
 

 

  

  

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 

 

2012. évi Dél-alföldi Innováció Díj 

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 2012. szeptember 

30.-ig beérkezett pályamunkákat. Az elbírálás határideje 2012. október 30. Az eredmények 

kihirdetésére, a díjazott pályamunkák szakmai bemutatására 2012 novemberében a Magyar 

Tudomány Ünnepe alkalmából, a Szegedi Akadémiai Bizottság székházában (6720 Szeged, 

Somogyi u. 7.) kerül sor. 

A kuratórium döntéseinek előkészítését Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. 

szakmai tanácsaival segíti. 

A pályázattal kapcsolatos információk az MTA SZAB honlapján megtalálhatók: 

http://mta.hu/cikkek/?node_id=25749 

Pályázati felhívás és útmutató 

 

http://mta.hu/cikkek/?node_id=25749
../../../Dijak/Del-alfoldi_Innovacios_dij_2012/Del-alfoldi_Innovacios_dij_palyazati_kiiras_2012.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 14. (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
../../../SZTNH_szolgaltatasi_szerzodes/Alapfok/Jelentkezesi_lap.pdf


 

 

  

  

Vállalkozásfejlesztés a tudásalapú társadalomban 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség 

Közhasznú Egyesület tisztelettel meghívja Önt 

 

című rendezvényére. 

 Időpont: 2012. június 6. 

 Helyszín: MTESZ székház I. emeleti előadóterem (H-6720 Szeged, Kígyó utca 4.) 

PROGRAM 

9:00 - 9:15 Regisztráció 

9:15 – 10:45 Az iparjogvédelem alapjai 

Dr. Molnár István szabadalmi ügyvivő, DA-RIÜ KhE. 

11:00 – 12:30 Az iparjogvédelem szerepe a vállalkozásfejlesztésben 

Dr. Molnár István szabadalmi ügyvivő, DA-RIÜ KhE. 

12:30 – 13:30 Büféebéd 

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

előzetes regisztrációhoz kötött. 

Jelentkezés a central@darinno.hu e-mail címen vagy a +36-62/549-500-as 

telefonszámon. 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Új tömbbel bővül a szegedi egyetem klinikai központja 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2012. május 15. 

Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter helyezte el a Szegedi Tudományegyetem 

(SZTE) új klinikai tömbjének alapkövét 2012. május 15-én. Közlemény. 

Bővebben 

 

mailto:central@darinno.hu
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hirek/uj-tombbel-bovul-a-szegedi-egyetem-klinikai-kozpontja


 

 

  

  

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 

 

Széll Kálmán 2.0: kivonul az állam az innovációból 

HVG.hu, 2012. április 26. 

Úgy akarja a kutatás-fejlesztés nehéz helyzetét javítani a kormány, hogy közben kivonul a 

hazai innováció finanszírozásából, mondván, a büdzséből származó forintokat pótolja majd az 

innovációs járulékbevétel. 

Bővebben 

 

Cséfalvay: Új források innovációra és kutatásfejlesztésre 

InfoRádió, 2012. május 3. 

Még az idén újabb forrásokkal egészülhet ki a kutatásfejlesztésre és innovációra szánt 75 

milliárd forintos állami és uniós pályázati keretösszeg. 

Bővebben 

 

Innovációs TechShow negyedszer - Újra bemutatkoznak Magyarország startup 

sikertörténetei 

Nemzeti Innovációs Hivatal, 2012. május 7. 

2012-ben a Mobilitás és Multimédia Klaszter a Nemzeti Innovációs Hivatal védnökségével 

immáron harmadik alkalommal rendezi meg az Innovációs TechShow-t, mely megjelenési 

lehetőséget biztosít a hazai infokommunikációs szektor leginnovatívabb és legkreatívabb 

szereplői számára, hogy bemutassák high-tech fejlesztéseiket a befektetőknek, az üzleti élet 

szereplőinek és nagyközönségnek. A tavalyi Innovációs TechShow a magyar soros elnökség 

hivatalos rendezvénye volt. 

Bővebben 

http://kamara.dravanet.hu/csmkik/index.php?id=3980
http://hvg.hu/itthon/20120425_innovacio_fejlesztes_jarulekok
http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-495560
http://www.nih.gov.hu/aktualis-hirek-esemenyek/innovacios-techshow


 

 

  

  

Új helyen az Innovációs Hivatal 

Hirado.hu, 2012. május 7. 

Elköltözött az Infoparkból a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) május 1-jén. A Hivatal 

tájékoztatása szerint új címe: 1061 Budapest, Andrássy út 12. Postacíme: 1241 Budapest, Pf. 

160. Telefonszámai, e-mail címe és webes elérhetősége változatlan. 

Bővebben 

 

Tarolt a PTE az innovációs pályázaton 

Pécsi STOP, 2012. május 9. 

"Középpontban az Ember" címmel hirdetett innovációs ötletpályázatot a Dél-dunántúli 

Regionális Innovációs Ügynökség. A pályázat fődíját, valamint a "Legpiacképesebb projekt" 

és "Legkidolgozottabb pályázat" díját a PTE kutatói nyerték el. 

Bővebben 

 

Innovációs járulék és K+F: ezek a legfontosabb változások 

Adozona.hu, 2012. május 13. 

Módosult a kötelezettek köre az innovációs járuléknál és több ponton is változott a K+F 

minősítési eljárás. Ezenfelül szigorodtak a határidők pályázat benyújtásánál, illetve külföldi 

cégek magyarországi fióktelepeire is új szabály vonatkozik. 

Bővebben 

 

InSuite projekt - A világméretű tudás ügyes adatbázisa 

Nemzeti Innovációs Hivatal, 2012. május 14. 

A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK) programjai között kiemelt szerepet 

tölt be a gyors növekedésű exportorientált innovatív kis- és középvállalkozások támogatása. A 

program prioritásai: a magyar medikai műszergyártó és szolgáltató ipar, ökológiai ipar és a 

MÁV Zrt. kkv beszállítói programja. 

Bővebben 

 

Együttműködés a hazai ICT szektor K+F tevékenységének feltérképezésére 

Nemzeti Innovációs Hivatal, 2012. május 15. 

A mai napon együttműködési megállapodást írt alá a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) és az 

Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (IVSZ), amelynek 

értelmében a két szervezet a jövőben kölcsönösen segíti egymás munkáját a hazai ICT szektor 

tevékenységének, állapotának és folyamatainak feltérképezésében, és a NIH által üzemeltetett 

Tudományos és Technológiai (TÉT) Obszervatórium elemzéseinek, adatfelvételeinek 

végrehajtásában. A hosszútávú együttműködés célja az iparág-fejlesztési javaslatok 

http://www.hirado.hu/Hirek/2012/05/07/11/Uj_helyen_az_innovacios_hivatal.aspx?source=hirkereso
http://www.pecsistop.hu/campus/tarolt-a-pte-az-innovacios-palyazaton/1036379/
http://adozona.hu/tarsasagi_ado_innovacios_jarulek/Innovacios_jarulek_es_KF_ezek_a_legfontosab_DCRN5X.aspx#rss
http://www.nih.gov.hu/aktualis-hirek-esemenyek/insuite-projekt


 

 

  

  

kidolgozásához szükséges információk megszerzése, amelyek a későbbi EU finanszírozási 

forráselosztáshoz is alapanyagul szolgálhatnak. 

Bővebben 

 

Cséfalvay: Lengyelország és Magyarország jövőjének záloga az innováció területén 

megvalósítandó integráció 

Magyar Online, 2012. május 16. 

Lengyelország és Magyarország jövője attól függ, miként tudnak integrálódni az európai 

innováció területén – mondta Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium 

gazdaságstratégiai államtitkára az MTI-nek szerdán lengyelországi látogatása során. 

Bővebben 

 

Innovációs Hivatal, innovatív hivatal: magyar fejlesztésű csúcstechnológiát választ a 

NIH beléptető rendszeréhez 

Nemzeti Innovációs Hivatal, 2012. május 17. 

Átadásra került Közép-Kelet Európa első véna alapú beléptetési rendszere, a világon 

egyedülálló technológia magyar-japán innovációs együttműködés eredménye. 

Bővebben 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Harsányi István-díj 

A Harsányi István-díjjal a menedzsment témakörben készített kiemelkedő színvonalú 

diplomatervek, PhD-disszertációk, illetve tudományos diákköri munkák készítőit ismerik el. 

Az ösztöndíj összege a pályaművek színvonala alapján évenként kerül meghatározásra. Az 

ünnepélyes díjátadásra a díjazott hallgató felsőfokú intézményének évnyitóján, diplomaosztó 

ünnepségén vagy egyéb rendezvényén kerül sor. 

A Manager Képzés Alapítvány - mely a díjat alapította 1991-ben és azóta is a pályázatok 

elbírálója - megbízásából a Magyar Innovációs Szövetség 2004 óta szervezi és gesztorálja a 

Harsányi István-díj pályázatot. 

Bővebben 

 

Pályázati felhívás a 2012. évi Közép-magyarországi Régió Innovációs Díj elnyerésére 

Az „INNOREG” Közép-magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség együttműködésben 

a KMR Regionális Fejlesztési Tanáccsal, valamint a Nemzeti Innovációs Hivatal 

támogatásával pályázatot hirdet a 2012. évi Közép-magyarországi Régió Innovációs Díj 

elnyerésére. 

Bővebben 

http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/egyuttmukodes-hazai-ict
http://www.mon.hu/csefalvay-lengyelorszag-es-magyarorszag-jovojenek-zaloga-az-innovacio-teruleten-megvalositando-integracio/1983578?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/innovacios-hivatal
http://www.innovacio.hu/3e_hu_felhivas.php
http://innoreg.hu/node/9782


 

 

  

  

VI. 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


 

 

  

  

Felhívás nemzeti szakértői pozíció betöltésére 

Az Európai Kutatási Tanács Végrehajtó Ügynöksége (ERCEA) felhívást adott ki 10 nemzeti 

szakértői hely betöltésére. 

Az ERCEA a nemzeti szakértőket: 

 projekt menedzsment; 

 program kidolgozás; 

 koordináció; és 

 kommunikációs 

területeken fogja foglalkoztatni, a szkásos társfinanszírozással, 2012. szeptembertől, illetve 

2013-tól. 

A részletesebb feladatleírásokat a csatolt dokumentum tartalmazza. 

 Call for expression of interest PDF (75 KB) 

Jelölési határidő: 2012. június 1. 

 

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. 

4. szám 2012. április 24. 

 

Környezettudatosság 

Fürdőszoba, WC, csempe 

 Ha piszkos a kádunk, készítsünk bóraxból és citromléből kenhető pépet. Ezzel súroljuk ki. 

A fürdőkádat fényessé varázsolhatjuk 2 evőkanál szóda és öt liter víz keverékével is. 

Természetesen mindkét esetben alaposan öblítsük ki tiszta vízzel a kádat a tisztítás 

végeztével.  

 Nem fog a fürdőszobatükör párásodni, ha 5 deciliter glicerint 0,25 liter alkoholban 

feloldunk, és bekenjük vele a felületét. Ezután egy puha száraz nedvszívó ruhával 

fényesítsük ki. 

 A padlócsempét vagy járólapot mossuk fel rendszeresen mosószappanos vizes ruhával, 

majd langyos vizes szivaccsal, utána pedig töröljük szárazra. Ha nem oldódik megfelelően 

a szappan a vízben, tegyünk hozzá mosószódát. 

 Gyakran penészedik a fürdőszoba csempéi közötti fúga. Ez ellen azt tehetjük, hogy 

feloldunk fél liter vízben ugyanilyen mennyiségű nagy koncentrációjú ecetet, és ezzel 

minden második nap átdörzsöljük a problémás felületet. 

 Nincs szükség a WC-ben sem légfrissítőre, ha a helyiségben tartjuk az egy csészényi sót, 

ugyanannyi szárított citromhéjat és mentalevelet tartalmazó keveréket. 

 Mielőtt a csempe tisztításához hozzálátnánk, meleg víz párologtatásával gőzöljünk a 

helyiségben. Feloldja a szennyeződést, így könnyebb lesz a takarítás. Forró vízben oldott 

ecettel mossuk át a csempét, majd puha ruhával töröljük szárazra. 

http://www.nih.gov.hu/aktualis-hirek-esemenyek/call-for-expression-of
http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=98&hirlevelcim_id=1364


 

 

  

  

 Réz csaptelep tisztítását elvégzi az aludttej vagy az író. Tegyünk bele csipetnyi sót is. Ha 

ezzel átdörzsöljük, majd leöblítjük, és szépen áttöröljük, a várt eredmény nem marad el. 

Hatásos szer az ecet és só keveréke is. Ilyenkor is szárazra kell utána a felületet törölni. 

 Szórjunk időnként a lefolyóba maréknyi háztartási szódát, majd öntsük le forrásban lévő 

vízzel. A lefolyó így mindig tiszta marad, nem dugul el, és nem áraszt kellemetlen 

szagokat. 

 Hetenként egyszer mossuk ki a fogmosópoharat konyhasó melegvizes oldatával, így nem 

képződik rajta fehér lerakódás. 

 A világos zuhanyfüggönyön keletkezett penészfoltokat mossuk le szódabikarbónás vízzel, 

utána pedig ecettel vagy citromlével. 

 Nedvesítsük be a WC-t, és kenjük be a lerakódást bórax és citromlé keverékével. Hagyjuk 

rajta 2 órán keresztül, majd alaposan keféljük ki. 

 


