TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK
Tisztelt Vendégeink! Kedves Kolléganők, Kollégák!
Hagyományosan, mint minden évben,
Távhőszolgáltatási Szakmai Napok.
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A konferencia helyszíne:
Hotel Azúr**** Wellness és Konferencia Szálloda
8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c
www.hotelazur.hu
A konferencia időpontja:
2014. november 27-28. (csütörtök - péntek)
Tervezett tematika, előadások:
 A távhőszektort érintő holding alapú közszolgáltatási rendszer megvalósítása
 Az Energiahatékonysági Irányelv hazai átültetése és annak hatása a távhőszektorra
- Az Energiahatékonysági Irányelv hazai átültetésének helyzete
- Az Energiahatékonysági Irányelv átültetésének hatása a távhő célú kapcsolt
energiatermelésre
- Az Energiahatékonysági Irányelv 9. cikkének (Fogyasztásmérés) hatása a hazai
távhőszektorra
- A Központi Okoshálózati Mintaprojekt bemutatása – a távhő szempontjainak
figyelembevételével
- A távhőszolgáltatók (lehetséges) szerepe a költségosztásban
 A távhőszektor fejlesztési keretei és lehetőségei a 2014-2020-as időszakban
- Az EU-források felhasználásának eddigi tapasztalatai, lehetőségek a következő 7 évben
- A távhőfejlesztések finanszírozása a KEHOP-ból
- A TOP távhőszektort érintő finanszírozási forrásai
- Lakossági épületenergetikai programok a 2014-2020-as időszakban
- Az erdőgazdaságok lehetséges szerepe a biomassza alapú távhőtermelésben
- Megújuló energiaforrások alkalmazásának lehetősége a távhőszektorban
 A távhőszolgáltatás humán és műszaki jövője
- A távhőszektor szakember-utánpótlásának helyzete
- Együttműködés a Miskolci Egyetemmel a jövő szakembereinek gyakorlatorientált képzése
érdekében
- Energetikai szakjogász-képzés hazai helyzete
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Az elöregedő távfűtési eszközök üzembiztonsága megőrzésének lehetőségei, a távfűtés
üzembiztonsági kockázatának mérése
A távhőrendszerek üzembiztonsága fejlesztésének nemzetközi tapasztalatai
Hőenergia átmeneti tárolása távhővezetékben koncepció üzemtani kérdései
Az Egységes Elektronikus Közműnyilvántartás és a távhőszektor

 A távhőszolgáltatás időszerű kérdései termelői, beszállítói és szolgáltatói oldalról
- szakmai előadások a MaTáSzSz tagjaitól és a külső résztvevőktől





További lehetséges témák
A távhőpiac megőrzése és bővítése, figyelemmel az épületenergetikai korszerűsítésekre
Alternatív energiahordozók a távhőtermelésben
Nemzetközi tapasztalatok a távhőszolgáltatásban

A rendezvény első napjának délutánján, az előadásokon túl szakmai eszmecsere keretében
áttekintjük, megvitatjuk a holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításának hatását a
távhőszektor jövőjére.
Ezt követően az esti programot, mint hagyományosan, műsorral, izgalmas szórakoztató programmal
egybekötött BARÁTI TALÁLKOZÓ és a GÁLAVACSORA zárja.
A rendezvény részletes programját, az előadókkal történt egyeztetés után megküldjük.
Részvételre történő jelentkezést a VIP Utazási Iroda Kongresszusi csoportjának címére, az előadásra
történő jelentkezést a MaTáSzSz iroda címére visszaküldeni szíveskedjenek a mellékelt jelentkezési
lapok alapján.

A konferencia minden kedves résztvevőjének kívánjuk, hogy érezzék jól magukat Siófokon, a HOTEL
AZÚR **** WELLNESS és KONFERENCIA szállodában.

Várjuk megtisztelő jelentkezésüket!
Tisztelettel:
Fekete Csaba
elnök
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TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSI SZAKMAI NAPOK
SIÓFOK, HOTEL AZÚR **** WELLNESS ÉS KONFERENCIA SZÁLLODA

PROGRAM TERVEZET
2014. NOVEMBER 27., csütörtök délelőtt
09.00 órától

Érkezés, regisztráció

10.00 órától

RENDEZVÉNY MEGNYITÁSA, KÖSZÖNTŐK

10.15 – 11.30

Előadások felkért előadókkal

11.30 - 12.30

Szakmai előadások (egyenként 15-20 percben)

12.30 órától

EBÉD

2013. NOVEMBER 27., csütörtök délután
14.00 - 16.00

Előadások felkért előadókkal

16.00 – 16.20

SZÜNET

16.20 – 18.00

Szakmai előadások (egyenként 15-20 percben)

18.00-19.00

Szakmai Eszmecsere
Téma: A holding alapú közszolgáltatási rendszer kialakításának
hatása a távhőszektor jövőjére

20.00 órától

GÁLAVACSORA, műsorral és programmal egybekötött zenés
baráti találkozó

2014. NOVEMBER 28., péntek délelőtt
07.00 órától

REGGELI

09.30 - 11.30

Szakmai előadások (egyenként 15-20 percben)

11.30 - 11.40

KÁVÉSZÜNET

11.40-13.00

Szakmai előadások (egyenként 15-20 percben)

13.00 -13.10

ZÁRSZÓ

12.30 órától

EBÉD
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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