Kerekasztal beszélgetés
az üvegház hatású
gázkibocsátás
agrár-élelmiszeripari ágazatra
gyakorolt hatásáról
Rubin Wellness és Konferencia Hotel, Budapest
2022. június 30., 10:00-15:00

A Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft., mint a magyarországi EIT Food Hub ezúton
szeretettel meghívja Önt az EIT Food üvegház hatású gázkibocsátás agrár-élelmiszeripari
ágazatra gyakorolt hatásáról szóló workshopra és kerekasztal beszélgetésre.
AZ EIT Food 2022 tavaszán széleskörű felmérést készített számos közép-kelet-európai ország bevonásával az agrárélelmiszeripar üvegház hatású gáz kibocsátásáról, annak okairól, aktuális trendjeiről. Az eredmények alapján egy
kerekasztal beszélgetés keretében vitatjuk meg a hazai üvegházhatású gáz kibocsátás kihívásait, a hazai élelmiszer
ágazatra gyakorolt hatásait.
A rendezvény fő témái:
•

•
•
•

A mezőgazdaság üvegház hatású gáz (ÜHG) kibocsátásának trendjei
o Az üvegház hatású gáz kibocsátás várható hatása
o A magasabb fokú dekarbonizáció okai Magyarországon
o Anomáliák és ellentmondások a magyar ÜHG kibocsátási trendek és a kelet-közép-európai
trendek között
Hazai innovációk melyek digitális módszereket vagy alternatív fehérje megoldást alkalmaznak a
mezőgazdaságban és/vagy az élelmiszeriparban az ÜHG kibocsátásának csökkentésére
A magyarországi termelők, gyártók, kiskereskedők álláspontja az alternatív fehérjék iránti növekvő
igények kielégítéséről
A hatékony erőforrás-felhasználás szerepe és jelentősége az élelmiszerfeldolgozásban:
o Az erőforrások hatékony felhasználásának szerepe az élelmiszerláncban, különösen az
élelmiszerfeldolgozásban
o Lehetséges megoldások, innovációk, sikeresek gyakorlatok az élelmiszerfeldolgozás
erőforrásainak hatékony felhasználásához

A rendezvény helyszíne: Rubin Wellness és Konferencia Hotel (1118. Budapest, Dayka Gábor utca 3.)
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A rendezvényen való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.
Regisztrálni a regisztrációs űrlap kitöltésével lehetséges, az alábbi linken:

REGISZTRÁCIÓS LINK

Klímavédelem, EIT Food 2022: Milyen üzleti stratégiák léteznek az agrár-élelmiszeriparban a CO2 kibocsátás
csökkentésére? Olvassa el Ön is az EIT Food Klímavédelemről készített riportját és ismerje meg az üvegházhatású
gázkibocsátás csökkentésének trendjeit számos Közép-Kelet-európai vállalat legjobb gyakorlatainak bemutatásával.
A riport letölthető az alábbi linken: https://www.eitfood.eu/landing/cultivating-our-climate#form

További információkért keresse munkatársainkat, Szegedyné Fricz Ágnest (a.fricz@campdenkht.com) vagy
Varsányi Kingát (k.varsanyi@campdenkht.com), további információkért látogasson el
a Campden BRI Magyarország honlapjára (www.campdenbri.hu) vagy LinkedIn oldalunkra.

Sok szeretettel várjuk rendezvényünkre!

A rendezvény az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs
keretprogramjának támogatásával valósul meg.
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PROGRAMTERV /AGENDA
EIT Food CLC North-East
Campden BRI
Magyarország Nonprofit
Kft.

Aleksandra Nizynska
10:00-10:05

Köszöntő
dr. Sebők András

10:05-10:35

Új fogyasztói generációk, újfajta
klímatudatosság: merre tovább
élelmiszerszabályozás, merre tovább
élelmiszerválaszték?

Szöllősi Réka

Független
élelmiszerpolitikai elemző,
tanácsadó

10:35-10:55

Cultivation our Climate: Analysis on
GHG Emissions in the Agri-food
Industry in Central & Eastern Europe

Aleksandra Nizynska

EIT Food CLC North-East

10:55-11:15

Környezetváltozás az élelmiszergyártók
szemszögéből

Vörös Attila

Felelős Élelmiszergyártók
Szövetsége

11:15-11:35

A környezeti terhelés mérséklése az
energia, víz, felhasználását, az
élelmiszer és csomagolóanyag
hulladékokat csökkentő technológiai
megoldásokkal

dr. Sebők András

Campden BRI
Magyarország Nonprofit
Kft.

11:35-11:50

Kávészünet

Kerekasztal beszélgetés szakértőinkkel, moderált beszélgetés:
•
•
•
•
•

11:50-12:55

Élelmiszeripari energiafelhasználási projektek bemutatása
Kormányzati intézkedések, javasolt irányok
Élelmiszeripari lehetséges megoldások
Fogyasztói tudatosság, oktatás
Résztvevői javaslatok aktuális problémákra, megoldások

Szakértőink: dr. Sebők András, Szőllősi Réka, Vörös Attila, tbc.
Végső üzenet: Hogy lesz ebből valóság? Milyen eszközökkel/intézkedésekkel lehetne
hozzájárulni konkrét megoldások alkalmazásának elősegítéséhez?
A kerekasztal beszélgetés moderátora: Végh Alexandra, PANNON Pro Innovációs Szolgáltató Kft.

Aleksandra Nizynska
12:55-13:00

Zárszó
dr. Sebők András

13:00-14:00

EIT Food CLC North-East
Campden BRI
Magyarország Nonprofit
Kft.

Ebéd

A rendezvény az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT), az Európai Unió Horizon 2020 kutatási és innovációs
keretprogramjának támogatásával valósul meg.
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