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A MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő munkatársait  
 

„Aktuális változások a környezetvédelem szabályozásában, különös tekintettel a 

hulladékgazdálkodásra” 

című szakmai napra. 
 

A rendezvény időpontja: 2023. február 2.  1000 óra 
 

Az elmúlt év vége sem telt el törvény-, illetve rendeletmódosítások nélkül, amelyek nem kerülték el a 

környezetvédelmi szabályokat sem. A szabályozás sláger témája továbbra is a koncessziós alapra helyezett 

hulladékgazdálkodás, melynek megindulásáig fél év sincs hátra. A 2023. július 1. napjával induló rendszer 

törvényi pilléreit decemberben megint módosították (2022. évi LXXVI. törvény), változik a termékdíj 

törvény és elkezdődött a végrehajtási jogszabályok, vagy legalább tervezetek megjelenése is (indokolt 

költség meghatározással kapcsolatos 16/2022 MEKH rendelet, a kiterjesztett gyártói felelősséggel, 

visszaváltási díjas szabályozással kapcsolatos tervezet). 

Az előadásokban a törvényi és végrehajtási rendelet szintű változásokat, illetve a tervezetek esetében a 

várható változásokat tekintjük át, segítve ezzel a jogszabályi környezet változásához való adaptálódást. 

Köszönettel vesszük, ha a már megfogalmazott kérdéseiket a jelentkezési lapon előre megküldik részünkre, 

mert így előadóink célzottan tudnak felkészülni a válasszal. 

Az elhangzó előadások vázlatait a résztvevők a rendezvény napján kézhez kapják. 
 

Jelentkezni lehet: MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület 

 2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106. 

  2803 Tatabánya. Pf. 351. 

 Tel: 06-31/789-6607 (volt UPC, jelenleg Vodafone) 

 e-mail: mteszkeme@gmail.com 
 

Jelentkezési határidő:  2023. január 30. A rendezvény esetleges lemondását is csak ezen 

időpontig tudjuk figyelembe venni. 
 

A rendezvény helyszíne:  Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Székháza 

     1068 Budapest, Benczúr u. 45. 
 

Megközelíthető: A kis földalattival a Hősök teréig, onnan pedig 4-5 perc séta. A VDSZ Székház a Dózsa 

György útról nyíló Benczúr utca elején található.  
 

A konferencia részvételi díja: 23.500.- Ft + ÁFA/fő, mely magában foglalja a szervezési 

költségeket, az ebéd, kávé, üdítő és a kiadvány árát is. 
 

Tekintettel arra, hogy a felhívás tartalmazza a részletes programot és tudnivalókat, így külön meghívót nem 

küldünk. 
 

Várjuk szíves jelentkezését! 
 

Tisztelettel  
 

          Takács Zsuzsanna 

                  igazgató 
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