
  

 

 

 

2014. október 15. (szerda), 9.00-17.00 óráig 
 

Lurdy Ház, 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14.  
I. emelet, 4-es terem (a parkolás ingyenes) 

 

MEGHÍVÓ 
 

A Magyar Épületgépészek Szövetsége harmadik alkalommal rendezi meg a Megújuló Energia Szakmai Napot, melyet a 
korábbi években nagy érdeklődés kísért. A célunk ez alkalommal is egy kiváló hangulatú, színvonalas, tematikus szakmai 
nap megvalósítása.  
 

Az egész napos programon szakmai előadások hangzanak el, a nap első felében a hőszivattyúk, második felében pedig 
a biomassza-hasznosítás témakörében. Az előadások közötti szünetekben a kiállítóké lesz a főszerep. 

 

Szervező:  Magyar Épületgépészek Szövetsége 
Szakmai partner:  MÉGSZ Biomassza Tagozat, MÉGSZ Geotermikus Hőszivattyú Tagozat 
 
 

A szakmai nap előadásai: 

 
9.00 – 12.20: 
 

Köszöntő 
 

Az elfolyó termálvíz (hulladékhő) hatékony hasznosítá-
sa hőszivattyúval 
Fodor Zoltán (Geowatt Kft.) 
 

Hőszivattyú üzemeltetési adatai és tapasztalatai csalá-
di ház esetén 
Fehér János,  okl. fűtéstechnikai szakmérnök 
 

 KÁVÉSZÜNET 
 

ENERGIAKULCS ®  az optimalizált épületgépészet 
Hőszivattyú, központi hővisszanyerős szellőztetés és épület-
szerkezet-temperálás szimbiózisa egy hazai fejlesztéssel 
Kardos Ferenc, épületgépész (Kardos Labor Kft.) 
 

Több hőtermelős rendszerek gyártó-független, komp-
lex szabályozása – akár távfelügyelettel – megfizethe-
tő áron? A válasz: Siemens ALBATROS2 szabályozók! 
Szűcs Péter, mérnök képviselő (Siemens Zrt. IC BT CPS Épü-
letgépészeti Termék Üzletág) 
 

12.20 – 13.20:  EBÉDSZÜNET 
 

13.20 – 16.45: 
 

Biomasszakazánok alkalmazási lehetőségei különböző 
típusú épületek esetében 
Boronkai Miklós, ügyvezető (Öko Valentia Kft.) 
 

Tüzelőanyagok kiválasztása és a tüzelőanyag-tárolók 
kialakítása 
Páger Szabolcs, épületgépész mérnök, műszaki tanácsadó 
(HERZ Armatúra Hungária Kft.) 
 

KÁVÉSZÜNET 
 

Váltás biomassza-tüzelésre – példa a gyakorlatból 
Mintaprojekt bemutatása: áttérés gázüzemű fűtésről 
aprítéktüzelésre. Beruházás, megtérülés, üzemeltetési tapasz-
talatok. 
Győrfi Miklós, épületgépész mérnök (Nestro Hungária Kft.) 
 

Az erdőgazdaságok lehetséges szerepe a hőszolgálta-
tásban 
Dr. Jung László, vezérigazgató (Egererdő Erdészeti Zrt.) 
 

Brikett, pellett vagy faapríték? Tüzelőanyag-
kereskedelmi helyzetkép 
Csizmadia Zoltán projektmenedzser (Zöld Energia Klaszter)

 
A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

 

Az előadások közötti szünetekben kávéval, üdítővel látjuk vendégül a látogatókat. Az ebéd önköltségesen a Lurdy Ház 
éttermi szintjén oldható meg. 

 

A szakmai nap kiállítói: 

 

                      
 
 

                 

 

További információ:   
 

Sőbér Lívia, 30/866-7885, sober.livia@megsz.hu 


