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850  iiR köSzöntő

A megújuló energiák szerepe
az EU energia politikájában,
hazai helyzetkép a vállalt
kötelezettségek tekintetében

900  A mEgújuló EnERgiák  
hElyzEtE, növEkEdéSük  
hAzánkbAn A mEgújuló  
EnERgiAfoRRáSból Előállított 
EnERgiA támogAtáSáRól Szóló 
iRányElv AlApján
 Miként állunk a megújuló energiaforrások arányával?
 Teljesíthetők-e a megújuló energiafogyasztás nö-

velésével kapcsolatos magyar vállalások? 
 Hol tart jelenleg a 2020-as iránymutatás?
 Az előírt célok teljesítéséhez mekkora megújuló 

energiatermelés hiányzik? 
 Mi támogatja a célok elérését? – szabályozás, támo- 

gatási rendszer, költségek
 Hogyan teljesítsük az Európai Unió elvárásait és 

saját vállalásainkat, a megújuló energiaforrások 
részarányának növelése érdekében?

előadó: dr. grabner péter, energetikáért felelős 

elnökhelyettes, magyar energetikai és 

közmű-szabályozási Hivatal

940  mEtáR – A mEgújuló éS  
AltERnAtív EnERgiAfoRRáSokból  
Előállított hő- éS villAmoS-
EnERgiA-átvétEli támogAtáSi 
REndSzER 
 Zöldgazdaság-fejlesztést elősegítő támogatási rend-

szerek – Termelési támogatások
 A METÁR új támogatási rendszerének koncepciója 
 Mi indokolta a KÁT újragondolását? 
 Mit tartalmaz a METÁR? KÁT-hoz képest miben más? 
 Mit ír elő a megújuló áramtermelési támogatás? 
 Milyen költségcsökkentéseket tartalmaz? –Átvételi 

támogatások
 Mikortól várható a bevezetése, mikortól lehet pályázni?

előadó: tóth tamás, főosztályvezető, elemzési 

és statisztikai Főosztály, magyar energetikai 

és közmű-szabályozási Hivatal

1020 A mEgújuló báziSú EnERgiA-
tERmEléS támogAtáSi lEhEtőSégEi: 
kát-mEtáR
 Uniós és állami beruházás támogatás, villamos/

hő energia árakra terhelt és keresztfinanszírozási 
lehetőségek - De ki fizeti a révészt? 

előadó: dr. nagy zoltán, elnök, Ipari energia-

fogyasztók Fóruma, Linde Group

1040  kávéSzünEt

A megújuló és alternatív 
energiaforrások felhasználása

1110  nApElEmES (fotovillAmoS) 
nApEnERgiA hASznoSítáS hElyzEtE 
éS lEhEtőSégEi hAzánkbAn 
 Globális kép és kitekintés Európára - működési 

alapelv, főbb struktúrák és jellemzői, hatásfokok, 
energia megtérülés, gyártás, alkalmazás

 Hazai helyzetkép, hazai potenciál
 PV várható alkalmazásának alakulása - NREAP, 

grid paritás

előadó: pálfy miklós, Fotovillamos szakcsoport 

vezetője, magyar Napenergia társaság, ügyvezető, 

solart-system

1140 SzélEnERgiA hAzánkbAn 
előadó: lendvay péter, elnök, magyar szélenergia 

Ipari társaság

1210 A biogáz ElőállítáSi  
éS hASznoSítáSi lEhEtőSégEi  
mAgyARoRSzágon 
 Biogáz bemutatása
 Előállítási lehetőségek
 Fermentációs technológiák
 Hazánkban megtalálható fermentációs alapanyagok
 Fermentációs alapanyagok összehasonlítása
 A biogáz felhasználási, hasznosítási lehetőségei
 Hazánk biogáz ipara az EU más országaival össze-

hasonlítva
 Biotechnológiai lehetőségek a biogáz fermentáci-

óban

előadó: dr. bagi zoltán, adjunktus, 

szegedi tudományegyetem, biotechnológiai tanszék

1240 SzERvES EREdEtű  
hullAdékok hASznoSítáSA 
 Szerves eredetű hulladékok: Meghatározása; Évente 

képződő mennyiségek azok megoszlása, koncent-
rációja; Környezeti kockázatai

 E hulladékok ártalmatlanítása: Ártalmatlanítás jogi 
szabályozása, jelenlegi helyzet és annak értékelése; 
Egyes ártalmatlanítási technológiák ismertetése, 
hatásai, bekerülése; Ki fizeti ezt?

 E hulladékok hasznosítása: Jelenleg: hogyan, meny-
nyit; Lehetőségek, technológiák; Mit nyerhetünk, 
milyen ráfordítással: a környezetünk állapotában; 
anyagilag; energiában; foglalkoztatottságbana

előadók: prof. dr. ligetvári ferenc, bItesz elnök & 

dr. tóth józsef, bItesz titkár

1310  EbédSzünEt
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hASznoSítáS jElEnlEgi álláSA  
éS jövőbEli kilátáSAi  
mAgyARoRSzágon 
 Az NCST 2020 geotermikus céljainak teljesülése 

félidőben
 Hogyan gazdálkodik az állam a tulajdonát képező 

geotermikus energiával?
 Mi szükség a bányajáradékra?
 Mi szükség a koncesszióra?
 Mi szükség a visszasajtolásra, ha törvényileg már 

nem kötelező?
 Hőként hasznosítsuk a geotermikus energiát, vagy 

alakítsuk át elektromos energiává?

előadó: Szita gábor, elnök, magyar Geotermális 

egyesület

1440 mEgújuló EnERgiAfoRRáS-
AlApú hőtERmEléS, távhő- 
tERmEléS vERSEnyképESSégE 
 A megújuló energiahasznosítás jelenlegi helyzete 

és jövője a hőtermelésben - kiemelten a távhőszol-
gáltatásban

 Megújuló energiaforrások alkalmazásának po-
tenciálja és rendszerszintű tervezési kérdései a 
távhőszektorban

  Biomassza   Geotermikus energia  
Kommunális hulladék  Egyéb (pl. napenergia, 
hőszivattyúzás)

 Megújuló energiaforrások alkalmazásának gazda-
ságossága

 A távhőtermelő portfólió zöldítéséhez szükséges 
fejlesztések finanszírozási és támogatási kérdései

 A távhőtermelő portfólió zöldítésének összefüggései 
a Nemzeti Energiastratégiával és a Távhőfejlesztési 
Cselekvési Tervvel

 A távhőpiac bővítésének kiemelt fontossága

előadó: orbán tibor, elnök, magyar 

távhőszolgáltatók szakmai szövetsége

1510 A nAgyvállAlAtok  
EnERgEtikAi Audit kötElEzEttSégE 
Az 2012/27/Eu iRányElv AlApján 
 Milyen jogszabály vonatkozik az energetikai auditra? 
 Kiket kötelez az audit, ki kötelezett energetikai auditra? 
 Mit jelent az auditálás a nagyvállalatok számára?
 Az energetikai auditra vonatkozó minimumköve-

telmények
 Auditra való jelentkezés – Minden nagyvállalatnak 

szükséges, vannak-e mentességek audit esetén? 
 Milyen kötelezettségei vannak egy nagyvállalat-

nak audit esetén? Milyen kötelezettségei vannak a 
MEKH felé? 

 Miért célszerűbb az ISO 50001 szabványon alapu-
ló energiairányítási rendszert bevezetni, mint az 
irányelv alapján előírt energia auditokat elvégezni? 

 Mentesség kérdése – A szabványok mentességre 
jogosítanak? 

 Milyen időközönként kell auditálni, ki végzi ezeket? 
 Milyen költségvonzata van egy auditnak? Ki hatá-

rozza meg a költségeket? 
 Türelmi határidő, büntetések
 Hol tart jelenleg a MEKH a felügyelettel?

előadó: tóth tamás, főosztályvezető, elemzési 

és statisztikai Főosztály, magyar energetikai 

és közmű-szabályozási Hivatal

1540 kávéSzünEt

Jövőkép & Klímavédelem 

1600 AltERnAtív EnERgEtikAi  
jövőképEk mAgyARoRSzág  
SzámáRA – Az EnERgiAklub éS A 
WuppERtAl inStitut SzoftvERES 
modEllEzéSEinEk EREdményEi 
 Hivatalos hazai energiastratégia, a jelenlegi ener-

getikai és megújulós helyzet és az új energiastra-
tégiák szükségessége

 A Wuppertal Institut és az Energiaklub kutatásának 
fő céljai és módszertana

 A 4 energetikai jövőkép bemutatása (Atom, Zöld, 
Köztes-A és B)

 A modellezések eredményei, összehasonlítás az 
EU energetikai célkitűzéseivel és következtetések

előadó: Sáfián fanni, kutató, energiaklub 

szakpolitikai Intézet és módszertani központ

1630 EuRópAi kitEkintéS –  
EuRópAi köRnyEzEtvédők A  
klímAvédElEmRől 
 Az igazi környezetvédők a társadalom széles rétege-

inek érdekeit képviselik, és igyekeznek mind térben, 
mind időben tágabb horizonton gondolkodni. A klí-
maváltozást – a tudomány megállapításaira alapozva 
– az emberi létezés legsúlyosabb veszélyforrásának 
tekintik. Aggódva látják, hogy növekszik a szakadék a 
klímaváltozás legkisebb költségű átvészelését bizto-
sító fejlődési pálya és az emberiség által ténylegesen 
követett fejlődési pálya között. Üdvözlik a Párizsi Klí-
ma-megállapodást, de figyelmeztetnek arra, hogy a 
kitűzött cél elérése – a hőmérséklet-emelkedés 1,5 
°C-ra korlátozása az évszázad végéig – rendkívüli 
erőfeszítéseket és áldozatokat követel. A klímavál-
tozás elleni harc zászlóvivője az EU akar lenni és az 
európai környezetvédők azért harcolnak – nem is 
sikerek nélkül –, hogy az európai klímapolitika ne 
veszítsen lendületéből.

 Hogyan, milyen módszerekkel igyekszenek az EU 
politikáját befolyásolni, és milyen terveik vannak?

előadó: lontay zoltán, energetikus, 

Levegő munkacsoport szakértői testület
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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 szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VAN Még kéRDésE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció dr. Nagy Diána +36 70 619 0988
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Hemeder Adrienn +36 70 403 5274
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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