Körforgásos Klub - a körforgásos
gazdaság megvalósítóinak fóruma
A körforgásos gazdaságról egyre többet lehetett hallani az utóbbi időben. Noha egyelőre
inkább csak a hulladékgazdálkodás kapcsán kerül szóba ez a téma Magyarországon,
azonban fontos tudni, hogy a körforgásos gazdaság nem csak az újrahasznosítás
növeléséről és a hulladék mennyiségének csökkentéséről szól. Egy új gazdasági
paradigmáról van szó, melyben a hangsúly elsősorban a termékek élettartamának
meghosszabbításán, felújíthatóságán, átalakíthatóságán és újrahasznosíthatóságán
van. Emellett a körforgásos gazdaságban az eszközök használata és nem a tulajdonlása
számít, ezért egyre inkább ezek bérlése, lízingelése, megosztása lesz a jellemző, még ha
ez számos kérdést vet is fel a gyakorlatban.
Az átállás erre az új gazdasági rendszerre elkezdődött és a Körforgásos Gazdaságért
Alapítvány (KGA) szeretne a maga eszközeivel ehhez hozzájárulni. Ezért hozzuk létre 2016ban a Körforgásos Klubot, melybe mérettől, tevékenységtől, tulajdonosi háttértől
függetlenül minden vállalkozást, illetve szakmai szervezetet szívesen látunk. Ami fontos,
hogy termékeiben, szolgáltatásaiban, működésében megjelenjen a körforgásos
gazdaság valamelyik jellemző tulajdonsága, és kész legyen megosztani
tapasztalatait, gyakorlatát a Körforgásos Klub többi tagjával. A körforgásos gazdaság
egyik fontos ismérve az együttműködés, hiszen önmagában egy vállalkozás sem képes az
anyag- és erőforrás áramait körfolyamatokba szervezni. Ezért a Körforgásos Klubban is
az együttműködést és az egymástól való tanulást kívánjuk előmozdítani.
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Hogyan működik a Körforgásos Klub?
A Körforgásos Klub a KGA keretében, nem jogi szervezetként jön létre;
A Klub működéséhez szükséges infrastruktúrát (titkárság, weblap, promóciós anyagok,
stb.) a KGA biztosítja;
A Körforgásos Klub szakmai tevékenységére a KGA vezetősége tesz javaslatot, de a
tagok határozzák meg;
A Klubhoz bármely magyarországi bejegyzésű vállalat vagy szakmai szervezet
csatlakozhat;
A tagság a felvételi kérelem benyújtásával és az éves tagsági díj átutalásával jön létre.

Milyen előnyöket kínál a tagság?
A körforgásos gazdasággal kapcsolatos szakmai ismeretek bővítése 
Más tagvállalatok tapasztalatainak és gyakorlatának megismerése 

Üzleti és szakmai kapcsolatépítés 
A KGA által szervezett rendezvényeken kedvezményes részvételi lehetőség 

A Körforgásos Klub rendezvényein ingyenes részvétel 

Az évente megjelenő Körforgásos Klub kiadványban megjelenési lehetőség 

A KGA honlapján a vállalat nevének, logójának és rövid bemutatkozásának
megjelenítése 
Havi hírlevél a körforgásos gazdasággal kapcsolatos hazai és külföldi
eseményekről, trendekről 
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Hogyan lehet csatlakozni?
A Körforgásos Klub-hoz bármilyen Magyarországon bejegyzett vállalkozás, szakmai
szervezet csatlakozhat, amennyiben egyetért a klub céljaival és kész annak
tevékenységében aktívan részt venni, valamint az éves tagsági díjat befizette. A tagsági
díjak az éves nettó árbevétel alapján kerültek meghatározásra az alábbiak szerint:

Tagsági kategória

Éves nettó árbevétel*

Éves tagsági díj

Mikrovállalkozási

100 millió Ft alatt

50.000 Ft

Kisvállalati

100 millió Ft és 1 milliárd Ft között

150.000 Ft

Középvállalati

1 és 10 milliárd Ft között

300.000 Ft

Nagyvállalati

10 milliárd Ft felett

500.000 Ft

Nonprofit szervezet

-

100.000 Ft

* az éves nettó árbevétel a legfrissebb elfogadott eredménykimutatás alapján

A csatlakozáshoz elegendő a csatolt jelentkezési lapot kitölteni és a Körforgásos
Gazdaságért Alapítvány részére elküldeni. Ezt követően küldjük el a számlát a tagsági
díjról, melynek átutalását követően válik a Körforgásos Klub tagjává, amelyről egy
igazolást állítunk ki a tagvállalat nevére. A tagsági díj egy teljes évre (365 nap) szól.
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A Körforgásos Klub tagjai

Fontosak az alábbi szempontok a cége, szervezete működése,
termékei, szolgáltatási kapcsán?
tartósság, megbízhatóság, javíthatóság, újrahasznosíthatóság
a hulladék megszüntetése vagy minimalizálása
anyag-, víz- és energiahatékonyság
az emberre és a természetre nem káros hatású anyagok használata
a megosztásos vagy közösségi gazdaság üzleti modell alkalmazása

Igen? Akkor várjuk a Körforgásos Klubba!
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