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KLENEN ’21, 2021. március 10-11.
1999. június 2-3-4-én Egerben „Energiahatékonyság, Energiapiac és környezetvédelem az ezredfordulón” címmel nemzetközi kon-
ferenciaként rendeztük meg a KLENEN jogelődjét. A konferencia színhelyéül tudatosan választottuk a festői környezetben fekvő 
várost, hogy annak szépségét 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 arra 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 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 konferencia 
időpontját az energiatakarékossági világnapon (március 6.) történő díjátadáshoz kapcsoltuk. 

A tapasztalatcsere fontosságát hangsúlyozva ettől kezdve használjuk a konferencia kiegészített mottóját, „Osszuk meg tapasz-
talatainkat, dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megőrzéséért”, a KLENEN rövidítését és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy 
„A hatékony energiagazdálkodás mindnyájunk érdeke és kötelessége”. 

A 2021. évi konferencián, a szakterületeken szerzett tapasztalatok cseréje mellett kiemelt figyelmet fogunk fordítani az energia-
hatékonysági intézkedések megvalósításának finanszírozására és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvénynek napi-
renden levő módosításában várhatóan közzétételre kerülő energiahatékonysági kötelezettségi rendszerre. E témákban nyújtanak 
tájékoztatást a plenáris és szekció előadások, majd alkotunk róla véleményt a kerekasztal beszélgetésen.

A KLENEN ’21  konferencia bevezető plenáris előadói és előadásai:

Dr. Botos Barbara: Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
Dr. Botos Barbara, klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony szerint ma már nincs helye az ég-
hajlatváltozás tényével kapcsolatos vitáknak, sokkal inkább az egyes országok arra adott válaszaira, cse-
lekvőképességére kerül a hangsúly. Hiszen az éghajlatváltozás 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 lehetősége-
ket nyitnak meg, amelyek óriási beruházási igényeket generálnak szerte a világon, így Magyarországon is. A 
Párizsi Megállapodás alatt ugyanis szinte a világ összes országa olyan kibocsátás-csökkentési vállalásokat 
tett, amelyek rendkívül nagyméretű technológiaváltási, modernizálási igényeket keletkeztetnek. Ennek ered-
ményeként pedig a jövőben jelentős piaci átrendeződés mehet végbe. Ezért úgy véli, az éghajlatváltozás 
ténye ma már talán legalább annyira lehetőség, mint probléma. 

Remon Zakaria: Az energiahatékonysági projektek EBRD általi finanszírozási  lehetőségei és gyakorlati példák
Remon Zakaria okl. energetikai mérnök, az EBRD Energiahatékonysági és Klímaváltozási csoportjának igaz-
gatóhelyettese. Tevékenysége az EBRD tagországaiban a zöld épületek finanszírozási módjainak feltárása. 
Feladata volt ITM támogatására végzett megbízás felügyelete, amely a Magyarországi köz- és lakóépületek 
energiahatékonysági beruházásait gátló jogi, műszaki és pénzügyi akadályok felmérésére és finanszírozási 
lehetőségek feltárására irányult azzal a céllal, hogy segítse az ágazatban a beruházások növelését támogató  
szakpolitikai intézkedések meghatározását. Remon részt vesz az éghajlatváltozás-finanszírozással és az épí-
tőipar fenntartható erőforrás-beruházásaival kapcsolatos új finanszírozási eszközök és termékek fejlesztésé-
ben: projektfinanszírozás, külön pénzügyi eszközök pénzügyi és nem pénzügyi közvetítőkön keresztül. Koráb-
ban Ő vezette a Bank fenntartható pénzügyi üzletfejlesztési tevékenységét a Kaukázusban, Közép-Ázsiában, 
Fehéroroszországban, Moldovában, valamint Észak-Afrika és a Közel-Kelet EBRD régióiban. 

Dr. Tóth Tamás: Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer bevezetésének gyakorlati kérdései 
Dr. Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általános elnökhelyettese – korábban 
az Elemzési és Statisztikai Főosztályának vezetője – szakmai tevékenységei közé tartozik az energiahaté-
konysági törvény által a Hivatal felelősségi körébe utalt feladatok teljesítésének szervezése és fejleszté-
se (nagyvállalati energetikai auditálás fogalomrendszerének kidolgozása, ellenőrzési stratégia kialakítása, 
eredmények értékelése, energiamegtakarítási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás). 2015-től az e téma-
körben folyamatosan bővülő információk ismertetése és megosztása érdekében rendszeresen tart előadá-
sokat hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, publikációi rendszeresen jelennek meg szakmai 
tanulmánykötetekben és tudományos ismeretterjesztő könyvrészletekben.

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer alkalmazásának külföldi példáit is plenáris előadás 
keretében tervezzük áttekinteni. Előadója felkérés alatt.

További információ és jelentkezés a www.klenen.eu címen.

KLENEN ’21
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3. ábra. A membránkontaktoros gáztalanító működése

8. kép. A megvalósult membránkontaktoros gáztalanító berendezés

A SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai víztechnológiai beruházása 
című cikk kiegészítő ábrái
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