ZÖLD ENERGIA 8.
Országos konferencia a megújuló és zöld energiákról

MEGHÍVÓ
„A Föld elegendő javakkal bír ahhoz, hogy minden ember szükségletét kielégítse, annyival
azonban nem rendelkezik, hogy mindenki mohóságát csillapítsa.”
(Mahatma Gandhi)

Időpont: 2015. május 27. 14 óra
A rendezvény ingyenes, előzetes regisztráció esetén!

Helyszín: Pest Megye Közgyűlésének díszterme, Budapest V. kerület, Városház u. 7.
A konferencia főszervezői, védnökei:
Szatmáry Kristóf a BKIK elnöke, országgyűlési képviselő,
a kereskedelempolitika összehangolásáért felelős miniszteri biztos

dr. Vereczkey Zoltán Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

Szabó István Pest Megye Közgyűlésének elnöke

Társszervezők:
Marjay Gyula VOSZ KMRSZ elnöke
Csapó György az Ipartestületek Regionális Szövetségének elnöke, a BKIK alelnöke
Gulyás József KKVHÁZ Zrt. vezérigazgató, BKIK KKV Fejlesztési Szakmai Osztály elnöke
A konferencia elnökségének tagjai a szervező szervezetek képviselői mellett:
Dr. Aradszki András Energiaügyért felelős államtitkár NFM
Lenner Áron Márk Belgazdaságért felelős helyettes államtitkár NGM
Dr. Kiss Zoltán a BKIK általános alelnöke, az MKIK KKV Kollégium elnöke
Faragó Ilona BKIK GSZT elnöke
Inzsel Ottó a VOSZ KMRSZ társelnöke
Bonyhády Elek PMKIK Területfejlesztési Bizottság elnöke
Levezető elnök: Csapó György a BKIK alelnöke, az Ipartestületek Regionális Szövetségének elnöke
Téma: A konferencia országos konferenciaként a megújuló és zöld energiaforrásokkal kapcsolatos magyar
kutatásokkal, innovációkkal, gyártással és szereléssel, foglalkozó vállalkozások lehetőségeivel, valamint
területen megjelenő nemzeti stratégiai prioritásokkal, lehetőségekkel, elképzelésekkel kíván foglalkozni.

A konferencia célja: Annak bemutatása, hogy az önkormányzatok, vállalkozások és a magyar lakosság egyik
jövőbeli útja lehet (költségcsökkentésre, az energia biztonság és függetlenség megteremtésére) az új és
megújuló energia-termelés és hasznosítás is. Ehhez járulnak hozzá a hazai kutatások és a magyar vállalkozások.
A regionális konferenciára meghívást kapnak a Budapest kerületeiben, Közép-magyarországi Régió
településein és Magyarország nagyobb városainak önkormányzatainál dolgozó szakemberek, a megválasztott
polgármesterek és képviselők, valamint a témával kapcsolatban álló vállalkozások.
A Kamarák, a VOSZ és az Ipartestületek tagjai, vezetői
Cél a személyes kapcsolatok és a szakmai lehetőségek megismerésének megteremtése.
A részvétel, tekintettel a terem 200 fős befogadóképességére előzetes regisztrációhoz kötött!
(részleteket lásd lejjebb)

Tervezett program:
13:00 Regisztráció kezdete, helyszíni kiállítók megtekintése
(javasoljuk a helyszín megközelítését Metró igénybevételével, Ferenciek tere megálló!)
14:00 Megnyitó, a rendezőknek és az elnökség tagjainak bemutatása - köszöntője
14:30 Dr. Aradszki András Energiaügyért felelős államtitkár NFM
„Magyarország Energiapolitikája”
15:00 Lenner Áron Márk Belgazdaságért felelős helyettes államtitkár NGM
„Energetika – Pályázati szemmel”
15:30 dr. Vereczkey Zoltán, Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara, elnöke –
„A magyar gazdaság kilátásai a 2014-2020 -as uniós ciklusban"
15:50 Dr. Sztranyák József a Magyar Ingatlan Tanács elnöke, a BKIK Ingatlan Osztályának elnöke, a VOSZ
KMRSZ társelnöke
„A Lakásügyi Kerekasztal Fórum javaslatai egy zöldebb, megújuló energiákra építő lakáspolitikában”
16:20 Csapó György osztályvezető Nemzetstratégiai Kutatóintézet Nemzeti Integrációs és Kárpát-medencei
Hálózatfejlesztési igazgatóság
„ Fenntartható zöldenergia és alacsony szénkibocsátású ipar a Kárpát-medencében”
16:40 Bonyhády Elek PMKIK Területfejlesztési Bizottság elnöke
„Biomimikri természet által ihletett innováció az energiaszektorban”
17:00 FÓRUM, vállalkozások bemutatkozása „Itt a szakma beszél!”
17:30 Állófogadás – üzleti „tere-fere”
18:00 A konferencia zárása

A regisztráció módja valamint kapcsolat a szervezőkhöz az alábbiakban található:

A REGISZTRÁCIÓ MÓDJA:

A rendezvény ingyenes, előzetes regisztráció esetén!
Az előzetes regisztráció elmaradása esetén a részvételi díj 5.000,- Ft/fő, a helyszínen

A helyszínen kávé, üdítő, aprósütemény, valamint állófogadás várja a jelentkezőket.
Kérjük, adják meg a saját és a delegáló intézmény nevét valamint az internetes, esetleg telefonos elérhetőséget.
A létszám 200 főben korlátozott, így az előzetes regisztráció fontos!
(info@kosesbika-reklam.hu, 06-20-9328-274)

Szponzoráció, céges megjelenési lehetőségek:
A konferencia ideje alatt a témához kapcsolódó szponzorainknak előzetes egyeztetés alapján lehetőséget
biztosítunk szórólapok, névjegyek, roll-up táblák, stb. kihelyezésére illetve a „Fórum” programban történő
rövid személyes bemutatkozásra. Lehetőséget kaphatnak előzetesen, vagy később, a honlapon rövid hirdetés és
link elhelyezésére, valamint a honlaphoz kapcsolódó más kedvezményes hirdetés igénybevételére. (kapcsolat a
rendezvényszervező)
Díjtételek: önálló bemutató asztal, 20.000,- Ft
Önálló asztal és 5 perces cégbemutatás a FÓRUM-ban: 50.000,- Ft

A konferencia folyamatosan már előzetesen működő és a konferencia után is bővülő honlappal fog rendelkezni
hasonlóan a Zöld Energia 5. és 6. és 7. konferenciákhoz (melyek most is megtekinthetőek) a konferencia egyes
előadásairól videó felvétel készül, mely az interneten megtekinthető lesz a BKIK Marketing – Kommunikációs
Osztályának honlapján, a www.bkik-marketing.hu portálon.
A konferenciára az országos sajtó, televíziók és helyi újságok, valamint televíziók is meghívást kapnak.
Kérdéseikkel forduljanak a konferencia illetékes szervezőihez:

A rendezvény operatív szervezői:
Csapó György a BKIK alelnöke
(06-20-937-6600, 06-30-370-1017), E-mail: alelnok@bkik.hu
Rendezvényszervezés:
Király Ágnes ügyvezető
Kos és Bika Reklámstúdió,
06-20-9328-274, info@kosesbika-reklam.hu

