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8.30-9.00 Regisztráció 

9.00-9.10 Köszöntő, megnyitó 
  Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója, AJBH 

9.10-14.50 Előadások  

Levezető elnök: Lukács András, Levegő Munkacsoport 

9.10-9.30 V. Németh Zsolt, környezetügyért felelős államtitkár (felkérés alatt) 
A lakossági tüzelést érintő levegő tisztaságvédelmi szabályozás hazai helyzete  

9.30-9.40 Kérdések és válaszok 

9.40-10.00 Patrick Huth, projektvezető, DUH  
Tiszta fűtés: A fűtés részecske-kibocsátásának csökkentése Németországban  
és más EU tagállamokban 

10.00-10.10 Kérdések és válaszok 

10.10-10.30 Kåre Press-Kristensen, környezetvédelmi szakértő, Danish Ecological Council 
Szennyezés és megoldások a háztartási fatüzelésre 

10.30-10.40 Kérdések és válaszok 

10.40-10.55  Kávészünet 

10.55-11.15 Lenkei Péter, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője  
A háztartási tüzelés okozta légszennyezés Magyarországon (beleértve az illegális 
hulladékégetést, avarégetést is) 

11.15-11.45 Kérdések és válaszok  

11.45-12.00 Sajtótájékoztató 

12.00-13.00 Ebéd 

13.00-13.15 Andó Zoltán, fejlesztőmérnök, igazgató PiAndTECH Kft. 

Új technológiák a kályhák és kazánok légszennyezésének mérséklésére 

13.15-13.30 Nagy Zoltán, kályha tervező és építő, a Magyar Passzívház Szövetség tagja   
A fatüzelés légszennyezésének mérséklésére alkalmas technológiák 

13.30-13.40 Kérdések és válaszok 

 



 

13.40-13.55 A lignit háztartási tüzelésének hatása a lakosság egészségi állapotára (felkérés alatt) 

13.55-14.10 A fatüzelés légszennyezésének mérséklésére alkalmas technológiák (felkérés alatt)  

14.10-14.20 Kérdések és válaszok 

14.20-14.35  Bendik Gábor, környezetvédelmi szakjogász   
Lehetséges intézkedések az illegális háztartási hulladékégetés hatósági kezelésére 

14.35-14.50 AJBH képviselője 
Az illegális hulladékégetés miatti hatósági eljárások közötti különbségtétel szempontjai   

14.50-15.00 Kérdések és válaszok 

15.00-15.15 Kávészünet 

15.15-16.40 Panelbeszélgetés 

levezető elnök: Szabó Marcel, a jövő nemzedékek szószólója 

  résztvevők: 

 Belügyminisztérium, önkormányzati, illetve a rendészeti államtitkárság (felkérés alatt) 

 Emberi Erőforrások Minisztériuma, egészségügyért felelős államtitkárság (felkérés alatt) 

 Földművelésügyi Minisztérium, környezetügyért felelős államtitkárság (felkérés alatt) 

 Miniszterelnökség, a területi közigazgatásért, illetve az európai uniós fejlesztésekért felelős 
államtitkárság (felkérés alatt) 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint a kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős államtitkárság (felkérés alatt) 

 Nemzetgazdasági Minisztérium, az európai uniós források felhasználásért, illetve a 
gazdaságfejlesztésért és –szabályozásért felelős államtitkárság  (felkérés alatt) 

 Axel Friedrich, környezetvédelmi szakértő, a német Szövetségi Környezetvédelmi Ügynökség 
„Környezet, Közlekedés és Zaj” Főosztályának korábbi vezetője 

 Garaguly István, AJBH Zöldosztály jogi főreferens 

 Lenkei Péter, a Levegő Munkacsoport Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője 

16.40-16.50 Összefoglalás és következtetések  

Patrick Huth és Lukács András 

16.50  Konferencia zárás 

 

 

 

 

 

 
A rendezvény a terem korlátozott befogadóképessége miatt regisztrációköteles.  

Részvételi szándékát 2016. november 15-éig a tisztafutes@ajbh.hu e-mail címen tudja jelezni. 
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