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I. AZ ÜGYNÖKSÉG HÍREI 

 

B-innovative projekt hírlevél 

Az alábbi linkre kattintva láthatják a Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség KhE. és 5 

másik európai partnere által megvalósított B-innovative projektjének hírlevelét. 

http://b-innovative.org/archive/view/mailid-10/key-

b00610d3693f9df5d763ba2c8282e01d/subid-140-

0b9972372ead2108f1b792c3186517a1.html 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Világméretű konferenciát hozott Szegedre a Siemens 

Szeged Café, 2013. október 9. 

A városok jövőjéről és fejlesztéséről rendeztek 2013. október 9-én, szerdán konferenciát a 

Szegedi Tudományegyetemen. A tanácskozáson olyan ötleteket és elképzeléseket is 

bemutattak, amelyeket közösségek, és többségében fiatalok alkottak meg. A korábbi innovatív 

lehetőségek közül több valósággá vált, legyen szó akár műholdas alapú tömegközlekedésről 

vagy 30 km/h-s zónák kialakításáról a lakott terülteken. 

Bővebben 

 

Tudományos és kutatási műszaki igazgatót választott a szegedi lézerközpont 

Hirado.hu, 2013. október 10. 

Dimitrisz Haralambidisz görög professzort választotta meg az ELI szegedi lézerközpont 

tudományos igazgatójának a kutatóközpont tudományos menedzsmentje, a kutatási műszaki 

igazgató Dr. Osvay Károly lett. 

Bővebben 

 

Több ezer eurós ösztöndíjat kapott a szegedi kutatónő 

Szeged Café, 2013. október 11. 

http://b-innovative.org/archive/view/mailid-10/key-b00610d3693f9df5d763ba2c8282e01d/subid-140-0b9972372ead2108f1b792c3186517a1.html
http://b-innovative.org/archive/view/mailid-10/key-b00610d3693f9df5d763ba2c8282e01d/subid-140-0b9972372ead2108f1b792c3186517a1.html
http://b-innovative.org/archive/view/mailid-10/key-b00610d3693f9df5d763ba2c8282e01d/subid-140-0b9972372ead2108f1b792c3186517a1.html
http://szegedcafe.hu/2013/10/09/vilagmeretu-konferenciat-hozott-szegedre-a-siemens/
http://www.hirado.hu/Hirek/2013/10/10/14/Tudomanyos_es_kutatasi_muszaki_igazgatot_valasztott_a_szegedi.aspx?source=hirkereso


 
Ritka kórképek genetikai hátterének felismeréséért, félrediagnosztizált betegség 

azonosításáért, molekulák átrendezéséért kapott elismerést három magyar kutatónő, köztük 

egy szegedi is. 

Bővebben 

 

 

III. RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

"Verseny -és reklámjogi tudatosság" - Szakmai délelőtt a Kamarában 

 Időpont: 2013. október 22. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (6721 Szeged, Párizsi 

krt. 8-12.) 

2013. október 22-én a Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Kommunikációs- és 

Reklámklubja szakmai délelőttöt szervez "Verseny- és reklámjogi tudatosság" címmel. A 

konferencia célja, hogy a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) által indított „Megfelelési 

kampány” részeként a résztvevő vállalkozások megismerkedhessenek néhány 

alapfogalommal, valamint olyan előremutató, gyakorlatias ajánlásokkal, melyek lehetővé 

teszik, hogy minél előbb általános gyakorlattá váljék a jogi tudatosság. 

Bővebben 

 

Példakép vállalkozások – követendő vállalkozói példák. 

 Időpont: 2013. november 7. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (6721 Szeged, Párizsi 

krt. 8-12.) 

Fenti címmel kerekasztal-beszélgetést szervez a kamara és az itt működő Enterprise Europe 

Network Szegedi Irodája november 7-én, 14.30-tól a kamarai székházban.  

Az eseményt az Európai Kis- és Középvállalkozások Hete kampány keretében szervezik, 

melynek a fő célja a vállalkozói létforma népszerűsítése, illetve a meglévő vállalkozók 

számára elérhető lehetőségek bemutatása, pozitív példák állítása... – ezeken keresztül pedig a 

látókör szélesítése. 

Bővebben 

 

Horizon 2020 – Az EU kutatási és innovációs keretprogramja 

 Időpont: 2013. november 8. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székháza (6721 Szeged, Párizsi 

krt. 8-12.) 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál működő Enterprise Europe Network 

Szegedi Irodája 2013. november 8-án 18 órától konzultációt szervez Szegeden Horizon 2020 

címmel az EU kutatási és innovációs keretprogramjáról. 

Bővebben 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Energiatárolási forradalom előtt áll a világ 

Raktárpiaci hírek, 2013. szeptember 24. 

http://szegedcafe.hu/2013/10/11/tobb-ezer-euros-osztondijat-kapott-a-szegedi-kutatono/
http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/verseny-es-reklamjogi-tudatossag-szakmai-delelott-a-kamaraban-9156
http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/peldakep-vallalkozasok-kovetendo-vallalkozoi-peldak-9173
http://www.csmkik.hu/hu/een/rendezvenyek/horizon-2020-az-eu-kutatasi-es-innovacios-keretprogramja-9141


 
Új, nagy teljesítményű energiatároló berendezések megjelenése teheti hatékonyabbá a 

villamosenergia-rendszer működtetését, valamint segítheti a megújuló alapú erőművekben 

megtermelt áram hálózati fogadását. 

Bővebben 

 

Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról döntött a kormány 

Magyar Online, 2013. szeptember 26. 

Nemzeti Tudománypolitikai és Innovációs Testület létrehozásáról döntött a kormány – 

olvasható az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlöny legfrissebb számában. A 

testület elnöke a miniszterelnök, társelnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. 

Bővebben 

 

Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés 

Innotéka, 2013. október 1. 

Öt hazai egyetem együttműködésével, két év alatt több mint egymilliárd forintos pályázati 

forrásból valósul meg a Zöld Energia Felsőoktatási Együttműködés (ZENFE) projekt, 

amelynek célja egy versenyképes, modern, hosszú távú felsőoktatási együttműködés 

létrehozása a résztvevők kutatási, oktatási, szolgáltatási tevékenységeinek összehangolásával, 

bővítve ezzel a zöldenergia-ipar tudásbázisát, az intézmények, a vállalkozások és a végzett 

hallgatók versenyképességét. 

Bővebben 

 

A versenyképesség kulcsa az infokommunikációs szektor erősítése 

Kormányzat, 2013. október 3. 

Lendületet adhat az infokommunikációs szektornak, hogy a terület önálló prioritásként 

szerepel a 2014-2020-as európai uniós költségvetési ciklus tervezése során: a 

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) tíz százaléka 

infokommunikációs fejlesztésekre lesz fordítható – mondta el Solymár Károly Balázs, a 

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium infokommunikációért felelős helyettes államtitkára 2013. 

október 3-án, a HTE MédiaNet 2013 konferencián, Velencén. 

Bővebben 

 

Debrecen kíván az EU egyik innovációs központja lenni 

Uzletresz.hu, 2013. október 4. 

Kósa Lajos egy sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a következő uniós költségvetési 

ciklusban szeretné elérni, hogy a hajdú-bihar megyeszékhely az Unió egyik innovációs, 

gazdaság- és kutatásfejlesztési centrumává váljon. 

Bővebben 

 

Magyar Formatervezési Díj és Design Management Díj a Műcsarnokban 

EuroAstra.hu, 2013. október 7. 

A Design Management Díj történetének legelső díjazottja, a Műcsarnok adott otthont az idén 

jubiláló díj és a Magyar Formatervezési Díj átadásának, valamint a nyertes és kiemelt 

pályamunkákból 2013. szeptember 30-án megnyílt kiállításnak. 

Bővebben 

http://raktaram.hu/news/details/125533
http://www.mon.hu/nemzeti-tudomanypolitikai-es-innovacios-testulet-letrehozasarol-dontott-a-kormany/2370735?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+mon%2Forszagos+%28Magyar+Online+Orsz%C3%A1gos%29
http://innoteka.hu/hir/zold_energia_felsooktatasi_egyuttmukodes.400.html
http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/infokommunikacioert-felelos-allamtitkarsag/hirek/a-versenykepesseg-kulcsa-az-infokommunikacios-szektor-erositese
http://www.uzletresz.hu/penzugy/20131004-debrecen-kivan-az-eu-egyik-innovacios-kozpontja-lenni.html
http://euroastra.hu/node/74920


 
 

Szupermodern csomagolóanyag magyar papírhulladékból 

Népszabadság Online, 2013. október 8. 

A Magyarországon begyűjtött hulladékpapír kilencven százalékából készül a világ egyik 

legkönnyebb ipari csomagolóanyaga. A termék innovatív, amellyel egész városoknak 

elegendő energiát spórol meg a gyártó. 

Bővebben 

 

Magyar siker a világ legnagyobb élelmiszer-ipari kiállításán 

Élelmiszer Online, 2013. október 8. 

Bejutott a legjobb innovációk közé egy magyar fejlesztésű, csíráztatott szójából készült tofu a 

kölni Anugán. 

A vásár „2013 íze” nevű versenyén tíz kategóriában válogatták ki a legjobb fejlesztéseket. A 

magyar termék az úgynevezett Fine Food kategóriában jutott be a díjazottak közé. A szakmai 

zsűri egyebek között egy német fejlesztésű, rózsaszínű basmati rizst, egy szingapúri cég 

fekete színű szójatejporát és egy portugál gyártó fokhagymás mézét díjazta a magyar tofu 

mellett. 

Bővebben 

 

Magyarok törölhetik el örökre a személyi igazolványt 

HVG.hu, 2013. október 8. 

Az otthon nyomtatott vonat- és koncertjegyek mellett a legkomolyabb személyazonosító 

iratokat is kiválthatja a magyar tulajdonú, hazai fejlesztőcsapattal dolgozó Cellum által 

fejlesztett technológia. A személyi igazolvány helyett való használat még a jövő, de maga a 

technológia néhány hónapon belül piacra kerül. 

Bővebben 

 

Neurálisháló-alapú helyesírás-ellenőrző nyert 

Nyelv és Tudomány, 2013. október 9. 

Mérő László helyesírás-ellenőrzője második díjat nyert egy kínai innovációs versenyen. 

2013. augusztus 1. és 6. között Mérő László, a 2013. évi 22. Ifjúsági Tudományos és 

Innovációs Tehetségkutató Verseny II. helyezettje részt vett a 28. Kínai Ifjúsági Tudományos, 

Technológiai és Innovációs Versenyen (CASTIC). Lászlót a Magyar Innovációs Szövetség 

nevezte a versenyre, és a MATEHETSZ támogatta az utazását. A magyar küldöttséget Dobre 

Norbert vezette. 

Bővebben 

 

Sikeres regionális formatervezési minta konferencia zárult a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatalában 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2013. október 9. 

Sikeres regionális formatervezési minta konferenciát szervezett a Szellemi Tulajdon Nemzeti 

Hivatala (SZTNH) a Belső Piaci Harmonizációs Hivatal (BPHH) és a Szellemi Tulajdon 

Világszervezete (WIPO) együttműködésével Budapesten, 2013. október 2-3-án. 

Bővebben 

 

http://nol.hu/gazdasag/szupermodern_csomagoloanyag_magyar_papirhulladekbol?ref=sso
http://www.elelmiszer.hu/cikk/magyar_siker_a_vilag_legnagyobb_elelmiszer_ipari_kiallitasan
http://hvg.hu/tudomany/20131008_mozgo_qr_cellum
http://www.nyest.hu/hirek/neuralishalo-alapu-helyesiras-ellenorzo-nyert
http://www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek_201310100744_1.html


 
Módosulnak a szellemi tulajdonra vonatkozó törvények  

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2013. október 9. 

Az Országgyűlés 2013. október 7-én fogadta el a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes 

törvények módosításáról szóló T/11776. számú törvényjavaslatot, amely elsősorban a 

szabadalmi törvény, a védjegytörvény, a szerzői jogi törvény, valamint az innovációs törvény 

módosítását tartalmazza. 

Bővebbenhttp://www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek_201310101422_1.html 

 

A nőkért és a tudományért 

Magyar Tudományos Akadémia, 2013. október 9. 

Ritka kórképek genetikai háttérének felismerése, félrediagnosztizált betegség azonosítása, 

molekulák átrendezése – idén ezekért a kutatásokért ítélte oda a zsűri a „L'Oréal-UNESCO A 

Nőkért és a Tudományért" ösztöndíjat három kiemelkedő tehetségű kutatónőnek. Az 

Akadémia védnöksége mellett működő ösztöndíjprogram hazánkban immár tizenegy éve 

támogatja a kimagasló teljesítményt nyújtó kutatónőket. 

Bővebben 

 

Előnyhöz jutnak a közbeszerzéseken a kkv-k 

Magyar Hírlap Online, 2013. október 10. 

Az új magyar közbeszerzési törvény megteremtette a lehetőségét annak, hogy az uniós 

szabályok keretei között a magyar cégek, elsősorban a kkv-k előnyösebben férjenek hozzá a 

közpénzek felhasználásához - mondta Németh Lászlóné nemzeti fejlesztési miniszter a 

nemzetközi közbeszerzési konferencián. 

Bővebben 

 

A természetes hangtorzítás különdíjat ért 

Pécsi STOP, 2013. október 15. 

A Természetes Hang Torzítás találmány nyerte el a Dél-Dunántúli Regionális Innovációs 

Ügynökség pályázat különdíját. Az egyetemen már az üzleti partnereket keresik. 

Bővebben 

 

 

V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Szellemitulajdon-védelmi óravázlat pályázat tanárok részére 

A dinamótól Harry Potterig 

Mi a közös a dinamóban és a Harry Potter-sorozatban? 

Az, hogy mindkettő az alkotó ember kreatív munkájának eredménye, szellemi tulajdon! 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, a szellemi tulajdon védelmében elkötelezett 

együttműködő partnereivel karöltve, ezzel az óravázlatíró pályázatával egy felfedező utazásra 

hívja a tanárokat, hogy megismerjék, hányféleképpen van jelen a szellemi tulajdon valamilyen 

formában mindennapi életünkben, és hogyan adhatóak át ezek az ismeretek az oktatási 

tartalmakban. 

Bővebben 

 

http://www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek_201310101422_1.html
http://mta.hu/mta_hirei/a-nokert-es-a-tudomanyert-132732
http://magyarhirlap.hu/elonyhoz-jutnak-a-kozbeszerzeseken-a-kkv-k
http://www.pecsistop.hu/campus/a-termeszetes-hangtorzitas-kulondijat-ert/1186256/
http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/pedagoguspalyazat.html


 
NO-BLE ideas 

A SEE program keretében 7 országából, 13 partner részvételével, 2012. október 1-én indult a 

"Young InNOvators Network for SustainaBLE Ideas in the Agro-Food Sector" (NO-BLE 

ideas) projekt, melyben Magyarországról tagszervezeteink, az MTA Agrártudományi 

Kutatóközpont (MTA ATK) és az INNOREG Közép-magyarországi Regionális Innovációs 

Ügynökség járul hozzá a kétéves program sikeréhez. 

A program elsődleges feladata, hogy segítséget nyújtson a fiatal feltalálóknak/innovátoroknak 

kutatási eredményeik elérhetővé tételében, valamint elősegíteni az alkalmazott kutatás, és az 

agrár-élelmiszeripari ágazat egymásra találását a fenntartható növekedés érdekében. A projekt 

elősegíti az ötletek vállalati szinten való alkalmazását, a vállalkozások versenyképességének 

növelése céljából. A projekt további céljairól bővebben a szórólapon valamint a 

www.innoreg.hu oldalon is olvashat. 

A projektötletek egy dokumentumon kitöltésével 2013. november 30-ig nyújthatóak be, 

melyet ide kattintva letölthető. Az űrlap kitöltésével és a kisszs@innoreg.hu e-mail címre 

történő visszajuttatásával csatlakozhat a nyilvános nemzetközi adatbázishoz és hálózathoz, 

megismerhet más, e témával foglalkozó kutatókat, ill. befektetőket, akik kutatási eredmények, 

innovatív ötletek hasznosításában érdekeltek. 

További információ: Kiss Zsuzsanna, Tel.: 0620/999-3109, 0628/788-04 

 

„Szociális innováció: gazdasági lehetőségek hátrányos helyzetű helyi közösségek 

számára” Unicredit társadalmi célú projekt, 2013-2014 pályázati felhívás 

Az UniCredit Alapítvány és az UniCredit Bank Hungary Zrt. elkötelezett a gazdaság 

fenntartható fejlődése és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése iránt. A rendelkezésükre 

álló eszközökkel olyan szervezeteket és kezdeményezéseket szeretnének segíteni, amelyek 

maguk is a fenntartható gazdasági fejlődés célját szolgálják, és sokat tesznek a gazdasági 

esélyegyenlőség megteremtéséért. 

Ennek szellemében az UniCredit Alapítvány pályázatot ír ki magyarországi székhelyű, non 

profit (civil, nem kormányzati) alapítványok és egyesületek valamint szociális szövetkezetek 

számára. Az „UniCredit társadalmi célú projekt” pályázatra (Pályázat) már kidolgozott és 

működő projekteket (Projekt) lehet beadni. Újonnan induló kezdeményezés a jelen pályázat 

keretében nem támogatható. A pályázat célja olyan, a pályázók által vitt projektek 

támogatása, amelyek egyéneket és családokat segítenek hozzá, hogy saját erőfeszítéseik és 

tevékenységük révén javítsanak megélhetésükön. A Projekt több célra is irányulhat. 

Kizárólag olyan projektek pályázhatnak, melyek nem direkt anyagi támogatást nyújtanak 

magánszemélyek vagy intézmények számára, hanem egy fenntartható tevékenység 

bevezetésében vagy elmélyítésében segítenek. Olyan projektek jelentkezését várjuk, 

melyeknek célja a hátrányos helyzetűek gazdasági kiszolgáltatottságának megszüntetése vagy 

csökkentése a saját fenntartásuk megalapozása révén. 

Bővebben 

 

Az Év Irodája verseny 

Az iroda.hu csoport 2005-ben kezdte meg működését, azzal a céllal, hogy egy olyan 

médiacsoportot építsen, ami lefedi a teljes kereskedelmi ingatlanpiacot. 

Az iroda.hu szervezésében 2010-ben indult útjára az irodapiac legnívósabb kitüntetéseit átadó 

„Az Év Irodája” verseny és Díjátadó Gála, amely a magyar ingatlanpiacon ma már 

egyedülálló rendezvénynek számít. 

http://innoreg.hu/sites/default/files/INNOREG_NO-BLE_leporello.pdf
http://www.innoreg.hu/
http://innoreg.hu/sites/default/files/form_idea.doc
mailto:kisszs@innoreg.hu
http://www.unicreditbank.hu/rolunk/szocialis_innovacio__tarsadalmi_celu_projekt_20132014/index.html?defaultLanguage=hungarian


 
Bővebben 

 

Légy te az Országos Fiatal Vállalkozói Díj tulajdonosa 

A Fiatal Vállalkozók Országos Szövetsége 2013-ban ötödik alkalommal hirdeti meg az 

Országos Fiatal Vállalkozói Díjat. A díj a fiatal vállalkozói generáció jeles képviselőinek 

munkásságát ismeri el - azokat a vállalkozókat, akik fiatal koruk ellenére sikeresek a 

gazdasági életben, és jó példaként szolgálhatnak társaik számára. 

Bővebben 

 

Új kiemelt felhívás a kecskeméti járműipari központ szolgáltatási környezetének 

fejlesztésére 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. szeptember 23. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent “A kecskeméti kiemelt járműipari központban 

működő vállalkozások szolgáltatási környezetének fejlesztése” című, DAOP-1.1.1/B-13 

kódszámú kiemelt projekt felhívás.” 

Bővebben 

 

Kiemelt program a Nemzeti Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer 

bevezetése érdekében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. szeptember 27. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a TÁMOP 6.2.7-13/1 jelű, „Nemzeti 

Egészségügyi Informatikai (e-Egészségügyi) Rendszer bevezetését támogató módszertan-, 

szolgáltatás-, képzés- és humánerőforrás-fejlesztés” című kiírás. 

Bővebben 

 

Új felhívás fenntartható városfejlesztési programok előkészítésére Közép-

Magyarországon 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. október 7. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a KMOP-5.1.1/D1-13 kódszámú, „Fenntartható 

városfejlesztési programok előkészítése” című pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

Új felhívás telephelyfejlesztésre, ipartelepítésre a Dél-alföldi, Észak-magyarországi, 

Közép-magyarországi és Nyugat-dunántúli régiókban 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. október 9. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a “Telephelyfejlesztés és ipartelepítés a területi 

kohézióért” című, DAOP-1.1.1/E és D-13, ÉMOP-1.1.1/F és B-13, KMOP-1.5.3/C és B-13, 

NYDOP-1.3.1/D és E-13 kódszámú pályázati felhívás. 

Bővebben 

 

Új felhívás társbefektetői együttműködésre a Széchenyi Tőkebefektetési Alap keretében 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. október 8. 

A Széchenyi Tőkebefektetési Alap keretében az Európai Bizottság egyedi engedélye alapján 

megjelent a “Felhívás keretszerődésen alapuló társbefektetői együttműködésre" című 

dokumentum. 

http://www.azevirodaja.hu/
http://fivosz.hu/article/2013/legy_te_az_orszagos_fiatal_vallalkozoi_dij_tulajdonosa/
http://www.nfu.hu/uj_kiemelt_felhivas_a_kecskemeti_jarmuipari_kozpont_szolgaltatasi_kornyezetenek_fejlesztesere
http://www.nfu.hu/kiemelt_program_a_nemzeti_egeszsegugyi_informatikai_e_egeszsegugyi_rendszer_bevezetese_erdekeben
http://www.nfu.hu/uj_felhivas_fenntarthato_varosfejlesztesi_programok_elokeszitesere_kozep_magyarorszagon
http://www.nfu.hu/uj_felhivas_telephelyfejlesztesre_ipartelepitesre_a_del_alfoldi_eszak_magyarorszagi_kozep_magyarorszagi_es_nyugat_dunantuli_regiokban


 
Bővebben 

 

Megjelent a központi elektronikus fizetési és elszámolási rendszerhez való kapcsolódást 

támogató felhívás 

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, 2013. október 15. 

Az Új Széchenyi Terv keretében megjelent a „Központi elektronikus fizetési és elszámolási 

rendszerhez való kapcsolódás” című, EKOP-2.A.3. kódszámú felhívás. A fejlesztésekre 500 

millió Ft áll rendelkezésre a programban. A pályázatok benyújtására 2013. október 15. és 

2013. november 13. között van lehetőség. 

Bővebben 

 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Megint innovációs versenyt hirdet a Henkel 

Kreatív Online, 2013. október 2. 

A tanév kezdetével a Henkel újra, már hetedik alkalommal hirdette meg az egyetemistáknak 

és főiskolásoknak szóló nemzetközi versenyét a Henkel Innovation Challenge-et, amelynek 

célja, hogy a világ minden tájáról érkező hallgatók látványos ötleteket és koncepciókat 

dolgozzanak ki új Henkel-termékekre. 

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 

 

Alapfokú iparjogvédelmi tanfolyam 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) alapfokú iparjogvédelmi tanfolyamot indít. 

A képzés két napos (november 14., november 21.), 20 tanórás. 

A szakvizsga időpontja: 2013. november 28. 

A tanfolyam helyszíne: SZTNH (1054 Budapest, Garibaldi u. 2.) 

A 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. 

Részvételi szándékát legkésőbb 2013. november 8-ig jelezze, az anna.szenczi@hipavilon.hu 

e-mail címen az alábbi adatok megadásával: 

http://www.nfu.hu/uj_felhivas_tarsbefektetoi_egyuttmukodesre_a_szechenyi_tokebefektetesi_alap_kereteben
http://www.nfu.hu/megjelent_a_kozponti_elektronikus_fizetesi_es_elszamolasi_rendszerhez_valo_kapcsolodast_tamogato_felhivas
http://www.kreativ.hu/cikk/megint_innovacios_versenyt_hirdet_a_henkel
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
mailto:anna.szenczi@hipavilon.hu


 
- név; 

- lakcím; 

- születési hely, idő; 

- munkáltató megnevezése. 

A részvételi díj befizetésének módja (ez történhet számla ellenében, melyet munkáltatójának 

küldenek, amennyiben vállalja a részvételi díj kiegyenlítését vagy átutalással a 10032000-

01731842-00000000 számú számlára). 

További információ: Szenczi Anna, Tel.: 06 1 474 5548, E-mail: anna.szenczi@hipavilon.hu 

 

A DÉL-ALFÖLDI REGIONÁLIS INNOVÁCIÓS ÜGYNÖKSÉG KÖZHASZNÚ 

EGYESÜLET PROJEKTMENEDZSER-GYAKORNOK POZÍCIÓT HIRDET. 

 

A GYAKORNOKI JOGVISZONY IDŐTARTAMA: 

6 HÉTRE SZÓLÓ HATÁROZOTT IDEJŰ JOGVISZONY 

A GYAKORNOKI MUNKAVÉGZÉS HELYE: 

CSONGRÁD MEGYE, 6720 SZEGED, KÍGYÓ UTCA 4. 

FŐBB TEVÉKENYSÉGI KÖRÖK: 
 AZ EGYESÜLET SZOKÁSOS ADMINISZTRATÍV TEENDŐINEK 

TÁMOGATÁSA; 

 A MENEDZSEREK MUNKÁJÁNAK TÁMOGATÁSA; 

 KUTATÁSI, ADATGYŰJTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA; 

 ADATBÁZIS-FEJLESZTÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA; 

 HAZAI ÉS NEMZETKÖZI PROJEKTEKBEN VALÓ AKTÍV RÉSZVÉTEL; 

 SZERVEZÉSI FELADATOK ELLÁTÁSA. 

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: 
 HALLGATÓI JOGVISZONY; 

 TÁRSALGÁSI SZINTŰ ANGOL NYELVTUDÁS; 

 FELHASZNÁLÓI SZINTŰ SZÁMÍTÓGÉPES ISMERETEK; 

 JÓ KOMMUNIKÁCIÓS KÉSZSÉG. 

AMIT KÍNÁLUNK: 
 MUNKATAPASZTALAT-SZERZÉSI LEHETŐSÉG; 

 FIATAL, VIDÁM CSAPAT; 

 MODERN MUNKAKÖRÜLMÉNYEK ÉS SZERVEZETI KULTÚRA. 

A PÁLYÁZAT RÉSZEKÉNT BENYÚJTANDÓ IRATOK, IGAZOLÁSOK: 
 MAGYAR NYELVŰ MOTIVÁCIÓS LEVÉL ÉS FÉNYKÉPES ÖNÉLETRAJZ. 

A POZÍCIÓ BETÖLTHETŐSÉGÉNEK IDŐPONTJA: 

A POZÍCIÓ LEGKORÁBBAN A PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSÁT KÖVETŐEN 

AZONNAL BETÖLTHETŐ. 

A PÁLYÁZATOK BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA: 

ELEKTRONIKUS ÚTON SZECSKÓ-DEME ERZSÉBET RÉSZÉRE A 

CENTRAL@DARINNO.HU E-MAIL CÍMEN KERESZTÜL. 

 

Zöld otthon 

Mit tehetünk azért, hogy zöld háztartásban éljünk? 

mailto:anna.szenczi@hipavilon.hu
http://CENTRAL@darinno.hu/


 
Alakítsuk át környezetünket, hogy környezetkímélő, egészségesebb, energiatakarékosabb 

legyen. Biztos vagyok abba, hogy a legtöbb családban, többször jár a mosógép, mint kellene, 

ezzel több mosószert is használunk és több víz kerül a csatornába. Feleslegesen folyatjuk a 

vizet, és pazaroljuk az áramot is. Vegyszerekkel tele, drága tisztítószereket használunk, nem 

szelektáljuk a hulladékot és még sorolhatnám a listát. Változtassunk ezen! Számtalan 

környezetkímélő módszer létezik, hogy otthonunkat tisztán tartsuk, természetes szerekkel is 

csodákat lehet művelni, mint pl. a szódabikarbónával, ecettel, illóolajokkal. A vegyszermentes 

megoldások csökkentik az allergia veszélyeit. 

Kezdjük a változtatás kisebb lépésekkel! 

 Ha 1-2 fokkal lejjebb állítjuk a termosztátot, bojlert vagy hűtőt és energiatakarékos 

fényforrásokat használunk, ezresekkel csökkenthetjük a számlánkat havonta. 

 Mosogatáskor, fogmosáskor ne folyassuk feleslegesen a vizet. 

 Használjuk otthoni vízszűrőt ahelyett, hogy naponta több műanyag flakont dobunk ki a 

szemetesbe. 

 Gyűjtsük szelektíven a szemetet. Válasszuk szét a papír, fém, üveg, műanyag, zöld, 

szerves, veszélyes (elem, gyógyszereke stb.) hulladékokat és az arra alkalmas gyűjtőkbe 

dobjuk ki. Akinek kertje van, annak könnyebb a dolga, hiszen a zöld hulladékot 

komposztálhatja növényei számára. 

 Az étkezéseknél elsősorban használjunk helyben előállított alapanyagokat! 

 Tudatosan vásároljunk élelmiszert is! 

 Csak annyit és azt vegyük meg, amire valóban szükségünk van és figyeljünk oda arra, 

hogy a lehető legkevesebb mérgező hatásnak tegyük ki magunkat. 

 Ha helyben termelt élelmiszereket választunk és kevés előre feldolgozott alapanyagot 

használunk valamint csökkentjük hús és tejtermék-fogyasztásunkat, azzal óvjuk 

környezetünket is. Továbbá a csomagolóanyagok visszaszorítása is fontos teendő, piacon 

saját kosarunkba vásároljunk, és ne kérjünk minden boltban műanyag zacskót! 


