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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI
Dél-alföldi Innovációs Díj 2011. évi Pályázati kiírása
A Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Területi Bizottságának elnöksége együttműködve
a régió három kereskedelmi és ipari kamarájával (Bács-Kiskun, Békés, Csongrád Megye
Kereskedelmi és Iparkamarái) és a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú
Egyesülettel idén is pályázatot hirdet a Dél-alföldi Régióban a vállalkozások, valamint a
feltalálók által a három megye területén létrejött szellemi alkotások elismerése és az
innovációs tevékenység, illetve a technológiai transzfer támogatása érdekében.
Pályázni lehet bármely (a) új, (b) saját feltalálói tevékenységen alapuló, (c) iparilag
alkalmazható és (d) piacképes megoldást tartalmazó innovációs eredménnyel.
A fent nevezett szervezetek képviselőiből álló szakmai kuratórium innovációs díjjal
jutalmazza a három megye területéről a Szegedi Akadémiai Bizottsághoz 2011. szeptember
30.-ig beérkezett pályamunkákat. Az elbírálás határideje 2011. október 30. Az eredmények
kihirdetésére, a díjazott pályamunkák szakmai bemutatására 2011. november első hetében a
Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából, a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában (6720
Szeged, Somogyi u. 7.) kerül sor.
A kuratórium döntéseinek előkészítését BIOPOLISZ Szegedi Innovációs Szolgáltató Kft.
szakmai tanácsaival segíti.
A pályázattal kapcsolatos információk az MTA SZAB honlapján megtalálhatók:
http://www2.u-szeged.hu/szab/palyazatok/2011-evi-del-alfoeldi-innovacios-dij
"2011. évi Dél-alföldi Innovációs Díj" pályázati felhívás és útmutató

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
Logisztikai központ épül a kecskeméti Mercedes gyár mellett
SzegedMa, 2011. augusztus 2.
A tervek szerint két éven belül 200 új munkahelyet teremt az a logisztikai központ, amelyet
zöldmezős beruházás keretében a kecskeméti Mercedes gyár tőszomszédságában valósít meg
a MAPI Zrt. és a Duvenbeck IMMO Logisztikai Kft.
Bővebben
Biomassza-erőművet tervez Ásotthalom
Délmagyarország, 2011. augusztus 10.
Ásotthalom - Egy év múlva akár már működhet is az az ásotthalmi biomassza-erőmű, amit 1,5
milliárd forintból építene az önkormányzat. Elsősorban az intézményeiket fűtenék vele, hogy
spóroljanak.
Bővebben
Megkezdődött a próbaüzem a szarvasi biogázerőműben
Zöldtech, 2011. augusztus 17.
A létesítmény a mérete alapján egyike a tíz legnagyobb biogázerőműnek Európában.
Megkezdte a próbaüzemet az Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft. erőműve, amely
a legnagyobb magyarországi biogázerőmű. A 4,2 megawatt teljesítményű szarvasi létesítmény
megépítése több mint négymilliárd forintba került. Az erőmű egy 18-20 ezer lakosú város
teljes energiaellátására alkalmas.
Bővebben

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI
A DARFÜ Dél-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség pályázati roadshow
A DARFÜ Nonprofit Kft. pályázati roadshowt indít "Az Új Széchenyi Terv
turizmusfejlesztési pályázati lehetőségei a Dél-alföldi régióban" címmel Csongrád, Békés és
Bács-Kiskun megyében.
Csongrád megye
Időpont: 2011. augusztus 29. (hétfő) 10:00
Helyszín: Best Western Hotel Ginkgo Sas**** (Hódmezővásárhely, Zrínyi u. 2.)
Bács-Kiskun megye
Időpont: 2011. augusztus 30. (kedd) 10:00
Helyszín: Hotel Három Gúnár **** Rendezvényház (Batthyány u. 1-7. –Festő u. sarok)
Békés megye
Időpont: 2011. augusztus 31. (szerda) 10:00
Helyszín: Békési Szilvapálinka Centrum (Békés, Ady Endre u. 1.)
A rendezvény részleteit a mellékelt meghívó tartalmazza.
Meghívó
IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Az Új Széchenyi Terv keretében a hátrányos helyzetűek foglalkoztatását segíti a
kormány
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 21.
Az Új Széchenyi Terv kiemelt programjának célcsoportja elsősorban a pályakezdők, az
alacsony iskolai végzettségűek, az 50 év feletti korosztály, a GYES-ről, GYED-ről, ápolási
díjról visszatérők és a tartós munkanélküliek. A felhasznált összeg legalább 15%-át a roma
lakosság megsegítésére fordítja a kormány együttműködésben az Országos Cigány
Önkormányzattal.
Bővebben
Molnár Ágnes: Napról napra növekszik az Új Széchenyi Terv keretében beadott
pályázatok száma
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 22.
Az Új Széchenyi Terv felhívásaira már 5500 pályázatot nyújtottak be, amelyek kapcsán 720
milliárd forint forrásigény érkezett be. Az emberek megtalálták a számításaikat az Új
Széchenyi Terv pályázataiban: a lehetőséget, hogy a fejlesztéseikhez forrást találjanak.
Bővebben

„Innováció 1990-2010” című jubileumi kiadvány
Magyar Innovációs Szövetség, 2011. július 25.
A 20 éves Magyar Innovációs Szövetség megjelentette jubileumi könyvét "Innováció 19902010" címmel, mely egy reprezentatív, sok képpel, grafikonnal illusztrált kiadvány. A könyv
üzenete többek között, hogy Magyarországon - a nehézségek ellenére is - végeznek sikeres,
innovációs tevékenységet. A 110 oldalas kiadvány összefoglalja a Szövetség elmúlt húsz éves
tevékenységét, eredményeit, ill. felsorolja tagszervezeteit.
"Innováció 1990-2010" című jubileumi könyv
Középszerű az EU innovációs teljesítménye
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 25.
Egy friss innovációs összeállítás szerint az EU mindent összevetve meglehetősen
középszerűen teljesít, bár a tagállamok közül kiemelkedik Finnország és Svédország
teljesítménye. Magyarországnak is bőven van még behoznivalója.
Bővebben
Szemléletváltás kell a magyar IT-fejlesztéseknél
Informatika és Tudomány, 2011. július 25.
Általános szemléletváltásra van szükség Magyarországon ahhoz, hogy az infokommunikációs
(ikt) szektorban "beinduljon" az innovációs körforgás.
Bővebben
A pályázati részvételt növelné az új kutatási keretprogram
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 25.
Ősszel mutatja be az Európai Bizottság a 2014-2020 közötti kutatási keretprogramját –
jelentette be az innovációért felelős biztos a lengyelországi Szopotban, a versenyképességi
miniszterek informális ülésén. Máire Geoghegan-Quinn elmondta, 2007-hez képest 2020-ra
megduplázódik a K+F-re fordítható uniós források összege.
Bővebben
Folytatódik az Új Széchenyi Terv végrehajtása
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 27.
A Lakóépületek és környezetük felújításának támogatása keretében 153 pályázat kapott
támogatást a 2011. július 11-i döntés alapján, ezzel összesen 326 millió forint támogatást ítélt
meg a kormány az Egycsatornás gyűjtőkémények (termofor kémények) felújítására.
Bővebben

Geoff Tuff: Mennyire „forró” az ön következő innovációja?
Világgazdaság Online, 2011. július 27.
Ellenáll-e az innováció a konkurencia felől érkező piaci nyomásnak, illetve képes-e a többi
választási lehetőségnél nagyobb gazdasági értéket kínálni a vevőknek.
A követendő innovatív ötletek kiválasztása gyakran találgatásokban merül ki. A meglévő
menedzsmenteszközök újszerű felhasználásával azonban eredményesen felmérhető az
innovációban rejlő potenciál, két kulcsfontosságú dimenzió mentén: ellenáll-e a konkurencia
felől érkező piaci nyomásnak, illetve képes-e a többi választási lehetőségnél nagyobb
gazdasági értéket kínálni a vevőknek. Az alábbiakban bemutatjuk, hogyan működik mindez.
Bővebben
Felkerült a honlapra a Kombinált Hitel Garanciával eljárásban résztvevő hitelintézetek
listája
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 28.
Megjelent a Kombinált Hitel Garanciával eljárásban résztvevő hitelintézetek listája című
dokumentum.
Bővebben
KözOP - célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések megvalósítása uniós
támogatással
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. július 29.
A Közlekedésfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: KözOP) átfogó stratégiai
céljainak megvalósulása érdekében (elérhetőség, közlekedésbiztonság javítása, közösségi
közlekedés vonzóvá tétele, környezetbarát közlekedés kialakítása) irányító hatóságunk több
program-, projektjavaslatot dolgozott ki.
Bővebben
Az Új Széchenyi Terv pályázóinak kétharmada kis- és középvállalkozó
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. augusztus 3.
Molnár Ágnes fejlesztéspolitikai koordinációért felelős államtitkár szerint az Új Széchenyi
Terv vállalkozásfejlesztési pályázatai iránt továbbra is kimagasló az érdeklődés, de egyre több
pályázat érkezik a Zöldgazdaság- és a Közlekedésfejlesztési Programra is.
Bővebben

Újraszabályoznák a klaszterek működését
Vállalkozói negyed, 2011. augusztus 5.
Szabályozni kellene a vállalkozói hálózatokon (klasztereken) belüli együttműködés
követelményeit, mivel így érhető el, hogy egyre több hálózat nyerje el az akkreditált
innovációs klaszter címet, és hogy a vállalkozások sikeresen jelenjenek meg a külpiacokon közölte a Széchenyi Tőkealap-kezelő Zrt.
Bővebben
Tőkehiány mellett az önszabályozó környezet hiánya is hátráltatja az iparági innovációt
segítő klaszterek fejlődését
EuroAstra, 2011. augusztus 7.
A korábbi uniós pályázati támogatások nyomán erőteljesen nőtt a versenyképesség fokozására
és az innováció elősegítésére szerveződő vállalkozói hálózatok száma, ugyanakkor csak kis
részük jutott el eddig a kooperáció magas fokát jelző akkreditált innovációs klaszter címig. A
helyzet javításához szükség lenne a klasztereken belüli vállalati együttműködés
követelményeinek szabályozására - állapította meg a klaszter-tagvállalatok helyzetét
elemezve a Széchenyi Tőkebefektetési Alap kezelője.
Bővebben
A csúcsvállalatok a kutatás-fejlesztési beruházások évi 5 százalékos növekedésével
számolnak
EurActiv, 2011. augusztus 8.
Az Európai Bizottság vállalati szektorban megvalósuló K+F-finanszírozás tendenciákról szóló
éves felmérése igazolni látszik, hogy a gazdasági fellendülés és munkahelyteremtés kulcsa az
innováció. A legtöbbet beruházó csúcsvállalatok a tavalyi elvárások kétszeresére emelték
beruházási várakozásaikat a 2011 és 2013 közötti időszakra.
Bővebben

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
Gábor Dénes-díj jelölési felhívás 2011
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 érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek
vezetőit továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy az évente
meghirdetett belföldi GÁBOR DÉNES DÍJ-ra jelöljék azokat az általuk szakmailag ismert,
kreatív, innovatív, magyar állampolgársággal rendelkező, jelenleg is tevékeny, az innovációt
aktívan művelő (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik
valamely gazdasági társaságban vagy oktatási, kutatási intézményben:
• kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak,
• jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét tudományos és/vagy
műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
• megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a
környezeti értékek megőrzéséhez,
• személyes alkotó közreműködésükkel jelentős mértékben járultak hozzá az
intézményüket elismerő, sikeres innovációs tevékenységhez.
Bővebben
Társadalmi Befektetések Díj
MAF Társadalmi Befektetések Díj a Magyar Adományozói Fórum által öt éve alapított
Legkiemelkedőbb Üzleti Adományozó Díj új alapokra fektetett és nevében is megújított
jogutóda, amely a hazai vállalatok társadalmi befektetési programjait olyan minőségi
szempontok alapján értékeli, mint a partnerség, a hatás és az innováció.
Bővebben
2011. évi Kármán Tódor-díj az oktatás és kutatás támogatóinak
Az oktatási miniszter 10/2000. (VI. 8.) OM rendeletével a magyarországi közoktatás,
felsőoktatás és tudományos kutatás támogatása érdekében végzett kiemelkedő tevékenységért
a gazdasági- és közélet szereplőinek elismerésére Kármán Tódor-díjat alapított.
A díjat olyan természetes személyek, közösségek vagy jogi személyek (intézmények,
vállalkozások, alapítványok) kaphatják, akik kiemelkedő támogatást nyújtanak tanulóknak,
hallgatóknak, oktatóknak, és kutató- vagy oktatási intézményeknek.
A díjra pályázni lehet, vagy arra az oktatási intézmények, ill. az oktatásban és kutatásban részt
vevő természetes személyek tehetnek javaslatot. Olyan intézmények vagy magánszemélyek,
amelyek/akik az elmúlt öt évben Kármán Tódor-díjban részesültek, nem pályázhatnak.
Évente maximum öt díj adományozható, amelyet a nemzeti erőforrás miniszter ünnepélyes
körülmények között ad át. A díjjal oklevél és plakett jár.

A díjazásra szóló pályázatoknak vagy javaslatoknak tartalmazniuk kell, hogy mi a támogatás
vagy az együttműködés szakmai tartalma, jellege, célja és eszközei, eredményei, valamint
mennyi a támogatás pénzben kifejezhető értéke, továbbá az ajánlást vagy ajánlásokat.
A pályázatokat vagy javaslatokat (maximum 3 oldal) 2011. október 17-ig kell eljuttatni a
Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárságára (1055 Budapest, Szalay
utca 10-14.).
További információ: Szigeti Katalin oktatási kitüntetési referens, tel.: + (36) 1/795-4423.
Pályázati Felhívás Észak-Alföldi Innovációs Díj elnyerésére
2011-ben ismét kiírásra kerül az Észak-Alföldi Innovációs Díj. A pályázatot az MTA
Debreceni Területi Bizottsága (MTA DAB), a Hajdú-Bihar, a Szabolcs-Szatmár-Bereg, a
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint az INNOVA ÉszakAlföld Regionális Fejlesztési és Innovációs Ügynökség közösen hirdeti meg a kiemelkedő
innovációs eredményt felmutató vállalkozások számára.
Az Észak-Alföldi Innovációs Díj célja a nemzeti szinten vagy Észak-Alföldön kiemelkedő
eredménnyel járó
termékfejlesztést,
technológiafejlesztést,
informatikai rendszerfejlesztést,
szolgáltatásfejlesztést
célzó tevékenység, valamint kimagasló gazdasági teljesítmény elismerése. A díjat az elmúlt
évben a régió három megyéjéből három különböző tevékenységi területen működő vállalat
nyerte el, igazolva ezzel az Észak-Alföldi régió innovációs potenciáljának sokszínűségét.
Pályázat benyújtásának határideje: 2011. október 5. (szerda) 14:00
Az Észak-Alföldi Innovációs Díj megyénként (Szabolcs-Szatmár-Bereg, Jász-NagykunSzolnok és Hajdú-Bihar) kerül átadásra. A pályázat eredményét az MTA DAB elnöke és a
kamarák elnökei valamint az INNOVA ügyvezető igazgatója közösen hirdetik ki az
Innovációs Díj (kisplasztika és oklevél) átadásával, a Magyar Tudomány Napja alkalmából
szervezett konferencián 2011. november 7-én. Emellett az INNOVA megjelenési lehetőséget
biztosít a díjazottaknak egy országos lapban.
Pályázni lehet az elmúlt három évben végrehajtott sikeres innováció leírásának benyújtásával,
képi, mozgóképi, illetve egyéb vizuális ismertetéssel kiegészített anyag beadásával. A
részletes formai követelményeket a pályázati útmutató tartalmazza, mely innen tölthető le.
További információ:
Ökrös Fruzsina
Tel: 06 30 986 8015;
E-mail: fruzsina.okros@eszak-alfold.hu

Felhívás Fiatal Mérnök Díjra
A Tartószerkezeti Tagozat Fiatal Statikus Szakosztálya (FiSt) életre hívta a Fiatal Mérnök
Díjat, amellyel a fiatal, tehetséges, alkotó mérnökök munkásságára kívánja a szakma
figyelmét felhívni. A díj nyertese a jelentős erkölcsi elismerés mellett tárgyi jutalomban
részesül.
A pályázatok beérkezésének határideje: 2011. szeptember 30. (péntek) 20:00
Bővebben
Tájékoztató a 2011. július 30-ig benyújtott projektek innovációs feltételeiről
OrientPress Hírügynökség, 2011. augusztus 1.
Annak érdekében, hogy a 2011. július 30-i értékelési határnapig benyújtott, azonban még
értékelésre nem került pályázatokat, ne érje hátrányosan a Pályázati felhívás F.1.2 fejezet
(Kiválasztási kritériumok) Innovációs potenciált vizsgáló 8. pontjának változása, lehetőséget
biztosítanak a Projekt adatlap utólagos módosítására-közölte a Nemzeti Fejlesztési
Ügynökség.
Bővebben
Társadalmi egyeztetésen a civil szervezeteknek szolgáltató szervezetek támogatására
kiírandó pályázatok
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. augusztus 10.
A konstrukciók közvetlen célja a szociális vagy gyermekvédelmi, gyermekjóléti területen
szolgáltatásokat nyújtó formalizált civil szervezetek fejlesztése, megerősítése, működésének
stabilizálása, ezáltal képessé tétele a változó környezetben való helytállásra, szolgáltatásaik
minőségének javítására.
Bővebben

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK
Pályázati felhívások és díjpályázat: Hetedik Kutatási Keretprogram
Megjelentek a kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs tevékenységekre vonatkozó
hetedik keretprogram (2007–2013) „Együttműködés”, „Ötletek”, „Emberek” és
„Kapacitások” egyedi programjához kapcsolódó 2011. és 2012. évi munkaprogramok alapján
közzétett pályázati felhívások és díjpályázat.
A pályázati felhívások és díjpályázat a 2011. július 19-i C(2011) 4961, a 2011. július 19-i
C(2011) 5033, a 2011. július 19-i C(2011) 5068 és a 2011. július 19-i C(2011) 5023 bizottsági
határozattal elfogadott munkaprogramokhoz kapcsolódnak.
A pályázati felhívások és a díjpályázat részletei, a munkaprogramok és a pályázókat a
pályázatok benyújtásának módjáról tájékoztató útmutatás az Európai Bizottság internetes
oldalán olvasható
Bővebben
EU-díj női innovátoroknak
A női innovátorok EU-díját, három női vállalkozó kaphatja meg, akik a pályájuk során a
kutatási és innovációs keretprogram (FP), illetve a versenyképességi és innovációs
keretprogram (CIP) kedvezményezettjeiként végezték munkájukat egy általuk alapított
vállalatban, melyet 2009. január 1-e előtt hoztak létre. Pályázni innovatív vállalati
tevékenységekkel lehet, az üzleti élet bármely területéről.
A 100 000 eurós első díj, az 50 000 eurós második és a 25 000 eurós harmadik díjért három
fordulós pályázaton kell részt venni:
személyes adatok feltöltése,
a cégjegyzék szkennelt változatát kell felölteni, és azt a hivatalos papírt, mely igazolja,
hogy a vállalat, amelynél dolgozik kapott vagy kap támogatást valamelyik
keretprogramon belül,
az eredmények bemutatása a bírálók fele.
Jelentkezni:
http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?section=womeninnovators linken lehet.
A pályázat beadási határideje 2011. szeptember 20.
A díjátadó ünnepségre 2011. december 5-én, Brüsszelben, az Európai Bizottságban kerül sor.
Bővebb információ: telefon: 0032 483 506 825, e-mail: rtd-women-innovators@ec.europa.eu.

Start-up Chile
A Start-up Chile, a chilei kormány úttörő kezdeményezése, és fő célja, hogy Chilébe vonzza
az innovatív szellemű, globális gondolkodásmóddal rendelkező fiatal tehetségeket a világ
minden tájáról.
Az egyetlen követelmény a jelentkezéshez egy kiváló üzleti ötlet.
2011 folyamán a Start-Up Chile 300 projektet támogat és ez a szám 2014-ig 1000-re nő.
Minden projektet 40 000 dollárral jutalmaznak és egy 24 hetes üzleti és mentori képzést
biztosítanak számukra, Santiagoban.
2010-ben a világ különböző részeiről 23 projekt nyerte el a támogatást és a képzési
lehetőséget, melyet a Szilícium-völgyből érkezett szakemberek és a chilei innovációs fórumok
szakértői ítéltek oda a felvételi folyamatot követően.
A projektek sokféle területről kerülhetnek ki, többnyire technológia jellegű pályamunkák
érkeznek, de pályáztak e-kereskedelem, társadalmi törekvések megvalósítási ötletével és
design munkákkal is.
2011 következő beadási határideje: október 3.
Bővebb információ: Jorge Vidal magyarországi konzul, e-mail: conchile@embachile.hu, web:
www.startupchile.org.

VII. FELHÍVÁSOK
A felhívás rovatot azért hoztuk létre, hogy helyet biztosítsunk minden innovációval
kapcsolatos közérdekű formációnak. Ha úgy gondolja, hogy rendelkezik olyan közlendővel,
amely beleillik a rovat tematikájába (Pl.: álláshirdetés, rendezvényre/képzésre való felhívás,
partnerkeresés stb.) kérem, küldje el e-mailben az alábbi címre: deme.erzsebet@darinno.hu

Felsőfokú iparjogvédelmi tanfolyam
Időpont: 2011. szeptember 8.
Helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. szeptember 8-án felsőfokú iparjogvédelmi
tanfolyamot indít az SZTNH székhelyén (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.).
Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján szervezett
tanfolyam során a hallgatók megismerkednek az iparjogvédelem gazdasági és jogi alapjaival,
az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, használati- és formatervezési
mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásaival, a szerzői- és versenyjoggal, a
vállalkozások iparjogvédelmi feladataival, az innováció-menedzsment fontosságával, bírósági
eljárással iparjogvédelmi ügyekben és perekben, valamint kutatási gyakorlatokat végeznek az
iparjogvédelmi adatbázisokban.

A tanfolyam 3 féléves, ill. 270 tanórás képzést foglal magában.
Díja 120 000 Ft/félév, jelentkezési határidő augusztus 19.
Bővebb információ az anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen, illetve a +36 (1) 474-5548-as
telefonszámon kérhető.
Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam
Időpont: 2011. szeptember 27.
Helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2011. szeptember 27-én középfokú iparjogvédelmi
tanfolyamot indít az SZTNH székhelyén (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.).
A képzés során a résztvevők megismerkednek az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom,
védjegy, használati- és formatervezési mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásaival,
a vállalkozások iparjogvédelmi feladataival, az innováció-menedzsment fontosságával,
valamint kutatási gyakorlatokat végeznek az iparjogvédelmi adatbázisokban. A képzést a
2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet szabályozza.
Az előadások időpontjai: szeptember 27., október 4., 11., 18., 25., november 8., 15., 22. és 29.
A 60 tanórás képzés december 6-án írásbeli és szóbeli szakvizsgával zárul.
A tanfolyam díja 80 000 Ft, jelentkezési határidő szeptember 19.
Bővebb információ az anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen, illetve a +36 (1) 474-5548-as
telefonszámon kérhető.
Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam
Időpont: 2011. október 5-6.
Helyszín: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.)
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala a SEED Kisvállalkozás-fejlesztési Alapítvány
közreműködésével 2011. október 5-6. között alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít az
SZTNH székhelyén (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.).
Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján szervezett
tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe,
alapfokon rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire. Ezen belül
részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és
formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét.
A két napos, ill. 20 tanórás képzés október 12-én írásbeli vizsgával zárul és alapfokú
iparjogvédelmi képesítést tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.
A tanfolyam díja 30 000 Ft, jelentkezési határidő szeptember 30.
Bővebb információ az anna.szenczi@hipo.gov.hu e-mail címen, illetve a +36 (1) 474-5548-as
telefonszámon kérhető.

Környezettudatosság
Környezetbarát termékek – a vásárló szemével
SZEGEDma, 2011. július 21.
Az ember néhány éve-évtizede ébredt rá igazán, hogy szemérmetlenül kihasználja a
természetet, az általa adott lehetőségeket. Nagyjából ekkortól beszélünk környezetvédelemről,
a megmaradt természeti erőforrások, és a környezet egyensúlyának, egészségének
megóvásáról. Szakértőknek, környezetvédelmi aktivistáknak természetes fogalmakról,
magától értetődő megoldásokról van szó, ám a nagyobbik probléma maga az ember, a
fogyasztó, akinek elemi érdeke lenne a természet, a környezet megóvása, ha törődik az
eljövendő nemzedékek létfeltételeivel, de szokásaiban, génjeiben mégis a pazarlást, a
környezettel szembeni közönyt hordozza.
Bővebben
Komposztáljon!
Évente saját súlyunk tízszeresének megfelelő tömegű szemetet dobunk el. Az elszállított
szemét 60%-a lerakóba kerül, ahol a baktériumok metánt fejlesztenek, ami szintén erősen
üvegházhatású gáz. Az élelmiszerhulladék kétharmada komposztálható, így csökken a káros
gázkibocsátás, és a komposztból táplálékhoz jutnak növényei.

