
Szakmai látogatás Németországba a MEE Óbudai Egyetem Kandó szervezet és a 
VDE szervezésében 

2016. május 31- június 3. 
 

Program v0 
 
2016. május 31. kedd  6:00 – Óbudai Egyetem, Bécsi u. 94. C- épület – Indulás  koradélután egy energetikai létesítmény vagy laboratórium meglátogatása – egyeztetés alatt  Este érkezés, szállás: Jugendherberge Heilbronn; Schirrmannstraße 9; 74074 Heilbronn 
 
2016. június 1. szerda   reggeli  10:00 – Látogatás áramkereskedőnél  14:00 - Látogatás a Rheinhafen-Dampfkraftwerk (szenes) erőműbe, Karlsruhe, Fettweisstraße 42  

• Vorstellung des Unternehmens 
• Aktuelles rund um die Energie 
• Aus Kohle wird Strom - „Das Rheinhafen-Dampfkraftwerk“ 
• Kraftwerksrundgang (festes Schuhwerk unbedingt erforderlich)  17:00 – vissza a szállásra  Este érkezés, szállás: Jugendherberge Heilbronn; Schirrmannstraße 9; 74074 Heilbronn 

 
2016. június 2. csütörtök  reggeli  8:00 – Indulás délre  9:30 – megállás a Duna forrásánál, Donaueschingen  12:00 – érkezés Freiburgba – Grenn City tour  Meeting in front of Solar Info Center, Freiburg • 12:00h welcome and introduction to Freiburg's history and green 

policy • 12.15h visit to Solar Info Centre, with insight into the energy policy of the LEED-certified building and 
the overall sustainability policy of the green business centre • 12.45h bus tour around Green Industry Park and 
presentation of the projects and overall energy, mobility and environmental planning concept  • 13.45h bus ride to 
Vauban • 14.00h stop at Europe's first passive house skyscrapers and insight into the energy and social renovation 
project “Weingarten 2020”  • 14:30h walk through Freiburg's eco-model district Vauban and solarplus-settlement 
with insight in the overall framework of sustainable district planning with energyefficient buildings, local 
renewable energy supply, car-reduced mobility, respective social infrastructure, open space management etc. • 
16.00h return to city centre by bus (parking at Karlsbau) • 16.15h visit to Freiburg Münster and walk around the 
City centre with explanations on the urban and economic development strategies of the last decades • 17.00h end 
of official programme Goodbye at Karlsbau bus parking  17:00-18:00 indulás Strassburgba (Franciaország)  18:00 Strassburg városnézés  20:00 indulás a szállásra, elhaladás valamely rajnai vízerőmű mellett  Este érkezés, szállás: Jugendherberge Heilbronn; Schirrmannstraße 9; 74074 Heilbronn 

 
2016. június 3. péntek  08:00 – reggeli  9:30 – Látogatás Ludvigsburgba  köszöntés a városházán  szélerőmű megtekintés  városi energiaellátás megtekintése  16:00 – visszautazás Budapestre  Érkezés péntek késő este 
 
         Kádár Péter 

kadar.peter@kvk.uni-obuda.hu  
 

Támogatók: MAVIR – EnBW – MEE – VDE – ÓE KVK 
 
 


