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MAHŐSZ konferencia, 2023. április 19.
1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. (Gateway Office Park)

A Magyar Hőszivattyú Szövetség (MAHŐSZ) 2023. április 19-én Budapesten egy magas 
szintű rendezvényt tart hazai és nemzetközi előadók részvételével. A konferencia 
keretében megoldásokat és jó példákat mutatnak fel arra, hogy a hőszivattyú-technológia 
hogyan könnyítheti meg és egyszerűsítheti le az átállást egy szén-dioxid-mentes hazai 
épületállomány mielőbbi elérésére. 

A konferencia felkért fővédnöke Lantos Csaba miniszter úr
Energiaügyi Minisztérium

A rendezvény szakmai célja, hogy közös gondolkodásra invitáljuk az érintett szakembereket a megújuló, 
környezeti energia felhasználásan alapuló és legenergiatakarékosabb technológia várható hatásairól.

A konferencia során bemutatásra kerül 
• A hőszivattyú technológia helye, szerepe a hosszú távú kormányzati tervekben; kitérve arra is,  

milyen szerepet szán a Kormány a hőszivattyú-technológiának, milyen támogatási eszközök állnak 
majd rendelkezésre;

• A hőszivattyúzás terjedése, beleértve a fűtés elektrifikációját is újabb és újabb fogyasztási csúcsokat 
dönt, és ez egyben számos kihívást is jelent az elektromos hálózat kapacitásának és kiegyenlítésének 
szempontjából. Van-e elég kapacitás hazánkban a hőszivattyúzás trendjének nagymértékű 
növekedéséhez, és milyen innovációk segíthetik a hálózatok kiegyenlítését?

• Az okos épületek hőellátásában, a felhasználók komfortjának megteremtésében is kiemelkedő 
szerep jut a hőszivattyúknak. Hol használják már a technológiát, milyen előnyökkel jár és hol 
lehetnek nehézségek, korlátok a telepítésben?

• Milyen támogatások és finanszírozási lehetőségek állnak rendelkezésre már ma, hogyan lehet 
ezeket felhasználni, illetve mi várható a kormányzati tervekben?

A konferencia előadói között neves nemzetközi és hazai szakemberek lesznek. 

FELKÉRT ELŐADÓNK ÉS PANELBESZÉLGETŐINK
• Lantos Csaba miniszter úr, Energiaügyi Minisztérium,
• Thomas Nowak, az Európai Hőszivattyú Szövetség (EHPA) főtitkára,
• a Magyar Energiaközösségek és Rugalmassági Szolgáltatók Szövetségének képviselői, 
• Kaderják Péter, a Zéró Karbon Központ vezetője, valamint valamint 
• a MAHŐSz tagvállalatainak képviselői.

A konferencia magyar nyelven zajlik, de lesz angol nyelvű előadás is.

Helyszín: LA VIDA DUNA RENDEZVÉNYHÁZ, 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6. (Gateway Office Park)

Kezdési időpont: 9:00 (regisztráció 8:30-tól)

Részvételi díj: 25.000 Ft + ÁFA

Early bird jegyek 2023. március 16-ig történő regisztráció esetén, 20.000 Ft + áfa áron érhetők el.

A MAHÖSZ tagvállalatai számára 1 fő részvétele térítésmentes.

JELENTKEZÉS: https://konferencia.hoszisz.hu/

Kérdés, érdeklődés esetén állunk szíves rendelkezésükre a konferencia@hoszisz.hu e-mail címen.

Regisztráció zárása: 2023. április 14. 24:00

https://konferencia.hoszisz.hu/

