SAJTÓKÖZLEMÉNY

Cím: Településeink energiahatékonysági lehetőségei
Lead: A HUNGEXPO Budapesti Vásárközpontjában április 6-10 között megrendezésre
kerülő 35. Nemzetközi Építőipari Szakkiállítás keretében a Magyar Energetikai
Társaság (MET) idén is lebonyolítja a szokásos Energia Műhely fórumát. Központi
témája a hazai települések energiahatékonysági lehetőségeinek gyakorlat központú
feltárása.
Jogi alapját 2012/27/EU irányelv hazai végrehajtása, pénzügyi hátterét pedig a 20142020 időszak EU támogatási programja képezi. A konferencia a pénzügyi források
lehívási gyakorlatának és a megvalósult projektek bemutatásával kívánja a meglévő
ismereteket és tapasztalatokat a résztvevőkkel megosztani.

A magyar jogrendbe is bevezetett EU-s irányelv legfontosabb célja hosszú távon a környezet
terhelésének csökkentése mellett az energiaköltségek csökkentése, a fosszilis
energiahordozók felhasználásának visszaszorítása. Mindezek elősegíthetik a magyar piac
versenyképességének növekedését, és a tartalékok növelése által Magyarország
energiabiztonságának fejlődését. Külön szegmenst képeznek az állami és önkormányzati
objektumokra vonatkozó energiahatékonysági intézkedések. Ezzel párhuzamosan, ebbe a
folyamatba integrálódva, egyre növekszik azon települések száma, amelyek saját
kezdeményezésükre kreatív, „okos település” programokat valósítanak meg.
Az április 6-án 14 órakor, a Kerámia-teremben kezdődő rendezvény célja olyan interaktív
szakmai fórum megvalósítása, amelyben az energetika hazai résztvevői - mérnökök,
közgazdászok, jogászok, más energetikai területek és önkormányzatok, illetve a jövő
szakemberei - cégeken és szervezeteken átívelő szakmai konzultációja valósul meg.
Az első kétórás részben az előadók és a felkért hozzászólók a következő témákkal ismertetik
meg a hallgatóságot: finanszírozási forrásaink és azok elérhetősége, szabályozási
környezet, „okos megoldások” a településfejlesztésben, Bóly kisváros komplex
fejlesztésének eredményei, innovatív energetikai megoldások Kaposváron, geotermikus
létesítmény Veresegyházon, megvalósult napelemes létesítmények tapasztalatai, egy
megvalósított intelligens közvilágítási rendszer bemutatása és a támogatási projektek
előkészítésének „titkai”.
A második részben több csoport laza kerekasztal beszélgetésben vitatja meg a hallottakat és
adják át a résztvevők egymásnak saját tapasztalataikat.
A MET elnöksége a rendezvényt Ifjúsági Tagozata bevonásával szervezi, hogy a fiatal
szakemberek (egyetemi hallgatók) idejekorán bekapcsolódhassanak a szakmai élet
körforgásába, illetve a tapasztalt gazdasági-műszaki vezetőktől és elsőrangú szakértőktől
közvetlen formában vehessék át a tapasztalatokat.
A MET szeretettel hívja a média képviselőit a XVII. Energia Műhely fórumára. Az esemény
egésze sajtó-nyilvános.

