Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
Hõszolgáltatási Szakosztálya rendezésében

28. Távhõ Vándorgyûlés
„Tudásmenedzsment
és a távhőrendszerek
fejlesztése”
A szakmai ismeretek hatékony alkalmazása

BALATONALMÁDI

2015. szeptember 15–16.

Tisztelt Kolléganõk, Kollégák!
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztálya. 2015.
szeptember 15–16. között Balatonalmádiban tartja 28. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS-ét.
A felkért előadóadók hagyományosan elsősorban a távhőszolgáltatás műszaki-technológiai kérdésköreivel foglalkoznak. Célunk az, hogy a hőszolgáltatásért felelős dolgozókat a Vándorgyűlésen bemutatott tapasztalatokkal segítsük rövid és hosszú távú terveik
előkészítésében, megalkotásában és a mindennapi operatív feladataik végrehajtásában.
A „Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése” mottóval szervezett Vándorgyűlés foglalkozni kíván a szakmai képzettség hatékony alkalmazásával, a termelés-elosztás
oldali technológiai fejlesztések legfontosabb irányaival és a fejlesztések várható eredményeivel, az energiafelhasználás időszerű kérdéseivel, a tudás- és technológiamenedzsment szerepével a fejlesztések és beruházások előkészítése és megvalósítása során.
Áttekintjük, hogy a különböző energiahordozókra épült/tervezett rendszerek hogyan
képesek napjainkban a legjobban követni a felhasználói igényeket, figyelembe véve
a műszaki-gazdasági optimumot és a társadalmi elvárásokat.
Bemutatunk olyan megvalósult projekteket, amelyek legjobban reprezentálják az elmúlt évek fejlesztési trendjeit. Tájékozódhatunk arról, melyek voltak a legfontosabb
technológia változ(tat)ások a fejlesztésekben, hogyan érvényesültek az innovatív elképzelések, és olyan közép- és hosszú távú fejlesztési stratégiák, amelyek a korszerű távhőszolgáltatás legfontosabb elemeit alkalmazták.
Sort kerítünk a jelen támogatási ciklus szektorunkat érintő pályázati kiírások ismertetésére és a projektek megvalósíthatósági kritériumaira.
A Vándorgyűlésen résztvevők az első napon előadásokat hallhatnak a hazai távhőszektor árszabályozására megfogalmazott javaslatokról, az EU energiapolitikájának aktuális
kérdéseiről, műszaki- és marketing-innovációról, az energetikai beruházások pályázati
finanszírozhatóságáról, a távhőrendszer üzemeltetési paramétereinek és a távvezetékek szigetelési méreteinek megválasztásáról, majd a záró blokkban sor kerül a Hőszolgáltatási Szakosztály által díjazott diplomaterv(ek) bemutatására is.
A második napon ismertetésre kerülnek olyan fejlesztések, amelyek egyaránt érintik a
távfűtési hálózatot és a felhasználói oldalt, úgymint a távhőrendszer- és épületenergetikai fejlesztések, a távfelügyeleti fejlesztés, az épületenergetikai tanúsítások, és a mobil
informatikai eszközök használata. Betekintést nyerhetünk közép- és hosszú távú fejlesztési tervek készítésébe, megismerhetjük a szakmai ismeretek hatékony alkalmazását
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is támogató képzési formát a duális képzést, a távhő-értékesítés hatékonyságnövelésének lehetőségeit, valamint a jövő távhőszolgáltatásának koncepcióját.
Az esti baráti találkozón lehetőség kínálkozik kötetlen szakmai konzultációkra és kapcsolatépítésre is.
A Vándorgyűlésre tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt és várjuk jelentkezésüket.
2015. június

GERDA ISTVÁN
elnök
Hõszolgáltatási Szakosztály
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A Vándorgyűlés programja
2015. szeptember 15. kedd
1200 óráig

Érkezés és regisztráció

1200 – 1345

Ebéd

	Megnyitó

1400 – 1415
1415 – 1425

Gerda István elnök, Hőszolgáltatási Szakosztály

Köszöntő

Bakács István elnök, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

Előadások

Levezető elnök: Győri Csaba alelnök, ETE Hőszolgáltatási Szakosztály

1425 – 1450

dr.

1450 – 1515

dr.

1515 – 1540

Orbán Tibor műszaki vezérigazgató helyettes, FŐTÁV Zrt.
„Műszaki- és marketing-innováció a távhőben”

1540 – 1605

dr.

1605 – 1630

Szünet – kávé, üdítő

1630 – 1655

Baumann Mihály, Pécsi Tudományegyetem, Műszaki és Informatikai Kar
„Optimális csőszigetelési vastagság”

1655 – 1720

Vámosi Gábor ügyvezető, LENERG Energia Ügynökség Nonprofit Kft.
„Energetikai beruházások pályázati finanszírozása”

1720 – 1745

A Hőszolgáltatási Szakosztály által díjazott diplomaterv(ek) bemutatása

1745 – 1815

Hozzászólások, vita

1900 –

Baráti találkozó

Kaderják Péter igazgató, Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont
„Javaslatok a hazai távhőszektor árszabályozásának átalakítására”

Molnár László főtitkár, Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
„Az EU energiapolitikájának aktuális kérdései”

Zsebik Albin, JOMUTI Kft.
„Mennyi legyen az előremenő fűtőközeg hőmérséklete?”
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2015. szeptember 16. szerda
700 – 830

Reggeli

Előadások

Levezető elnök: Tordai György vezetőségi tag,
ETE Hőszolgáltatási Szakosztály

845 – 910

Joó László ügyvezető igazgató, NYÍRTÁVHŐ Kft.
„Távhőrendszer- és Épületenergetika fejlesztések Nyíregyházán”

910 – 935

dr.

935 – 1000

Némethi Balázs rendszerirányítási csoportvezető, FŐTÁV Zrt.
„Távfelügyeleti fejlesztés a FŐTÁV Zrt.-nél”

1000 – 1035

Szünet – kávé, üdítő

1035 – 1050

Eördöghné dr. Miklós Mária, Pécsi Tudományegyetem
„Duális képzés az épületgépészeti felsőoktatásban”

1050 – 1115

Kovács Zsolt műszaki igazgató, Debreceni Hőszolgáltató Zrt.
„Közép- és hosszú távú fejlesztési tervek a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-nél”

1115 – 1140

Tóth Lajos üzletfejlesztési vezető, Kódlabor Kft.
„Hatékonyság növelése mobil informatikai eszközök használatával”

1140 – 1205

Zsuffa László, Co-Energy Kft.
„A jövő távhőszolgáltatásának koncepciója – energiahordozó diverzifikálás,
hatékonyság növelés, növekedés, versenyképesség”

1205 – 1230

Hozzászólások, vita

1230 – 1240

Zárszó
Gerda István elnök, Hőszolgáltatási Szakosztály

1240 –

Ebéd

Fülöp László, Pécsi Tudományegyetem
„Energetikai tanúsítás, minősítés aktuális kérdései”
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Általános Információk

Jelentkezés:
A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és visszaküldésével.
Jelentkezési és fizetési határidő: 2015. augusztus 14.
Részvételi díj:
A részvételi díj: 69 000 Ft + ÁFA, mely tartalmazza a részvételt az előadásokon,
a rendelkezésre álló anyagokat, egy éjszaka szállást egyágyas szobákban, teljes
ellátást a vándorgyűlés ideje alatt.
A vándorgyűlés helyszíne:
Ramada Hotel & Resort Lake Balaton
(8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.)
Szállás:
Ramada Hotel & Resort Lake Balaton
(8220 Balatonalmádi, Bajcsy-Zsilinszky utca 14.)
Parkolás:
A vándorgyűlés résztvevőinek, díjmentesen a szálloda külső parkolójában.
Étkezés:
Reggeli, ebéd és vacsora a szállodában.

A Vándorgyűlés titkársága:
TRIVENT Rendezvényiroda
1119 Budapest, Etele út 59–61.
Telefon: 1-371-1333
Fax: 1-371-1334
E-mail: office@trivent.hu
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