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20 ÉVES A MAGYAR INNOVÁCIÓS SZÖVETSÉG

INTERJÚ DR. ANTOS LÁSZLÓVAL, A MAGYAR INNOVÁCIÓS 
SZÖVETSÉG ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓJÁVAL

A Magyar Innovációs Szövetség idén ünnepli fennállásának huszadik évfordulóját. 
Ebből az alkalomból beszélgettünk a Szövetség székhelyén 

dr. Antos László ügyvezető igazgatóval.

Húszéves a Magyar Innovációs Szövetség. Kik és milyen céllal alapították?

A Magyar Innovációs Szövetség tevékenységének középpontjában az innováció gazdaság-
élénkítő szerepe áll.

A Szövetséget harminc cég alapította 1990-ben, most háromszáztizenegynél tartunk, te-
hát húsz év alatt megtízszereződött a létszám. Tagjaink az innováció területén működő kis-, 
közép- és nagyvállalkozások, kutatóintézetek, egyetemek, szabadalmi ügyvivői irodák, 
nonprofit szervezetek, alapítványok, üzleti angyal közvetítő cégek, technológiatranszfer 
társaságok – minden olyan szereplő, amely az innovációs folyamatban részt vesz. Mi eze-
ket a szereplőket úgymond egy asztal köré ültettük részben képletesen, részben valóságo-
san is. Segíteni szeretnénk a szellemi termékek létrehozását, elterjesztését, illetve átadását, 
átvételét és gyakorlati hasznosítását annak érdekében, hogy a vállalatok és velük a magyar 
gazdaság teljesítménye, jövedelemtermelő képessége növekedjen, az innováció segítségé-
vel felgyorsuljon a modernizáció, és ennek eredményeképpen a gazdasági fejlődés.

Az Innovációs Szövetséget nem ágazati, hanem horizontális szervezetként definiáljuk 
és látjuk, mivel véleményünk szerint a gazdaság minden területén szükség van innovációra. 
Az ilyen típusú társadalmi szervezet Európában egyedüli.

Az elmúlt húsz évre való tekintettel készítettünk egy reprezentatív könyvet, amely ösz-
szefoglalja az elmúlt évek tevékenységét mind a szakmai és munkaadói érdekvédelmi terü-
leten, mind az innovációt népszerűsítő rendezvényeink, pályázataink tekintetében.

Miből áll a szakmai és munkaadói érdekvédelmi tevékenységük?

Szövetségünk közreműködik abban, hogy a tagvállalatok szakmai, gazdasági érdekképvi-
selete hatékony legyen, növekedjen Magyarországon a létrehozott és hasznosított szellemi 
termékek száma, értéke.

Ugyancsak fontos, hogy ösztönző legyen az innovációs eredmények létrehozásának fi-
nanszírozási rendszere, valamint hogy a jogi szabályozás támogassa, védje az innovációs 
eredmények létrehozóit, hasznosítóit, és a kiemelkedő innovációs teljesítmények széles 
körű elismertséget kapjanak.

Képviselőink, tisztségviselőink, szakértőink jelen vannak különböző szakmai bizott-
ságokban – például a Magyar Akkreditációs Bizottságban, Nemzeti Kutatási, Innovációs 
és Tudománypolitikai Tanácsban, a Versenyképességi Tanácsban, különböző díjbizottsá-
gokban –, így közvetlenül is próbáljuk tagvállalataink érdekeit, a Szövetség véleményét 
képviselni.
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Mi általában reagálni, véleményezni szoktunk, például nagyon sok esetben keresnek 
meg minket különböző hatóságok, hogy adjunk szakmai állásfoglalást, akár a Nemzeti Fej-
lesztési Ügynökség, akár a Gazdasági Minisztérium vagy a Szellemi Tulajdon Nemzeti 
Hivatala. Bizonyos szempontból mi vagyunk az „innovációs közvélemény”.

Rendszeresen tartunk előadásokat országos szakmai rendezvényeken, konferenciákon, 
ápoljuk a kapcsolatot a szaksajtóval, illetve elemző és kiadói tevékenységet is végeztünk 
az elmúlt húsz évben.

Tisztségviselőink önkéntesek, tehát társadalmi munkában vállalják az elnökségi vagy 
választmányi tagságot. Ebben az értelemben mi egy klasszikus egyesület vagyunk, a tagok 
vannak az egyesületért.

Másik fő tevékenységük az innováció népszerűsítését elősegítő rendezvények, akciók.

Világprobléma és egyben európai szintű kérdés is, hogy egyre kevesebben érdeklődnek a 
természettudományi és műszaki területek iránt.

A Szövetség által létrehozott Magyar Innovációs Alapítvány – a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Nemzeti Innovációs Hivatallal, a 
Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalával és az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen – 
tizenkilencedik alkalommal tette közzé a Magyar Innovációs Nagydíj pályázatot. A díjat az 
a Magyarországon bejegyzett társaság kapja, amely a kiírást megelőző évben nagy jelentő-
ségű innovációt valósított meg és ennek révén kiemelkedő hasznot ért el.

Az Innovációs Nagydíj mellett különböző minisztériumok, szervezetek felajánlásával 
megjelentek más innovációs díjak is, így a kimagasló teljesítményeket jelenleg további hat 
kategóriában ismerik el. A mára több mint száz díjazottunk számára szerveztük a Magyar 
Innovációs Klubot, melynek fő célkitűzése, hogy segítse a magyar gazdaság európai integ-
rációjához szükséges hazai kutatás-fejlesztési, illetve innovációs feltételrendszer kialakítá-
sát, az innovációs szemlélet elterjesztését.

Fontos, hogy a fiatalok figyelmét is a tudomány, a technológia és a kutatás-fejlesztés terü-
letére irányítsák. Mit tesz a Szövetség ennek érdekében?

Jelentős tudománynépszerűsítő kezdeményezésünk a THE, azaz a Tudományos Hasznos 
Emberi Tehetségkutató és Tudománynépszerűsítő Program. Ennek keretében a tanév során 
minden héten látványos természettudományos kísérletekkel gazdagított előadásokkal, mű-
sorokkal látogatunk el egy-egy középiskolába.

Szintén a természettudományt népszerűsítő tevékenységhez kapcsolódva indítottuk el a 
Magyar Fulbright Egyesülettel és az Amerikai Egyesült Államok Nagykövetségével a Meet 
the Scientist programot, melynek célja a műszaki és természettudományok, illetve az ame-
rikai tanulmányi lehetőségek bemutatása korábbi Fulbright-ösztöndíjasok által.

A tudománynépszerűsítés mellett kiemelten fontosnak tartjuk a fiatal tehetségek felku-
tatását és a tehetséggondozást is. Nagy hagyományokkal rendelkezik az Ifjúsági Tudomá-
nyos és Innovációs Tehetségkutató Verseny. Tizenéves fiatalok, elsősorban középiskolások 
nevezhetnek kisebb önálló kutatási, fejlesztési, feltalálói munkákkal, bármilyen probléma 
tudományos szintű megoldására irányuló ötlettel, illetve javaslattal a természettudomá-
nyok (biológia, fizika, kémia, földrajz), a környezetvédelem, az informatika, a távközlés, a 
számítástechnika, a műszaki tudományok és a matematika területéről. Számos nemzetközi 
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versenyhez kapcsolódik ez a hazai megmérettetés, a legjobb fiatalok különböző európai, 
amerikai rendezvényekre juthatnak el.

Annak érdekében, hogy segíthessük díjazottaink szakmai előmenetelét, megkönnyít-
hessük érvényesülésüket, létrehoztuk a Magyar Fiatal Tudósok Társaságát, melynek célja 
különböző rendezvények szervezése, kiváló tudósok meghívása, hazai és nemzetközi inno-
vációs fórumokon, kiállításokon való részvétel támogatása. A díjazottak saját tapasztalataik 
továbbadásával beszámolhatnak egy-egy konkrét innovációs, tudományos terület gyakorla-
ti kérdéseiről, segíthetik az új versenyekre kiutazók felkészítését.

2006 óta minden évben meghirdetjük a csúcstechnológia területén a NOVATech.Com 
Innovációs Technológiai Üzleti Terv Versenyt, az USA-beli „Intel Berkeley Technology 
Entrepreneurship Challenge” program részeként, egyetemi hallgatók számára.

A tehetségkutatás, tehetséggondozás területén kitűnő teljesítményt nyújtó középiskolai 
tanárok elismerésére, támogatására hirdettük meg a Kontra György Innovációs Díjat.

A Szövetség által gesztorált Harsányi István-díjjal az innováció-menedzsment témakör-
ben íródott kiemelkedő színvonalú diplomatervek, PhD-disszertációk, illetve tudományos 
diákköri munkák készítőit ismerjük el.

Természetesen a dizájnt is az innováció részének tekintjük, háromszor hirdettünk pályá-
zatot dizájnereknek is, „Lépés a jövőbe” címmel.

Az Innoforum Hazai Szellemi Termék Börze lehetőséget adott a szellemi terméket, il-
letve a hasznosítással kapcsolatos szolgáltatást eladni és vásárolni szándékozó cégek, intéz-
mények, befektetők, vállalkozók, ügynökségek szervezett formában történő találkozására, 
személyes kapcsolatok kialakítására.

Hogyan változtak azok a trendek, folyamatok és feltételek, amelyekben ezeket a tevékenysé-
geket, funkciókat ki kellett fejteni?

Az alapszabályunkban leírt célkitűzések és feladatok a mai nap is megállják a helyüket, 
most is lehetne szervezetet alapítani ilyen céllal, ilyen feladatkörrel. Ebből egyrészt az kö-
vetkezik, hogy van még mit tenni, de azt is jelenti, hogy továbbra is abszolút aktuális do-
logról beszélünk.

A megalakulásunktól kezdve hangsúlyoztuk, hogy ennek a területnek is önálló központi 
irányításra van szüksége. Sikerként értékeljük azt, hogy 2003-ban és 2004-ben az ország-
gyűlés törvényt alkotott az innovációról. A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról 
szóló 2003. évi XC. törvényt és a Kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 
2004. évi CXXXIV. törvényt kidolgozása során többször véleményeztük.

Húsz évvel ezelőtt még én magam sem ismertem az innováció szót, így a gondolatkört 
sem. Mostanra már nagyon gyakran találkozunk ezzel a kifejezéssel, beszélnek, írnak róla. 
Nyilván olyan is használja, aki csak beszél róla, de nem tesz érte, vagy olyan, aki esetleg 
nem tudja, mit jelent pontosan. (Ezért is javasoltam nemrég a szakkifejezés magyarosítását 
az újdonságművelés szóra.)

Gazdasági értelemben azonban nincs akkora áttörő siker, mint kommunikációs szinten. 
Magyarországon például továbbra is feleannyi innovatív cég van, mint a hasonló méretű 
Ausztriában vagy Finnországban. Ez tulajdonképpen érthető, hiszen az innováció ott na-
gyobb múltra tekint vissza és a piacgazdaság is ott alakult ki hamarabb, csak kérdés az, 
hogy megkezdődött-e a felzárkózás. Tehát van mit tenni, de mi azt gondoljuk, hogy helyes 
úton járunk és megyünk tovább.

INTERJÚ DR. ANTOS LÁSZLÓVAL
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Figyelembe véve a változásokat, az új lehetőségeket és feltételeket mi a közeljövő legfonto-
sabb feladata?

Egy reális és fontos cél az Új Széchenyi Terv maximális kihasználása. Az Új Széchenyi 
Terv „Tudomány-Innováció” fejezetében – amelybe a Magyar Innovációs Szövetség állás-
foglalása is beépült – lényegében megfogalmazódott egy innovációs stratégia, amit követ-
het az ország. Ezen az úton kell elindulni. 
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THE MAIN OBJECTIVES AND ACTIVITIES OF THE 
HUNGARIAN ASSOCIATION FOR INNOVATION

The Hungarian Association for Innovation celebrated the twentieth anniversary 
of its foundation in 2010. This article is the summary of the interview with 

dr. László Antos managing director of the association.

The Association focuses its activities on the economy stimulating role of innovation. It 
was established by 30 organizations in 1990, in 2010 we have 311 members. Our member 
organizations include small, medium and large enterprises, research institutions, universities, 
patent agencies, non-profit organizations, foundations, business angel brokering firms, 
technology transfer associations – all kinds of organizations that take part in the innovation 
process. 

The Association intends to promote the creation, spread, transfer, adoption and the 
practical utilization of intellectual products in order to increase the performance and the 
income generating potential of the companies and the Hungarian economy. As a result of 
the innovation the modernization and development of the economy can be accelerated. The 
Association contributes to effective interest representation of the member companies, both 
from a professional and an economic point of view, increasing the number and value of 
intellectual products created and utilized in Hungary. 

It is also important that the financing system should be an incentive for creating 
innovative results and legal regulations should protect and support those who create and 
utilize the results of innovation. Outstanding innovative achievements should receive wide-
ranging recognition.

Our representatives, officers and experts actively take part in the work of professional 
organizations, such as the Hungarian Accreditation Committee, the National Innovation 
Office, the Competitiveness Council and in several prize committees, as a means of 
representing the interest of our members and the opinion of the Association.

Besides our analysing and publishing activity we hold presentations regularly at 
professional events, conferences and maintain good relationship with the press.

The Association has launched numerous actions and organized several events that 
promote innovation.

With the participation of ministries and other organizations, the Hungarian Innovation 
Foundation, which was established by the Association, announced the 19th Innovation 
Grand Prize in 2010. The prize is granted every year to a company that is registered in Hun-
gary and realized meaningful and very profitable innovation in the previous year.  

As a result of the support received from different ministries and organizations other 
innovation prizes have been launched beside the Innovation Grand Prize, so outstanding 
performances are honoured in six additional categories.  We have organized the Hungarian 
Innovation Club for our prize winners comprising more than one hundred organizations. 
The main objective of the club is promoting innovation-oriented attitude and facilitating 
the development of Hungarian research and innovation background, which is necessary to 
achieve the integration of Hungarian economy into the European system.   
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We have launched significant initiatives and programmes with the aim of promoting 
science, technology, research and innovation among young people.

Beside promoting science it is a high priority for us to find and support talented young 
scientists. In order to facilitate the professional development and enhance the career of our 
prize winner scientists, we founded the Society for Hungarian Young Scientists. The main 
activity of the society is the organization of events, invitation of outstanding scientists and 
the support of participation in Hungarian and international innovation forums and fairs.

Our most important goal in the near future is making the best of the new economy-
facilitating programme of the Hungarian government called „The New Széchenyi 
Development Plan”. The Science and Innovation chapter of the Plan, which incorporates the 
viewpoint of the Association, contains the innovation strategy that Hungary must follow.


