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> Felhasználói földgáz beszerzési és kereskedelmi stratégiák 
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08:30- Regisztráció
08:50- IIR köszöntő

09.00 – 10.30 Felhasználói földgáz 
beszerzési és kereskedelmi stratégiák

•  Energiaintenzív iparvállalat energiapiaci 
tevékenysége általában

•  Földgázpiaci áttekintés - Melyek a felhasználó 
számára fontos aktuális piaci sajátosságok?

•  Beszerzés stratégiai döntések- Milyen idő-
távra szerződjünk? Mely szerződéses part-
nerekkel? Milyen árakon szerződjünk?

•  Beszerzés technikai elemek (szállítási aján-
latok feldolgozása, beszerzési/kereskedelmi 
szerződés lényeges elemei)

•  Egyéb energiapiaci szabályozási kérdések- 
REMIT, energiahatékonyság

Előadó: Kun Erika, Energiakereskedelmi 
vezető, ISD POWER Kft.

10.30 – 11.00 Kávészünet

11.00 – 12:00 Meglévő források optimali-
zálása, portfóliókezelés gázéven belül 

•  Éves, negyedéves, napi TOP menedzsment 
•  Ár alapú forrásoptimalizálás vs. TOP kockázat 
•  Szezonalitás kezelése, tél-nyár spread 
•  Kockázat alapú portfólió optimalizáció

Előadó: Dr. Mádi-Nagy Gergely,
Ügyvezető, Hungarian Quants Kft.

12.00 – 13.00 Szinergiák a villamosenergia 
– és gáz portfólió kezelésben

•  Profitorientált optimalizálás a két piac kö-
zött gáztüzelésű erőmű(vek) segítségével 

•  Erőművek a portfólióban: ellátásuk terve-
zése, lehetőségek, nehézségek – (sajátos 
flexibilitás és kapacitás igény) 

•  Napon belüli gázportfólió egyensúlyozás 
vs. erőművi rendszerszintű tartalék szol-
gáltatások (téli-nyári csúcsigény tervezése, 
ellátása)

•  Tárolók szerepe, lehetőségei

Előadó: Banka József, Kereskedelmi 
igazgató, Tisza Erőmű Kft. / IFC Energy 
Kereskedelmi Kft.
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13.00 – 14:00 Ebédszünet

14.00 – 15:30  Rendszerhasználat 
optimalizálása

•  A rendszerhasználatban az EU szabályozás 
miatt várható változások

•  Kapacitás biztosítás és optimalizálás a meg-
változott keretek között

•  Hosszú távú kapacitás lekötés és negyed-
éves/havi/napi lekötések

•  Szolgáltatásként vásárolt rendszerhasználat
•  Exit ponti kapacitás portfolió kialakítása és 

kezelése
•  Megszakítható kapacitás használat
•  Szezonális kapacitás használat
•  Egyedi ellátási megoldások kapacitás kezelése
•  Kapacitások másodlagos kereskedelme
•  Kapacitás-lekötéssel kapcsolatos problé-

mák kezelése

Előadó: Kovács Botond, földgáz ellátási 
csoportvezető, Fővárosi Gázművek Zrt.  

15.30 – 16.00 Kávészünet

16.00 – 17.00 Pénzügyi kockázatok, 
hedging (Hedge-ügyletek) - Commodity 
árkockázatok, árfolyam- és mennyiségi 
kockázatok kezelése

•  A gázárképletben kódolt kockázatok
•  A TTF, az FO, a GO és az EUR/USD kockáza-

tok kezelése
•  A mennyiségi kockázatokról, a MinTake-re 

fedezés
•  Beszerzési és értékesítési képletek közötti 

eltérés
•  Pénzügyi elszámolású swap ügyletek
•  Asian lookback típusú ügyletek

Előadó: Tarjányi Dániel, Treasury tanács-
adó, MVM Magyar Villamos Művek Zrt.

 17.00 A szeminárium zárása
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Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes  06-70/703-5465

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

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
2016. DECEMBER 9-IG 2016. DECEMBER 10-TŐL

Ár Megtakarítás Ár
q    GAS PORTFOLIO MANAGEMENT SZEMINÁRIUM: 

2017. JANUÁR 24., BUDAPEST  149.000 Ft 20.000 Ft 169.000 Ft

Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.
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