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 METÁR szabályozás aktuális
kérdései
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renewa ble energycon 2017
Megújuló energia
ha sznosítá s hely ze te
a z EU-ban és
Magyarországon, jövőkép

Megújuló energia
ha sznosítá s
a közlekedésben és
távhőszek torban

9 00		Klímapolitikai
helyzetkép és a Bizottság
javaslatai a klímapolitikai
célok előmozdítására

1130		Megújuló energiák
a hő- és távhőtermelésben

 Párizsi Egyezmény
 Klímapolitikai intézkedések, célok 2030-ra
 Milyen vállalásra és szabályozásra van szükség a
célok teljesítése érdekében?
Előadó felkérése folyamatban

9 30		A megújuló energia
hasznosítás helyzete,
célja Európában és Magyarországon, valamint
a Téli Csomag hatása
 Megújuló energiaforrások helyzete és célja Európában és hazánkban
 Milyen módon befolyásolja a Téli Csomag a célokat
és a szabályozást a jövőben?
Előadó: Dr. Grabner Péter , energetik áért
felelős elnökhelyet tes, Magyar Energetik ai és

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Dr. Nagy Diána, Senior Project Manager
 +36 1 459 7301 +36 70 619 0988
diana.nagy@iir-hungary.hu

Közmű-szabályozási Hivatal

10 00		METÁR szabályozás
aktuális kérdései
 A nagy METÁR indulása
 Barna prémium
 A Bizottsági egyeztetés folyamata
Előadó: Tóth Tamás, főosztály vezető,
Elemzési és Statisztik ai Főosztály, Magyar
Energetik ai és Közmű-szabályozási Hivatal

10 		METÁR a költségviselők
szemszögéből – A megújuló
bázisú energiatermelés
támogatási rendszere
és az ipar versenyképessége
30

 A KÁT és a METÁR együttes költséghatása
 A megújuló energiatermelés felfutásának szcenáriói
és monitorozási lehetőségei
 Támogatási rendszer hatása az energia intenzív ipari
fogyasztók versenyhelyzetére
 A megújuló energiatermelés gyakorlata a környező
országokban
Előadó: Dr. Nagy Zoltán, elnök, Ipari
Energiafogyasztók Fóruma, Linde Group

11 00		kávészünet

www.iir-hungary.hu

 A Nemzeti Energiastratégia 2030. és Magyarország
Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve
2010-2020 célkitűzései
 A megújulók felhasználása az EU-ban és Magyarországon, hasonlóságok, különbözőségek
 Energiamix a távhőben (ma és a jövőben)
 A geotermikus energia, a biomassza és a települési
hulladék felhasználás kérdései
 Hőtermelés napenergiával
 Hőszivattyús hőtermelés kérdései
Előadó: Orbán Tibor , műszaki vezérigazgatóhelyet tes, Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.

12 00		Megújuló energiák
a közlekedésben:
A Nissan elektromos autó
stratégiája
 Elektromos autók terjedése Magyarországon és
Európában
 Az elektromos autók tulajdonságai
 Innovatív technológiák, az autóipar átalakulása
 Akkumulátor hasznosítása az energiamenedzsmentben
 V2G avagy virtuális erőmű
Előadó: Reizer Levente, elektromos autó
és elektromos autó infrastruktúra menedzser,
NISSAN Sales CEE Kf t.

1230		 ebédszünet & tesztvezetés
Erőművek rendszerbe
integrálásának
ak tuális kérdései

13 50		 KÁT-os napelem boom
hatása a villamosenergiarendszerre – Mit tehet a
szabályozás, illetve a MAVIR
a rendszerintegrációért?
 Mekkora terhet ró a villamosenergia-rendszerre,
mit jelent a villamosenergia-rendszer szempontjából az új kapacitás integrálása?
 Szabályozás
 A villamos és átviteli hálózat felkészítése az időjárásfüggő termelők befogadására
 Alkalmazható technológiák és piaci megoldások
 Pótdíjazás és a menetrendtartás ösztönzése
 Új pótdíj (bónusz-malusz) rendszer
 Megújulókkal kapcsolatos kiegyenlítő energia kérdése
 Kiegyenlítő energia költségek elszámolási formája – Miért lehet költséghatékonyabb a Prémium támogatási rendszer a KÁT-nál?
Előadó felkérése folyamatban

fax +36 1 459 7301

konferencia@iir-hungary.hu

14 20		 KÁT-os napelem boom
az elosztók szemszögéből

16 00		kávészünet &
tesztvezetés

 Képes-e az elosztóhálózat kezelni ennyi időjárásfüggő erőművet?
 A hálózat csatlakozás, annak folyamata, időtartama,
esetleges problémái az elmúlt időszak tükrében
 Javaslatok a megújulók integrálására, az elosztók
szemszögéből (HMK és kiserőművek is)
Előadó felkérése folyamatban

Innovatív ötletek,
jó példák a megújuló energia
ha sznosítá sár a

16 30		 Közösségi napelemparkok, alternatív
megoldások
 Milyen új szabályozási megoldások lehetnek a napelemek jelentette kihívásoknak?

14 		Tárolás, mint
a megújulók rendszerbe
illesztésének kulcsa
50

 Milyen előnyei vannak a közösségi napelem-parkoknak?
 Mekkora igény van a közösségi napelem-parkokra?
 Hogyan lehet hatékony üzleti modellt felépíteni?

Előadó: Luczay Péter , nagykereskedelmi

 Milyen szabályozási változásokra van szükség?

és virtuális erőmű irányítási igazgató,

Előadó: Zarándy Tamás, igazgató,

ALTEO Nyrt.

az energetik ai üzletág vezetője, Századvég
Gazdaságkutató Zrt.

15 20		 Kerekasztalbeszélgetés: Megújulók
integrációja a villamosenergia-rendszerbe
 Jövőbeli Uniós szabályozás várható alakulása

1650		 Budapesti Hulladékhasznosító mű ismertetése,
jövőképe

 KÁT-os, METÁR-os erőművek menetrendadásának,
pótdíjazásának aktuális kérdései

 Hulladékból energia
Előadó: Sámson László, igazgató, Hull adék-

 Jövőbeli elképzelések

kezelési Igazgatóság, FKF Nonprofit Zrt.
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Csapó Róbert, tanácsadó, Megújuló Energia
Osztály, MVM Magyar Vill amos Művek Zrt.
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K on f e r e nc i á

a megújuló energia
iparban tevékenykedő
cégek vezetőihez és munkaa hazai energiatársaihoz, továbbá
ipari vállalatok közép- és felsővezetőihez, illetve energiaerőművek szakembereihez
politikai szakértőihez
a szabályozási oldal érintett szakembereihez
energiaszektorban tevékenykedő tanácsadó és szolgáltató cégek
ügyvédi irodák képviselőihez, valamint
szakembereihez
pénzintézetek finanszírozással foglalkozó szakértőihez,

 +36 1 459 7301

1710		 a szaknap vége

 +36 1 459 7325 +36 70 703 5274
adrienn.hemeder@iir-hungary.hu

elnök, Magyar Energiakereskedők Szövetsége

szponzoráció és kiállítás: Hemeder Adrienn, Sales Manager

Beszélgetőpartnerek: Felsmann Balázs,

valamint mindazon szakemberekhez, akik tájékozódni
kívánnak a megújuló energiaforrások helyzetét, hasznosítási
lehetőségeit és jövőjét illetően.
www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

konferencia@iir-hungary.hu
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Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.
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részvételi díj

2017. augusztus 18-ig

kedvezmény

2017. augusztus 19-től

renewable energycon

149.000,-

20.000,-

169.000,-

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

fax +36 1 459 7301

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat
Koncepció
Marketing
Szponzoráció

Takács Tünde
dr. Nagy Diána
Mile Mónika
Hemeder Adrienn

+36 1 459 7300
+36 70 619 0988
+36 1 459 7334
+36 70 703 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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