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M E G H Í V Ó  
 

 

Tisztelt Kollégák! 

 

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége (a továbbiakban: MaTáSzSz) és a 

Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (A továbbiakban: TÖOSZ) nevében  

szeretettel meghívunk a két szövetség együttműködésében első alkalommal megvalósuló 

 

I. TÁVHŐ ÖNKORMÁNYZATI KONFERENCIÁRA 

 

A konferencia időpontja:  

2019. február 28., csütörtök, 10.00-16.00 óra 

 

Helyszíne:  

Holiday INN Budaörs**** szálloda (2040 Budaörs, Rubik Ernő u. 2.) 

 

A szakmai konferencia célja, hogy a távhővel ellátott és a távhőellátásba potenciálisan 

bevonható települések vezetőinek figyelmét ráirányítsuk a távhőszolgáltatás globális klíma- és 

lokális levegőminőség-védelemben, valamint a közintézmények hatékony energiaellátásában 

betöltött szerepére, ezzel is elősegítve a 2020 utáni időszak európai uniós forrásainak 

felhasználását lehetővé tevő projektek időbeni előkészítését. 

 

A konferencia tervezett témái és előadói 

 

 A távhőszolgáltatás szerepe az új Nemzeti Energiastratégiában 

Előadó: felkérés alatt, Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Dr. Kaderják Péter, energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkár 

 A távhőszolgáltatás jövője a magyarországi önkormányzatok szemszögéből 

Előadó: felkérés alatt, TÖOSZ  

Schmidt Jenő, TÖOSZ elnök 

 

 A távhőszektor fejlesztésének globális és lokális hatásai 

Előadó: MaTáSzSz 

Orbán Tibor, MaTáSzSz elnök 

 

 Az energiahatékonysági és megújuló energetikai projektek finanszírozási 

lehetőségei a 2020 utáni időszakban, különös tekintettel a távhőszektorra 

Előadó: felkérés alatt, Innovációs és Technológiai Minisztérium 

Dr. Schweickhardt Gyula, környezeti és energiahatékonysági operatív programokért 

felelős helyettes államtitkár 

 



 
 

 

 A távhőszektor jó fejlesztési gyakorlatainak bemutatása 

Esettanulmányok // Előadók 

 

 Vezetékes infrastuktúrák fejlesztési célú együttműködése Kaposváron a távhő 

szemszögéből 

Előadó: felkérés alatt 

Zanatyné Uitz Zsuzsanna, Kaposvári Önkormányzati Vagyonkezelő Zrt. távfűtési 

műszaki vezető 

 

 Kéménymentes belváros program 

Előadó: felkérés alatt 

Dr. Mitnyan György, FŐTÁV Zrt. vezérigazgató 

 

 Új távhőrendszer kialakításának lehetőségei Zalaegerszeg városában 

Előadó: felkérés alatt 

Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármester 

 

A konferencián való részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. 

 

Amennyiben egyéb elfoglaltsága miatt nem tud személyesen részt venni a rendezvényünkön, 

úgy kérjük, hogy lehetőség szerint a témában döntéshozói jogkörrel bíró munkatárs 

delagálásával szíveskedjen gondoskodni a település képviseletéről. 

 

Kérem, hogy részvételi szándékukat az alábbi erléhetőségeken szíveskedjetek jelezni Tóth 

Rékánál, a MaTáSzSZ PR és kommunikációért felelős projektvezetőjénél legkésőbb 2019. 

február 15-én, péntekig. 

 

e-mail: toth.reka@tavho.org  

telefonszám: +36 20 917 5015 

 

Találkozunk február 28-án a konferencián! 

 

 

Üdvözlettel, 

 

 

 

Orbán Tibor Schmmidt Jenő  

MaTáSzSz TÖOSZ 

elnök elnök 

mailto:toth.reka@tavho.org

