
 

 

  

  

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 

 

Innováció és gazdaságfejlesztés 

Innotéka Magazin, 2012. január 

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és a Regionális Innovációs Ügynökségek (RIÜ) közös 

konferenciát tartottak 2011. december 8-án a gödöllői Szent István Egyetemen. Az esemény 

kiemelt célja volt a Regionális Innovációs Ügynökségek bemutatása, valamint a kutatás-

fejlesztés és innováció területén végzett elmúlt háromévi munkájuk ismertetése volt. A 

rendezvény alkalmával a NIH és a RIÜNET-et alkotó hét RIÜ megállapodást írt alá a TéT 

Obszervatórium létrehozásának és üzemeltetésének egyes feladatairól. 

Bővebben 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Magyar-szerb biogáz projekt 

Alternativenergia.hu, 2012. január 21. 

2012. január 13-án került megrendezésre a Szegedi Tudományegyetem Biotechnológiai 

Tanszékének és az Újvidéki Tudományegyetem Műszaki Karának közös „A biogáz termelés 

határ menti fejlesztésének megteremtése a biogáz potenciálok, oktatás, valamint kutatás és 

innováció közös meghatározásával” című magyar-szerb IPA projekt nyitókonferenciája.  

Bővebben 

 

http://innoteka.hu/cikk/innovacio_es_gazdasagfejlesztes.271.html
http://www.alternativenergia.hu/magyar-szerb-biogaz-projekt/43467


 

 

  

  

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Feltalálói Fórum 

 Időpont: 2012. január 26. (csütörtök) 14 óra 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kamarai Székház I. emeleti 

Tonelli terme (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.) 

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

Network-Szeged 2012-ben is várja feltalálók, feltalálójelöltek és hasznosítók érdeklődését a 

Feltalálói Fórum keretében. 

Téma: Találmányi börze, a társaság tagjai bemutatják újabb találmányaikat 

Jelentkezés: 
 online adatlapon; 

 vagy Füzesi Edinánál a 62/554-250/115 m. telefonszámon. 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

2012-ben folytatódnak a vállalkozásfejlesztési pályázatok  

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2012. január 6. 

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyásával az idén ismételten benyújtható lesz 

számos, az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett vállalkozásfejlesztési pályázat. 

Bővebben 

 

Az induló és növekedési életszakaszban lévő vállalkozásokat is segíti a kormány 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. január 18. 

Társadalmi egyeztetés indult az Új Széchényi Kockázati Tőkeprogramok elnevezésű 

pályázatok tervezeteiről a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján. A pályázati kiírásokhoz 

kapcsolódó véleményeket 2012. január 29-ig várják a www.ujszechenyiterv.gov.hu honlap 

partnerségi aloldalán. A konstrukciók célja, hogy az induló és növekedési életszakaszban 

lévő, Magyarország területén, ugyanakkor a közép-magyarországi régión kívül székhellyel 

rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások piacon maradását és fejlődését javítsa. 

Bővebben 

 

Magyarország Gazdasági Felemelkedéséért Alapítvány (MGFA) odaítélte az év 

vállalkozói innovációs díjait 

Országos Sajtószolgálat, 2011. december 30. 

http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=3813
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/2012-ben-folytatodnak-a-vallalkozasfejlesztesi-palyazatok
http://www.nfu.hu/az_indulo_es_novekedesi_eletszakaszban_levo_vallalkozasokat_is_segiti_a_kkormany


 

 

  

  

Első évben ítélte oda az általa alapított díjakat az MGFA. Az egy évig viselhető díjat azon 

vállalkozások nyerhetik el, amelyek a legtöbbet tették az ország előrehaladásáért és 

fellendüléséért. 

Bővebben 

 

Ismét magyar fiatal a Nobel-díj átadáson 

OS Országos Sajtószolgálat, 2012. január 4. 

A Magyar Innovációs Szövetség a 2011. december 4. és 11. között megrendezett Stockholm 

International Youth Science Seminar-ra és az azt lezáró Nobel-díj kiosztási ceremóniára és 

bankettre Biró Enikőt, a Magyar Fiatal Tudósok Társaságának tagját delegálta. A tehetséges 

fiatal „Új terápiás lehetőség vizsgálata sclerosis multiplexben” című pályamunkájával ért el 

első helyezést a 2010/2011. évi Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyen. 

Bővebben 

 

Magyar sikertörténet a 3D mikroszkópiában 

OTS Üzleti Sajtószolgálat, 2012. január 13. 

Hazai kutatócsoport élvonalbeli eredményét közölte a rangos Nature Methods folyóirat. A 

kutatók a cikkben egy olyan új lézer mikroszkópról számolnak be, mely nagy sebességgel, 

három dimenzióban is képes mérni az idegsejtekben terjedő folyamatokat és megmutatni az 

idegrendszer hálózatainak működését. A kutatók korábbi rekordjukhoz képest több 

nagyságrendet tudtak javítani a mérés sebességén, illetve a mérhető terület nagyságán. A 

világon egyedülálló optikai fejlesztéseknek köszönhetően a mikroszkóppal egyszerre több 

száz idegsejt aktivitása is mérhető, miközben párhuzamosan az idegsejtek nyúlványaiban 

zajló nagyon gyors információ-terjedési folyamatokat is tanulmányozni lehet. A mikroszkóp 

új eszközként szolgál például az agy információ-feldolgozásának megértéséhez, illetve a 

központi idegrendszeri betegségek kutatásához. 

Bővebben 

 

Nagydíjas traktorok a közel húszezer négyzetméteres AGROmashEXPO-n 

Agromonitor.hu, 2012. január 18. 

John Deere 7280 R és a Massey Ferguson 7624 traktor nyerte az AGROmashEXPO 

Nemzetközi Innovációs Nagydíját, míg a Hazai Termékfejlesztési Nagydíjat a BPT-330 

univerzális szervestrágyaszóró pótkocsi nyerte el – közölték az esemény szervezői. A 

termékverseny díjait a január 25-28. közötti agrárgépipari kiállítás első napján adják át. 

Bővebben 

 

http://os.mti.hu/hirek/72714/magyarorszag_gazdasagi_felemelkedeseert_alapitvany-mgfaodaitelte_az_ev_vallalkozoi_innovacios_dijait
http://os.mti.hu/hirek/72824/ismet_magyar_fiatal_a_nobel-dij_atadason
http://ots.mti.hu/hirek/72978/magyar_sikertortenet_a_3d_mikroszkopiaban
http://www.agromonitor.hu/index.php/agrargep/44-agrargep/6142-nagydijas-traktorok-a-koezel-huszezer-negyzetmeteres-agromashexpo-n


 

 

  

  

Újrafelhasználható vállalatirányítási szoftver 

Sajtokozlemeny.com, 2012. január 18. 

Az Euronet kutatás-fejlesztés innováció pályázaton nyert támogatással egy egyedülálló 

vállalatirányítás létrehozására alkalmas keretrendszer fejlesztését kezdte meg. 

Bővebben 

 

Hatásosságon és alapfeltevésen alapuló originális hatóanyagok fejlesztése 

Innotéka Magazin, 2012. január 

Az Avidin Kft. kezdetben kereskedelemmel, technológiák fejlesztésével és szolgáltatásokkal 

foglalkozott. Jelenleg e két tevékenység háttérbe szorult, de meghatározó módon járul hozzá a 

saját gyógyszerkutatási projektek financiális keretéhez. A kutatások és a technológiai 

fejlesztések másik, hangsúlyos pénzügyi fedezetét elsősorban hazai pályázatok teremtik meg. 

Bővebben 

 

Innováció a vállalati világversenyben 

Innotéka Magazin, 2012. január 

Tudomány, innováció, vállalatok és piacok a globális világban – címmel indult uniós kutatás a 

SCIFI-GLOW – EU 7. keretprogramon belül. A hat ország félszáz kutatója által vizsgált 

kérdések között szerepel, hogy a globalizáció hatásaként a kutatási és a vállalati szektorban 

milyen trendek érvényesülnek, valamint az is, hogy a globalizáció okozta erősödő verseny 

nagyobb termelékenységhez vezet-e a két szektorban? A magyar közreműködők – Halpern 

László igazgatóhelyettes, tudományos főmunkatárs, Koren Miklós tudományos munkatárs és 

Kőrösi Gábor tudományos főmunkatárs – az MTA Közgazdaságtudományi Intézetében 

dolgoznak. Az előzetes eredményekről Halpern Lászlót, a program tudományos 

koordinátorát, azaz a vezetőjét kérdeztük. 

Bővebben 

 

Új, nagy hatékonyságú videotömörítési eljárás 

Innotéka Magazin, 2012. január 

Az ALPOK-line Innovációs és Szolgáltató Kft. tesztfázisban lévő kutatásának célja a 

legelterjedtebb videotömörítési szabványok, eljárások hatásfokának javítása. 

Bővebben 

 

http://www.sajtokozlemeny.com/sajtokozlemeny/itsz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika/20120118/%C3%BAjrafelhaszn%C3%A1lhat%C3%B3-v%C3%A1llalatir%C3%A1ny%C3%ADt%C3%A1si-szoftver
http://innoteka.hu/cikk/hatasossagon_es_alapfeltevesen_alapulo_originalis_hatoanyagok_fejlesztese.268.html
http://innoteka.hu/cikk/innovacio_a_vallalati_vilagversenyben.258.html
http://innoteka.hu/cikk/uj_nagy_hatekonysagu_videotomoritesi_eljaras.263.html


 

 

  

  

Fejlesztések a biotechnológia területén 

Innotéka Magazin, 2012. január 

Hatóanyag-fejlesztések, gyógyszerfejlesztési vizsgálatok és őssejtkutatások képezik a 

CellPharma Orvosi Biotechnológiai és Gyógyszerkutató-Fejlesztő Kft. kutatási területeit. 

Bővebben 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Új pályázat az infokommunikációs technológiák kutatásának támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. január 12. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Előremutató Infokommunikációs 

Technológiák kutatásának támogatása, valamint a kapcsolódó IT szakember-utánpótlás 

biztosítása” című pályázati kiírás dokumentációja. 

Bővebben 

 

Kiemelt projekt a pályaorientáció rendszerének fejlesztésére 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. január 11. 

Az Új Széchenyi Terv keretében kiírásra került a "A pályaorientáció rendszerének tartalmi és 

módszertani fejlesztése" című kiemelt projekt dokumentációja. 

Bővebben 

 

Kiemelt projekt a fizikai és infokommunikációs akadálymentesítésért 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. január 10. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "A fizikai és infokommunikációs 

akadálymentesítés szakmai tudásának kialakítása" című kiemelt projekt dokumentációja. 

Bővebben 

 

Módosult az Akkreditált klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának 

támogatása című kiírás beadási határideje 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. január 2. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség az Új Széchenyi Terv keretében megjelent, „Akkreditált 

klaszter tagvállalatok komplex technológiai innovációjának támogatása” című, GOP-2011-

1.3.1/B kódszámú pályázati kiírás esetében a pályázatok beadási határidejét 2012. december 

31-ig meghosszabbítja. 

Az alábbi értékelési határnapokig benyújtott projektek kerülnek együttesen elbírálásra: 

• 2012. február 29. 

http://innoteka.hu/cikk/fejlesztesek_a_biotechnologia_teruleten.266.html
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_az_infokommunikacios_technologiak_kutatasanak_tamogatasara
http://www.nfu.hu/kiemelt_projekt_a_palyaorientacio_rendszerenek_fejlesztesere
http://www.nfu.hu/kiemelt_projekt_a_fizikai_es_infokommunikacios_akadalymentesitesert


 

 

  

  

• 2012. május 31. 

• 2012. július 31. 

• 2012. október 31. 

• 2012. december 31. 

Bővebben 

 

Új pályázati kiírás kiemelt turisztikai termék - és attrakciók fejlesztésre Dél-alföldi 

régióban 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. január 2. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Kiemelt turisztikai termék – és attrakciók 

fejlesztése” című, DAOP-2.1.1/G-11 kódszámú kiírás. 

Bővebben 

 

Társadalmi egyeztetésen az üzleti szálláshelyek fejlesztését támogató pályázati kiírás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. december 29. 

2012. január 12-ig véleményezhető a Dél-Alföldi, a Dél-Dunántúli, az Észak-Alföldi és az 

Észak-Magyarországi Régióban megjelenő pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

Meghosszabbításra kerül az Akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére című 

kiírás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. december 27. 

A Új Széchenyi Terv keretében, a Vállalati Tanácsadás program részeként megjelent 

"Akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére" című kiírás technológia, 

termékfejlesztés, munkaügy, munkabiztonság, jog, szakfordítás szakterületeken 2012. március 

31-ig meghosszabbításra kerül. 

Bővebben 

 

XX. Magyar Innovációs Nagydíj 

Pályázat a 2011. évi legkiemelkedőbb innováció elismerésére! 

A Magyar Innovációs Alapítvány- a Magyar Innovációs Szövetséggel, a Nemzetgazdasági 

Minisztériummal, a Vidékfejlesztési Minisztériummal, a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalával, az Iparfejlesztési Közalapítvánnyal közösen - immár jubileumi, 20. alkalommal 

teszi közzé a 2011. évi MAGYAR INNOVÁCIÓS NAGYDÍJ pályázatot. 

Bővebben 

 

http://ujszechenyiterv.gov.hu/modosult_az_akkreditalt_klaszter_tagvallalatok_komplex_technologiai_innovaciojanak_tamogatasa_cimu_kiiras_beadasi_hatarideje
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_kiiras_kiemelt_turisztikai_termek_es_attrakciok_fejlesztesre_del_alfoldi_regioban
http://www.nfu.hu/tarsadalmi_egyeztetesen_az_uzleti_szallashelyek_fejleszteset_tamogato_palyazati_kiiras
http://www.nfu.hu/meghosszabbitasra_kerul_az_akkreditacios_felhivas_tanacsado_szervezetek_reszere_cimu_kiiras
http://www.innovacio.hu/3b_hu_felhivas.php


 

 

  

  

InnoMax Díj harmadszor 

Harmadik alkalommal hirdeti meg InnoMax Díj pályázatát az Invitel. A díjat a szakmai zsűri 

azoknak a kis- és középvállalatoknak ítéli oda, amelyek az Invitel szolgáltatásaira 

támaszkodva, azokat innovatív módon használva értek el üzleti sikereket. A hangsúly tehát 

nem a technológiai innováción, hanem a lehetőségek innovatív alkalmazásán van. Érdemes 

tehát nevezni például a termelés, a logisztika vagy a HR területéről is. 

Bővebben 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

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. 

A Vezetői Oktatási 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. 

Bővebben 

 

http://www.invitel.hu/innomax/palyazat/kuldetes
http://www.haesf.org/


 

 

  

  

Új pályázat jelent meg a Magyar – Francia Kétoldalú TéT Programban való magyar 

részvétel támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2011. december 20. 

Az Új Széchenyi Terv keretében Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet a Magyar – 

Francia Kétoldalú Tudományos és Technológiai Együttműködés (TéT) Programban való 

magyar részvétel támogatására, az NFÜ és az EGIDE közös nemzetközi kutatás 

együttműködési programja keretében kutatásfejlesztési projektek kutatócseréjének kiegészítő 

támogatására. 

Bővebben 

 

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 

 

Ösztöndíj-lehetőségek Párizsban – minden tudományterületen! 

A párizsi főpolgármesteri hivatal Párizs tudományos súlyának növelése érdekében 2003. óta 

minden évben számos külföldi kutatót fogad post-doc és szenior szinten annak érdekében, 

hogy a párizsi - költségvetési vagy önkormányzati szférába tartozó – laborok, kutatóhelyek 

egyikében dolgozva elősegítsék az adott intézmény nemzetközi kapcsolatainak erősítését. A 

K+F és innováció területéért felelős főpolgármester-helyettes tavalyi nyilatkozata szerint 

felismerve a tudásgazdaságba való befektetés abszolút szükségességét, Párizs megduplázta az 

erre fordítható forrás nagyságát. Azaz már 1,75 millió eurónyi éves kerettel gazdálkodva 

évente 70-80 kutató fogadására van lehetőség. 

A 2012-es pályázati fordulót Párizs városa meghirdette, a kizárólag elektronikus úton 

beaadandó pályázatok beadási határideje 2011. március 1. éjfél (párizsi idő szerint) 

A pályázati lehetőség minden tudományterület számára nyitott, az elsődleges bírálati 

szempontok: a jelentkező szakmai előélete, a beadott munkaterv tartalma és minősége, a 

fogadó labor minősítése. A határidőig beérkezett pályázatokat Párizs városának tudományos 

tanácsa bírálja el, az eredményeket a www.recherche.paris.fr honlapon a nyár folyamán teszik 

közzé, de természetesen a nyerteseket személyesen is értesítik. 

A jelentkezés feltételei: 

Az ösztöndíjak kétharmada postdoc, egyharmada szenior kutatók fogadását szolgálja. A post-

doc kategória kritériuma az öt éven belül megszerzett PhD fokozat, az öt évnél régebbi 

szeniornak számít. Az ösztöndíj mértéke: 

- 3-12 hónapos tartózkodás esetében post-doc kategóriában havi nettó 2500 EUR, 

- 2-6 hónapos tartózkodásra szeniorok esetében havi nettó 3000 EUR. 

http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_a_magyar_francia_ketoldalu_tet_programban_valo_magyar_reszvetel_tamogatasara
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9587&document_type_id=5&document_id=67619&portlet_id=23607
http://www.recherche.paris.fr/


 

 

  

  

A párizsi tartózkodás idejére a város fedezi az általános betegbiztosítást. Az utolsó havi 

ösztöndíj átutalásának feltétele egy körülbelül 15 oldalas jelentés elkészítése és beadása 

(angol vagy francia nyelven).  

Az útiköltség fedezésére a jelentkező országának földrajzi elhelyezkedése alapján 

megállapított átalány szolgál, de a kifizetés előfeltétele a számla bemutatása. Szükség esetén a 

város segítséget tud adni a szálláskeresésben, de a szállás költségét az ösztöndíjasnak 

magának kell fedeznie. 

A párizsi tartózkodást 2012. szeptember elseje és 2013. február 28-a között kell/lehet 

megkezdeni. 

A fogadó laboratóriummal szembeni kitétel, hogy az Párizs közigazgatási területén 

működjön (azaz az ötjegyű irányítószám első két számjegye 75 legyen). 

A jelentkezőnek saját országában működő kutatóhelyhez kell kötődnie, ott kell dolgoznia és 

életvitel szerűen tartózkodnia. A Franciaországban élő vagy dolgozó kutatók nem 

pályázhatnak! Nem pályázhat továbbá, aki:  

1. más ösztöndíjat vagy bérjellegű jövedelmet kap(na) a megpályázott ösztöndíj 

időtartama alatt, 

2. a korábbi években már nyert ösztöndíjat Párizs városától. 

A pályázatnak világosan be kell mutatnia a fogadó és küldő intézmény közötti kapcsolatot, 

illetve be kell mutatni mindazon célokat és várt jövőbeni eredményeket, amiket a két 

kutatóhely a jelölt párizsi munkájához köt. 

Jelentkezni lehet franciául a következő oldalról elindulva: 

http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/reglement-2012-de-l-appel-a-

projet-research-in-paris/rub_9910_stand_65057_port_24713 Az elektronikus jelentkezési lap 

kétnyelvű (angol/francia), így annak kitöltése nem okozhat különösebb problémát. 

Angol nyelvű hozzáférés: http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=9105  

Spanyol nyelvű elérés: http://www.paris.fr/portail/es/Portal.lut?page_id=9107  

A Párizsban működő egyetemek és kutatóhelyek fölsorolása megtalálható az alábbi címről 

kiindulva a középső oszlop (services pratiques) második és harmadik bekezdésében: 

http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495  

Felhívjuk a figyelmüket, hogy az Association Bernard Gregory Alapítvány honlapján 

folyamatosan újabb és újabb kutatói álláslehetőséget hirdetnek meg, szinte minden 

tudományterületen.  

A francia költségvetési kutatóhelyeknél (pl. INRA, INRIA, meghirdetett, jelenleg is nyitott 

álláspályázatok: http://www.emploi-scientifique.info/ vagy http://www.emploi-

scientifique.info/display.php?id=1749  

Amennyiben sikeresen pályázik és arról néhány szóban értesít bennünket a 

sciences.par@kum.gov.hu címen, azzal hozzájárul saját munkánk hatékonyságának 

értékeléséhez, javításához – szíves visszajelzését ezért előre is köszönjük! 

Somogyi Norbert TéT-attasé, Párizs 

http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/reglement-2012-de-l-appel-a-projet-research-in-paris/rub_9910_stand_65057_port_24713
http://www.paris.fr/pro/2d3es-appels-a-projets/research-in-paris/reglement-2012-de-l-appel-a-projet-research-in-paris/rub_9910_stand_65057_port_24713
https://teleservices.paris.fr/appproj/jsp/site/Portal.jsp?page=form
http://www.paris.fr/portail/english/Portal.lut?page_id=9105
http://www.paris.fr/portail/es/Portal.lut?page_id=9107
http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495
http://www.paris.fr/portail/pro/Portal.lut?page_id=9495
http://www.intelliagence.fr/
http://www.emploi-scientifique.info/
http://www.emploi-scientifique.info/display.php?id=1749
http://www.emploi-scientifique.info/display.php?id=1749
mailto:sciences.par@kum.gov.hu


 

 

  

  

 

Környezettudatosság 

 

Lakókörnyezet – Mosás 

A mosószerek egyes összetevői irritálhatják a bőrt, a fehérítő adalékok mérgezőek lehetnek és 

a felületaktív anyagok a környezetet is károsítják. 

Az öblítők illatanyagai is gyakran váltanak ki allergikus reakciókat. 

Vásárláskor válasszuk a foszfátmentes mosóporokat, használunk mosószódát, illetve 

mosószappant. Kerüljük a vasalást, illetve száradást könnyítő adalékokat, ne „dőljünk” be az 

ilyen reklámok csábításának! 

Ne a gyártó ajánlásának higgyünk, hanem kísérletezzük ki magunk, mennyi az elegendő 

mennyiség a mosóporból. A gyártók szeretnek többet ajánlani a szükségesnél. 

A fehérítők és folttisztítók helyett a fehér ruháshoz citromlevet a színesekhez ecetet önthetünk 

a hasonló hatás elérése érdekében. Mosószóda és egyéb környezetbarát anyagok az 

Ökoszolgálattól szerezhetők be (www.okoszolgalat.hu), illetve kis körültekintéssel egyes 

háztartási boltokban és bioboltokban is egyre több környezetbarát tisztítószerrel 

találkozhatunk. 

 

http://www.okoszolgalat.hu/

