Klímaváltozás – Energiatudatosság –
Energiahatékonyság
IV. Nemzetközi Konferencia, Visegrád, 2005. június 8 –10.
FELHÍVÁS ELÔADÁS BEKÜLDÉSÉRE
Az atlantai székhelyû ENERGETIKAI MÉRNÖKÖK EGYESÜLETE (ASSOCIATION OF ENERGY ENGINEERS – AEE)
MAGYAR TAGOZATA, és az ENERGIAGAZDÁLKODÁSI
TUDOMÁNYOS EGYESÜLET (ETE) a UNDP/GEF, valamint
a SOLANOVA és ECO-HOUSING EU-5 projektekkel 2005.
június 8. és 10. között Visegrádon rendezi a
KLÍMAVÁLTOZÁS – ENERGIATUDATOSSÁG – ENERGIAHATÉKONYSÁG IV. Nemzetközi Konferenciát,
melynek mottója: „Dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megôrzéséért!”
A konferencián fontos szerepet kap az európai, ázsiai és
amerikai szakemberek tapasztalatcseréjének és az együttmûködésének bôvítése.

F e l h í v á s

A konferencia fôvédnökeinek George Kowalskit, az ENSZ
energia és vállalkozásfejlesztési igazgatóját, Richard
Bradleyt, a Nemzetközi Energia Ügynökség energiahatékonyság és környezet divízió vezetôjét, Hatvani Györgyöt
a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárát, Rakics Róbertet, a Környezetvédelmi és Vízügyi
Miniszterérium helyettes államtitkárát és Horváth J. Ferencet, a Magyar Energiahivatal elnökét kértük fel.
A rendezvény szakmai védnökei:
• A Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Energetikai Gépek és Rendszerek, I. Épületgépészeti,
Épületenergetikai és Épületgépészeti, valamint Villamosenergetika Tanszékei
• A Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási
Egyetem Környezetgazdasági és Technológiai Tanszéke
• Energia Központ Kht., UNDP Program
A konferencia témakörei:
• klímaváltozási tapasztalatok és elôrejelzések
• energia egyezmények, energiahatékonysági irányelvek
és alkalmazási tapasztalatai
• épületek klímatudatos kialakítása, korszerûsítése, alkalmazott szerkezetek, komfort és költségek
• az energiatermelés és szállítás, valamint a végfelhasználás hatékonyságnövelésének lehetôségei
• energiahatékonyság, megújuló energiaforrások alkalmazása és hulladékhô hasznosítás a nemzetközi egyezmények tükrében
• az energiahatékonyság növelésének finanszírozási módjai és lehetôségei, ( ESCO modellek és mûködések),
• nemzetközi és hazai energetikai alapítványok, közcélú
társaságok és fogyasztói képviseletek programjai,
• energia piac: liberalizáció, dereguláció, árszerkezetek,
árak, adók, tapasztalatok és a várható változások
• hatékony önkormányzati energiagazdálkodás
• az energiagazdálkodás környezeti hatásai, emisszió kereskedelem

Technikai szervezôk:
Ruth Whitlock, Székelyné
May Tünde, Hladics Orsolya,
Czinege Zoltán, Gerda Zsolt
A szervezô bizottság
magyar tagjai:
Dr. Balikó Sándor CEM, Bercsi
Gábor, Dr. Csûrök Tibor,
Dr. Emhô László CEM,
Katona Zoltán, Ifj. Sitku
György CEM, Soós
László CEM, Dr. Vetési
Emil
A konferencia helyszíne:
A rendezvény helyszíne
a visegrádi (Lepence-fürdô)
Danubius SPA & Conference
Hotel****, mely a konferenciának és
vendégeinek igényes otthont ad.
Jelentkezés a konferenciára:
• dolgozattal
• videó és számítógépes bemutatóval
• gyártmány- és eljárás ismertetéssel
• a helyszínen és/vagy a kiadványban
megjelenô reklámmal/hirdetéssel.
A dolgozatok készítése és benyújtása:
A konferenciára elôadással jelentkezôk a tervezett dolgozat rövid tartalmi ki vonatát (kb. 300 szó) magyar és/vagy
angol nyelven 2004. december 20-ig küldjék meg Czinege Zoltán részére: czinege@energia.bme.hu
A dolgozatok elfogadásáról szóló értesítést a szakmai
szervezôk 2005. január 15-ig küldik meg a jelentkezôknek. Az elfogadott dolgozatokat nyomdakész, fotózható állapotban 2005. április
15-ig kell megküldeni.
A dolgozatok közzététele:
A határidôre beküldött dolgozatokat
témánként szerkesztve bekötjük és
a konferencia résztvevôinek a rendezvény helyszínén adjuk át.
A konferencia nyelve:
A konferencián angol és magyar
nyelvû elôadások hangzanak el, a
kiadvány is két nyelven készül. A
helyszínen szinkrontolmácsolást biztosítunk, de a kiadványban megjelentetett elôadások angolra fordítása az elôadó
feladata.

A konferencia szervezô bizottsága:
Elnök: dr. Zsebik Albin, CEM
További információ:
Társelnökök:
Bakács István, Larry Good, CEM, dr. Molnár László,
dr. Zselev János, CEM, Stephen A. Roosa, CEM
Program igazgatók:
Dr. Sz. Tóth György, CEM, Nyerges Gyula – Európa, László
F. Zala, CEM – Amerika, Béres Antónia – UNDP/GEF,
Maamoun Al Sakka, CEM – Közel-Kelet, Andreas Hermelink
– SOLANOVA, Bruno Peuportier – Eco-Housing
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