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A 2021. május 26-i szakmai nap programja (on-line) 
2021. május 26., szerda  9.00 – 10.30 óra (on-line program) 

9.00h – Megnyitó és köszöntők 

Czinege Zoltán, az AEE Magyar tagozatának elnöke 

Tompa Ferenc az ETE Energiahatékonysági Szakosztályának ügyvezető elnöke 

Dr. Nagy Zoltán, az Ipari Energiafogyasztók Fóruma elnöke  

Móczár Botond, az Energetikai Szakkollégium elnöke 

Az előadások rövid összefoglalói: 

1. előadás  
Címe: Almérési kötelezettséggel kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok szakreferensi 
gyakorlatunkból 
Előadó: Czinege Zoltán, AlfaPed Kft. kutatásfejlesztési igazgató 

Összefoglaló: Az előadás arra mutat jó gyakorlatot, hogy ISO 50001 alapú energiagazdálkodási irányítási rendszerben 
hogyan lehet végig vinni az almérők telepítését, egészen a kockázat azonosításától, az önálló berendezés fogalmának 
értelmezésén és a szükséges intézkedések megfogalmazásán át a kivitelezés tervezéséig és megvalósításáig. 

2. előadás 
Címe: Az almérési szabályozás első évének tapasztalatai 
Előadó: Rátkay Gábor, Argenting Kft. ügyvezető 

Összefoglaló: Az előadás alapvetően a 2020. januárjában megjelent MEKH szabályozás és annak júliustól hatályos 
módosításának véleményezésére fókuszál a kivitelezői és a szakreferensi oldalról egyaránt. 

Összefoglalja az előadó gyakorlatából származó közel 120 telepítés érdekes és meglepő műszaki, üzleti, kivitelezési 
tapasztalatait, hátha így többen nem futnak majd bele az adott szituációkba, vagy előre kezelni tudják őket. Az előadó 
érdekes adatokat oszt meg a különböző iparági szereplők mérőrendszereinek árairól, árképzési metodikájáról és az 
egy-, illetve többlépcsős megvalósítás költségeiről.  

A 2020-as évet tekintve kikerülhetetlen téma, hogy miként befolyásolta a COVID helyzet a telepítéseket, és erre 
alapozva az előadó felülvizsgálja egy évvel ezelőtti prognózisát a kivitelezhetőségre a kivitelezési kapacitások és a 
megrendelők hozzáállása alapján. 

 

A szakmai nap előadásainak on-line formában történő elérését az Energetikai Szakkollégium az érdeklődőknek 
díjmentesen lehetővé teszik. 

A rendezvényt a KLENEN’21 konferencia időpontjának elhalasztása miatt a regisztrált részvevőknek kis kárpótlásul is 
szánjuk. 

Kérjük, hogy érdeklődését a KLENEN konferencia titkárságán (klenen@congress.hu)  e-mail címének megadásával 
jelezze, hogy azon a rendezvény eléréséről az azt megelőző napon értesíteni tudjuk. 
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