
   

 

M e g h í v ó 
 

„III. CNG és LNG Konferenciára és járműipari kiállításra”  
 

A Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület (MGKKE) nevében tisztelettel meghívjuk a III. 

CNG és LNG konferenciára, ahol a szakma legkiválóbb képviselőinek tolmácsolásában lehetőség nyílik 

megismerkedni a CNG és LNG technikai- és gazdasági hátterével, illetve a legújabb közlekedési 

projektekkel.  

 

A már komoly hagyományokra visszatekintő szakmai konferencia az első alkalommal megvalósuló 

Európai Fenntarthatósági Hét keretében kerül megrendezésre, ezért a témák tekintetében kiemelt 

figyelmet fordítunk a gázüzemű közlekedésben rejlő gazdasági lehetőségekre, valamint a tiszta és 

fenntartható közlekedés megvalósításával kapcsolatos jövőbeli tervekre és elképzelésekre.  

 

A konferencia fővédnöki tisztét dr. Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 

parlamenti államtitkára tölti be.   

 

 

Az esemény időpontja: 

2015. június 2., kedd 

 

Az esemény helyszíne: 

Gödöllő, 2100 Páter Károly utca 1. 

 

A konferencia alkalmából egy 4000 négyzetméteres területen CNG üzemű járművekből álló kiállítást 

tekinthet meg, melyek kipróbálására is biztosítunk lehetőséget. A szakmai kiállításon a legfrissebb 

járműipari fejlesztések mellett CNG töltőberendezésekkel is megismerkedhet.  

 

A KONFERENCIÁN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL INGYENES, AZONBAN REGISZTRÁCIÓHOZ KÖTÖTT! KÉRJÜK, 

NE FELEJTSEN EL REGISZTRÁLNI A CNGkonferencia@gmail.com CÍMEN! 

 

A konferencia programja 

 

9:00 – 9:45  Vendégek érkezése, regisztráció, frissítők 

9:45 – 10:00 Ünnepélyes köszöntő – Hevesi Zoltán Ajtony, a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium Zöldgazdaság Fejlesztéséért, Klímapolitikáért és Kiemelt 

Közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkára 

10:00 – 10:20  NGV-szektor helyzete határainkon belül és kívül, valamint a 

szabályozói környezet változásával kapcsolatban felmerülő kérdések, 
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uniós irányelv teremtette külső hatások – Domanovszky Henrik, az 

MGKKE elnöke 

10:20 – 10:40 Földgáz üzem és a biztonság, változó biztonsági szabályozások – 

Mészáros Lóránd, a Kormányhivatal területért felelős vezetője 

10:40 – 11:00 Kompresszortechnológia Magyarországról – Tóth Tibor, Ganzair 

Kompresszortechnika ügyvezetője 

11:00 – 11:20 Gázhajtású könnyű járművek a Porsche Hungária kínálatából – Papp 

László, a Porsche Hungária szakértője  

11:20 – 11:40  Benzines és dízel járművek földgázüzeművé alakítása 

11:40 – 12:00  Gázüzemű haszongépjárművek az IVECO kínálatából 

12:00 – 12:15 Magyarország legnagyobb zöld kommunális járműflottájáról – Szücs 

Attila, az Eurotrade tulajdonosa   

12:15 – 13:30  Ebéd és a kiállítás megtekintése  

 

Kerekasztal – beszélgetések 

13:30 – 14:40 A magyarországi földgáztöltő állomások beruházói és üzemeltetői 

tapasztalatai és jelenlegi tervei – Bálint Norbert, FŐGÁZ CNG Kft, 

Fésűs Attila, GDF SUEZ  

14:40 – 15:00 Kávészünet 

15:00 – 16:00  Fenntarthatósági célok és a gáz üzemanyagok. A biogázban rejlő 

lehetőségek, az LNG és a szintetikus gáz alkalmazása. Beszélgetés dr. 

Kovács Attilával, az Európai Biogáz Szövetség (EBA) igazgatóságának 

tagjával, Veér Lajossal, a Shell LNG üzletfejlesztésért felelős 

vezetőjével, Vass Zoltánnal, az UTB Envirotec szakemberével. 

16:00 – 17:00   A konferencia összefoglalása és zárása. 

17:00-tól  Tárlatvezetés az Egyetem mezőgazdasági gépipari múzeumában, ahol 

többek között megszemlélhető egy Magyar Királyi Patent alapján 

készült kerekes biogáz hajtású gép és még számos ipartörténeti 

érdekesség!  

 

Részvételi szándékát ne felejtse el a CNGkonferencia@gmail.com címen 2015. május 15-ig jelezni! 
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