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SZAKPOLITIKAI KONTEXTUS 

A cselekvési terv által erősíteni kívánt szakpolitika:  

Beruházás a növekedésért és munkahelyteremtésért program  

Európai területi együttműködési program  

Egyéb regionális fejlesztési politikai eszköz  

 

 

A CSELEKVÉSI TERV ÁLTAL ERŐSÍTENI KÍVÁNT SZAKPOLITIKA:  

Hajdú-Bihar Megye Területfejlesztési Stratégiai Program 2021-2027  

 

Hajdú-Bihar megye 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó, eredetileg célzott Területfejlesztési 

Programja a megye stratégiai céljait ágazati és területi szinten is integrálta. A program célkitűzései 8 

prioritást tartalmaztak, jelen projekt keretében az 1. prioritást: Fenntartható környezet terveztük 

kezelni, az 1.3. intézkedésre: Komplex hulladékgazdálkodás fókuszálva. A hulladéktermelés és 

nagyobb léptékben a hulladékmennyiség csökkentésének jelentős hiányosságai miatt nagy szükség 

van új, innovatív, alkalmazható megoldások keresésére a hulladékáramokra a körforgásos gazdaság 

kérdéseit figyelembe véve. A szakpolitikai eszköz ösztönözte a korszerű hulladékgazdálkodás további 

fejlesztését új együttműködések, közös beruházások és egyéb fejlesztések létrehozása révén. 

Különös hangsúlyt kapott a hulladék újrafelhasználása, újrafeldolgozása vagy energetikai/egyéb 

hasznosítása. Az is alapvető célkitűzés, hogy a polgárok számára vonzó és biztonságos megélhetést 

biztosítsanak. 

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat a fenntartható környezet, a fenntartható mezőgazdaság és az 

agrár-élelmiszeripari ágazatban működő kkv-k fejlesztése közötti kapcsolatra összpontosítva 

foglalkozott a regionális fejlesztési programjával. A fő cél a fenntartható és erőforrás-hatékony 

növénytermesztés, növénygazdálkodás és állattenyésztés fejlesztése volt. Új és innovatív 

technológiákra van szükség, nagy hangsúlyt fektetnek az Innovatív Élelmiszeripari Klaszterrel való 

együttműködésre, hogy a Hajdú-Bihar megyei agrár-élelmiszeripari kkv-k elérésével erőteljesen 

támogatni tudják versenyképességüket, hatékonyságukat és sikerességüket.  

 

A szakpolitika a 2014-2020-as időszakra volt érvényes. Ez a politika szolgált és szolgál alapul az 

országos Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) meghatározásának regionális 

stratégiai dokumentumaként, amely a politikában meghatározott stratégiai irányok és intézkedések 

megvalósításához szükséges forrásokat biztosítja.  

 

A szakpolitika hivatalosan 2020-ban érvényét vesztette. A 2014-2020 között megkezdett fejlesztési 

irányok zökkenőmentes folytatásának biztosítása érdekében új területfejlesztési program nem kerül 

meghatározásra, hanem a jelenlegi program módosításra és kiegészítésre került a 2021-2027 közötti 

időszakra. A folyamat 2021-ben lezárult.  



 

  
 

 

 

 

 

  

 

A SinCE-AFC partnerség eddigi 3 éves gyümölcsöző együttműködésére építve és annak köszönhetően 

a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzatnak sikerült a körforgásos gazdaságot integrálnia a szakpolitika-

alkotási folyamatba, és végül a vonatkozó intézkedéseket is beépíteni. 

 

Jelen cselekvési terv célja, hogy a fenti intézkedések végrehajtását hatékonyan támogató, 

alkalmazható alapmegoldás-csomagot hozzon létre és nyújtson, betöltse a szakpolitika és a gyakorlat 

közötti szakadékot Hajdú-Bihar megyében. 

 

A SinCE-AFC együttműködés egyik fő eredményeként a körforgásos gazdaság, mint a regionális 

fejlesztés egyik kulcsfontosságú témáját beépítésre került Hajdú-Bihar megye 2021-2027-es 

területfejlesztési programjába.  

Az 1. prioritáson belül - Fenntartható környezet - külön intézkedés foglalkozik a körforgásos 

gazdasággal "1.8. intézkedés - A körforgásos gazdaságra való áttérés erősítése, anyagfelhasználás 

csökkentése" néven.  

Külön hangsúlyt kap a mezőgazdaság - a 3. prioritáson belül – “A megye gazdaságának komplex 

fejlesztése”, a 3.8. intézkedés "Versenyképes, innovatív és fenntartható mezőgazdaság". Ennek 

érdekében egyértelműen meghatározásra került, hogy "a fenntarthatóság szempontjából a 

nyersanyagok felhasználása, a termelési folyamatok optimalizálása és a mezőgazdasági 

melléktermékek hasznosítása fontos elemek, és az ezeket a tevékenységeket támogató 

intézkedéseknek kiemelt fejlesztési prioritást kell élvezniük". 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 



 

  
 

 

 

 

 

TERVEZETT TEVÉKENYSÉGEK 

HÁTTÉRINFORMÁCIÓ 

Hajdú-Bihar megye Magyarország egyik vezető mezőgazdasági termelője, a mezőgazdaságból 

származó bruttó hozzáadott értékhez a második legnagyobb mértékben járul hozzá, más 

szempontból a megye gazdasági teljesítményének több mint 10%-át a mezőgazdaság adja. A 

feldolgozóiparra fókuszálva, az élelmiszer-feldolgozó ipar adja a teljes termelés több mint 20%-át, és 

nagy hagyományokkal rendelkezik a régióban. Ezek a tények valóban szükségessé teszik a hulladék és 

a felhasznált anyagok csökkentésére irányuló innovatív megoldások alkalmazását, és általában véve a 

körforgásos gazdaság új megközelítéseinek elsajátítását az agrár-élelmiszeripari ágazatban működő 

kkv-k fenntarthatóbb, de hatékonyabb teljesítménye érdekében. 

A települési szilárd és ipari hulladék mintegy 60%-a hulladéklerakóba kerül. A polgárok egészségének 

és életminőségének megőrzése érdekében elengedhetetlen a keletkező hulladék mennyiségének 

csökkentése és új innovatív megoldások alkalmazása, amelyek nemcsak emberi, hanem gazdasági és 

környezetvédelmi célokat is szolgálnak; az újrafelhasznált vagy újrahasznosított hulladék arányának 

növelése elengedhetetlen. A mezőgazdasági termelésből származó, kevésbé szabályozott 

szennyezések is fontos problémát jelentenek - a megyében napirendre került a hulladéktermelés 

csökkentésének új, innovatív módjainak megtalálása, illetve a jelenlegi megoldások optimalizált 

anyagáramlással történő kiváltása. E kérdésen túl a megye elkötelezetten küzd az 

energiahatékonyság növeléséért, a fenntartható energiafelhasználás mellett. 

 

Az intézkedés Hajdú-Bihar megyében történő megvalósítása potenciális hatással lesz a különböző 

ágazatokra; a körforgásos gazdaság szemléletének az agrár-élelmiszeripari értékláncban történő 

alkalmazásából adódó potenciál megfelelő megtervezése és értelmezése lehetővé teszi a hozzáadott 

érték elérését és létrehozását, egy megerősített és fokozott intézményi és területi kapacitás 

formájában. 

 

A TEVÉKENYSÉG ÁTTEKINTÉSE 

Az intézkedés célja, hogy a megye számára megfelelő módszereket és megoldásokat nyújtson az 

agrár-élelmiszeripari ágazat üzleti szereplőinek támogatására a szakpolitikai eszközök stratégiai 

célkitűzéseinek elérése érdekében. 

Az intézkedésen alapuló, hatékonyabb szakmai koordináció képes lesz erőteljesebb formában 

hozzájárulni egy támogatóbb ökoszisztéma kialakításához a megyében. A tevékenység 

megvalósításával nemcsak egy kiválóan alkalmazható eszköztár, hanem egy megbízhatóbb szakmai 

támogatás és egy szilárd szakértői, gyakorlati szakemberekből és egyéb érdekeltekből álló hálózat is 

egyesítheti erőit a megye agrár-élelmiszeripari ágazatában felhasznált anyagok és keletkező 

hulladékok csökkentése érdekében.  

A cselekvési terv kidolgozása a SinCE-AFC projektben azonosított jó gyakorlatok, az Interreg Europe 

Policy Learning Platform (Szakpolitikai Tudásbázis) Jó gyakorlatok és kiadványok szekciójában 



 

  
 

 

 

 

 

tanulmányozott megoldások és szakpolitikai tájékoztatók, az interregionális workshopok eredményei, 

valamint a partnerség által biztosított tanulmányok és eredmények felhasználására épül. 

 

Az intézkedés végrehajtása várhatóan egy felelősebb agrár-élelmiszeripari közösséget eredményez, 

amelyet Hajdú-Bihar megyében a támogató szakpolitikák erősítenek, és egyre több agrár-

élelmiszeripari szereplő adaptálja a körforgásos gazdaság intézkedéseit, csökkentve mind az 

anyagfelhasználást, mind a keletkező hulladékok mennyiségét. 

 



 

  
 

 

 

 

 

1. Intézkedés - Szakpolitikai Útmutató kidolgozása egy új megyei agrár-

élelmiszeripari melléktermék adatbázis és elektronikus eszköztár 

beépítésével   

 

Az 1. intézkedés célja egy teljesen új Szakpolitikai Útmutató létrehozása. Ez a frissen kidolgozott új 

útmutató hatással lesz a területfejlesztési stratégia megvalósítására, gyakorlati információkat, 

szakmai keretet és alkalmazható eszközöket, megoldásokat nyújtva a vonatkozó prioritások 

intézkedéseinek előkészítéséhez és végrehajtásához. 

 

A Szakpolitikai Útmutatót a tervek szerint 2023. április 30-ig a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés 

jóváhagyja, így a 2021-2027 közötti időszakban a tervezett területfejlesztési intézkedések 

megvalósításában együttműködő valamennyi szereplő számára iránymutatást és egyben eszközt 

nyújthat.  

 

A dokumentum útmutató két fő részt tartalmaz: 

 

1. rész - Az agrár-élelmiszeripari melléktermékek megyei adatbázisa 

2. rész – Elektronikus eszköztár 

 

1. RÉSZ – AGRÁR-ÉLELMISZERIPARI MELLÉKTERMÉKEK MEGYEI ADATBÁZISÁNAK KIALAKÍTÁSA 

 

A Hajdú-Bihar megyében az agrár-élelmiszeripari ágazat értékláncaira vonatkozóan azonosított 

hiányosságokra reflektálva egyértelműen megállapítást nyert, hogy komoly információhiány van az 

üzleti szereplők által előállított anyagfelhasználásról és melléktermék-mennyiségről.  

Az érintettek szélesebb körével megvitatva ezt a kérdést, nyilvánvalóvá vált, hogy egy adatbázis 

jelentős segítséget nyújthat a célok megvalósításához.  

Ez az információhalmaz az értéklánc jövőbeni fejlesztését is szolgálja majd. 

 

Illeszkedés a projekthez 

Az 1. rész az Interreg Europe program szakpolitikai tudásbázisa által közzétett, a körforgásos 

hulladékgazdálkodásról szóló webináriumsorozatban található inspiráció, valamint 1, a SinCE-AFC 

partnerségen kívül, a TRIS projekt jó gyakorlatok adatbázisában az Interreg Europe program 

platformján keresztül azonosított és bemutatott jó gyakorlat alapján készült: 

 

 A Szakpolitikai Tudásbázis által közzétett webinárium-sorozat a körforgásos 

hulladékgazdálkodásról 

 Hulladékcsere-rendszer, TRIS projekt 

 



 

  
 

 

 

 

 

Webinárium-sorozat a körforgásos hulladékgazdálkodásról, Szakpolitikai Tudásbázis - A 

webinárium-sorozat segített azonosítani és felismerni a lehetséges megfelelő megoldásokat, 

amelyekkel támogatni lehet a helyi vállalkozásokat a körforgásos értékláncok létrehozásában. 

Különös figyelmet fordítottunk a körforgásos hulladékgazdálkodás l. sorozatára (A biohulladék 

kihívása), ahol bemutatták a hatékonyabb begyűjtési programok, valamint az eredményes 

tájékoztatás és motiváció szükségességét. 

 

Hulladékcsere-rendszer, TRIS projekt - A spanyol kereskedelmi kamarák létrehoztak egy regionális 

hulladékcsere-rendszert (Bolsa de residuos), amely lehetővé teszi a vállalatok számára, hogy a 

melléktermékként keletkező hulladékot könnyen kicseréljék. 

 

A spanyolországi regionális kereskedelmi kamarák létrehoztak egy "Bolsa de subproductos" vagy 

hulladékcsere-rendszer nevű eszközt, amelyben a vállalatok melléktermékként felajánlhatják 

hulladékukat más vállalatoknak. A piacot nemrégiben kiterjesztették más nem kívánt termékekre, 

például használt gépekre és nyersanyagfeleslegre is.  

 

A hulladékok/ melléktermékek felajánlása/kereslete egy ("szolgáltató" vagy "felhasználó") vállalat 

részéről magánjellegű, és a következő azonosítóval kell azonosítani: 

- Hulladék leírása 

- Termelt mennyiség 

- Összetétel 

- Elérhetőség 



 

  
 

 

 

 

 

- Földrajzi terület 

- Közlekedés 

- Stb. 

 

A Bolsa "passzív eszköznek" minősül: csak a hulladékot termelő vállalatról nyújt információt, anélkül, 

hogy elemezné a hulladékokat, vagy szerepet játszana a cserében. Az ajánlatokat és igényeket a 

kereskedelmi kamarák népszerűsítik, nem vállalva felelősséget a meghirdetett melléktermék kapcsán. 

A csereszolgáltatást ingyenesen kínálják a létrehozott platformokon keresztül. Ezt a csere 

szolgáltatást a Környezetvédelmi Minisztérium és a különböző regionális minisztériumok elismerik és 

elfogadják. 

 

Ezért az előnyök közé tartoznak: 

- Könnyebb hulladékforgalom, kevesebb adminisztratív teherrel. 

- Alacsonyabb kezelési költségek és olcsóbb "nyersanyagok". 

- Az engedélyezett szállítók és hulladékgazdálkodók bevonása (általában mind a kezelésre, 

mind a szállításra szükség van). 

- Regionális szintű információcsere a vállalatok között. 

 

2. RÉSZ - ELEKTRONIKUS ESZKÖZTÁR ÖSSZEÁLLÍTÁSA, MEGYEI FÓKUSZCSOPORT 

TÁMOGATÁSÁVAL 

Figyelembe véve az érdekelt felek több megbeszélését, a vállalatok, kamarák és egyetemi karok 

képviselőivel folytatott informális találkozóknak az eredményeit, egyetértettünk abban, hogy nagy 

szükség van arra, hogy az agrár-élelmiszeripari ágazat világos, jól megalapozott és egyszerű, könnyen 

érthető útmutatást kapjon a körforgásos megoldások szükségességéről és módszereiről.  

A SinCE-AFC együttműködés tanulságait felhasználva, különös tekintettel az élelmiszerekkel 

kapcsolatos hulladékokra, jó esély van arra, hogy ilyen, az agrár-élelmiszeripari vállalkozások zöld 

átmenetéhez hozzájáruló támogató elemeket fogalmazzunk meg. 

A magyar nyelvű útmutatót az interneten szabadon hozzáférhető módon közzétesszük, beleértve a 

SinCE-AFC projekt főbb eredményeit tematikusan felépítve, valamint az Interreg Europe Szakpolitikai 

Tudásbázis által biztosított forrásokon alapuló segédanyagokat és tematikus dokumentumokat. 

 

Ezt a munkát nagymértékben támogatja majd egy fókuszcsoport a felsorolt összes érintett szereplő 

bevonásával (lásd az "Érintettek köre" című részt). A kkv-k, kamarák, gyakorlati szakemberek, 

vállalkozók, gazdálkodók és termelők, hulladékgazdálkodási szakértők, egyetemi szakemberek és 

szakpolitikai döntéshozók képviselőiből álló munkacsoport rendszeres platformként fog működni az 

igények azonosítása és az agrár-élelmiszeripari vállalkozások támogatása érdekében, felhasználva a 

kiválasztott jó gyakorlatokból levont tanulságokat. 



 

  
 

 

 

 

 

 

Illeszkedés a projekthez 

A 2. szakasz a projekt során tanult 3 bevált gyakorlat alapján készült, és nagyban inspirálta a projekt 

végrehajtása során kifejlesztett e-könyv: 

 

 ICESP Olasz körforgásos gazdaság érdekeltek platformja 

 Agrár-élelmiszeripari körforgásos rendszerek: Élelmiszeripari Intézet ökoszisztéma - 

oktatás, közösség, innováció 

 Agrofood BIC 

 Az agrár-élelmiszeripari körforgásos gazdaság e-könyve 

 

 
 

 

Az olasz körforgásos gazdaság érdekképviseleti platformját (ICESP) az ENEA (Új technológiák, energia 

és fenntartható gazdasági fejlődés nemzeti ügynöksége) támogatja, mint tükörkezdeményezést, és 

integrálódik az ECESP-be (Európai körforgásos gazdaság érdekképviseleti platformja). Az ICESP egy 

olyan hálózat, amelynek célja, hogy nemzeti szintű konvergenciát hozzon létre a körforgásos gazdasággal 

kapcsolatos kezdeményezések, tapasztalatok, kritikus pontok és elvárások tekintetében, amelyet 

Olaszországnak kellene képviselnie Európában, előmozdítva a "körforgásos gazdaság olasz módját". 

Az ICESP céljai: a körforgásos gazdaság előmozdítása Olaszországban, az olasz jó gyakorlatok 

feltérképezése, állandó operatív eszköz bevezetése az olasz szereplők közötti ágazatközi párbeszéd 

és szinergiák elősegítése érdekében. 

Az ICESP tagjai a helyi és központi közigazgatás, az oktatási, kutatási és innovációs rendszer, a 

vállalatok és szakmai szövetségek, valamint a civil társadalom képviselői. Valamennyi tag csatlakozik 



 

  
 

 

 

 

 

az ICESP Chartához, amely meghatározza a platform célkitűzéseit, összetételét, érdekeltségi 

területeit és működési eszközeit. 

A platform 7 munkacsoportba szerveződik, amelyek mindegyike a körforgásos gazdasággal 

kapcsolatos kérdésekben speciális szakértelemmel rendelkezik. 

Az ICESP-t jelenleg 94 szervezet alkotja, mint aláíró és 177 szervezet, mint a munkacsoportok szakértői 

résztvevői, amelyek 60%-a vállalat és kereskedelmi szövetség, 20%-a a kutatási és innovációs 

szektorból, 11%-a közintézmény, 9%-a pedig állampolgár és a harmadik szektor része. 

A gyakorlat különösen kiemelt jelentőségű, mivel nem pénzügyi forrásokat igényel, hanem a résztvevő 

szervezetek emberi erőforrásait. 

 

Agrár-élelmiszeripari körforgásos rendszerek: az FFI ökoszisztéma - Oktatás, közösség és innováció: a 

regeneratív agrár-élelmiszeripari rendszerek szövésének három összetevője. 

 

Az új, regeneratív agrár-élelmiszeripari rendszermodellek megvalósítása érdekében a Jövő Élelmiszer 

Intézet - Future Food Institute (FFI) a globális élelmiszer-ökoszisztéma pontjainak összekapcsolásával 

működik. Első pillérén, az oktatáson keresztül hozzájárul a tudatosság növeléséhez és egy új 

gondolkodásmód kialakításához különböző szinteken: középiskolás és középiskolás diákok 

(ConviviumLab, KidsLab K12), élelmiszeripari szereplők és a mai világpolgárok (Food Innovation 

Program, Boot Camp on Smart Kitchens); a globális társadalom (Research Initiative on Food 

Loss&Waste). 

 

Az Intézet az élő laboratóriumokban kifejlesztett eseményeken és hackathonokon keresztül inspirálja, 

összekapcsolja és inspirálja a globális közösséget a közös cselekvésre (Waste2Value Hackathon, Hack 

Waste Rome, Hack for SDGs, Chockothon, Voices of Food Systems Live Marathon, Food for Earth Day 

esemény, Zero Waste Global Convivium digitális esemény). 

 

Az FFI harmadik pillére, az innováció révén hozzájárul a több vállalatot érintő kihívások megoldásának 

megtalálásához kutatás, új termékfejlesztés, gyors prototípus-fejlesztés, tesztelés és validálás révén 

(Waste2Value, SmartRipe, The Wise Kitchen, FoodAlchemist Team, fermentációs bár).  

 

Agrofood BIC - Üzleti Innovációs Központ, amely a projektben részt vevő vállalatok kutatás-

fejlesztésének javítása révén innovatív, fenntartható ötleteket kutat fel.  

 

Az Agrofood Üzleti Innovációs Központ jövőképe az innovatív ökoszisztémák inspirálása és az agrár-

élelmiszeripari értéklánc jövőjének megtervezése, szinergiában együttműködve más partnerekkel, 

hogy olyan megoldásokat találjanak, amelyek megfelelnek a folyamatosan változó társadalom 

igényeinek. Az Agrofood BIC az élelmiszer- és italipari, valamint az agráripari ágazatban működő 

ígéretes start-up vállalkozások gyorsítója, amely képes az innovatív ötleteket konkrét vállalkozói 

kezdeményezésekké alakítani, megfelelő operatív és stratégiai támogatással. A közös cél egy olyan 

ígéretes és innovatív start-up vállalkozásokból álló „gyorsító” létrehozása, amelyek kiválasztott 

fókuszterületekre - többek között a fenntarthatóságra és a körforgásos gazdaságra - szakosodtak. 

 



 

  
 

 

 

 

 

Az induló vállalkozásokat célzott tanácsadással és speciális eszközökkel kísérik végig növekedési útjukon, 

hogy megkönnyítsék a piacra lépést és lebontsák a piacra lépésük kezdeti akadályait. Az Agrofood BIC 

projekt partnerei valódi ökoszisztémát hoztak létre az induló vállalkozások számára, gyárakat, kísérleti 

rendszereket, kutatási és fejlesztési támogatást, valamint az élelmiszer-előállítási láncban működő 

kapcsolati hálóhoz való hozzáférést biztosítva, ami döntően növeli az új vállalkozók sikerének esélyeit. 

 

Az Agrofood BIC S.r.l. 6 cég közös kezdeményezésének eredménye: Granarolo, Gellify, Camst, 

Conserve Italia, Cuniola (IMA Group) és Eurovo. A projektben 3 közintézmény is részt vett: Bolognai 

Egyetem, Enea - Új Technológiák, Energia és Fenntartható Gazdasági Fejlődés Nemzeti Ügynöksége 

és az ART-ER regionális fejlesztési ügynökség. 

 

E-Könyv - E tanulmány fő célja, hogy áttekintést nyújtson a körforgásos gazdaságról, felvázolja az 

európai szabályozási keretet, elemezze az átmenet útját, és bemutassa az összegyűjtött regionális 

szintű jó gyakorlatokat. Az első rész a koncepciót és annak korlátait bemutató elméleti 

szempontokkal, valamint az agrár-élelmiszeripari ágazat összefüggéseivel foglalkozik; a második rész 

a szabályozási keretet és a közelmúltbeli fejleményeket mutatja be az EU-ban; a harmadik rész a 

közelmúltbeli kutatásokat tekinti át az átmenetet ösztönző (vagy akadályozó) tényezők azonosítása 

és bemutatása érdekében. Kifejti továbbá a projektpartnerek által hét országban végzett felmérés 

eredményeit; a negyedik szakasz elsősorban a körforgásos gazdaságban elért eredmények nyomon 

követését célozza az EU-ban az agrár-élelmiszeripari ágazatban történő elmélyülésben, míg a 

következő szakasz az egyes országokban összegyűjtött bevált gyakorlatok rendszerezését mutatja 

be. Végül az utolsó szakasz röviden összefoglalja és szakpolitikai ajánlásokkal zárja a munkát. 

 

Amint azt az e-könyvben jeleztük: "miközben a résztvevő partnerek és régiók megértették a 

körforgásos gazdaság fogalmát, a körforgásos gazdasággal kapcsolatos gyakorlatokról csak nagyon 

korlátozott ismeretek vagy tapasztalatok állnak rendelkezésre. Ez azt jelzi, hogy a partnerrégiókban 

jelentős szakadék tátong a szakpolitika és a gyakorlat között, és ebből következően kihívást jelent a 

szakpolitikák és a kapcsolódó lehetőségek átültetése a vállalkozások igényeibe. A partnerrégiókon 

belüli tudatosság és megértés hiánya arra utal, hogy ezt az alapvető kihívást már korai szakaszban 

kezelni kell, és a partnerek cselekvési terveinek lényeges részét kell képeznie. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

 

ÉRINTETTEK KÖRE 

 regionális és helyi kormányzati szereplők 

 Hajdú-Bihar megyében a nagyüzemi agrár-élelmiszeripari vállalkozások által érintett 

önkormányzatok 

 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése 

 az agrár-élelmiszeripari ágazat vállalkozói és vállalkozásai - a tevékenységek célcsoportja 

 az agrár-élelmiszeripari ágazatban tevékenykedő kkv-k és vállalkozók 

 gazdálkodói szövetségek 

 vendéglátás szereplői 

 a meglévő jó gyakorlatok tulajdonosai országos szinten 

 az agrár-élelmiszeripari szereplőket képviselő és támogató kamarák  

 Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Hajdú-Bihar Megyei Igazgatósága 

 Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 

 tudásbázis a körforgásos gazdaság ökoszisztémájának fejlesztéséhez   

 Debreceni Egyetem 

 civil szervezetek (a hulladékmentesség/körforgásos gazdaság területén 

tevékenykedők) 

 meglévő kezdeményezések képviselői, jó gyakorlatok tulajdonosai 

 körforgásos gazdasággal foglalkozó szakértők és tapasztalatot szolgáltató szervek  

 nemzeti szövetségek

ÜTEMEZÉS 

 2022. április – 2023. május 

 

 

 

TEVÉKENYSÉGEK 

A1.1     A szakpolitikai útmutató szerkezetének és tartalmának kialakítása  

A1.2 Ötletbörze műhelytalálkozó szervezése valamennyi érintett fél bevonásával a körforgásos 

gazdasággal foglalkozó agrár-élelmiszeripari fókuszcsoporton keresztül a szakpolitikai útmutató 

tervezetének elkészítése érdekében.   

A1.3   Adat- és információgyűjtés az agrár-élelmiszeripari melléktermékek megyei adatbázisának 

létrehozása érdekében.  

A1.4   Az elektronikus útmutató tartalmának kidolgozása 

A1.5   A szakpolitikai útmutató összeállítása, amely mindkét részt integrálja. 

A1.6 A szakpolitikai útmutató jóváhagyása a közgyűlés által 



 

  
 

 

 

 

 

VÁRHATÓ KÖLTSÉGEK 

 Az adatbázis kialakításán dolgozó munkatársak személyi költségei - 9 200 EUR 

 2 fókuszcsoport szervezési költsége (2022. július és 2023. január): 1 100 EUR 

 Az inputanyagok fordítási költsége - 1 500 EUR 

 Az online adatbázis domain- és webes tárolási díja - 1 500 EUR 

 

FINANSZÍROZÁS 

 Regionális közfinanszírozás saját intézményi finanszírozáson keresztül 

 A nemzeti operatív programok lehetséges új, régióhoz és témához kapcsolódó pályázati 

felhívásai kormányzati források felhasználásával 

 

MONITORING ÉS VÁRHATÓ EREDMÉNYEK 

Az 1. intézkedés tevékenységeinek végrehajtása, beleértve két egymást erősítő szakmai részanyagot, 

erőteljesen támogatja a regionális körforgásos gazdaság értékláncának létrehozását az agrár-

élelmiszeripari ágazatban.  

A melléktermékek ilyen adatbázisának alkalmazása és a melléktermékek potenciális felhasználóival 

való jövőbeli összekapcsolása egyedülálló megoldást fog létrehozni, amelyet később szélesebb 

körben is meg lehet osztani.  

 

Az új és jobb kapacitások és ismeretek, valamint a melléktermékeket előállító és felhasználó szereplők 

közötti kapcsolatok megerősítik az értékláncot. 

 

Az 1. intézkedés célja a körforgásos gazdaság előmozdítása, a bevált gyakorlatok széles körének 

megosztása és az ágazatközi párbeszédet elősegítő támogató eszköz bevezetése.  

Egy strukturált, széles körben hozzáférhető "információs csomópont" biztosítása virtuális útmutató 

formájában, elérhetőségekkel, külön-külön alkalmazható - esetenként egyszerű - megoldásokat 

tartalmazó elérhetőségekkel elengedhetetlen ahhoz, hogy a megyében a körforgásos szemlélet 

bevezetése tekintetében támogatóbb ökoszisztéma jöjjön létre, valamint erősítse az agrár-

élelmiszeripari láncban működő számos szereplő tudatosságát és magatartásának befolyásolását. Az 

ágazatközi fókuszcsoport támogatása a megye agrár-élelmiszeripari értékláncában a körforgásos 

gazdaság első hálózatát jelenti, így ez alapul szolgálhat a jövőbeni oktatási, közösségi és innovációs 

központok létrehozásához.  

 

A Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat figyelemmel kíséri az intézkedés végrehajtását, hogy lássa az 

előrehaladást és meghatározza az együttműködés hatását.  

 

A partnerek az cselekvési terv megvalósítási szakaszában folytatják a kölcsönös tanulási folyamatot. 

Az "exportáló" és az "importáló" régiók folyamatos kapcsolatban lesznek a meghatározott 

intézkedés sikeres végrehajtása és a kiválasztott tanulságok más régiók kontextusára való adaptálása 

érdekében. 



 

  
 

 

 

 

 

 

A tervek szerint a következő mutatókat fogják alkalmazni a cselekvésen belüli egyes tevékenységek 

sikerének mérésére: 

 

Tevékenység Indikátor 
Tervezett 
érték 

A1.1 A Szakpolitikai Útmutató struktúra tervezetének száma 1 

A1.2 Az ötletbörzén/fókuszcsoportban részt vevők száma 20 

A1.3 Az agrár-élelmiszeripari melléktermékek megyei adatbázisainak száma 1 

A1.4 A kidolgozott elektronikus iránymutatás száma 1 

A1.5 Az összeállított Szakpolitikai Útmutató száma 1 

A1.6 A hivatalosan jóváhagyott Szakpolitikai Útmutató száma 1 

 

 



 

  
 

 

 

 

 

A PROJEKTRŐL  

A SinCE-AFC célja, hogy a megfelelő irányítási és pénzügyi horizontális mechanizmusok előmozdítása révén 

bevonja az agrár-élelmiszeripari lánc kis- és középvállalkozásait a körforgásos gazdaságba. A termelés, a 

feldolgozás, a csomagolás, a forgalmazás és a végső fogyasztás terén elkötelezett valamennyi agrár-

élelmiszeripari szereplőnek összehangoltan kell működnie a körforgásos gazdasághoz való jobb alkalmazkodás 

érdekében. 

 

Ezt a célt a 7 uniós ország 7 régióját képviselő 9 partner intenzív együttműködése és régióközi 

tapasztalatcseréje révén érték el. A partnerség feladatai középpontjában a hatékony gyakorlatok vizsgálata állt 

- interregionális tematikus tapasztalatcserék, tanulmányutak, importműhelyek, érdekelt felek találkozói és 

konzultációs folyamatok révén -, hogy miként lehet javítani a vonatkozó szakpolitikai eszközöket annak 

érdekében, hogy a vállalkozásokat, termelőket a körforgásos gazdaságba való belépésben támogassák. Az 

alapvető eredmények egy közös tanulmányban kerültek bemutatásra, amely tükrözi a kapcsolódó szabályozási 

keretet és a regionális és uniós szintű bevált gyakorlatokat. 

 

A projekt elősegíti az innovációt, a tudás megszerzését és szoros együttműködést alakított ki az Interreg 

Europe szakpolitikai tudásbázisával, valamint a körforgásos gazdaság európai érdekképviseleti platformjával és 

a RIS3 platformcsoporttal. 

 

 

PARTNERSÉG 
 

 ANATOLIKI SA – Kelet-Thessaloniki Helyi 
Hatóságainak Fejlesztési Ügynöksége (GR) 

 Közép-Macedóniai Régió Regionális Fejlesztési 
Alap (GR) 

 Bologna Város (IT) 
 Bolognai Egyetem (IT) 
 Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat (HU) 
 Donegal Megyei Tanács (IE) 
 Wielkopolska Régió (PL) 
 Dél-Munténia Regionális Fejlesztési Ügynökség 

(RO) 
 Devnya Önkormányzat (BG) 

A projektet az Európai Unió Európai Regionális Fejlesztési Alapja (ERFA) és Magyarország kormánya 

társfinanszírozta, és az INTERREG EUROPE program tette lehetővé. 

 

A SinCE-AFC projektről további információkért kérjük, látogasson el a következő weboldalra: 

http://www.interregeurope.eu/since-afc

http://www.interregeurope.eu/since-afc

