
 
 

 

Energiahatékonyság települési szinten – pénzügyi lehetőségek és jó 

példák 

Konferencia 

2018. szeptember 26, 09:30-14:00  

Helyszín: Kossuth klub – Muzikum ( 1088 Budapest, Múzeum utca 7.) 

 

A helyi önkormányzatok, mint energiafogyasztók – de egyre inkább, mint termelők is, fontos 

szerepet játszanak az Európai Unió által kitűzött energiahatékonysági célok és a 

fenntartható energiagazdálkodás megvalósításában. Különösen az épületek 

energiahatékonysága van fókuszban, az új középületeknek már 2019. január 1-től meg kell 

felelni a közel nulla energiaigény követelményeinek. 

Ez a konferencia azokat a lehetőségeket szeretné bemutatni az érdeklődőknek, melyek akár 

pénzügyi, akár szakmai szempontból támogatást nyújtanak a szigorodó követelményeknek 

és ambiciózus céloknak való megfelelésben. 

A gyakorlati megoldásokat jó példákkal és egy izgalmas panel-beszélgetéssel mutatjuk be, 

mely utóbbi témája a növekvő beruházási igények és a szűkülő támogatási források közötti 

konfliktus feloldása. 

Szervező: Energy Cities, a Horizon 2020 program által támogatott Publenef projekt 

keretében (http://publenef-project.eu/) 

Angol-magyar tolmácsolás biztosított. A szervezők utazási költséget nem térítenek. 

 

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIIIiR3w0J-

gv5fmfihHfcgSOUwptillrnkpd88bOjUxi_rw/viewform 

 

  

http://publenef-project.eu/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIIIiR3w0J-gv5fmfihHfcgSOUwptillrnkpd88bOjUxi_rw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeIIIiR3w0J-gv5fmfihHfcgSOUwptillrnkpd88bOjUxi_rw/viewform


 
 

Programterv 
 

   
9:30-10:00 Regisztráció és welcome coffee  

10:00-11:00 

Önkormányzatok energiahatékonysági törekvéseinek támogatása 

Nemzetközi hálózatok az önkormányzatok 
energiahatékonysági törekvéseinek támogatására 

Krisztina Dely 
Energy Cities 

A Nemzeti Energetikusi Hálózat szolgáltatásai 
önkormányzatok részére 

Csákány Éva energetikus, 
Budapest Főváros 
Kormányhivatala 

Hogy készüljünk fel a közel nulla épületenergetikai 
követelményeknek való megfelelésre? – az INTERREG 
eCentral projekt szolgáltatásai 

Pej Zsófia 
Energiaklub 

Kérdések és válaszok   

11:00-11:40 

Önkormányzati jó példák 

Okos mérés kontra épülethasználók tudatossága – az 
INTERREG Together projekt kutatási eredményei 

Csoknyai Tamás 
BME 

Az első sikeres magyar  ’Urban Innovation Action’ 
projekt: SASmob – Fenntartható mobilitás Szegeden1 

Pázmány Péter 
Szeged MJV 

Regionális energia ügynökség és Velenje 
Önkormányzatának együttműködése az 
energiahatékonysági beruházások megvalósításában 

Nejc Jurko, KSSENA, 
Regionális Energia 
Ügynökség 

Kérdések és válaszok  

11:40-12:00 Kávészünet  

12:00-13:00 

Panelbeszélgetés2 
Középületek felújítása szűkülő támogatási források mellett 
 

A beszélgetést Szalai Gabriella, a MEHI (Magyar Energiahatékonysági Intézet) 
ügyvezetője moderálja 
 
Meghívott szakértők:  
Lengyel Kristóf, Pannon Építőműhely Kft. 
Kuntner Gábor, Energy Hungary 
Ősz András, LG Energy Kft. 

Kérdések és válaszok  

Zárszó  

13:00  Ebéd  

 

 

 

                                                           
1http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/szeged 
2Együttműködésben az ’Improving energy security of the Visegrad through better energy efficiency of 
buildings’ projekttel, mely az International Visegrad Fund támogatásával valósul meg. 

http://www.uia-initiative.eu/en/uia-cities/szeged

