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A kutatás felépítése

Körforgásos gazdasági modell megvalósításának sikertényezői vidéken

Elméleti és 

szabályozási háttér

Kutatás 

módszertana

Sikertényezők 

azonosítása

A kutatás során 

azonosított 

sikertényezőket 

hordozó jó 

gyakorlatok 

bemutatása



Elméleti háttér

Tervezés, 
kivitelezés

Forgalmazás

Fogyasztók / 
felhasználás

Javítás, 
újrahasználat

Újrahasznosítás

„A körkörös gazdaság olyan 

regeneratív rendszer, amelynek keretei 

között az erőforrás bevitel és a 

hulladék, a kibocsátás és az 

energiaszivárgás minimálisra csökken 

az anyag- és energiahurkok 

lassításával, zárásával és 

szűkítésével.”

(Geisdorffer et al., 2017)



EU-s szabályozási környezet

ELVÁRÁSOK

Energiaforrások jobb felhasználása

Fenntartható vízgazdálkodás

Regionális integrált 
hulladákgazdálkodás

Ökológiai eredetű termékek 
nagyobb mértékű felhasználása

Együttműködési modellek 
fejlesztése

LEHETŐSÉGEK

Regionális és helyi 
élelmiszerrendszerek

Rövid ellátási láncok

Innováció, digitalizáció

Erőforrások hatékony 
felhasználása

Társadalmi kohézió



Módszertan: Jó gyakorlatok 
rendszerezése és értékelő elemzése 

ÁGAZATI 

MEGKÖZELÍTÉS 

Az ágazatspecifikus 

sikertényezők 

azonosítása 

érdekében.

Elektronikai ipar

KULCSTERÜLETEK 

A körforgásos 

gazdaság gyakorlati 

megvalósulásában 

formálódó 

meghatározó területek.

Erőforrás-

visszaforgatás

Textílipar Újrafeldolgozás

Elektronikai ipar Erőforrás-visszaforgatás

Építő- és 

építőanyagipar

Újragyártás

Élelmiszeripar Újrahasználat

Gépjárműipar Karbantartás, javítás, 

felújítás

Energetika Termék helyett 

szolgáltatás

Mezőgazdaság Megosztás

Turizmus Fenntartható design

Csomagolóipar, 

papíripar

Ipari szimbiózis

Logisztika Megújuló, megújítható 

természeti erőforrások 

Kereskedelem Egyéni és közösségi 

kezdeményezések

Vízgazdálkodás Bio alapú anyagok, 

bioenergia

Önkormányzatok CSR



Eredmények: Sikertényezők gyakorlat-
orientáltan

• Többszereplős

• Alulról építkező

• Felhasználó-központú

• Magas szintű részvétel, nyitottság

TÁRSADALMI 
INNOVÁCIÓ

• Megosztáson alapuló üzleti modellek

• Tudásmenedzsment

• Marketing innováció
RENDSZER 
INNOVÁCIÓ

• Energiahatékonysági fejlesztések

• Digitalizáció

• Fenntartható terméktervezés

TERMÉK ÉS 
TECHNOLÓGIA 

INNOVÁCIÓ



Esettanulmány 1.: Bioszentandrás
Sikertényezők: társadalmi innováció, alulról építkező modellváltás, együttműködés, 
tudásmenedzsment



Esettanulmány 2: Nyitott Porta Zala Völgye
Sikertényezők: direkt marketing, együttműködés, alulról építkező kezdeményezés, rendszer innováció.



Esettanulmány 3: LIFE-MICACC projekt Bátya településen –
természetes vízmegtartó megoldások mintaprojektje
Sikertényezők: helyi- és regionális önkormányzatok szerepvállalása, pályázati lehetőségek, szervezetek közötti együttműködés, termék-és 
technológia innováció



Összegzés
A körforgásos 
gazdaság 
vidék 
sajátosságair
a igazított 
modellje

Társadalmi innováció

Hatékony támogatási 
rendszer, 

önkormányzati 
szerepvállalás

Motiválás, érzékenyítés
Alulról építkező, 

közösségi 
kezdeményezések

Tudásmegosztás
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