
    

 

         

              

A fenntartható települési energiagazdálkodás és a 

Polgármesterek Szövetsége Magyarországon 

Képzés és konferencia 

Időpont: 2011. március 22.  
Helyszín: Budapest Főváros Kormányhivatala, Díszterem 
1056 Budapest, Váci utca 62-64. II. em. Díszterem 

Szervezők: Energy Cities, ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ 
A rendezvényt az Európai Bizottság “ManageEnergy” és a KvVM Zöld forrás programja 

támogatja.  
 

Kiknek szól? 
 

• Települési önkormányzatok: a település vezetői és a szakterület felelősei (pl. 
energetikus, környezetvédelmi referens)  

• Helyi- és regionális energia-ügynökségek 

• Más érintett szervezetek: a Polgármesterek Szövetségét segítő egyéb szervezetek (pl. 

intézmények, önkormányzati szövetségek, hatóságok, energetikai társulások, szakmai 

szövetségek, stb.)  
 

 

Tudjon meg többet a sikeres települési energiagazdálkodásról! 
Hogyan… ? 

 

• Teremtse meg a szükséges humán erőforrásokat, pl. alkalmazzon energetikust, vagy 

energetikával foglalkozó csoportot az önkormányzaton! 

• Készítsen alap-kibocsátás jegyzéket és fenntartható energiagazdálkodási tervet a 

településen! 

• Vonja be a közigazgatási-, gazdasági- és civil szektor érintett szervezeteit és a 

lakosságot az energiagazdálkodási terv elkészítésébe, végrehajtásába és folyamatos 

ellenőrzésébe! 

• Teremtse elő a végrehajtáshoz szükséges pénzügyi erőforrásokat innovatív megoldások 

segítségével! 
 

Cseréljen tapasztalatot…  
 

A Polgármesterek Szövetségének magyarországi tagjaival, a téma iránt érdeklődő 

önkormányzatokkal, regionális fejlesztési- és energiaügynökségekkel és más hazai 

intézményekkel, szakértőkkel a fenntartható települési energiagazdálkodásról. 

  

Ne hagyja ki… 
 

• Tanácsot kaphat európai és hazai szakértőktől a fenntartható energiagazdálkodás 

kérdésében. 

• Megismerheti más európai települések és országok tapasztalatait, jó példáit 

• Egy hazai “Polgármesterek Szövetsége Platform” megalakítását, amely a további 

együttműködést és tapasztalatcserét elősegítve nagyban hozzájárulhat a sikerhez.  

Magyar települések a 
Polgármesterek 
Szövetségében:  

Budapest, Tata, 

Biharkeresztes, 

Veszprém 

 
... további 2177 

település 
 47 országból! 

 
További info: 

www.eumayors.eu  
 

Vegyen részt az 
intenzív egy napos 
képzésen és tegye 

hatékonyabbá 
települését! 



    

 

         

              

Program 
Időpont  

09:30 – 10:00 Regisztráció   

10:00 – 10:15 A házigazda köszöntője  

Tarlós István, Budapest főpolgármestere nevében Dr. György István alpolgármester 

10:15-10:30 A magyar energia- és klímapolitika településeket érintő kérdései  

Olajos Péter, klíma- és energiaügyi helyettes államtitkár, NFM 

10:30 – 11:00 Fenntartható települési energiagazdálkodás és a Covenant of Mayors  

Pedro Ballesteros Torres, Európai Bizottság, Energetikai Főigazgatóság  

Dely Krisztina, Energy Cities 

A Covenant of Mayors (Polgármesterek Szövetsége) általános bemutatása: vállalások, intézményi 
háttér, technikai- és gazdasági segítség a csatlakozó önkormányzatoknak és támogatóknak.  

11:00 – 11:15 Kávészünet 

11:15 – 13:00 

 

11:15-11:45 
11:45-12:00 
12:00-12:15 

 

12:15-13:00 

 

1. szekció: A Polgármesterek Szövetsége Magyarországon 

Moderátor:  Mezei Károly, ETE-TESZ 

Peter Schilken, Energy Cities – Gyakorlati elvárások és technikai segítségnyújtás a Szövetség számára  
Mürkl Levente, Tata Város Polgármesteri Hivatala – A Covenant bevezetése Tatán   
Gonczlik Tamás, Budapest  Főpolgármesteri Hivatala – Budapest és a Polgármesterek Szövetsége  

Moderált beszélgetés 

A szekció célja: 
� Részletes tájékoztatás a Covenant technikai követelményeiről, mint az alapkibocsátás-

jegyzék (BEI) és a fenntartható energiagazdálkodási terv (SEAP), beleértve a szükséges 
emberi- és pénzügyi erőforrásokat, a szükséges adatokat, a megtervezést és megvalósítást  

� A Szövetség hazai tagjainak, eredményeinek, tapasztalatainak, és a megvalósítás útjában 
álló buktatók megismerése  

13:00 – 14:00 Ebéd 

14:00 – 16:00 
 

14:00-14:20 
14:20-14:40 
14:40-15:00  
 
15:00-15:15 
 
15.15-15.20 

 

15:20-16:00 

 

2. szekció: A Polgármesterek Szövetsége bevezetésének eszközei 

Moderátor: Dely Krisztina, Energy Cities   
Paul Fay, Frankfurt, Németország – A Covenant bevezetésére Frankfurtban - lépések, erőforrások 
Huba Bence, NFÜ  – Az Új Széchenyi Terv és más pénzügyi erőforrások   
Vámosi Gábor, ENEREA – A Szövetség tagjainak támogatása regionális szinten, az 
energiaügynökségek szerepe  
Bozsó Brigitta, ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ  – Az energiastratégia 
tervezése a helyi érintettek bevonásával 
Csikai Mária, ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ – Uniós pályázati 
lehetőségek önkormányzatok számára 
 

Moderált beszélgetés  

A szekció célja:  
� Megvitatni, hogy a helyi érintettek (lakosok, gazdálkodó- és más szervzetek) és a helyi, 

megyei, vagy regionális vezetők hogyan tudnak együttműködni a vállalások teljesítése 
érdekében.  

� A rendelkezésre álló és további szükséges finanszírozási lehetőségek áttekintése (pl. 
település-szintű finanszírozási rendszerek, EU-s és hazai támogatások, PPP)  

� Egy lehetséges magyarországi Covenant of Mayors platform létrehozása 

16-00 – 16:15  Összegzés, zárás  


