
 
 

EGYETÉRTÉSI 

NYILATKOZAT 
 

Budapest, 2018. november 29. 
 

A Holland Királyság Magyarországi 

Nagykövetsége, a Magyarországi Üzleti 

Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH), 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium, 

valamint magyarországi vállalatok és 

szervezetek vezetői összefogtak, hogy közösen 

kifejezzék elkötelezettségüket a körforgásos 

gazdaság mellett. 

A fent nevezett szervezetek törekszenek arra, 

hogy felgyorsítsák a körforgásos gazdaságra való 

áttérést. A körforgásos gazdaság a hagyományos 

lineáris gazdaság (gyártás, felhasználás, lerakás) 

alternatívája, amely során a lehető legtovább 

használják föl az erőforrásokat, a használat során 

a maximális értéket nyerik ki a termékből, majd 

megújítják és újrahasznosítják a termékeket és az 

alapanyagokat az életciklusuk végén. 

Az együttműködés célja az, hogy kölcsönösen 

előnyös lépéseket tegyenek a körforgásos 

gazdaság területén. Ennek értelmében a felek 

létrehozzák a Körforgásos Gazdaság 

Platformot.  

A Platform keretében a felek évente olyan magas 

szintű párbeszédet kezdeményeznek a 

körforgásos gazdaságról, mely fölgyorsíthatja az 

átmenetet a tudományos intézmények, a 

kormány és más releváns érdekelt felek 

segítségével.  

Ezen Egyetértési Nyilatkozat a dokumentumon 

szereplő dátum napján lép hatályba.  

 

 

 

 

 
 

Budapest, 2018. november 29. 

 

 

 

 

MEMORANDUM OF 

UNDERSTANDING 

 

Budapest, 29 November 2018 

 

The Business Council for Sustainable 

Development in Hungary (BCSDH), the 

Embassy of the Kingdom of the Netherlands, 

the Ministry for Innovation and Technology of 

Hungary and the business executives of 

companies and organisations located in Hungary 

have come together in partnership to express 

their engagement towards circular economy. 

Aforementioned organisations have the ambition 

to accelerate the transition towards a circular 

economy. A circular economy is an alternative to 

a traditional linear economy (make, use, dispose) 

in which we keep resources in use for as long as 

possible, extract the maximum value from them 

whilst in use, then recover and regenerate 

products and materials at the end of their life. 

This partnership aims to establish mutually 

beneficial activities in the area of Circular 

Economy. In so doing, the parties will establish a 

Circular Economy Platform. 

In the framework of this Platform the Parties will 

initiate a high level dialogue on circular economy 

to accelerate the transition with knowledge 

institutions, governments and other relevant 

stakeholders on a yearly basis.  

This Memorandum of Understanding shall come 

into effect on the signing date of this document 

Az Egyetértési nyilatkozat aláírásával a/az __________________________________________ csatlakozott a 

Körforgásos Gazdasági Platformhoz. / By signing the Memorandum of Understanding, 

__________________________________________ has joined the Circular Economy Platform. 

 


