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A projekt a Central Europe Programban az Európai Unió és a Magyar Köztársaság 
társfinanszírozásával valósul meg. 

 

A vállalati szektor legtöbb képviselője jelentős előrelépéseket tett és tesz a környezetbarát, fenntartható működés 
irányába. A környezetvédelem területén napról napra egyre több olyan korszerű megoldás jelenik meg, melyek 
bevezetése a kis‐ és középvállalatok számára nemcsak műszaki megoldást nyújt, hanem egyéb előnyöket is rejt. 
Ugyanakkor számos olyan lehetőség marad kihasználatlanul, mely nem csak környezetünket óvja, hanem egyúttal 
gazdasági hasznot is hoz az azokat megvalósítóknak.  Ennek egyik oka a források szűkössége mellett az információk 
hiánya. 

A Budapesti Corvinus Egyetemen működő Tisztább Termelés Magyarországi Központja és a Környezetvédelmi 
Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége a korszerű környezetvédelmi technológiák elterjedésének segítése érdekében 
hozta létre „Környezeti Innovációs Uzsonnák” c. rendezvénysorozatát, melynek keretében kéthavonta lehetőség 
nyílik a potenciális partnerek találkozására. A rendezvénysorozat a Tisztább Termelés Magyarországi Központja 
részvételével zajló ACT‐CLEAN projekt keretében valósul meg (www.act‐clean.eu). 

A 3. Környezeti Innovációs Uzsonnára 2011. március 31‐én 15 órakor kerül sor a Környezetvédelmi Szolgáltatók és 

Gyártók Szövetségének különtermében (1024 Budapest, Keleti K. u. 11./A, 1. em). A rendezvény témája a zajkibocsátás 
csökkentése, és korszerű megoldások bemutatása lesz. A rendezvény ingyenes.  

Az előadások után a felmerült szakmai kérdéseket, a megoldásra váró problémákat az érdeklődő vállalkozások 
munkatársai és a KSZGYSZ adott területen dolgozó cégeinek képviselői egy könnyű uzsonna keretében meg tudják 
beszélni. A rendezvény ingyenes.  

Program:  15.00   A zaj kibocsátás szabályozásának áttekintése  
   Előadó:  Hirka Ferenc,  Közép‐Duna‐völgyi KTVF 
 

 15.20   Zajtérkép – az ipari üzemek zajcsökkentési intézkedési terve kidolgozásának új, 
gazdaságos és hatékony eszköze 

    Előadó:   Berndt Mihály, ügyvezető, EnviroPlus Kft, Budapest 
      

 15.40        Több üzem környezeti zajhatása: együtt és külön‐külön 
 Előadó:  Kvojka Ferenc, ügyvezető, Prevenció Kft, Budapest 
 

 16.00     Kérdések, válaszok 
   

Kérjük, hogy a kitöltött jelentkezési lapot március 28‐ig a KSZGYSZ –be küldjék meg faxon: 1‐336‐0393 vagy emailben 
(kszgysz@t‐online.hu). Jelentkezéseket a terem befogadóképességéig (60 fő) tudunk elfogadni. 

dr Zilahy Gyula Székely Anna 
TTMK KSzGySz 
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