ZÖLD ENERGIA 4.
Országos konferencia a megújuló energiákról
a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
szervezésében

Magyar fejlesztések –magyar vállalkozások
„A Föld elegendő javakkal bír ahhoz, hogy minden ember szükségletét kielégítse, annyival azonban
nem rendelkezik, hogy mindenki mohóságát csillapítsa.”
(Mahatma Gandhi)

Időpont: 2011. október 26.
Helyszín: Pest Megye Közgyűlésének díszterme, Budapest V. kerület, Városház u. 7.
A konferencia védnöke:
Szatmáry Kristóf belgazdasági államtitkár, a BKIK elnöke
Meghívott vendégek és előadók:
Dr. Szöllősi László vállalkozásfejlesztésért és iparért felelős helyettes államtitkár Ngm.
Olajos Péter zöldgazdaság-fejlesztésért és klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár Nfm.
A konferencia házigazdája:
dr. Kiss Zoltán a BKIK általános alelnöke
dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke
Főrendező: Faragó Ilona tagozati elnök Gazdasági Szolgáltatások Tagozat BKIK
Levezető elnök: Csapó György a BKIK alelnöke
Rendezők:

Pest Megye Közgyűlése
Egyéb Szolgáltatások Osztály BKIK
Banki, Biztosítási és Általános Pénzügyi Szolgáltatás Osztály BKIK
Tanácsadás Osztály BKIK
Marketing Kommunikációs Osztály BKIK
PR Média Szakmai Osztály BKIK
Ingatlan Szakmai Osztály BKIK
Megújuló Energiák Szakmai Osztály BKIK
Kerületi Tagcsoportok BKIK
Számviteli, Adótanácsadói, Könyvelői és Könyvvizsgálói Osztály BKIK
Budapesti Műszaki Egyetem
VOSZ Közép-magyarországi Regionális Szövetsége
Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége

Téma: a megújuló és zöld energiák hasznosításának elterjesztése a magyar önkormányzati szférában.
Kormányzati célok, technikai, technológiai lehetőségek, pályázati- és egyéb források a megvalósításhoz.
Magyar kutatások, fejlesztések, innováció, gyártás, szerelés, banki finanszírozás.
A konferencia célja: Annak bemutatása, hogy az önkormányzatok és a magyar lakosság egyik jövőbeli útja
lehet (költségcsökkentésre, az energia biztonság és függetlenség megteremtésére) az új és megújuló energiatermelés és hasznosítás. Ehhez járulnak hozzá a hazai kutatások és a magyar vállalkozások.
A regionális konferenciára meghívást kapnak a Budapest kerületeiben, Közép-magyarországi Régió
településein és Magyarország nagyobb városainak önkormányzatainál dolgozó szakemberek, a megválasztott
polgármesterek és képviselők, valamint a témával kapcsolatban álló vállalkozások.
Cél a személyes kapcsolatok és a szakmai lehetőségek megismerésének megteremtése.
A konferencia reggel 9-től várhatóan 15 óráig tart, ezen idő alatt szakmai, gazdasági, pénzügyi előadások
zajlanak.
A részvétel, tekintettel a terem 200 fős befogadóképességére előzetes regisztrációhoz kötött!
(részleteket lásd lejjebb)

Tervezett program:
9:00

Megnyitó: Szatmáry Kristóf belgazdasági államtitkár, a BKIK elnöke
dr. Kiss Zoltán a BKIK általános alelnöke
dr. Szűcs Lajos Pest Megye Közgyűlésének elnöke

9:25

Dr. Szöllősi László vállalkozásfejlesztésért és iparért felelős helyettes államtitkár Ngm.
„Aktuális, önkormányzatokat és a gazdaságot érintő általános helyzet és a várható változások, hosszú
távú kormányzati elképzelések”

9:55

Olajos Péter zöldgazdaság-fejlesztésért és Klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár Nfm.
„A megújuló energiatermelés fejlesztésével kapcsolatos kormányzati elképzelések, és pályázati
lehetőségek”

10:25 Dr. Bíró Kálmán klaszter-menedzser
„A SOLANOVA mintaház akció céljai, a megvalósítás folyamata, várható eredmények és a további
hasznosítás lehetőségei”
Vallasek István ny. professzor, Kolozsvár
„SOLANOVA mintaházak létesítésének lehetősége Csíkszereda városában, illetve Erdélyben”
10:40 Dr. Németh Miklós Magyar Ingatlangazdálkodók Szövetsége Főtitkár, CEAB főtitkár, CEPI-CEI
„Megújuló és hagyományos energiapolitika a lakóingatlanok piacán az Európai Unióban”
10:55 Éliás Csaba Monor és Vidéke Takarék Szövetkezet
„Banki finanszírozási lehetőségek az önkormányzatoknak, egy „ÖKO” bank” lehetősége és termékei”
11:15 KÁVÉSZÜNET
11:40 Erdész Gábor BKIK MESZO alelnök, Forester & Partners Kft.
„Fűtés, hűtés napenergiával”
11:45 Dr. Kontra Jenő egyetemi tanár BME
„Hévízhasznosítás a fűtéstechnikában”
12:00 Arányi István UFS Group Holding Zrt. energetikai korszerűsítés szakmai vezetője
„Energetikai költségcsökkentés, felméréstől a kivitelezésig”
12:15 DLA Szabó Árpád egyetemi adjunktus BME
„Fenntartható kisvárosok”
12:30 Nagy Norbert BKIK MESZO elnökségi tag, Manitu Solar Kft.
„Napelemes villamos energia termelés középületeken és ipari létesítményeken”
12:45 Dr. Várfalvi János egyetemi docens BME
„Panelépületek komplex energetikai fejlesztése”
13:00 Lorx Viktor VOSZ KMRSZ
„INWATECH biogáz üzemek”
13:15 Szakmai Fórum:
„Itt az alternatív energia szakma beszél”
(a rendezvény szakmai szponzorainak bemutatkozási lehetősége)
14:00 ÁLLÓFOGADÁS, BÜFÉEBÉD

REGISZTRÁCIÓ

Regisztrációs díj, az önkormányzatoknak, érdeklődőknek, vállalkozásoknak Br. 2.500,- Ft/fő.
A helyszínen a regisztrációs díjért cserében kávé, üdítő, aprósütemény, valamint büféebéd is várja a
jelentkezőket.
A létszám 200 főben korlátozott, így az előzetes regisztráció fontos!
(info@kosesbika-reklam.hu, 06-20-9328-274, Tel/fax: 06-1-708-6903)
Kérjük, adják meg a jelentkezők és a delegáló intézmény nevét valamint az internetes, esetleg telefonos
elérhetőséget.
Szponzoráció, céges megjelenési lehetőségek:
A konferencia ideje alatt a témához kapcsolódó szponzorainknak előzetes egyeztetés alapján lehetőséget
biztosítunk szórólapok, névjegyek, roll-up táblák, stb. kihelyezésére illetve a „Fórum” programban történő
rövid személyes bemutatkozásra. Lehetőséget kaphatnak előzetesen, vagy később, a honlapon rövid hirdetés és
link elhelyezésére, valamint a honlaphoz kapcsolódó más kedvezményes hirdetés igénybevételére. (kapcsolat a
rendezvényszervező)
A konferencia folyamatosan már előzetesen működő és a konferencia után is bővülő honlappal fog rendelkezni
hasonlóan a Zöld Energia 3. konferenciához (mely most is megtekinthető) a konferencia előadásairól videó
felvétel készül, mely az interneten megtekinthető lesz a BKIK Marketing – Kommunikációs Szakmai
Osztályának honlapján a www.bkik-marketing.hu portálon.
A konferenciára az országos sajtó, televíziók és helyi újságok, valamint televíziók is meghívást kapnak.

Kérdéseikkel forduljanak a konferencia illetékes szervezőihez:

A rendezvény operatív szervezői:
Csapó György a BKIK alelnöke
(06-20-937-6600, 06-30-370-1017), E-mail: info@kosesbika-reklam.hu,
Rendezvényszervezés:
Király Ágnes ügyvezető
Kos és Bika Reklámstúdió,
06-20-9328-274, info@kosesbika-reklam.hu, Tel/fax: 06-1-708-6903
Postacím: Kos és Bika Reklámstúdió, 1182 Budapest, Üllői út 633.

