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Ötödik alkalommal rendezték meg idén októ-

ber közepén Budapesten az Ökotech környe-

zetvédelmi és kommunális szakkiállítást. A 

környezetvédelem és az energetika ügye ma-

napság szoros kapcsolatban állnak egymással, 

mivel egyrészt a hagyományos hőerőművek és 

belsőégésű motorok a környezet legnagyobb 

szennyezői, másrészt a véges fosszilis energia-

források helyett az emberiség egyre inkább 

rászorul a megújuló energiaforrásokra, ame-

lyeket a közvetlen környezetből, azt nem káro-

sítva lehet kinyerni.  

 

A kiállítás kísérő rendezvényeként idén is ren-

deztek tudományos konferenciát. A következő 

ismertetés csak vázlatosan foglalkozik a kife-

jezetten környezetvédelmi, az energetikától 

távol eső témákkal, kissé részletesebben taglal-

ja az energiatermeléssel kapcsolatos előadáso-

kat. Ezek közül az egyik legjelentősebbet kü-

lön cikkben ismerteti e számunk (Újabb sike-

rek a megújuló energia terén Németországban, 

p. 28–39.) 

 

A konferencia első napjának főszereplője a víz 

volt. Az egészséges vezetékes ivóvíz az élet-

minőség egyik jelentős tényezője, a világ szá-

mos területén az ivóvíz nagyobb kincs, több 

konfliktus forrása, mint például az olaj (a Kö-

zel-Keleten példának okáért nagy a relatív 

hiány vízből, miközben az olaj hatalmas 

mennyiségben hozzáférhető). 

 

A második nap „német napként” a sokféle né-

metországi tapasztalatról adott áttekintő képet, 

nem is titkoltan azzal a céllal, hogy a jó tapasz-

talatokat, sőt a fölösleges zsákutcák elkerülésé-

nek lehetőségét a magyar önkormányzatok és 
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vállalatok elleshessék, hasznosíthassák. Vi-

szonylag kevés előadás foglalkozott kifejezetten 

a szűken vett környezetvédelem témáival, jóval 

több a megújuló energiaforrások kihasználásá-

val. A témák közül csak kiragadva néhányat: 

 

– energiaparkok komplex, projektalapú fej-

lesztése német és magyar partnerek együtt-

működésével, 

– hesseni energetikai technológiai fejleszté-

sek, a megújuló energiaforrások állami tá-

mogatási modelljei,  

– hulladékok energetikai felhasználása – re-

generatív gázok hasznosítása konténeres 

blokkfűtőművekben. 

 

Az előadásoknak egy jelentős csoportja a bar-

namezős beruházások (régi, elavult, válságban 

levő iparvárosok revitalizációja) témakörét járta 

körül a műszaki, társadalmi, gazdasági szem-

pontok, metodikák alapos megtárgyalásával. 

 

A harmadik nap délelőttjét a hatóságok és a 

vállalatok környezetvédelmi együttműködésé-

nek, a partnerség lehetőségeinek szentelték. 

Délután e szekció mellett „brit napot” rendez-

tek, amelynek súlypontját a hulladékok újra-

hasznosítása képezte. Az energetikai felhasz-

nálás itt alig kapott szerepet, inkább az anya-

gok újrahasznosításának lehetőségei kerültek 

terítékre.   

 

A kiállítás és konferencia kapcsán szerepet 

kapott az intézményünk, a BME-OMIKK által 

összehangolt IRC Hungary szervezet is. Amint 

azt a névben szereplő rövidítés (IRC – 

innovation relay centre) is mutatja, e konzor-

cium fő feladata a technológiaátadás, az inno-

vációk elősegítése. 

 

Összeállította: Kis Miklós 

 

 

Irodalom 
 
[1] A konferencia hivatalos honlapja = 

http://www.okotech.hungexpo.hu/2005_kiallitas.php
?sub=kprogram 
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Az emberi erőforrások számtalan módon használhatók fel … 
 

 
 

Kíváncsi korszerűbb módszerekre is? 
 

BME OMIKK  

HUMÁNERŐFORRÁS-MENEDZSMENT 
 

Havonta a legértékesebb tőkéről! 
 

mgksz@info.omikk.bme.hu   06-1/45-75-322 
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