
 

 

 

 

 

 

 

Az esemény FONTOSSÁGA: 

Az EU Körforgásos Gazdasági Csomagjának célja, hogy segítséget nyújtson az európai 

vállalkozásoknak és fogyasztóknak a körforgásos gazdaság megvalósítására, az 

erőforrások fenntartható felhasználása révén. A javasolt intézkedések a nagyobb 

arányú újrahasznosítással és újrafelhasználással hozzájárulnak, hogy záruljon a 

termékek életciklusának köre, és a teljes életciklust lefedik: a termeléstől és a 

fogyasztástól, a hulladékgazdálkodáson keresztül a másodlagos nyersanyagok piacáig.  

 

Rendezvénysorozatunkkal szeretnénk alapjaiban megváltoztatni a hulladékról 

alkotott eddigi vélekedéseket, és tájékoztatni a résztvevőket a legfrisebb szakmai 

információkról, illetve egy kerekasztal-beszélgetés során lehetőséget biztosítunk a 

vélemény és tapasztalatcserére, a már működő jó gyakorlatok megismerésére.   

 

Rendezvénysorozatunk első állomását „Hulladékból ÉRTÉK“ címmel tartottuk 

meg, míg a második workshop ezen téma fenntarthatósági törekvéseit 

igyekezett bemutatni. A workshop sorozat 3. állomása az elektronikus 

hulladékok hasznosítási lehetőségeit igyekszik feltérképezni, 

melyben számítunk az Ön aktív részvételére is.  

 

 

M E G H Í V Ó 
Ezúton meghívjuk Önt és minden érintett kollégáját az 

 

 

 

 

 

 

 

 

című rendezvényünkre. 

 

Dátum:  2018.10.11.   
Időpont:  13.00 – 17.00 óra 
Helyszín:  Bay Zoltán Nonprofit Kft. 

(1116 Budapest, Kondorfa u. 1. ) 
 

 
A rendezvényen való részvétel INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!  

Regisztrációját ITT teheti meg. Köszönjük!  

Új kihívások a 
vállalkozások életében:  
a Körforgásos Gazdaság 

Workshop sorozat 
3.Rész 

„Elektronikai hulladék és 
hasznosítási lehetőségei 

Magyarországon„ 

 

https://www.eventbrite.com/e/uj-kihivasok-a-vallalkozasok-eleteben-a-korforgasos-gazdasag-3-resz-elektronikai-hulladek-es-tickets-50114705433


 

 

 

 

 

 

Workshop Program 
 

13.00 – tól  Vendégérkezés 
 
13.30 – 14.00 Bevezető: összefoglaló a projektről és az előző 

workshopokról 
Előadók: Bay Zoltán Nonprofit Kft. munkatársai 
 

14.00 – 14.30 Országos Háztartásigép-csere Program 
tapasztalatai 

 
Meghívott előadó: Kövecses Péter, Nemzeti Hulladékgazdálkodási 

Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.  
 
14.30 – 15.00 Az elektronikai hulladékok hasznosítási helyzete 

Magyarországon  
 
Meghívott előadó:  Balika István, Hulladékgazdálkodók Országos 

Szövetsége 
 
15.00-15.15  Kávészünet 
 
15.15 – 16.15  Kerekasztal-beszélgetés 
   Kérdések/felvetések/válaszok  
 
16.15 – 16.45   Lezárás, összefoglalás - networking 
17.00   Program vége  
 
 

A RÉSZVÉTEL INGYENES, DE REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT!  
Regisztrációját ITT teheti meg. Köszönjük!  

 
 

 

Röviden a TÁMOGATÓ PROJEKTRŐL: 

A workshop sorozat a BusiSource elnevezésű, EIT Raw Materials által támogatott 

projekt keretein belül jöhetett létre.  

A BusiSource (Waste from companies as a secondary sourc) projektben az 
elektromos és elektronikus eszközök hulladékai (WEEE), illetve az elavult 
elektromos és elektronikus eszközök másodlagos forrásként szolgálhatnak fémek 
számára.  
 
Az elmúlt években számos új módszert és rendszert fejlesztettek ki ezek gyűjtésére. 
A projekt célja az elektronikus eszközök hulladékainak újrahasznosítását 
lehetővé tevő technológiák összegyűjtése és terjesztése, és azon vállalkozások 
gondolkodásának megváltoztatása és információval való ellátása, amelyek átlagon 
felül termelnek ilyen jellegű hulladékot. Ezért a projekt célközönségébe a WEEE-
gyűjtők, és logisztikával, javítással és felújítással foglalkozó vállalatok, gyárak 
tartoznak.  
A konzorcium feladata nyílt rendezvényeket szervezni a célcsoportok számára 
Magyarországon is, ahol bemutathatjuk, hogy a WEEE felhasználásával a cégek 
csökkenthetik a költségeiket vagy újabb bevételre is szert tehetnek. 
 
A projekt időtartama: 2017. április-2020. január  

A projekt partnerországai: Belgium, Hollandia, Magyarország, Németország, 
Szlovénia 

A projekt magyarországi partnere: Bay Zoltán Kutatóintézet. 

További információ a BusiSource projekt honlapján található:  
http://busisource.tudelft.nl/hu/ 
 

SOK SZERETETTEL VÁRJUK RENDEZVÉNYÜNKÖN! 

https://www.eventbrite.com/e/uj-kihivasok-a-vallalkozasok-eleteben-a-korforgasos-gazdasag-3-resz-elektronikai-hulladek-es-tickets-50114705433
http://busisource.tudelft.nl/hu/

