
Energia-Erdő Klub 
MEGHÍVÓ

Az Energia-Erdő Klubbot azzal a céllal szeretnénk létrehozni, hogy a hazai erdészeti 
szakembereknek lehetőséget teremtsünk és fórumot biztosítsunk az erdészeti biomassza 
energetikai hasznosítása kérdéseinek megismerésére, megvitatására. Az aktuális 
szabályváltozások követésével, a háttérben zajló folyamatok megértésével 
gördülékenyebbé válhat a napi munka. 
Az energiainfo.hu szakmai tapasztalataival, szakértőgárdájával és az energetikában
évtizedek alatt kiépített kapcsolatrendszerével tud ebben hatékonyan segíteni. Az 
Országos Erdészeti Egyesület támogató partnerként állt a program mellé.

Ebben az évben négy találkozót szeretnénk szervezni, az első alkalomra invitáljuk most 
Önt. A további tervezett programokról a levelünk végén talál összefoglalót.

I. Klubtalálkozó

Időpont: 2013. május 7. 10:00 – 13:00

Hely: az Országos Erdészeti Egyesület konferenciaterme
 (1021 Budapest, Budakeszi út 91.)

Téma: A hazai biomassza alapú energiatermelés (hő, kogeneráció, áram) és szabályozás 
múltja, jelene, a fejlesztés lehetőségei. Külföldi tapasztalatok.

Előadók:

Drucker György – energetikai szakértő, vezető elemző (energiainfo.hu)
Fekete Csaba – Matász elnöke

Az előadások után büféebéd és kerekasztal beszélgetés a klub résztvevőivel.
Moderátor: Hlavay Richárd

Részvételi díj: 19.500 forint + ÁFA 

Kedvezményes részvételi díj: 15.000 forint + ÁFA 
(az Országos Erdészeti Egyesület tagjainak)



 
Részvételi szándékát kérem a mellékelt jelentkezési lap kitöltése után az alábbi emailcímen 
jelezze legkésőbb 2013. május 2-ig:
 dora@zencom.hu

További információ:
Osztrozics Dóra
energiainfo.hu
dora@zencom.hu
06 30 525 7612

2013-ra tervezett további témák, találkozók:

2. Klubtalálkozó

Tervezett időpont: június eleje

Helyszín: Oroszlány Erőmű

Téma: szakmai látogatás - a biomassza bázisú nagyerőművi lehetőségek, technológiai,
szabályozási kérdések, finanszírozás

A kerekasztal beszélgetés tervezett vendégei: Bencsik János, a Nemzeti
Alkalmazkodási Központ vezetője, volt energetikai államtitkár, Takács Károly polgármester,
az erőmű volt vezetője, és Drucker György elemző.
Moderátor: Hlavay Richárd

3. Klubtalálkozó

Tervezett időpont: szeptember vége

Helyszín: Somogy

Téma: szakmai látogatás

Kerekasztal beszélgetés a helyi tapasztalatokról, a sikeresen megvalósult erdészeti
projektről a helyi szakemberek részvételével.
Moderátor: Hlavay Richárd

4. Klubtalálkozó

Tervezett időpont: november közepe

Helyszín: Országos Erdészeti Egyesület konferenciaterme

Téma: Éves összefoglaló beszélgetés - ha lesz METÁR szabályozás, annak várható
hatásai, ha nem, akkor ennek hiányában milyen lehetőségek állnak a megújul források

mailto:dora@zencom.hu


fejlesztése előtt. Szomszédos országok szakmai helyzete.

Meghívott előadók:

Drucker György – energetikai szakértő, vezető elemző (energiainfo.hu)
Egy külföldi szakértő.

Az előadások után kerekasztal beszélgetés a résztvevőkkel, a következő év
témaindítójának tervezése.
Moderátor: Hlavay Richárd


