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Magyar Innovációs 
Szövetség  

Dél-alföldi Regionális 
Képviselet 

1.  LINK TO BUSINESS—Szomszédos Külkapcsolatok 

Megjelent a Magyar Innovációs Szövetség legújabb hírlevele 
Letöltés/megtekintés 

- LINK TO BUSINESS - Üzleti kapcsolatépítési lehetőség a szomszédos 
országokkal Minden, külkapcsolatok iránt érdeklődő vállalkozás 
figyelmébe ajánljuk a korábbi években magyar-román, valamint magyar-
szerb Phare CBC kamarai projektek keretében kialakított e-piacteret. 

A www.linktobusiness.csmkik.hu honlapon elérhető elektronikus 
piactéren többek között export-import partnerkeresések, beszállítói, 
turisztikai ajánlatok közvetlenül a vállalkozók által elhelyezhetők 
négy nyelven (magyar, román, szerb, angol), valamint lehetőség 
nyílik ilyen jellegű üzleti információk honlapról történő 
letöltésére, adatbázisokban való keresésére is.  
Együttműködő partnerünk a Limit Kft, mely az általa nyilvántartott 
projekt és keres/kínál ingatlan ajánlatokkal járul hozzá az 
adatbázishoz. 
 
Kapcsolat: Füzesi Edina, tel: 62/ 486-987/ 114, e-mail: 

fuzesi.edina@csmkik.hu 
 

Kapcsolódó anyagok:  
http://www.csmkik.hu/ha/docs/RVVSTyBJTkZPIEZVVMFS/2008/19/

linktobusinesseif19.pdf 
Linkek:  
http://www.linktobusiness.csmkik.hu 

2. Versenyképes vállalkozói tudás gyarapítása—a sikeres 
beszállítókért 

„Versenyképes vállalkozói tudás gyarapítása – a sikeres beszállítókért” 
konferencia  

 
2008. június 18. (szerda) 

Novotel Budapest Centrum
**** 

konferenciaközpontja 
 
A konferencia során előadások hangzanak el a beszállítói folyamatok jogi, pénzügyi 
feltételeiről, fórumbeszélgetések nagy- és kisvállalati beszerzési vezetőkkel a beszállítói 
szakma elvárásairól, gyakorlati kérdésekről.  A részletes program hamarosan elérhető lesz a 
Joint Venture Szövetség honlapján: www.jointventure.hu.  A rendezvényen való részvétel 
ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges!  

 
A programsorozat részeként 

 
2008. június 17-18-án, ugyanott 

beszállítói üzleti tárgyalásokat, üzletember-találkozót is szerveznek,  
amelynek kiegészítő rendezvénye a korábbi években már nagy sikerrel lebonyolított 

Beszállítói szakkiállítás 
  

A program során lehetőséget kívánnak teremteni arra, hogy a beszállítókat fogadók és a 
potenciális beszállítók személyre szabott üzleti találkozókon tárgyaljanak egymással, ennek 
érdekében előzetes partnerkeresés valósul meg. A partnerkeresés részleteiért jelentkezzen 
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A program során lehetőséget kívánnak teremteni arra, hogy a beszállítókat fogadók és a 
potenciális beszállítók személyre szabott üzleti találkozókon tárgyaljanak egymással, ennek 
érdekében előzetes partnerkeresés valósul meg. A partnerkeresés részleteiért jelentkezzen 
mielőbb az info@jointventure.hu címen. 
 
Az üzleti találkozó, konferencia és szakkiállítás fő célja, hogy a résztvevő cégek felvegyék a 
kapcsolatot potenciális beszállítókkal vagy megrendelőkkel, megbízható üzleti partnereket 
találjanak, a beszállítókat fogadó cégek tájékoztassák leendő partnereiket vállalatuk 
követelményrendszeréről, új együttműködési formák, stratégiai szövetségek alakulhassanak 
ki.  
 
Érdeklődésüket az: info@jointventure.hu címen jelezhetik a Joint Venture Szövetség 
részére. További információ kérhető telefonon: (06 1)  489 0368 vagy (06 1) 212 2506. 

3. Technológiai inkubátorok az izraeli technológiai 
innovációban 

A technológiai inkubátorok szerepe az izraeli technológiai innovációban 
 
Az izraeli Maayan Ventures technológiai inkubátor tulajdonos cég munkatársai – akik a 
magyar-izraeli gazdasági vegyes bizottság ülésére érkeznek Magyarországra – „A 
technológiai inkubátorok szerepe az izraeli technológiai innovációban” címmel tartanak 
előadást 2008. május 20-án, 15:00-kor a Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal Irinyi 
János termében. (1117 Bp. Neumann János u. 1/C, Infopark, földszint) 
 
További információ Tóthné Vizkelety Barbara referenstől kérhető a 484-2500-ás 
telefonszámon, vagy a Barbara.Vizkelety@nkth.gov.hu e-mail címen. 
 

 
Május 27. -30. között a tiranai Kongresszusi Palotában befektetői konferenciát rendeznek. A 
konferencia fő témakörei: Ásványkincsek kitermelése, Szénhidrogének kutatása és 
kitermelése, Energiagazdálkodás, Befektetési lehetőségek a mezőgazdaságban, Turisztikai 
befektetési lehetőségek. 
A rendezvényről a http://www.albanianresources.com honlapon olvasható részletes 
tájékoztatás. 
 
Bővebb információ: 
Külföldi Befektetők Szövetése 
Igazgató: Marinela JAZOJ 
Telefon/fax:+355-4-2469-282 
Mobil: +355 69 20 34 469; +355 68 20 55 818 
Web: www.fiaalbania.com 
E-mail: fiaalb@albaniaonline.net 

4. Befektetői Konferencia /Ásványkincsek, Befektetési 
lehetősége, Turisztika/ 

5. „REACH” EU-s rendeletek vegyi anyagokról 

- REACH - Az Európai Unió rendelete a vegyi anyagokról Az Európai Parlament és az 
Európai Tanács 2006. december 18-án fogadta el a vegyi anyagok regisztrálását, 
értékelését, engedélyezését és korlátozását szabályozó 1907/2006/EK rendeletet. A 
betűszóval REACH-nek nevezett jogszabály 2007. június 1-jén lépett hatályba, legtöbb 
rendelkezését pedig 2008. június 1-jétől kell alkalmazni. 
A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és a kamarában működő Enterprise 
Europe Network iroda tájékoztató napot tart a vállalkozásokra háruló kötelezettségekről 
2008. május 22-én. 
 
Időpont: 2008. május 22. 10 óra 
Helyszín: CSMKIK Székház (Szeged, Párizsi krt. 8-12.) 
Kapcsolat: Körmöczi Eszter, tel: 62/ 486-987/ 194, e-mail: kormoczi.eszter@csmkik.hu 
 
Kapcsolódó anyagok:  
http://www.csmkik.hu/ha/docs/RVVSTyBJTkZPIEZVVMFS/2008/19/reacheif19.pdf 
http://www.csmkik.hu/ha/docs/RVVSTyBJTkZPIEZVVMFS/2008/19/reachjellapeif19.doc 

6. Pólus Program—Nyolc város 
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8. 1 Day Conference on Result of Difuse Project 

 
1-DAY CONFERENCE ON RESULTS OF DIFUSE PROJECT, 27 MAY 2008, BRUSSELS 
"Innovation in a regional context for a global economy - how can universities find the 
balance?" is the title of a one-day conference to discuss ways in which universities across 
Europe can work in partnership to achieve greater industrial and commercial exploitation of 
research results. It is the culmination of the FP6 INNOV 7 supported project DIFUSE whose 
goal it to explore new ways for joint exploitation of university knowledge. The conference is 
sponsored by the ECIU - European Consortium of Innovative Universities - and is hosted by 
the Hanse Office, the representation of the Free and Hanseatic City of Hamburg and the 
State of Schleswig-Holstein in Brussels. Admission is free. More information and a 
programme may be found on the project website at http://www.difuse-project.org 

9. Science, Technology, and Innovation in Europe 

 
... is the title of a new 233-page publication by the European Commission's Eurostat 
(ISBN 978-92-79-07801-9). With the help of a large number of tables, graphs and analyses, 
the publication presents an overview of the activities carried out in the European Union in 
the area of science, technology and innovation, by individuals, companies and public 

6. Pólus Program—Nyolc város 

 
The Wood Energy Solutions 2008 Conference will be held in Koli, North Karelia, Finland 
from 3-6 June 2008. North Karelia is a particularly suitable location for this conference. The 
region is renowned as a European leader in the use and development of wood energy. 

 
 
The Wood Energy Solutions (WES) 2008 Conference will feature presentations by experts in 
the wood energy field, highlighting both new heating systems and ways to replace non-
renewable fuels completely or partly with wood fuels in older heating systems or combined 
heat and power plants (CHP). The latest developments in business models such as heat 
entrepreneurship will also be presented. 
Various educational visits will be arranged to wood fuel demonstration sites and technology 
enterprises in North Karelia. 
The conference is arranged by the Wood Energy Net (Wenet), and co-financed by the 
European Regional Development Fund and the Regional Council of North Karelia.  
The WES 2008 conference will be of interest to bioenergy entrepreneurs, local authorities, 
policy makers and wood energy experts. The conference will also enable Wenet members 
and partners from around Europe to meet and exchange ideas. 
 
Project Manager, Mr. Jouko Parviainen 
E-mail:jouko.parviainen@josek.fi  
Mobile:+358 50 4312 297  
More information: http://www.wenet.fi/eng/cfmldocs/index.cfm? 
ID=1183&tiedote=view&tiedote_ID=89 
 

7. The Wood Energy Solutions 3-6 June 

 

Feltámad a pólus program - Nyolc város 400 milliárd forint fejlesztési forrásra pályázhat 
2013-ig A feltámadás jelei észlelhetők az Új Magyarország fejlesztési terv pólus 
programjánál. Budapest mellett Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged s társpólusként 
Székesfehérvár és Veszprém bevonásával hét nemzetközi versenyképességi központ 
kialakítását tűzte ki célul 2013-ra a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ), ám az elmúlt egy 
évben feltűnően nagy csend volt a program körül. 
 
Linkek:  
http://vg.hu/index.php?apps=cikk&cikk=214741&from=eu 



——————————————————————————————————————————————————————— 
 
Amennyiben kérdése vagy megjegyzése van, kérjük keressen meg minket: innovacio@laserconsult.hu  
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the publication presents an overview of the activities carried out in the European Union in 
the area of science, technology and innovation, by individuals, companies and public 
authorities. It gives figures on expenditure on research and development, describes the 
characteristics of the skills of people working in this area, and outlines the innovative 
activities of companies, including the granting of patents.  
Copies of the publication may be ordered from the official agent of the EU 
Publications Office at http://www.pfconsult.com for the price of €25 excluding VAT 
and postage. 

10. Aktívan a kerékpáros Magyarország programba 

2008. április 22-én a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (GKM) második 
alkalommal hirdette meg a Kerékpáros Magyarország Program keretében a „Bringázz 
a munkába!” akciót. Az országos akció első félidejében már most több mint 5300 
egyéni és közel 700 csapat regisztrált a programra! Ez idő alatt a kerékpárosok majd 
380.000 km-t tettek meg, amivel kb. 140.000 kg CO2 kibocsátást spóroltak meg 
környezetünknek, és ezzel kb. 15.000.000-val több kalóriát égettek el, mintha autóval 
mentek volna. 
 
„Bringázz a munkába!” 
 
A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium az életmód és a környezet pozitív változásainak 
támogatása érdekében – a Környezetvédelmi és Vízügyi, az Egészségügyi Minisztériummal 
és civil szervezetekkel közösen 2007-ben dolgozta ki a „Kerékpáros Magyarország 
Programot”, hiszen a kerékpározás egyaránt értelmezhető a közlekedés, a 
környezetvédelem és az egészségmegőrzés hatékony eszközeként is. 
 
A Kerékpáros Magyarország Program akcióinak köszönhetően egyre több munkáltató és 
munkavállaló érzi saját ügyének a kerékpárosbarát szemlélet terjesztését. Egyre többen 
gondolják úgy, hogy a kerékpározás nemcsak egyszerű közlekedési forma, hanem 
életstílus, amely része az egészséges életmódnak és a környezettudatos magatartásnak is.  
A hátralévő 3 hétben is még érdemes benevezni a versenyre, hiszen a résztvevők – azon 
kívül, hogy védik egészségüket – értékes nyereményeket nyerhetnek. Az akció május 31-ig 
tart, ez időszak alatt kell az egyéni vagy csapatversenyzőknek vállalniuk, hogy legalább 10 
alkalommal kerékpárral mennek be munkahelyükre. Regisztrálni a 
www.bringazzmunkaba.hu honlapon lehet. 
Pályázati felhívás Kerékpárosbarát munkahely és Kerékpárosbarát település cím 
elnyerésére 
A kerékpáros forgalom részarányának növelése az Európai Unió legtöbb országában, így 
Magyarországon is kormányzati célkitűzés. A kerékpározás a városi közlekedésben az 
egyik legalacsonyabb helyigénnyel rendelkezik, a leggyorsabb rövidtávon, mert nem kell 
számolni a közlekedési dugókkal és a parkolóhely keresésre fordított idővel. A kormányzat 
mindezek alapján bátorítja a települések kezdeményezéseit a kerékpárosbarát környezet és 
infrastruktúra kialakítására.  
A GKM idén második alkalommal hirdette meg a „Kerékpárosbarát Munkahely” és 
„Kerékpárosbarát Település” pályázatokat is. A kerékpározás fejlesztésének egyik 
legfontosabb alapegysége a település, így a fejlesztési támogatások döntően erre a 
közigazgatási szintre érkeznek. A Kerékpárosbarát Település cím elnyerése többletpontot 
jelent a GKM kerékpárút pályázataiban.  
A pályázatokat 2008. június 30-ig lehet benyújtani postai és elektronikus úton is a 
minisztérium címére.  
A pályázati felhívások a következő oldalról tölthetők le: http://www.gkm.gov.hu/index/
feladataink/kozlekedes/kerekparozas/paly.   


