Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége

MEGHÍVÓ FELSŐOKTATÁSI, SZAKKÉPZÉSI RÉSZTVEVŐKNEK
„Úton a körforgásos gazdaság felé” című konferenciára
A Hulladékgazdálkodók Országos Szövetsége érdekképviseleti szervezet, amely mintegy 50 tagvállalatával a hazai
hulladékhasznosító ipar jelentős hányadát reprezentálja. Szövetségünk támogatást nyert a Földművelésügyi
Minisztérium pályázatán. A KNSZfF/163-4/2017 számú támogatási szerződésnek köszönhetően „Úton a körforgásos
gazdaság felé – szemléletformálás a hazai hulladékhasznosítás fejlesztése érdekében” című projekt keretében
konferenciát szervezünk, amelyen a jövő szakemberei, a felsőoktatásban és középiskolában környezetvédelmet és
hulladékgazdálkodást tanuló diákok és tanáraik, összesen 100 fő térítésmentesen vehetnek részt. Az oktatási
intézményekből érkező résztvevőknek az előadások anyagát pendrive-on adjuk át, ezen felül megkapják
Hulladékhasznosítás című kiadványunk 2017-ben, az FM Zöld forrás pályázata keretében utánnyomott példányát.
A helyszínre jutást a fővároson kívüli felsőoktatási intézményekből - a kapott keretösszeg határáig - utazási
költségtérítéssel segítjük.
Projektünk céljai: a lakossági szemléletformálás, a hulladékhasznosítást elősegítő szelektív hulladékgyűjtés
terjesztése, a jövő szakembereinek motiválása az eredményes hasznosítási technikák, technológiák fejlesztésére,
alkalmazására.
A konferenciánk témája:
2017. december 18-án megszületett az Európai Bizottság, az Európai Parlament és a Tanács ideiglenes
megállapodása az Európai Bizottság körforgásos gazdaság javaslatcsomagjáról - a hulladék-keretirányelv, a
hulladéklerakókra vonatkozó irányelv, a csomagolási irányelv, az e-hulladékokra vonatkozó irányelv, a roncsautókra
vonatkozó irányelv, valamint a hulladékelemekre és- akkumulátorokra vonatkozó irányelv módosításáról. A
megállapodással érintett konkrét jogszabálytervezetek véglegesítésére előreláthatólag idén január-februárban sor
kerül. Ezután a tervezeteket végleges elfogadás céljából továbbítják az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.
Konferenciánk keretében ismertetni szeretnénk az elfogadott javaslatcsomag legfontosabb elemeit, annak hazánk
hulladékgazdálkodására gyakorolt várható hatásait, továbbá gyakorló szakemberek segítségével főbb
hulladékáramonként be kívánjuk mutatni a hulladékhasznosítás jelenlegi helyzetét, ezáltal is elemezve az előttünk
álló kihívásokat.
Témaválasztásunkhoz kapcsolódik, hogy a Bureau of International Recycling (70 ország hulladékhasznosító
vállalatait és nemzeti szövetségeit tömörítő szervezet, amelynek szövetségünk is tagja), 2018. március 18-ára
meghirdette a „Global Recycling Day”-t, amelynek célja a szelektív gyűjtést és hulladékhasznosítást előtérbe
helyező szemléletformálás.
Időpont: 2018. március 27. (kedd), 9.30 – 15.30 óra között, regisztráció 9.00 órától.
Helyszín: Danubius Hotel Aréna**** (1148 Budapest, Ifjúság útja 1-3.)
Megközelíthető: a Stadion metrómegállónál, parkolási lehetőség az Aréna parkolóházban, a 2. sorompó
után a P+R területen 350 Ft/alkalom
Jelentkezés: a jelentkezési lap visszaküldésével csoportosan vagy egyénileg az oktatas@hosz.org e-mail címre
Jelentkezési határidő: 2018. március 7. (a térítésmentes lehetőséget és az útiköltségtérítést a jelentkezés
sorrendjében kínáljuk fel)
További tájékoztatás: Major Ágnes képzési vezető, 06 30 900 7323, oktatas@hosz.org
Várjuk szíves érdeklődésüket!
Budapest, 2018. január 23.
Major Ágnes
képzési vezető
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