
 
 

 

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 

 

Együttműködés a regionális innovációs ügynökségekkel 

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, 2014. január 22. 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és a hét regionális innovációs ügynökség – a 

korábbi évekre is visszanyúló közös tevékenységüket megerősítve − együttműködési 

megállapodást írtak alá Budapesten, a hivatal székházában, 2014. január 22-én. 

Bővebben 

 

 

 

II. RÉGIÓS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

A kormány jóváhagyta az ELI-hez szükséges pénzt 

Szeged.hu, 2014. február 7. 

A kormány felhívta a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2014–2020 közötti uniós 

költségvetési időszakra vonatkozó tervezés során - a Gazdaságfejlesztési és Innovációs 

Operatív Program keretében - biztosítson nettó 28,58 milliárd forint forrást az ELI lézer 

kutatóközpont megvalósítását célzó nagyprojekt 2. fázisa költségigényének fedezésére - az 

erről szóló határozat a pénteki Magyar Közlönyben jelent meg. 

Bővebben 

 

 

III. RÉGIÓ ESEMÉNYEI 

 

Az új Polgári Törvénykönyv hatása a gazdasági élet szereplőire - Ingyenes rendezvény 

kamarai regisztráltak számára 

 Időpont: 2014. február 27. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székház (Szeged, Párizsi krt. 8-

12.) 

A Polgári Törvénykönyv 2014. március 15-én hatályba lépő, vállalkozásokat érintő 

változásairól szervez Kamaránk és az Enterprise Europe Network Szeged tájékoztató 

rendezvényt 2014. február 27-én 9.30 órakor a Kamarai Székházban Szegeden. 

Bővebben 

http://www.sztnh.gov.hu/hirek/hirek_201401221208_1.html
http://szeged.hu/hirek/21265-a-kormany-jovahagyta-az-eli-hez-szukseges-penzt.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss
http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/az-uj-polgari-torvenykonyv-hatasa-a-gazdasagi-elet-szereploire-ingyenes-rendezveny-kamarai-regisztraltak-szamara-9513


 
 

Új piacok, új lehetőségek a magyar vállalkozások előtt! - tanácsadási fórum 

 Időpont: 2014. március 13. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székház, II. emeleti 

Konferenciaterem (Szeged, Párizsi krt. 8-12.) 

A Magyar Nemzeti Kereskedőház és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara nevében 

tisztelettel meghívjuk Önt az Új piacok, új lehetőségek elnevezésű export tanácsadási 

fórumra, a Magyar Nemzeti Kereskedőház Partner Programjának bemutatására, mely a 

Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az Enterprise Europe Network- 

Szeged közreműködésével valósul meg. 

Bővebben 

 

Mi a sikeres vállalkozás titka? – a sikeres cégépítés 9 legfontosabb pontja 

 Időpont: 2014. március 13. 

 Helyszín: Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Székház (Szeged, Párizsi krt. 8-

12.) 

2014. március 13-án a KKV szakmai magazin a Csongrád Megyei Kereskdelmi és 

Iparkamarával, és az Enterprise Europe Network-Szegeddel együttműködve tájékoztatót 

szervez a sikeres hazai KKV-k tapasztalatai iránt érdeklődő vállalkozások részére. 

Bővebben 

 

 

 

IV. ORSZÁGOS INNOVÁCIÓS HÍREK 

 

Új elnöke lesz a Nemzeti Innovációs Hivatalnak 

Nemzetgazdasági Minisztérium, 2014. január 24. 

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Spaller Endrét nevezi ki a Nemzeti Innovációs 

Hivatal elnökévé február 1-jei hatállyal.  

Bővebben 

 

Megéri Magyarországon startup céget indítani 

Magyar Nemzet Online, 2014. január 28. 

Magyarországon az elmúlt öt évben nagy változás történt, dinamikusan növekedni kezdett a 

startup vállalkozások száma – mondta a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) megbízott elnöke. 

Bővebben 

 

Példaértékű együttműködés a Magyar Tudományos Akadémia, az egyetemek és az ipar 

között 

Magyar Tudományos Akadémia, 2014. február 3. 

A hibrid és elektromos járművek fejlesztéséről, kooperatív közlekedési rendszerek 

létrehozásáról, a járműipari képzés jelenéről és jövőjéről esett szó az Akadémián rendezett 

nagyszabású konferencián, amelyen összegezték az MTA Számítástechnikai és 

Automatizálási Kutatóintézet, több felsőoktatási intézmény és ipari nagyvállalat részvételével 

létrejött Járműipari Felsőoktatási és Kutatási Együttműködés elnevezésű projekt eddigi 

eredményeit. 

Bővebben 

 

 

http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/uj-piacok-uj-lehetosegek-a-magyar-vallalkozasok-elott-tanacsadasi-forum-9567
http://www.csmkik.hu/hu/csmkik/rendezvenyek/mi-a-sikeres-vallalkozas-titka-a-sikeres-cegepites-9-legfontosabb-pontja-9568
http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/hirek/uj-elnoke-lesz-a-nemzeti-innovacios-hivatalnak
http://mno.hu/gazdasag/megeri-magyarorszagon-startup-ceget-inditani-1207779
http://www.sztaki.hu/
http://www.sztaki.hu/


 
Megduplázódott a szabadalmak száma 

Stop.hu, 2014. február 6. 

Megduplázódott Magyarországon az új szabadalmak száma tavaly a válság előttihez képest, 

összesen 6471 szabadalmi engedélyezési és hatályosítási eljárást fejeztek be, a 2008-as 

kétszeresét - ismertette Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) 

elnöke sajtóbeszélgetésen 2014. február 6-án, csütörtökön Budapesten. 

Bővebben 

 

Három magyar startup mutatkozhat be Londonban 

Piac&Profit, 2014. február 7. 

Három magyar startup cég, az Arenim Technologies, a Be-Novative és a Tresorit mutatkozhat 

be a Morgan Stanley által szervezet londoni EMEA CTO Summiton. A vállalkozásokat kilenc 

startup cég közül választották ki a Morgan Stanley szakértői a Budapesten megtartott Tech 

Start Up Day című rendezvényen. 

Bővebben 

 

Szenzáció: tech-óriás veszi meg a magyar sikersztorit 

Portfolio.hu, 2014. február 10. 

Felvásárolják a miskolci garázscégként még a kilencvenes évek végén elindult, mára több 

milliárd forintos árbevételű IND Groupot. A magyar céget egy globális pénzügyi technológiai 

óriás, a Misys szerzi meg. A vételár ismeretlen, azonban figyelembe véve a cég sikerességét 

és a szakmai felvásárlást, a vételár valószínűleg busás, nagyon könnyen meghaladhatja a 10 

milliárd forintot, de az is elképzelhető, hogy a vége 20 milliárd forint felett lesz. A tranzakció 

vételárát azért is nehéz meghatározni, mivel jellegénél fogva valószínűleg magas a cég 

jövőbeli teljesítményéből fakadó kifizetés aránya. Az IND merész ötletekkel és bátor 

lépésekkel tarkított életpályája azonban nem ér véget ezzel, a társaság a Misys Digital 

Channels divíziójaként magyar menedzsmenttel és tudásbázissal működik tovább. A 

felvásárlás egyik mintapéldája annak, hogy a pénzügyi informatikai vállalatokért sorban 

állnak a globális szereplők. 

Bővebben 

 

Tech Match verseny – magyar siker 

Világgazdaság Online, 2014. február 10. 

Jól szerepeltek a magyar startup vállalkozások a Tech Match 2014 versenyen – közölte 

Korányi László, a Nemzeti Innovációs Hivatal elnök-helyettese. A döntőbe jutott két magyar 

cég közül a Remotaid magzatvizsgáló műszere iránt több amerikai egészség biztosító 

érdeklődik, és elkezdik tesztelni a berendezést az USA néhány egészségügyi intézményében. 

A másik vállalkozás, a Be-novative informatikai projektje a szakmai befektetők figyelmét 

nyerte el. A versenyre összesen több mint százan – Magyarországról csaknem ötvenen – 

jelentkeztek, s a tíz legjobb jutott be döntőbe. 

Bővebben 

 

Oltalom a magyar találmányoknak 

Magyar Hírlap Online, 2014. február 11. 

Komoly kihívások várják majd 2015 után a magyar kutatókat és fejlesztőket az akkor hatályba 

lépő új, egységes európai uniós szabadalmi oltalmi szabályok miatt – mondta lapunknak Pintz 

György, a Magyar Szellemi Tulajdonvédelmi Egyesület elnöke. Az európai szabadalmi 

ügyvivő és több szakkönyv szerzője szerint az ebben rejlő veszélyeket kivédeni, illetve az 

előnyöket kihasználni úgy lehet, ha a magyar fejlesztői társadalmat megfelelően informálják, 

és érdekeltté teszik az „innovációs alapműveltség” elsajátításában. Pintz György szerint 

http://www.stop.hu/tudomany/megduplazodott-a-szabadalmak-szama/1214693/#null
http://www.piacesprofit.hu/kkv_cegblog/ceghirek/harom-magyar-startup-mutatkozhat-be-londonban/
http://www.portfolio.hu/vallalatok/szenzacio_tech-orias_veszi_meg_a_magyar_sikersztorit.195170.html?utm_source=index_main&utm_medium=portfolio_box&utm_campaign=portfoliobox
http://www.vg.hu/vallalatok/tech-match-verseny-magyar-siker-421326


 
jelenleg sem túl jó a helyzet, mivel az üzleti titkokat is rejtő szabadalmi anyagok túl könnyen 

hozzáférhetők, ezen pedig változtatni kell. 

Bővebben 

 

Innovációs központot nyit Magyarországon a Huawei 

Világgazdaság Online, 2014. február 12. 

Szándéknyilatkozatot írt alá 2014. február 12-én Pekingben a Nemzeti Külgazdasági Hivatal 

és a Huawei Technologies Hungary a kínai cég további magyarországi fejlesztéseiről. A 

tervekben többek között egy testreszabással is foglalkozó innovációs központ létrehozása is 

szerepel. 

Bővebben 

 

Smartmobil 2014: Techpiaci robbanás előtt Magyarország? 

Trademagazin, 2014. február 18. 

Egyre több szó esik arról, hogy hazánk számára kitörési pont lehet a technológiai innováció 

területének erősítése. Startup fronton érezhetően nagy a mozgolódás, az utóbbi években több, 

világszinten is sikeres cég (Prezi, Logmein, Ustream, NNG) példája is bizonyította, hogy a 

magyar fejlesztések a globális piacon is megállják a helyüket. A hazai mobilpiac és tech 

szektor egyik legnyüzsgőbb rendezvénye, a Smartmobil 2014 (SM 2014) olyan nemzetközi 

startup gurukat hoz Budapestre, akik tapasztalataik átadásával segíthetik a hazai fejlesztői 

ökoszisztéma előrelépését. 

Bővebben 

 

Akadémiai elismerés fiatal kutatóknak 

Magyar Tudományos Akadémia, 2014. február 18. 

Tizenöt, a Magyar Tudományos Akadémia kutatóközpontjaiban és kutatócsoportjaiban 

dolgozó fiatal tudós részesült az MTA Székházában ünnepélyes keretek között átadott 

Akadémiai Ifjúsági Díjban. 

Bővebben 

 

Mini vízierőművet fejleszt a Ganz EEG Kft. 

Napi Gazdaság Online, 2014. február 19. 

Innovatív konténeres mini vízi erőművet és egy többfunkciós turbina-szivattyút fejleszt a 

Ganz EEG Kft. az Új Széchenyi Terv forrásának támogatásával. 

Bővebben 

 

Az állami innováció lehetne a 2014-2020 időszak növekedésének az egyik motorja 

Nemzeti Innovációs Hivatal, 2014. február 19. 

A gazdasági növekedés és az új munkahelyek teremtésének egyik legfontosabb eszköze a 

vállalati innováció. a nemzetgazdasági szinten jelentős innovációs hajlandósághoz az 

államnak innovációt ösztönző gazdaságpolitikát kell követnie. az eddig alkalmazott 

technológiai ösztönzés mellett („push”) alkalmaznia kell az igény oldali eszközöket is 

(„pull”). ennek leghatékonyabb módja az innováció támogatása az állami közbeszerzésekben. 

a cikk az európai hivatkozások mellett példákon mutatja be az innovációs közbeszerzés 

ösztönző hatását. 

Bővebben 

 

 

 

 

http://www.magyarhirlap.hu/oltalom-a-magyar-talalmanyoknak
http://www.vg.hu/vallalatok/infokommunikacio/innovacios-kozpontot-nyit-magyarorszagon-a-huawei-421495
http://www.trademagazin.hu/hirek-es-cikkek/esemenyek/smartmobil-2014-techpiaci-robbanas-elott-magyarorszag.html
http://mta.hu/mta_hirei/akademiai-elismeres-fiatal-kutatoknak-133571/
http://www.napigazdasag.hu/mini-vizieromuvet-fejleszt-a-ganz-eeg-kft/
http://www.nih.gov.hu/sajtoszoba/2014/allami-innovacio-140219


 
V. ORSZÁGOS PÁLYÁZATI INFORMÁCIÓK 

 

Ujvári János diplomadíj-pályázat 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala kiemelt fontossággal kezeli, hogy felhívja a fiatalok 

figyelmét a szellemitulajdon-védelmi kérdések jelenlétére a napi életben, és a 

szellemitulajdon-védelem szerepére a gazdasági folyamatokban. Ennek a munkának a 

részeként a hivatal évtizedes múltra visszatekintő pályázatot ír ki minden évben végzős 

felsőoktatási hallgatók részére. 

Az Ujvári János diplomadíj-pályázat a választott diplomadolgozati témájukhoz kapcsolódva 

mutatja be a végzős hallgatóknak a szellemitulajdon-védelem szerepét és jelentőségét a 

mindennapi életben, és olyan tudáshoz juttatja a hallgatókat, amit a későbbiekben 

munkavállalóként, kutatóként vagy mérnökként is hasznosítani tudnak a saját vagy cégük által 

fejlesztett megoldások piaci oltalmának és menedzselésének során. 

Bővebben 

 

Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíj  

A Moholy-Nagy László Formatervezési Ösztöndíjat a Magyar Formatervezés Tanács 

(korábban Ipari Formatervezési és Ergonómiai Tanács) javaslatára három minisztérium 

alapította azzal a céllal, hogy ily módon segítse a fiatal formatervezők szakmai fejlődését, 

hozzájáruljon a magyar tárgykultúra és környezetkultúra fejlesztéséhez, valamint a design 

innovációs integrációjával tovább növelje a hazai gazdaság versenyképességét. 

Bővebben 

 

Invitel InnoMax Díj 2014 

Az Invitel azzal a céllal hozta létre az InnoMax Díjat, hogy támogassa a hazai vállalatok 

innovációs törekvéseit, és felhívja a figyelmet e cégek fejlesztéseire és erőfeszítéseire. Idén 

már ötödik alkalommal hirdetik meg a pályázatot – a díj történetében először a civil és non-

profit szféra számára is. 

Bővebben 

 

Richter témapályázat 2014 

A Richter Gedeon Nyrt. kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé már megkezdett, és korai 

eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási tevékenység támogatására. A pályázat 

első körben nyílt jellegű, a második fordulóban meghívásos és pénzdíjas. 

Bővebben 

 

Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázat 2014 – tavaszi forduló fiatal magyar kutatók 

külföldi tudományos rendezvényen való aktív részvételének támogatására 

A Magyar Tudományos Akadémia tudományos kutatómunka elősegítése érdekében tett 

közérdekű felajánlás alapján és saját forrásból Ifjúsági Nemzetközi Konferencia Pályázatot 

alapított.  

A Magyar Tudományos Akadémia - a Magyar Tudományos Akadémiáról szóló 1994. évi XL. 

törvény (MTAtv.) 3. § (1) bekezdés j) pontja, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet alapján - 2014. július 1-től 2014. december 

31-ig terjedő időtartamra nyílt jellegű pályázatot hirdet fiatal kutatók külföldi tudományos 

rendezvényen (konferencián, szimpóziumon) való aktív részvételének támogatására. 

Bővebben 

 

 

http://www.sztnh.gov.hu/hivatalrol/IP_oktatas/ujvari_diplomadij.html
http://www.sztnh.gov.hu/testuletek/mft/moholy/index.html
http://www.invitel.hu/innomax/
http://www.richter.hu/HU/Pages/temapaly14.aspx
http://mta.hu/cikkek/ifjusagi-nemzetkozi-konferencia-palyazat-2014-133468


 
Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására 

(A pályázat kódja: CSP-CSBM-14) 

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, 2014. február 13. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai 

Intézet (továbbiakban: Lebonyolító) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a 

továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), alapján nyílt pályázatot hirdet 

Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatására. 

Bővebben 

 

Újabb 300 millió forint a Tanyafejlesztési Programban 

Nemzeti Agrárszaktanácsadási, Képzési és Vidékfejlesztési Intézet, 2014. február 6. 

Megjelent a vidékfejlesztési miniszter rendelete a 2014. évi Tanyafejlesztési Programról, 

valamint a kapcsolódó pályázati felhívások. A pályázatok február 7-től forráskimerülésig, de 

legkésőbb március 10-ig nyújthatóak be elektronikusan. 

Bővebben 

 

 

VI. KÜLFÖLDI PÁLYÁZATI FELHÍVÁSOK 

 

Intel Business Challenge Europe 2014 

Az Intel Business Challenge Europe több mint egy startup verseny. A fő cél, hogy a fiatalok 

azon képességeit fejlessze, amelyek hozzásegítik őket a sikerhez az üzleti életben. Az a tény, 

hogy a részt vett projektek több mint a fele sikeres a piacon, bizonyítja a magas színvonalat. 

A verseny három fordulós: 

1. Június 15-ig kell a résztvevőknek regisztrálni a www.intelchallenge.eu oldalon, illetve oda 

el kell küldeniük projektjük leírását. Ezután a nemzetközi szakértőkből álló zsűri 

kiválasztja a legjobb 24 európai csapatot. 

2. 2. A második forduló június 15-én kezdődik és szeptember végéig tart, amely során a 

csapatok tréningeken vehetnek részt, hogy felkészüljenek a háromnapos döntőre. Az 

elődöntőn bemutatják a zsűri előtt a projektjeiket, majd a zsűri kiválasztja azt az öt 

csapatot, melyek képviseltethetik magukat a döntőben. 

3. 3. A harmadik fordulóra októberben kerül sor a Szilícium-völgyben, ahol a csapatok egy 

egész héten keresztül különböző üléseken vesznek részt, és támogatást kapnak nemzetközi 

üzleti szakemberektől. Végül a döntőben a továbbjutottak előadják projektjeiket a zsűri és 

a világ összes tájáról érkezett versenytársak előtt.  

4. Nevezni lehet innovatív termékekkel, intelligens technológiákkal, interaktív webes és 

mobil alkalmazásokkal, a biotechnológia, a nanotechnológia, a fenntartható energia, az 

egészségügy és orvosi eszközök, informatika és kommunikációs technika területéről, 

valamint az emberek és a társadalom témában. 

Jelentkezési határidő 2014. június 15-e. 
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Ösztöndíjlehetőségek megújuló energiafelhasználással kapcsolatos képzésen való 

részvételre 

Elindult a Megújuló Energia programterület keretében a Megújuló energiaforrások 

felhasználásával kapcsolatos képzésen való részvétel biztosítása pályázati felhívás. 

A Megújuló Energia program keretében, a pályázati felhívás célja az állampolgárok képzése, 

tudásuk bővítése célirányosan, a megújuló energiaforrások hasznosítása területén. A pályázati 

felhívás célcsoportja a magyarországi megújuló energiaforrással foglalkozó állami, vagy 

http://www.ncsszi.hu/palyazatok/aktualis-palyazatok/46/news
http://www.nakvi.hu/node/589207
http://www.intelchallenge.eu/
http://www.intelchallenge.eu/


 
közvetett állami tulajdonú intézmények, háttérintézetek, gazdasági társaságok, 

kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények. A projektek végső kedvezményezettjei (képzésen, 

workshopon, konferencián részvevő személyek) felsőoktatási oktatók, doktori képzésben 

vagy mesterképzésben résztvevő személyek, felsőoktatásban dolgozó személyzet, kutatók, 

egyéb nem felsőoktatási intézménynél munka-, vagy egyéb jogviszonyban álló személyek 

lehetnek. 
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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 

 

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. 

3. szám 2014. február 13. 

 

Középfokú iparjogvédelmi tanfolyam 

A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala 2014. március 4-én középfokú iparjogvédelmi 

tanfolyamot indít, melynek helyszíne: 1054 Budapest, Garibaldi utca 2. 

A képzés 60 tanórás. 

Az előadások időpontjai: március 4., 11., 18., 25., április 1., 8., 15., 22., 29., 10 – 16 óra 

között. 

A középfokú iparjogvédelmi szakvizsgára május 6-án kerül sor. 

Helyszín: 1054 Budapest, Garibaldi u. 2. 
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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. 

http://www.norvegalap.hu/-/osztondijlehetosegek-a-megujulo-energia-programteruleten-belul?redirect=http%3A%2F%2Fwww.norvegalap.hu%2Fcimoldal%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_YX0Q2CS8zZ3t%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolu
mailto:deme.erzsebet@darinno.hu
http://www.sztnh.gov.hu/ShowNewsLetter.html?hirlevel_id=117&hirlevelcim_id=1364
http://www.sztnh.gov.hu/hirek/kapcsolodo/hirdetes_marcius_4.pdf


 
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. 

 

 

Környezettudatosság 

 

Százmilliárdnyi hulladék megy veszendőbe évente 

Piac&Profit, 2014. február 11. 

El kell érni 2020-ra, hogy Magyarországon a lakossági hulladék legfeljebb 10 százaléka 

kerüljön lerakókba – mondta Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetügyért 

felelős államtitkára. 
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http://CENTRAL@DARINNO.HU
http://www.piacesprofit.hu/klimablog/szazmilliardnyi-hulladek-megy-veszendobe-evente/

