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Emisszió kereskedelem 2020-tól

830		 Regisztráció

 Milyen arányban osszák szét a kvótákat?

850		 Megnyitó az IIR részéről

 Milyen hatása lesz a kvótahiánynak az árra?

 Mennyire szigorodnak az ingyenes kiosztás szabályai?

900		 A folyamat: a négy kereskedési
időszak bemutatása - EU ETS

 Várhatóan hogyan alakul a kvótaár? Milyen mértékű
lesz az áremelés?
 Mennyivel lesznek magasabb karbonárak? Mennyibe fog kerülni a kvóta?

 Mi volt eddig? (az első és a második kereskedési
időszak)

 Mikortól várható az áremelés?

 Hogyan néz ki jelenleg az energiamix?

 Az ingyenes kiosztás és a nem ingyenes kvóták

 Mi az, ami előttünk áll 2020-ig?

 A harmadik kereskedési időszakban nem felhasznált egységeket felhasználhatják-e a negyedik kereskedési időszakban?

 Hol áll most a szabályozás?
 Mik azok a kérdések, amikben még nem született döntés?
 2020-tól 2030-ig: prognosztizált jövőbeni tervek
 Kapcsolódó rendeletek: Megújuló, energiahatékonyság, Épületengergiahatékonyság, Winter Package

 Milyen módon lehet pályázni az ingyenes kvótára?

 A távhő termelőket érintő változások
 Az EU ETS IV-ben a távhő termelőknek kiosztásra
kerülő, várható ingyenes kvótamennyiség mértéke

Előadó: Koczóh Levente András, Klímapolitikai
referens, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Klímapolitikai Főosztály

945		 Felkészülés a változásokra,
a 2020 utáni időszakra
 Új bejelentkezési időszak
 Adatgyűjtések megkezdése 2018-ban: mennyi idő
szükséges ehhez?
 Milyen adatokat és kinek kell küldeni?
 Egységes lesz-e az adatszolgáltatás?

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Sűli-Mezősi Éva
 +36 1 459 7316 +36 70 428 0376  +36 1 459 7301
eva.mezosi@iir-hungary.hu

 Hogyan kell jelenteni? Miként kell elkésziteni az
adatszolgáltatást?

Kompenzáció és támogatások
 Hogyan juthatnak támogatáshoz az egyes iparági
szereplők?
 Milyen kormányzati támogatásra számíthatnak az
egyes iparág szereplői?
 Mely EU-s tagállamban van ilyen jellegű támogatás?
 Az indirekt kibocsátás kompenzálása: a közvetett
költségkompenzáció
 A kompenzálás módja, szabályai

 Mennyiben változik a jelentések tartalma?

 Milyen kompenzáció lesz és mikortól? Már az indulástól kezdődően lesz kompenzáció?

 Milyen többletadatokat kérnek majd a jelentések
kapcsán?

 Kiket kompenzálnak és milyen mértékben?
 Mikor töltik fel a piacstabilitási tartalékokat?

 Melyik időszakot fogják megnevezni az alapvonal
meghúzásához?

 Mennyiben lesz árfelhajtó tényező a szűkülő kínálat?
 Innovációs és modernizációs alap: ki jogosult rá és
milyen mértékben? ennek a mechanizmusa
 Milyen formában lehetne forráshoz jutni?

1030		 kávészünet

 Milyen részletszabály-módosítások vannak? Komitológia Bizottság

Előadók: Koczóh Levente András, Klímapolitikai

1100		 Szabályozási változások,
a 2021-2030 közötti felkészülés

referens, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

 A változásokkal kapcsolatos egyeztetések eredményei:
az irányelv változása, ami a kvótaárakat befolyásolja

és további felkérés folyamatban

 Jogszabály-alkotás és a 2010-tól tartó időszak letárgyalása

Klímapolitikai Főosztály

1215		 ebédszünet

 2020 utáni szabályozásról EU ETS-ről

A kiosztások mértéke 2020 után
 Milyen rendszer alapján történik a kiosztás? Milyen
rendszert képzelnek el a kvótához jutásra?
 Mennyi lehet évente a kibocsátott mennyiség?

www.iir-hungary.hu

1315 A hazai működtetés
 ÜHG engedélykérelem: tudnivalók
 Miként ösztönözhető a kvótakereskedelem? Kereskedőknél a kvótákkal való kereskedés, üzemeltetői
kvótakereskedés
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tel +36 1 459 7300

Előadók: Bérci Mariann, Osztályvezető Emissziókereskedelmi és Energiahatékonysági Főosztály,

 A kibocsátás csökkentés motivációi.
 A kibocsátás csökkentés vállalati stratégiái:
 energiahatékonyság javítás,  energiahordozó váltás  termékváltás  megújuló energiák használata.

Nemzetgazdasági Minisztérium

 Példák energia-intenzív iparágak gyakorlatából.

és további felkérés folyamatban

 A CO2-csökkentési beavatkozások gazdaságossága.

Előadó: Lontay Zoltán, Energetikus, Szakértői

1430 A növekvő kvótaárak hatása
és várható eredményei

testület tagja, Levegő Munkacsoport
Országos Környezetvédelmi Szövetség

 Milyen hatása lehet a kvótahiánynak? ipari szegmens
 Milyen hatást fog gyakorolni a növekvő kvótaár
 a létesítmények üzemeltetőire?  a működési
költségekre?  az áram árára? A villamosenergia-kereskedő hogyan tervezi be ezt a kockázatot?  a versenyképességre?

1600		 kávészünet
1615		 Kvótaszabályozás és
CO2 kibocsátás

Előadás és kerekasztal-beszélgetés

 Kereskedési stratégiák
 Árfolyam-várakozások
 Árfolyam-előrejelzések: mikor vegyek, mennyit vegyek?

 Mi az Unió célja? bővíteni, vagy szűkíteni szeretnék a
CO2 kibocsátók körét?

 Vásárlások időzítése: milyen előnyei lehetnek, ha
egyszerre vásárolják meg a hiányt?

 Milyen trendek figyelhetőek meg a CO2 kibocsátásban világviszonylatban?

 Egyéb opciók, piaci szokások átalakítása: más jellegű termékek vásárlása, aukciókon történő részvétel

 Milyen hatást válthat ki a kvóták túlzott szűkítése és/
vagy azok árának drasztikus emelkedése az európai
ipar és gazdaság fejlődésére. Hogyan alakulhat az
európai gazdaság versenyképessége ebben az esetben összehasonlítva azokkal a régiókkal, akik ilyen
mértékű szűkítést nem vállalnak (USA, Kína, India)?

 Mire érdemes figyelni? Melyek lehetnek azok a jövőbeni tényezők, amelyek befolyásolják az árakat?

 Az autóflotta vásárlás és a CO2 kibocsátás az elektromos autók elterjedése függvényében

1515		 CO2 kibocsátás csökkentés –
iparági felkészülés
 Hogyan állnak a CO2 kibocsátás csökkentésével az
egyes iparágak?

 Vállalnak-e cégek önkéntes kibocsátás-ellentételezést?

Felvezető előadó és moderátor: Lontay Zoltán,
Energetikus, Levegő Munkacsoport
Országos Környezetvédelmi Szövetség

 Milyen technológiájuk van ehhez?

Résztvevők: Nagy Zoltán, Energia menedzser Linde

 Milyen irányba viszik a fejlesztéseket?

Group, IEF Elnök

 Milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a
beruházásoknál?

és további felkérések folyamatban

 Miként befolyásolja a stratégiai döntéseket?

1700		 a rendezvény zárása

Rendezvényünk szólni kíván az ühg-engedélyköteles
létesítmények, kibocsátók

 ügyvezetőihez, cégvezetőihez, üzletfejlesztési vezetőihez  stratégiai vezetőkhöz és
döntéshozókhoz  pénzügyi vezetőkhöz  energiagazdálkodási, energiaszolgáltatási
vezetőkhöz  gazdasági, kereskedelmi vezetőkhöz  termelési, technológiai, műszaki
és beruházási vezetőkhöz  szabályozó hatóságok szakembereihez, illetve  a területen
jogi, stratégiai, tőzsdei, banki tanácsadóként dolgozó vagy IT-megoldásokat nyújtó cégek
szakembereihez
www.iir-hungary.hu

conference@iir-hungary.hu

 +36 1 459 7301

 Milyen energiahatékonysági, klíma, megújuló projektekre költötte el a kvótabevételek felét Magyarország?

szponzoráció és kiállítás: Hemeder Adrienn, Sales manager

 Mire használják fel az aukciós bevételt?

CO2 kibocsátás csökkentés –
iparági reakciók

 +36 1 459 7325 +36 70 703 5274
adrienn.hemeder@iir-hungary.hu
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Kibocsátási (ÜHG) köteles létesítményeknek

Részvételi díj
2018. február 2-ig
2018. február 3-tól

1 fő részére

2 fő részére

99 000,-

59 000,-

99 000,-

129 000,-

79 000,-

129 000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

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!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu
Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szüksége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon
tovább tájékozódhat.

www.iir-hungary.hu
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Ügyfélszolgálat
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Marketing
Szponzoráció
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1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e
csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.
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