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MEGHÍVÓ 
az EOQ MNB Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottsága  

szakmai workshopot rendez a következő témakörben: 

Gyakorlati ismeretek a hulladékgazdálkodásban 

Helyszín: Óbudai Egyetem BGK 
1081 Budapest, Népszínház utca 8. 

Időpont: 2013. november 6. (szerda) 10.00 – 15.00 (Regisztráció, kávé 9.30-tól) 

Rendezvényünkön a résztvevők aktív bevonásával a hulladékgazdálkodás gyakorlati 
feladataival és az új jogszabályi környezettel kapcsolatos kérdésekre keressük a választ. 
A konzultációs témakört az előadók a résztvevők helyszínen megfogalmazott kérdéseihez 
igazítják. Ezáltal az előadásokat követően lehetőség lesz az előzetesen beküldött és a 
helyszínen feltett konkrét kérdések megfogalmazására is. A túljelentkezés következtében 
módosított helyszín befogadóképessége miatt és a workshop hatékonysága érdekében a 
résztvevői létszámot 40 főben maximalizáltuk. A jelentkezések elfogadásánál az időbeli 
sorrendet vesszük alapul. 

Program: 

10.00 Megnyitó 
Dr. Debreczeny István, a Szakbizottság elnöke 

10.10 A hulladékról szóló törvény közigazgatási és gazdasági eszközrendszere 
(céltartalék, biztosítás, lerakási járulék), illetve az új felelősségi szabályok 
Dr. Csepregi István ügyvezető igazgató, Zöldjog Kft. 

11.10 A hulladéktermelők és kezelők kötelezettségeinek változásai, valamint a 
gyártói felelősség kérdése az új szabályozás alapján 
Markó Csaba ügyvezető, EnviCult Kft. 

12.10 Büféebéd 



12.45 A hulladékstátusz megszűnése és a melléktermék fogalma 
Dr. Farkas Hilda ügyvezető, KSZGYSZ 

13.45 Az engedélyezés gyakorlata az új Hulladéktörvény tükrében 
Dr. Hornyák Margit okl. vegyészmérnök, környezetvédelmi szakértő, c. egyetemi 
docens 

14.45 Összefoglaló és zárszó 
Varga Béla a szakbizottság titkára 

Jelentkezési határidő: 2013. november 5. 

Részvételi díj: 10 000,- Ft + ÁFA 

A résztvevők az előadások anyagát CD formájában, valamint pogácsát, kávét, frissítőt és 
büféebédet (szendvics) kapnak. 

A részvétellel kapcsolatos egyéb információk: 

− Jelentkezés a mellékelt Jelentkezési lapon – elektronikusan, faxon vagy postán küldve, de 
lehetőleg: On-line jelentkezés:  http://eoq.hu/akt13/jel131106.htm 

− A jelentkezéseket a jelentkezési határidő után e-mailen és a számla megküldésével 
igazoljuk vissza. 

− A rendezvényen részvételi lehetőséget csak az elfogadott jelentkezés visszaigazolása 
esetén tudunk biztosítani! 

− A Jelentkezési lap elküldése és az On-line jelentkezés aláírt szerződésnek minősül. 

− Lemondási határidő: 2013. november 4. (hétfő). A lemondási határidő lejárta után a teljes 
részvételi díj fizetendő, de a részvételi jog átruházható. 

− Az előírt közteher befizetését az EOQ MNB magára vállalja. 

− További felvilágosítást az EOQ MNB Titkársága ad: info@eoq.hu, Tel.: (06 1) 212 8803 


