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Komponenesek a pontos energiaméréshez
Let’s connect. 
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KLENEN '17, 2017. március 7-8.
Tisztelt Olvasó!
1999. június 2-4-én Egerben „Energiahatékonyság, Energiapiac és környezetvédelem az ezredfordulón” címmel nemzetközi konfe-
renciaként rendeztük meg a KLENEN jogelődjét. A konferencia színhelyéül tudatosan választottuk a festői környezetben fekvő várost, 
hogy a külföldi vendégekkel megismertessük.

Ezt a szemléletet tartottuk a következő konferenciák helyének kiválasztásánál is. Így került a következő, „Energiahatékonyság, 
energiapiac és környezetvédelem az új évezred kezdetén" címmel, 2001. június 13-15-én Sopronban megrendezésre.

A konferencia sorozat 2003-ban kapta a „Klímaváltozás – Energiatudatosság – Energiahatékonyság” nevet és a konferenciát június 
4-6-án már ezzel a címmel szerveztük. A név választásakor a fenntartható fejlődés fontossága mellett azt gondoltuk, hogy a természet 
egyensúlyának megőrzésében fontos szerepe van az energiatudatosságnak és a hatékony energiagazdálkodásnak.

A 2005. június 8-10-én Visegrádon megrendezett konferencián a cím mellé bevezettük az azóta is használt „Dolgozzunk együtt a 
természet egyensúlyának megőrzésén” mottót. 

A kétévenként megrendezésre kerülő sorozat szervezésében szakadás történt, s a következő, egy nappal rövidebb konferencia 
szervezésére 2009. április 16-17-én Szegeden került sor. A konferencia 2011-ben ismét Győrben került megrendezésre április 6-7-én. 

A konferenciákon nagy számban vettek rész előadó, érdeklődő és szép emlékekkel hazatérő külföldi vendégek. A szervező bizott-
ság azonban − elsősorban gazdasági okokból − úgy döntött, hogy ideiglenesen megszünteti nemzetközi jellegét és a Virtuális Erőmű 
program Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatához kapcsolódva 2012-től áttértünk az évenkénti szervezésre. A tapasztalatcsere 
fontosságát hangsúlyozva ettől kezdve használjuk a konferencia kiegészített mottóját, „Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk 
együtt a természet egyensúlyának megőrzéséért”, a KLENEN rövidítését és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy „A hatékony energiagaz-
dálkodás mindnyájunk érdeke és kötelessége”. 

A 2016-ban rendezett konferencián már különös figyelmet fordítottunk az energiahatékonysági törvény végrehajtásának tapasz-
talataira. Ezt a törekvésünket idén is megtartottuk és a rendezvényen kiemelt hangsúlyt helyezünk az energetikai auditálás és az 
energetikai szakreferensi feladatok ellátásának szakmai kérdéseire, a törvény által előírt kötelező és az attól függetlenül, önkéntesen 
végzett energetikai auditok és ISO 50 001 energiagazdálkodási rendszer bevezetésének tapasztalataira, a vállalatirányítási rendsze-
rek és az energiahatékonyság kapcsolatára.

A konferencián ismertetésre került a vállalati energiahatékonyság növelési lehetőségeinek feltárására irányuló LOCARBO Interreg 
(http://www.interregeurope.eu/locarbo/) projectben a hazai részvétel és a közreműködés lehetősége. 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13. §-a rendelkezik az energetikai audit minimális tartalmi követelményeiről. 
Meghatározza többek között, hogy „az energetikai auditnak ki kell terjednie a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berende-
zések bemutatására”. Erre tekintettel a konferencián több cég is élt a lehetőséggel, hogy kiállítás formájában is bemutathassák 
az energiahatékonyság növelését segítő termékeiket és eszközeiket. 

A törvény 2016. decemberi módosításához kapcsolódva a plenáris és szekció előadásokat követő kerekasztal beszélgetést a 
kötelezően igénybe veendő energetikai szakreferens szerepének és feladatainak, valamint az energiahatékonysági célokat szolgáló 
beruházás adókedvezmény megbeszélésére fordítottuk. A kerekasztal beszélgetés bevezető előadóinak a jogszabály módosítások 
előkészítőit kértük fel. 

Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy a konferencián előadó egyetemistáknak a jelenlevő cégek állást ajánlottak. Ebből 
kiindulva szerveztünk önálló szekciót a fiatal energetikusok bemutatkozására. 

Az Energiagazdálkodás szakfolyóirat médiapartnerként támogatja a konferencia szervezését. Azokat az előadásokat, amelyeket 
előadóik cikk formában is elkészítenek, közzé tesszük a jelenlegi, vagy következő lapszámainkban.

Az évente megrendezésre kerülő KLENEN konferenciákra hívjuk és várjuk azokat a szakembereket, akik szívesen megosztják 
tapasztalataikat az érdeklődőkkel, vagy érdeklődnek mások tapasztalatai iránt. 

Tisztelettel meghívjuk és várjuk olvasóinkat is a jövő évi konferenciára! 
Kérjük jegyezze elő naptárába, hogy 

2018. március 7-8. KLENEN ’18.
és kövesse a konferenciához tartozó eseményeket a www.klenen.eu honlapon.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a konferencia előadásai, a tapasztalatcserék, valamint az energiagazdálkodás hatékonyságá-

nak növelését eredményező módszerek és technikák bemutatása hozzájárul a résztvevők ismereteinek bővítéséhez és segítik min-
dennapi munkájuk végzésében.

KLENEN Szervező Bizottság



  

  
 

  
 

  
 

  

Forgalmazó:Forgalmazó:



Magasra teszi a lécet?
Többre vágyik?
Új lehetőségeket mutatunk.

Festo és az Ipar 4.0
A jövőbeli projekteket a dolgok internete (IoT), az okos gyárak, kiber-fizikai rendszerek és a big data 
határozza majd meg – a megoldásoknak ezért még gyorsabbnak, rugalmasabbnak és 
intelligensebbnek kell lenniük. Emiatt egyre nagyobb jelentőséget kap a nagyobb rendelkezésre 
állás, az energiahatékonyság és a just-in-time termelés. A Festo jelentős szerepet játszik az Ipar 4.0 
trend alakításában, és teljes körű elektromos és pneumatikus automatizálási megoldásokat kínál 
a vezérléstechnikától az érzékelőkön át a hajtásokig. www.festo.hu
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