
 

 

  

  

Tisztelt Partnerünk! 

 

Ezúton értesítjük, hogy megjelent a DA-RIÜ KhE. aktuális hírlevele, melyben a 

következőkről olvashat: 

 

I. Az Ügynökség hírei 

II. Régiós innovációs hírek 

III. Régió eseményei 

IV. Országos innovációs hírek 

V. Országos pályázati információk 

VI. Külföldi pályázati felhívások 

VII. Felhívások 

 

I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI 

 

Mérnök Színház szegedi bemutató előadás 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs 

Ügynökség Közhasznú Egyesületet 

regionális szervezetek hozták létre azzal a 

céllal, hogy tevékenységével 

hozzájáruljon a Dél-alföldi régió 

versenyképességének a növekedéséhez. A 

DA-RIÜ KhE. arra törekszik, hogy 

elősegítse a tudásalapú gazdaság 

innováció- és vállalkozásorientált 

fejlesztését, és összefogja, 

együttműködésre bátorítsa az innovációs 

folyamatban érdekelt szervezeteket. Az 

Egyesület kiemelt célkitűzései között 

szerepel az innováció-barát környezet 

kialakítása, a tudományos életpálya és 

az innovatív gondolkodás 

fontosságának tudatosítása már a 

középiskolás korosztály körében.  

A mérnöki-, a természettudományos- és 

az innovációhoz kötődő tanulmányi 

lehetőségek, pályák népszerűsítésére, a 

fiatalok pályaorientációjának 



 

 

  

  

befolyásolására az ország hét regionális innovációs ügynökségének összefogásával Jordán 

Tamás Kossuth-díjas színművész, a Weöres Sándor Színház igazgatójának rendezésében 

született meg a Mérnök Színház tudománynépszerűsítő előadás. 

A történet szerint a mérnökhallgató Jancsi a Jordán Tamás által alakított Merlin, a varázsló 

segítségével, hazai hírességek és külföldi világsztárok megszólaltatásával, továbbá a 

világszerte elismert őriszentpéteri találmány, a Moveo névre keresztelt robogó körüli 

innovációk bemutatásával bírja rá barátait, hogy a túltelített humán pályákat feledve érdemes 

a mérnöki pályák felé fordulniuk. 

A darab országos turnéjának dél-alföldi állomásaként Szegeden, az IH 

Rendezvényközpontban (Felső Tisza-part 2) 2011. év december hó 6. napján 11:00 órai 

kezdettel kerül bemutatásra az előadás, amelyre ezúton szeretnénk meghívni Önt vagy 

szervezetük egyik érdeklődő munkatársát. Az előadáson való részvétel ingyenes. Részvételi 

szándékát kérjük, legyen kedves 2011. év november hó 30. napjáig a central@darinno.hu e-

mail címen jelezni részünkre. 

Bízunk benne, hogy ha akár a működési környezetében szerzett tapasztalatai miatt egyetért az 

érintett pályák élményszerű népszerűsítéséért tett törekvéseinkkel és az előadás elnyeri 

tetszését, úgy a jövőben az esetlegesen megrendezésre kerülő dél-alföldi bemutató(ko)n mint 

az előadás támogatója is megkereshetjük Önt. 

Kérdés, kérés, észrevétel esetén munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére a 62/549-

500-as telefonszámon vagy a central@darinno.hu e-mail címen. 

Reméljük, hamarosan személyesen is üdvözölhetjük Önt az előadáson! 

 

Innovációs díj a Magyar Tudomány Ünnepén 

SZEGEDma, 2011. november 7. 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából tartott ülésen adták át a Szegedi Akadémiai 

Bizottság (SZAB) székházában a Dél-alföldi Innovációs Díjat, melyet idén a Gabonakutató 

Nonprofit Közhasznú Kft., illetve Kákonyi Róbert, a DEAK Zrt. kutatómérnöke vehetett át. 

Az “Összhang – tudomány a gazdaságban és a társadalomban” című ülésen Csépe Valéria, az 

MTA főtitkárhelyettese elmondta, a november 3-án kezdődött Magyar Tudomány Ünnepe 

kapcsán a héten a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) területi bizottságai nyitják meg a 

programsorozatukat. A főtitkárhelyettes méltatta Szeged tudományos szerepét, az egyetem, 

illetve a Szegedi Biológiai Központ mellett kiemelte, hogy a Tisza-parti város határmenti 

fekvése révén a magyar tudományt a határon túlra is közvetíti. 

Bővebben 

mailto:central@darinno.hu
mailto:central@darinno.hu
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/11/innovacios-dij-a-magyar-tudomany-unnepen-fotok.html#more-154136


 

 

  

  

Két nap a szellemi tulajdon védelméről 

Kanizsa Újság, 2011. november 14. 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség és a Pannon Novum Regionális Innovációs 

Ügynökség szervezésében kétnapos képzést tartottak a szellemi tulajdon védelméről, a 

Nagykanizsai Inkubátorház és Innovációs Központban. 

 

A képzésnek a célja nem egyszerűen az elméleti tudás gyarapítása, hanem a mindennapi 

életben jól hasznosítható ismeretek átadása volt. Gondoljunk csak bele egy találmány 

szabadalmi levédésébe, egy licenc alkalmazásába, a védjegy használatába vagy a szerzői jog 

érvényesítésébe. Mindezek húsba vágó kérdések. Ezért is tartották hasznosnak a helyi 

vállalkozók az alapismereteket adó előadásokat, melyeket Onozó Ervin és Nagyová Katarina 

technológiai menedzserek tartottak. 

Bővebben 

 

Logisztikai központok a határ két oldalán 

SZEGEDma, 2011. november 16. 

A szegedi székhelyű Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület és a 

Szabadkai Szabadegyetem a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési 

Program keretében 2010-ben egy közös, „Harmonized Development of Logistics Centers in 

CB Region” (LOGIC) című, az EU által finanszírozott projekt megvalósításába fogott, 

melynek fő célja a két határ menti régió logisztikai központjainak elemzése volt olyan 

szempontból, hogyan lehetne ezeket még jobban és szorosabban összekapcsolni. 

Bővebben 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Vissza nem térítendő önkormányzati támogatás 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2011. november 4. 

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet „A városfejlesztési projektek 

kivitelezési területén elhelyezkedő vállalkozások árbevétel kiesésének kompenzálására.”  

A támogatás típusa: vissza nem térítendő önkormányzati támogatás.  

Kapcsolódó állományok: 

 Felhívás 

 Szabályzat 

 Pályázati adatlap 

 

http://kanizsaujsag.hu/hirek/8843/ket_nap_a_szellemi_tulajdonvedelmer%F5l/
http://szegedma.hu/hir/szeged/2011/11/logisztikai-kozpontok-a-hatar-ket-oldalan.html#more-154723
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/download.php?id=5773
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/download.php?id=5774
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/download.php?id=5775


 

 

  

  

Újabb lépések az uniós lézerközpont szegedi megvalósításáért 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. november 10. 

Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai koordinációért felelős 

államtitkára köszöntőjével kezdődött meg az ELI lézer kutatóközpont megvalósítását 

előkészítő projektnyitó konferenciája 2011. november 10-én, Szegeden. 

Bővebben 

 

Hódmezővásárhelyen nyílt meg az újabb Széchenyi Programiroda 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. november 18. 

Molnár Ágnes, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztéspolitikai koordinációért felelős 

államtitkára nyitotta meg a helyi Széchenyi Programirodát 2011. november 17-én, 

Hódmezővásárhelyen. Az államtitkár beszédében rámutatott, hogy a Kormány 

gazdaságpolitikai, költségvetési, fejlesztési és vagyongazdálkodási döntéseiben kiemelt 

helyen mérlegeli a magyar tulajdonú vállalatok és ezen belül a kis- és középvállalkozások 

(kkv-k) szempontjait.  

Bővebben 

 

Szerb-magyar gazdasági együttműködés 

400 órányi ingyenes tanácsadást tartottak, és kidolgozták a közös innovációs stratégia elemeit 

– jelentették be a CoNfiDEKT elnevezésű, határon átnyúló innovációs hálózat létrehozását 

elősegítő programsorozat zárókonferenciája előtt a szegedi Vármúzeumban. 

Bővebben 

 

 

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Délmagyarország Vállalkozói Akadémia 

 Időpont: 2011. november 23. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza, I. emeleti Tonelli 

terme (6721 Szeged, Párizsi krt 8–12. 

A Délmagyarország Kiadó a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával 

együttműködve rendezi meg a Délmagyarország Vállalkozói Akadémia című rendezvényét a 

CSMKIK székházában. 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a 

http://www.delmagyar.hu/akademia címen lehetséges. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/ujabb_lepesek_az_unios_lezerkozpont_szegedi_megvalositasaert
http://www.nfu.hu/hodmezovasarhelyen_nyilt_meg_az_ujabb_szechenyi_programiroda
http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szerb-magyar_gazdasagi_egyuttmukodes/2250522/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://www.delmagyar.hu/akademia
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=3753


 

 

  

  

Feltalálói Fórum - 2011. november 24. 

 Időpont: 2011. november 24. (csütörtök) 14 óra 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (6721 Szeged, 

Párizsi krt 8–12. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Innovációs Klubja és az Enterprise Europe 

Network-Szeged ismételten Feltalálói Fórumot szervez. 

A fórum témája: 

1. Beszélgetés, értékelés az ez évi munkáról 

2. Találmányi börze 

A társaság tagjai bemutatják újabb találmányaikat. 

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.   

Online jelentkezési adatlap 

 

Széchenyi Kártya Roadshow 

 Időpont: 2011. november 28. 

 Helyszín: Szentesi Megyeháza Konferencia- és Kulturális Központ (6600 Szentes, 

Kossuth tér 1.) 

A KA-VOSZ Zrt., a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Vállalkozók 

és Munkáltatók Országos Szövetségének Csongrád Megyei Szervezete ünnepséget rendez a 

százötvenezredik Széchenyi Kártya és az első Agrár Széchenyi Kártya átadása alkalmából. 

Bővebben 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Forradalmian új ajtótokszerkezet született a Faipari Mérnöki Karon 

NYME Faipari Mérnöki Kar, 2011. október 25. 

Egy forradalmian új, exkluzív megjelenésű ajtótokszerkezet kifejlesztésére került sor a Faipari 

Mérnöki Karon. A szabadalmaztatott tokrendszer hasznosításával kapcsolatban a fejlesztők 

várják az érdeklődők jelentkezését. 

Bővebben 

 

Magyar alkotópáros nyerte a zöld Oscar-díjat 

MR1-Kossuth Rádió, 2011. november 1. 

Raisz Iván és Barta István nyerte a Green Oscart. Az alkotópáros háztartási szemétből állított 

elő metanolt. 

Bővebben 

http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=3738
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=3743
http://www.fmk.nyme.hu/index.php/16569/?&no_cache=1&L=4&tx_ttnews%5btt_news%5d=3863&tx_ttnews%5bbackPid%5d=16577
http://www.mr1-kossuth.hu/hirek/tudomany-110910/magyar-alkotoparos-nyerte-a-zold-oscar-dijat.html


 

 

  

  

 

Kiosztották az idei Dél-Dunántúli Regionális Innovációs Díjakat 

Stop, 2011. november 03. 

A Magyar Tudomány Napján, 2011. november 3-án Szekszárdon osztották ki a dél-dunántúli 

régió legjobb innovációinak ítélt szakmai díjakat, melyeket a Dél-Dunántúli Regionális 

Innovációs Ügynökség 2009-ben a kreativitás és az innováció éve alkalmából alapított. 

Bővebben 

 

Lady Gagát idézve toboroz mérnökjelölteket a Mérnök Színház 

Origo.hu, 2011. november 8. 

A Szakmák Színháza sikere után hétfőn Szombathelyen megtartották a Mérnök Színház 

országos bemutatóját, a darabbal a Weöres Sándor Színház a pályaválasztás előtt álló 

középiskolásokat kívánja a mérnöki pálya felé terelni. 

A Pannon Novum Nyugat-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség igazgatója, Magyar 

Dániel a nyáron vetette fel, hogy a Szakmák Színháza mintájára - amellyel az általános 

iskolák hetedikes és nyolcadikos tanulói körében népszerűsítik a hiányszakmákat - a 

középiskolásoknak is kellene a műszaki pályákat a színház eszközeivel bemutató előadást 

létrehozni. 

A Vas Népe szerint az ötletet felkarolta Jordán Tamás Kossuth-díjas színművész, a Weöres 

Sándor Színház igazgatója, és szeptember közepére a darab is megszületett. 

Bővebben 

 

Magyar siker az induló, innovatív vállalkozások versenyén 

Innováció.hu, 2011. november 13. 

Első díjat nyert a magyar Easyling.com megoldás Közép-Kelet-Európa legnagyobb webes 

konferenciája, a „How-to-Web 2011” keretében zajló, innovatív induló vállalkozások számára 

kiírt Startup Challenge versenyen. 

Bővebben 

 

Átadták az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Díjakat 

MiNap Online, 2011. november 14. 

Negyedik alkalommal adták át az Észak-magyarországi Regionális Innovációs Díjakat 2011. 

november 14-én a Régió Ház dísztermében. Az elismerések odaítéléséről – tíz pályázat közül 

– az Innovációs Tanács 2011. november 10-i ülésén döntött. 

Bővebben 

 

http://www.stop.hu/gazdasag/kiosztottak-az-idei-del-dunantuli-regionalis-innovacios-dijakat/956187/
http://www.origo.hu/kultura/20111108-lady-gagat-idezve-toboroz-mernokjelolteket-a-mernok-szinhaz.html
http://innováció.hu/cikkek/magyar-siker-az-indulo-innovativ-vallalkozasok-versenyen
http://www.minap.hu/news.php?extend.45846.3


 

 

  

  

Régiófejlesztés az innováció ösztönzésével 

Vagy.hu, 2011. november 15. 17:51 

Angol nyelven is elérhető online adatbázis segíti a jövőben - pályázati forrásnak 

köszönhetően - a kutatási-fejlesztési eredmények hasznosítását – adta hírül a Debreceni 

Egyetem honlapja. 

Bővebben 

 

Középpontban a vállalkozások – készül az új innovációs stratégia 

Pannon Novum, 2011. november 17. 

A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2001 tavaszán fogadta el a régió (első és 

eddig egyetlen) innovációs stratégiai programját (RIS). Ennek célkitűzései közt megtalálható 

volt a regionális innovációs rendszer hiányzó intézményeinek kiépítése, a meglévők 

megerősítése, hálózatba szervezése, a vállalkozások innovációs teljesítményének fokozása, a 

tudásbázisú, magasabb hozzáadott értéket előállító tevékenységek (a stratégiához igazodó) 

kiemelt támogatása. Az elmúlt években eme célkitűzések egy része megvalósult, más 

feladatok viszont továbbra is megoldásra várnak, s az előrelépés érdekében egy új innovációs 

stratégia kidolgozása is szükségessé vált. 

Bővebben 

 

Az Egis laborházat épít 

Noplaza.hu, 2011. november 17. 

Erőteljes, 6,76 milliárd forintos összértékű beruházásokkal válaszol a kedvezőtlen 

makrogazdasági kihívásokra az Egis Gyógyszergyár Nyrt. A Bökényföldi úton alig készült el 

a gyógyszertechnológiai fejlesztő és kísérleti üzem, félidejéhez érkezett egy laborház építése. 

Bővebben 

 

Innovációs díjat nyert a szolnoki T-City városkártyája 

Origo, 2011. november 18. 

Innovációs díjat kapott a Telekom jövővárosában alkalmazott digitális buszjegyek és bérletek 

tárolására alkalmas okoskártya. Az elektronikus jegyet a T-City tesztjében résztvevő 

szolnokiak használhatják a Jászkun Volán járatain. 

Bővebben 

 

http://www.vagy.hu/tartalom/cikk/1070_regiofejlesztes_az_innovacio_osztonzesevel
http://www.pannonnovum.hu/hirek/regionalis-hirek/kozeppontban-a-vallalkozasok--keszul-az-uj-innovacios-strategia
http://noplaza.hu/hirek/2011/11/17/az-egis-laborhazat-epit/
http://www.origo.hu/techbazis/hightech/20111118-innovacios-dijat-nyert-a-jaszkun-volan-a-tcity-szolnok-varoskartyaval.html


 

 

  

  

Könnyebb közbeszerzés 

Világgazdaság Online, 2011. november 18. 

A január elsején hatályba lépő, keretjellegű új közbeszerzési törvény végrehajtási rendeletei 

készülnek, és azokat még novemberben megtárgyalja a kormány – közölte a nemzeti 

fejlesztési tárca államtitkára a Közbeszerzések Tanácsának (KT) konferenciáján. 

Bővebben 

 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató verseny (2011/2012-es tanév) 

Magyar Innovációs Szövetség 

Egyénileg vagy kétfős csapatba szerveződve pályázhat minden 1991. október 1. és 1998. 

augusztus 31. között született fiatal. Egyetemisták, főiskolások közül csak elsőévesek 

vehetnek részt a versenyen, akkor, ha a pályázati munkát az egyetem, főiskola megkezdése 

előtt elkezdték. Pályázhatnak határon túli magyar fiatalok is, de az európai döntőn csak azok 

vehetnek részt, akik magyarországi iskolába járnak. 

Bővebben 

 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Egész életen át tartó tanulás program / Leonardo innovációfejlesztés 

 Kiíró és pályázatkezelő: Európai Bizottság 

 Beadási határidő: 2012. február 2. 

Ezen alprogram olyan nemzetközi együttműködéseket támogat, melyek a szakmai oktatás és 

képzés keretében alkalmazandó újszerű tartalmak, módszerek és eljárások kialakításával 

fejlesztik a képzési rendszer minőségét. Innovációfejlesztéssel foglalkozó projektekben a 

futamidő végére valami új tartalom, módszer, eljárás, stb. alakul ki. Az új megoldás több 

országban segíti a szakképzés olyan problémáinak leküzdését, amelyre eddig nem volt 

megoldás. 

E projektek előmozdítják a szakképzés megújulását és minőségének fejlesztését. A 

pályázatokba mindkét célt be kell építeni oly módon, hogy a projektekben kidolgozott 

eszközök, módszerek és a konkrét tananyagok is alkalmazhatók vagy adaptálhatók legyenek a 

változó körülményekhez. 

Bővebben 

 

http://www.vg.hu/kkv/konnyebb-kozbeszerzes-362587
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Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap 

A Magyar-Amerikai Vállalkozási Ösztöndíj Alap (Hungarian-American Enterprise 

Scholarship Fund - HAESF) USA-beli szakmai gyakorlatokat, mester- vagy posztgraduális 

képzéseket támogat gazdasági és tudományos területen. 

A HAESF által nyújtott ösztöndíjprogramok: 

 Szakmai Gyakornoki Program, 

 Graduális Ösztöndíj, 

 Senior Vezető és Tudós Ösztöndíj, 

 Vezetői Oktatási Program. 

A Szakmai Gyakornoki Program a felsőoktatási hallgatókat és a friss diplomásokat célozza 

meg, melynek keretében 6-12 hónapos szakmai gyakorlaton vehetnek részt neves amerikai 

cégeknél. 

A Graduális Ösztöndíj lehetőséget nyújt, hogy az ösztöndíjas amerikai egyetemen vagy 

főiskolán legfeljebb három évig tanuljon mesterképzésen vagy posztgraduális művészeti 

képzésben vegyen részt maximum egy évig. 

A Senior Ösztöndíj minimum ötéves szakmai tapasztalattal rendelkező közép- és felső 

vezetőknek szól. Az ösztöndíjprogram (3-12 hónap) fő célja a tudás- és tapasztalatcsere az 

üzleti életben, a közigazgatásban, a kutatásban, a nonprofit szervezetek működésében. 

Az Executive Education Program kiváló közép- és felsővezetők számára meghirdetett 

program, melynek keretében oktatási programokon vehetnek részt a Harvard Business 

School-on, illetve a John F. Kennedy Állami Egyetemen. 

A jelentkezésnél felsőfokú angol nyelvtudás szükséges. Az ösztöndíjak feltétele továbbá, 

hogy lejárta után az ösztöndíjas 3 évig itthon vállaljon munkát. 

Jelentkezési határidő évente kétszer van, minden év októberében és áprilisában. 
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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 

 

Országos RIÜNET Konferencia (2011. december 8.) 

 Időpont: 2011. december 8. 

 Helyszín: Szent István Egyetem, 1. gépész épületének aulája (2103 Gödöllő, Páter 

Károly u.) 

A Nemzeti Innovációs Hivatal felismerte a Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ-k), 

egész országra kiterjedő hálózatában rejlő lehetőségeket és bekapcsolódott a RIÜNET több 

éve sikeresen működő hálózatába. Ennek részeként a Hivatal képviselői részt vettek azon az 

október elején, Brüsszelben rendezett eseményen, amelyen az Európai Unió regionális 

politikájáért felelős főigazgatóságának (DG Regio) egyik vezetője, Mr. Mikel Landbasso 

Alvarez is jelen volt. 

A brüsszeli rendezvényen a Nemzeti Innovációs Hivatal, együttműködésben a Regionális 

Innovációs Ügynökségek hálózatával megállapodott abban, hogy, 2011. december 8-án 

megrendezi az Országos RIÜNET Konferenciát. Az esemény kiemelt célja a Regionális 

Innovációs Ügynökségek bemutatása és a legutóbbi három esztendőben a kutatás-fejlesztés és 

innováció területén végzett munkájuk ismertetése. 
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Környezettudatosság 

 

Legyen zöld az otthona télen is 

Gazdasági Portál, 2011. november 2. 

Számos innovációs versenyen és kiállításon láthattunk már olyan zöldenergia-koncepciókat, 

melyek minden részletükben a tudatos energiahatékonyságot és a fenntarthatóságot tartják 

szem előtt. Egyelőre talán ezek a projektek még futurisztikusnak tűnnek az átlagfelhasználó 

számára, de fontos, hogy tudjuk: a lakossági energiamenedzsment nem csak a jövő zenéje. 

Jelenleg is számos megoldás áll rendelkezésünkre, hogy lakóépületeinkben alkalmazhassuk az 

energia- és költségmegtakarítás fortélyait, mely a téli hónapok beköszöntével még 

hangsúlyosabb szerepet kap. 
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