
 

 

  

  

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 

 

A Nemzeti Innovációs Hivatal új szolgáltatása: „Pont Inno – Innovációs pályázatok 

szakmai támogatása” 

Nemzeti Innovációs Hivatal, 2012. április 4. 

Nagy sikerrel és érdeklődéssel zárult a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) 2012. március 28-i 

workshopja, amelynek fő témái: a hamarosan meghirdetésre kerülő K+F+I pályázatok 

stratégiai háttere, valamint a szakmai segítségnyújtáshoz kapcsolódó ún. Pont Inno 

szolgáltatás kialakítása volt. 

Bővebben 

 

Szellemi tulajdon védelem és menedzsment az információs technológiákban című képzés 

Kecskeméten 

 Időpont: 2012. április 25. (17:óra) 

 Helyszín: Kecskeméti Főiskola, GAMF Kar Bolyai János kiselőadó (6000 Kecskemét, 

Izsáki út 10.) 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja 

Önt a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében 

megvalósuló „Computer Industry Competency Based Cross-border Business Building” 

(CompComp) projekt „Szellemi tulajdon védelem és menedzsment az információs 

technológiákban” címmel megrendezésre kerülő képzésére. 

Felhívjuk a tisztelt érdeklődők figyelmét, hogy a rendezvényen történő részvétel ingyenes, a 

képzés nyelve magyar. 

Kérjük, szíveskedjen áttekinteni a rendezvény meghívóját! 

http://www.nih.gov.hu/ugyfelszolgalat/pont-inno/nemzeti-innovacios
file://192.168.1.250/public/demee/Palyazatok/IPA/IPA_CompComp/Kepzes_Kecskemet_120425/Meghivo_120425.pdf


 

 

  

  

ALAPFOKÚ IPARJOGVÉDELMI TANFOLYAM 
SZEGED, 2012. MÁJUS 30. ÉS 2012. JÚNIUS 7. 

MIT TEHET ÖN, HA… 
• versenytársai az Ön termékéhez hasonló csomagolású, de rosszabb minőségű termékkel rontják 

vállalkozása hírnevét? 

• új megoldása kidolgozásának költsége nem térül meg, mert termékeit hamisítják? 

• munkáltatója az Ön innovatív ötletére építette vállalkozását, Ön mégsem részesül ennek hasznából? 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának alapfokú iparjogvédelmi tanfolyama ilyen és ehhez hasonló 

kérdésekre ad választ. A gyakorlati tapasztalatokkal rendelkező szakemberek bevonásával szervezett 

oktatás célja, hogy segítse felismerni a mindennapokban azokat az alapvető helyzeteket, amelyekben 

az iparjogvédelmi tudás segítséget nyújthat. 

A TANFOLYAM SIKERES ELVÉGZÉSÉT KÖVETŐEN A 

RÉSZTVEVŐK MEGISMERIK: 
• az iparjogvédelmi rendszer alapjait, 

• az alapvető helyzeteket, amikor iparjogvédelmi kérdések merülnek fel, és a hozzájuk kapcsolódó 

teendőket, 

• az iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, 

• az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat, 

• az iparjogvédelmi eljárásokat. 

A KÉPZÉS KÜLÖNÖSEN AJÁNLOTT: 
• vállalkozásoknak, elsősorban innovatív kis- és középvállalkozásoknak, 

• kutatóknak, 

• felsőoktatási intézmények oktatóinak, hallgatóinak, 

• érdeklődő magánszemélyeknek. 

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 20 óra (2 nap). 

• 1. KÉPZÉSI NAP: 2012. május 30. (10:00-18:00) 

• 2. KÉPZÉSI NAP: 2012. június 7. (10:00-18:00) 

• VIZSGA IDŐPONTJA: 2012. június 13. (11:00) 

HELYSZÍNE: 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám I. emeleti előadóterem. 

DÍJA: 30 000 Ft, amely tartalmazza a tankönyv és a vizsga díját is. 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. május 25. 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓT central@darinno.hu E-MAIL CÍMEN 

VAGY A 06-62/549-500-AS TELEFONSZÁMON KÉRHET. 

Jelentkezési lap 

 

mailto:central@darinno.hu
file://192.168.1.250/public/demee/SZTNH_szolgaltatasi_szerzodes/Alapfok/Jelentkezesi_lap.pdf


 

 

  

  

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

A Mercedes-Gyár megnyitása az utóbbi idők egyik legnagyobb sikere 

Magyar Hírlap Online, 2012. március 29. 

"Több egy egyszerű befektetésnél, ez egy értékteremtő szövetség" 

A kecskeméti Mercedes-gyár megnyitása az utóbbi idők egyik legjelentősebb sikere 

Magyarországnak a miniszterelnök szerint. Orbán Viktor az üzem ünnepélyes avatásán 

csütörtökön úgy fogalmazott: Kecskemét a magyar járműipar újabb erődítménye, amely egy 

nagy lépéssel közelebb visz ahhoz a célhoz, hogy Magyarország a világ autóiparának egyik 

termelési centruma legyen. 

Bővebben 

 

 

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Szellemitulajdon-védelmi és vállalkozásismereti fórum 

 Időpont: 2012. május 22. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara II. emeleti Rainer Ferenc terme 

(6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.) 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala együttműködve a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamarával, és az Enterprise Europe Network szegedi irodájával Szellemitulajdon-védelmi 

és vállalkozásismereti fórumot szervez. 

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Az innováció hazánk jövőjének stratégiai alappillére 

Hírközpont, 2012. március 27. 

Az innováció Magyarország jövőjének, stratégiájának egyik alappillére - hangsúlyozta 

Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és igazságügyi miniszter, a kormány 

számára koordinációs szerepet ellátó Nemzeti Kutatási, Innovációs és Tudománypolitikai 

Tanács (NKITT) elnöke a Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 2012. március 27-i 

közgyűlésén. 

Bővebben 

 

http://www.magyarhirlap.hu/online/orban_a__mercedesgyar_megnyitasa_az_utobbi_idok_egyik_legnagyobb_sikere.html
http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=3980
https://hirkozpont.magyarorszag.hu/hirek/innovacio_120327.html


 

 

  

  

A MAG Zrt. bonyolítja le a innovációs pályázatokat 

Tözsdefórum, 2012. március 27. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) írja ki, és a MAG Zrt. bonyolítja le az összesen 74,6 

milliárd forint támogatási pályázatot kutatás-fejlesztési (k+f) tevékenységre és innovációra - 

válaszolta képviselői kérdésre Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

államtitkára kedden, az Országgyűlés innovációs és fejlesztési eseti bizottságának ülésén. 

Bővebben 

 

Közép-európai szabadalmi intézet alakul Budapesten 

Noplaza, 2012. március 28. 

Közép-európai szabadalmi intézet felállításáról szóló közös szándéknyilatkozatot írt alá 

Münchenben a magyar Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, az osztrák szabadalmi, illetve a 

román védjegy hivatal vezetője szerdán - közölte a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal 

(SZTNH). 

Bővebben 

 

Diákok fejlesztik a jövő Henkel termékeit 

Marketinginfo, 2012. március 29. 

Tusoló gél és sampon kapszula nyert a Henkel Innovációs Diákkupa hazai fordulójában. 

A Henkel Innovációs Diákkupán a hallgatók kreatív üzletfejlesztési menedzserként léptek fel, 

és kétfős csapatokban a 2030. évre vonatkozó koncepciót dolgoztak ki a kiválasztott Henkel-

termékre. A Henkel Innovation Challenge vetélkedőn idén 23 országból, Európa, Ázsia, 

Csendes-óceán térsége, valamint Közép- és Észak-Amerika diákjai vesznek részt. A hazai 

döntőt az ausztriai Henkel meghívására Bécsben rendezték meg. A Henkel menedzserei 

mentorként szoros kapcsolatban állnak a versenyzőkkel, már az előkészítő szakaszban 

személyre szabott támogatást nyújtanak a termékfejlesztéshez, sőt további segítséget 

nyújtanak a diákoknak a verseny végéig – nyilatkozta dr. Zuzana Halkova, a Henkel CEE 

személyügyi vezetője. 

Bővebben 

 

Az EGIS kapta az Innovációs Nagydíjat 

OrientPress Hírügynökség, 2012. március 30. 

Az EGIS Gyógyszergyár Nyrt. kapta a 2011. évi Magyar Innovációs Nagydíjat a 

vérrögképződés megelőzésére kifejlesztett Egitromb 75 mg filmtablettáért. 

Bővebben 

 

http://www.tozsdeforum.hu/gazdasag/a_mag_zrt_bonyolitja_a_innovacios_palyazatokat
http://noplaza.hu/hirek/2012/03/28/kozep-europai-szabadalmi-intezet-alakul-budapesten/
http://www.marketinginfo.hu/hirek/article.php?id=23590
http://www.orientpress.hu/97209/RSS


 

 

  

  

Minél nagyobb hozzáadott értékű termelés valósuljon meg 

SFF Tender, 2012. április 3. 

A magyar gazdaságfejlesztés egyik célja, hogy minél inkább nagyobb hozzáadott értékű 

termelés valósuljon meg - hangsúlyozta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

(NGM) államtitkára hétfőn a 2012. évi első körös innovációs pályázatok megjelenéséről 

tartott sajtótájékoztatón a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 

Bővebben 

 

Magyarországon átlagosan 2,5 év alatt lehet szabadalmat szerezni 

Menedzsment Fórum, 2012. április 4. 

Magyarországon átlagosan két és fél év alatt lehet szabadalmat szerezni, de a gyorsan avuló 

technológiák esetében ennél kevesebb idő is elegendő - hangsúlyozza a Nemzeti Szellemi 

Tulajdon Hivatala (NSZTH) annak kapcsán, hogy a Magyarországon működő Amerikai 

Kereskedelmi Kamara (AmCham) a kutatás-fejlesztés-innovációval kapcsolatos ajánlásában 

6-8 éves átfutási időt tüntet fel. 

Bővebben 

 

Kisszótár a pályázati kiírások értelmezéséhez 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. április 5. 

Gyorstalpaló, kis fogalomtár a pályázati rendszerhez, ami mankót nyújthat mindazoknak, akik 

szívesen beleásnák magukat - de egy pályázat erejéig biztosan - az Új Széchenyi Terv adta 

lehetőségek kihasználásába. 

Bővebben 

 

Új támogatási szerződés minta 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. április 5. 

2012. április 1-jén jogszabályváltozás miatt módosításra került a központi támogatási 

szerződés minta és az Általános Szerződési Feltételek. 

Bővebben 

 

"Év Terméke Díjat" kaptak a Nagyi titka lisztek 

Mixonline, 2012.április 5. 

A hazai piacon egyedülálló Nagyi titka liszt termékcsoport első helyezést ért el az első 

magyarországi "Év Terméke Díj" megmérettetésen. A verseny során elsősorban az innovációt 

vizsgálták az FMCG, az OTC és a háztartási-műszaki termékek körében. 

Bővebben 

 

http://www.sff.hu/12973.hir.Minel_nagyobb_hozzaadott_erteku_termeles_valosuljon_meg
http://www.mfor.hu/cikkek/Magyarorszagon_atlagosan_2_5_ev_alatt_lehet_szabadalmat_szerezni.html
http://www.nfu.hu/kisszotar_a_palyazati_kiirasok_ertelmezesehez
http://www.nfu.hu/uj_tamogatasi_szerzodes_minta_2012_aprilis
http://www.mixonline.hu/Cikk.aspx?id=66154


 

 

  

  

Friss helyzetkép a vállalati kutatásról, fejlesztésről, innovációról 

Infovilag, 2012. április 10. 

Ma mutatták be a sajtó képviselőinek azt a vállalati kutatási, fejlesztési, innovációs (KFI) 

jelentést, amely a Nemzetgazdasági Minisztérium, a Központi Statisztikai Hivatal és a 

Deloitte Zrt.-vel együttműködésével, a Nemzeti Innovációs Hivatal szakmai irányításával 

készült. A terjedelmes tanulmány feltérképezte azokat a területeket, ahol minőségi és 

mennyiségi javulás szükséges az adatfelvétel és az elemzési módszertan szempontjából. 

Bővebben 

 

"Célunk az innováció, és a regionális összefogás ösztönzése" 

Magyar Hírlap Online, 2012. április 10. 

Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) gondozásában megjelent a „Vállalati KFI jelentés”, amely 

a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) és a Központi Statisztikai Hivatal 

közreműködésével készült. A jelentés a K+F és innováció hazai folyamataira koncentrál, és a 

nemzetgazdaság stratégiai szempontjaira tekintettel nyújt helyzetképet a hazai KFI piacról és 

annak trendjeiről. Mészáros György, a NIH elnöke, keddi sajtótájékoztatóján kiemelte: céljuk 

az innováció és a regionális összefogás ösztönzése, valamint a külkapcsolatok erősítése az 

Európai Unión belüli és kívüli országokkal egyaránt. 

Bővebben 

 

Kardiológiai Központ: megállapodás a világ vezető orvostechnikai-eszköz gyártójával 

Semmelweis Egyetem, 2012. április 12. 

Kutatói és innovációs keretmegállapodást kötött a Városmajori Klinikai Tömb Kardiológiai 

Központja a világ egyik vezető kardiovaszkuláris eszközgyártójával, a Medtronic céggel. Az 

amerikai székhelyű vállalat Európában is elindítja a Kutatói és Innovációs Központok 

(Centers for Research Innovation, CRI) programját, amelynek célja egy nemzetközi hálózat 

létrehozása. A hálózat tagjai kiváló klinikai kutatócentrumok, amelyek a kardiovaszkuláris 

kutatás és gyógyítás terén folyamatosan sok pácienst látnak el, így alkalmasak nagy 

betegszámú vizsgálatok elvégzésére, s magas szinten képviselik a legfejlettebb klinikai 

ellátást. A cég a régióból elsőként a Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központjával köt 

megállapodást. 

Bővebben 

 

Magyarok olyat találtak fel, amire az egész autós világ rácsodálkozott 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. április 13. 

Kádár Lehel irányításával a BME gépjárműtanszékén készült a teljesen magyar fejlesztésű 

hibridüzemű villanyautó üzemeltetése mindössze négy forintba kerül kilométerenként. 

Bővebben 

http://infovilag.hu/hir-23484-friss_helyzetkep_vallalati_kutatasrol_fe.html
http://www.magyarhirlap.hu/online/celunk_az_innovacio_es_a_regionalis_osszefogas_osztonzese.html
http://semmelweis-egyetem.hu/hirek/2012/04/12/kardiologiai-kozpont-megallapodas-a-vilag-vezeto-orvostechnikai-eszkoz-gyartojaval/
http://www.nfu.hu/magyarok_olyat_talaltak_fel_amire_az_egesz_autos_vilag_racsodalkozott


 

 

  

  

 

Innovációs folyamatok 

Itbusiness, 2012. április 17. 

Gazdasági környezetbe helyezi az innovációt az a jelentés, amely a múlt héten jelent meg a 

Nemzeti Innovációs Hivatal szakmai koordinálásával. A dokumentum a kutatás-fejlesztés és 

az innováció hazai folyamataira összpontosít. 

Bővebben 

 

Gyógyászati áttörést hozhat magyar kutatók felfedezése 

Hír24, 2012. április 19. 

A magyar kutatók egy olyan molekulára bukkantak, ami a cukorbetegség mellett egy halálos 

kimenetelű izomsorvadás kezelésében is áttörést hozhat. 

Bővebben 

 

Jön az innovációs járulékelőleg a kapcsolódó vállalkozásokra is! 

Adófórum, 2012. április 19. 

A jogalkotó egy bonyolult és nehezen ellenőrizhető fogalmi kört rendelt egy bosszantóan 

alacsony adóhoz, amivel többlet-adminisztrációt okoz. A széttördelt családi vállalkozások 

adatait 2012-től összevontan kell vizsgálni az innovációs járulék megállapításához! 

Bővebben 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Pályázati lehetőség a pénzügyi gazdasági ismeretekre nevelés támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. március 27. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Közoktatási intézmények szerepbővítése, 

újszerű intézményi együttműködések kialakítása (tanulást segítő támogató formák bevezetése) 

Pénzügyi-gazdasági ismeretekre nevelés támogatása” című kiemelt pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

Pályázati lehetőség mikro-, kis, -közép-, illetve nagyvállalkozások munkahelyi 

képzéseinek támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. március 30. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a "Munkahelyi képzések támogatása" című 

pályázatok dokumentációi. 

Bővebben 

http://www.itbusiness.hu/Fooldal/rsscsatorna/Innovacios_folyamatok.html?portalstate=rss
http://www.hir24.hu/tudomany/2012/04/19/gyogyaszati-attorest-hozhat-magyar-kutatok-felfedezese/~~fokusz
http://www.adoforum.hu/jon-az-innovacios-jarulekeloleg-a-kapcsolodo-vallalkozasokra-is-uniqueidRCViWTptZHJ5a5tKG2e9VQzo4hI-OoN2/?wa=hk10
http://www.nfu.hu/palyazati_lehetoseg_a_penzugyi_gazdasagi_ismeretekre_neveles_tamogatasara
http://www.nfu.hu/palyazati_lehetoseg_mikro_kis_kozep_illetve_nagyvallalkozasok_munkahelyi_kepzeseinek_tamogatasara


 

 

  

  

Új pályázat jelent meg „Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatatása a 

közép-magyarországi régióban” címmel 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. március 30. 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet 

„Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatatása a közép-magyarországi régióban” 

címmel. 

Bővebben 

 

Új pályázat jelent meg „Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar 

részvétel támogatására, BONUS HU Program” címmel 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. március 30. 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet 

„Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására, 

BONUS HU Program” címmel. 

Bővebben 

 

Új pályázat jelent meg „K+F+I ernyőprojektek támogatása” címmel a Kutatási és 

Technológiai Innovációs Alap finanszírozásával 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. március 30. 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet „K+F+I 

ernyőprojektek támogatása” címmel. 

Bővebben 

 

Új pályázat jelent meg az EU 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs 

keretprogramjában, és egyéb EU-s kezdeményezésbe benyújtott projektek támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. március 30. 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet az 

„Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogramjában (FP7) 

és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar részvétel támogatására” címmel. 

Bővebben 

 

Új pályázat jelent meg az „EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására” 

címmel 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. március 30. 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség pályázatot hirdet az 

„EUREKA Programban való magyar részvétel támogatására” címmel. 

Bővebben 

http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_piacorientalt_kutatas_fejlesztesi_tevekenyseg_tamogatatasa_a_kozep_magyarorszagi_regioban_cimmel
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_osztonzes_az_europai_unios_keretprogramokban_valo_magyar_reszvetel_tamogatasara_bonus_hu_program_cimmel
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_k_f_i_ernyoprojektek_tamogatasa_cimmel_a_kutatasi_es_technologiai_innovacios_alap_finanszirozasaval
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_az_eu_7_kutatasi_technologiafejlesztesi_es_demonstracios_keretprogramjaban_es_egyeb_eu_s_kezdemenyezesbe_benyujtott_projektek_tamogatasara
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_jelent_meg_az_eureka_programban_valo_magyar_reszvetel_tamogatasara_cimmel


 

 

  

  

Magyar Formatervezési Díj 2012 

A Magyar Formatervezési Tanács a nemzetgazdasági miniszter közreműködésével nyilvános 

pályázatot keretében idén is meghirdeti a Magyar Formatervezési Díj pályázatot. 

A pályázat beadási határideje: 2012. május 3.  (postabélyegző szerint) 

Pályázati kategóriák: 

- termék (kereskedelmi fogalomban kapható, kis és nagy szériában gyártott termékek, illetve 

termékrendszerek), 

- vizuális kommunikáció (termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex 

vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, valamint a 

számítógéppel készült, interaktív alkalmazásokat is), 

- terv (kereskedelmi forgalomban még nem kapható, megvalósításra érett termékötletek 

terve, makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez 

tartozó tervek), 

- diák (a hazai felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében részt vevő diákok által, 

hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális 

kommunikáció területén készített alkotások). 

Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezés 

Díját. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amely a 

köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény szerinti mindenkori illetményalap 

tizenötszörösének megfelelő összeg. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további 

pályamunkák meghívást nyernek a kiállításra és egyben elismerő oklevélben részesülnek. 

A részletes pályázati felhívás, a jelentkezési és adatlap megtalálható a 

http://www.hipo.gov.hu/testuletek/mft/ honlapon. 

További információ: Szesztai Szonja, telefon: 1/474-5859, e-mail: 

szonja.szesztai@hipo.gov.hu 

 

EU Gateway Program 

Pályázati lehetőséget kínál a Deloitte Zrt. innovatív hazai vállalkozások számára az Európai 

Bizottság által támogatott és finanszírozott EU Gateway Program keretében. 

Az EU Gateway program elsődleges célja, hogy különböző szektorokban tevékenykedő 

innovatív európai társaságok, elsősorban KKV-k számára lehetőséget biztosítson a japán és 

koreai piacokon történő megjelenésre, új üzleti és befektetői kapcsolatok létesítésére, 

potenciális partnerekkel történő találkozásra egy üzleti héten. A résztvevők költségeinek 

jelentős részét a Bizottság finanszírozza és segít a programra való felkészülés teljes 

folyamatában is.  

Az elkövetkezendő hónapokban az alábbi szekciókban lehet jelentkezni a programba: 

- Épület és Építészeti Technológiák Szekció, Japán, jelentkezési határidő: 2012. május 8. 

- Belsőépítészet Szekció, Japán, jelentkezési határidő: 2012. június 4. 

A programra történő előzetes jelentkezés egy online adatlap kitöltésével történik, ahol a 

pályázó vállalattal kapcsolatos legfontosabb adatokat és információkat kell megadni, 

http://www.hipo.gov.hu/testuletek/mft/
mailto:szonja.szesztai@hipo.gov.hu
http://eu-gateway.eu/go.php?nID=22&page=Home


 

 

  

  

esetenként rövid, szöveges formában. A cég sikeres jelentkezése esetén ezek az adatok fognak 

szerepelni a különböző marketing és tájékoztató anyagokban.  

További információ: 

Székely Orsolya, szenior tanácsadó, Deloitte Zrt. 

1068 Budapest, Dózsa György út 84/c 

Telefon: 1/428-6613 

Mobil: 20/531-2062, 

E-mail: oszekely@deloittece.com 

 

 

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 

mailto:oszekely@deloittece.com
http://www.haesf.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 

 

A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ EGYESÜLET 

PROJEKTMENEDZSER-GYAKORNOK 
POZÍCIÓT HIRDET. 

 

A GYAKORNOKI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: 
6 HÉTRE SZÓLÓ HATÁROZOTT IDEJŰ JOGVISZONY 

A GYAKORNOKI MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
CSONGRÁD MEGYE, 6720 SZEGED, KÍGYÓ UTCA 4. 

FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 
 AZ EGYESÜLET SZOKÁSOS ADMINISZTRATÍV TEENDŐINEK TÁMOGATÁSA; 

 A MENEDZSEREK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA; 

 KUTATÁSI, ADATGYŰJTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA; 

 ADATBÁZIS-FEJLESZTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA; 

 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKBEN VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTEL; 

 SZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
 HALLGATÓI JOGVISZONY; 

 TÁRSALGÁSI SZINTŰ ANGOL NYELVTUDÁS; 

 FELHASZNÁLÓI SZINTŰ SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK; 

 JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG. 

AMIT KÍNÁLUNK: 
 MUNKATAPASZTALAT-SZERZÉSI LEHETŐSÉG; 

 FIATAL, VIDÁM CSAPAT; 

 MODERN MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ÉS SZERVEZETI KULTÚRA. 

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK: 
 MAGYAR NYELVŰ MOTIVÁCIÓS LEVÉL ÉS FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ. 

A POZÍCIÓ BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: 
A POZÍCIÓ LEGKORÁBBAN A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐEN AZONNAL BETÖLTHETŐ. 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 
ELEKTRONIKUS ÚTON CSÓTYA MARIANN RÉSZÉRE A CSOTYA.MARIANN@DARINNO.HU E-MAIL 

CÍMEN KERESZTÜL. 

 

mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
mailto:csotya.mariann@darinno.hu


 

 

  

  

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal e-Hírek 

Az Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az e-Hírek-kel rendszeresen tájékoztat a 

szellemitulajdon-védelem hazai és nemzetközi eseményeiről, portáluk új elemeiről, 

kiadványaikról, valamint egyéb közérdekű információkról. 

3. szám 2012. március 20. 

 

Hírlevél a Szellemi Tulajdon Védelméről 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Tanácsa 

negyedévente megjelenő közös kiadványának a célja, hogy tájékoztatást nyújtson a 

szellemitulajdon-védelem aktuális kérdéseiről, feladatairól, hazai és nemzetközi 

eseményeiről, a vonatkozó jogszabályokról, különös figyelemmel az Európai Unió 

jogszabályaira és jogalkalmazási gyakorlatára. A hírlevél hozzá kíván járulni a 

szellemitulajdon-védelmi tudatosság erősítéséhez. 

9. évfolyam 1. szám 2012. I. negyedév 

 

 

Környezettudatosság 

Lakókörnyezet – Folttisztítás 

 A friss kakaófoltot meleg sós vízzel mossuk át, majd langyos vízzel öblítsük ki az anyagot. 

 A fűfoltot világos színű ruhákból úgy tüntethetjük el, hogy az anyagot egy napig 

aludttejben áztatjuk, majd meleg vízben kimossuk. Másik lehetőség, hogy friss citromlevet 

csepegtetünk rá, majd erősen dörzsöljük. Régebben keletkezett foltnál a száraz textíliát 

enyhén megnedvesítjük alkohollal, és citromsavval vagy citromlével bedörzsöljük. 

 Ha kávé cseppen az anyagra, meleg vízben oldjunk fel sót, és ebben áztassuk ki a 

szennyeződést a ruhából. Szükség szerint dörzsöljük. Ha a folt eltűnt, langyos vízben 

öblítsük ki a textíliát. Friss kávéfoltot jól tisztít a tejbe áztatás is. Utána alaposan öblítsük 

ki meleg vízben az anyagot. 

 Kávéfoltot tojássárgája és kevés vízből álló keverékkel is hatásosan tisztíthatunk. Utána 

langyos vízzel mossuk ki. 

 Általános folttisztítóként aceton helyett az ecetsavat, citromsavat, vagy a citromlevet 

próbáljuk ki. 

 Az ammóniatartalmú folttisztítókat helyettesíthetjük bórax-szal, nátrium-bikarbonáttal, 

ecettel. A bórax fehérítő hatással rendelkezik, tehát csak fehér textíliáknál alkalmazzuk. 

 A csokoládéfoltot citromlé segítségével maradéktalanul eltüntethetjük. 

 Ha tinta cseppen a ruhánkra, gyorsan dörzsöljük be meleg tejjel, de hatásos a citromos 

kezelés is. Szükség esetén többször cseréljük a tejet. 

 Gyümölcs és zsírfoltot puha zsemlével tüntethetünk el a szövetből úgy, hogy a friss 

zsemlét sütőforróra melegítjük, és a meleg zsemlebéllel azonmód kidörgöljük a foltokat. 

Ezután természetesen meleg vízzel öblítsük át a ruhadarabot. 

 Ha kezünket befogta a tinta, paradicsom- vagy citromlével könnyedén orvosolhatjuk a 

problémát. 

http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=97&hirlevelcim_id=1364
http://www.sztnh.gov.hu/hirlevelek/MSZTT_hirlevelek.html


 

 

  

  

 Ha véletlenül tea borult az abroszra, néhány csepp citromlé segítségével könnyen 

eltüntethetjük. 

 Rozsdafoltra öntsünk citromlevet, majd öblítsük ki. 

 Vörösborfoltot sóval, kevés citromlével, vagy langyos tejbe áztatással távolíthatunk el. Só 

helyett fehér ruhákhoz bóraxot is használhatunk. Fél órát hagyjuk rajta, majd mossuk ki. 

 Vérfoltot hideg sós vízzel tüntethetünk el. Utána öblítsük ki a textíliát. 

 Az izzadságfoltot ecettel távolíthatjuk el. 

 A friss zsírfoltot burgonyakeményítővel szórjuk be, pár órát hagyjuk rajta, majd keféljük 

ki. 

 A kötött holmin keletkezett zsírfoltot többször spricceljük be szódavízzel, majd egy tiszta 

nedvszívó ruhával itassuk fel. 

 Mustárfoltot glicerines ronggyal dörzsöljük be, hagyjuk állni, aztán szappannal és hideg 

vízzel mossuk ki. 

 Gyümölcsfolton segít a gyors leforrázás. Azoknál a gyümölcsfoltos ruháknál, amiket nem 

szabad forrázni, ecetet vagy citromot használjunk tisztítószerként. 

 Néhány csepp citromlé kiveszi az abroszból a teafoltot. 

 Koromfoltot óvatosan dörzsöljünk át friss kenyérbéllel. 

 A spenótfoltot mosás előtt pár percre nyers burgonyapéppel dörzsöljük be. 

Fehér kenyér és ketchup 

Fehér kenyérrel el lehet tüntetni az olajfestményekről a port. Egy darabka kenyér remekül 

eltünteti a port és a szennyeződést a felszínről. 

A ketchup kiválóan eltünteti a foltot a réz és bronz konyhaedényekről. Nyomjon ketchupot 

egy rongyra, majd dörzsöld be vele a konyhaedényeket, amelyek percek alatt visszanyerik 

rezes színüket. Öblítsd le meleg vízzel, majd szárítsd meg konyharuhával. 

Liszt 

Dörzsöljük be piszkos kezünket liszt és víz keverékével, majd öblítsük le alaposan. 

Rizs 

Kiválóan használható vázák, illetve vékony nyakú üvegek belsejének tisztítására. Töltsd meg 

az edényt háromnegyedéig vízzel, majd adj hozzá egy evőkanálnyi nyers rizst. Tedd a kezed 

az edény nyílására, rázd meg alaposan, majd öblítsd ki. 

Tea 

Eltávolítja a kerti szerszámokról a rozsdát. Főzz meg egy fazéknyi teát, majd ha kihűlt, öntsd 

egy vödörbe. Áztasd ebben az eszközöket pár órára, majd töröld meg száraz ronggyal. 


