOK NYOMÁBAN

NÓGRÁD MEGYEI HÍRLAP, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD, 4.
OLDAL

VILÁGRASZÓLÓ MAGYAR TALÁLMÁNYOK NYOMÁBAN

TOLNAI NÉPÚJSÁG, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD, 10. OL-

DAL

VILÁGRASZÓLÓ MAGYAR TALÁLMÁNYOK NYOMÁBAN

HEVES MEGYEI HÍRLAP, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD, 10.
OLDAL

VILÁGRASZÓLÓ MAGYAR TALÁLMÁNYOK NYOMÁBAN

24 ÓRA, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD, 10. OLDAL

VILÁGRASZÓLÓ MAGYAR TALÁLMÁNYOK NYOMÁBAN

INFO RÁDIÓ, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD

„…A múlt héten - sajtóhírek alapján - a Magyar Innová-
ciós Szövetség és az innovációban kiemelten érintett
több szakmai szervezet is tiltakozott az ellen, hogy a
kormány nem kíván befizetni az innovációs alapba…”

HÍR TV, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD

Sajtószemle
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„…Az Innovációs Alap megszűnése ellen tiltakoznak
szakmai szervezetek. A kormány 2008-ban 55 Mrd
forintot zárol a korábbi befizetésekből. A megszorítások
megfojtják az amúgy is nehéz helyzetben lévő magyar
innovációt. -Vendég: Szabó Gábor, a MISZ elnöke…”

BUDAIHIRLAP.HU, 2009. SZEPTEMBER 1., KEDD

ÚJ TERMEKET KAPOTT AZ ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM

„…Az innováció, és az oktatás fejlesztését szorgalmazta
Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs szövetség elnö-
ke is, aki szerint egy természettudományos műveltség
nélkül létező ország ön- és közveszélyes, hiszen polgárai
a környezetükben megfigyelhető jelenségeket sem tud-
ják értelmezni; éppen ezért életbevágó az ismeretek
gyakorlatban történő átadása, hiszen tapasztalat nélkül
nincs természettudományos oktatás…”

MFOR.HU, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA

MEGMARAD AZ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS AZ INNOVÁCIÓS ALAP-

BAN

MAGYAR HÍRLAP, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA, 6. OLDAL

MÉGIS LESZ PÉNZ?
„…Húszmilliárd forint befizetést irányoz elő a kormány a
2010-es költségvetés tervezetében az innovációs alap-
ba - mondta Varga István gazdasági miniszter. Több
szakmai szervezet is tiltakozott a múlt héten az ellen,
hogy nem lesz központi támogatása az innovációs alap-
nak…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA, 17. OL-

DAL

MARAD AZ ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS AZ INNOVÁCIÓS ALAPBAN

„…A 2010. évi költségvetés tervezetében a kormány
20 milliárd forint befizetést irányoz elő az innovációs
alapba - közölte Varga István nemzeti fejlesztési és
gazdasági miniszter azt követően, hogy a kormány első
olvasatban tárgyalt a jövő évi költségvetésről. A Magyar
Innovációs Szövetség és az innovációban kiemelten
érintett több szakmai szervezet is élénken tiltakozott az
ellen, hogy információjuk szerint a kormány nem kíván
befizetni az innovációs alapba a 2010. évi költségve-
tésben…”

NÉPSZAVA, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA, 12. OLDAL

ÉPÜL A PÉCSI SCIENCE BUILDING

„…Ünnepélyes keretek között helyezték el tegnap a
Pécsi Tudományegyetem (PTE) klinikai tömbje mellett a
Science Building alapkövét…”

MAGYAR NEMZET ONLINE, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA

ALMÁSSY : ELFOGADHATATLAN AZ INNOVÁCIÓT ÉRINTŐ 25
MILLIÁRDOS ELVONÁS

INFOVILAG.HU, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA

KIEMELT TERMÉSZETTUDOMÁNYOS KÉPZÉS A BUDAI „ARANY-

BAN”
„…Szabó Gábor, az Innovációs Szövetség elnöke szerint
élményszerű oktatási módszerek vezetnek az igazi tu-
dáshoz. Magolással csak múlandó és rohamosan avuló
ismereteket lehet szerezni. Mindenekelőtt a gondolko-
dásra kell tanítani a gyerekeket. Felismerni a problémá-
kat, jó megoldásokat találni és következetesen megva-
lósítani őket. Enélkül a felnőttek is kritikátlan gyerekként
követik a tekintélyeket. Az pedig nagy bajokhoz vezet.
Különösen, ha nem a tudás és a jellem alapján dől el a
minták kiválasztása…”

INFORADIO.HU, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA

FELKÉSZÜLÉS A TERMÉSZETTUDOMÁNYOKRA - AZ ARANY MÁR

ELKEZDTE

„…A Magyar Innovációs Szövetség, a műszaki felsőokta-
tás, de még a Magyar Tudományos Akadémia is azt
panaszolja, hogy egyre rosszabb a diákok felkészültsége
a természettudományos tárgyakból…”

HIRTV.HU, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA

ELINDULT A KIEMELT REÁL OSZTÁLY AZ ARANY JÁNOS GIMNÁ-

ZIUMBAN

„…Dr. Szabó Gábor, a Magyar Innovációs Szövetség
elnöke a sajtótájékoztatón úgy fogalmazott: a magyar-
országi szakemberhiány csak az egyik érv a képzés
mellett. Nagy szükség van a visszaszoruló természettu-
dományi tájékozottságra, hogy bizonyos helyzetekben
felelősségteljes döntések szülessenek…”

HÍR TV, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA

„…Az Innovációs Alap megszűnése ellen tiltakoznak
szakmai szervezetek. A kormány 2008-ban 55 Mrd
forintot zárol a korábbi befizetésekből. A megszorítások
megfojtják az amúgy is nehéz helyzetben lévő magyar
innovációt. -Vendég: Szabó Gábor, a MISZ elnöke…”

WWW.MR1-KOSSUTH.HU, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA

KIEMELT REÁLOSZTÁLY INDUL AZ ARANY JÁNOS GIMNÁZIUM-

BAN

„…Az Arany János Általános Iskola és Gimnáziumban –
az országban elsőként – a 2009/2010-es tanévben
kiemelt reálosztály indul. A kiemelt matematikai és
természettudományi képzés szakmai támogatója a
Magyar Tudományos Akadémia és a Magyar Innovációs
Szövetség. Gimes Júlia mutatta be a programot a Hét-
köznapi tudomány szerdai adásában…”

METRO.HU, 2009. SZEPTEMBER 2., SZERDA

ÚJ REÁLOSZTÁLY

METROPOL, 2009. SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 12. OLDAL

ÚJ REÁLOSZTÁLY

SPECIÁLIS SZAKTANTERMEKET ADTAK ÁT

„…Az országban először indult kiemelt reálosztály a
nagy múltú Arany János Általános Iskola és Gimnázi-
umban…
…Az emelt szintű képzés egyetemi tanárok, akadémiai
kutatók rendszeres közreműködésével történik, szakmai
támogató az MTA mellett a Magyar Innovációs Szövet-
ség…”

168 ÓRA, 2009. SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK, 26+27.
OLDAL

LESZ-E NEUTRONKUTATÓNK?
MEZEI FERENC AKADÉMIKUS A MAGYAR TUDOMÁNYDIPLOMÁ-

CIA GYENGESÉGEIRŐL

GAZDASÁGI RÁDIÓ, 2009. SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

„…A szigorú megszorítások ellenére jövőre megmaradt
a támogatás a kutatásfejlesztésben és az innovációban.
Varga István, nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter
kommentál…”

K RLUB ÁDIÓ, 2009. SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

BIZTOSÍTJA A KORMÁNY JÖVŐRE AZ INNOVÁCIÓS ALAPHOZ VALÓ

HOZZÁJUTÁST

HIRADO.HU, 2009. SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

A KORMÁNY BIZTOSÍTJA AZ KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉST AZ

INNOVÁCIÓS ALAPBA

Sajtószemle
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MAGYAR NEMZET ONLINE, 2009. SZEPTEMBER 3., CSÜTÖR-

TÖK

ÁLLÍTÓLAG LESZ PÉNZ AZ INNOVÁCIÓS ALAPBAN

GAZDASAGIRADIO.HU, 2009. SZEPTEMBER 3., CSÜTÖRTÖK

"LESZ INNOVÁCIÓS PÉNZ!"

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP, 2009. SZEPTEMBER

3., CSÜTÖRTÖK, 4. OLDAL

VARGA ISTVÁN; MEGMARAD AZ ÁLLAMI HOZZÁ JÁRULÁS AZ

INNOVÁCIÓS ALAPBAN

MAGYAR HÍRLAP, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK, 8. OLDAL

KISZÁMÍTHATÓ INNOVÁCIÓS POLITIKA KELL

„…Miután a múlt héten a Magyar Innovációs Szövetség
és több érintett szakmai szervezet is tiltakozott az ellen,
hogy az innovációs alap egy fillér központi támogatást
se kapjon az MSZP javaslatára, Varga István nemzeti
fejlesztési és gazdasági miniszter tegnap kijelentette: a
kormány a 2010-es költségvetésben is biztosítja a költ-
ségvetési hozzájárulást a gazdaság szereplőivel még
2003-ban megkötött egyezség alapján…”

MAGYAR HÍRLAP ONLINE, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK

KISZÁMÍTHATÓ INNOVÁCIÓS POLITIKA KELL

MAGYAR NEMZET, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK, 12.
OLDAL

AZ ÍGÉRETEK EZÚTTAL SEM MARADTAK EL

„…Húszmilliárd forint - az átmeneti kormány ennyit
folyósít 2010-ben az innovációs alapnak. Erről Varga
István gazdasági miniszter számolt be tegnap…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK, 2. OLDAL

TALÁLT PÉNZT A KORMÁNY

AZ ÁLLAM BIZTOSÍTJA A BEFIZETÉST AZ INNOVÁCIÓS ALAPBA

„…A kutatás-fejlesztést felügyelő miniszter utalt arra,
hogy az elmúlt években az 50-60 milliárd forintos inno-
vációs alapban folyamatosan növekedett a költségvetési
összeg. Ugyanis a konstrukció a gazdasági szereplők
előző két évben teljesített befizetéseihez igazodik…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK, 2. OLDAL

A KKV-KNAK MÁSKÉNT KELLENE REAGÁLNIUK

„…Leépítés és költségcsökkentés helyett új piacok meg-
hódításán és az innováción keresztül vezet a kis- és
középvállalkozások útja a kilábalás felé…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK, 2. OLDAL

MÁR A HÚSZMILLIÁRDNAK IS ÖRÜLNE A SZAKMA

SZABÓ GÁBOR, A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG ELNÖKE

„…A most felajánlott 20 milliárd forinttal eleget tesz a
kormány az innovációs kötelezettségeinek?...
…Szemléletváltásra viszont szükség lenne: itt az ideje
belátni, hogy a válságból való kilábalás egyik eszköze az
innováció. Egy-két év múlva megjelenhetnek hazánkban
a kutatóvállalatok, amelyek ilyen viták hatására könnyen
hátat fordíthatnak az országnak…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK, 16. OL-

DAL

MÉGIS KAP PÉNZT AZ INNOVÁCIÓS ALAP

„…Magyarországon az üzleti K+F ráfordítás kilencven
százaléka mindössze tucatnyi nagyvállalattól érkezik.
Ezek a cégek koncentrálták a fejlesztéseiket, ami azt
jelenti, hogy a központba vitték vissza a kutatásra szánt
pénzt, szakembergárdát, ami - ha nem is katasztrofális
mértékben, de - mindenképp csökkenti a hazai források

mértékét - mondta lapunknak Szabó Gábor, a Magyar
Innovációs Szövetség (MISZ) elnöke…”

INFO RÁDIÓ, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK

A KORMÁNY JÖVŐRE IS BIZTOSÍTJA A 20MILLIÁRD FORINT

BEFIZETÉSÉT AZ INNOVÁCIÓS ALAPBA. VARGA IMRE NYILATKO-

ZIK.

VESZPRÉMI 7 NAP, 2009. SZEPTEMBER 4., PÉNTEK, 5.
OLDAL

TEJALLERGIÁBÓL INNOVÁCIÓS DÍJ

„…A Budapesti Műszaki Egyetemen éppen a napokban
a második évfolyamot kezdő építőmérnök-hallgató az
ötletével első lett a XVIII. Ifjúsági Tudományos és Inno-
vációs Versenyen…”

NAPLÓ, 2009. SZEPTEMBER 5., SZOMBAT, 15. OLDAL

MINDEN A TEJJEL KEZDŐDÖTT

„…Az egész a tejjel kezdődött. A 19 éves veszprémi
egyetemista, Sik Gergő ugyanis allergiás lett a tej vala-
mely összetevőjére, mire kitalálta: kellene írni egy olyan
programot, amelyet mobiltelefonunkra töltve vásárlás-
kor azonnal látjuk, mely élelmiszer milyen összetevőt
tartalmaz. Ötletével harmadik lett a XVIII. ifjúsági tudo-
mányos és innovációs versenyen…”

GAZDASÁGI RÁDIÓ, 2009. SZEPTEMBER 5., SZOMBAT

A SZIGORÚ MEGSZORÍTÁSOK ELLENÉRE JÖVŐRE MEGMARADT A

TÁMOGATÁS A KUTATÁSFEJLESZTÉSBEN ÉS AZ INNOVÁCIÓBAN

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI HÍRLAP, 2009. SZEPTEMBER

5., SZOMBAT, 4. OLDAL

VARGA: A KORMÁNY BIZTOSÍTJA A KÖLTSÉGVETÉSI BEFIZETÉST

AZ INNOVÁCIÓS ALAPBA

BAON.HU, 2009. SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP

AZ ÍRÁSFEJLESZTŐ TOLL SIKERE

„…A tiszakécskei Bagó Ákos Károly egy írásfejlesztő toll
tervével nyerte meg „A jövő fiatal vállalkozója” pályázat
első díját. Az elismeréshez 3,6 millió forint pénzjutalom
is dukált, amivel az ifjú mérnök elindíthatta az UO toll
gyártását és forgalmazását. Termékének sikeréből
azonban, nem csak ő profitálhat…
…Díjak, elismerések:
- Magyar Innovációs Szövetség különdíja („2008. legígé-
retesebb fiatal vállalkozója” pályázaton), 2008…”

ÚJ NÉPLAP, 2009. SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP

AZ UO ÍRÁSFEJLESZTŐ TOLL SIKERE

SZOLJON.HU, 2009. SZEPTEMBER 6., VASÁRNAP

EGYSZER CSAK ELKEZDTÉK IDEGESÍTENI A FÁRADÓ UJJAI A

FELTALÁLÓT

„…A tiszakécskei Bagó Ákos Károly egy írásfejlesztő toll
tervével nyerte meg „A jövő fiatal vállalkozója” pályázat
első díját…
…Díjak, elismerések:
- Magyar Innovációs Szövetség különdíja („2008. legígé-
retesebb fiatal vállalkozója” pályázaton), 2008…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ, 17. OLDAL

ÁLLAMI TÁMOGATÁST KAPOTT KÖZPONTJÁHOZ AZ EGIS

„…Az Egis 226 millió forint állami támogatást kap 3,78
milliárdba kerülő új gyógyszertechnológiai kutató-
fejlesztő bázisának építéséhez - derül ki a Gazdasági
Közlöny legfrissebb számából…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ, 7. OLDAL

AZ EGIS KORMÁNYZATI TÁMOGATÁST KAP

Sajtószemle
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MR1 KOSSUTH R –ÁDIÓ 180 PERC, 2009. SZEPTEMBER 7.,
HÉTFŐ

„…Ön a felsőoktatásért felel, így talán nyugodtan bírál-
hatja a középiskolai oktatást. Kíváncsi is vagyok, ezt
teszi?
Manhercz Károly: - Igazándiból ez a természettudomá-
nyos képzéssel kapcsolatosan nagyon sokszor felmerült
természetesen a felsőoktatásban is az, hogy vajon a
közoktatásból milyen felkészültségű gyerekek jönnek.
Rip: - De úgy tűnik, mint ha romlott volna a helyzet az
utóbbi években.
Manhercz Károly: - Igen, ez talán azzal is összefügg
most, bár nemrég éppen a Magyar Innovációs Szövet-
ség kezdeményezésére, a miniszterúr egy hétpontos
programot hirdetett meg, amelyben pontosan ezeknek
a tárgyaknak az oktatás módszertanát, a hatékonysá-
gát, a kísérletes jellegét, a tananyag készítését próbálja
elősegíteni, ez most meg fog indulni…”

HÍREXTRA.HU, 2009. SZEPTEMBER 7., HÉTFŐ

A VILÁGHÍR KAPUJÁBAN FIATAL TUDÓSAINK

„…Kajtár Máté Veszélyes folyadékok biztonságos táro-
lása a föld alatt és Hunyadi Áron Az idő - pontosan és
szépen című pályázatával képviseli Magyarországot az
Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének döntőjében,
amelyre szeptember 11-16. között Párizsban kerül sor
- tájékoztatta hétfőn közleményben az MTI-t a Magyar
Innovációs Szövetség…”

INDEX.HU, 2009. SZEPTEMBER 8., KEDD

MAGYAROK AZ EU FIATAL TUDÓSOK VERSENYÉN

„…Kajtár Máté Veszélyes folyadékok biztonságos táro-
lása a föld alatt és Hunyadi Áron Az idő - pontosan és
szépen… című pályázatával képviseli Magyarországot az
Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének dönt őjében. A
döntőre szeptember 11-16. között Párizsban kerül sor.
A Magyar Innovációs Szövetség hétfői közleménye sze-
rint Kajtár Máté és Hunyadi Áron a szövetség 18. Ifjú-
sági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Verse-
nyének első és második helyezettje...”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. SZEPTEMBER 8., KEDD, 3. OLDAL

GYEREKCIPŐBEN JÁR A MAGYAR INNOVÁCIÓ

„…Az elégtelen innovációs képesség egyike azoknak a
tényezőknek, amelyek gátolják Magyarország hatéko-
nyabb alkalmazkodását a feltörekvő gazdaságok részé-
ről jelentkező versenyhez - derül ki az OECD Innováció-
politikai országtanulmányából…”

COMPUTERWORLD SZÁMÍTÁSTECHNIKA, 2009. SZEPTEMBER

8., KEDD, 6. OLDAL

VÁLSÁGKEZELÉS FŰNYÍRÓVAL

„…A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) közleménye
szerint a szakmai szövetség megdöbbenéssel értesült
róla, hogy az Országgyűlés előtt fekszik egy törvényja-
vaslat, amely a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap
forrásai között megszüntetné a költségvetési hozzájáru-
lás gazdasági társaságok által befizetett, összeghez
kötött, kötelező mértékét…”

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG, 2009. SZEPTEMBER 8., KEDD, 7.
OLDAL

VINNAI BALÁZS VÁLLALKOZÓVAL AZ ÚJ GENERÁCIÓ A GAZDA-

SÁGBAN

„…Elismerések (személyes és céges)…
…Technológiai Innovációs Dí j (Magyar Innovációs Szö-
vetség) 2007…”

IT BUSINESS, 2009. SZEPTEMBER 8., KEDD, 6. OLDAL

NKTH: ORSZÁGTANULMÁNY

„…Az OECD Tudomány- és Technológiapolitikai Bizottsá-
ga elemző országtanulmányt készített a magyar innová-
ciós rendszerről. Az ország tanulmány magyar nyelven
elérhető a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal
(NKTH) honlapján…”

IT BUSINESS, 2009. SZEPTEMBER 8., KEDD, 8. OLDAL

EGYEDÜL NEM MEGY

„…A kreativitásról, az innovációról, a mindenkori kor-
mányzattal és az ágazat többi szereplőjével folytatott
párbeszédre készülnek a hazai infokommunikációs ipar
szereplői az idei Mentán…”

WWW. .FISZ HU, 2009. SZEPTEMBER 8., KEDD

MAGYAROK AZ EU FIATAL TUDÓSOK VERSENYÉN

„…Kajtár Máté Veszélyes folyadékok biztonságos táro-
lása a föld alatt és Hunyadi Áron Az idő - pontosan és
szépen… című pályázatával képviseli Magyarországot az
Európai Unió Fiatal Tudósok Versenyének döntőjében. A
döntőre szeptember 11-16. között Párizsban kerül
sor…”

MAGYAR HÍRLAP, 2009. SZEPTEMBER 9., SZERDA, 6. OLDAL

A NAP SZÁMA

„…229 milliárd eurót költöttek az uniós országok kuta-
tás-fejlesztésre 2007-ben, ez az uniós GDP 1,85 száza-
léka - tette közzé tegnap az unió statisztikai hivatala. Az
1,85 százalékos arány azonos a 2006-os adattal. Ma-
gyarország 2007-ben akkori GDP-je 0,97 százalékát
költötte kutatásfejlesztésre…”

NÉPSZAVA, 2009. SZEPTEMBER 9., SZERDA, 4. OLDAL

RÉGEN VÁRT KUTATÓEGYETEMEK

„…A felsőoktatás fejlesztésének új irányaként hirdette
meg Hiller István oktatási és kulturális miniszter a hazai
kutatóegyetemi hálózat megteremtését…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. SZEPTEMBER 9., SZERDA, 5. OLDAL

VÁLTOZATLAN EURÓPAI K+F KIADÁSOK

NŐK LAPJA, 2009. SZEPTEMBER 9., SZERDA

„TE JÓ ÉG, KUTATOK!”
RÁKGYÓGYSZER LEHET A FELFEDEZÉSBŐL

„…A tizenkilenc éves Spohn Mártonról hamarosan kis-
bolygót neveznek el. Ez a jutalma azért, mert a Fiatal
Tudósok Világversenyén második helyezést ért el a
molekuláris és sejtbiológia kategóriában. Az ifjú kutató
Göttingenben tanul biológia szakon, minden vágya az
volt, hogy erre az egyetemre vegyék fel…”

MAGYAR NEMZET, 2009. SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK, 5.
OLDAL

SÓSKIFLI ÉS GLOBALIZÁCIÓ

A MAGYAR FELTALÁLÓK ÁLLAMI TÁMOGATÁSA NÉLKÜL NINCS

FEJLŐDÉS

„…A magyar innovációs potenciál a nyolcvanas évek
közepétől folyamatosan csökken - mondta Vedres And-
rás. - Akkoriban még a világ első tíz országához tartoz-
tunk az egymillió emberre eső találmányok számát te-
kintve, jelenleg a fejlődő országok élbolyában vagyunk.
Nagyon kevés olyan ország van a világon, ahol ilyen
óriási lecsúszás tapasztalható…”

VILÁGGAZDASÁG, 2009. SZEPTEMBR 10., CSÜTÖRTÖK, 1.
OLDAL

A KORMÁNY ELFOGADTA A KÖLTSÉGVETÉST

Sajtószemle
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„…Kóka a találkozó után elmondta: az SZDSZ "bebeto-
nozná" az adómérséklést és a 17 százalékos, egykul-
csos adórendszert. A liberális párt azt is el szeretné
érni, hogy jövőre ne csökkenjen az informatikai normatí-
va, és a kormány 2010-ben is fizesse be az Innovációs
Alapba a rá eső részt…”

HIRTV.HU, 2009. SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK

ISMÉT ELINDULT A TERMÉSZETTUDOMÁNYI ROAD SHOW

„…A Tudományos, Hasznos, Emberi (THE) a Magyar
Innovációs Szövetség ifjúsági programja ismét útnak
indult, szeptember 8-án Győrben több mint 300 diák
vastapssal díjazta a látványos fizikai és tudományos
bemutatót…”

WWW. .FISZ HU, 2009. SZEPTEMBER 10., CSÜTÖRTÖK

MÉG HOGY NEM NÉPSZERŰ A FIZIKA? – ISMÉT ELINDULT A

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ROAD SHOW

NAPI GAZDASÁG, 2009. SZEPTEMBER 11., PÉNTEK, 11.
OLDAL

TOVÁBBI KISVÁLLALKOZÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAMOK INDULNAK

„…Az operatív programok közötti forrásátcsoportosítás
brüsszeli jóváhagyását követően 111 milliárd forinttal
nőtt az Új Magyarország Fejlesztési Terv gazdaságfej-
lesztésre fordítható kerete. Ebből 105 milliárd forintot a
GOP eredetileg is legjelentősebb, mintegy 237 milliárd
forintos keretű vállalkozásfejlesztési prioritása kapott,
hatmilliárd pedig a kockázati tőkeprogram eredetileg 35
milliárd forintos keretét emeli…
…A technológiafejlesztési felhívást azonban még május-
ban fel kellett függeszteni, mert három hónap alatt
többszörösen túligényelték a 18 milliárd forintos eredeti
keretösszeget. Összesen 61 milliárd forintnyi forrás-
igényt jeleztek a pályázók, a több mint 3200 pályázat

feldolgozása pedig akkora többletmunkát jelentett a
közreműködő szervezetnek, hogy nem tudták tartani az
önként vállalt, a törvényinél rövidebb elbírálási határ-
időt…”

METROPOL.HU, 2009. SZEPTEMBER 11., PÉNTEK

MÉG HOGY NEM NÉPSZERŰ A FIZIKA?
„…A THE (Tudományos, Hasznos, Emberi) a Magyar
Innovációs Szövetség ifjúsági programja ismét útnak
indult, szeptember 8-án Győrött, ahol több mint 300
diák vastapssal díjazta a látványos fizikai és tudományos
bemutatót…”

MAGYAR NEMZET, 2009. SZEPTEMBER 12., SZOMBAT, 12.
OLDAL

GYENGE INNOVÁCIÓ

„…Az Eurostat-jelentés szerint Magyarország Bulgáriá-
val, Romániával, Lettországgal és Litvániával azon se-
reghajtók közé tartozik e téren, ahol az innovációs tevé-
kenységekben a legkevesebb vállalat vesz részt. A lista-
vezető Németország. Magyarország esetében szintén
hátrány, hogy az innováció zömét a magyar innovációs
rendszertől elszigetelt külföldi cégek végzik el…”

NÉPSZABADSÁG, 2009. SZEPTEMBER 12., SZOMBAT, 16.
OLDAL

NINCS JÓ KÖLTSÉGVETÉS, CSAK ELFOGADOTT

KÖZÉPPONTBAN AZ EGYENSÚLY - ELMARADTAK A REFORMOK A

BÜDZSÉBŐL

„…Nem tartalmaz reformokat a költségvetés - foglalja
össze a problémákat egy mondatban Chikán Attila. A
prioritások között nincs semmi, ami szellemi volna -
például oktatás, kutatás-fejlesztés -, pedig közép- és
hosszú távon ezen alapul a növekedés…”

K+F és innováció az Európai Unióban és Magyarországon

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a Vállalkozók Európában sorozatban megjelentette legújabb kötetét „K+F és
innováció az Európai Unióban és Magyarországon” címmel. A kiadvány megjelenését követően három szemináriumra
kerül sor:
- 2009. szeptember 17., Budapest (MKIK),
- 2009. október 7., Miskolc (Borsod-Abaúj-Zemplén megyei KIK),
- 2009. október 15., Pécs (Pécs-Baranyai KIK).

A budapesti rendezvény részletes programja:

10:00 Köszöntők: Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium,
Magyar Innovációs Szövetség

10:30 Innovációk az Európai Unióban és Magyarországon; Innovációs ötletek, az innováció tervezése; Gaz-
dálkodás a szellemi tulajdonnal; Innovációk a vállalkozásoknál: DSc. Papanek Gábor, ügyvezető igaz-
gató, GKI Gazdaságkutató Zrt., MISZ FB elnöke

11:30 Kérdések és válaszok
11:40 Kávészünet
12:00 Pályázatok és projektek; Az innovációk finanszírozása; Innovációs szolgáltatások: Dr. Borsi Balázs,

kutatásvezető, GKI Gazdaságkutató Zrt., Dr. Bándi Gábor , tanácsadó, BG Consulting
12:40 Kérdések és válaszok

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
További információ: http://www.mkik.hu/index.php?id=3979

Várható események
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Keretprogram Fórum 2009

A Tudományos és Technológiai (TéT) Alapítvány a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal (NKTH) pályázati támoga-
tásával, az EU 6. Keretprogramja pályázati tapasztalatait és eredményeit összegező, valamint a 7. Keretprogram
eddigi eredményeit elemző Keretprogram Fórum 2009 rendezvényt tart 2009. szeptember 17-én, az Olasz
Kultúrintézet Dísztermében (1088 Budapest, Bródy Sándor utca 8.).

Program

10:00 Megnyitó; Dr. Csopaki Gyula , az NKTH elnöke
10:15 A 6. Keretprogram (FP6) értékelése; Peter Fisch, Európai Bizottság, Kutatási Főigazgatóság
11:00 A magyar FP6 részvétel értékelése; Dr. Vass Ilona , az NKTH általános elnökhelyettese
11:20 Megbeszélés
11:30 Kávészünet
11:45 Magyar koordinációjú FP6 projektek eredményeinek ismertetése
13:00 Ebédszünet
14:30 A 7. Keretprogram első értékelése és általános részvételi mintázata; Peter Fisch, Európai Bizott-

ság, Kutatási Fő igazgatóság
15:00 Egy sikeres magyar FP7 koordinátor
15:15 Az FP7-ben bevezetett változások értékelése (NEF, Participant Portal, LEAR, PIC)
15:45 Gyakorlati tapasztalatok az FP7-ben bevezetett új eszközökkel; Baracsi Enikő, INNOVA
16:00 Kávészünet
16:15 Koordináció a Keretprogram és a nemzeti programok között – az ERA-NET séma; König Zsuzsa,

Európai Bizottság, Kutatási Főigazgatóság
16:45 Magyar részvétel ERA-NET projektekben
17:15 Megbeszélés

További információ és regisztráció: http://www.tetalap.hu/fpforum/

Kutatói mobilitási fórum 2009

A Tudományos és Technológiai (TéT ) Alapítvány 2009. szeptember 18-án „Kutatói mobilitási fórum 2009” címmel
konferenciát rendez. A rendezvényt, a TéT Alapítvány – amely az EURAXESS európai kutatói mobilitási támogató
program magyar nemzeti koordinátora – a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával szervezi, helyszí-
ne a Budapesti Olasz Kultúrintézet emeleti konferenciaterme (1088 Budapest, Bródy Sándor u. 8.) lesz.

A résztvevők teljes körű és friss információt kapnak az országos mobilitási hálózat felépítéséről és működéséről,
valamint a kiutazás és külföldön tartózkodás gyakorlati napi és adminisztratív kérdéseiről. A rendezvény a meghívott
német és norvég nemzeti mobilitási koordinátorok segítségével bemutatja a két ország aktuális mobilitási programja-
it és kapcsolódó szolgáltatásait is. A konferencia két nyelven, magyarul és angolul, szinkrontolmácsolás nélkül fog
zajlani.

A konferencián való részvétel ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött.

Regisztrációs felület és további információk: www.euraxess-hungary.hu honlapon érhetők el.

További információ a 356-0543 telefonszámon, vagy az euraxess@tetalap.hu e-mail címen kérhető.

KKV EU Pályázati Klub

A Tudományos és Technológiai Alapítvány, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal és a Versenyképes Vállalkozá-
sok Egyesülete 2009. szeptember 24-én, 10 órától rendezi meg a KKV EU Pályázati Klub következő rendezvényét,
melynek témája: „Mikor alkalmas a cég EU-s pályázaton való részvételre, a céges K+F stratégia építése”. A rendez-
vény helyszíne a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal lesz.

Előadások:
- Mikor alkalmas a cég EU-s pályázaton való részvételre, a céges K+F stratégia építése: Hinsenkamp Mária, az EC

"Regional Aspects" tanácsadó csoport tagja;
- Pályázati felkészülés a vállalkozás szemszögéből: Edward Someus, a Terra Humana Kft. ügyvezető igazgatója.

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Jelentkezni lehet az info@versenykepes.hu címen, résztvevő neve, cégnév megadásával szeptember 21-ig.

Várható események
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Kutatók Éjszakája 2009

Einstein közismert mondását („Nem vagyok különösebben tehetséges, csak szenvedélyesen kíváncsi”) választotta
mottójául az idei Kutatók Éjszakája, amely szeptember 25-én délutántól kezdve több mint 600 ingyenes programja
során mutatja be közérthetően a tudományos módszereket és eredményeket, tudományos előképzettséggel nem
rendelkezők számára is.

A rendezvénysorozat célja a szórakoztatáson túl az, hogy minél több fiatalt győzzön meg arról, érdemes olyan pályát
választania, amelyben hangsúlyos szerepet kapnak a tudományos vagy műszaki ismeretek és az új dolgok felfedezé-
se.

A 2009-es fesztivál a Kreativitás és Innováció Európai Évének kiemelt programja, és az év magyar nagykövetének,
Losonczi Áronnak, a fényáteresztő beton feltalálójának fővédnöksége alatt áll. Az esemény budapesti nyitóprogramja
az európai év egyik kiemelt rendezvénye is egyben; „Hogyan lesz a tudásból termék?” címmel nyilvános kerekasztal-
beszélgetés zajlik az innovációról és az eredmények hasznosításának kultúrájáról a hazai és nemzetközi gyakorlat
tükrében, neves hazai tudósok részvételével.

Számos budapesti helyszín és 18 további város (Baja, Debrecen, Eger, Gödöll ő, Győr, Kecskemét, Martonvásár,
Miskolc, Mosonmagyaróvár, Nyíregyháza, Pécs, Piliscsaba, Sárospatak, Sopron, Szarvas, Szeged, Szombathely és
Veszprém) egész napos, igen gazdag fesztiválprogramjai nyújtanak felfedezésre váró kulisszatitkokat a tudomány
világából mindenkinek.

További információk, részletes programok leírása és feliratkozás a regisztrációköteles programokra:
www.kutatokejszakaja.hu

Nemzetközi Feltalálói Kiállítás

A Közép-Pireneusi Régió Feltalálóinak és Innovátorainak Szövetsége (AIIRMP) Nemzetközi Feltalálói Kiállítást rendez
2009. szeptember 26-27-én, a Toulouse melletti Blagnacban.

Blagnac városa nemzetközileg is ismert, mivel itt van Franciaország negyedik legnagyobb városának, Toulousse-nak a
reptere, de ismert dinamikus innovatív tevékenységeiről is. Többek között ezért lett Blagnac a központja az Innováció
és Feltalálói Ősz 2009. nevű rendezvénynek.

A kiállításra a szervezők várják a magyar feltalálók jelentkezését is, ingyenesen biztosítanak számukra egy 2x2 méter
alapterületű standot, valamint az egyéb költségek mérséklésében és a szervezésben is segítenek.

További információ: www.blagnac-innov.com
Schegerin András: tel.: 0563-4620-65, 0609-8637-29 (mobil)

Innováció-menedzsment és szellemi tulajdonvédelem

Az Enterprise Europe Network ITD Hungary Zrt. és az Magyar Szabadalmi Hivatal rendezvényt szervez „Innováció-
menedzsment és szellemi tulajdonvédelem” címmel 2009. szeptember 29-én, az ITD Hungary Zrt. I. emeleti Ta-
nácstermében.

Program

10:00 Megnyitó; Dobos Erzsébet, Enterprise Europe Network ITD Hungary Zrt., igazgató
10:10 A szellemi tulajdon szerepe és védelme az innovációs folyamatban; Hogyan kerülhető el a kerék újra

feltalálása?; Iparjogvédelmi oltalmi formák; Kürtössy Jenő, Magyar Szabadalmi Hivatal, a Szaba-
dalmi Főosztály helyettes vezetője

11:30 Kávészünet
11:50 Titoktartás, vagy szabadalmaztatás?; Publikálás okosan.; Az innovációt segítő hivatali szolgáltatá-

sok; Kürtössy Jenő, Magyar Szabadalmi Hivatal, a Szabadalmi Főosztály helyettes vezetője
13:30 Az Enterprise Europe Network ingyenes technológia transzfer adatbázisa; Holly Sára, Enterprise

Europe Network ITD Hungary Zrt., innovációs tanácsadó
13:40 Kérdések, válaszok
14:00 Büféebéd

A rendezvény a VIVACE+ program keretében valósul meg. A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztráció-
hoz kötött. A jelentkezés a www.enterpriseeurope.hu weboldal regisztrációján keresztül történik. A kapott azonosító-
val és jelszóval belépő érdeklődő a program melletti jelentkezés gombra kattintva érvényesítheti részvételét a rendez-
vényen.

Várható események
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Utánzás, hamisítás

2009. szeptember 29-én, a Magyar Szabadalmi Hivatal földszinti konferenciatermében tart német nyelvű előadást
Prof. Dr. Christoph Ann (Müncheni Műegyetem) „Utánzás, hamisítás” címmel. A rendezvény szervezői a Magyar
Védjegy Egyesület, az AIPPI Magyar Csoportja, a Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület és a Budapester
Forum für Europa. Az előadás tolmácsolása biztosított.

További információ:
Magyar Iparjogvédelmi és Szerzői Jogi Egyesület, tel.: 353-1661, e-mail: 1.mie@mtesz.org; 2.mie@mtesz.org

2009. évi nyilvános TéT attaséi beszámolók és konferencia

A 2009. évi nyilvános TéT attaséi beszámolókra a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal földszinti nagytermében
kerül sor, a következő időpontokban:

2009. szeptember 29.:

9:00 Szilas Cecília (Peking)
10:00 Erős Attila (Tokió)
11:00 Erdei Balázs (Washington)
13:00 Dr. Graczka Gyula (Moszkva)
14:00 Korányi László (Tel Aviv)

2009. szeptember 30.

9:00 Dr. Molnár Imre (Berlin)
10:00 Jelinkó Árpád (Helsinki)
11:00 Magócsi László (London)
13:00 Dr. Somogyi Norbert (Párizs)
14:00 Dr. Hagymási Tünde (London)
15:00 Alföldi Katalin (Brüsszel EU)

A beszámolókon történő részvétel regisztrációhoz nem kötött.

2009. Október 1.: TéT attaséi konferencia: „Válságkezelés innovációval – nemzetközi tapasztalatok”

10:00 az elnök megnyitja a konferenciát
10:05 az NFGM szakállamtitkárának előadása
10:20 a KüM szakállamtitkárának előadása
10:35 Dr. Csopaki Gyula , NKTH elnök előadása
11:30 kerekasztal.beszélgetés a 11 TéT attasé részvételével
13:00 elnöki zárszó

A konferencián történő részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

További információ: http://www.nkth.gov.hu/nemzetko zi-tevekenyseg/attasei-konferenciak/11-tudomanyos

Innovációs folyamatok és lehetőségek a Közép-dunántúli régióban

A Pannon Egyetem a Közép-Dunántúli Régió vállalkozásai és felsőoktatási intézményei részvételével innovációs konfe-
renciát szervez 2009. október 2-án, a Pannon Egyetem épületében, „Innovációs folyamatok és lehetőségek a Közép-
dunántúli régióban” címmel.

A rendezvényre jelentkezni a részvételi szándékot visszaigazoló levéllel lehet 2009. szeptember 18-ig, a
vereczki.vivien@uni-pannon.hu e-mail címen.

A pénz ára, avagy hogyan tárgyaljunk kockázati befektetőkkel

Tagszövetségünk, a Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület konferenciát szervez 2009. október 8-án, Budapes-
ten, a Gerbeaud Házban, „A pénz ára, avagy hogyan tárgyaljunk kockázati befektetőkkel” címmel.

A régióban a magyarországi cégek iránt is érdeklődő kockázati és magántőke befektetők az utóbbi 2 év során több
mint 5 milliárd euró friss tőkét gyűjtöttek, amely a közép-kelet európai régióban kerül befektetésre. Azonban hiába a
befektetésre váró tőke, ha a vállalkozások nem minden esetben ismerik a tőkebevonás lehetőségeit, a kockázati tőke
által nyújtott további értéknövelő és versenyképességet növelő megoldásokat.

Várható események
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Program

15:30 Köszöntő; Oláh László, elnök, Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület (HVCA)
15:30 Forráshiány idején - Kinek jelent finanszírozási megoldást a kockázati tőke?; Panelrésztvevők: Alpek

István, AD Capital; Nagy Kálmán, Concorde Vállalati Pénzügyek Kft.; Geist Ferenc,
PricewaterhouseCoopers Kft.; Dr. Partos László, Partos & Noblet Lovells

16:20 Kérdések és válaszok
17:00 A pénz ára; Moderátor: Bruckner Zoltán, Primus Capital; Panelrésztvevők: Lendvai-Lintner Béla,

Arx Equity Partners; Szalai Zsolt, Bakala Crossroads Capital (Hungary) Kft.; Fodor Péter, FINEXT
STARTUP Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt.; Müllner Zsolt, Wallis Befektetési Tanácsadó és Vagyon-
kezelő Zrt.

17:50 Kérdések és válaszok
18:30 Év Vállalata Díjátadó

Regisztrációs díj: 15900 Ft + ÁFA, a regisztráció határideje 2009. október 1.

További információ: http://www.hun.hvca.hu/

1. Európai Innovációs Csúcstalálkozó

2009. október 12-16. között rendezi meg Brüsszelben az 1. Európai Innovációs Csúcstalálkozót a
Knowledge4Innovation konzorcium az Európai Parlament támogatásával. A konferencia plenáris ülésén részt vesz
10 MAFITUD-tag is a konzorcium egyik alapítója, tagintézményünk, a ValDeal Zrt. jóvoltából.

Program
Október 13.
8:00 Munkareggeli
9:30 Plenáris ülés: Európa jövendő Nobel-díjasai

Panel 1: Példaképek a tudományos és műszaki pályákon
Panel 2: Jó gyakorlatok a tudományos és műszaki pályákon

12:00 Kiállítás megnyitó és állófogadás
12:30 Munkaebéd: „Információk megosztása: útban egy európai tudásközösség felé”
14:00 Egy európai szellemi tulajdon jogi stratégia

Panel 1: európai szabadalmi rendszer
Panel 2: a szellemi tulajdon jogok nemzetközi dimenziója
Panel 3: a szabadalmak haszna

14:00 Innovációs vezérelvek és gyakorlatok Európa szerte
Panel 1: elhelyezkedési kérdések
Panel 2: ipari kérdések
Panel 3: elvi kérdések

19:00 Fogadás az új és a visszatérő EP-képviselők üdvözlésére

Október 14.:
8:00 Munkareggeli: a magyar innovációs vezetők találkozása a magyar EP-képviselőkkel
9:30 Mit hoz a jövő az európai innovációs cégeknek?

Panel 1: a kicsi és gyorsan növekvő innovatív cégek előtt álló kihívások
Panel 2: az EU globális versenyképességének elősegítése
Panel 3: innováció a fenntarthatóságért

12:30 Állófogadás: kapcsolatépítés, beszélgetés, kiállítás
12:30 Munkaebéd: a technológia szerepe a fenntartható mezőgazdasági termelésben Európában
14:00 A kutatás-fejlesztés átalakítása az innovációs kiválóságok érdekében

Panel 1: Nyitott innováció – a K+F kommunikálása és megosztása az innováció érdekében
Panel 2: kulcsszereplők a kutatási ökoszisztémában
Panel 3: Kutatás és társadalom – a lehetőségek, a szükségletek és a kockázatok kiegyensúlyozása

19:00 Partner vacsora

További információ: http://www.knowle dge4innovation.eu/k4i/default.aspx

CSR Hungary 2009 Konferencia és Díj

2009. október 15-én, Budapesten, a Thonett Palotában rendezik meg a CSR Hungary 2009 konferenciát. A konfe-
rencia és a Díj az utóbbi négy év alatt piacvezető csr fórummá nőtte ki magát.

A CSR Hungary 2009 konferencia és Díj fővédnöke Sólyom László, köztársasági elnök, a Magyar Innovációs Szövet-
ség együttműködő partnerként vesz részt a rendezvény előkészítésében. A két külföldi vendég Jens Wendel, a
UNDP Ázsiai és Közép-Európai térségért felelős igazgatója és Lester Salamon Phd. olyan tapasztalatokat fog meg-

Várható események
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osztani a hallgatókkal a közösségi modellekről, melyek igencsak aktuális megoldások az aktuális gazdasági, társa-
dalmi helyzetünkben.

A capacity developement/kapacitásfejlesztés segít a korlátok, és támogat az új aspektusok felismerésében, a forrá-
sok kiterjesztésében. A rendszerben és összefüggésekben való gondolkodás mind menedzsment rendszeren belül,
mind a stakeholder-rendszerben az adott erőforrásokra koncentrálva növeli az eredményességet. Ebben a humánpo-
litikának kiemelkedő szerepe van.

Ízelítő a témákból: Capacity developement, Támogató politikai környezet fejlesztés, Zöld New Deal, Ütött-kopott civil
imidzs, de a mienk, TSC-megkopott kópiák és eszközök új üzenetekkel, GDP és csr-csr és gazdasági fejlettség, CSR
indikátorok a menedzsmentrendszerben

A konferencia előadói lesznek: Jens Wendel, a UNDP Ázsiai és Közép-Európai térségért felelős igazgatója, Beke
Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatokért felelős vezetője, Fodor István, a Bölcsek Taná-
csának tagja, az Ericsson Magyarország alapítója, Lester Salamon Phd., Navracsics Tibor, a Fidesz-Magyar Polgári
Szövetség Frakcióvezetője, Kósa Ádám, EP Képviselő, G. Németh György, kommunikációs szakértő, Lehel László,
az Ökumenikus Segélyszervezet igazgatója, Schmidt Mária, a Médiaunió Kuratóriumának elnöke, Takács Ildikó,
Demján Sándor kommunikációs tanácsadója, címzetes főiskolai tanár, Gémesi György, a Magyar Önkormányzatok
Szövetségének elnöke, Róna Péter, közgazdász, Jakab Roland, az Ericsson Magyarország Kft marketing és kom-
munikációs igazgatója, Ferenczi Tamás, a HBEC, Európai Üzleti Tanács elnöke, Dr. Gonda György, az IBS Me-
nedzsment Tanszékének a vezetője, Dr. Angyal Ádám, a Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudományi Kar,
Vezetéstudományi Intézet egyetemi tanára.

Még több információ és regisztráció itt: www.csrhungary.eu

Nemzetközi Üzletember találkozó a torinói Infrastruktúra, Telematika és Navigáció szakkiállításon

A 2002 óta Európa kiemelkedő telematikai és navigációtechnikai rendezvényének számító Telemobility Forum és a
korábban kétévente megrendezésre kerülő Infrastruktúra Nemzetközi Show összevonásának köszönhetően idén a
korábbiaknál szélesebb technológiai spektrumot lefedő szakkiállítás várja 2009. október 15-16-án a Torinóba látoga-
tó érdeklődőket.

Az Enterprise Europe Network vállalkozástámogató hálózat szervezésében, az Innostart és az ITD Hungary támoga-
tásával a szakkiállítás második napján nemzetközi üzletember találkozóra kerül sor, ahol a résztvev ők előre szerve-
zett kétoldalú találkozók keretében jövőbeli technológiai együttműködésekről, közös pályázatokról egyeztethetnek. A
kétoldalú megbeszélések szervezése technológiai profilok alapján történik.

A rendezvényen való részvétel ingyenes. A regisztráció határideje 2009. szeptember 25., a tárgyalópartnerek kivá-
lasztása 2009. október 2-ig megtörténik.

További információ:
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/public/bemt/home.cfm?EventID=1968
Heilingbrunner Klára, Innostart Nemzeti Üzleti és Innovációs Központ
Tel.: 70/392- 2048, 20/591-4119, e-mail: hklara@innostart.hu

Orvostechnológiai Partnerközvetítő Rendezvény/ Healthcare Brokerage Event

A MEDICA 2009 Orvostechnológiai Vásár ideje alatt és területén Orvostechnológiai Partnerközvetítő Rendezvényt
Healthcare Brokerage Event-et tartanak 2009. november 19-20-án, Düsseldorfban.

Az Enterprise Europe Network Healthcare szektor csoportja (HSG) idén is megrendezi partnerközvetítő rendezvé-
nyét, melynek szervezésében részt vesz az INNOSTART, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint a
Healthcare szektor csoport magyarországi tagjai, valamint az ITD Hungary. A résztvevőknek lehetőségük nyílik egyet-
len helyszínen:

- új, nemzetközi üzleti lehetőségek kialakítására;
- új, innovatív technológiát ajánló vagy kereső potenciális partnerekkel történő találkozásra;
- a jövőbeni potenciális együttműködő partnerekkel való személyes kapcsolatfelvételre;
- határokon átívelő, hosszú távú üzleti kapcsolatok megalapozására.

Főbb témakörök: elektromedikai készülékek, orvostechnika; laboratóriumi készülékek; életmentő berendezések; diag-
nosztika; fizikoterápia; ortopédiai technológia; egyszer használatos termékek és fogyasztási cikkek; információ és
kommunikáció technológia; orvosi textíliák; orvosi bútorok és berendezések; egyéb orvostechnikai eszközök és eljárá-
sok.

Várható események
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Határidők:
Regisztráció és a profilok beküldése: 2009. szeptember 30.
Tárgyalópartnerek kiválasztása: 2009. október 15.
Tárgyalópartner esetleges visszautasítása: 2009. október 31.
Részvételi díj: A magyarországi cégek számára csökkentett díj: 40 EUR +19% ÁFA profilonként. A részvételi díj nem
tartalmazza a kiállítási belépődíjat.

Bővebb információ: Szabó Eszter, INNOSTART, Tel. 1-382-1503, e-mail: eszter.szabo@innostart.hu
Regisztráció: www.brokerage-events.eu/Medica2009

GÁBOR DÉNES-DÍJ 2009 – felterjesztési felhívás

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenységet folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel,
oktatással foglalkozó intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesületek, a szakmai vagy ér-
dekvédelmi szervezetek, ill. szövetségek vezetőit, továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket,
hogy az évente meghirdetett belföldi Gábor Dénes-díjra jelöljék azokat az általuk szakmailag ismert, kreatív, innovatív,
magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető)
szakembereket, akik valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:
- kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
- jelentős tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
- tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez,
- személyes közreműködésükkel nagyon jelentős mértékben és közvetlenül járultak hozzá intézményük innovációs

tevékenységéhez.

A díj odaítéléséről a Kuratórium dönt. A kuratórium döntése végleges, az ellen fellebbezésnek helye nincs. A hiányos
(adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó) jelöléseket a Kuratórium formai okból
figyelmen kívül hagyja. Nem lehet jelölő vagy ajánló a NOVOFER Alapítvány kuratóriumának vagy felügyelő bizottságá-
nak elnöke vagy tagja. A díj személyre szóló, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők.

A díj nem egy életpálya elismerését, hanem az elmúlt 5 évben folyamatosan nyújtott, kiemelkedően eredményes
teljesítmény elismerését célozza. A díj csak egyetlen alkalommal nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posz-
tumusz díjat.

A jelölés (előterjesztés) megkívánt tartalma:

I. Kitöltött és aláírt adatlap: a jelölő, a jelölt és az ajánlók adatai és a jelölés rövid indoklása, az előírt forma-
nyomtatványon,

II. Jelölés: legfeljebb 3, A4-es gépelt oldal terjedelemben a jelölés részletes indoklása, a jelölő aláírásával,
III. Mellékletek:

1. A jelölt szakmai képzettségének és munkásságának legfeljebb 2 oldal terjedelmű ismertetése,
2. Az indoklásban hivatkozott alkotás/ok/, ill. szakmai eredmények listája (maximum 3 A4-es oldal),
3. Két, a felterjesztőtől, ill. a felterjesztő szervezettől független, szakmailag elismert szakembernek a jelölt ki-

tüntetését támogató ajánló levele.

Az adatlap, a felhívás és a jelöléssel (előterjesztéssel) kapcsolatos részletes tudnivalók a www.novofer.hu hon-
lapról letölthetők. A jelölést (előterjesztést) mind elektronikusan (alapitvany@novofer.hu), mind papíralapon (1112
Budapest, Hegyalja út 86.) be kell nyújtani. Az elektronikus és a papíralapú jelölés beküldési/postára adási határ-
ideje 2009. október 9.

Eredményhirdetés és díjátadás 2009. december 17-én lesz a Parlamentben. A beérkezett jelölések átvételéről a
jelölők, az elbírálás eredményéről a jelölők, a kitüntetést elnyerők esetén a jelölők, az ajánlók és a díjazott jelöltek
közvetlen értesítést is kapnak. A díjazottak személyét a díjátadást követően a Novofer Alapítvány honlapján és a
szaksajtóban is nyilvánosságra hozzuk.

További felvilágosítás kérhető:
Garay Tóth János, kuratóriumi elnöktől (30/900-4850) vagy Kosztolányi Tamás, titkártól (Fax: 319-8916, tel:
319-8913/21, 319-5111, e-mail: alapitvany@novofer.hu)

Pályázati felhívások
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Kármán Tódor-díj az oktatás és kutatás támogatóinak

Az oktatási és kulturális miniszter 10/2000. (VI. 8.) OM rendeletével a magyarországi oktatás, képzés, felnőttokta-
tás, tudományos kutatás érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért a gazdasági- és közélet szereplőinek elisme-
résére Kármán Tódor-díjat alapított.

A díjat olyan
- magánszemélyek (vagy közösségek) kaphatják, akik kiemelkedő támogatást nyújtanak a tanulóknak, hallgatóknak,

oktatóknak és oktatási intézményeknek vagy
- jogi személyek (intézmények, vállalkozások, alapítványok) kaphatják, amelyek szoros együttműködés keretében

jelentős támogatással (pl. ösztöndíj rendszerek létrehozása, kétoldalú együttműködések keretében, tudásközpon-
tok, kooperációs kutató központok támogatása stb.) közreműködnek az oktatási intézmények kutatási, oktatási
munkájában.

A díjra pályázni lehet vagy az oktatási és kutatási intézmények, ill. az oktatásban és kutatásban résztvevő személyek
tehetnek indokolással javaslatot. Évente maximum öt díj adományozható, amelyet az oktatási miniszter ünnepélyes
körülmények között ad át. A díjjal oklevél és plakett jár.

A díjazásra szóló pályázatoknak vagy javaslatoknak tartalmaznia kell, hogy milyen a támogatás vagy az együttműkö-
dés szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, valamint azoknak együttes értéke. A pályázatokat vagy javaslatokat
(maximum 3 oldal) 2009. október 15-ig lehet eljuttatni az Oktatási és Kulturális Minisztérium Társadalmi és Civil
Kapcsolatok Titkárságára (1055 Budapest, Szalay utca 10-14.).

További információ: Szigeti Katalin, oktatási kitüntetési referens, tel.: 473-7423

„Innovációt támogató tanácsadói (coaching)” szolgáltatás elnyerése

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával
pályázatot hirdet „Innovációt támogató tanácsadói (coaching)” szolgáltatás elnyerésére. melynek lényege, hogy a
NORRIA - Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség szolgáltatásainak igénybevételével a pályázók segít-
séget kaphatnak:
- regionális innovációs hálózatba való bekapcsolódás elősegítésében,
- kutatási és fejlesztési információs rendszerek működtetésében (hazai és nemzetközi adatbázisok elérésében),

információs, és egyéb innovációs szolgáltatások nyújtásában,
- klasztermenedzsment tanácsadásban,
- forráskeresés elősegítésében,
- az innovációs tevékenységhez kapcsolódó pályázatok kialakításában,
- nemzetközi (FP7, CIP, stb.) pá lyázatírásban, pályázati lehetőségek keresésében,
- szakmai és civil szervezetekkel való együttműködésben, innovációs kiállítások, konferenciák szervezésében,
- hazai és külföldi partnerkeresésben, projektgenerálás és projektfejlesztés területein,
- tematikus és pályázati rendezvények szervezésében.

Pályázatot nyújthat be az Észak-magyarországi Régióban székhellyel, vagy telephellyel rendelkező mikro-, kis-, vagy
középvállalkozásnak minősülő gazdálkodó szervezet, kutató személy, vagy szervezet.

Pályázni olyan innovációs projekt ötlettel, vagy tevékenységgel lehet, amely alapja lehet új termék, technológia, szol-
gáltatás, eljárás, piaci bevezetés, kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how, technológiatranszfer megva-
lósításának.

A pályázatot az alábbiak szerint kell kidolgozni, és az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. A pályázó adatai

- név, cím
- telefon, fax, e-mail
- vezető neve, beosztása
- kontaktszemély neve, elérhetőségei
- dátum, pályázó aláírása

2. A pályázó rövid bemutatása (max. 1 old.)
3. Az innovatív tevékenység leírása (max. 2 old.)

A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a következő címre: NORRIA - Észak-Magyarországi Regio-
nális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft., 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. A borítékra kérjük ráírni:
„Innovációs Coaching pályázat”

Pályázati felhívások
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A HÍRLEVÉL MEGJELENTETÉSÉT A NEMZETI KUTATÁSI ÉS TECHNOLÓGIAI HIVATAL (NKTH) .TÁMOGATTA

Beadási határidő: 2009. október 16.
A beérkezett pályázatokat és az abban leírt üzleti információkat a teljes munkafolyamat során bizalmasan kezelik.

Megújuló energia, környezetipar területén tevékenykedő vállalkozások számára „Innovációt támogató tanácsadói
(coaching)” szolgáltatás elnyerése

Az Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség, a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával
pályázatot hirdet Megújuló energia, környezetipar területén tevékenykedő vállalkozások számára „Innovációt támoga-
tó tanácsadói (coaching)” szolgáltatás elnyerésére.

A pályázat célja, hogy a régióban tevékenykedő megújuló energia és a környezetipar területén tevékenykedő vállalko-
zásokat arra ösztönözze, hogy meglévő vagy fejlesztés alatt álló innovatív üzleti ötleteikre a figyelmet felhívja, a pro-
jektfejlesztést megvalósítása, elősegítse. Az „innovációt támogató tanácsadói (coaching)” szolgáltatás lényege, hogy
a NORRIA - Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség szolgáltatásainak igénybevételével a pályázók se-
gítséget kaphatnak saját tevékenységeik megvalósításában az alábbi területeken:
- környezeti menedzsment és ökoinnovációs projektek megvalósítása,
- hazai és külföldi partnerkeresés, projektgenerálás és projektfejlesztés a környezetipari tématerületeken,
- környezeti auditálás,
- öko-térképezés és környezeti teljesítményjavítás,
- ötlethez rendelt forráskeresés,
- regionális innovációs hálózatba való bekapcsolódás,
- környezetirányítási rendszer (EMAS, ISO14001) kiépítése.

Pályázatot nyújthatnak be az Észak-magyarországi Régióban megújuló energia és környezetipar területén tevékenyke-
dő vállalkozások. Pályázni olyan innovációs projekt ötlettel, vagy tevékenységgel lehet, amely alapja lehet új termék,
technológia, szolgáltatás, eljárás, piaci bevezetés, kutatás-fejlesztési eredmény, szabadalom, know-how, technológia-
transzfer megvalósításának.

A pályázatot az alábbiak szerint kell kidolgozni, és az alábbiakat kell tartalmaznia:
1. A pályázó adatai:

- név, cím
- telefon, fax, e-mail
- kontaktszemély neve, elérhetőségei
- dátum, pályázó aláírása

2. A pályázó rövid bemutatása (max. 1 old.)
3. Az innovatív tevékenység leírása (max. 2 old.)

A pályázatot személyesen, vagy postai úton kell benyújtani a következő címre:
NORRIA - Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Kft., 3525 Miskolc, Széchenyi
u. 107. A borítékra kérjük ráírni: „Innovációs Coaching pályázat - Energia”

Beadási határidő: 2009. október 16. A beérkezett pályázatokat és az abban leírt üzleti információkat a teljes mun-
kafolyamat során bizalmasan kezelik.


