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Erőforrás hatékonyság a hazai építőiparban 
„Jó gyakorlatok a körforgásos gazdaság és az ökoinnováció terén” 

Időpont: 2018. április 13. 
Helyszín: HUNGEXPO „A” pavilon II. galéria 

(1101 Budapest, Albertirsai út 10.) 

KÖSZÖNTŐ 
Balázs Katalin, Geonardo Kft. 
 
Tisztelt Ügyvezető Helyettes Úr! 
Tisztelt Előadóink, tisztelt Szakmai támogatóink, tisztelt Szervezők! 
Kedves Vendégeink, Hölgyeim és Uraim! 
 

Tisztelettel köszönöm az Erőforrás hatékonyság a hazai építőipartban konferencia minden résztvevőjét.  

Balázs Katalin vagyok a Geonardo Kft projekt menedzsere. Cégünk az energia, környezetvédelem és 
fenntartható fejlődés területein aktív innovációs technológiai cég, amely kutatási-, innovációs-, tanácsadási 
szolgáltatásokat és megoldásokat kínál a megújuló energia, erőforrás hatékonyság, természeti erőforrások 
és klímaváltozáshoz kapcsolódó tématerületeken, ideértve – többek között – az energia hatékonyság, 
épület energetika és körforgásos gazdaság témákat, amelyekhez kapcsolódó projektjeinkről a háttérben 
elhelyezett posztereken, szóróanyagokon találhatnak több információt. 

Küldetésünk, hogy az érintettekkel együtt alakítsunk ki, osszunk meg és terjesszünk tudást ezekről a 
rendszerekről. 

Éppen ezért nagy örömünkre szolgál, hogy a mai konferencia társrendezőjeként a FISSAC Horizont 2020 
projekt keretében útjára indíthatjuk azt a fórum sorozatot, amelynek célja, hogy párbeszédet indítson az 
építő- és bontóipari szereplők, jogszabály alkotók, és a tudományos élet szereplői körében. Célunk, hogy az 
építő és bontóipari ágazatokat érintő összetett kihívások jobb megértését, és az arra adott válaszok 
könnyebb meghozatalát közös gondolkodással segítsük elő. 

Mit jelent a hulladék hierarchia? Mit jelent az ipari szimbiózis? Mit jelent a zöldgazdaságra, körforgásos 
gazdaságra való áttérés a hazai építőipari szereplők számára? Hogyan készülhetnek fel erre Önök? 

Fórumsorozatunkkal ilyen és hasonló kérdésekre szeretnénk megtalálni a választ Önökkel. 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Ehhez a folyamathoz szeretném meghívni Önöket közös gondolkodásra. 

A mai alkalommal, e nagyobb lélegzetű rendezvény keretében gondolatébresztő előadásokkal szeretnénk 
elindítani ezt a folyamatot, következő fórumainkon pedig fókuszáltabb témákban kiscsoportos 
beszélgetések formájában szeretnénk lehetőséget biztosítani az eszmecserére Önök: az ipar, a jogalkotók, 
az oktatás és tudományos élet szereplői számára. 

Vegyenek részt Önök is a FISSAC hazai fórumán! 

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Azt kívánom Önöknek, hogy fel tudjanak készülni az Európai Unió körforgásos gazdaságra történő 
áttéréséhez. Bízom benne, hogy e felkészüléshez fórumsorozatunk is hozzásegítheti Önöket. 

Ezzel a gondolattal kívánok Önöknek és mindannyiunknak hasznos és jövőbe mutató, eredményes 
fórumsorozatot és mai szakmai napot. 

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! 


