
 

 

  

  

 

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. Országos innovációs hírek 

IV. Országos pályázati információk 

V. Külföldi pályázati felhívások 

VI. 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 

 

Határon átnyúló együttműködésben fejlesztett az SZTE Onkoterápiás Klinikája 

Szegedi Tudományegyetem, 2012. július 13. 

Ünnepélyes projektzárón mutatták be 2012. július 13-án annak az unió által is támogatott 

fejlesztésnek az eredményeit, mely a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi 

Kar Onkoterápiás Klinikája és Temesvár Megyei Jogú Város Sürgősségi Klinikai Kórháza 

részvételével valósult meg. 

Bővebben 

 

 

III. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Kora őszre elkészül a nemzeti innovációs stratégia 

Elemzésközpont, 2012. június 22. 

Kora őszre elkészül a nemzeti innovációs stratégia, amely egységben lesz az oktatással, a 

kutatási tevékenységgel, a fejlesztési súlypontok meghatározásával - mondta Csizmadia 

Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) tervezéskoordinációért felelős államtitkára 

csütörtökön, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME) tartott 

sajtótájékoztatón. 

Bővebben 

 

Arattak a magyar feltalálók Amerikában 

Innováció.hu, 2012. június 23. 

Aranyérmekkel és reményteli üzleti kapcsolatokkal érkezett haza az Egyesült Államokból a 

magyar feltalálók csapata az USA legjelentősebb találmányi versenyéről. 

Bővebben 

 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2012. június 25-én csatlakozott a Belső Piaci 

Harmonizációs Hivatal (OHIM) által működtetett TMview védjegykutatási rendszerhez 

SZTNH, 2012. június 25. 

A 2010. április 13-án indult rendszert jelenleg 178 különböző országból 730 000 felhasználó 

használja, az adatbázisban 6,9 millió védjegy között lehet kutatni. 

Bővebben 

 

http://www.u-szeged.hu/hirek/2012-julius/hataron-atnyulo?objectParentFolderId=1192
http://www.elemzeskozpont.hu/content/csizmadia-kora-%C5%91szre-elk%C3%A9sz%C3%BCl-nemzeti-innov%C3%A1ci%C3%B3s-strat%C3%A9gia
http://innováció.hu/cikkek/arattak-magyar-feltalalok-amerikaban
http://www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek_201206260934_1.html


 

 

  

  

Kiemelkedő innovációs teljesítményeket díjaztak a BME-n 

Heti Válasz, 2012. június 26. 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen a „Kutatóegyetemi mérföldköveink 

2012" konferencián június 21-én első alkalommal került sor a Pro Progressio Innovációs Díj 

átadására. 

Bővebben 

 

Magyar fejlesztést díjaztak Brüsszelben 

Computerworld, 2012. június 28. 

Az Econet Consultants európai tanácsadó cég az Európai Parlament által meghirdetett 

innovációs verseny "Vállalkozásfejlesztés újszerű, internetes technológiák használatával" 

kategóriájának nyertese lett. A brüsszeli díjátadó ceremónia elnökei az Európai Bizottság 

alelnöke, Neelie Kroes, az Európai Parlament alelnöke, Alexander Alvaro és a Kutatási és 

Energiaügyi Bizottság elnöke, Amalia Sartori voltak. 

Bővebben 

 

Innovációs Díjat alapított az IFS 

Prim Online, 2012. június 29. 

Az IFS globális ERP megoldásszállító felhívással fordul az üzletemberek, egyetemi/főiskolai 

hallgatók, innovátorok, továbbá bármely magánszemély felé, hogy pályázzanak az első IFS 

Innovációs Díjra, amelynek mottója: „ötlettől az üzleti értékig”. Az IFS arra vonatkozóan vár 

koncepciókat, hogy miként lehet a technológiát új és innovatív módon felhasználni az üzleti 

érték növelése érdekében. 

Bővebben 

 

Magyar innováció: jön a fejlesztési kabinet - Megszűnik a Nemzeti Kutatási és 

Innovációs Tanács 

Innováció.hu, 2012. július 1. 

Megszűnik az eddigi Nemzeti Kutatási és Innovációs Tanács, amelynek a szerepét egy 

fejlesztési kabinet veszi át, amelynek tagjai a kormány miniszterei lesznek – nyilatkozta az 

MNO–nak Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára. 

Bővebben 

 

 

 

 

 

http://hetivalasz.hu/uzlet/kiemelkedo-innovacios-teljesitmenyeket-dijaztak-a-bme-n-50878/
http://computerworld.hu/magyar-fejlesztest-dijaztak-brusszelben-20120628.html
http://hirek.prim.hu/cikk/2012/06/29/innovacios_dijat_alapitott_az_ifs
http://innováció.hu/cikkek/magyar-innovacio-jon-fejlesztesi-kabinet-megszunik-nemzeti-kutatasi-es-innovacios-tanacs


 

 

  

  

Innovációs ranglista: Magyarország a 31. 

Világgazdaság Online, 2012. július 5. 

Magyarország a 31. helyen áll azon az innovációs listán, amelyet a szellemi tulajdon 

nemzetközi szervezete, a WIPO állított össze. 

Bővebben 

 

Új innovációs pályázati döntések 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. július 5. 

A hazai innováció intézményrendszerének eredményes megújítását követően, 24 hónap 

elteltével, sor került az első támogatások odaítélésére. 

Bővebben 

 

Az év IKT-innovációja: iKórlap a Hospitaly Kft.-től 

Computerworld.hu, 2012. július 9. 

Az IVSZ (Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége) idén is díjazta 

az infokommunikációs szektorban kimagasló teljesítményt nyújtó felső vezetőket, 

innovációkat és projekteket. 

Bővebben 

 

Hangalapú üzleti előrejelző szoftverrel lép világpiacra a Nextent Informatika Zrt. 

Innováció.hu, 2012. július 11. 

A Nextent Informatika Zrt. és kutatópartnerei által kifejlesztett, innovatív Rank Miner nevű 

szoftver az emberi hang elemzésével képes megállapítani bizonyos üzleti események 

valószínűségét, majd ebből rangsort felállítani. 

Bővebben 

 

Innováció gyorsítósávban 

Sajtóközlemény.com, 2012. július 17. 

Egy magyar cég által tervezett informatikai rendszer segítségével akár 30-40 százalékkal 

felgyorsítható a termékfejlesztés, miközben minimálisra csökkenthető az erőforrások 

pazarlása. A nemzetközi piacra szánt ScrumMate már bétafázisban bizonyított, a 2012-es „Év 

IKT projektje” díjat elnyerő IP Systems is ezt a rendszert használta a fejlesztés során. 

Bővebben 

 

 

 

http://www.vg.hu/gazdasag/gazdasagi-hirek/innovacios-ranglista-magyarorszag-a-31-379386
http://www.nfu.hu/uj_innovacios_palyazati_dontesek_24_honap_utan
http://computerworld.hu/az-ev-ikt-innovacioja-ikorlap-a-hospitaly-kft-tol-20120709.html
http://innováció.hu/cikkek/hangalapu-uzleti-elorejelzo-szoftverrel-lep-vilagpiacra-nextent-informatika-zrt
http://www.sajtokozlemeny.com/sajtokozlemeny/itsz%C3%A1m%C3%ADt%C3%A1stechnika/20120717/innov%C3%A1ci%C3%B3-gyors%C3%ADt%C3%B3s%C3%A1vban


 

 

  

  

IV. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

MMT pályázatok 

A Magyar Minőség Társaság (MMT) az alábbi pályázati felhívásokat tette közzé: 

- Magyar Minőség Háza Díj 2012 

A pályázat célja: hazai, kiemelkedő minőségű termékek, fejlesztések és szolgáltatások 

népszerűsítése, a fogyasztók tájékoztatásának elősegítése. 

Nevezési határidő: 2012. október 15. 

- Magyar Minőség eOktatás Díj 2012 

A pályázat célja: a kiemelkedő minőségű elektronikus oktatási anyagok és a jelentős 

eredményeket elért alkalmazások népszerűsítése. 

Nevezési határidő: 2012. október 3. 

- Magyar Minőség Portál Díj 2012 

A pályázat célja: kiemelkedő minőségű jellemzőkkel rendelkező magyar nyelvű portálok 

népszerűsítése. 

Nevezési határidő: 2012. október 3. 

Az Európai Minőségügyi Szervezet Magyar nemzeti Bizottságával (EOQ MNB) közösen 

meghirdetett pályázatok: 

- Minőség Szakirodalmi Díj 2012 

A díjat az az alkotó (szerző, alkotószerkesztő, szakfordító stb.) nyerheti el, akik az elmúlt 3 

évben megjelent szakirodalmi művei (könyv, tanulmány, szakcikk nyomtatott, vagy 

elektronikus formában) jelentősen hozzájárult a hazai MIR, KIR, MEBIR, KES stb. 

fejlesztéséhez. 

Nevezési határidő: 2012. október 3. 

- Az Év (szakterület megnevezése) Irányítási Rendszermenedzsere 2012 

A címet az a személy nyerheti el, aki jelentősen közreműködött Magyarországon működő - 

termelő vagy szolgáltató - gazdálkodó szervezet vezetésébe hatékonyan beépült, 

bizonyíthatóan eredményes irányítási rendszerének (MIR, KIR, MEBIR, KES stb.) 

fejlesztésében. 

Nevezési határidő: 2012. október 3. 

További információ: Magyar Minőség Társaság, tel./fax: 1/215-6061, e-mail: 

titkarsag@quality-mmt.hu, net: www.quality-mmt.hu 

 

Megjelent a mikro-, kis-, és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 

érdekében kiírt pályázat 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 22. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások piaci 

megjelenésének támogatása” című (GOP-2012-3.3.3 kódszámú) pályázati kiírás. 

Bővebben 

mailto:titkarsag@quality-mmt.hu
http://www.quality-mmt.hu/
http://www.nfu.hu/megjelent_a_mikro_kis_es_kozepvallalkozasok_piaci_megjelenesenek_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazat


 

 

  

  

 

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtési képességének 

támogatása érdekében kiírt pályázat 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 22. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Mikro-, kis- és középvállalkozások 

munkahelyteremtési képességének támogatása” című (GOP-2012-2.2.4 kódszámú) pályázati 

kiírás. 

Bővebben 

 

Megjelent a Beszállítói programok című pályázat 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 25. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Beszállítói programok” című (GOP-2012-

1.3.1/D kódszámú) pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

Megjelent az innovációs és technológiai parkok, valamint fejlesztési központok 

támogatása érdekében kiírt pályázat 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 25. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Innovációs és technológiai parkok, valamint 

fejlesztési központok támogatása” című (GOP-2012-1.2.1./B kódszámú) pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

Megjelent a K+F+I ernyőprojektek támogatása érdekében kiírt pályázat 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 25. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „K+F+I ernyőprojektek támogatása” című 

(GOP-2012-1.3.1/E kódszámú) pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

Felhívás az Ausztria-Magyarország Program 2014-2020-as Operatív Programjának 

megírására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 25. 

Az Ausztria-Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program ajánlattételi felhívást 

jelentetett meg a 2014-2020-as programozási időszak Operatív Programjának elkészítése 

tárgyában. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/megjelent_a_mikro_kis_es_kozepvallalkozasok_munkahelyteremtesi_kepessegenek_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazat
http://www.nfu.hu/megjelent_a_beszallitoi_programok_cimu_palyazat
http://www.nfu.hu/megjelent_az_innovacios_es_technologiai_parkok_valamint_fejlesztesi_kozpontok_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazat
http://www.nfu.hu/megjelent_a_k_f_i_ernyoprojektek_tamogatasa_erdekeben_kiirt_palyazat
http://www.nfu.hu/felhivas_az_ausztria_magyarorszag_program_2014_2020_as_operativ_programjanak_megirasara


 

 

  

  

Kiemelt program a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 28. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent "A munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése, 

a munkaügyi ellenőrzés fejlesztése" című kiemelt projekt tervezési dokumentációja. 

Bővebben 

 

Kiemelt program a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 28. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 1.3.1-12/1 jelű, „A Nemzeti 

Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II” című kiemelt projekt felhívása. 

Bővebben 

 

Kiemelt program a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 28. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TIOP 3.2.1-12/1 jelű, „Az integrált rendszer 

kereteinek megteremtése a foglalkoztatási szolgálat infrastruktúrájának fejlesztésével” című 

kiemelt projekt dokumentációja. 

Bővebben 

 

Új pályázat a civil szervezetek kapacitásának megerősítése érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 29. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-2.6.2-12/1 jelű, Munkaerő-piaci 

szolgáltatást nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése – konvergencia régiók - 

Civil, továbbá közhasznú nonprofit gazdasági társaságok standardizált munkaerő-piaci 

szolgáltatásnyújtásához szükséges fejlesztések konstrukció pályázati felhívása. 

Bővebben 

 

Pályázatok a fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 29. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a TÁMOP-2.3.6.A és TÁMOP-2.3.6.B jelű, 

„Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása” című pályázatok. 

Bővebben 

 

 

 

 

http://www.nfu.hu/kiemelt_program_a_munkahelyi_egeszseg_es_biztonsag_fejlesztese_erdekeben
http://www.nfu.hu/kiemelt_program_a_nemzeti_foglalkoztatasi_szolgalat_fejlesztese_erdekeben
http://www.nfu.hu/kiemelt_program_a_foglalkoztatasi_szolgalat_infrastrukturajanak_tamogatasara
http://www.nfu.hu/uj_palyazat_a_civil_szervezetek_kapacitasanak_megerositese_erdekeben
http://www.nfu.hu/palyazatok_a_fiatalok_vallalkozova_valasanak_tamogatasa_erdekeben


 

 

  

  

Új pályázatok a közoktatási intézmények fejlesztése érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. június 29. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a TÁMOP 3.3.8-12 jelű, „Közoktatási 

intézmények esélyegyenlőségi alapú fejlesztéseinek támogatása” című pályázatok. 

Bővebben 

 

Megjelent a civil szervezetek működési környezetének javítása érdekében kiírt felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. július 2. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Civil szervezetek működési környezetének 

javítása” című, ÁROP-1.1.18 kódszámú kiemelt felhívás dokumentációja. 

Bővebben 

 

Megjelent a partnerség erősítése érdekében kiírt felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. július 10. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a ”Partnerség erősítése” című, ÁROP-1.1.14 

kódszámú felhívás dokumentációja. 

Bővebben 

 

Megjelent az oktatási intézmények fejlesztése érdekében kiírt pályázati felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. július 18. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a két régiót érintő „Oktatási intézmények 

fejlesztése” című, ÉAOP-4.1.1/A-12 és ÉMOP-4.3.1/A-12 kódszámú felhívás 

dokumentációja. 

Bővebben 

 

 

V. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Társadalmi Innovációs Verseny 

European Investment Bank (EIB) Intézete megrendezi az első Társadalmi Innovációs 

Versenyt. A verseny célja, hogy támogassa az innovatív ötleteket és jutalmazza azokat a 

lehetőségeket, melyek társadalmi haszna jelentős, vagy a legjobb gyakorlatnak bizonyul. 

A nevezések széles területet ölelhetnek fel, az oktatástól és az egészségügytől a természeti 

vagy városi környezetig, az új technológiáktól az új rendszerekig és új folyamtokig. 

 

http://www.nfu.hu/uj_palyazatok_a_kozoktatasi_intezmenyek_fejlesztese_erdekeben
http://www.nfu.hu/megjelent_a_civil_szervezetek_mukodesi_kornyezetenek_javitasa_erdekeben_kiirt_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_a_partnerseg_erositese_erdekeben_kiirt_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_az_oktatasi_intezmenyek_fejlesztese_erdekeben_kiirt_palyazati_felhivas


 

 

  

  

Két fő vonal mentén kérik a pályázókat, hogy a munkájukat nyújtsák be: 

 innovatív ötletek, amelyeket ésszerű időhatáron belül meg lehet valósítani, és jelentős 

társadalmi haszonnal járnak, vagy 

 megvalósított innovatív megoldások, melyek kézzelfogható eredményekkel jártak, és a 

legjobb gyakorlatok lehetnek. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. szeptember 14. 

A versenyt két körben rendezik: Az EIB csoport értékelő bizottsága választja ki a második 

fordulóba jutó 15 döntőst. A döntőbe jutottakat október 12-ig jelentik be, és felkérik, hogy a 

végső eseményen, november 29-én, Luxemburgban mutassák be javaslataikat. A zsűri 

testülete, melynek tagjai tudományos szakemberekből és az üzleti világ képviselőiből áll, 

jelöli ki a négy nyertest - az első helyezett 15000 EUR-ban, a másik három helyezett 5000 

EUR-ban részesül. Az 5. nyertes 10000 EUR pénznyereményt kap, akire a verseny közönsége 

a második körbe jutott résztvevők közül szavaz. 

Bővebben 

 

8,1 milliárd eurós beruházás a kutatás és innováció területén 

Európai Bizottság/EUvonal, 2012. július 9. 

Az Európai Bizottság bejelentette a hetedik keretprogramon belüli utolsó, minden eddiginél 

nagyobb, kutatási projektekre irányuló pályázati felhívását. 

Összességében 8,1 milliárd euróval támogatják az olyan projekteket és elképzeléseket, 

amelyek Európa versenyképességének növelését szolgálják, és amelyek olyan kérdésekkel 

foglalkoznak, mint az emberi egészség vagy a környezetvédelem, valamint új megoldásokat 

kínálnak az urbanizációval és a hulladékkezeléssel kapcsolatos, egyre nagyobb problémákra. 

Az EU összesen 4,8 milliárd eurót kíván fordítani a tematikus kutatási prioritásokra, közel 1,2 

milliárd eurós csomag révén a kis- és középvállalkozások (kkv-k) megkülönböztetett 

figyelemben részesülnek majd. Főként az Európai Kutatási Tanácstól származó egyedi 

támogatásokon (1,75 milliárd euró) és a kutatásra, képzésre és mobilitásra irányuló Marie 

Skłodowska-Curie-cselekvéseken (963 millió euró) keresztül mintegy 2,7 milliárd euró fogja 

biztosítani, hogy Európa világszínvonalú célterületté váljon a kutatók számára. 

A brüsszeli bejelentéssel egy időben az Európai Bizottság Magyarországi Képviselete 

információs eseményt tartott az Európa Pontban, ahol elhangzott: a Bizottság által a 2007–

2013 közötti időszakra javasolt költségvetés összege 50 521 millió euró, amelyből 

Magyarország 1,1 százalékban részesül. 1178 részvevő van jelenleg FP7-es projektekben, ami 

igen magas szám, azonban az elnyert pályázatok összegét tekintve Magyarország lemaradt az 

EU 27-es átlagát tekintve. Az uniós átlagot nézve kimagasló Magyarország tekintetében az, 

hogy a magyar KKV-ék 27 százalékban részesülnek a pályázati összegekből. 

Bővebben 

 

 

 

http://institute.eib.org/infocentre/2012/06/26/social-innovation-tournament/
http://ec.europa.eu/research/fp7/index_en.cfm


 

 

  

  

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. 

6. szám 2012. június 26. 

 

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. 

 

mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=100&hirlevelcim_id=1364


 

 

  

  

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. 

 

Környezettudatosság 

Lakókörnyezet – Edények, palackok, porcelánok 

 Ha az edény átvette a halszagot, forró ecetes vízzel mosogassuk el. 

 Ha a műanyag edény rossz szagú lett, tömény kávézaccos vízzel töltsük fel, és meleg 

helyen hagyjuk állni egy ideig. Ha kimostuk, törlés nélkül hagyjuk megszáradni.  

 Azokat a díszüvegeket, illetve szűk nyakú palackokat, amelyhez nem férünk a tisztítás 

során, töltsük fel nyers rizzsel és ecettel. Erősen rázzuk össze. Így leszedi a belső falakra 

tapadt szennyeződést. 

 A rozsdamentes acélból készült edényeket meleg vízzel mossuk el, majd citromlével vagy 

ecettel dörzsöljük be, végezetül alaposan öblítsük el. 

 Az edények odaégett alját sózzuk be, és hagyjuk állni. Ezután hirtelen forraljuk fel a vizet, 

majd öblítsük ki. Sokkal könnyebb lehet tisztítani. 

 Bórax és víz keverékével remekül kimoshatjuk az elszíneződött tűzálló sütőedényeket. 

 Az üvegedény mosásánál mosószer helyett sütőport használhatunk, az öblítővízbe pedig 

tegyünk ecetet vagy citromlevet. 

 A megfakult porcelánt citromsavba mártott ruhával fényesítsük ki. 

 Ha az alumíniumedény a használat során megfeketedett, főzzünk benne friss almahéjat. A 

külsejét is dörgöljük át az almahéj forró főzetével. 

 Porcelán tányérokat citromsavval varázsolhatjuk újjá. 

 Só és ecet keverékével jól tisztíthatjuk az üveget és a kristályt. 

 A kristályváza újra csillogó lesz, ha ecetet, kávézaccot és vizet összekeverünk, beletöltjük, 

és állni hagyjuk. Ezután alaposan mossuk ki vízzel. 

 A váza belsejében a növények szára miatt képződött lerakódást úgy tüntethetjük el, hogy 

tealevelet szórunk bele, feltöltjük ecettel, és alaposan összerázzuk. 

 Ha zománcedényeink súrolásához csak sót használunk, nem veszítik el fényüket. 

 A bográcsot fahamu és olaj keverékének dörzsölésével varázsolhatjuk széppé. 

mailto:csotya.mariann@darinno.hu

