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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI
Szigethy László: A közfinanszírozású kutatóhelyeken létrejött kutatási eredmények
gazdasági hatásai
A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület munkatársának,
Szigethy László vezető projektmenedzsernek egy tanulmánya megjelent az egyik rangos hazai
tudományos folyóiratban, a Magyar Tudományban. A Magyar Tudomány a Magyar
Tudományos Akadémia 1840 óta megjelenő hivatalos folyóirata, amelynek célja a
tudományterületek közötti kommunikáció illetve a tudománypolitika támogatása. Ezen
célkitűzésekkel összhangban, Szigethy László tanulmányában a közfinanszírozású
kutatóhelyeken létrejött eredmények innovációs és munkahelyteremtő hatásait vizsgálja és
fogalmaz meg ezzel kapcsolatos következtetéseket. Az elemzés alapját egy korábbi, a Délalföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület közreműködésével folyó
kutatás eredményei szolgáltatták. A fenti tanulmány a Magyar Tudomány 2012/8. számában
jelent meg. Az előbbi lapszám letölthető a következő linkre kattintva:
http://www.matud.iif.hu/2012/08/Tartalom.htm

ALAPFOKÚ IPARJOGVÉDELMI TANFOLYAM
SZEGED, 2012. OKTÓBER 4-5.
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. október 4. (10:00-18:00)
• 2. KÉPZÉSI NAP:
2012. október 5. (10:00-18:00)
• VIZSGA IDŐPONTJA:
2012. október 11. (11:00)
HELYSZÍNE: 6720 Szeged, Kígyó utca 4. szám III. emeleti előadóterem.
DÍJA: 30 000 Ft, amely tartalmazza a tankönyv és a vizsga díját is.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2012. szeptember 25.
JELENTKEZÉS: név, lakcím, születési hely, születési idő, munkáltató megadásával a lenti
elérhetőségek egyikén.
TOVÁBBI

INFORMÁCIÓT central@darinno.hu E-MAIL CÍMEN VAGY A
TELEFONSZÁMON KÉRHET.

06-62/549-500-AS

B-INNOVATIVE “Entrepreneurship for Better Business in Europe”
A B-INNOVATIVE projekt az Európai Unió által finanszírozott „Lifelong Learning
Programme” keretében valósul meg, melynek középpontjában azon hallgatók, diplomások és
vállalkozók oktatása és képzése áll, akik sikeres üzleti vállalkozást szeretnének alapítani és
működtetni. A projekt célkitűzése, hogy egy az Egyesült Királyságban már sikeresen
alkalmazott 8 előadásból álló képzési modult elterjesszen és adaptálja azt a helyi
viszonyokhoz, ideértve az európai és a nemzeti akkreditációt. A projekt keretében a Délalföldi Regionális Innovációs Ügynökség 4 alkalomból álló képzési sorozatot valósít meg,
mely alkalmanként 8 előadást tartalmaz. Az oktatás tapasztalt és sikeres üzletemberek
tolmácsolásában fog megvalósulni. Ezen képzések elméleti és gyakorlati elemeket is
tartalmazni fognak, többek között esettanulmányok megoldását.
A részletes program a későbbiekben kerül meghatározásra, melyről hamarosan tájékoztatjuk
az érdeklődőket.
Projekt partnerek:
University of Bedfordshire, Egyesült Királyság – projekt koordinátor
Eurelations AG, Svájc
Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE., Magyarország
Politechnika Krakowska, Lengyelország
INOVA NOVA, n.o., Szlovákia
Higher Education European Funding Services Limited, Egyesült Királyság
„Pont Inno – Innovációs pályázatok szakmai támogatása”
A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelőjeként
innovációs pályázati felhívásokat hirdetett az Új Széchenyi Terv keretében:
Piacorientált kutatás-fejlesztési tevékenység támogatása a közép magyarországi
régióban
A támogatás célja a piacképes termékek, szolgáltatás fejlesztését elősegítő K+F
tevékenységek támogatása.
Pályázati dokumentáció
EUREKA Programban való magyar részvétel támogatása
A konstrukció a magyar kis- és középvállalkozások EUREKA programban való részvételének
ösztönzését szolgálja. (Az EUREKA európai közös együttműködési program kutatásfejlesztésre.)
Pályázati dokumentáció
Ösztönzés az Európai Unió 7. Kutatási-, technológiafejlesztési és demonstrációs
keretprogramjában (FP7) és egyéb közös EU-s kezdeményezésekben való magyar
részvétel támogatására
A pályázat az uniós kutatásfinanszírozási programokhoz benyújtott projektek előkészítését és
szerződéskötését támogatja. (Az FP7 az unió kiemelt kutatásfinanszírozási eszköze.)
Pályázati dokumentáció

Ösztönzés az Európai Uniós keretprogramokban való magyar részvétel támogatására,
BONUS HU Program
A konstrukció magyar részvételű, az FP7-be benyújtott projektjeinek a maximális intenzitásig
történő kiegészítő támogatását célozza.
Pályázati dokumentáció
A pályázatokkal kapcsolatos kérdésük esetén keressék Egyesületünk munkatársait az
alábbi elérhetőségeink egyikén:
Maróti Péter igazgató; Szigethy László vezető projektmenedzser
Telefonszám:
(06 62) 549 500
Hétfő - Csütörtök:
9:00 - 16:00
Péntek:
9:00 - 14:00
E-mail:
cental@darinno.hu
Mészáros György: az innovációt kiemelten támogatja a kormány
Szegedma.hu, 2012. augusztus 28.
Közel száz milliárd forint pályázati forrás áll rendelkezésre a kutatás-fejlesztés és az
innováció területén – jelentette ki Mészáros György országos látogatássorozatának szegedi
állomásán. A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) elnöke a megismert helyi projektekkel
kapcsolatban kiemelte, sok érdekes és impozáns ötlettel, fejlesztéssel találkozott.
Bővebben

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK
Nemzetközi tudományos fórumon is bemutatkozott a fiatal magyar kutató
Delmagyar.hu, 2012. augusztus 31.
A fiatal kutatók nemzetközi fórumán, Londonban is bemutatta kutatási témáját, a
hőlégmotoros napkollektorrendszert Kecsenovity Egon, akinek angliai útját a Magyar
Innovációs Szövetség (MISZ) támogatta
Bővebben
Szoftverfejlesztés az InfoPólustól
Delmagyar.hu, 2012. szeptember 7.
A Szoftveripari Innovációs Pólus Klaszter tagjai által alapított szegedi InfoPólus 2009 Kft. 3
éven keresztül dolgozott ki egységes szoftver-minőségbiztosítási programokat partnercégei
számára.
Bővebben

Magyar Termék Nagydíjat kapott a Kalocsa-bélyeg
Delmagyar.hu, 2012. szeptember 12.
A Magyar Termék Nagydíjjal honorált bélyegeket eredeti hímzéssel, valamint a Kalocsára
jellemző fűszerpaprika illatesszenciájával látták el.
Bővebben

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI
Magyar-Szerb Klaszter Szeminárium
Időpont: 2012. szeptember 26.
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, II. emeleti konferencia terem
(6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara a Szabadkai Regionális Gazdasági Kamara
partnerségével „KKV-k nemzetköziesedése a határmenti régióban” (SMEINT) címmel közös
projektet valósít meg a Magyarország-Szerbia IPA Határon átnyúló Együttműködési Program
támogatásával.
A projekt keretében 2012. szeptember 26-án 10 órától a Kamarai Székházában (Szeged,
Párizsi krt. 8-12.) Klaszter Szeminárium kerül megrendezésre
Bővebben
Az Európai Unió kkv-politikája a vállalkozások szolgálatában - "Kamarai Kávézó"
Időpont: 2012. október 18.
Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.)
Az Európai KKV-hét alkalmából 2012. október 18-án a Csongrád Megyei Kereskedelmi és
Iparkamara és az Enterprise Europe Network - Szeged konzultációt szervez Gyúró
Erzsébettel, a TEAM EUROPE szakértőjével. Az esemény résztvevői a reggeli kávé mellett
informálódhatnak az EU KKV politikájáról, illetve a vállalkozókat érintő aktuális
kérdésekről.
Bővebben

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK
Felértékelődik a kockázati tőke
Vállalkozói negyed, 2012. augusztus 27.
A kis- és közepes vállalkozások számára a kockázati tőke bevonás egyre reálisabb
finanszírozási alternatíva. Amíg a bankhitelek feltételei fokozatosan romlanak, és a tőzsdére
lépés az intézményi befektetők forrásainak jelentős csökkenése, valamint a közepes
kapitalizációjú cégekkel szembeni óvatossága miatt egyelőre kilátástalan, addig a kockázati
tőke befektetések egyre népszerűbbek.
Bővebben
Energia bármiből nyerhető megfelelő támogatással
OrientPress Hírügynökség, 2012. szeptember 4.
Elengedhetetlen az innovatív ötletek megvalósítása a gyakorlatban, hiszen az energiahatékony
technológiák fejlesztésének kulcsszerepe van a válság kezelésében – hangzott az Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) közös
sajtótájékoztatóján, ahol a két fél együttműködési megállapodást írt alá az energetikai
találmányok támogatása érdekében. Egy, a helyszínen kiállító cég vezetője, egyben a
MAHŐSZ elnöke szerint pont azért nehéz elterjeszteni a megújuló energiát, mivel a hosszabb
távon megtérülő alternatív energia nem tudja felvenni a versenyt a válság miatt visszaesett
fosszilis energia árakkal.
Bővebben
Kutatunk és fejlesztünk
Hirextra.hu, 2012. szeptember 4.
Együttműködik a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) és a Nemzeti Innovációs Hivatal
(NIH) annak érdekében, hogy - az Új Széchenyi Tervben (ÚSZT) foglaltakkal összhangban minél szélesebb körben hasznosítani lehessen a magyar kutatás-fejlesztési és innovációs
eredményeket az energetika területén.
Bővebben
Díjat nyert a Ganz szivattyú
Világgazdaság Online, 2012. szeptember 4.
A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. erőművi szivattyúja most Magyar Termék
Nagydíjat kapott, mellette az Eximbank és a Magyar Exporthitel Biztosító Exporthitel
Különdíját, ugyanezért 2009-ben már Ipari Innovációs nagydíjjal is jutalmazták.
Bővebben

Magyar Termék Nagydíjat kapott a MediKlaszter alapító tagvállalata
Nemzeti Innovációs Hivatal, 2012. szeptember 7.
A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány szakmai partnere a Magyar Medikai
Gyártók és Szolgáltatók Akkreditált Innovációs Klaszter (MediKlaszter) alapító tagja, a
MEDICOR Elektronika Zrt. 2012. szeptember 4-én vehette át a Magyar Termék Nagydíjat a
hagyományokhoz híven, a Parlament Felsőházi Termében, a BABYLIFER márkájú BLF2100 típusú újszülött orvosi munkahely (nyitott inkubátor), klaszter keretei között történő
kifejlesztéséért és gyártásáért. A MediKlaszter tag által kifejlesztett termék megkapta a
Magyar Országos Szövetsége (MÚOSZ) Újságírók Gazdasági Újságírók Díját is.
Bővebben
Két elnökhelyettest neveztek ki a Nemzeti Innovációs Hivatalban
Pécsi Napilap, 2012. szeptember 7.
A nemzetgazdásági miniszter - Mészáros György, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH)
elnökének javaslatára - Deák Csabát a NIH stratégiai elnökhelyettesévé, illetve Korányi
Lászlót a NIH kül- és belkapcsolati elnökhelyettesévé nevezte ki, az elnökhelyettesek
augusztustól látják el feladatukat.
Bővebben
Innováció: Magyarország kitörési pontjai
Inforadio.hu, 2012. szeptember 7.
Jövőre a geotermikus energia hasznosítása terén is újabb előrelépésekre számíthatunk - jelezte
a Magyar Innovációs Hivatal elnöke.
Bővebben
Szélenergia új oszlopok nélkül?
Felsofokon.hu, 2012. szeptember 10.
Egy érdekes innováció olcsóbbá és könnyebben elérhetővé teheti a szélenergiát. Csökkentsd a
beruházást, spórolj a fémmel és használd a meglévő infrastruktúrát. Ez a mottója annak az
innovációnak, amely a lényegesen olcsóbb, új oszlopok nélküli szélturbinát mutatja be.
Bővebben

MVM Jövő Hídja: Bemutatkoznak a magyar innovációk
Kormany.hu, 2012. szeptember 11.
Számos magyar innovációval ismerkedhetnek meg az érdeklődők szeptember 22-én
Budapesten, a Lánchídon és Széchenyi téren az MVM Jövő Hídja elnevezésű rendezvényen,
amelynek keddi sajtótájékoztatóján részt vett Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes.
Bővebben

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK
Gábor Dénes-díj általános felhívás 2012
A korábbi évekhez hasonlóan, ez évben is meghirdetésre kerül a Gábor Dénes-díj, mely a
civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon.
A díjjal ez évtől már nemcsak a hazai műszaki és természettudományi felsőoktatás
képviselőit, a jelentősebb ágazatok, illetve iparágak (energetika, távközlés/információs
technológiák,
gépipar/járműipar,
számítástechnika,
biotechnológia/gyógyszeripar,
mezőgazdaság/környezetvédelem, stb.) kutató-fejlesztő szakembereit kívánjuk elismerni és
további alkotó munkára ösztönözni, hanem első ízben a határainkon túl élő magyar
származású szakembereket is, akik a villamosenergia-ipar területén, illetve az ezzel
szimbiózisban lévő diszciplinákban az elmúlt 5 évben, kiemelkedően eredményes mérnöki
munkát folytattak, illetve kiemelkedő kutatói teljesítményt nyújtottak, vagy eredeti felfedezést
tettek.
Ennek értelmében 2012. decemberében, Gábor Dénes munkásságának és humanista
gondolkodásmódjának szellemében, ismét ünnepélyes keretek között a megszokottnál több
kategóriában kerül átadásra a pénzdíjjal is járó elismerés.
A felterjesztési felhívás és az egyes kategóriákra vonatkozó kiírások, valamint háttéranyagok
a http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/76 weboldalon érhetőek el.
A felterjesztések leadási határideje: 2012. október 10.
Megjelent a szakképző intézmények rövidebb képzési idejű szakképzésre történő
felkészülését támogató kiírás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. augusztus 24.
Az Új Széchenyi Terv keretében Megjelent a „Szakképző intézmények felkészülésének
támogatása a rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetésére” című, TÁMOP-2.2.5.A-12/1 és
TÁMOP-2.2.5.B-12/1 kódszámú pályázati felhívás.
Bővebben

Megjelent az oktatásfejlesztést támogató kiemelt projekt felhívása
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. szeptember 4.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az „Oktatásfejlesztés” című, NYDOP-5.3.1/A-12
kódszámú kiemelt projekt felhívás. A felhívásra kizárólag projekt ötlet nyújtható be.
Bővebben
Új akkreditációs felhívás tanácsadó szervezetek részére
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. szeptember 11.
Az Új Széchenyi Terv keretében újra megjelent az Akkreditációs felhívás tanácsadó
szervezetek részére című kiírás.
Bővebben
Megjelent a telephelyfejlesztés érdekében kiírt felhívás a Dél-alföldi, Észak-alföldi,
valamint Közép-dunántúli régiókban
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. szeptember 14.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek a “Telephelyfejlesztés” című, DAOP-1.1.1/E12, ÉAOP-1.1.1/D-12, KDOP-1.1.1/C-12 kódszámú pályázati kiírások kis-, és
középvállalkozások számára. Pályázatok benyújtására 2012.október 29-től nyílik lehetőség.
Bővebben
Új pályázati lehetőség a régió innovációs potenciáljának fejlesztésére a Dél-alföldi,
Észak-alföldi, Észak-magyarországi valamint a Nyugat-dunántúli régióban
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. szeptember 14.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelentek “A régió innovációs potenciáljának fejlesztése
innovatív start-up cégek létrehozásával” című, DAOP-1.3.1-12, ÉAOP-1.1.3-12, ÉMOP1.3.1-12, NYDOP-1.1.1/C-12 kódszámú felhívások. A pályázatok benyújtására 2012.10.25től van lehetőség folyamatos elbírálás mellett.
Bővebben
Megjelent a Közép-magyarországi régióban megvalósuló fejlesztéseket támogató
felhívás
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2012. szeptember 18.
Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az ”Ágazati pályázat a Közép-magyarországi
régióban megvalósítandó fejlesztésekre” című, EKOP-3.1.3 kódszámú felhívás
dokumentációja.
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

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
Mobilmed: életmentő kórházi mobilitás
Nagyban megkönnyítheti az egészségügyben dolgozók életét az a friss mobil informatikai
fejlesztés, amivel a minap rukkolt elő a projekten együtt dolgozó InfomatiX Kft., MediTel
Kft. és a Pannon Gazdasági Hálózat Egyesület (PBN). A konzorciumi partnerek által
kifejlesztett MobilMed lehetővé teszi a kórházi és ellátó intézményekben dolgozó orvosok és

szakápolók számára, hogy bármikor, bárhonnan, bármilyen korszerű mobil eszközzel
felügyeljék betegeik állapotát, a kórházi informatikai rendszer diagnosztikai és ellátási
adataira támaszkodva.
A konzorciumi partnerek többéves fejlesztési munkája eredményeként Európai Uniós K+F
támogatással kifejlesztett MobilMed mobilalkalmazás jellemzően multiplatform alapú, így
futtatható a piacon elfogadott, korszerű iOs, Android, Blackberry és MS Win környezetben
intelligens mobiltelefonokon és tableteken egyaránt. A fejlesztés fontos eleme, hogy a
szoftver hardver-függetlenül kínálja a mobil megoldást, de úgyszintén független az
alkalmazott adatbázis-kezelők típusától is. Ez teljesen eltér a jelenlegi piaci kutatásfejlesztési trendtől. A végeredmény pedig egy elérhető áru, flexibilis modul létrehozása.
A projekt célja az volt, hogy egy integrált mobil informatikai fejlesztés segítségével
javuljon az egészségügyi szolgáltatások színvonala és a rendszer költség-hatékonyabban
működhessen.
A konzorciumi partnerek által kifejlesztett MobilMed lehetővé teszi a kórházi és ellátó
intézményekben dolgozó orvosok és szakápolók számára, hogy bármikor, bárhonnan,
bármilyen korszerű mobil eszközzel felügyeljék betegeik állapotát, a kórház
informatikai rendszer diagnosztikai és ellátási adataira támaszkodva. A MobilMed
rendszer kétirányú hozzáférést biztosít a beteg információkhoz, távoli intézkedést is lehetővé
téve a szükséges utasítások bevitelével. Teleradiológia, gyógyszer és egyéb adatokat, valamint
konzíliumi kommunikációt is szolgáltat Wifi és GSM hálózatokon keresztül.
A MobilMed rendszer HL7 szabvánnyal illeszkedik a meglévő Kórházi Információs
Rendszerekhez (KIR), annak szolgáltatásai platform-függetlenül bármilyen korszerű mobil
eszközön elérhetők.
A MobilMed életmentő szerepe rendkívüli jelentőségű lehet a gyógyító munkában,
alkalmazásával a relatív orvosi kapacitás megtöbbszöröződhet, gyors, szakértelmet igénylő
beavatkozásra nyílik lehetőség, a reakcióidő is lecsökkenhet, nem utolsó sorban pedig pontos
diagnózis kép készül.
A konzorcium által létrehozott termék az oktatási, kutatási rendszerbe hatékonyan
integrálható. Ennek személyi és szervezeti feltétele többszörösen is adott. Egyrészt a
MediTel Kft. az általa menedzsel Humán Technológiai Centrum programot a NyugatMagyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központjával, a Budapesti Műszaki Egyetem
Biomechanikai Tanszékével és a Pécsi Tudományegyetemmel közösen valósítja meg,
lehetőséget biztosítva ezzel a projekt során nyert új ismeretek átadására. A Pannon Gazdasági
Hálózat Egyesület az Európai Unió 7. keretprogramjában menedzselt IKT projekt keretében a
pozsonyi, brnói, bécsi műszaki egyetemekkel együttműködve adja tovább a projekt alatt
szerzett új tudást.
(A MediTel Kft. a hazai egészségipar meghatározó tagjaival dolgozik szoros
együttműködésben, az Informatix Kft. az adatátvitel, az adatbázis-kezelés és szoftverfejlesztés vezető hazai piaci szereplője, a PBN pedig hazai és nemzetközi projektekre
szakosodott egyesület, komoly gazdasági forrás menedzsment tapasztalattal.)

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.
7. szám 2012. Szeptember 18.
Alapfokú Iparjogvédelmi tanfolyam
A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít.
A képzés két napos, 20 tanórás.
Időpont:
1. nap: 2012. október 30. (kedd)
2. nap: 2012. november 6. . (kedd)
A szakvizsga időpontja: 2012. november 13. (kedd)
A tanfolyam helyszíne: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 1054 Budapest, Garibaldi u. 2.
Az iparjogvédelmi szakképesítésről szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet alapján szervezett
tanfolyam általános bevezetést nyújt a szellemitulajdon-védelem legfontosabb kérdéseibe,
alapfokon rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire. Ezen belül
részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formákat (szabadalom, védjegy, használati- és
formatervezési-mintaoltalom), azok eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az
iparjogvédelem területén segítséget, információt nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az
iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat.
A képzés írásbeli vizsgával zárul és alapfokú iparjogvédelmi szakképesítést tanúsító
bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé.
A tanfolyam díja 30.000 forint.
Amennyiben érdekli képzésünk kérjük, hogy legkésőbb 2012. október 22-ig jelezze részvételi
szándékát az anna.szenczi@hipavilon.hu e-mail címen az alábbi adatokkal:
Név;
Lakcím;
Születési hely, idő;
Munkáltató megnevezése;
A részvételi díj befizetésének módja (ez történhet számla ellenében, melyet munkáltatójának
küldünk, amennyiben vállalja a részvételi díj kiegyenlítését vagy átutalással a 1003200001731842-00000000 számú számlára).
Kérdéseivel kapcsolatban állunk rendelkezésére a (06 1) 474 5548 telefonszámon vagy a fenti
e-mail címen.

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.

Környezettudatosság
Lakókörnyezet – Illatosítás
A többnyire spray formájában forgalomba kerülő mesterséges légfrissítők csak a szagok
elfedésére szolgálnak. Ha kellemes illatra és friss levegőre vágyunk, mindenképpen alaposan
szellőztessünk ki. Ezután használjunk különböző természetes illóolajokat, amelyek
párologtatóba téve hosszú időre biztosítják az ízlésünknek megfelelő illatot.
- Ha kellemetlen szagú szekrényünk belseje, hintsünk az aljába frissen őrölt kávét.
Hasonlóan szagtalanít a levendulaolajjal átitatott vászon párnácska is.

- A levegő fertőtlenítéséhez öntsünk 1 deciliter erős ecetbe tíz csepp szegfűolajat, és tegyük
megfelelő edényben a szoba padlójára vagy a szekrény tetejére.
- Porszívózáskor tegyünk illóolajat a porszívó légszűrőjébe, így az egész helyiségben
kellemes illat lesz.
- Sokféle módszerrel készíthetünk saját ízlésünktől és kreativitásunktól függően potpourrit,
azaz illat-tálat. Válasszunk ki kedvünk szerint gyógynövényeket, leveleket, virágszirmokat,
teafüveket. Ezeket rétegezzük egy üvegedénybe, úgy, hogy közéjük tengeri só, vagy
szárított gyümölcs héja (például narancs, citrom, mandarin) kerüljön. Erősebb és tartósabb
illatot kapunk, ha néhány csepp illóolajat is adunk a keverékhez. Azonnal is
felhasználható, de ha zárt edényben, sötét helyen tartjuk néhány hétig, és csak ezután kerül
felhasználásra, tartósabb, intenzívebb illatot eredményez.

