
 

 

CircLean workshop az ipari 
szimbiózisról Magyarországon 

Párisi Udvar Hotel, Budapest, Magyarország, 2022. június 1. 

Mi a workshop célja? 
A magas szintű rendezvény az ipari szimbiózis legújabb fejleményeit és eszközeit 
kívánja ismertetni, Magyarországon és az Európai Unióban. 
 
A workshop soránalkalma nyílik: 
 

• Meghallgatni és találkozni az ipari szimbiózis területén tevékenykedő 
magas rangú magyar előadókkal; 

• Megismerni a CircLean hálózatot és annak ipari szimbiózist támogató 
eszközeit.  

 
A CircLean egy olyan európai uniós szintű hálózat és informatikai infrastruktúra, 
amelyet az Európai Bizottság (DG GROW) indított el, és amely támogatja (1) a 
vállalatok önértékelését az ipari szimbiózisra való felkészültségükről, (2) a 
kereslet és a kínálat összehangolását különféle erőforrások tekintetében az ipari 
szimbiózist szolgáló tranzakciók elérése érdekében, valamint (3) az ilyen 
tranzakciók hatásairól szóló egységes beszámolókat; 
 

• Találkozni az ipari szimbiózis magyarországi szereplőivel: vállalkozásokkal, 
szövetségekkel, hatóságokkal, kutatási és innovációs szervezetekkel. 

Miért érdemes részt vennie? 
A workshop egyedülálló lehetőséget nyújt a részvevőknek, hogy megismerjék a 
legújabb hazai és európai uniós szintű fejlesztéseket, melyek lehetővé teszik 
vállakozásaik jelenlegi és jövőbeli, ipari szimbiózissal kapcsolatos 
tevékenységeinek fejlesztését. 

Kik a workshop előadói és résztvevői? 
A műhelytalálkozó magas szintű előadói: 

• HIZÓ Ferenc, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Körforgásos 
Gazdaságpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkárságának helyettes 
államtitkára; 

• Anestis FILIOPOULOS, Európai Bizottság, Zöld és körkörös gazdaság 
(GROW.I.3); 

• Prof. TÓTH Gergely, főtitkár, KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért; 

• HANKÓ Gergely, ügyvezető igazgató, KSZGYSZ, Magyar Környezetvédelmi 
Vállalkozások Szövetsége; 

• HERNER Katalin, ügyvezető igazgató, KÖVET; 

• Dr. WÉGNER Krisztina, körforgásos gazdaság szakértő, KSZGYSZ; 
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• CHRABÁK Péter, Circular Economy kutatási szakterület vezető, Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.; 

• HARMAT Máté, KEB mérnök, Coloplast Magyarország Kft.; 

• James WOODCOCK, nemzetközi igazgató, International Synergies Ltd. 
 
A workshop résztvevői az ipari szimbiózis magyarországi gyakorlati alkalmazói 
lesznek: vállalkozások, szövetségek, hatóságok, valamint kutatási és innovációs 
szervezetek. 
 

Mikor és hol kerül sor a workshopra? 
Helyszín, időpont:  
 

2022. június 1., szerda, 10:00 és 15:30 óra között  
 

a Párisi Udvar Hotelben, 1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 2-4. 
 

Részvételi mód 
Az esemény személyesen kerül megrendezésre, egyes nemzetközi előadók online 
közreműködésével. 
 

Költségek 
A workshopon való részvétel és catering (kávészünetek, ebéd) a résztvevők 
számára ingyenes, azonban regisztrációhoz kötött. A résztvevők saját maguk 
fedezik a szállás- és utazási költségeiket. 
 

Regisztráció 
A regisztrációhoz kérjük, töltse ki online regisztrációs űrlapot a https://circlean-
symbiosis.eu/event/open-innovation-workshop-hungary/  linken, legkésőbb 2022. 
május 27. péntekig. 
 

Munkanyelvek 
 

• magyarul (bevezető, vitaindító, moderáció, kerekasztal-beszélgetések); és 

• angolul  (a Bizottság bevezetője, az eszközök bemutatása). 
 
A csak angolul beszélőknek szóló kérdéseket és válaszokat angolról magyarra, és 
magyarról angolra fordítjuk. 
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Az esemény napirendje 
Idő Időtartam Ülések További részletek Beszélő 

10:00 - 
10:10 

10' Bevezetés  
 

A napirend ismertetése 
magyar nyelven  

BENE Csinszka, 
tanácsadó, Trinomics 

10:10 - 
10:30 

20' Nyitóbeszéd: A magyar 
kormány álláspontja az ipari 
szimbiózisról 

Keynote + kérdések és 
válaszok magyar nyelven 

HIZÓ Ferenc, 
körforgásos 
gazdaságpolitikáért 
felelős helyettes 
államtitkár, Innovációs 
és Technológiai 
Minisztérium  
Körforgásos 
Gazdaságpolitikáért 
Felelős Helyettes 
Államtitkársága 
 

10:30 - 
10:45 

15' Az Európai Bizottság 
képviselőjének beszéde a 
CircLean alapjául szolgáló 
törekvésekről 
 

Angol nyelven Anestis FILIOPOULOS, 
Európai Bizottság, Zöld 
és körforgásos 
gazdaság (GROW.I.3) 
egység 

10:45 - 
11:00 

15' Kávészünet   

11:00 - 
11:50 

50' Kerekasztal-beszélgetés az 
ipari szimbiózis 
bevezetésének lehetőségeiről 
és kihívásairól 

Magyar nyelven 
 
Releváns vitatémák: 
szabályozási, pénzügyi 
politika, ösztönzők és 
akadályok.  

Prof. TÓTH Gergely, 
főtitkár, KÖVET 
Egyesület a 
Fenntartható 
Gazdaságért (7' 
bevezető) 
 
Dr. WÉGNER Krisztina, 
körforgásos gazdaság 
szakértő, KSZGYSZ 
Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és 
Gyártók Szövetsége (7' 
bevezető) 
 
CHRABÁK Péter, 
Circular Economy 
kutatási szakterület 
vezető, Bay Zoltán 
Alkalmazott Kutatási 
Közhasznú Nonprofit 
Kft (7' bevezető) 
 
Kérdések és válaszok a 
közönség részéről + 
vita (30') 

11:50 - 
13:00 

70' Ebédszünet   

13:00 - 
13:40 

40' A CircLean eszköztár 
bemutatása (azaz az 
önértékelési modul és a 
párosító eszköz) + kérdések 
és válaszok. 
 

• Élő (online) 
bemutató, angol 
nyelven  

• Élő kérdések és 
válaszok, magyar és 

James WOODCOCK, 
nemzetközi 
menedzser, 
International Synergies 
Ltd. 



 

 

Idő Időtartam Ülések További részletek Beszélő 

angol nyelvű 
tolmácsolással 

13:40 - 
13:50 

10' A kommunikációs eszköztár 
bemutatása a CircLean 
nagykövetek számára 

Angol nyelven 
 

Laura EMPL, 
tanácsadó, Arctik 

13:50 - 
14:00 

10' Előadás a CircLean hálózathoz 
való csatlakozásról 

Magyar nyelven 
 

KÁRÁSZ István, 
tanácsadó, Technopolis 
Group 

14:00 - 
14:10 

10' Kávészünet   

14:10 - 
15:10 

60' Kerekasztal-beszélgetés jó 
példákról a helyi ipari 
szimbiózis 
kezdeményezésekre és 
projektekre  

Magyar nyelven 
 
A helyi ipari 
szereplők/kkv-k, üzleti 
szövetségek, hatóságok 
és K+I intézmények 
ajánlásai 

HANKÓ Gergely, 
ügyvezető igazgató, 
KSZGYSZ (7') 
 
HERNER Katalin, 
ügyvezető igazgató, 
KÖVET (7') 
 
HARMAT Máté, KEB 
mérnök, Coloplast 
Magyarország Kft. (7') 
 
Kérdések és válaszok a 
közönségtől (30') 

15:10 - 
15:15 

5' Összefoglalás és 
következtetések 

Magyar nyelven 
 
Konklúziók és következő 
lépések 

BENE Csinszka, 
tanácsadó, Trinomics 

 

A  titkárság szervezésében, az alábbi szervezetekkel együttműködve: 

• KÖVET Egyesület a Fenntartható Gazdaságért  

• KSZGYSZ Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége  

• Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.  

Az Európai Bizottság pénzügyi támogatásával  . 



 

 

Ez az esemény az EU Zöld Hét 2022 rendezvénysorozat része . 


