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„Osszuk meg tapasztalatainkat,
dolgozzunk együtt a természet
egyensúlyának megôrzéséért”

Az energiahatékonysági törvény
végrehajtásának tapasztalatai,
energetikai audit eredmények
bemutatása
BEST WESTERN PLUS Lakeside Hotel
Székesfehérvár
2016. március 9-10.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A nemzetközi energiatakarékossági világnapot – 2000 óta
Magyarországon is – március 6-án ünnepeljük. Negyedik
éve ezen a napon adják át az Energiahatékonysági
Kiválósági Pályázat díjait is, ezért ehhez az eseményhez
kapcsoltuk a “Klímaváltozás – Energiatudatosság –
Energiahatékonyság” konferencia szervezését.
Az energiahatékonysági törekvések törvényi szintű sza
bályozása, az energetikai auditálási folyamatok szabvá
nyos leírása, valamint a kapcsolódó direktívák, és jogsza
bályok jelentős változásokat indukáltak a nagyvállalatok
és az energetikai szakemberek körében egyaránt. Ebből
eredően a megnyitó előadásokat az eddigi tapasztalatok
levonásának és jövőbe tekintésnek szántuk.
Hagyományainkhoz híven plenáris előadások keretében
kerülnek ismertetésre a Virtuális Erőmű Program és az
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjnyertes vállal
kozásainak energiahatékonysági törekvései és eredmé
nyei is.
Az első nap szekció ülésein gyakorló szakemberek
tolmácsolásában hallgathatók meg ipari üzemek és folya
matok energetikai auditálása során felmerült tapasztala
tok, továbbá bemutatásra kerülnek korszerű eszközök és
eljárások csakúgy, mint az épületek és épületgépészeti
rendszerek energia hatékony működtetésével, és a megú
juló energiaforrások integrálásával kapcsolatos lehetőségek.
A második nap reggelén ISO50001-es rendszer bevezetők,
tanácsadók és auditorok osztják meg tapasztalataikat és
adják közre véleményüket a bevezetés egyes folyamatai
ról, az elvárásokról és ezek teljesítésének lehetőségeiről.
Ezzel párhuzamosan a “Tehetséges fiatalok az ener
getikában” szekció keretében ismertetik friss kutatási
eredményeiket fiatal kutatók és egyetemi hallgatók.
A konferencia zárásaként az energiahatékonysági törvény
megvalósításának tapasztalatait vitatjuk meg pódiumvita
keretében, mind a jogalkotók, mind a jogalkalmazók
szempontjából, majd örömmel invitáljuk a hallgatóságot
fakultatív programjainkra, ahol lehetőség van megtekin
teni a székesfehérvári távhőrendszerbe újonnan illesztett
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20 MW-os kondenzációs kazánt, valamint a Virtuális
Erőmű Program székesfehérvári demonstrációs célú
„passzív ház” jellegű mintaépületét.
Bízunk abban, hogy a konferencia előadásai, a kiállított
eszközök, és a tapasztalatcsere hozzájárul a résztvevők
ismereteinek bővítéséhez és segítik mindennapi mun
kájuk végzésében.

Dr. Zsebik Albin
ETE elnökhelyettes
a szervezőbizottság elnöke

Czinege Zoltán
AEE Magyar Tagozat elnök
a szervezőbizottság
alelnöke

Péter Norbert
Energetikai Szakkollégium elnök
a szervezőbizottság társelnöke
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2016. március 9., szerda
8:30

Regisztráció

9:30

Megnyitó, köszöntők
Dr. Zsebik Albin - a szervezőbizottság elnöke, az
ETE elnökhelyettese
Mezősi Balázs - a Virtuális Erőmű Program™
operatív igazgatója
Czinege Zoltán - a szervezőbizottság alelnöke, az
AEE Magyar Tagozat elnöke
Péter Norbert - Energetikai Szakkollégium elnöke

9:50

Plenáris előadások
Szabó Zsolt, Fejlesztés- és klímapolitikáért,
valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős
államtitkár / Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Energiahatékonyság és klímavédelem
területén elért eredményeink és
célkitűzéseink (felkérés alatt)
Dr. Molnár László, főtitkár ETE
A klímaváltozás elleni politikák hatása az
energetikára
Tóth Tamás, főosztályvezető, Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
A törvény által meghatározott feladatok
teljesítésének előzetes eredményei és a
további feladatok
Virág Rudolf, főtitkár Magyar Mérnöki Kamara
A regisztráló szervezet feladatai, felkészítéssel
és vizsgáztatással kapcsolatos tapasztalata
Czinege Zoltán, elnök, AEE Magyar Tagozat
Persecutor Kft.
ISO 50001 energiairányítási rendszer
bevezetése versus energetikai audit
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11:40 Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat
díjazottak összefoglaló előadásai
Levezető elnök: Mészáros Mihály
Szekció titkár: Gáthy Benjámin
Mészáros Mihály, szakmai vezető Virtuális Erőmű
Program
A Virtuális Erőmű Program tapasztalatai
Alexi Zoltán, vezető mérnök, FŐTÁV Zrt.
A FŐTÁV energia-hatékonysági fejlesztései
Nagy László, főosztályvezető vagy Buday Ágota
műszaki titkár BKV Zrt.
A BKV Zrt. energiamegtakarításai-tények,
tervek, folyamatban lévő projektek
Till Gábor, pályázati tanácsadó, Fővárosi
Vízművek Zrt.			
Energiahatékonyság és ellátásbiztonság a
víziközmű-szolgáltatásban
Szabadka Sándor, távhő üzletág vezető, Cothec Kft.
A Cothec Kft. energiahatékonysági beruházásai
12:40 Ebéd
14:00 1. szekció - Ipari üzemek és folyamatok
energetikai auditálása
Levezető elnök: Rácz Attila
Szekció titkár: Tomasics Sára
Rácz Attila, energetikai igazgató Get-Energy
Magyarország Kft.
Iparvállalatok energetikai auditjának
tapasztalatai
Kepka György, projektmenedzser Get-Energy
Magyarország Kft.
Gyorsan megtérülő energiahatékonysági
intézkedések
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Balkányi György, ny. ügyvezető Spirax Sarco Ltd.
Műszaki és Kereskedelmi Képviselet
Az auditok során feltárt tipikus gőzés kondenz-rendszeri hibák és azok
kiküszöbölése.
Fehér Károly, ügyvezető Dynotech Kft
Újrafelhasználható bevarrtpaplanos
szigetelés alkalmazási tapasztalatai ipari
környezetben - elérhető energia~ és
költségmegtakarítás
Ifj. Szanyó Árpád, ügyvezető Szanyó Hűtő- és
Klímatechnika Kft.
Abszorpciós folyadékhűtők alkalmazhatósága
ipari környezetben
Veres Csaba, Lenergy Magyarország Kft.
A szabad-hűtés alkalmazásának műszaki,
gazdasági elemzése
16:00 Kávészünet
16:20 2. szekció - Épületek és épületgépészeti
rendszerek energetikája, megújuló
energiaforrások hasznosítása
Levezető elnök: Hunyadi Sándor
Szekció titkár: Pintér László
Mezősi Balázs, operatív vezető Magyar Innováció
és Hatékonyság Nonprofit Kft.
KKV épület energiahatékonysági potenciál
Matuz Géza, értékesítési vezető Rosenberg
Hungária Kft
Épületek energiatakarékos szellőztetése
Molnár Szabolcs, irányító tervező Pöyry-Erőterv Zrt.
Épületek energiahatékonyságának javítása
Severnyák Krisztina, PhD hallgató Debreceni
Egyetem
Költségoptimalizálás és energiahatékonysági
szempontok elemzése
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Dr. Csűrök Tibor, titkár ETE Energiahatékonysági
Szakosztály
Megújuló energiaforrások alkalmazási
lehetőségeinek elemzése az energetikai
auditokban
Kurunczi Mihály, elnök Magyar Termálenergia
Társaság
Helyi energiaforrások hasznosítási
lehetőségei
19:00 Gála vacsora a Fehérvárcsurgói Károlyi
Kastélyban
Főtámogatói pohárköszöntő
VEP díjazottak köszöntése

program

2016. március 10., csütörtök
8:00

Regisztráció

8:30

3.1 szekció – ISO 50001 tanúsítás tapasztalatai
Levezető elnök: Tánczos Lajos
Szekció titkár: Juhász Gergely
Papp Zsolt Csaba, vezető auditor ÉMI-TÜV SÜD
Kft ISO 50001( EIR)
ISO 50001 vagy energetikai audit?
Dr. Zsebik Albin, ETE Energiahatékonysági
Szakosztály társelnök
Az energetikai veszteségfeltárás helye az ISO
50001-ben
Katona László, ügyvezető Igazgató T&T Quality Kft.
Felkészítés az ISO tanúsításra
Papp Zoltán, ügyvezető BDK Budapesti Dísz és
Közvilágítási Kft.
Energiairányítási rendszer bevezetési
tapasztalatok
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Antal Béla, gyáregység-vezető, Creaton SouthEast Europe Kft.
Tanúsító szervezetek és a tanúsítás
tapasztalatai
Dömök Ferenc, Csuport Attila, Continental
Automotive Hungary Kft., Köteles Géza, ügyvivő
Aarhus-Pro Bt.,
Energiairányítási rendszer működtetésének
tapasztalatai autóipari beszállítónál
8:30

3.2 szekció – Tehetséges fiatalok az
energetikában
Levezető elnök: Gács Iván
Szekció titkár: Péter Norbert
Kádár Márton
Közép-kelet-európai villamosenergia-piac
elemzése
Táczi István
Az energiatároló alkalmazások hatásainak
vizsgálata kisfeszültségű hálózatokon:
fejlesztési irányelvek a növekvő megújuló
penetráció fényében
Gáthy Benjámin
Oxyfuel tüzelés megvalósítása hazai
tüzelőanyag-bázison
Tomasics Sára
A megújuló alapú villamosenergia-termelés
(regionális) piaci hatásai
Pintér László
A Demand Side Management nemzetközi
gyakorlata, Villamos hálózatok
Kelemen Zsolt
Részletörés típusok elkülönítési
módszereinek hatékonyságvizsgálata
Takács Borbála
Az európai és a hazai primer- és szekunder
szabályozási piac helyzete és problémái
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10:40 Kávészünet
11:00 Pódiumvita:
Az Energiahatékonysági törvény
megvalósításának tapasztalatai
Az energiahatékonysági törvény fontos és
viszonylag szűk határidős feladatokat határozott
meg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal, a regisztrációs szervezetek, a nagy
vállalatok és az energetikai auditorok számára.
A konferencia pódiumvitájának keretében az
elhangzott előadások kiegészítéseként a
törvényhez és a 2015. évi feladatok
teljesítéséhez kapcsolódó tapasztalatokat,
valamint a 2016. évi feladatokat három önálló
témakörként beszéljük meg.
Az 1. témakörhöz - az energiahatékonysági
törvény és végrehajtási utasítás - kapcsolódó
kérdések:
u Milyen ösztönzőket és korlátokat
látnak a törvény által előírt feladatok
megvalósításában a kerekasztal résztvevői,
az energiaveszteség-feltárásban gyakorlattal
rendelkező auditorok, a konferencia
résztvevői?
Vannak-e jobbító, törvénymódosító
javaslataik?A 2. témakörhöz – a 2015. évi
feladatok végrehajtásához kapcsolódó
tapasztalatok és kérdések:
u Helyes az auditori vizsga tematikája?
u Jól szervezett a felkészítő tanfolyam és a vizsga?
u Mi a tapasztalat a szakmai gyakorlat
elismerésével és a regisztrációval
kapcsolatosan?
u Hogyan látják mindezt a kerekasztal
megbeszélés és a konferencia résztvevői?
u Mik a jobbító javaslataik?
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A 3. témakörhöz – a 2016. évi feladatok
végrehajtásához kapcsolódó feladatok és
kérdések:
u A törvény szerint „A Hivatal 2016. december
31-ig nem szab ki bírságot a kötelező
energetikai auditálás teljesítésének
elmaradása miatt“.
u Kinek, mit kell tenni, ki mit tervez
annak érdekében, hogy a nemzeti
energiahatékonysági célkitűzés
teljesítéséhez szükséges, az törvény
által előírt feladatokat a kötelezettek
eredményesen teljesíteni tudják?
u Mik a kerekasztal megbeszélés és a
konferencia résztvevőinek ezzel kapcsolatos
javaslataik?
12:45 Záró ünnepség – A szekciók rövid szakmai
értékelése
13:00 Ebéd
14:30 Választható fakultatív programok szakmai
vezetéssel
1. A Virtuális Erőmű Program székesfehérvári
demonstrációs célú „passzív ház” jellegű
mintaépület és gépészeti berendezéseinek
helyszíni bemutatása.
2. A távhőszolgáltatás új, 20 MW-os
kondenzációs kazánjának megtekintése
A fakultatív programokra előzetesen kérjük a
jelentkezést írásban, vagy a helyszínen a regisztrációs
pultnál.
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