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Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A nemzetközi energiatakarékossági világnapot – 2000 óta Magyarországon is – március 6-án
ünnepeljük. Három éve ezen a napon adják át az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjait is, ezért
ehhez az eseményhez kapcsoltuk a "Klímaváltozás – Energiatudatosság - Energiahatékonyság"
konferencia szervezését. Megtartva a konferencia kialakult programszerkezetét, a megnyitó és záró
plenáris ülések között a beérkezett előadásokat témák szerinti párhuzamosan futó szekciókba rendeztük.
A megnyitó előadásokat jövőbe tekintésnek szántuk. Ennek érdekében előadás tartására kértük fel a
Köztársasági Elnöki Hivatal új, Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságát a tervezett célkitűzéseiről és
az ehhez kapcsolódó feladatokról.
Mivel a hatékony energiagazdálkodás ösztönzőit és korlátait a jogalkotók, ill. hatóságok határozzák
meg, a hazai helyzet bemutatására az illetékes tárca államtitkárát kértük fel.
Plenáris előadás keretében tekintjük át a nemzetközi energiahelyzetet és a megújuló energiák várható
szerepét az előttünk álló negyed században, majd foglalkozunk a légköri széndioxid szerepével.
Plenáris előadások keretében kerülnek ismertetésre a Virtuális Erőmű Program, és az
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjazottjainak eredményei.
Ezt követően szűkebb szakterületeken kerül sor az eredmények bemutatására, a tapasztalatcserére.
 Az ipari energia- és költséggazdálkodás szekcióban tekintjük át a földgáz és villamos-energia
árának várható alakulását a csökkenő olajár függvényében, majd az energiaköltség csökkentését
eredményező különböző megoldásokat.
 Nagy-, kis- és középvállalatok képviselői osztják meg tapasztalataikat és számolnak be az elért
sikereikről és a hozzá vezető néha rögös utakról.
Olyan témát is napirendre tűzünk, amelyek a korábbi konferenciákon nem szerepeltek, vagy csak kisebb
hangsúlyt kaptak. Önálló szekciót szervezünk
 a napjainkra jelentős energia felhasználóvá vált adatközpontok energia hatékony építésével és
üzemeltetésével foglalkozó előadásoknak, és
 tapasztalva az érdeklődést frissen végzett mérnökök iránt, a tehetséges fiatalok
bemutatkozásának.
A magyar kreativitás bekapcsolását az európai integrációs folyamatokba innovációs ötletbörze
szervezésével segítjük. Ezt az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által létrehozott Tudásés Innovációs Közösségeivel (KIC), valamint további intézményekkel együttműködve szervezzük.
Ennek keretében teremtünk lehetőséget az ötletgazdáknak a környezet védelméhez és az
energiagazdálkodás hatékonyságának növeléséhez kapcsolódó ötleteik bemutatására, befektető és
pályázatkészítő partnerek keresésére.
A konferencián az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk az energiahatékonyság növelését segítő
termékeik és eszközeik bemutatására a szekcióüléseknek helyt adó termek előtti területen.
Bízunk abban, hogy a konferencia előadásai, a kiállított eszközök, a tapasztalatcsere és az
energiagazdálkodás hatékonyságának növelését eredményező módszerek és technikák bemutatása
hozzájárul a résztvevők ismereteinek bővítéséhez és segítik mindennapi munkájuk végzésében.
A konferenciára minden kedves érdeklődőt tisztelettel meghívunk.

Dr. Zsebik Albin
ETE elnökhelyettes
a szervezőbizottság elnöke

Czinege Zoltán
AEE Magyar Tagozat elnök
a szervezőbizottság alelnöke

Kádár Márton Gábor
Energetikai Szakkollégium elnök
a szervezőbizottság társelnöke
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A KONFERENCIA PROGRAMJA
Első nap
2015.03.10. Kedd
8:30-9:30
9:30-9:50

Regisztráció
Megnyitó, köszöntők
Dr. Zsebik Albin - a szervezőbizottság elnöke, az ETE elnökhelyettese
Fürjes Balázs - a Virtuális Erőmű Program™ ötletgazdája és vezetője
Czinege Zoltán - a szervezőbizottság alelnöke, az AEE Magyar Tagozat
elnöke
Kádár Márton Gábor - a szervezőbizottság társelnöke, Energetikai
Szakkollégium elnöke

9:50-11:40

Plenáris előadások

Szabó Zsolt, Fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős
államtitkár / Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Az energiahatékonyság és klímavédelem területén elért eredményeink és célkitűzéseink
Dr. Molnár László, az ETE főtitkára
Európai energiaellátás - megújulók, energiahatékonyság
Dr. Gács Iván, BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tsz., ny. egyetemi docens
Légköri széndioxid: mennyi az annyi?
Dr. Mika László Tamás, BME Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék,
egyetemi docens
Biomassza alapú platform molekulák az energiatermelés és a környezetvédelem
szolgálatában
11:40-12:40

Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjazottak összefoglaló előadásai
Levezető elnök: Gáspár Attila

Buday Ágota, BKV Zrt., műszaki titkár
Energiatudatos Vállalat – Az önértékelés és a vállalások módszertana a BKV Zrt.-nél
Zsigmond Vince, Fővárosi Állat-és Növénykert, botanikai és fenntarthatósági referens
Szerzőtárs: Jászay Pál
Tiszta energia a Fürdőből... ...az Állatkertbe! - Három éve üzemel a Fővárosi Állat- és
Növénykert geotermikus fűtési rendszere
Szuhóczky Gábor
Zéró emissziós zöld tanácsadó iroda (Nyíregyháza)
12:40-14:00

Ebéd

14:00–16:00 1.1. szekció - Ipari energia- és költséggazdálkodás
Levezető elnök: Hunyadi Sándor
Farkas Zoltánné, MEKH Földgáz Árszabályozási Főosztály, főosztályvezető
A földgáz nagykereskedelmi árának várható változása az olajárcsökkenés tükrében
Dr. Nagy Zoltán, Ipari Energiafogyasztók Fóruma, elnök
Milyen villamos-energia árral számolhatnak az ipari fogyasztók 2015. évben
Magyarországon és a környező országokban
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Orbán Tibor, FŐTÁV Zrt., műszaki vezérigazgató-helyettes
Szintetikus gázzal történő csúcslevágás engedélyezési, létesítési és üzemeltetési
tapasztalatai a FŐTÁV-nál
Hartmann Bálint, MTA Energiatudományi Kutatóközpont Környezetfizikai
Laboratórium, tudományos munkatárs
Energiatárolás ipari környezetben
Kurucz Balázs, FŐTÁV Zrt., Hőtermelés üzemeltetési régióvezető
Füstgáz hőhasznosító létesítési és üzemeltetési tapasztalatai a FŐTÁV Zrt.-nél
Zajácz János, Danfoss, hajtástechnikai tanácsadó
Fordulatszám szabályozás az energiahatékonyság tükrében
14:00–16:00

1.2. szekció - Adatközponti energiahatékonyság
Levezető elnök: Balogh Tamás
A szekció szakmai védnöke a Persecutor Kft.

Tekes Attila, Persecutor Kft, projektvezető
Adatközpont energetika holisztikus megközelítésben
Czinege Zoltán, Persecutor Kft, kutató
Adatközponti energetikai szimulációs modell
Balogh Tamás, Persecutor Kft, üzletfejlesztési igazgató
CFD technológia jelentősége az adatközponti energetikában
Békés Viktor, RITTAL Kft, IT termékmenedzser
Energiahatékony adatközpont, tudatos energiamenedzsment – Rittal RiZone DCIM
szoftver
Juraj Giacko sales manager & Ivo Gasic Area Sales Manager Thermal Management,
Emerson Croatia (Angol nyelvű előadás)
Adiabatikus és evaporációs hűtési technológiák adatközpontokban - Water hazard
16:00–16:20

Kávészünet

16:20-18:20

2.1. szekció - Ipari energiagazdálkodás – tapasztalatcsere
Levezető elnök: Kováts-Megyesi Balázs

Takács Péter, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft., épületgépész mérnök
Energiahatékonyság növelő intézkedések tapasztalatai irodai és üzemi környezetben
Boza-Kiss Benigna, GreenDependent Intézet
Az ESCO piac fejlesztése a garantált energiamegtakarítási szerződések iránti bizalom
növelésével
Ifj. Gönczi Imre, NRG Agent Kft., beszerzési vezető
A kapcsolt energiatermelés jövője: a háztartási méretű kiserőmű
Bacsó László, CROWN Magyarország Kft., karbantartás vezető energetikus
Energiahatékonyság oldószergőzök termikus oxidációja során
Kiss Gergely, Regale Kft
Az adiabatikus zárt rendszerű hűtőtornyok előnyei a hazai ipari hűtési területen
Kováts-Megyesi Balázs, Plant Design Kft., ügyvezető
Energiamegtakarítás célirányos karbantartással
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16:20–18:20 2.2. szekció - Környezetvédelem és megújuló energiaforrások hasznosítása
Levezető elnök: Czinege Zoltán
Zubor Imre, New Life Energy Kft., üzemeltető mérnök
A gyáli depónia gáz alapú kiserőmű III. ütemi bővítésének tapasztalatai
Baldauf Ákos, BME, hallgató
Fogyasztói befolyásolás lehetőségei napelemes okos házakban
Kis Ferenc, Budapest Airport Zrt., környezetvédelmi vezető
Budapest Airport környezetvédelmi és klímaváltoztatással kapcsolatos tevékenysége
Rácz Lilla, enHome (ELMŰ Nyrt.), gazdasági főmunkatárs
Teljes körű energetikai korszerűsítés országszerte
Takács Borbála, BME, hallgató
Háztartási méretű fotovoltaikus energiatermelés értékelése
Rudolf Péter, Pannonpower Holding Zrt., ügyvezető
A Pannonpower szalmatüzelésű erőmű az üzemi tapasztalatok tükrében
19:00–21:30

Gála vacsora - főtámogatói pohárköszöntővel
VEP díjazottak köszöntése
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Második nap
2015. 03.11. (Szerda)
8:00-8:30 Regisztráció
8:30–10:40

3.1. szekció - Az energiahatékonyságot növelő eszközök és módszerek
Levezető elnök: László Tamás

Szűcs János, Rockwool Technical Insulation, műszaki szigetelések értékesítési vezető
Energiamegtakarítás ipari alkalmazásoknál, tűzhatlan kőzetgyapot hőszigeteléssel
Zentai László, BKV Zrt. Metró Üzemigazgatóság, szakszolgálat vezető
Villamos energia visszatáplálás a BKV Zrt. Metró áramellátási rendszereiben
Hős Csaba, BME Hidrodinamikai Rendszerek TSz., egyetemi docens
Fogyasztás-bizonytalanság hatása optimális szivattyú menetrendekre
Bacsó László, CROWN Magyarország Kft., karbantartás vezető energetikus
Az energiahatékonyság növelése központi folyadékhűtő kialakításával
Baracskai Attila, KONsys International Kft., ügyvezető
A vállalati energia gazdálkodási rendszerek optimalizálása - avagy, kritikus értékek,
kritikus következmények kezelése, megelőzése energia adat-menedzsment,
energiaveszteség-feltérképezés segítségével
Polgár Győző, Cothec Energetikai Üzemeltető Kft., energetikai szaktanácsadó
Irodaházak energia megtakarítási fejlesztéseinek lehetőségei
8:30–10:40

3.2. szekció – Matchmaking Meeting - Innovációs ötletbörze
Chairman - Levezető elnök: Christo Balinow

Introductory presentations:
Dr. Ing. Fulcieri Maltini, FM Consultants Associates, IEEE Senior Life Member, PES,
COMSOC
Evaluation of innovative technologies for energy production and energy efficiency
Az energiatermelés és hatékonyság innovatív technológiáinak értékelése
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Christo Balinow, KIC InnoEnergy, Outreach Development Manager
KIC InnoEnergy and the administrative criteria of a successful project
A KIC InnoEnergy és a sikeres projektek kritériumai

Innovative project ideas:
Tamás Darányi
Fast Charging of SLA batteries - The Future of Electric Vehicles
Eljárás és kapcsolási elrendezés kötött elektrolittal rendelkező akkumulátor
gyorstöltésére
József Steier, Sunwo Zrt.
CO2 irrigation - change of paradigma in CO2 position ?
CO2 öntözés - paradigmaváltás a széndioxid megítélésében ?
Béla Tőzsér
Integrated climate-, environment protection complex industrial factories for
GHGs,wastes to bioenergy ,zero carbon emission, carbon footprint reduction and
sustainable economic benefit
10:40–11:00

Kávészünet

11:00–13:00

4.1. szekció - Tehetséges fiatalok az energetikában
Levezető elnök: Dr. Gács Iván

Kalló Péter, BME hallgató
Sörkollektor
Kádár Márton Gábor, BME hallgató
Szénerőművi kapacitás illesztése a magyar energiapolitikába
Lipcsei Gábor, BME hallgató
Stratégiai tervezés és szcenárió módszer az energetikában
Pintácsi Dániel, BME hallgató
Magyarország hulladékgazdálkodásában rejlő energetikai lehetőségek
Péter Norbert, BME hallgató
Egy kombinált ciklusú erőmű exergoökonómiai vizsgálata
Papp Máté, BME hallgató
Sűrített levegős energiatárolás lehetőségének vizsgálata a villamos-energia rendszerben
Dobsa Máté, BME hallgató
Energiamenedzsment az oktatásban

11:00–13:00

4.2. szekció - Matchmaking Meeting - Innovációs ötletbörze
Chairman - Levezető elnök: dr. Albin Zsebik

András Weiszkopf, Andor Szamos, József Kolossa
Radical reduction in primary energy demand of buildings based on site-specific microclimatic data
Épületek primer energiaigényének radikális csökkentése
Dénes Hajtó
An effective tool to convert slow moving, large volume river’s kinetic energy to a rotation
of a shaft with high efficiency without dams and Watergates
Lassú folyású vizek energiájának hasznosítása gátak nélkül
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dr. János Stadler
LIGNIMIX technology for stabilization of municipal sewage sludge
Szennyvíziszap környezetbarát hasznosítása
Péter Cseh, SMART Innovációs Intézet Kft., CEO
MagmaTank
Balázs Kőrössy
Torus Engine
Torus motor
István Reszler
Cooking stove operated on wood gasification
Faelgázosítás elvén működő asztali főzőtűzhely
Pál Molnár, SMART Innovációs Intézet Kft., R&D manager
HelioBarrel
János Mátraházi
CRANK Wing wind turbine
Forgattyús szárny szélturbina

13:00–13:30

Záró ünnepség - A szekciók rövid szakmai értékelése

13:30–14:30

Ebéd

14:30–16:30

Választható fakultatív programok szakmai vezetéssel

1)

Üzemlátogatás a Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri telephelyén: a csúcslevágáshoz
szintetikus gáz rendszer, füstgáz hőhasznosító, fordulatszám szabályozás és
vákuumos gáztalanítás megtekintése, üzemviteli tapasztalatainak helyszíni
megbeszélése

2)

A BME laboratóriumainak megtekintése, az oktatásban és kutatásokban történő
szerepvállalásának bemutatása:
Áramlástan Tanszék: Magyarországon egyedüláló szélcsatorna és a benne végzett
kutatás
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék: Fluidágyas kiskazán és/vagy
gázturbina hőhasznosítása
Villamosenergetika Tanszék: Nagyfeszültség alatti munkavégzés
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