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A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 4. alkalommal rendezi 
meg az ÖKOINDUSTRIA–Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és 

Megújuló Energiaforrások Szakkiállítást. 
 

A Szakkiállítás Időpontja: 2015. október 14-16. 
Helyszín: Millenáris (1024 Budapest, Kis Rókus u. 16–20.) 

 
A 2009-ben megkezdett kiállítás sorozat időszakában a magyar gazdaság 2014. évben 

produkálta a legnagyobb GDP növekedést 3,6 %-kal. A 2014. évi gazdasági 

teljesítményváltozással az uniós rangsor élmezőnyében helyezkedünk el. A régiós versenytársak 

mindegyikében nőtt a GDP volumene. A nemzetgazdasági ágak döntő többségében nőtt a 

beruházások volumene 2014-ben (KSH).  

A környezetipar fel van készülve arra, hogy a termelő iparágak 

növekedéséből adódó környezeti kihívásokra megfeleljen. Az 

ÖKOINDUSTRIA 2015 Kiállítás Közép-és Kelet Európa jelentős 

környezetipari szakkiállítása színes szakmai tartalommal 

nemzetközi kapcsolatépítési lehetősségekkel, amely kivételes 

alkalom az innovatív környezetvédelmi technológiák és 

szolgáltatások bemutatására, továbbá fórumot biztosít az információcserére, technológia 

transzferre, és szakmai együttműködésekre, hogy a kínálat és a kereslet találkozhasson.  

 
Fővédnök: Dr. Szabó László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium miniszterhelyettese.  
 
A kiállításról folyamatosan frissülő információkat talál az ÖKOINDUSTRIA 2015 honlapján. A 
stand terveket április végére készítjük el. Előző, ÖKOINDUSTRIA 2013 kiállításon 105 kiállító 
mutatta be termékeit és szolgáltatásait 5600 látogató számára. Olvassa el a 2013. évi 
ÖKOINDUSTRIA összefoglalóját.  
 
2015-ben is számítunk megtisztelő részvételére! 
 

 Partnereink  
 

Kiemelt médiatámogató 

 

Szakmai partnerek Médiapartnerek 
  

http://okoindustria.hu/
http://www.okoindustria.hu/okoindustria-2013
http://www.enterpriseeurope.hu/
http://www.zipmagazin.hu/
http://www.innovacio.hu
http://www.kovet.hu
http://www.piacesprofit.hu
http://www.energiaoldal.hu/
http://www.maszesz.hu
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Médiapartnerek      

Részletes információk az ÖKOINDUSTRIA 2015 szolgáltatásairól 
 

 
 

 
 

Az ÖKOINDUSTRIA 2015 Szakkiállítás tervezett kísérő konferenciái a környezetvédelem 
széles körét érintik. Az alábbi témák és konferenciák változhatnak.  

 Zöld ipar, zöld szervezetek: 
- Zöld szervezetek – zöld üzletek: Transzatlanti kereskedelem vámok kérdése a 

környezetvédelmi szempontból használatos termékeken, dugódíj, stb.  
 Hulladék:  

- ISWA magyar tagozat – Közszolgáltatói konferencia  
- Green Pack meeting  
- Kármentesítés Munkacsoport – oktatás  

 Vízkezelés:  
- ESZKE Munkacsoport (Egyedi Szennyvízkezelés) 
- VIKI (Víz Keretirányelv Munkacsoport konferencia 

 Környezetvédelmi technológiák, innováció:  
- FM Konferencia  

 Nemzetközi együttműködés:  
- Enterprise Europe Network konferencia és B2B rendezvény 

Konferenciák ÖKO-Kávézó 

ÖKOINDUSTRIA 
NAGYDÍJ  

Berendezések 
ingyenes 
hirdetés 

Tárgyalás 
szervezés 

KIÁLLÍTÓKNAK 

KIÁLLÍTÓKNAK és LÁTOGATÓKNAK  
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Ismét meghirdetjük innovatív megjelenési lehetőségként az ÖKOKÁVÉZÓT a IV. 

ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, 

Energiahatékonysági és Megújuló Energiák Szakkiállításon. 

A KSZGYSZ stand területét kibővítjük, kb. 20- 30 fő számára 

asztalokat helyezünk el, abból a célból, hogy új közösségi 

tér, az ÖKOKÁVÉZÓ a kiállítás időtartama alatt 

létrejöhessen. Az ÖKOKÁVÉZÓ teret ad 

cégbemutatkozásoknak, pódiumbeszélgetéseknek, 

filmvetítéseknek, kényelmes kávézásnak. A kávézó naponta a tervek szerint 11.00-

16.00–ig tart nyitva. A Fairtrade kávé, kávékülönlegességek és az ásványvíz, ill. szörpök 

az ÖKOKÁVÉZÓ-ban ingyenesek. Az ÖKOKÁVÉZÓ-ban a kiállítók tarthatnak 

bemutatkozó előadásokat és további színes program sorra kerül majd sor. Jelentkezni a 

jelentkezési lap beküldésével lehet.  

 20 perces előadás megtartása kiállítóknak: 30.000 HUF + Áfa  

 20 perces előadás megtartása nem kiállítóknak: 50.000 HUF + Áfa 

Jelentkezési határidő: 2015. október  

 

 
 

A IV. ÖKOINDUSTRIA Környezetipari Szakkiállításon kiemelt figyelemmel és különleges 

ajánlattal jelentkezünk a környezetvédelmi berendezéseket, gépeket környezetbarát 

autókat bemutató kiállítók felé. Szeretnénk, ha a kiállítás a legteljesebb körben 

bemutatná a környezetvédelmi ipar eredményeit. Azok a kiállítók, akik 2 m2-nél 

nagyobb berendezést elhelyeznek a standjukon, ingyenesen megjelentethetnek egy fél 

oldalas összeállítást a berendezésről, magukról az ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi 

Szakkiállítás katalógusában. Az összeállítást az ÖKOINDUSTRIA weboldalra is feltesszük.  

A jelentkezéshez egy fényképet és rövid leírást kérünk a kiállítandó berendezésről.  

Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 30. 
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Annak érdekében, hogy az ÖKOINDUSTRIA Szakkiállításon kiállító cégek standja még 
látogatottabb legyen, új lehetőséget ajánlunk, kiállítóinknak tárgyaló partnereket 
szervezünk.  

 

A szolgáltatás keretében a KSZGYSZ vállalja, hogy a megrendelő által megjelölt 
szakterületről, állami szervezettől tárgyaló partnereket szervez az ÖKOINDUSTRIA 
szakkiállításra, az alábbiak szerint  

 1-5 tárgyalás megszervezése 20.000 Ft+ Áfa  

 6-10 tárgyalás megszervezése 40.000 Ft+ Áfa  

 11-15 partner megszervezése 60.000 Ft +Áfa.  

Egyedi kérések esetén további információ: kszgysz@kszgysz.hu  

A jelentkezőknek az alábbi jelentkezési lapot kell kitölteni. Jelentkezés után a tárgyaló 
partnerekkel kapcsolatos igényeket pontosítjuk.  

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 15. 

 

Az ÖKOINDUSTRIA NAGYDÍJ kiírás célja, olyan korszerű, innovatív 
gyártástechnológiával készült termék, vagy a fenntarthatóság elveinek megfelelő 
szolgáltatás elismerése, amelyek nagymértékű környezetterhelés csökkentését 
eredményezik, szennyezés megelőző innovációk. 
Pályázatot az ÖKOINDUSTRIA Kiállítás kiállítói nyújthatják be. Az ÖKOINDUSTRIA 
NAGYDÍJAT két kategóriában hirdetjük meg:  
Termék: Az új gyártástechnológia eddig hagyományos technológiával előállított, 
nagytömegben használt hétköznapi igényeket kielégítő terméket állít elő, bizonyítottan 
hulladékszegény, kibocsátásmentes technológiával, vizsgálva a termék teljes 
életciklusát. A kibocsátások tekintetében legyen összehasonlítható a korábbi, 
hagyományos gyártástechnológia és az innovatív gyártási folyamat.  
Szolgáltatás: Az innovatív, környezetkímélő szolgáltatás alkalmazásával kimutatható 
módon csökken a környezetbe kibocsátott káros anyag mennyisége.  
A pályázatokat szakmai zsűri bírálja el.  
Az ÖKOINDUSTRIA Nagydíj átadására 2015. október 14-én, az ÖKOINDUSTRIA 
Nemzetközi Környezetipari Szakkiállítás megnyitóján kerül sor Budapesten, a 
Millenáris B Csarnokban. 
 
 A pályázatokat 2015. augusztus 30-ig várjuk a KSZGYSZ elérhetőségein. 

mailto:kszgysz@kszgysz.hu
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Határidők 
 

 

 

 

 
 
További információ:  
 
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 
1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A. 
Tel.: +36 1 350 7274, Fax: +36 1 336 0393 
E-mail: kszgysz@kszgysz.hu, okoindustria@kszgysz.hu  
Web: www.okoindustria.hu; www.kszgysz.hu  
 

Július 31. Kiállítók bejelentkezése  

Augusztus 30.  Berendezések hirdetése 

Augusztus 
30. 

ÖKOINDUSTRIA Nagydíj 
jelentkezés  

Szeptember 
15.  

Tárgyalás szervezés 

Október  
ÖKO-Kávézóban előadás 

megtartása 

mailto:kszgysz@kszgysz.hu
mailto:okoindustria@kszgysz.hu
http://www.kszgysz.hu/

