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MEGHÍVÓ
az EOQ MNB Környezetvédelmi és Fenntarthatósági Szakbizottsága,
valamint Építésügyi Szakbizottsága
szakmai napot rendez a következő témakörben:

Az ISO 50001 energiairányítási rendszerek
bevezetésének gyakorlati kérdései
Helyszín:

EOQ MNB Képzési Központ
1026 Budapest, Nagyajtai u. 4/A (térkép)

Időpont:

2015. november 3. (kedd) 14,00 – 16,00 (regisztráció, kávé 13.30-tól)

Rendezvényünkön a résztvevők aktív bevonásával az energiahatékonyságról szóló
törvény és végrehajtási rendelete értelmezésével, az ISO 50001 energiairányítási
rendszerek követelményeivel, annak gyakorlati feladataival kapcsolatos kérdésekre
keressük a választ. A konzultációs témakört az előadók a résztvevők helyszínen
megfogalmazott kérdéseihez igazítják, ezáltal az előadásokat követően lehetőség
lesz konkrét kérdések megfogalmazására is. A terem befogadóképessége miatt és a
workshop hatékonysága érdekében a résztvevői létszámot 25 főben maximalizáltuk.
A jelentkezések elfogadásánál az időbeli sorrendet vesszük alapul.
Azoknak alánjuk a rendezvényt, akik:
- még nem döntötték el, hogy energetikai auditot vagy ISO 50001 szabvány
követelményei szerinti irányítási rendszert vezessenek be, illetve az egyik
vagy a másik milyen előnyökkel és hátrányokkal jár;
- vannak a jogszabályokban számukra olyan nyitott kérdések, amelyeket
szívesen megvitatnának a szakértőkkel;
- szeretnék tudni, hogy az irányítási rendszer bevezetése mennyi időt,
ráfordítást kíván;
- még csak ismerkednek a témával, ezért szeretnének minél több hasznos
információt kapni a lehetőségekről és az előttük álló feladatról;
- speciális kérdéseikre eddig nem kaptak kielégítő választ;
- akik már megkezdték a felkészülést, de szívesen hallanának a szakértőktől és
másoktól hasznos tanácsokat, esetleg megosztanák a saját tapasztalatukat.

Program:
14.00

Megnyitó
Dr. Debreczeny István, EOQ MNB KSZFB elnök

14.00–14.30 Az energiairányítási gondolkodási mód kialakítása
Haiman Zsuzsa, ügyvezető igazgató, Quality Line Kft.
14.30–15.00 Energiairányítási rendszer — de merre is induljak? Energia teljesítménymutatók egy energetikus szemével
Nagy Tibor, ügyvezető, energia auditor, Független Energia Tanácsadó Mérnök
Iroda
15.00–15.30 Az ISO 50001 rendszer gyerekbetegségei a tanúsítói tapasztalatok alapján
Siklósi Imre, vezető auditor, TÜV Hessen GmbH
15.30–16.00 Kerekasztal beszélgetés
Levezető: Varga Béla, EOQ MNB KSZFB és ÉSZB titkár
16.00

Összefoglaló és zárszó
Dr. Debreczeny István, EOQ MNB KSZFB elnök

A térítésmentes rendezvényre mindenkit szeretettel várunk, de a
terem befogadóképessége miatt kérjük a bejelentkezését! A terem
befogadóképességének elérésekor a jelentkezést lezárjuk!
Jelentkezés: http://eoq.hu/akt15/jel151103.htm
A jelentkezés elküldését követő képernyőn jelenik meg a visszaigazolás.
Jelentkezési határidő: 2015. október 30.
Megközelítés:
Autóval: GPS koordináták 47.514255 N és 19.003397 E
Tömegközlekedéssel: A Széll Kálmán tér átépítése miatt a helyszínt megközelíteni
legkönnyebben a 91-es busszal (a Nyugati pályaudvar / Margit híd vagy a másik irányból a
Királyhágó tér / Déli pályaudvar felől), a 102-es busszal (a Szendrő utca / Apor Vilmos tér
/ Déli pályaudvar vagy a másik irányból a Zugligeti libegő / Budagyöngye felől), a 129-es
busszal (Széher út / Budagyöngye vagy a másik irányból a Széll Kálmán tér felől),
valamint az 5-ös busszal (Rákospalota / Thököly út / Keleti pályaudvar / Blaha Lujza tér /
Astoria / Ferenciek tere / Széll Kálmán tér-Csaba utca vagy a másik irányból a Pasaréti tér
felől) lehet. Ezen kívül a 61-es villamossal is meg lehet közelíteni a Hűvösvölgy vagy a
másik irányból a Móricz Zs. körtér / BAH-csomópont / Déli pályaudvar felől, azonban az
átépítések miatt a villamosról a Széll Kálmán téren le kell szállni, mert a villamos 2
részletben közlekedik.
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EOQ MNB KSZFB és ÉSZB titkár

