
 

 

  

  

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 

 

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület és a Nemzeti 

Innovációs Hivatal ezúton tisztelettel meghívja Önt 2013. év március hó 1. napján délelőtt 

10:00 órától kezdődő rendezvényére, melynek célja a régió intelligens szakosodás alapú 

regionális innovációs stratégiájának (RIS3) előkészítése során megismerni a régió 

legfontosabb innovációs érdekeltjeinek véleményét, és kapcsolódó javaslatait. 

 Helyszín: MTA SZAB Székház (6720 Szeged, Somogyi utca 7.) 

 Időpont: 2013. március 1. 10:00-12:00 

Programterv: 

10
00

 Maróti Péter, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség igazgatójának 

köszöntője 

10
05

-10
20

 Dr. Peredy Zoltán, a Nemzeti Innovációs Hivatal főosztályvezetőjének 

előadása 

10
20

-10
45

 Gyulai Tamás, Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség szakértőjének 

előadása 

10
45

-11
00

 Maróti Péter, a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség igazgatójának 

előadása 

11
00

-12
00

 Workshop / kötetlen hozzászólások 



 

 

  

  

A rendezvényen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Kérjük, részvételi 

szándékát jelezze Szecskó-Deme Erzsébet részére a deme.erzsebet@darinno.hu e-mail címen 

vagy a 62/549-500-as telefonszámon. 

Tisztelettel várjuk rendezvényünkön! 

 

A DA-RIÜ KhE. új szolgáltatása: IMP
3
rove – Innováció management, értékelés, és 

tanácsadás 

Az IMP
3
rove rendszer professzionális segítséget nyújt az Ön vállalkozása 

versenyképességének fejlesztésben. Ez alapján képesek vagyunk meghatározni, hogy az Önök 

innováció menedzsment tevékenysége mennyiben járul hozzá vállalkozásuk sikeréhez. Közel 

3000 kis- és középvállalkozás profitált már a rendszer alkalmazásából világszerte. 

Amennyiben további információra lenne szükségük, vegyék fel a kapcsolatot Bagdi Ferenc 

IMP
3
rove tanácsadó kollégánkkal! 

A szolgáltatásokról további információkat kérhet e-mailben a bagdi.ferenc@darinno.hu címen 

vagy telefonon a +36-62-549-501-es számon. 

 

Tanácsadói akkreditáció 

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy Ügynökségünk elnyerte az akkreditált tanácsadói 

címet (http://www.tanacsadoakkreditacio.hu/) a következő témákban: 

 projektmentori szolgáltatás; 

 üzleti terv írás. 

Az Ügynökség és partnerei ezeken felül ajánlják  

 jogi-,  

 iparjogvédelmi-, (szabadalom, védjegy, stb.),  

 marketing-, 

 kommunikációs és  

 kockázati tőkebevonási szolgáltatásaikat tisztelt leendő ügyfeleiknek. 

A fenti szolgáltatásokat kifejezetten a DAOP 1.3.1 . „A régió innovációs potenciáljának 

fejlesztése innovatív start-up cégek létrehozásával” pályázati konstrukció nyerteseinek 

ajánljuk, de várjuk innovatív vállalkozások érdeklődését is. 

Érdeklődése esetén keresse meg Ügynökségünket a következő elérhetőségeken és 

kollegáink felveszik Önökkel a kapcsolatot: 

Iroda: 6720 Szeged, Kígyó utca 4. 

Telefon: +36-62-549-500 

E-mail: central@darinno.hu 

 

mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
mailto:bagdi.ferenc@darinno.hu
http://www.tanacsadoakkreditacio.hu/
http://central@darinno.hu/


 

 

  

  

DA-RIÜ KhE. SZJA 1% 

A Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület 2008-as alapítása óta 

tevékenykedik annak érdekében, hogy fejlessze a Dél-alföldi Régió versenyképességét, 

modern üzleti környezetét, innovációs intézményrendszerének működését, valamint a kutatás-

fejlesztés és az innováció eredményeinek elterjesztését a régióban. 

Ezen célok elérése érdekében Ön is támogathatja tevékenységünket adója 1%-val. Az 

összegyűlt 1%-ok nagyban segítik Egyesületünket abban, hogy munkánkat hatékonyan 

elláthassuk, segítve ezzel a régió fejlődését. Kérjük, hogy amennyiben értékesnek tartja és 

szeretné támogatni munkánkat, segítsen adója 1%-val! 

Egyesületünk adószáma:  

18479115-2-06 

A befolyt összeg mértékéről és annak közhasznú felhasználásáról folyamatos tájékoztatást 

kaphat a www.darinno.hu weboldalon! 

A felajánlás az erre a célra szolgáló rendelkező nyilatkozaton tehető meg, egyéni 

vállalkozások esetében február 25-ig, önadózok esetében május 21-ig. 

Előre is köszönjük felajánlását! 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Kutatásokkal kapcsolódik az ELI-ALPS-hoz az SZTE 

SZTE, 2013. január 30. 

A Szegedi Tudományegyetem kutatócsoportja 493,5 millió forint támogatást nyert az 

impulzuslézerekkel kapcsolatos vizsgálataira. A 28 hónapos projekt tavaly októberben indult. 

Az impulzuslézerek alkalmazása az anyagtudományban és a biofotonikában című kutatási 

projekt nyitókonferenciáját január 16-án tartották az SZTE Fizikus Tanszékcsoport épületének 

Budó Ágoston-tantermében. A rendezvényre meghívást kaptak a programban részt vevő 

kutatók, akik között nemcsak fizikusok szerepelnek, hanem vegyészek, biológusok, 

matematikusok, orvosok és jogászok is. A tudósok legfőbb célja az ultrarövid 

lézerimpulzusok előállítása, illetve azok alkalmazási lehetőségeivel kapcsolatos alap- és 

alkalmazott kutatások végzése számos területen. 

Bővebben 

 

http://www.darinno.hu/
http://www.u-szeged.hu/hirek/2013-januar/kutatasokkal-kapcsolodik?objectParentFolderId=1192


 

 

  

  

Pályázati felhívás a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pénzügyi alapjából 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, 2013. február 5. 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályázati felhívást tett közzé gazdaság- és 

kereskedelemfejlesztési, valamint innovációs témákban. Azon vállalkozások pályázhatnak, 

akik legalább 12 hónapos folyamatos tagsággal rendelkeznek a Csongrád Megyei 

Kereskedelmi és Iparkamaránál. 

Bővebben 

 

Megelőzni a gyógyíthatatlan betegségeket - Szegedről a világhírnév felé 

Napi.hu, 2013. február 11. 

Az egyetemi tanszékről került a biotechnológiai üzleti életbe és hiába dolgozik mára együtt a 

legnagyobb gyógyszergyárakkal, továbbra is kezdő üzletemberként tekint magára Letoha 

Tamás, a Pharmacoidea Kft. ügyvezetője. 

Bővebben 

 

Szegedi diák megy az amerikai tudományos versenyre 

Hvg.hu, 2013. február 11. 

Papp Gergely szegedi középiskolást nevezte a Magyar Innovációs Szövetség az amerikai 

ifjúsági tudományos világversenyre (ISEF), amelyet Arizona államban rendeznek május 12. 

és 17. között. 

Bővebben 

 

Vidéken erősít a Colabs 

Insiderblog.hu, 2013. február 14. 

Európai és amerikai fiatal vállalkozók inspirálják a hazai egyetemistákat – derült ki a Colabs 

vidéki turnéjának (Colabs Startup School) első állomásán, Szegeden. 

Bővebben 

 

Világcégek érdeklődnek a szegedi diák találmánya iránt 

Szegedma.hu, 2013. február 17. 

Nagynevű nemzetközi cégek kilincselnek a húszéves szegedi diáknál konstrukciója, a 

rezonanciális tölcsérű neodym hangszóró iránt érdeklődve. A találmányt hamarosan az 

amerikai ifjúsági tudományos világversenyen is bemutatja majd, ahol a világ legtehetségesebb 

fiatal feltalálói gyűlnek össze. 

Bővebben 

 

http://www.csmkik.hu/index.php?id=4571
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/megelozni_a_gyogyithatatlan_betegsegeket_szegedrol_a_vilaghirnev_fele.544855.html
http://hvg.hu/panorama/20130211_Szegedi_diak_megy_az_amerikai_tudomanyos#rss
http://insiderblog.hu/blogzine/2013/02/14/videken-erosit-a-colabs/
http://szegedma.hu/hir/szeged/2013/02/vilagcegek-erdeklodnek-a-szegedi-diak-talalmanya-irant.html


 

 

  

  

III. DÉL-ALFÖLDI RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Környezetbarát termékek, technológiák, szolgáltatások - Konferencia és 

Termékbemutató 

 Helyszín: CSMKIK Székháza (6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. II. emelet) 

 Időpont: 2013. március 7. 10:00 - 17:00 

A Temes Megyei Kereskedelmi, Ipari és Agrárkamara a Csongrád Megyei Kereskedelmi és 

Iparkamara partnerségével 2012-ben kezdte meg a „LINK” című projekt megvalósítását, a 

Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 

támogatásával., melynek keretében 2013. március 7-én termékbemutatóval egybekötött 

konferenciát tart Szegeden a CSMKIK Székházában környezetbarát termékek, technológiák 

és szolgáltatások témakörben, magyar és román cégek részvételével.  

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Ezen múlik, milyen lesz Magyarország 2020-ban 

MNO, 2013. január 29. 

Sorsfordító hetek előtt áll a hazai és az európai innovációs politika, mivel az uniós 

költségvetésről szóló vitában akár az alkudozások vesztese is lehet ez a terület, ami nagyban 

rontaná a kontinens jövőbeli versenyképességét. A készülő magyar stratégia nem hagyhatja 

figyelmen kívül ezeket a kockázatokat, miközben a világban egyre nagyobb a bizonytalanság. 

Bővebben 

 

Innovációs verseny: 20 százalékkal több pályázat érkezett be 

MNO, 2013. január 29. 

101 pályázat érkezett be a XXII. Ifjúsági Tudományos és Innovációs Tehetségkutató 

Versenyre, az előző évhez képest 20 százalékkal nőtt a pályázatok száma. A bírálóbizottság 

döntött, mely pályázatok alkalmasak a részletes kidolgozásra és konzulenseket jelölt ki a 

pályázok mellé. 

Bővebben 

 

http://www.csmkik.hu/index.php?id=4597
http://mno.hu/gazdasag/ezen-mulik-milyen-lesz-magyarorszag-2020-ban-1134463
http://mno.hu/gazdasag/innovacios-verseny-20-szazalekkal-tobb-palyazat-erkezett-be-1134728


 

 

  

  

Brazília nyit a magyar vállalkozások felé 

Kitekinto.hu, 2013. január 31. 

Sok új lehetőség merül fel a magyar-brazil kereskedelmi és beruházási kapcsolatokban: a 

hazai vállalkozásoknak elsősorban az innováció, szoftveripar és energiaipar területén 

kínálkoznak lehetőségek, de a brazil fél szerint a szolgáltatás franchise-ban is sok potenciál 

rejlik. 

Bővebben 

 

Ismét van magyar cég az európai Top10-ben 

Hvg.hu, 2013. január 31.  

Európa 10 legjobb vállalkozása közé sorolták a Biofilter Környezetvédelmi Zrt.-t az 

European Business Awards „Az Év Vállalkozója” díjának rangsorában. 

Bővebben 

 

NGM: módosult az ipari parkokra vonatkozó kormányrendelet 

Hirado.hu, 2013. január 31. 

A módosítás lehetővé teszi, hogy az ipari parkok hatékonyabban hívhassák le az európai uniós 

forrásokat, hozzájárulva a regionális vállalkozásfejlesztési törekvésekhez. 

Bővebben 

 

Magyarország a leginnovatívabb országok között 

Világgazdaság Online, 2013. február 4. 

Magyarország a 26. a Bloomberg innovációs országranglistáján, amelyet az Egyesült Államok 

vezet Dél-Korea és Németország előtt. 

Bővebben 

 

Változás a térítéses szolgáltatásokban 

SZTNH, 2013. február 4. 

2013. február 4-étől az Ügyfélszolgálati Osztály személyes tájékoztatás keretében – 

nyitvatartási időben, szó-megjelölésekre – helyben végez védjegy-hasonlósági vizsgálatot 

térítés ellenében. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kínált szabadalmi kutatási szolgáltatások közül a 

Szabadalmazhatósági vélemény, a Jogérvényességi kutatás és a Szabadalomtisztasági kutatás 

szolgáltatásokat a HIPAVILON Magyar Szellemi Tulajdon Ügynökség Nonprofit Kft. 

nyújtja. 

http://kitekinto.hu/latin-amerika/2013/01/31/brazilia_nyit_a_magyar_vallalkozasok_fele/
http://hvg.hu/kkv/20130131_Ismet_van_magyar_ceg_az_europai_Top10ben
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/01/31/15/NGM_modosult_az_ipari_parkokra_vonatkozo_kormanyrendelet_.aspx
http://www.vg.hu/gazdasag/magyarorszag-a-leginnovativabb-orszagok-kozott-itt-a-lista-397054


 

 

  

  

Amennyiben a védjegy-hasonlósági vizsgálatot nem szó, szóösszetétel, jelmondat, betű/szám, 

hanem egyéb típusú (ábrás, térbeli, hang stb.) megjelölések vonatkozásában kérik, vagy a 

szolgáltatást nem a személyes tájékoztatás keretében igénylik, illetőleg Szabadalmazhatósági 

véleményt, Jogérvényességi kutatást vagy Szabadalomtisztasági kutatást kívánnak 

megrendelni, a továbbiakban kérjük, forduljanak a Hipavilon Nonprofit Kft.-hez. 

 

Kaposváron tesztelik majd a magyar fejlesztésű elektromos buszt 

Index.hu, 2013. február 7. 

Kaposváron tesztelik majd azokat az elektromos buszokat, amelyeket az evopro csoport 

magyar mérnökei fejlesztettek ki. Mészáros Csaba, az evopro csoport vezérigazgatója, a 

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara innovációs tagozatának elnöke, csütörtökön állapodott 

meg erről Szita Károllyal, Kaposvár polgármesterével. 

Bővebben 

 

Balog Zoltán átadta a 6. Ifjúsági Bolyai Pályázat díjait 

Kormany.hu, 2013. február 12. 

Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere és Dr. Perczel András professzor, a 6. Ifjúsági 

Bolyai Pályázat bíráló bizottságának elnöke közösen adták át a 6. Bolyai Pályázat díjait 

Budapesten, 2013. február 12-én. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának jogelődje, az 

Oktatási és Kulturális Minisztérium és a Bolyai Díj Alapítvány által 2000-ben létrehozott 

Ifjúsági Bolyai Pályázat hozzájárul a hazai tudományos élet, valamint a világhírű magyar 

kutatás-fejlesztés kiszélesítéséhez. 

Bővebben 

 

Mentorálási lehetőség innovatív vállalkozóknak 

Nemzeti Innovációs Hivatal, 2013. február 13. 

A Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) kiemelt feladatának tekinti a vállalkozások innovációs 

képességeinek fejlesztését és dinamikus növekedésének ösztönzését. Ennek elősegítése 

érdekében a kezdő vállalkozások számára innováció menedzsment szolgáltatásokat nyújt a 

Go!nno fiatal innovatív vállalkozók nemzeti projekt-támogató rendszere keretében, melynek 

részeként elindítja az „Innovatív kezdő vállalkozások mentorálása” elnevezésű programját. 

Bővebben 

 

Újabb segítség a magyar startup cégeknek 

Napi.hu, 2013. február 13. 

Startup vállalkozásoknak szóló üzleti- és technológiai fejlesztő programot jelentett be az 

iCatapult üzleti- és technológiai fejlesztő központ. A cél, hogy a hazai induló technológiai 

vállalkozások sikeresen lépjenek ki a nemzetközi piacra. 

Bővebben 

http://www.hipavilon.hu/
http://index.hu/belfold/2013/02/07/kaposvaron_tesztelik_majd_a_magyar_fejlesztesu_elektromos_buszt/
http://www.kormany.hu/hu/emberi-eroforrasok-miniszteriuma/hirek/balog-zoltan-atadta-a-6-ifjusagi-bolyai-palyazat-dijait
http://www.nih.gov.hu/innovacios/go-nno/mentoraltaknak
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/ujabb_segitseg_a_magyar_startup_cegeknek.545186.html


 

 

  

  

 

Innováció: több mint 400 milliárdot pumpálnak bele 

MNO, 2013. február 14. 

Az Európai Unió következő hétéves költségvetéséből legalább 410 milliárd forintnyi 

támogatás jut Magyarországon az innováció és a kutatás-fejlesztés közvetlen támogatására – 

derült ki egy Budapesten tartott háttérbeszélgetésből. Így az agrárium a miniszterelnök által 

csütörtökön bejelentett csaknem félmilliárd eurós támogatása után ez a terület is nagy ütemű 

fejlődésnek indulhat. 

Bővebben 

 

Startupok: hat magyar innováció a HiTechTesten 

Hvg.hu, 2013. február 14. 

A lean startup mozgalom szellemiségében rendezte meg az MMKlaszter a második 

HiTechTestet. A végfelhasználói visszajelzések koncentrált összegyűjtését szolgáló 

eseményen hat induló vállalkozás fejlesztését tesztelték a résztvevők. A főként diákokból és 

kockázati tőkebefektetőkből álló látogatók az egzotikus szigetek felfedezését segítő 

alkalmazástól a szemkamerás hatékonyságmérésig több innovációval ismerkedhettek meg. 

Bővebben 

 

Légyszem lesi majd az égbolt titkait 

Index.hu, 2013. február 14. 

Az MTA Lendület programja keretében egy 19 kamerából álló műszert fejlesztenek az MTA 

CSFK Csillagászati Intézetének kutatói. 

A csillagászatban használt műszerek az égboltnak csak kis területét tudják megfigyelni. A 

nagyobb távcsövekre hatalmas a túljelentkezés, ezért egy-egy érdekes objektumot nem lehet 

hosszabb időn át észlelni. Erre a problémára adhatnak megoldást az olyan programok, mint 

például a nagy égboltfelmérő projekt, a Large Synoptic Survey Telescope (LSST), ami 

néhány naponként készít majd felvételeket a teljes látható égboltról. 

Bővebben 

 

Újabb kiemelkedő vendégkutatók kapcsolódnak be az akadémiai kutatásokba  

MTA, 2013. február 15. 

Négy kimagasló nemzetközi szaktekintély kapcsolódik be a közeljövőben az akadémiai 

műhelyek munkájába a "Meghívás 13" pályázat keretében. A kiemelkedő vendégkutatók 3–10 

hónapot töltenek Magyarországon. A második alkalommal kiírt pályázat eredményeit 

Pálinkás József, az MTA elnöke hirdette ki. Az akadémiai meghívás jelentőségét mutatja, 

hogy valamennyi vendégkutató az Egyesült Államokból érkezik hazánkba. 

Bővebben 

http://mno.hu/gazdasag/innovacio-tobb-mint-400-milliardot-pumpalnak-bele-1138963
http://hvg.hu/tudomany/20130214_hitechtest_startup#rss
http://index.hu/tudomany/2013/02/14/bemutatkozik_a_legyszem/
http://mta.hu/koztestuleti_tagok?PersonId=19357
http://mta.hu/mta_hirei/akademiai-meghivasra-ujabb-kulfoldi-vendegkutatok-erkeznek-hazankba-131305


 

 

  

  

 

Megvan az újabb stratégiai megállapodás 

Napi.hu, 2013. február 15. 

Stratégiai megállapodást kötött a magyar kormány a mérés- és irányítás-automatizálás 

területén piacvezető National Instruments (NI) vállalattal, ez már a tizenötödik partnerség 

jelentős külföldi érdekeltségű céggel. A szerződést az NI Hungary Kft. debreceni székhelyén 

pénteken írta alá Cséfalvay Zoltán, a Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságstratégiáért 

felelős államtitkára és Ábrahám László, az NI Hungary Kft. ügyvezetője. 

Bővebben 

 

Innovációs partnerkereső adatbázis 

Enterprise Europe Network, 2013. február 18. 

A Nemzeti Külgazdasági Hivatal Enterprise Europe Network adatbázist hozott létre. Az 

adatbázis egyrészt az innovatív kis- és középvállalkozások, másrészt a kutatóintézetek és 

egyetemek technológiai ajánlatait, ill. igényeit tartalmazza. Az adatbázis célja, hogy 

hozzásegítse az innovatív szervezeteket új piacok és/vagy fejlesztő partnerek felkutatásához, 

valamint elérhetővé tegye számukra a legújabb technológiákat. Az adatbázisba angol nyelvű 

adatlap kitöltésével lehet bekerülni. Aki rendszeres értesítést kíván kapni az innovatív 

technológiai újdonságokról, regisztrálhat az automatikus innovációs partnerkereső hírlevélre 

is. 

Bővebben 

 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Ujvári János diplomadíj-pályázati felhívás 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala az alap- és mesterképzésben részt vevő hallgatók 

szellemitulajdon-védelmi tudásának fokozására egyedi hallgatói díjat létesít.  

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat célja 

A pályázat abban segíti a felsőoktatási tanulmányaik végéhez közeledő hallgatókat, hogy 

diplomadolgozatuk témáját megvizsgálják szellemitulajdon-védelmi szempontból. A 

hallgatók a pályázatírás közben megismerik a szellemitulajdon-védelem alapjait, betekintést 

kapnak eszközrendszerének gazdasági és jogi jelentőségébe, és olyan tudásra tesznek szert, 

amit a későbbiekben munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosíthatnak. A 

pályázat írásához az SZTNH térítésmentes képzést és szakmai támogatást biztosít. 

A pályázat tartalma 

A végzős hallgató a választott diplomamunka-, illetve szakdolgozati témájának meghatározott 

szellemitulajdon-védelmi vonatkozásait tárja fel minimum 10 oldal terjedelemben. A 

http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/megvan_az_ujabb_strategiai_megallapodas.545423.html
http://www.enterpriseeurope.hu/szolgaltatasaink/automatikus-innovacios-partnerkereso-hirlevel
http://www.enterpriseeurope.hu/szolgaltatasaink/innovacios-partnerkereso-adatbazis


 

 

  

  

dolgozatnak tükröznie kell, hogy a hallgató alapfokon átlátja és értelmezi a szellemitulajdon-

védelem rendszerét, és ebben el tudja helyezni saját témájának, megoldásának vizsgálatát 

újdonság, oltalmazhatóság, illetve hasznosíthatóság szempontjából. 

A pályázat versenyeztetésen alapul. A hallgatók az alábbi négy kategória egyikében 

pályázhatnak:  

1. szabadalom/használatiminta-oltalom, 

2. védjegyoltalom, 

3. formatervezésiminta-oltalom, 

4. szerzői jog. 

A pályázók köre 

A pályázaton a 2012/13. tanévben felsőfokú alap- és mesterképzésben tanulmányokat 

folytató, végzős hallgatók vehetnek részt. 

Pályázati határidők 

A pályázati jelentkezés határideje:  2013. február 25. 

A diplomadíj-pályázat leadási határideje:  2013. június 29. 

A pályázati díj összege és elbírálása 

A négy meghirdetett kategória mindegyikében az első három helyezett kerül díjazásra.  

Első díj kategóriánként:  150 000 Ft 

Második díj kategóriánként:  125 000 Ft 

Harmadik díj kategóriánként:  100 000 Ft 

A pályázat részletes tartalmáról bővebb információ található az SZTNH honlapján: 

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ 

 

Magyar szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának támogatása 

(IPARJOG_12 pályázat) 

Az Új Széchenyi Terv keretében a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2012. november 9-én 

meghirdette az IPARJOG_12 című pályázatot, amelynek keretében vissza nem térítendő 

támogatás igényelhető szellemi alkotások hazai és külföldi iparjogvédelmi oltalmának 

megszerzéséhez és fenntartásához. Az utófinanszírozásos formában rendelkezésre álló 

támogatást egyebek mellett a hazai vagy külföldi (nemzetközi) szabadalom, növényfajta-

oltalom, használati vagy formatervezési mintaoltalom megtételéhez, az európai szabadalom 

hatályosításához lehet felhasználni. 

A pályázatra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a Kutatási és Technológiai Innovációs Alap 

terhére 200 millió forint keretösszeget biztosít. Az elnyerhető támogatás összege hazai 

oltalmaztatással kapcsolatos pályázatok esetében legfeljebb 600.000 Ft, külföldi 

oltalmaztatással kapcsolatos pályázatok esetében pedig legfeljebb 2.000.000 Ft. A támogatást 

igénylőnek önrésszel nem kell rendelkeznie. 

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/


 

 

  

  

A pályázatok értékelése könnyített elbírálású eljárásrendben történik: a támogatás 

feltétele az SZTNH által a találmány oltalomképességéről kiállított – a szabadalmi törvény 

szerinti bejelentési eljárás keretében kérelmezhető − írásos véleménnyel kiegészített 

újdonságkutatási jelentés, illetve a nemzetközi kutatási szerv által kiállított írásos vélemény 

csatolása. Ha a bejelentés korábbi időpontjára tekintettel nem állnak fenn a jogszabályi 

feltételei az írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés igénylésének, ebben az 

esetben a szintén az SZTNH által – de a hatósági eljárás keretein kívül, szolgáltatás keretében 

– kínált szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás kedvező eredménye is 

automatikusan pozitív elbírálást biztosít a pályázatnak. 

A pályázat keretében a hatósági igazgatási szolgáltatási díjakon felül elszámolhatók a 

jogszerzéssel kapcsolatos olyan egyéb költségek is, mint a szabadalmi ügyvivő 

munkadíja, a jogi és iparjogvédelmi tanácsadás, továbbá az írásos véleménnyel 

kiegészített újdonságkutatási jelentés díja. A pályázat beadását megelőző 10 hónapon belül 

felmerült költségek is elszámolhatók, ezért már folyamatban lévő ügyek esetében is 

benyújtható pályázat, amennyiben az ügyben írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási 

jelentés készül. 

Új bejelentés esetében, amennyiben a szabadalmi bejelentés megfelel a 20/2002. (XII. 12.) IM 

rendeletben szabályozott alaki követelményeknek, és a pályázati szándékra utalás történik a 

szabadalmazhatósági véleménnyel kiegészített újdonságkutatás iránti kérelmében, az SZTNH 

ezt megkülönböztetett figyelemmel kíséri. 

A pályázatok benyújtása 2012. december 10-től a keret kimerüléséig folyamatosan, de 

legkésőbb 2013. június 30-ig lehetséges.  

A pályázati kiírás elérhető az NFÜ honlapján: 

http://www.nfu.hu/megjelent_a_magyar_szellemi_alkotasok_hazai_es_kulfoldi_iparjogv

edelmi_oltalmanak_tamogatasa_erdekeben_kiirt_felhivas 

 

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj Pályázati kiírás 2013. 

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület 2012.december 12-én hivatalosan 

megalapította a Gran Prize díjalapot. 

A díj bolygónk legégetőbb kihívásaira válaszoló kiemelkedő innovatív megoldásokat, 

projekteket, munkákat jutalmaz a környezetvédelem, fenntartható fejlődés, design, 

orvostudomány, egészségmegőrzés,- fejlesztés és oktatás területéről évi egy alkalommal. 

A Magyarországi Svéd Kereskedelmi Testület ezennel meghirdeti Gran Prize 

Interdiszciplináris Innovatív Díj pályázatát az alábbi feltételekkel:  

A benyújtott pályaművek a Gran Prize díjbizottság által meghívott pályázók pályaműveivel 

együtt kerülnek elbírálásra.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. március 31. 

Gran Prize Interdiszciplináris Innovatív Díj Pályázati kiírás 2013. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/megjelent_a_magyar_szellemi_alkotasok_hazai_es_kulfoldi_iparjogvedelmi_oltalmanak_tamogatasa_erdekeben_kiirt_felhivas
http://www.nfu.hu/megjelent_a_magyar_szellemi_alkotasok_hazai_es_kulfoldi_iparjogvedelmi_oltalmanak_tamogatasa_erdekeben_kiirt_felhivas
http://www.swedishchamber.hu/_site/doc/text20911/granprize_kiiras_20130211.pdf
http://www.swedishchamber.hu/granprize/


 

 

  

  

Új pályázati felhívás kiegészítés jelent meg a Magyar - Francia TéT programban való 

magyar részvétel támogatására 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. január 28. 

A Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TéT) együttműködés tárgyú pályázathoz 2012. 

augusztus 10-én közzétett Pályázati Felhívás kiegészítéseként meghirdetjük, a MAGYAR – 

FRANCIA TéT együttműködés keretein belül igényelhető támogatásra vonatkozó felhívást. 

Bővebben 

 

Megjelent az Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartása és irányítása alatt álló 

egészségügyi ellátó intézmények energiahatékonysági beruházásait támogató kiírás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. január 31. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Központi költségvetési szervek 

energiahatékonysági beruházásai (Emberi Erőforrások Minisztériuma fenntartása és irányítása 

alatt álló, központi költségvetésből finanszírozott, önállóan működő és gazdálkodó, országos 

hatáskörű egészségügyi ellátó intézmények energiahatékonysági beruházásai)” című (KEOP-

2012-5.6.0/B kódszámú) kiírás. 

Bővebben 

 

Új pályázati lehetőség fenntartható városfejlesztési programok előkészítésére a 

régiókban 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. január 31. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Fenntartható városfejlesztési programok 

előkészítése” című, DAOP-5.1.1/B-13, DDOP-4.1.1/E-13, ÉAOP-5.1.1/H-13, ÉMOP-

3.1.1/C-13, KDOP-3.1.1/E-13, NYDOP-3.1.1/F-13 kódszámú pályázati felhívás. A felhívás 

keretében kizárólag a településfejlesztési stratégia előkészítési folyamatának támogatására 

lehet pályázni. 

Bővebben 

 

Megjelent a komplex vízvédelmi beruházások Duna-Tisza közi Homokhátság 

vízháztartásának javítását támogató kiírás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. február 1. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Komplex vízvédelmi beruházások Duna-Tisza 

közi Homokhátság vízháztartásának javítása” című (KEOP - 2.2.1/B/09-12 kódszámú) kiírás. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/uj_palyazati_felhivas_kiegeszites_jelent_meg_a_magyar_francia_tet_programban_valo_magyar_reszvetel_tamogatasara
http://www.nfu.hu/megjelent_az_emberi_eroforrasok_miniszteriuma_fenntartasa_es_iranyitasa_alatt_allo_egeszsegugyi_ellato_intezmenyek_energiahatekonysagi_beruhazasait_tamogato_kiiras
http://www.nfu.hu/uj_palyazati_lehetoseg_fenntarthato_varosfejlesztesi_programok_elokeszitesere_a_regiokban
http://www.nfu.hu/megjelent_a_komplex_vizvedelmi_beruhazasok_duna_tisza_kozi_homokhatsag_vizhaztartasanak_javitasat_tamogato_kiiras


 

 

  

  

Kiemelt program az átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. február 5. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP-3.3.12-12 jelű, „Ifjúság.hu a sikeres 

nemzedékért - Átfogó ifjúsági szolgáltatásfejlesztés a köznevelésben tanuló diákok 

esélyegyenlőségének növelése érdekében” című kiemelt konstrukció. 

Bővebben 

 

Megjelent a Nyugat-dunántúli megyei jogú városok funkcióbővítő városrehabilitációs 

témájú kiemelt projekt felhívása 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. február 7. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent az NYDOP-3.1.1/B1-13 kódszámú, “Nyugat-

Dunántúli Operatív Program Megyei jogú városainak városrehabilitációs témájú kiemelt 

projektjavaslatai” című kiemelt projekt felhívás, melyre funkcióbővítő típusú 

városrehabilitáció témájában kizárólag projektjavaslat benyújtása lehetséges. 

Bővebben 

 

Megjelent a központi költségvetési szervek energiahatékonysági beruházásait támogató 

kiírás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. február 12. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Központi költségvetési szervek 

energiahatékonysági beruházásai” című (KEOP-2012-5.6.0 kódszámú) pályázati kiírás, amely 

hozzájárul az épületek energiatakarékosság, - hatékonyság és megújuló energiafelhasználás 

fokozására irányuló beruházások megvalósításához. 

Bővebben 

 

Megjelent a médiaműveltség, médiatudatosság elterjesztését támogató kiemelt 

konstrukció felhívása 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. február 15. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent „A médiaműveltség, médiatudatosság 

elterjesztése” című (TÁMOP-3.1.14-12 kódszámú) kiemelt pályázati kiírás. 

Bővebben 

 

http://www.nfu.hu/kiemelt_program_az_atfogo_ifjusagi_szolgaltatasfejlesztes_erdekeben
http://www.nfu.hu/megjelent_a_nyugat_dunantuli_megyei_jogu_varosok_funkciobovito_varosrehabilitacios_temaju_kiemelt_projekt_felhivasa
http://www.nfu.hu/megjelent_a_kozponti_koltsegvetesi_szervek_energiahatekonysagi_beruhazasait_tamogato_kiiras
http://www.nfu.hu/megjelent_a_mediamuveltseg_mediatudatossag_elterjeszteset_tamogato_kiemelt_konstrukcio_felhivasa


 

 

  

  

Megjelent a megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló beruházások 

finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. február 15. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Megújuló energiaforrás hasznosítására irányuló 

beruházások finanszírozását szolgáló pénzügyi konstrukció (kedvezményes hitel program)” 

című (KEOP-2013-4.8.0 kódszámú) kiírás. 

Bővebben 

 

Újra pályázható a komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás támogatása 

érdekében kiírt felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. február 18. 

Az Új Széchenyi Terv keretében újra lehet pályázni a „Komplex technológiai fejlesztés és 

foglalkoztatás támogatása” című (GOP-2012-2.1.3 kódszámú) pályázati kiírásra. A pályázati 

felhívás A.3. Támogatás összege pontjának módosítása alapján az igényelhető támogatás 

összege maximum 1.000 millió forint lehet. 

Bővebben 

 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Egyetemisták európai innovációs versenye 

Az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) alapításának 40. évfordulója alkalmából versenyt 

hirdet főiskolai és egyetemi hallgatók részére. 

A megmérettetésre bármely 18. életévét betöltött egyetemi, főiskolai hallgató jelentkezhet. 

Részvételi díj nincs, regisztrálni 2013. január 14-től, 2013. március 15-ig lehet. 

A szabadalmi dokumentáció világának megismerésére, különös tekintettel a zöld 

technológiákra és a fenntartható fejlődésnek a népszerűsítésére nyújt lehetőséget az Európai 

Szabadalmi Hivatal (EPO) egyetemistáknak hirdetett versenye. 

Olyan kutatási projektet kell kidolgozniuk a verseny résztvevőinek, amely további K+F 

tevékenység tárgya lehet, és megfelel a részletes kiírásban szereplő feltételeknek. 

Bővebb információ: Dürr János, kommunikációs főtanácsadó, Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala Elnökségi Kabinet, telefonszám: +36-1/474-5953, +36-30/466-5908; e-mail: 

janos.durr@hipo.gov.hu. 

 

http://www.nfu.hu/megjelent_a_megujulo_energiaforras_hasznositasara_iranyulo_beruhazasok_finanszirozasat_szolgalo_penzugyi_konstrukcio
http://www.nfu.hu/content/10606
janos.durr@hipo.gov.hu


 

 

  

  

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 

 

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 60 tanórás középfokú iparjogvédelmi tanfolyamot 

indít. 

A tanfolyam rálátást biztosít az iparjogvédelem rendszerére és főbb összefüggéseire, ezen 

belül részletesen tárgyalja az iparjogvédelmi oltalmi formák (szabadalom, védjegy, 

http://www.haesf.org/
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu


 

 

  

  

használati- és formatervezési-mintaoltalom) nemzeti és nemzetközi vonatkozásait, azok 

eljárásrendjét és gazdasági jelentőségét, az iparjogvédelem területén segítséget, információt 

nyújtó intézményeket és szolgáltatásaikat, az iparjogvédelmi kutatásokat segítő adatbázisokat. 

Helyszín: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 

Az előadások időpontjai: 2013. március 7., 14., 21., 28., április 4., 11., 18., 25., május 9. (10 - 

16 óra között) 

A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgára május 16-án kerül sor. 

A képzés írásbeli és szóbeli vizsgával zárul, és középfokú iparjogvédelmi szakképesítést 

tanúsító bizonyítvány megszerzését teszi lehetővé. 

A középfokú iparjogvédelmi tanfolyam részvételi díja: 80 000 Ft/fő. 

A részvételi díj befizetésének módja történhet számla ellenében, melyet munkáltatójának 

küldenek, amennyiben a munkáltató vállalja a részvételi díj kiegyenlítését vagy átutalással a 

10032000-01731842-00000000 számú számlára. 

Részvételi szándékát 2013. február 22-ig jelezze az anna.szenczi@hipavilon.hu  e-mail címen 

az alábbi adatok megadásával: 

- Név; 

- Lakcím; 

- Születési hely, idő; 

- Munkáltató megnevezése, címe. 

További információ a +36-1/474-5548 telefonszámon vagy a fenti e-mail címen. 

Hirdetés 

 

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; 

mailto:anna.szenczi@hipavilon.hu
http://sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/Kozepfoku_hirdetes.pdf


 

 

  

  

 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 

Ablaktisztítás 

 Nagyon piszkos ablakot ecettel dörzsöljünk be, és ennek az öblítővizébe is tegyünk egy 

evőkanál alkoholt. Ronggyal vagy újságpapírral töröljük szárazra.  

 Poros ablakot előbb tiszta ruhával portalanítani kell. Majd meghámozunk egy nagy 

burgonyát, és vastag lapokra vágjuk. A vágási felülettel alaposan dörzsöljük be az ablakot, 

végül tiszta vízbe mártott szivaccsal mossuk le, és puha fehér ronggyal vagy újságpapírral 

dörzsöljük szárazra. Ha az öblítővízbe egy evőkanál alkoholt teszünk, tükörfényes lesz 

sokáig az ablak. 

 A lakkozott fa ablakkeretre rakódott légypiszkot legkönnyebben hideg teába vagy 

lefölözött tej és hideg víz egyenlő arányú keverékébe mártott puha ruhával moshatjuk le. 

mailto:csotya.mariann@darinno.hu

