enkon
2017

december 5-6., Budapest

fókuszban
 Energy transition: az átalakuló villamosenergia-rendszer
magyarországi és régiós hatásai
 Az MVM illetve az NKM Nemzeti Közművek Zrt. stratégiája
 Versenyképességi kérdések a hazai energetikában
 2017 avagy az anomáliák éve az áramkereskedelemben
 A villamosenergia-ellátás jelene és jövője hazánkban és Európában
 Megújuló energia támogatása és hasznosítása,
az új METÁR aktualitásai
 A jövő városa és közlekedése
www.iir-hungary.hu

konferencia@iir-hungary.hu

tel +36 1 459 7300

1. nap december 5. kedd

EnKon 2017

St raté gi a, ve rs en y
és átal ak ul ás
a z en er ge ti ká ba n
A nap elnöke: Felsmann Balázs, elnök,
Magyar Energiakereskedők Szövetsége

900		 Elnöki megnyitó
és helyzetkép

összefoglaló az év legfontosabb
energetikai és üzleti eseményeiről

930		Nyitóelőadás a hazai
energiastratégiáról
 A Nemzeti Energiastratégia célrendszere, a célok
elérését biztosító eszközök
 A Tiszta energiát minden európainak csomag
prioritásai
 A megújuló energia hasznosítás helyzete, célja
Európában és Magyarországon, valamint a Téli
Csomag hatása
 Az atomenergia szerepe
Előadó: Horváth Zoltán, főosztályvezető,
Energiagazdálkodási és Bányászati Főosztály, Nemzeti
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Fejlesztési Minisztérium

1130		Az MVM Csoport megújuló
energetikai fejlesztései és a
villamosenergia-piac jövőbeni
változásai
Előadó: Fekete Csaba, szabályozói kapcsolatok
igazgatója, MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

1200		Rendszerirányítói
kihívások, hálózatfejlesztési,
-építési terv, Network Code-ok
aktualitásai
Előadói egyeztetés alatt

1230		Versenyképességi kérdések a hazai energetikában
 Versenyképesség a sikeresség és a saját piac
függvényében
 Az energetikai és egyéb infrastruktúrák jelentősége
 Európai infrastrukturális helyzet és kihívások
 Energiapolitika EU vs. Magyarország
 Hazai megújuló energia előállítás és gyakorlat
 A magyar Energiapolitika és a valóság
Előadó: Holoda Attila, ügyvezető igazgató,
Aurora Energy Kft.

1000		 Energy transition:
az átalakuló villamosenergiarendszer magyarországi és
régiós hatásai
Előadó: Lehőcz Balázs Gábor, vezérigazgató,
igazgatóság elnöke, Dunamenti Erőmű Zrt.

1030		 kávészünet
1100		A Paks II. projekt
megvalósítása
 Helyzetjelentés, hazai és nemzetközi vonatkozások
Előadó: dr. Aszódi Attila, a Paksi Atomerőmű
kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár

1300		ebédszünet és
tesztvezetés

Ár am ke re sk ed el m i
ki l átás ok
és an om ál iá k
1420		REMIT aktualitások
és piacmonitoring riport
bemutatása
Előadók: Csermely Ágnes, főosztályvezető

&

Rajkai Szonja, főosztályvezető-helyettes,
Piacfelügyeleti és ellenőrzési főosztály, Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási Hivatal
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1450		HUPX, HUDEX – a magyar
spot és derivatív árampiac
működése
 A HUPX Intraday piacának növekvő likviditása és
jövőbeli céljai
 A HUPX Day-ahead piacának eredményei és kilátásai
 A MiFID II szabályozás alkalmazása – a HUDEX
Zrt. alapítása és működése
Előadó: Tóth Péter, vezérigazgató, HUPX Zrt.

1630		A nagykereskedelmi
árak emelkedésének és
volatilitásának hatásai a
kiskereskedelmi piacon
 Hogyan alakultak az elmúlt időszakban a villamos
energia nagykereskedelmi árak?
 Hová vezetett a korábbi évek trendszerű árcsökkenése a kiskereskedelmi piacon?
 Milyen problémákkal szembesülnek a kereskedők
a mostani árkörnyezetben?
 Milyen kihívásokat jelent a mostani árszint az
ügyfelek szempontjából?

15 		 kávészünet és
tesztvezetés
20

1600		 2017 avagy az anomáliák
éve az áramkereskedelemben
 REMIT-tel vagy anélkül a jobb ?
 Market coupling csak (kevesebb, mint) félsiker
 A balkáni “gyűjtő” és annak minden előnye és
hátránya: HUPX
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 Hogyan hatnak a nagykereskedelmi ártrendek
a beszerzési módszertanokra és igénybe vett
termékekre?
Előadó: Hiezl Tamás, ügyvezető, CEZ Magyarország Kft.

1700		Az első konferencia
nap vége

 Logikátlan “trade-off” az áralakító tényezők között
 Hidrologia és meteorologia fontossága
Előadó: Turai József, Director of Trading Power,

Konferenciánkon
szeretnénk megszólítani
a hazai energiapiacon érintett közép- és felsővezetőket a
 villamosenergia-termelő,
 villamosenergia-szolgáltató,

Kiállítás és szponzoráció: Hemeder Adrienn
 +36 1 459 7325 +36 70 703 5274  +36 1 459 7301
adrienn.hemeder@iir-hungary.hu

L-NRG Zrt.

 villamosenergia-kereskedő és
 villamosenergia-fogyasztó cégektől és vállalatoktól, valamint
 a szabályozó hatóságoktól.
Természetesen örömmel látjuk tanácsadó cégek és nemzetközi
ügyvédi irodák szakértőit is.
www.iir-hungary.hu

konferencia@iir-hungary.hu

tel +36 1 459 7300
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 Roaming szolgáltató - elszámolóház – integrátor

 Az otthoni töltés: ESZ lesz az vagy nem lesz az?
Me gú ju ló en er gi a
Előadó: Hornai Gábor, kereskedelmi tanácsadó,
tá mo ga tá sa és ha sz no sí tá sa , MVM Magyar Villamos Művek Zrt.
va l am in t a jö vő
vá ro sa és kö zl ek ed és e
1150		Úton az emisszióA nap elnöke: Hornai Gábor, kereskedelmi tanácsadó,
MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

mentes közlekedés felé
a hibridizáción át

Előadó: Mercedes-Benz Hungária Kft.

900		A jövő energetikájának
szabályozása és támogatása,
valamint a Téli Csomag aktuális fejleményei és hatása
Előadó: dr. Grabner Péter, energetikáért felelős
elnökhelyettes, Magyar Energetikai és Közmű-

képviselője

1220		Az új METÁR szabályozás
aktualitásai és
életbelépésének hatása
 Megújuló helyzetkép
 Hol állunk, mennyi a beadott 0,5 MW alatti kis
PV, mennyi fog megvalósulni?

szabályozási Hivatal

940		Az NKM Nemzeti Közművek
Zrt. stratégiája
Előadó: dr. Pálfi Géza, energiatárolási és hálózati pályázatokért felelős menedzser, NKM Nemzeti Közművek Zrt.

1010		Megújuló energiák
a közlekedésben: A NISSAN
elektromosautó stratégiája
 Elektromos autók terjedése Magyarországon és
Európában

 A nagy METÁR indulása, működése, támogatási
összegek
 Barna prémium
 METÁR/KÁT várható költségei
 Mennyiben mozdítja elő a METÁR a megújuló
energiatermelést és a zöld beruházásokat a jövőben?
 KÁT-os napelem boom által felmerülő rendszerszabályozási és energiatárolási kérdések,
és megoldások
Előadó: Tóth Tamás, főosztályvezető, Elemzési és

 Az elektromos autók tulajdonságai

Statisztikai Főosztály, Magyar Energetikai és Közmű-

 Innovatív technológiák, az autóipar átalakulása

szabályozási Hivatal

 Akkumulátor hasznosítása az energiamenedzsmentben
 V2G avagy virtuális erőmű
Előadó: Reizer Levente, elektromos autó és
elektromos autó infrastruktúra menedzser, NISSAN
Sales CEE Kft.

1040		 kávészünet és
tesztvezetés

1250		ebédszünet és
tesztvezetés
1400		Okos városokkal
kapcsolatos energetikai
fejlesztések
Előadó: Kudor Attila, társelnök, Okos Jövő
Innovációs Klaszter

1120		Az e-mobilitási
infrastruktúra hazai piaci
modelljének alternatívái

1430		Tárolás, mint a megújulók
rendszerbe illesztésének
kulcsa

 Versenyző piac, vagy tarifás piac?

Előadó: Luczay Péter, nagykereskedelmi- és virtuális



Piaci szereplők, szerepeik, kockázataik

www.iir-hungary.hu

erőmű irányítási igazgató, ALTEO Nyrt.
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 Megújuló erőművek kapcsán felmerülő kérdések

1500		A villamosenergiaellátás jelene és jövője
hazánkban és Európában

 A szabályozási központok szerepének vizsgálata
középtávon
Előadó: Deme Roland, virtuális erőmű üzletág vezető,

 Energiák

E.ON Energiatermelő Kft.

 Terhelések
 Teljesítőképességek
 Kihasználások
 Európai körkép
 Kitekintés 2030-ra
 A közelmúlt és a jelen értékelése a jövő hazai
villamosenergia-ellátásának a biztonsága érdekében
Előadó: dr. Stróbl Alajos, főmérnök,

1630		Távhő és Téli Csomag,
valamint az egységes fővárosi
távhőrendszer kialakítása,
kéménymentes Belváros
koncepciója
 A budapesti távhőellátás jelene a számok tükrében
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 Európai nagyvárosok távhőellátásának jellemzői

Pöyry-Erőterv Zrt.

 A budapesti távhő legfőbb kihívásai

1540		 kávészünet

 Budapesti hőkooperációs rendszer kialakítása

1600		Decentralizált
energiatermelés hálózati
hatásai; HMKE térnyerése
versus elosztó hálózatok
kihívásai

 Távhőpiac bővítése, kéménymentes Belváros
koncepciója

 Hőtermelő portfólió zöldítése

 Indikátorok, finanszírozási kérdések
 Nagytávolságú nukleáris hőellátás lehetősége
Előadó: Orbán Tibor, műszaki vezérigazgató-

 Szabályozási központok jövőképe, kiserőművek
 A rendszerszintű szabályozási piac jelenlegi
helyzete, a piaci szereplők

helyettes, Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

1700		 a konferencia vége

 Lehetséges rövidtávú piaci változások

Együttműködő partnereink

Médiapartnereink
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