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Köszönjük részvételét a konferencián!
Várjuk jelentkezését előadónként 2017. október 15-ig,
kiállítóként és résztvevőként 2018. január 15-ig
a 2018. március 7-8-án megrendezésre kerülő
KLENEN’18-ra.
(www.klenen.eu)

KLENEN KONFERENCIA 2017
Rövid öszefoglaló
Az Association of Energy Engineers (AEE) Magyar Tagozata, az Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület és az Energetikai Szakkollégium 2017-ben 12. alkalommal
szervezte meg közös szakmai konferenciáját, amelyben kiemelt hangsúlyt helyeztek
az energetikai auditálás szakmai kérdéseire, az LVII/2015 Tv. által előírt kötelező
energetikai auditok tapasztalataira, valamint a vállalatirányítási rendszerek és az
energiahatékonyság kapcsolatára.
A 2017. március 7-8-án Gárdonyban a Hotel Nautis-ban megrendezett rendezvény
nem titkolt célja volt az auditori közösség tapasztalatcseréje, előadások és
kerekasztal-beszélgetés keretében történő szakmai vitája, elősegítve ezzel az érintett
szakemberek, jogalkalmazók, és a jogalkotók munkáját.
A megnyitó során elhangzott köszöntőket és a LOCARBO Interreg projekt ismertetését
követően a plenáris előadások keretében a résztvevők áttekintést kaptak az európai
villamosenergia

rendszer

állapotáról,

és

az

ellátásbiztonságot

befolyásoló

energiapolitikai folyamatokról. Emellett ismertetésre kerültek a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium energiahatékonyság és klímavédelem területén elért eredményei és a
jövőre vonatkozó célkitűzései, illetve a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal által tervezett ellenőrzés menete és a következő évek feladatai és
tevékenységei. Az aktuális trendekről az ALTEO Zrt. mint a területen érintett vállalat
szemszögéből hallhattunk. A hagyományoknak megfelelően a Virtuális Erőmű
Program és az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjnyertes vállalkozásai is
bemutathatták energiahatékonysági törekvéseiket és elért eredményeiket.
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Az első szekcióelőadások során ipari üzemek és folyamatok energetikai auditálását
végző szakemberek mondták el a tapasztalataikat, adtak jobbító javaslatokat a hőés villamosenergia felhasználás területén. Emellett számos új, energiahatékonyságot
elősegítő megoldás került bemutatásra. A második szekcióban energetikai audit
módszereket mutattak be, ezek előnyeit, hátrányait az auditálást kérő és elvégző
cégek szempontjából. Kiemelték a zárt anyag- és energiaciklusú rendszerek
fontosságát, a vállalati szintű energiastratégiák megalkotásának helyes folyamatát,
a hulladékhő hasznosítás lehetőségeit, illetve az épületek energiatudatossági
intézkedéseinek szükségességét. A harmadik szekció során pedig az ISO 50001
tanúsítás tapasztalatait foglalták össze az energiairányítási rendszerre vonatkozó
szabványok és a gyakorlati alkalmazás szempontjából egyaránt. Ezzel egyidőben az
Energetikai Szakkollégium tagjai mutatták be kutatási területeiket az érdeklődőknek.
A konferencia zárásaként egy kerekasztal-beszélgetés keretében vitathatták meg a
résztvevők az energiahatékonysági és társasági adókról szóló törvények módosítását,
az energetikai szakreferens szerepét és feladatait, az energiahatékonysági célokat
szolgáló beruházás adókedvezményeit.

Összefoglalta:

Mihók Anna
Az Energetikai Szakkollégium tagja
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