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Körforgásos Gazdaság Akadémia I.



Versenyjogi irányelv

• Árazás, költségek

• Beszerzési, szállítási-, disztribúciós 
stratégiák

• Marketing és reklámstratégia

• Vevő információk

A beszélgetés során 
kerüljük a 

versenyjogi 
szempontból, 

érzékeny témákat:



Napirend
Időpont Téma és előadó

14:00 Köszöntő - Márta Irén, igazgató, BCSDH

14:05 Circularity Check eszköz és szolgáltatás – Takács Ivett, projektmenedzser, 
BCSDH

14:15 Élelmiszer és csomagolás kerekasztal-beszélgetés I. 
Moderátor: Márta Irén
Szakértők: Arató Gábor, Manupackaging, Szöllősi Réka, független élelmiszeripari szakértő
Résztvevők: Mezei Tamás, Naturfood, Vattamány Ágnes, Biofungi

14:40 Építőipar kerekasztal-beszélgetés II.
Moderátor: Márta Irén
Szakértők: Budai Henrietta, HuGBC, Horváth Bálint, Holland Nagykövetség
Résztvevők: Pál Péter, Corten, Németh Ágnes, Cube Factory

15:05 Platform idei munkaterv és zárás - Márta Irén, igazgató, BCSDH



Platform támogatói 2022-ben:

Támogatók:

Kiemelt támogatók:



96 platformtag – 2022. április 13-i állapot

Terra 
Humana

Kft.



Hogyan mérjük vállalatunk körforgásos 
teljesítményét?

Takács Ivett, projektmenedzser, BCSDH



Cél:
• a határok mentén jelentkező kihívásokra közös megoldások találása
• magyar és szlovák határ menti régiók fejlesztése
• „Intézményi együttműködések” prioritás a határ menti intézmények 

együttműködésének növelése, tudás- és tapasztalatcsere

Időtartam: 2020.12.01 – 2022.03.31 (16 hónap)

Interreg SK-HU finanszírozás

Hozzájárulás: 155 081,99 €

Partnerek:

A CircularRegions projekt



Miért?

• Kevés körforgásos gazdasági szakértő, (ők is a nagyvárosokba koncentrálódnak)

• A körforgásos gazdasági aktivitások kevés hozzáadott értéket képviselnek a 

gazdaságban

Hogyan?

• A körforgásos gazdaságra való átállás lehetőségeinek jobb megértése – Régiók 

feltérképezése riport

• Kapacitásfejlesztés és szolgáltatás közös fejlesztése – T2T program magyarországi 

és szlovákiai szakemberek számára és tanácsadó szolgáltatás kidolgozása

• A szolgáltatás elérhetővé tétele a régió KKV-i számára – Tesztelés 2021. 

december-2022. február

Miért és hogyan?



Hogyan mérjük a körforgásosságot?

• Mire fókuszálunk?

termék/szolgáltatás, folyamat, projekt, cég, szektor, ország, világgazdaság

• Hogyan mérjük?

stratégiai / minőségi, mennyiségi (kg, érték...), vegyes (minőségi+mennyiségi)

• Kiket vizsgálunk? 

nagy termelő cégek, kkv-k, beszerzési tisztek, befektetők...



Kutatás a már meglévő eszközökről

Circularity Check
(Ecopreneur.eu)

Circulytics 2.0 (EMF)



Kutatás a már meglévő eszközökről

Circularity Check
(Ecopreneur.eu)

Circulytics 2.0 (EMF)



Circularity

Check

(Ecopreneur.eu)

• Alapja: termék/szolgáltatás 

• Stratégiai fókuszú

• Célcsoport: KKV-k, vállalatok

• Jellemzői: szisztematikus, életciklus-

megközelítés, adaptív, intuitív, kapcsolat a 

fenntarthatósággal 

Circularity Check



Circularity

Check

(Ecopreneur.eu)

• Az első teljes, stratégiai vizsgálat 

termékszinten

• 5 indikátor, körülbelül 60 kérdés

• Eredmény: X %-ban körforgásos a vállalatod

• Az energetikai és a szociális szempontok is 

figyelembe veszi

• Több száz felhasználó

Circularity Check



Circularity Check -
registration 

Regisztráció



Circularity Check in 
detail 







Szolgáltatási terv



✓ Bevezető konzultáció A szakértő áttekintést nyújt a 

programról és a körforgásos  átmenetből származó előnyökről.

✓ Adatgyűjtés A szakértő biztosítja a szükséges sablonokat és  

a kérdéseket a helyszíni konzultáció előtt.

✓ Helyszíni konzultáció A körforgásossági értékelést a 

helyszínen, képzett  szakértőkkel közösen végzik el a látogatás 

során.

✓ Jelentés és ajánlás A helyszíni konzultáció eredményeit 

elemezni fogják,  és a vállalatspecifikus ajánlásokat jelentésben 

foglalják  össze és bemutatják. 

A projekt 

tesztelésben 

11vállalat

vett részt.

A folyamat



Képzési anyag
Három nyelven: ENG, SK, HU - Itt: https://bcsdh.hu/circularregions-projekt-

anyagok-circularregions-project-materials/

1/ Képzési kézikönyv, amely tartalmazza mindazt, amiről a műhelymunka során 

szó volt, beleértve a CCH-kérdések áttekintését és az értelmezésükre vonatkozó 

iránymutatásokat.

2/ A workshopok előadásai

3/ Bevezető konzultációs ellenőrző lista

4/ Circularity Check kérdések SK és HU nyelvre lefordítva (Excel)

5/ Circularity Check Report sablonja

6/ Képzési videók

https://bcsdh.hu/circularregions-projekt-anyagok-circularregions-project-materials/


Videók



Panelbeszélgetés I.

Arató Gábor
Ügyvezető igazgató

Manupackaging
Magyarország Kft.

Szöllősi Réka
Független 

élelmiszeripari 
szakértő

Élelmiszer és csomagolás



Panelbeszélgetés II.

Budai Henrietta
Titkár

HUGBC

Dr. Horváth Bálint
Körforgásos gazdasági szakértő

Holland Nagykövetség

Építőipar



Téma:
Innováció a szerves anyagok 
körforgásáért

Időpont: 2022. május 11. 14:00

Helyszín:

Körforgásos Gazdaság Akadémia II.



‚Going Circular’ filmvetítés

Időpont: 2022. május 11. 16:00

Helyszín:



Köszönjük a 
részvételt!


