Kérdések

M3M0001
A magyar K+F-ráfordításnak hány %-a származik már nemzetközi forrásokból? (7.o.)
10 %-a
40%
25%

M3M0002
Milyen példát követett a kormányzat 2009-ben, amikor több egyetemet kutató-elitegyetemmé
minısített? (9.o.)
Amerikai
Német
Francia

M3M0003
Az alábbiak közül melyek képezik legtöbbször az ún. kiválósági központok alapját? (9.o.)
vállakozások
egyetemek, kutatóközpontok
alapítványok

M3M0004
A következı szervezetek közül melyik a kormány kutatás-fejlesztésért és technológiai innovációért
felelıs szerve? (10.o.)
NIH
NFÜ
Vinnova

M3M0005
Hány kockázatitıke-társaság mőködik a magyar piacon? (11.o.)
1
50
25-30

M3M0006
Melyik az egyik legrégebben tevékenykedı, a szellemi tulajdonjogok védelmével foglalkozó cég
hazánkban? (12.o.)
Laser Consult Mőszaki, Tudományos és Gazdasági Tanácsadó Kft.
Danubia Szabadalmi Jogi Iroda és Kft.
Innotech Mőegyetemi Innovációs Park Kft.

M3M0007
Az alábbiak közül melyik szakmai szövetségre igaz a következı megállapítás? (13.o.)
„…mint szakmai és munkaadói érdekvédelmi szervezet, tevékenységének középpontjában –
tagvállalatainak célkitőzéseivel egyezıen – az innováció gazdaságélénkítı szerepe áll.”

Informatikai Vállalkozások Szövetsége (IVSz)
Magyar Innovációs Szövetség (MISZ)
Vállalkozói Inkubátorok Szövetsége

M3M0008
Mely európai régiók közé tartozik a fıvárost is magába foglaló Közép-magyarországi régió (KMR)?
(14.o.)
a közepesen fejlett innovációs kapacitással rendelkezı európai régiók közé
a fejlett innovációs kapacitással rendelkezı európai régiók közé
az erısen lemaradó térségek közé

M3M0009
Az alábbiak közül melyik válasz illik a kipontozott rész helyére? (15.o.)
A kormány 2004-ben NKTH-pályázat útján hozta létre a regionális innovációs ügynökségeket (RIÜ),
azzal a céllal, hogy ……………..
a régiók innovációs intézményrendszerét fejlessze.
elımozdítsa a csúcstechnológiát képviselı cégek és K+F-bázisaik magyarországi letelepedését.
erısítse a felsıoktatási intézmények és a régiók gazdasági szereplıi közötti sokrétő kapcsolatokat.

M3M00010
A következık közül melyik nem illik a sorba? (16.o. – melyik nem tartozik a klaszter 7 meghatározó
jellemzıi közé?)
kritikus tömeg
földrajzi koncentráció
versenyképességi pólus
specializáció

M3M00011
Az európai kontinensen az 1980-as évektıl kezdve melyik országban fejlıdtek a legdinamikusabban a
tudásparkok? (19.o.)
Franciaország
Németország
Finnország

M3M00012
Az alábbiak közül melyik kifejezés nem illik a sorba? (24.o.)
technológiafinanszírozás
segítségnyújtás
vállalatfejlesztés
társfinanszírozás

