
Meghívó és Program
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Papírgyűjtési  
Stratégiák

2014. július 9. Szerda 
Nyugat-magyarországi  Egyetem,  Sopron, Magyarország

Közös célunk: A visszaforgatható papír minőségének javítása. A tuda-
tosság növelése,  megfelelő eszközök biztosítása a papír alapú termékek 
visszaforgathatóságának és visszagyűjtésének javítása érdekében a közép-
európai régióban. Így a papíripart megfelelő minőségű papíripari nyers-
anyaggal kell ellátni a környezet lehető legkevesebb terhelésével.                                                                                      

EcoPaperLoop
A papír visszaforgatás minőségének a javítása.

•Laboratóriumi eljárást fejlesztettünk ki a papír alapú cso-
magolóanyagok  visszaforgathatóságának  meghatározásá-
ra. Részletek az EcoPaperLoop honlapján.

•Kidolgozunk egy célparamétereket tartalmazó táblázatot 
a visszaforgathatóság értékelésére.

•Összeállítunk egy adatbázist ami lehetővé teszi a vissza-
forgatásra szánt papírok minőségének összehasonlítását 
a különböző régiókban.

•Elvégezzük különböző nyomdai és csomagoló termékek 
életciklus analízisét (LCA) és a kapott eredményeket köz-
readjuk.

•Megfelelő szoftverek alkalmazásával  variálhatóvá és al-
kalmazhatóvá tesszük az életciklus analízist.

•Áttekintjük a vonatkozó regionális és helyi irányelveket és 
a törvényi hátteret.

•Kidolgozunk egy menetrendet a projekt  eredményeinek fo-
ganatosítására a  visszaforgatható papír minőségjavítása 
stratégiájában és törvényi szabályozásában.

Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem 
Ligneum Látogatási Központ

Sopron könnyen elérhető vonattal  
illetve mini busszal a Bécsi repülőtérről.

A tanácskozáson a szinkrontolmácsolás  
biztosított.

Díjmentes regisztráció az EcoPaperLoop  
honlapján: www.ecopaperloop.eu/sopron

Jöjjön egy nappal korábban és vegyen  
részt egy közös borkóstolóval egybekötött 
magyar vacsorán. 



  Program

09:00–10:00 Regisztrácó és kávé
 
10:00–10:10 Köszöntő  
  Alpár Tibor, Nyugat-magyarországi Egyetem Faipari kar dékán  
  Elegir Graziano, Projekt vezető,  EcoPaperLoop, Olaszország 
  Lele István, Papíripari Kutató Intézet, Nyugat-magyarországi Egyetem

10:10–10:40 Papír gyűjtési követelmények a Hamburger Hungaria Kft-ben
  Bencs Attila, Hamburger Hungaria Kft. Magyarország                                                                                                                                   

10:40–11:10 Az Országos Hulladékgazdálkodási Ügynökség (OHÜ)  
  Nonprofit Kft. papírhulladékkal kapcsolatos tevékenysége
  Vámosi Oszkár, Hulladékgazdálkodási Ügynökség, Magyarország

11:10–11:40 A begyűjtési rendszerek s egyéb tényezők hatása  
  a papír visszaforgatás növelésére Európában 
  Reichenbach Jan, INTECUS GmbH, Drezda, Németország

11:40–13:00 Ebéd a Nyugat étteremben az Egyetem területén

13:00–13:30 A visszaforgatható papír begyűjtési rendszerei a Cseh Köztársaságban
  Grolmus Lukáš, EKO-KOM, Cseh Köztársaság

13:30–14:00 Különböző begyűjtési rendszerek Sopronban
  Kosztka László, Sopron és Környéke Hulladék Kezelési Rendszer, 
  Magyarország

14:00–16:00 Világ Kávéház (ötletroham szekció) kávészünettel egybe kötve
	 	 •	Begyűjtési	rendszer	és	a	visszaforgatható	papír	minősége
	 	 •	A	visszaforgatásra	szánt	papír	minőségének	kommunikációja
	 	 •	Törvénykezési	vonatkozások

16:00–16:30 Papír és karton gyűjtés és visszaforgatás a Kepteni  
  Hulladékgazdálkodási Szövetségben
  Lumer Karl-Heinz, Kepteni Hulladékgazdálkodási Szövetség, 
  Németország

16:30–16:50 A Világ Kávéház összefoglalása, a tanácskozás konklúziói 
  Levezető elnök: Prof. Grossmann Harald,
  Drezdai Műszaki Egyetem, Németország 

16:50–17:00 Záró megjegyzések, megfontolandó gondolatok
  Elegir Graziano, Project Leader EcoPaperLoop, Italy

   Díjmentes regisztráció az EcoPaperLoop honlapján: 
  www.ecopaperloop.eu/sopron

Ez projekt a CENTRAL EUROPA program keretében kerül megvalósításra az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával Grant No. 4CE555P3.

További információk: info@ecopaperloop.eu – internet: www.ecopaperloop.eu 

EcoPaperLoop Partners


