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klímaalkalmazkodás



A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 1992 
decemberében alakult szakmai érdekképviselet, közhasznú szervezet. 
Jelenleg 230 tagvállalatunk van, amelyek a hazai környezetvédelmi ipar, a magyar gazdasági élet jelentős szereplői. 
A Szövetség tag jai tevékenységük során figyelembe veszik és érvényesítik a környezet- és természetvédelem helyi, 
regionális és globális céljait, elveit és prioritásait. Elősegítik a biológiai sokféleség megőrzését, a klímapolitika célok 
elérését, a természeti erőforrások megóvását, a körforgásos gazdaság, az anyag- és energia-takarékosság és 
-hatékonyság megvalósítását, a hulladékhierarchia érvényesülését, az élhető környezet fenntartható kialakítását.
Hazai és nemzetközi szinten – különös tekintettel a Kárpát-medencére, a Duna-vízgyűjtőre, a V4 együttműködésre
– segítjük a környezetvédelmi folyamatok és tevékenységek fejlesztését.

ÉRDEKKÉPVISELET
A Szövetség szakmai érdekképviseleti tevékenysége során elismert szakmai partnere a hazai jogszabályelőkészítő 
testületeknek, a tagság konkrét kérésére jogértelmezéseket, 
állásfoglalásokat kérünk.

ZÖLDIPARI FÓKUSZPONT
A környezetvédelmi ipar szereplői tevékenységükkel 
közvetlenül hozzájárulnak az állampolgári alapjogok 
egyikének, az egészséges környezetnek a biztosításához, 
de szélesebb értelemben az ENSZ és a nemzeti 
fenntarthatósági célok eléréséhez is. Tag jaink nemcsak 
vállalkozói tevékenységet végeznek, hanem a fentiek 
érdekében közfeladatokat is ellátnak. Ez a társadalmi 
hozzáadott érték megkülönbözteti őket az egyéb 
gazdasági ágazatokban működő vállalkozásoktól, hiszen 
a környezetvédelmi ipar szereplői feladataikat fokozott 
társadalmi felelősséggel, széles szakmai tudással, 
innovatív megoldások megvalósításával, munkahelyek 
megteremtésével végzik. Közös tevékenységünk 
hozzájárul a fenntarthatósághoz, a hazai zöld ipar, zöld 
gazdaság megteremtéséhez, a körforgásos gazdaság 
koncepció megvalósításához.
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230 
TAGVÁLLALAT

59.631FŐ

934 770 455 708 Ft  

A Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók 
Szövetsége Magyarország legnagyobb 
taglétszámú környezetvédelmi szervezete.

KSZGYSZ tagvállalatainál 
foglalkoztatottak létszáma (2018)

KSZGYSZ tagvállatainak éves árbevétele (2018)

MUNKACSOPORTJAINK
A Szövetség tematikus munkacsoportokat működtet tagvállalatai képviselőinek részvételével az ágazat, valamint 
tagvállalatok minél hatékonyabb működése érdekében. 
Munkacsoportjaink: Környezetvédelmi kommunikáció és információtechnológia (szemléletformálás és edukáció), 
Hulladékelhagyás megelőzése, Mérés-mintavétel, Kármentesítés és kárelhárítás, Hulladék megelőzés és kezelés, 
Vízgazdálkodás és vízvédelem, Innováció

PROJEKTMENEDZSMENT
A Szövetség megbízható tudományos, szakmai háttere vonzó hazai és nemzetközi projektek számára, 
így több jelentős EU-s és hazai pályázatban partnerként veszünk részt. 
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TÁRSADALMI KAPCSOLATOK 
A Szövetség széleskörű társadalmi kapcsolatrendszere lehetővé teszi az államigazgatási szervezetekkel, a szakmai 
szervezetekkel, oktatási intézményekkel és a civil szervezetekkel való korrekt együttműködést, amelynek révén 
képviseli a tagcégek érdekeit, egyúttal további szakmai kapcsolatokat teremt.

 SZAKMAI RENDEZVÉNYEK, KONFERENCIÁK, KIÁLLÍTÁSOK 
• A KSZGYSZ rendszeresen rendez konferenciákat a hulladékgazdálkodás, a szemléletformálás, a kármentesítés,
a környezetvédelmi mérés és mintavétel, a levegőtisztaság-védelem, a szennyvíziszap-kezelés, a szennyvízkezelés
témakörök aktuális kérdéseiről.

• Az ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiahatékonysági és Megújuló Energia Szakkiállítást
hagyományosan kétévente rendezi meg a Szövetség.
A 6.  ÖKOINDUSTRIA Szakkiállításra 2020 áprilisában kerül sor Budapesten.

• Országos Környezetvédelmi Találkozót szervezünk minden év februárjában, ahol a környezetvédelem, környezetipar
elismert képviselői, állami közszereplők, a diplomáciai képviseletek vezetői és tagvállalatok vesznek részt.
A nagy múltú, színvonalas eseményen kerül átadásra Szövetség által alapított „A környezet védelméért” díj
magánszemély- és vállalkozás kategóriában.

• Környezetipari Évkönyvet jelentetünk meg – online formában – amely a hazai környezet- és természetvédelem,
környezetipar közkedvelt almanachja (Környezetipari Évkönyv: evkonyv.kszgysz.hu)

A KSZGYSZ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAI
A Szövetség - annak érdekében, hogy tag jaink számára biztosítsuk a széles spektrumú nemzetközi szakmai 
testületekben EU szervezeti képviseletet, a KSZGYSZ tag ja a következő nemzetközi szervezeteknek:

• International Solid Waste Association (ISWA), a hulladékkal kapcsolatos
nemzetközi együttműködések fejlesztése céljából

• Network for Industrial Contaminated Land in Europe (NICOLE),
az ipari kármentesítési témákban a nemzetközi kapcsolatait megerősítse céljából

• European Water Association (EWA),
a vizek védelmével kapcsolatos nemzetközi együttműködések kiszélesítése érdekében.

ELÉRHETŐSÉG:
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége 
Cím: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 11/A.
Tel.: 06-1/350-7271

E-mail: kszgysz@kszgysz.hu
Web: kszgysz.hu, kexport.hu, aszek.hu
okoindustria.hu, xir.kszgysz.hu
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TAGJAINK SZAKTERÜLETEI

A SZÖVETSÉGÜNK TAGSÁGI FORMÁI: 
• rendes tagok: környezetvédelmi szolgáltató cégek, tervező-szakértő cégek, e területen kutatási-fejlesztési
tevékenységet végzők, vízellátás-csatornaszolgáltatásban, hulladékkelezésben, hulladékhasznosításban,
levegőtisztaság-védelemben, zaj- és rezgésvédelemben, kármentesítésben stb. tevékenykedő cégek,
beleértve e tevékenységekhez szükséges eszközök gyártóit és forgalmazóit is,

• pártoló tagok: a környezetvédelmet, a fenntarthatóságot kiemelten kezelő nagyvállalatok, szervezetek,

• társult tagok: egyetemek, kutatóintézetek, civil szervezetek, média



 SZAKMAI 
KONFERENCIÁK

Környezetvédelmi adatszolgáltatás, 
Levegőtisztaság-védelem, 

Víz- és szennyvízkezelés, Akkreditálás, 
Innovatív hulladékgazdálkodás, 

Környezetvédelmi mérés 
és mintavétel

KÉPZÉSEK
Körforgásos Gazdaság, Zöld Marketing, 
Elektronikus Közbeszerzési Rendszer, 

GDPR a környezetiparban

RENDEZVÉNYEK
Országos Környezetvédelmi Találkozó, 

ÖKOINDUSTRIA, 
Egyeztető fórum, Képzések,

Éves munkaértekezlet

NEMZETKÖZI 
SZERVEZETI 
TAGSÁGOK

The International Solid Waste Association,
European Water Association,

Network for Industrially Co-ordinated, 
Sustainable Land Management 

in Europe,
EURACHEM

Tag jai és egyben 
hazai kapcsolattartói is vagyunk 

a „European Business Awards” díj 
környezetvédelmi kategóriája

(EBAE) és a GREEN BRANDS 
hazai zsűrijének. 

PROJEKTEK
Kerekasztal és ötletbörze 

a tiszta Tiszáért, PET Kupa, ZöldPont, 
Green-Pack, szemléletformálás, 

állásbörze, XIR, stratégiák készítése, 
"Környezet védelméért" Díj

TEMATIKUS 
MUNKACSOPORTOK

Környezetvédelmi kommunikáció és 
információtechnológia (szemléletformálás 

és edukáció), Hulladékelhagyás megelőzése,
Mérés-mintavétel, Kármentesítés és 

kárelhárítás, Hulladék megelőzés és kezelés, 
Vízgazdálkodás és vízvédelem, 

Innováció



ORSZÁGOS 
KÖRNYEZETVÉDELMI 

TALÁLKOZÓ

ZÖLDGÖMB 
FESZTIVÁL

ÖKOINDUSTRIA 

MIKROMŰANYAGOK 
A KÖRFORGÁSBAN

"KÖRNYEZET 
VÉDELMÉÉRT" DÍJ



TEVÉKENYSÉGEINK: 
Klasztereket működtetünk a környezetipari exporttevékenység hatékony 

támogatása és a hazai akkreditálási gyakorlat jobbítása  érdekében.

KEXPORT 
A KEXPORT Klaszter a környezetipari exporttevékenység 
támogatatásával  segíti elő tagcégeink nemzetközi 
érvényesülését. A klaszter célja, hogy új üzleti 
lehetőségeket teremtsen, közös nemzetközi marketinggel 
és piackutatással külföldi munkalehetőségeket tárjon fel, 
közös projekteket generáljon.
kexport.eu

ASZEK 
A 2015-ben alapított Akkreditált Szervezetek 
Klaszterének (ASZEK) küldetése a Magyarországon 
akkreditált személyek és szervezetek érdekeinek szakmai 
képviselete. A klaszter nyitott minden olyan – nem csak 
környezetipari – szervezet számára, amely hazai 
akkreditációval vagy hivatalosan benyújtott akkreditációs 
kérelemmel rendelkezik.
aszek.hu

A környezet védelméért Díj
Az 1999-ben alapított díjat évente ítéli oda Szövetség 
azok elismerésére, akik tevékenységükkel jelentős 
mértékben járultak hozzá a környezet állapotának 
javításához. A díj két (vállalkozói és a magánszemély) 
kategóriában kerül átadásra. A vállalkozói díj nyertesei 
indulási lehetőséget kapnak az EU üzleti 
környezetvédelmi díjára (EBAE –European Business 
Awards for the Environment), kiírt pályázaton, 
amelyet 1987 óta, kétévente hirdetnek meg.

XIR 
A Szövetség weboldalán a hazai környezetipar 
szereplőit összefogó adatbázist működtetünk 
(xir.kszgysz.hu). A nyilvántartásba, amely már 
mintegy 2000 cég adatait tartalmazza, bármely, 
a környezetipar területén tevékenykedő cég kérheti 
díjmentes felvételét. 
xir.kszgysz.hu



TAGSÁG

LEGYEN ÖN IS 
TAGUNK!

SZÁNDÉK,
FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

TAGSÁG

BEJELENTKEZÉS 
tagi státusz kiválasztása
(rendes, pártoló, társult)

kszgysz.hu/tag jaink/csatlakozas

BELÉPÉSI 
NYILATKOZAT 

KITÖLTÉSE

KSZGYSZ
ELNÖKSÉGÉNEK 

DÖNTÉSE

VISSZAJELZÉS

ZÖLD 
TÁRGYALÓNK

kszgysz.hu/zoldrendezvenyhelyszin



- zöldipari közösség -  amely inspirál,
motivál és innovációkat generál,

- tudásközpont - amely hozzáférést
biztosít az ágazati információkhoz
és lehetőséget ad a szakmai javaslatok
érvényesítésére,

- szellemi közösség – a fenntarthatóság
és a körforgásos gazdaság felé vezető
utak kimunkálásában,

- kapcsolati tőke – a gazdaságosság
és a hatékonyság érdekében üzleti
partnerségek kialakítása,

- ágazati zöldmarketing-tanácsadás,

- részvételi kedvezmények szakmai
eseményeken, médiameg jelenésekben

- duális képzésben való részvétel
ösztönzése,

- pályázatírás, részvétel hazai
és nemzetközi pályázatokban,

- üzletember-találkozó szervezése,
rendezése,

- jelentős médiakapcsolatok
a környezetipari tevékenység
bemutatása, népszerűsítése
érdekében,

- hírlevelünkben folyamatosan
tájékoztatjuk tag jainkat
a zöldipar aktuális eseményeiről,
híreiről, pályázati lehetőségekről,
jogszabályváltozásokról,

- üzleti partnerség - zöldipari
termékek és szolgáltatások
közvetítése, kétévente
ÖKOINDUSTRIA Nemzetközi
Környezetipari Szakkiállítás -
ÖKOINDUSTRIA Nagydíj,

- évente megrendezett
Környezetvédelmi Találkozó a
kapcsolatépítés jegyében

- Tagcégeink részletes bemutatása
a honlapon:

TAGSÁGUNK 
ELŐNYEI

www.kszgysz.hu/tag jaink
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