
 
 

 

Tisztelt Partnereink! 

 

Megtiszteltetés számunkra, hogy bemutathatjuk Önöknek a körforgásos gazdasággal 

kapcsolatban elért eredményeinket az elmúlt nyolc hét alapján. 

 

 

MENNYIRE KÖRFORGÁSOS A VÁLLALATA? 

 

A Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szervezésével, közel 50 

résztvevő bevonásával, elindult a Körforgásos Gazdaság Akadémia. Ennek keretei között 

elsőként a WBCSD és a KPMG közösen kidolgozott Circular Transition Indicator (CTI) 

keretrendszerét mutatták be, melyet vállalkozások használhatnak a cégük 

körforgásosságának mérésére.  

Tudjon meg többet:   "Mennyire körforgásos a vállalatod?" - Elindult a Körforgásos 

Gazdaság Akadémia - BCSD Hungary 

 

 

 
A „RÉGIÓK FELTÉRKÉPEZÉSE“ PROJEKTDOKUMENTUM ÉS INTERJÚK 

 

Elkészült a projekt első mérföldkövének számító „Régiók Feltérképezése“ elnevezésű projekt 

dokumentum. Az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésével a CircularRegions konzorcium 

partnerei számos vállalatot, szakértőt és egyéb szakmai szereplőt vontak be négy specifikus  

https://bcsdh.hu/mennyire-korforgasos-a-vallalatod-elindult-a-korforgasos-gazdasag-akademia/?fbclid=IwAR0TZitGikmtEReGJXObEDzOBRDNxuRKNNZRMZ5dTg2N6OJBC2WOTAUvaBE
https://bcsdh.hu/mennyire-korforgasos-a-vallalatod-elindult-a-korforgasos-gazdasag-akademia/?fbclid=IwAR0TZitGikmtEReGJXObEDzOBRDNxuRKNNZRMZ5dTg2N6OJBC2WOTAUvaBE


 
 

szektorból  (#élelmiszer és csomagolás #műanyagipar #építőipar #turizmus) kérdőívek, illetve 

személyes interjúk formájában, hogy álláspontjukat megismerve kielemezzék a körforgásos 

gazdaság általános és szektorspecifikus helyzetét Magyarországon és Szlovákiában. 

 

A kérdőívek és az interjúk kérdései a körforgásos gazdaságra való áttérés fő akadályait és 

kihívásait célozták, valamint azokra a főbb tevékenységekre, intézkedésekre kérdeztek rá, 

amelyek elősegíthetik a körforgásos gazdaságra való áttérést. Továbbá terítékre került, hogy 

az adott vállalat alkalmaz-e olyan szakembereket, akik a körforgásos gazdaság, illetve a 

fenntarthatóság témaköreiben jártasak.  

 

A két ország sajátosságait bemutató nemzetközi összefoglaló riport kidolgozása még 

folyamatban van.   

 

 
STAKEHOLDER TALÁLKOZÓK 

 

Szintén a napokban zajlik négy nemzetközi stakeholder találkozó is az egyes iparágak 

képviselőivel (#élelmiszer és csomagolás #műanyagipar #építőipar #turizmus).   

A találkozók egyik alapvető célja a körforgásos gazdaságra való átállás problémáinak 

bemutatása, a kiválasztott piaci szektorokban. A rendezvények arra is választ próbálnak adni, 

hogy milyen szolgáltatások segíthetik a kis- és középvállalkozásokat a körforgásos 

gazdaságra való áttérésben.  

  

A találkozók során az előadók bemutatják a Régiók Feltérképezésének eredményeit, majd 

a kiválasztott négy iparágban érdekelt szakértőkkel közösen tekintik át a jelenlegi üzleti 

modelljüket, és megkeresik azokat a réseket, ahol a gondolkodásmód megváltoztatásával 

lehetőség van további fejlesztésekre.  

 

A résztvevők továbbá megismerhetik a projekt során a vállalati körforgásosság mérésére 

kiválasztott online eszközt, a Circularity Check-et,  

 

A rendezvényeken szerzett információk és tapasztalatok várhatóan jó alapot adnak a kis- és 

középvállalkozások számára, hogy megismerjék a CircularRegions projekt keretében a 

díjmentesen kínált szolgáltatásokat, lehetőséget adva a további együttműködésre. 

 


