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A magyar energiagazdaság problémáit tárgyaló tudományos és gyakorlati folyóirat

ENERGIAGAZDÁLKODÁS



A KLENEN ’20 konferencia bevezető plenáris előadói és előadásai: 

Dr. Botos Barbara: Energia- és klíma politikai célok és tervezett szakpolitikai intézkedések

Dr. Botos Barbara, klímapolitikáért   felelős   helyettes államtitkár   asszony szerint ma már  
nincs  helye  az  éghajlatváltozás  tényével  kapcsolatos  vitáknak, sokkal  inkább az egyes  
országok arra adott válaszaira, cselekvőképességére  kerül  a  hangsúly. Hiszen  az éghaj-
latváltozás  elleni  cselekvés ma már messze nem csak ökológiai  szükségszerűség, hanem 
egyben gazdasági racionalitás is, amelyet egyre több ország ismer fel. Mindehhez pedig a 
2015-ben elfogadott Párizsi  Megállapodás keretében tett vállalások is olyan lehetőségeket 
nyitnak meg, amelyek óriási  beruházási igényeket  generálnak  szerte  a világon, így Ma-
gyarországon is. A Párizsi Megállapodás alatt ugyanis szinte a világ összes országa olyan  
kibocsátás-csökkentési  vállalásokat  tett, amelyek  rendkívül nagyméretű technológiaváltási, 
modernizálási igényeket keletkeztetnek. Ennek eredményeként pedig a jövőben jelentős piaci  
átrendeződés  mehet  végbe. Ezért úgy véli, az éghajlatváltozás ténye ma már talán legalább 
annyira lehetőség, mint probléma. 

Tóth Tamás: A 2019. évi energetikai auditálás tapasztalatai és eredménye

Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általános elnökhelyettese 
–  korábban az Elemzési és Statisztikai Főosztályának vezetője – szakmai tapasztalatait a 
Hivatal keretében szerezte. Publikációi  rendszeresen  jelennek meg szakmai tanulmány-köte-
tekben és tudományos ismeretterjesztő könyvrészletekben. 
Jelenleg szakmai tevékenységei közé tartozik az energiahatékonysági törvény által a Hivatal 
felelősségi körébe utalt feladatok teljesítésének szervezése és fejlesztése (nagy vállalati ener-
getikai auditálás fogalomrendszerének kidolgozása, ellenőrzési stratégia kialakítása, eredmé-
nyek értékelése, energiamegtakarítási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás). 
2015-től az e témakörben folyamatosan bővülő információk ismertetése és megosztása érde-
kében rendszeresen tart előadásokat hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. 

Prof. Dušan Petráš: Az energetikai auditálás tapasztalatai és eredménye Szlovákiában 

Prof. Dušan Petráš, a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem egyetemi tanára, volt rektor he-
lyettese (2007-11), az építészmérnöki kar dékánja, (2000-2007), az AEE közép-kelet európai 
régióért felelős igazgatóhelyettese, az energetikai veszteségfeltárás nemzetközileg elismert 
szakértője és oktatója.  Hét országban, hét nyelven megjelent könyv és több száz szakmai 
cikk szerzője, a szlovák nyelven megjelenő Épületgépészet szakfolyóirat főszerkesztője, ha-
zai és EU projektek témavezetője. 
Fontosnak tartja az energetikai auditorok munkájának segítését a veszteségfeltáró módsze-
rek, oktatási segédletek kidolgozása, a jó gyakorlatok bemutatása és szakmai konferenciák 
szervezésével a tapasztalatcsere által. Ez utóbbi érdekében évek óta szervezi a szakmai 
konferenciákat, szemináriumokat.  
Szakmai tevékenysége által megbízóinak sok millió euro megtakarítást tett lehetővé.

 
Dr. Virág Rudolf: Energetikai auditori és szakreferensi megújító vizsgák témái és szervezésének módja

Dr. Virág Rudolf, Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium területi államigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkári, miniszteri biztosi 
székét cserélte a főtitkári székre. 
Kiemelt feladatának tekinti a Kamara kormányzati struktúrához való szorosabb kapcsolódá-
sát, az együttműködés megerősített, valamint közreműködésének szélesítését a feladat- és 
érdekkörébe tartozó jogszabályok és kormányzati döntések előkészítésében. 
Munkaköréhez tartozik a Kamara, mint közreműködő szervezet számára az energiahaté-
konysági törvény által meghatározott feladatok, közte az energetikai auditorok és szakrefe-
rensek továbbképzésének, a közeljövőben esedékes szakmai megújító vizsgák előkészítése 
és megvalósítása szervezésének irányítása.
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A megbízható villamos energiáért.
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A jövő izgalmas.

Ready?

A mi
energiamonitoring 
megoldásunkkal

Korszerűsített 
energiahatékonyság

Egyetlen rendszerben felügyelheti 
több épület, telephely villamos-, 
hőmennyiség- és gázfogyasztását, 
illetve a helyiségek hőmérsékletét. 
Megoldásunk segít teljesíteni 
a törvényi kötelezettségét, 
akár a meglévő energetikai 
mérőműszerek és szoftverelemek 
megtartásával is.




