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A negyedik ipari forradalomban járunk. Korábban elérhetetlennek tűnő lehető-

ségek soha nem tapasztalt sebességgel alakítják át életünk minden területét. 

Végtelennek tűnő világunk virtuálisan már elfér a tenyerünkben tartott okos 

eszközünkben. Hírek, kapcsolattartás, oktatás – ma már szinte mindenhez 

hoz záférhetünk az online térben. Szinte! Mivel az elektronika még mindig nem 

pótolhatja a valós élmények erejét, a kapcsolatfelvétel magasabb fokát jelentő 

személyes találkozást. Igaz ez a környezetvédelem területére is. Időnként 

szükség van egy helyre, ahol egyszerre lehet jelen az összes szereplő. Egy 

helyre, ahol találkozhatnak egymással a környezetiparban tevékenykedő cégek, 

a kibocsátó vállalkozások, a jogalkotók és -követők, a civil szervezetek és a 

lakosság képviselői. 



inGreen | 2017. TÉL10  ŐSZIDÉZŐ

Ilyenkor a szakemberek informális keretek között vitathatják 

meg az őket érintő aktuális kérdéseket, a cégek pedig bemutat-

hatják a széles közönségnek tevékenységüket és a környezet 

védelmében tett erőfeszítéseiket. Eloszlathatnak tévhiteket, 

megerősíthetik a már környezettudatosan gondolkodók 

elszántságát. A jövőt képviselő gyerekekhez sokszor interaktív, 

játékos formában hozzák közel a környezet megóvását segítő 

folyamatokat, és rámutatnak az összefüggésekre. 

Szükség van olykor egy zöld nagyszínpadra, ahol mindenki 

egyszerre jelen lehet.

Ezt a szerepet töltötte be a november 8–10. között megrende-

zett V. ÖKO IN DUSTRIA Nemzetközi Környezetipari, Energiaha-

tékonysági és Megújuló Ener gia források Szakkiállítás, ahol 

három napig a környezetipar és a környezetvédelem volt a 

fókuszban. A Magyar Vasúttörténeti Parkban mintegy 70 

kiállító – köztük az InGreen Magazin – mutatkozott be az 

érdeklődők előtt. 

A kiállítást 12 különböző szakmai esemény kísérte. Több 

helyszínen párhuzamosan zajló kerekasztal-beszélgetések, 

konferenciák és partnertalálkozók szí nesítették és tették a 

hazai szakemberek és külföldi delegációk számára egyaránt 

érdekessé a rendezvényt. Lapunknak külön megtiszteltetés, 

hogy főszerkesztőnket, Doró Viktóriát kérték fel a MÁV Zrt. 

által szervezett, illegális hulladékelhelyezésről szóló konferen-

cia moderálására. 
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A rendezvény nyitónapján ünnepélyes keretek között adták 

át az ÖKOIN DUSTRIA Nagydíjakat, valamint az Ökocímke 

tanúsítványokat is azoknak a magyarországi gyártóknak és 

szolgáltatóknak, amelyek komoly erőfeszítéseket tesznek a 

környezetbarát termékek fejlesztésére, gyártására, és jó 

példával járnak elöl a felelős, környezettudatos szemléletmód 

és vállalatirányítás minél szélesebb körű elterjesztésében.

Több köztiszteletben álló, magas rangú személy is ellátoga-

tott a kiállításra. Közülük is kiemelésre méltó Áder János 

köztársasági elnök, aki az esemény fővédnökeként tekintette 

meg az V. ÖKOINDUSTRIA-t, és a kiállításon tett sétája során 

megismerkedett a környezetipar legfontosabb innovációival.
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