
 

 

  

  

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


 

 

  

  

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Szegedi siker a Magyar Innovációs Szövetség tehetségkutató versenyén 

Délmagyar.hu, 2012. június 11. 

Fődíjat nyert Papp Gergely, a szegedi Gábor Dénes Szakközépiskola tanulója a Magyar 

Innovációs Szövetség 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató Versenyén. A 

fiatalember egyedi fejlesztésű hangszóróval rukkolt elő. 

Bővebben 

 

Szegedre érkezett a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség szakmai workshop 

rendezvénysorozata 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. június 12. 

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) gyakorlati segítséget kíván nyújtani a 

kedvezményezettjei számára annak érdekében, hogy a Magyarország rendelkezésére álló 

8200 milliárd forintos támogatást 2015 végig minél eredményesebben tudja lehívni. Az 

ország hét fejlesztési régiójában szervezett szakmai workshop rendezvénysorozat második 

állomása Szeged volt, ahol a Dél-alföldi régió elakadt projektgazdái számára adtak átfogó 

képet a fejlesztések előmozdítását célzó lehetőségekről. 

Bővebben 

 

 

III. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Két magyar negyedik lett a Nemzetközi Innovációs Versenyen 

Edupress, 201. május 21. 

Negyedik helyezést ért el a bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium két tanulója a 

Nemzetközi Tudományos és Innovációs Versenyen - írja az index.hu. A megmérettetés május 

13-18. között zajlott az USA-beli Pittsburgh-ben. 

Bővebben 

 

Elengedhetetlen a környezeti innováció 

Fidesz.hu, 2012. május 22. 

Martonyi János külügyminiszter szerint a riói folyamatban is elengedhetetlen, hogy 

középpontba kerüljenek a vízpolitikával kapcsolatos kérdések, problémák; Magyarország 

vezető szerepet tölt be az ENSZ keretében működő "vízügyi baráti csoportban", amelynek 

célja a víz fontosságának hangsúlyos megjelenítése a júniusi Rio+20 konferencián. 

Bővebben 

http://www.delmagyar.hu/szeged_hirek/szegedi_siker_a_magyar_innovacios_szovetseg_tehetsegkutato_versenyen/2283932/?utm_source=hirkereso&utm_medium=feed&utm_campaign=hirkereso
http://www.nfu.hu/szegedre_erkezett_a_nemzeti_fejlesztesi_ugynokseg_szakmai_workshop_rendezvenysorozata
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=27041
http://www.fidesz.hu/index.php?Cikk=180934


 

 

  

  

Újabb feltalálók születtek a PTE-n! 

PécsMa.hu, 2012. május 22. 

Másodszor hirdették meg a „Feltaláló születik!” hallgatói innovatív ötletpályázatot a Pécsi 

Tudományegyetemen, melyre idén is számos ötletes pályamunka érkezett. Az ünnepélyes 

díjkiosztóra a PTE Innovációs Nap 2012 keretében került sor május 22-én. 

Bővebben 

 

Innovatív megoldások uniós támogatással 

Pénzcentrum.hu, 2012. május 29. 

Kreatív ötletek, újszerű megoldások valósulhatnak meg az Új Széchenyi Terv révén 

A gazdasági növekedés forrásai között az egyik legjelentősebb tényező az innováció, azaz az 

újító, versenyképes fejlesztés. Az Új Széchenyi Terv Tudomány-Innováció Programjának 

célja, hogy a nemzetközi léptékű ipari vállalati fejlesztések az elkövetkező években egyre 

növekvő mértékben teret nyerve a gazdaság növekedési pályájának motorjává váljanak. A 

magyar gazdaság számára a jelenlegi, nemzetközi pénzügyi válságból való kilábaláshoz, 

illetve az Európa fejlett államaihoz való felzárkózáshoz az innováció nélkülözhetetlen, ennek 

megfelelően kiemelt szerepe van az Új Széchenyi Tervben is. 

Bővebben 

 

Innováció, kütyük, startup: TechShow 2012 

Technet.hu, 2012. június 7. 

Az idei kiállításon is sok érdekes fejlesztés, ötlet jelent meg a porondokon. Lássuk, mely 

ötletek voltak a legjobbak! 

A rendezvényt 2009 óta tartják meg, és a szervezők szerint a, teljes nevén, Magyar Innovációs 

TechShow a magyar CES-ként azonosítható be. Az Akváriumban (korábban Gödör) tartott 

egész napos rendezvényre mi inkább a modern, trendi BNV kifejezést használnánk, de 

minden pejoratív felhang nélkül. 

Bővebben 

 

Tehetséges fiatalokat díjazott a Magyar Innovációs Szövetség 

Edupress, 2012. június 11. 

28 tanuló vehette át a jól megérdemelt díjait a 21. Ifjúsági Tudományos és Innovációs 

Tehetségkutató versenyen a Csodák Palotájában június 11-én. A nyertesek között több mint 

2,5 millió forintnyi ösztöndíjat osztott ki a Magyar Innovációs Szövetség. Az elismerést a 

fiatalok Hoffmann Rózsa államtitkártól, valamint a szövetség elnökétől, Pakucs Jánostól 

vehették át. 

Bővebben 

 

http://www.pecsma.hu/helyi/2012/05/22/ujabb-feltalalok-szulettek-a-pte-n/
http://penzcentrum.hu/kkv/innovativ_megoldasok_unios_tamogatassal_x_.1032753.html?utm_source=hirkereso_es_kapu&utm_medium=penzcentrum_linkek&utm_campaign=hiraggregator
http://www.technet.hu/hir/20091210/szemuveg_nelkuli_3d_teve_es_egyeb_magyar_talalmanyok/
http://www.technet.hu/hir/20091210/szemuveg_nelkuli_3d_teve_es_egyeb_magyar_talalmanyok/
http://www.technet.hu/hir/20120110/ces_2012_dokkolhato_tablagep_telefon_es_tv_lenovotol/
http://www.technet.hu/hir/20090911/hamis_nav_n_go_szoftverek_a_bnv-n/
http://www.technet.hu/teszt/20120607/innovacio_kutyuk_startup_techshow_2012/
http://www.edupress.hu/hirek/index.php?pid=egycikk&HirID=27195


 

 

  

  

Második hely és különdíj 

TEOL, 2012. június 14. 

Györköny-Budapest | Második díjat és a Google különdíját nyerte el Kuti Lívia a 21. Ifjúsági 

Tudományos és Innovációs tehetségkutató versenyen a „Windows Phonera írt BingMaps-re 

épülő navigációs alkalmazás” című fejlesztésével. 

Bővebben 

 

A Kormány kockázati tőkeprogrammal segíti az induló vállalkozásokat is 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 12. 

Elérhetőek a kockázati tőkeprogramok új felhívásai. A pályázatokon csak kockázati tőke 

alapkezelők indulhatnak. Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent konstrukciókkal a 

Kormány célja, hogy az induló és növekedési életszakaszban lévő vállalkozások piacon 

maradását és fejlődését javítsa. A Kormány a felhívásokhoz kapcsolódóan 28,5 milliárd 

forintot különített el: 6 milliárd forintot a magvető alapokra, 22,5 milliárd forintot pedig a 

növekedési alapokra. 

Bővebben 

 

Somogyi zseni az élvonalban 

KaposPont, 2012. június 14. 

Somogyi diák képviseli Magyarországot az Európai Unió Fiatal Tudósok versenyén. 

Ludmány Balázs a számítógépes hibaüzenetek mélylélektanáról készített dolgozatával nyerte 

el az első díjat a Magyar Innovációs Tehetségkutató Versenyen. Ősszel pedig 35 ország 

fiataljaival versenyez majd. 

Bővebben 

 

Magyar innováció a hibrid autó: hidrogénnel, árammal és benzinnel is működik 

Népszabadság Online, 2012. június 16. 

Kulcsár Sándor már több innovációs díjat nyert a valódi hibrid autójával, amelyet áramon és 

benzinen kívül hidrogénnel is hajthat, utóbbit vízbontás révén, speciális eljárással állítja elő a 

szerkezet. 

Bővebben 

 

Megalakult a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség 

Kormány.hu, 2012. június 18. 

A hazai innováció fejlődésének, piaci lehetőségeinek elősegítésére a Szellemi Tulajdon 

Nemzeti Hivatal (SZTNH) megalapította a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon 

Ügynökség Nonprofit Kft-t, a hazai innovációs intézményrendszer új piaci szerelőjét 

Bővebben 

http://www.teol.hu/tolna/kozelet/masodik-hely-es-kulondij-447188
http://www.nfu.hu/a_kormany_kockazati_tokeprogrammal_segiti_az_indulo_vallalkozasokat_is
http://kapos.hu/hirek/kis_szines/2012-06-14/somogyi_zseni_az_elvonalban_-_videoval.html
http://nol.hu/lap/gazdasag/20120616-magyar_innovacio_a_hibrid_auto__hidrogennel__arammal_es_benzinnel_is_mukodik
http://www.kormany.hu/hu/kozigazgatasi-es-igazsagugyi-miniszterium/hirek/megalakult-a-hipavilon-magyar-szellemi-tulajdon-ugynokseg


 

 

  

  

IV. 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 

 

Mobil tartalmak nemzetközi versenye – WSA-mobil 2012 

App-etite! Hungary - Idén újból versenyre hívják a világ legjobb mobil tartalmait és innovatív 

alkalmazásait a 2 évente megrendezésre kerülő World Summit Award mobil versenyére, 

amely a környezetükre és használóikra jelentős hatást gyakoroló alkalmazásokat keresi és 

támogatja. 

A WSA-mobil az egyetlen verseny, amely az Egyesült Nemzetek és az általa rendezett 

„Információs Társadalom Csúcstalálkozó“ (World Summit on the Information Society - 

WSIS) szervezésében zajlik, egyedülállóan a tartalomra helyezve a hangsúlyt, melyet a 

társadalmi és kulturális élet valamennyi területét lefedő nevezési kategóriák is tükröznek. 

Bővebben 

 

Társadalmi Befektetések Díj 2012 

A MAF Társadalmi Befektetések Díj a Magyar Adományozói Fórum által 2006-ban 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 

 

Megjelent az oktatás és az egész életen át tartó tanulás támogatása érdekében kiírt 

pályázat az LHH kistérségekben 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 6. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TIOP1.2.5-12/1 jelű, „Infrastrukturális 

fejlesztések az esélyegyenlőség elvű minőségi oktatás és az egész életen át tartó tanulás 

támogatása érdekében az LHH kistérségekben” című kiírás dokumentációja. 

Bővebben 

http://www.innovacio.hu/3e_hu_felhivas.php
http://www.matisz.hu/Hir.30.0.html?&tx_ttnews%5btt_news%5d=1785&tx_ttnews%5bbackPid%5d=21&cHash=69213aee5c
http://www.donorsforum.hu/hu/szolgaltatasok/maf-tarsadalmi-befektetesek-dij/2012
http://www.nfu.hu/megjelent_az_oktatas_es_az_egesz_eleten_at_tarto_tanulas_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazat_az_lhh_kistersegekben


 

 

  

  

Megjelentek a pályázati felhívások az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramokból 

finanszírozott alapok működtetésére 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 11. 

Az Új Széchenyi Kockázati Tőkeprogramok konstrukciók célja a korai, illetve növekedési 

létszakaszban lévő, Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban 

székhellyel, illetve Magyarország kivételével az Európai Gazdasági Térség területén 

székhellyel és Magyarország területén, nem a közép-magyarországi régióban fiókteleppel 

rendelkező mikro- és kisvállalkozások tőkehelyzetének javítása. 

Bővebben 

 

Megjelent a pénzügyi igazgatás folyamatainak és szabályozásának átalakítása érdekében 

kiírt felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 11. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Pénzügyi igazgatás folyamatainak és 

szabályozásának átalakítása” című, ÁROP-1.2.13 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. 

Bővebben 

 

Új kiírás az innovatív iskolák fejlesztése érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 11. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a TÁMOP 3.1.4-11/1-2 jelű, „Innovatív iskolák 

fejlesztése” című pályázatok. 

Bővebben 

 

Pályázati lehetőség az innovatív, kísérleti foglalkoztatási programok támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 13. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 1.4.3-12/1 jelű, „Innovatív, kísérleti 

foglalkoztatási programok” című kiírás. 

Bővebben 

 

 

http://www.nfu.hu/megjelentek_a_palyazati_felhivasok_az_uj_szechenyi_kockazati_tokeprogramokbol_finanszirozott_alapok_mukodtetesere
http://www.nfu.hu/megjelent_a_penzugyi_igazgatas_folyamatainak_es_szabalyozasanak_atalakitasa_erdekeben_kiirt_felhivas
http://www.nfu.hu/uj_kiiras_az_innovativ_iskolak_fejlesztese_erdekeben
http://www.nfu.hu/palyazati_lehetoseg_az_innovativ_kiserleti_foglalkoztatasi_programok_tamogatasara


 

 

  

  

V. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Öko-innováció: támogatják az új, környezetkímélő technológiák, termékek bevezetését! 

Az öko-innováció célja, hogy megváltoztassa a fogyasztási és termelési szokásokat, illetve, 

hogy a folyamatosan fejlődő technológiák, termékek és szolgáltatások révén csökkentse az 

emberiség környezetterhelését. Az üzleti érdek és az innováció összefonódik egy 

magasztosabb cél eléréséért, hogy fenntartható megoldásokat találjon, melyek segítségével 

eredményesebben hasznosíthatjuk értékes erőforrásainkat és csökkenthetjük a gazdaságunk 

környezetre gyakorolt káros mellékhatásait. Az öko-innovációból nem csupán a természet 

profitál. A környezetbarát termékek és szolgáltatások világpiaca évről évre nő. Tehát 

befektetni ebbe a viszonylag új ágazatba, üzleti szempontból is aktuális és nagyszerű 

lehetőség Európa számára. 

Bővebben 

 

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 

 

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. 

5. szám 2012. május 18. 

 

Semmelweis International BioEntrepreneurship 

A Semmelweis Egyetem 2010-2011-ben indította el a SIBE programot. A hazai felsőoktatási 

piacon hiánypótló akkreditált felnőttképzés célja hazai és külföldi vállalkozó szellemű, 

élettudományok iránt érdeklődő fiatal, gazdasági-üzleti, orvosi, és egyéb élettudományi-

műszaki diplomások hozzásegítése az élettudományi szektorban való elhelyezkedéshez 

szükséges elméleti ismeretekhez és gyakorlati tapasztalatokhoz.  

A képzés teljes egészében angol nyelven zajlik, három szemeszteren át összesen 320 órában. 

A szeminárium-szerű előadások 5 napba vannak sűrítve félévente, ezen kívül a folyamatos 

csapatmunkát és konzultációkat egyéni beosztás szerint alakítják a résztvevők. 

A jelentkezéshez a hallgatóknak rendelkezniük kell egy MSc/MA, vagy azzal egyenértékű 

egyetemi/főiskolai diplomával. Ezt követően a SIBE Assessment Center segítségével mérik 

fel a hallgatók kompetenciáit és képességeit. A legjobb hallgatóknak lehetőségük lesz 50-

75%-os ösztöndíjak elnyerésére. 

http://www.palyazatihirek.eu/vallalkozasok/18-vallalkozasok-fejlesztese/2272-oeko-innovacio-tamogatjak-az-uj-koernyezetkimel-technologiak-termekek-bevezeteset
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=99&hirlevelcim_id=1364


 

 

  

  

A képzés díja 350.000 HUF + ÁFA / szemeszter, kiegészítve egy egyszeri 120.000 HUF + 

ÁFA vizsgadíjjal, amely sikeres letétele után a Semmelweis Egyetem kiállítja a tanúsítványt 

az akkreditált képzés sikeres elvégzéséről. 

Jelentkezési határidő: 2012. június 30. 

További információ: Kerényi Áron, képzés koordinátora, telefon: +36-70-327-0968, e-mail: 

kerenyi.aron@semmelweisinnovations.com, www.sibe.hu, semmelweisinnovations.com 

 

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:kerenyi.aron@semmelweisinnovations.com
http://www.sibe.hu/
http://semmelweisinnovations.com/
mailto:csotya.mariann@darinno.hu


 

 

  

  

Környezettudatosság 

Lakókörnyezet – Fémtisztítás 

 A króm felületek fényezésére szolgál az almaecetes bedörzsölés. 

 A krómozott mosogatót kicsavart citrom héjával tisztítsuk. Ha nagyon csúnya a 

mosogató, kevés alkoholt öntsünk egy tiszta rongyra, és dörgöljük át a felületet. Utána 

öblítsük tiszta vízzel és töröljük szárazra.  

 Az óntárgyakat dörzsöljük be nyers káposztalevéllel, vagy zöld hagymaszárral. Öblítés és 

szárazra törlés után kitűnően megtisztulnak. 

 Ezüst tisztításához tegyünk egy edény aljára alufóliát, és egy marék mosószódát. 

Helyezzük a tárgyakat az edénybe, és öntsük rá annyi vizet, hogy ellepje. Ezután öblítsük 

le őket forró vízzel, és szárítsuk meg. 

 Ha a gáztűzhelyen erős a lerakódás, szórjunk sót a tűzhely lapjára, és öntsük le ecettel, 

hogy ellepje a ráégett ételfoltokat. A legmakacsabb szennyeződést is oldja. 

 Sárgaréz tisztításához használjunk sóba mártott citromot, vagy készítsünk egyforma 

mennyiségű ecetből, sóból és citromból pasztát, és ezzel kezeljük az elszennyeződött 

felületet. 

 Vasból készült tárgyakat étolajjal kenjük be, és puha ronggyal dörgöljük szárazra. Ez 

megfelelő ápolást biztosít. 

 Ha a vörösréz felületek rozsdásodni kezdenek, jó megoldást jelent az aludttejjel történő 

bedörzsölés. Természetesen a kezelés után öblítés és szárazra törlés következzen. 

 Ezüst tisztítását, illetve fényezését liszttel is megoldhatjuk. Nincs más dolgunk, mint 

lisztezett kendővel dörzsöljük be az elszíneződött felületet, majd egy másik tiszta ruhával 

fényesítsük ki. 

 Ha a megfeketedett alumíniumot félbevágott citrommal jól bedörzsöljük, majd egy tiszta 

puha ronggyal szárazra töröljük, visszanyeri eredeti fényét. 

 A fémen lévő savfoltot egy félbevágott nyers burgonyával távolítsuk el. 

 A réztárgyakat a nyers savanyúkáposzta leve is remekül tisztítja. 

 Óntárgyakat néhány csepp kávéval eredményesen tisztíthatunk. 


