
         
 

 

 
 

 

Az Ipartestületek Országos Szövetsége a Hanza Parlamenttel közösen, 
a KÖVET Egyesület közreműködésével meghívja Önt a 

 

 

KKV-k környezettudatosságának fokozása 

 

programsorozatra. 

 
A sorozat célja a KKV-k és családi vállalkozások környezeti teljesítményének fejlesztése. 
 

Tudta Ön, hogy létezik ablakon bedobott pénz1? Ha szelektíven gyűjti a 
hulladékot, újrahasználja az ipari vizet vagy rövidíti a beszállítási 

láncot, akkor nemcsak a Földnek tesz jót, hanem általában a 
pénztárcájában is több marad.  

Ez a program ennek a két igen hasznos célnak az együttes teljesítésére 
vállalkozik. 

 
Ez a programsorozat abban segíti a vállalkozásokat, hogy:  

 tisztában legyenek a jogszabályi előírásokkal,  
 megismerjék a technikai lehetőségeket, melyek a termelési és szolgáltatási 

folyamatokat segítenek környezetbarátabbá tenni.  
 
Ezek a kis lépések: 

 jelentősen csökkenthetik a vállalat környezeti terhelését,  
 pénzt takaríthatnak meg és  
 kedvező színben tüntetik fel a vevők szemében a vállalkozást. 

 
Az érdeklődők egy, több vagy akár az összes tématerületre is jelentkezhetnek. 
 
Fő tématerületek:  

 körkörös gazdaság lehetőségei 
 hulladékhasznosítás 

 vízfelhasználás és szennyvízkezelés 

 energiatermelés hulladékból 
 
 
 
 
 

                                                           

1 A KÖVET Egyesület bejegyzett programja. 



         
 

 

 
 

A képzés lebonyolítása, fázisai (tématerületenként): 
 
1.  1,5 nap interaktív ismeretátadás 

 témakör általános ismertetése, az EU-s kötelezettségek ismertetése, jelenlegi 
 magyarországi helyzet és konkrét példák bemutatása, vállalaton belüli egyedi projektek 
 kitűzése 

 
2.  Mentorálási időszak 

az egyedi vállalati projektek azonosításának, megvalósításának segítése, nyomon 
követése, továbbfejlesztése 

 
3. 1,5 nap interaktív foglalkozás 

 a résztvevő vállalkozások adott tématerülettel kapcsolatos projekt eredményeinek 
bemutatása, szakmai értékelése, meglévő tervek aktualizálása 

    

 

Időzítés 

1. fázis  2020. november 

2. fázis  2020. november-2021. február 

3. fázis  2021. március-április 

 

A képzés formája 

Az 1. fázis, az első 1,5 napos interaktív foglalkozás a pandémiás helyzetre való tekintettel online 

formában kerül megrendezésre. 

A 2. fázis magában foglal egy vállalati találkozást is, erre személyesen is sor kerülhet. 

A 3. fázis reményeink szerint meg tud valósulni személyes képzési formában a jövő évben.  

 

A képzés költsége 

A képzésen való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött.  

 

Jelentkezés 

A képzésre az alábbi regisztrációs ív kitöltésével lehet jelentkezni. A sikeres jelentkezésről a 

szervezők visszajelzést küldenek. Jelentkezési határidő: 2020. október 28. 

 

https://forms.gle/MukP3r22ZMMUhSgF9

