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megállapodás 
 

Az Európai Bizottság támogatása ezen kiadvány elkészítéséhez nem jelenti a tartalom 

jóváhagyását, mely csak a szerzők nézeteit tükrözi, a Bizottság nem tehető felelőssé a 

kiadványban található információk esetleges felhasználásáért. 
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A. Működési folyamatok 

Azok a kézműipari vállalkozások, amelyek csak most kezdik meg körforgásos gazdasági 

kezdeményezések megvalósítását, általában a házon belüli eljárásaikra összpontosítanak. A 

körforgásosság kézműiparban történő bevezetése gyakran indul az energiafogyasztás és a 

termelési szakaszban keletkező hulladék mennyiségének csökkentésével. 

Ezt követően a kézműipari vállalkozások a lineáris nyersanyagokat körforgásosakra cserélhetik, 

és elkezdhetik a hulladék fenntartható kezelését. Ez azt jelenti, hogy vagy újrahasznosítják a 

hulladékot működésük során, vagy eladományozzák (eladják) azt, amit nem lehet újra 

feldolgozni. Három olyan terület emelhető ki, amelyekre a kézműveseknek összpontosítaniuk 

kell ahhoz, hogy fejlődjenek a körforgásos átalakulás ezen dimenziójában. 

 Körforgásos beszállítás 

 Energiaigény csökkentése 

 Hulladék kiiktatása 

Körforgásos beszállítás 

A lineáris nyersanyagok előállítása egyrészt a természeti erőforrások kimerüléséhez és a 

környezet degradációjához vezet. Másrészt az újrahasznosított, biológiailag lebomló, megújuló 

és nem mérgező anyagok beszerzése nem csak a „szűz” erőforrások iránti gényt csökkenti le, 

hanem azt is biztosítja, hogy a kézműipari végtermékbe kerülő anyagok a termék élettartama 

után is megőrzik értéküket. A megújuló erőforrások csökkentik a felhasználási időszak után 

elpazarolt anyagmennyiséget, és a körforgásos készletekre épülő üzleti modell alapját képezik. 

Vegyük például a Zylo-t, egy görög kézműves vállalkozást, ahol kreatívan használnak 

fenntartható anyagokat napszemüvegek készítéséhez. A fő felhasznált anyagok a fa és a méh-

/szójaviasz, amelyek természetes és biológiailag lebomló anyagok. A Zylo azonban nem állt meg 

itt, hiszen újrahasznosított anyagokat is beépítettek termékeikbe. A Zylo két különleges 

napszemüveg-kollekcióval rendelkezik, az egyik újrahasznosított halászhajókból származó 

fából, a másik pedig szabadalmaztatott tengeri fűből készült.  
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1. Ábra. Hajóból újrahasznosított fából (balra) és tengeri fűből (jobbra) készült napszemüveg 

 

Energiakereslet csökkentése 

A kézműipar energiafogyasztásának, és -költségének egyik fő forrása a műhelyi fűtési vagy 

hűtési igény. Különböző szintjei vannak a hűtési/fűtési célú energiafogyasztás csökkentésének 

a beruházási költségeket tekintve. Kezdődhet az olyan egyszerű és ingyenes megoldásokkal, 

mint például a fűtő/hűtő rendszer használatának mellőzése, amikor nincs rá szükség, biztosítva, 

hogy a fűtőtestek/hűtők ne működjenek, amikor az emberek elhagyják a helyiséget, és a 

radiátorokból érkező hő ne legyen elzárva stb. További, magasabb beruházási költségekkel járó 

kezdeményezés lehet az ajtók és ablakok tömítése vagy akár a műhely teljes szigetelése.  

Egy másik gyakori energiaigényes forrás a munkahely világítása. Itt is léteznek költségkímélő 

megoldások a világításhoz szükséges energia csökkentésére, mint például annak biztosítása, 

hogy a lámpák le legyenek kapcsolva, amikor nincs rájuk szükség, a munkaterület átrendezése 

úgy, hogy megkönnyítse a természetes fény bejutását a műhelybe stb. Magasabb költséggel 

járó megoldások is vannak, amik az energiafogyasztásra hatással vannak, mint például az 

izzólámpák LED-re vagy CLF-re való cseréje, a régi energiaigényes berendezések korszerűsítése 

stb. 

 

Hulladék kiiktatása 

A kézműveseknek meg kell vizsgálniuk a hulladékáramlásuk folyamatát, és fel kell mérniük a 

hulladék csökkentésének vagy más módon történő felhasználásának lehetőségeit. A 

hulladékkeletkezés jelenlegi szintjének felméréshez, és a főbb hulladákforrások feltárásához jó 

módszer lehet a hulladékaudit. A kézműipari cégek általában nem termelnek nagy mennyiségű 

hulladékot, és az általuk termelt hulladék sokszor újrahasznosítható vagy biológiailag lebomló. 

Van azonban még mit javítani. Például a kevesebb nyomtatás, az egyszer használatos anyagok 

elkerülése, szelektív hulladákgyűjtő edények felállítása és a felesleges csomagolás eltávolítása 

mind olyan minimális költségű hulladékcsökkentési stratégiák, amelyek elősegítik a körforgást 

és csökkentik a hulladéklerakókba kerülő hulladék mennyiségét. 

Ezen túlmenően a kézműves vállalkozások által generált melléktermékek közül sok megőrizheti 

az értéket, és más módon is felhasználható kreatívan. Ezért fontos, hogy az anyagok 

beszerzéséért felelős személyek először találjanak alternatív felhasználási módokat a 

melléktermékeknek a gyártás során, és ha ez nem lehetséges, működjenek együtt más 

cégekkel, amelyek érdeklődhetnek az ilyen típusú anyagok iránt.  

A műveletekhez kapcsolódó üzleti folyamatok a következők (Lacy et al., 2020): 
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 Megújuló és újrahasznosított alapanyagok beszerzése 

 A termelési, a forgalmazási és a kiskereskedelmi telephelyeken különböző kapcsolódó 

kezdeményezések megvalósítása 

 Marketing a kezdeményezések és azok hatásának kommunikálására  

 


