
BALANCING 
NC I-ES
MODELLJÉNEK
BEVEZETÉSE
BUDAPEST | 2016. OKTÓBER 25.

A rendezvény főbb témái:

▶ Balancing NC I-es modelljének bevezetése: kezdeti nehézségek

▶ Az új modell bevezetéshez kapcsolódó Hivatali és szállítói tapasztalatok

▶ Elosztói elszámolás kWh-ra történő átállás

▶ Nominálás – allokáció az I-es modell alapján

▶ Napi kiegyensúlyozás változásai az I-es modell hatására

▶ Kereskedési termékek a gázplatformo(ko)n: CEEGEX és KP

▶ Adatszolgáltatási és előrejelzési kötelezettség: elosztói megközelítés és a KAF részéről

▶ Kötelezettségek a piaci szereplők részéről a bevezetéshez kapcsolódóan

Hogyan változik a nominálás 
az I-es modell alapján?

Milyen új termékeket lehet 
használni a kiegyensúlyozás-
hoz a tőzsdé(ke)n?

Miként fognak megfelelni 
az elosztói engedélyesek az 
I-es modellhez szükséges 
adatszolgáltatási és előrejel-
zési kötelezettségeknek?

Az új modell bevezetésének első tapasztalatai
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8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről
A nap elnöke:

9:00-9:45 Balancing Network Code I-es modelljé-
nek bevezetése: Hivatali megközelítés
•  Hogyan kell értelmezni ezt a rendkívül bonyolult 

Uniós előírást?
•  Mikor lép hatályba ténylegesen?
•  Mik a jelenlegi és az új modell közötti különbségek?
•  Milyen volt a bevezetés? Hol tart a folyamat? Mik a 

fejlemények?
•  Mi valósult meg a korábbi elképzelésekből?
•  Hogyan pontosodtak a szabályok?
•  Elegendő a fél év próbaidőszak? Nem szükséges-e 

2017. októberig kiterjeszteni?
•  Milyen összefüggésben van az új modell a korrek-

ciós elszámolással? Befolyásolja-e az új modell a 
korrekciós elszámolást?

•  Mi várható az ESZ-eknél? Mi indokolta, hogy az 
ESZ-nél nem történt meg az átállás?

 
Előadó: Farkas Zoltánné, Főosztályveze-
tő Földgáz-felügyeleti és  Árszabályozási 
Főosztály, Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

9:45-10:30 A bevezetéshez kapcsolódó szállítói 
tapasztalatok
•  Mennyiben érintette a változás a

– kereskedők
– elosztók
– szállító
– felhasználók napi operatív működését?

•  Milyen tennivalóik vannak? Mire kell számítaniuk a 
folyamattal kapcsolatban?

•  Milyen átmeneti intézkedéseket foganatosítottak 
ennek érdekében?

•  ÜKSZ elvei, gyakorlati oldala, procedúra kialakítása
•  Milyen IT, informatikai, humán-erőforrásbeli fejlesz-

tést igényel?
•  Milyen kismértékű korrekciót tervez az FGSZ?
•  Miért tartja jónak? Mivel indokolja?
•  Eredményvisszaosztás: egy példán keresztül be-

mutatva, hogy történik?

Előadó: Gellényi Zoltán, Igazgató,
FGSZ Zrt.

10:30-11:00 Kávészünet

11:00-11:45 Elosztói elszámolás kWh-ra történő 
átállás
•  Mennyire ment gördülékenyen a kWh-ra történő 

átállás?
•  Ki hogyan tudta teljesíteni az elvárásokat? követ-

keztetések: elosztó, szállító, kereskedő

•  Melyik szereplőre milyen kötelezettséget rótt a 
kWh-ra történő átállás? Mi ennek a feltételrendsze-
re? ütemterv, módszertan

•  Melyek a kWh-ra történő átállás és a Balancing NC 
I-es modelljének kapcsolódási pontjai?

•  Hol hat az egyik a másikra? Mennyiben hatnak 
ezek az elosztói elszámolásra?

•  Másféle adattartalmú számlák lesznek?
•  Hogyan tudják bevezetni a kWh-ás elszámolást az 

elosztói engedélyesek a kereskedők irányába?
•  Elszámolás, és pótdíjak  kérdései
•  Mire használják az elosztók a nominált adatokat?

11:45-12:30 Nominálás – allokáció az I-es modell 
alapján
•  Hogyan változik a nominálás az I-es modell alapján?
•  Milyen hatása lesz ennek az allokálásra? Az alloká-

ciós mechanizmus ismeretében van-e úgy kihívás a 
nominálás megoldásában?

•  Milyen volt az előzetes és a tényleges allokáció közötti 
eltérés? Mik az ezzel kapcsolatos tapasztalatok?

•  Milyen hatással lesz a mértékegységváltás a nomi-
nálásra?

•  Milyen változások lesznek a nominálás – napi 
igénybejelentés – elosztói elszámolásnál?

•  Mit jelent a napi igénybejelentésnél, hogy a nomi-
nálás lépcsőzetes lesz?

•  Milyen protokoll alapján kell a nominálásokat majd 
leadni? konkrétumok

Előadó: Eperjesi László, Forrásirányítási csoport-
vezető Portfólió menedzsment osztály, FŐGÁZ 
Fővárosi Gázművek Zrt.
Az előadás az előadó által módosításra kerül.

12:30-13:30 Ebédszünet

13:30-14:15 Napi kiegyensúlyozás változásai az 
I-es modell hatására
•  Mennyiben változik a napi kiegyensúlyozás az I-es 

modell változásának, bevezetésének hatására?
•  Kinek a felelőssége a napi kiegyensúlyozás?
•  Milyen szerepet tölt be egy kereskedő a napi ki-

egyensúlyozás során? Mit is kell csinálni?
•  Ki hogy tudja magát kiegyensúlyozni a napon belüli 

adatszolgáltatás alapján?
•  Mennyire alakítja át a kereskedést, hogy egyes 

termékek (HEGO megszűnik)?
•  Mik azok az új eszközök, amik eddig nem álltak 

rendelkezésre, de október 1-jétől igen? szállító
•  Milyen új termékeket lehet használni a kiegyensú-

lyozáshoz a tőzsdéken? Melyik platformon érhető-
ek el? Csak az egyiken, vagy mindkettőn?

•  Mik azok az elemek, amik várhatóan előjönnek, 
amik a próbaidőszakban felmerülhetnek, és amikre 
választ, megoldást kell találni?

•  Milyen kihatással van a csökkenő gázmennyiség a 
napi piaci egyensúlyra?
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•  Ki hogy fogja áthidalni, illetve ki hogy fogja kezelni 
az egyes helyzeteket: 

– ha hiánya van, honnan teremti elő,
– illetve ha többlete van, mit kezd vele?

14:15-14:45 Kereskedési termékek a gázplatfor-
mo(ko)n: CEEGEX és KP
•  Mi várható a CEEGEX és a KP esetében? Mi lesz? 

CEEGEX és FGSZ egyeztetésének háttere
•  Ki milyen termékeket nyújt? napon belüli termékek 

biztosítása: jogcím-alapú és hálózatalapú termékek
•  Mennyire nőhet a CEEGEX likvidítása, amennyiben 

a CEEGEX termékeit használni fogják? 

Előadó: Lajtai Roland, Vezérigazgató, CEEGEX 
Zrt. és társelőadói felkérés folyamatban

14:45-15:45 Adatszolgáltatási és előrejelzési 
kötelezettség: elosztói megközelítés és a KAF 
részéről
•  Hogyan fognak megfelelni az elosztói engedélye-

sek az I-es modellhez szükséges adatszolgáltatási 
és előrejelzési kötelezettségeknek?

•  Miként fogja megoldani ezt a KAF?
•  Mi a feladatuk? Milyen terveik vannak?
•  Mennyiben változtatja meg az elosztók szerepét a 

központi adatszolgáltató megjelenése?
•  Adatot szolgáltatni: mikor? Mit? Ki? Milyen mélysé-

gig jelez előre az előrejelző fél?
•  Miként lehet felülvizsgálni, hogy minden felhasználó 

jól van-e elszámolva? különösképpen tekintettel a 
szezonálókra 

•  Mit jelent pontosan, hogy a Balancing Network 
Code adatszolgáltatást ír elő, de a Hivatal előrejel-
zést vár?

•  Mi várható októbertől a 20-100-asoknál és az alatta 
lévőknél az adatszolgáltatás kapcsán?

•  Milyen lehetséges megoldások vannak?
•  Hogyan tudnának javítani az adatszolgáltatás pon-

tosításán, a mérésügyi hibákon, a módszertanon? 
Órás mérések pontatlansága; adatpótlás a keres-
kedő által; órás adatszolgáltatás tartalmi és formai 
kérdései

•  Mi biztosítja, hogy ezek az adatok jók? Ki tudnak-e 
menni, ha lemerült a mérő?

•  Mi eredményezi a rendszerhasználó és a szállító 
véleménye közötti különbséget az elszámolás kor-
rekciójával kapcsolatban?

Előadó: Bognár Géza, Koordinátor E.ON Mérési 
Központ, EON Közép-Dunántúli Gázhálózati Zrt.
és társelőadói felkérés folyamatban

15:45-16:00 Kávészünet

16:00-17:00 Kötelezettségek a piaci szereplők 
részéről a bevezetéshez kapcsolódóan – Kere-
kasztal beszélgetés
•  Mi a teendője egy kereskedőnek, ha Ő is szeretné 

optimalizálni a saját portfólióját? (figyelembe véve a 
jogszabályt) megoldási javaslatok, tanulság

•  Hogyan készültek fel erre a kereskedők? Miként op-
timalizálják a belső rendszereket, a folyamatokat?

•  Milyen kihívás elé állítja ez a KELER-t a napi elszá-
molás elvégzése? Hogy fogja ezt ellátni?

•  Milyen együttműködésre, megváltozott együttmű-
ködésre törekszik a piaci szereplőkkel, a kereske-
dőkkel?

17:00 A rendezvény zárása
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Az előadással kapcsolatban bővebb információ:
Sűli-Mezősi Éva
E-mail: eva.mezosi@iir-hungary.hu
Telefon: +36 1 459 7316
Mobil: +36 70 428 0376
Fax: +36 1 459 7301

Szponzoráció:
Hemeder Adrienn 
E-mail: adrienn.hemeder@iir-hungary.hu 
Telefon: + 36 1 459 7325
Mobil: +36 70 703 5274
Fax: +36 1 459 7301

Rendezvényünk szólni kíván:

Valamennyi földgázipari tevékenységet végző 
társaság (egyetemes szolgáltatási-, földgáz ke-
reskedelmi-, földgázelosztási-, földgázszállítá-
si-, rendszerirányítási-, földgáztárolási-, illetve 
PB-gáz szolgáltatási engedélyes):
•  vezérigazgatóihoz, valamint közép- és felsőve-

zetőihez
•  gazdasági, kereskedelmi, stratégiai és pénzügyi 

vezetőihez,
•  portfolio gazdálkodás, portfolio management 

területén tevékenykedő vezetőihez,
•  tradereihez, kereskedőihöz
•  kockázatkezelési területen tevékenykedő szak-

embereihez
•  portfolio managereihez
•  és árazási szakértőihez.



Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300
Koncepció:	 Sűli-Mezősi	Éva	 06-70/428-0376
Marketing:	 Mile	Mónika	 06-1/459-7334
Szponzoráció:	 Hemeder	Adrienn	 06-70/703-5274

Jelentkezésével	elfogadja	a	jelentkezési	és	visszalépési	feltételeket.	Jelentkezésének	beérkezése	után	vissza	igazolást	és	számlát	kap	tôlünk.	Kér	jük	az	összeget	szíveskedjen	a	
rendezvény	elôtt	átutalni	és	a	szám		laszámot,	valamint	a	részt	vevô	nevét	a	befize	tési	csekken	feltüntetni.	A	rendezvényre	való	bejutás	csak	ak	kor	ga	rantált,	ha	befizetése	cégünk-
höz	3	munkanappal	a	rendezvény	elôtt	be	ér	kezett.	Ha	átutalása	a	rendezvény	kez	dete	elôtt	2	héten	belül	történik,	kérjük	azt	a	ren	dezvény	napján	a	re	gisztráláskor	a	pénzes	
utal	vány	feladó	vevényével	igazolni.	Fize	tési	ké	se	delem	esetén	a	részt	vevô	min	den	felszólítási-	és	inkasszó	díj	meg	téríté	sére	kö		te	lezett.	Esetleges	prog	ram-	és	helyszínváltoztatás	
jogát	fenn	tartjuk.	Visszalépés:	Csak	írásban	lehetséges.	A	részvétel	visszamondása	esetén	20.000	Ft+áfa/jelentkezõ,	a	ren	dezvényt	megelôzô	2	héten	belüli	 lemondás	
esetén	40.000	Ft+áfa/jelentkezõ	adminisztrá	ci	ós	költsé	get	számolunk	fel.	A	rendezvényt	megelôzô	2	mun	ka	napon	belüli	lemon	dás	esetén	a	résztvevô	a	teljes	részvételi	
díjat	köteles	megtéríteni.	A	bejelen	tett	résztvevô	részvételének	módosítása	meghatározott	feltételek	mellett	lehetséges.	A	szakképzési	hozzájárulás	terhére	elszámolható	
összegek	módosultak.	Ügyfélszolgálatunk	(06-1/459-7300)	örömmel	ad	bôvebb	tájékoztatást,	illetve	a	honlapunkon	is	tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink	nem	tartalmazzák	az	áfát		A	feltüntetett	megtakarítások	a	több	napos	rendezvények	határidõs	kedvezményét,	valamint	a	regisztrált	napok	számától	függõ	kedvezmény	 
nettó	összegét	tartalmazzák		A	részvételi	díj	tartalmazza	a	dokumentáció,	ebéd,	kávé	és	üdítõ	költségeit.		A	rendezvényen	kép-	és	hangfelvétel	készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334	•	MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak Ár

q  BALANCING NC I-ES MODELLJÉNEK BEVEZETÉSE: BUDAPEST, 2016. OKTÓBER 25. 169.000 Ft

 www.iir-hungary.hu  06-1/459-7301

CE6004

  conference@iir-hungary.hu

CSOPORTOS KEDVEZMÉNY 
Két	fő	jelentkezése	esetén	a	2.	személy	10%kedvezményt	kap.	Amennyiben	három	fő	regisztrál,	a	2.	személy	10%,	a	3.	személy	pedig	20% kedvezményt	kap. 

4	főtől	kérje	egyedi	ajánlatunkat!	06-1/459-7334

BALANCING 
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Az új modell bevezetésének első tapasztalatai
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