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Tisztelt Magyar Innovációs Szövetség!

Tisztelt Elnök Úr!

Előzetes megbeszélésünk alapján ezúton is megerősítem, hogy örömmel vállalnám a Magyar Innovációs 
Szövetség újjáalakuló Kutatás-Fejlesztési Tagozatának vezetését. Úgy vélem, élve ezzel a lehetőséggel, 
alkalmam  nyílhat  a  Szövetség  munkájának  támogatására,  egyúttal  a  kutatás-fejlesztés,  innováció 
területén érdekelt, hazai középvállalati szektor képviseletére is.

Amint mellékelt  önéletrajzomból kitűnik, tudományos tevékenységem, és jelentős részben külföldön 
szerzett gyakorlati tapasztalataim mellett, 1991 óta irányítom a Direct-Line Kft. munkáját. A vállalat 
kezdetektől fogva jelentős kutatás-fejlesztési tevékenységet folytat, 2006-tól deklaráltan kutató-fejlesztő 
középvállalatként működik, jelenleg mintegy 70 fő megélhetését biztosítva.

A  hazai  innováció  területén  2010  óta  jelentős  közéleti  szerepet  vállalok.  A  Direct-Line  Kft. 
szervezésében  immár  harmadik  éve,  a  Nemzetgazdasági  Minisztérium fővédnöksége  alatt  kerülnek 
megszervezésre  innovációs  konferenciáink,  melyeken  a  hazai  k+f  szektor  meghatározó  szereplői 
vesznek részt. Kormányzati és társadalmi szervezetek felkérésére számos stratégiai anyag elkészítésében 
és  véleményezésében  vettem  részt.  Közéleti  tevékenységem  elismeréseként  meghívást  kaptam  a 
nemzetgazdasági  miniszter  által  életre  hívott  Innovációs  Tanácsadó  Testületbe,  ahol  markánsan 
képviseltem a hazai középvállalati szektor érdekeit.

Vállalatvezetőként fontosnak tartottam a hazai műszaki felsőoktatás támogatását. Ezen a területen elért 
eredményeimet  számos  hazai  és  nemzetközi  elismerés  jelzi,  ezek  közül  kiemelkedőnek  tekintem a 
három  hazai  műszaki  egyetem  ajánlására  2012-ben  cégünknek  ítélt  Kármán  Tódor-díjat,  de 
elismerésként  tekintek  arra  is,  hogy  a  Budapesti  Műszaki-  és  Gazdaságtudományi  Egyetem 
Gépészmérnöki Karának kihelyezett Termék- és technológia fejlesztő laboratóriuma a Direct-Line Kft. 
központjában működik. Az innováció területén szerzett tapasztalataimat az Egyetem óraadó tanáraként 
önálló tantárgy keretein belül osztom meg az érdeklődő hallgatókkal.

A hazai innováció egyik legnagyobb hibájának az innovációs lánc szakadozottságát tartom. A probléma 
megoldása  érdekében,  a  Szövetség  Kutatás-Fejlesztési  Tagozatának  vezetőjeként   legfontosabb 
feladatnak  annak  a  párbeszédnek  az  elindítását  látom,  amely  az  akadémiai-,  egyetemi-  és  vállalati 
szektor közötti együttműködések megteremtését jelentheti. 

További fontos cél olyan gazdasági szabályozási környezet megteremtése, amely kiszámítható módon, 
stabilan  és  hosszútávon  teremt  innovációbarát  környezetet,  s  amely  a  vállalatok  kutatás-fejlesztési 
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aktivitásának emelkedését eredményezi. Ennek érdekében aktív szereplője kívánok lenni az innovációért 
felelős minisztériummal folytatott egyeztetéseknek.

Munkám során munkatársaim megfontolt, előretekintő, ugyanakkor célratörő vezetőnek ismertek meg. 
A Kutatás-Fejlesztési Tagozat vezetőjeként is vállalatvezetői tapasztalataimat, szemléletemet kívánom 
továbbvinni, remélhetőleg új lendületet adva ezzel a Magyar Innovációs Szövetség tevékenységének is.

Dunaharaszti, 2013. június 19.

dr. Reith János
ügyvezető igazgató
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