Circular Hungary Program –
körforgásban a gazdaság
A Körforgásos Gazdaságért Alapítvány 2018-ban indítja el ”Circular Hungary Programkörforgásban a gazdaság” névvel többéves gazdaságfejlesztési, innovációs és vállalati
együttműködési kezdeményezését, melynek célja a körforgásos gazdaságra való átállás
elősegítése és felgyorsítása Magyarországon. A program révén hozzá kívánunk járulni ahhoz,
hogy emelkedjen a magyar vállalatok erőforrás-hatékonysága és –termelékenysége, csökkenjen
a természeti erőforrásokkal való pazarlás, a hulladékképződés, és minél elterjedtebbé váljanak
a termékek és anyagok értékmegőrzést célzó tevékenységek, mint például a karbantartás,
javítás, újrahasználat, átalakítás, újragyártás, újrahasznosítás, megosztás, stb. A körforgásos
gazdaságra való átállás számos lehetőséget nyújt az innovációra és a versenyképesség
növelésére, nem beszélve a pozitív környezeti és életminőségi hatásokról.
A körforgásos gazdaság egy viszonylag új koncepció, de számos eleme már régóta létezik a
vállalati gyakorlatban. Az elmúlt években egy átfogó és rendszerszintű gazdasági paradigmává
nőtte ki magát, mely több országban és régióban (pl. Hollandia, Finnország, Kína, Flandria, Skócia)
nemzeti és regionális gazdaságfejlesztési programokat eredményezett. Úgy gondoljuk, hogy a
magyar gazdaság és vállalatok számára is elengedhetetlen, hogy a nemzetközi
munkamegosztásban és versenyben megtalálják a körforgásos gazdaság alkalmazása révén
felmerülő kihívásokra és lehetőségekre a megfelelő válaszokat, és kialakuljon a magyar gazdaság
sajátosságaival is számoló ”magyar körforgásos gazdaság”. A Circular Hungary Program (CHP)
figyelembe kívánja venni az Európai Bizottság által 2015. decemberében nyilvánosságra hozott
Körforgásos Gazdaság Csomagban megfogalmazott célokat és akciótervet, és proaktív módon
kívánja a magyar gazdaság érdekei mentén meghatározni a súlypontokat, figyelembe véve a hazai
vállalatok szempontjait és lehetőségeit a körforgásos gazdaságra való átállásban.
A tavaly júniusban megrendezésre került Circular Hungary 2017 konferencia sikerét követően a
Körforgásos Gazdaságért Alapítvány szakmai-üzleti fórumának, a Körforgásos Klub tagjainak
kezdeményezésére indítjuk el most a Circular Hungary Programot, és azt szeretnénk, ha minél
több olyan cég, szakmai és üzleti szervezet, oktatási és kutatási intézmény, önkormányzat, illetve
szakember csatlakozna a programhoz, mely/aki valamilyen formában érdekelt a körforgásos
gazdaság hazai megvalósításában, illetve hatással lehet az átálláshoz szükséges szabályozói, piaci
és fogyasztói környezet kialakítására.

Célok
A Circular Hungary Program a benne résztvevők aktív részvételével és együttműködésével
kívánja az alábbi célokat megvalósítani:
A magyar gazdaság és a vállalatok erőforrás-hatékonyságának és
termelékenységének javítása;
A körforgásos vállalati tevékenységek (javítás, átalakítás, felújítás, újragyártás,
anyagában történő újrahasznosítás, biológiai másodnyersanyagok felhasználása,
stb.) üzleti, jogszabályi, piaci és fogyasztói feltételeinek javítása;
Az ipari és települési hulladékképződés csökkentése;
A megújuló és helyi természeti és energia-erőforrások fokozott használata;
A termékek és anyagok értékének minél tovább és magasabb szinten történő
megőrzése és gazdasági hasznosítása;
A programban részt vevők számára közös értékteremtés és tudásmegosztás
megvalósítása;
Hozzájárulás az ország ökológiai állapotának javításához, természeti
erőforrásainak védelméhez, a lakosság életminőségének emeléséhez;
A hasonló jellegű globális, nemzeti vagy regionális szintű programokkal való
együttműködések és kapcsolatok kialakítása.

Alappillérek
A Program öt fő területre kíván koncentrálni, melyek elengedhetetlen alappillérei a körforgásos
gazdaságra történő átmenet sikerének:
Technológia és innováció
Üzleti modellek és alkalmazások
Fogyasztói magatartás és tudatosság
Jogszabályi és piaci környezet
Finanszírozás és befektetések

Technológia és innováció
A termékek körforgásos elvek szerinti megtervezése, illetve az értékláncban részt vevő termelők,
gyártók, forgalmazók és fogyasztók közötti együttműködés kialakítása kulcsfontosságú a
körforgásosság szempontjából. E témakörbe tartozik pl. az öko- vagy körforgásos dizájn, a
termékek
javíthatósága,
átalakíthatósága,
élettartamának
meghosszabbítása,
újrahasznosíthatósága, valamint a természetre és emberi egészségre káros anyagok
használatának kiiktatása. Az életciklus elemzéssel pedig pontos képet kaphatunk a várható
környezeti és gazdasági hatásokról.
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Üzleti modellek és alkalmazások
A vállalati szintű értékteremtés terén is új lehetőségeket és kihívásokat fog hozni a körforgásos
gazdaság. A saját termékek visszaszerzése és újbóli hasznosítása, a termék eladása helyett az
általa nyújtott szolgáltatások biztosítása, a megosztás és közösségi használat mind olyan új üzleti
modellek, melyek alapvetően fogjál átrendezni a vállalati stratégiákat és a piacokat.
Jogszabályi és piaci környezet
A kedvező és támogatói szabályozói környezet, adók, pénzügyi ösztönzők, valamint a többi piaci
szereplő hozzáállása közvetlenül befolyásolják a vállalati vagy helyi, regionális szintű körforgásos
fejlesztések, innovációk és programok sikerességét. Az állam nem csak a jogszabályok, előírások
és szabványok révén, hanem pl. a közbeszerzéseken keresztül is jelentősen tudja erősíteni és
támogatni a körforgásos szemlélet vállalati, piaci és fogyasztói megerősödését.

Fogyasztói magatartás és tudatosság
A fogyasztói igények és szokások nagymértékben erősíthetik vagy hátráltathatják a körforgás
szemlélet és gyakorlat elterjedését a gazdaságban. A szemléletformálás, az oktatás és a
kommunikáció a lakosság, illetve a vásárlók felé, valamint a bevonásuk és véleményük, elvárásaik
figyelembe vétele elengedhetetlen a körforgásos vállalati, önkormányzati, illetve országos
programok sikeréhez.

Finanszírozás és befektetés
A körforgásos terméktervezés és termelési folyamatok kialakítása, a piaci bevezetés, az
értékláncban részt vevő partnerek és a fogyasztók bevonása, szemléletformálása és
kommunikációja nem valósulhat a körforgásos üzleti filozófiának és gyakorlatnak megfelelő
finanszírozás nélkül. Ehhez piaci alapú, illetve pályázati támogatás formájában rendelkezésre álló
uniós és hazai pénzügyi források mobilizálására és felhasználására van szükség.

Tevékenységek
A CHP az öt fő területre fókuszálva különböző, egymásra épülő, illetve egymást kiegészítő
tevékenységeket fog az elkövetkező években megvalósítani. A Programban részt vevők
választhatnak, hogy mely programelemben kívánnak részt venni. Az alábbi tevékenységek még
változhatnak és bővülhetnek a résztvevők igényei szerint:
Szakmai egyeztetői fórumok szervezése kormányzati, szakmai szervezetek részvételével
A magyar gazdaság ’körforgásossági’ állapotának felmérése
Magyarországi körforgásos stratégia és útiterv elkészítése
Éves előrehaladási jelentés – ebben a résztvevő cégek/szervezetek bemutatják, hogy
mely területeken történt előrelépés, javulás a körforgásosság felé
Vállalati körforgásos pilot projektek kidolgozása és lebonyolítása
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Iparági szakkonferenciák, szemináriumok megrendezése
Körforgásos termék tanúsítvány kidolgozása és bevezetése
Szakmai látogatások a programban részt vevő cégeknél, szervezeteknél
Évente körforgásos vállalat/termék/innováció díj kiosztása
Éves körforgásos konferencia

Részvétel
A Circular Hungary Programban való részvétel minden, Magyarországon bejegyzett cég vagy
szervezet, illetve magyar állampolgár részére nyitott. A részvétel a jelentkezési lap kitöltésével és
a részvételi díj befizetésével történik. A résztvevő egyúttal tagja lesz a Körforgásos Klubnak, mely
az alábbi előnyöket kínálja:

A körforgásos gazdasággal kapcsolatos szakmai ismeretek bővítése
Más tagvállalatok tapasztalatainak és gyakorlatának megismerése
Üzleti és szakmai kapcsolatépítés
A KGA által szervezett rendezvényeken kedvezményes részvételi lehetőség
A Körforgásos Klub rendezvényein ingyenes részvétel
A KGA honlapján a vállalat nevének, logójának és rövid bemutatkozásának
megjelenítése
Havi hírlevél a körforgásos gazdasággal kapcsolatos hazai és külföldi
eseményekről, trendekről

Részvételi díj
A Programban részt vevők éves részvételi díjat fizetnek (adománynak nem minősülő támogatás
formájában) a Körforgásos Gazdaságért Alapítványnak, mellyel a CHP lebonyolítását támogatják.
Az alábbi táblázat mutatja a kategóriánkénti éves részvételi díjakat:
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Kategória

Nettó árbevétel*

Éves részvételi díj

Mikro vállalkozási

100 millió Ft-ig

50 000 Ft

Kisvállalati

100 millió Ft és 1 milliárd Ft
között

150 000 Ft

Középvállalati

1 és 10 milliárd Ft között

300 000 Ft

Nagyvállalati

10 milliárd Ft-tól

500 000 Ft

Nonprofit
szervezet/költségvetési
intézmény/önkormányzat

100 000 Ft

Magánszemély**

10 000 Ft

* az éves nettó árbevétel a legfrissebb elfogadott eredmény kimutatás alapján
** a magányszemélyként történő részvételre oktatási, kutatási vagy tudományos intézményben, a
körforgásos gazdasággal, vagy ahhoz kapcsolódó területen tevékenykedő szakemberek részére van
lehetőség

A Programba való jelentkezés bármikor lehetséges, de amennyiben 2018. március 9-ig elküldik
kitöltve és aláírva a letölthető jelentkezési lapot, úgy a részvételi díjból 10% kedvezményt adunk.
A CHP első szakmai találkozóját 2018. március 22-én tartjuk.
Amennyiben bármilyen kérdése lenne a Circular Hungary Programmal kapcsolatban, kérjük,
hogy írjon az office@circularfoundation.org e-mail címre.
Várjuk jelentkezését!

Néhány üzleti jellegű körforgásos gazdaság honlap (angolul)
Circularity Gap Report (Körforgásossági Rés Jelentés)
European Circular Economy Stakeholder Platform (az Európai Bizottság és az Európai
Gazdasági és Szociális Bizottság kezdeményezése)
Circulary (a Business Europe üzleti szervezet körforgásos gazdaság honlapja)
Circular Europe Network (az ACR+ európai újrahasznosítási szervezet hálózata)
Circulate News (körforgásos gazdasági hírek)
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