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Megosztás 5

Palkovics László avatta be a titokba az erre fogékony közönséget Szegeden.

A magyar exportban az unión belül – még Németországot is megelőzve – a legmagasabb a
high tech hozzáadott érték – mondta Palkovics László a Szegedi Tudományegyetem
Innovációs hét – 2018 című rendezvényén tartott előadásán. Az e termékek előállításához
szükséges struktúrák rendelkezésre állnak a nagyvállalatoknál és a beszállítóknál is, ami
cáfolja a felvetéseket, amelyek szerint “összeszerelő országgá” váltunk volna – jelentette ki a
politikus.

Azt mondta: a multinacionális cégek egyre
nagyobb mértékben helyeznek
Magyarországra kutatási tevékenységet, erre
a tudásra lehet építeni. A kormány feladata e
nagyvállalatok összekapcsolása a hazai kis- és
közepes vállalkozásokkal és egyetemekkel.

A következő uniós költségvetési ciklusban az innováció első helyen szerepel a legfontosabb
feladatok között, lényegesen növekednek majd az erre a célra jutó források. Ezek
hasznosításához erős hazai és nemzetközi együttműködésre lesz szükség – hangsúlyozta a
politikus.

Palkovics László szerint meg kell határozni, hogy az ország miben erős, és fókuszálni kell a
források felhasználását, ugyanakkor nem szabad elfelejteni a kisebb területek finanszírozását
sem.

FRISS NÉPSZE

A T-modell 
emlékeztek

HÍRZÓNA 20

Beismerő va
gyermekgyi

HÍRZÓNA 20

Félmeztelen
pünkösdi ki

KULTÚRA 20

Dörgött, vill
Szegeden- é

METEOR 201

A magyar k
felújított kö
Gyimesbükk

HÍRZÓNA 20

POLITIKA KÖZÉLET HÍRZÓNA SZÓRAKOZÁS SPORT KÖZÖSSÉG

https://szegedma.hu/rovat/gazdasag
https://szegedma.hu/author/rothbalazs
https://szegedma.hu/2018/05/elarultak-mire-lehet-majd-a-legtobb-penzt-megszerezni-mostanaban
mailto:?subject=El%C3%A1rult%C3%A1k,%20mire%20lehet%20majd%20a%20legt%C3%B6bb%20p%C3%A9nzt%20megszerezni%20mostan%C3%A1ban&BODY=I%20found%20this%20article%20interesting%20and%20thought%20of%20sharing%20it%20with%20you.%20Check%20it%20out:%20https://szegedma.hu/2018/05/elarultak-mire-lehet-majd-a-legtobb-penzt-megszerezni-mostanaban
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?kid_directed_site=0&sdk=joey&u=https%3A%2F%2Fszegedma.hu%2F2018%2F05%2Felarultak-mire-lehet-majd-a-legtobb-penzt-megszerezni-mostanaban&display=popup&ref=plugin&src=share_button
https://szegedma.hu/2018/05/a-t-modell-atyjara-galamb-jozsefre-emlekeztek-makon
https://szegedma.hu/2018/05/beismero-vallomast-tett-a-solyi-gyermekgyilkossag-gyanusitottja
https://szegedma.hu/2018/05/felmeztelen-fiatalok-versenyeztek-a-punkosdi-kiraly-cimert
https://szegedma.hu/2018/05/dorog-villamlik-es-esik-szegeden
https://szegedma.hu/2018/05/a-magyar-kormany-tamogatasaval-felujitott-kozossegi-hazat-avattak-gyimesbukkon
https://szegedma.hu/rovat/politika
https://szegedma.hu/rovat/kozelet
https://szegedma.hu/rovat/hirzona
https://szegedma.hu/rovat/szorakozas
https://szegedma.hu/rovat/sport
https://szegedma.hu/rovat/kozosseg
https://szegedma.hu/


2018. 05. 22. Elárulták, mire lehet majd a legtöbb pénzt megszerezni mostanában – Szeged Ma – tények és vélemények

https://szegedma.hu/2018/05/elarultak-mire-lehet-majd-a-legtobb-penzt-megszerezni-mostanaban 2/4

HASONLÓ TÉMÁK:

Kommentek

A miniszterjelölt feladatként említette az
oktatói-kutatói jövedelmek rendezését. Az
erre vonatkozó előterjesztés újra a kormány
elé kerül – tette hozzá. Kitért arra is, hogy a
kutatás-fejlesztési folyamatot az egyetemek
köré kell építeni.

A Szegeden az ELI-ALPS lézeres kutatóközpont szomszédságában épülő tudományos-
innovációs park koncepciója más városokban – Pécsett, Zalaegerszegen, Győrben,
Debrecenben és Miskolcon – is alkalmazható – mondta Palkovics László, hozzátéve, az
elképzelés egyaránt épít az ott működő egyetemekre, igényli az innovatív vállalkozások
részvételét, valamint az induláshoz az állam támogatását.
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Kétéves mélyponton idei legalacsonyabb árfolyamát érte el a forint hétfőn az euróval
szemben.  Kommentek
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