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Hogyan fordítsunk le egy tranzakciót az aCER nyélvére?
Miket vizsgál a MEkH?

Mikor válik pénzügyi termékké egy energiatermék alapügylet?
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Rendezvényünk szólni kíván
A hazai energiaszektor minden szereplőjének

A villamosenergia és földgáz egyetemes 
szolgáltató, elosztó, kereskedő, szervezett 
piaci, szállító és rendszerirányító vállalatok 
vezérigazgatóihoz, valamint közép- és fel-
sővezetőihez az alábbi területeken

 jog, compliance, stratégia, kereskedelem, be-
szerzés, értékesítés, pénzügy, kockázatkezelés, 
árazás, portfoliógazdálkodás, gazdasági, műsza-
ki-üzemeltetés

 Erőművek szakembereihez

 Az energiaszektorban tevékenykedő tanácsadó 
és szolgáltató cégek szakembereihez

valamint mindazon vezetőkhöz és munkatársakhoz, 
akiket érintenek a REMIT-tel kapcsolatos változások 
és tevékenységükre, feladataikra hatással vannak a  
REMIT szabályozásai.

Résztvevőink írták
„Őszintén megbeszélhettük a bennünket 

érintő problémákat.”  
kenyeres László, energiapolitikai főmunkatárs,  

IsD pOWER kft.

„Remitben érdekelt felek összejöttek,  
a témát alaposan körbejártuk.”  

kecskeméti Balázs, jogtanácsos, Elmű nyrt.

„Tartalmasak voltak az előadások  
és lehetett kérdezni.”  

kerekes Mariann, energiakereskedő, Mász kft.

„Sok hasznos és plusz információt kaptam. 
A szüneti beszélgetések  

segítettek tisztázni apró részleteket is.”  
Exner László, project Manager, Iberdrola Renovables 

Magyarország kft.

„Átfogó képet kaptam a REMIT  
adatszolgáltatás folyamatáról, a bevezetés 

során felmerült problémákról.”  
Lakatos Gábor, műszaki szolálgatások ov., MVM zrt

2015. december 1–2., Budapest

átrendeződő  
villamosenergia- 

piac!?
Idei fókusztémáink
 Az európai energetika várható fejlődési  
irányai  Változó környezet –  
Rendszerirányítói kihívások  nemzetközi 
szabályozások változása, Network Code-ok, 
REMIT  A magyarországi Intraday villamos  
energia piac előtt álló perspektíva  
 szakmai, személyes vagy céges kérdés  
a villamosenergia-kereskedelem továbbélése? 
 Az Energiahatékonysági Irányelv a hazai 
jogi szabályozásban  Erőművi kapacitás-
helyzet Magyarországon és Európában  
 A hazai és a térségi  erőműpark várható 
üzemeltetése most és 5-15 év távlatában  
 Az első nagyteljesítményű naperőmű  
Magyarországon  paks II. projekt aktuali-
tásai  Hogyan áll Magyarország a 2020-as 
megújulós célok teljesítésével?  Megújuló 
fejlesztések – hogyan fejlődik tovább  
a hazai megújuló szektor?  A vállalati  
energiahatékonysági fejlesztések irányai

akik már biztosan ott lesznek
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830  Regisztráció

850  Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről
A nap elnöke: dr. Rajkai szonja

900  általános  
megnyitó: REMIT és MEkH  
kapcsolata a jövőt tekintve
Előadó: Dr. Grabner péter, Energetikáért 

felelős elnökhelyettes, Magyar Energetikai és 

Közmű-szabályozási Hivatal
Az előadás az előadó által kialakítás alatt áll. 

910  Változások a bennfentes információk 
közlésével kapcsolatban, aCCER állásfoglalás
 Melyek az aktualitások a magyar és európai ta-

pasztalatokról, a szabályozás esetleges változási 
irányairól?

 Mikorra várható a földgáz esetében is egy olyan 
határérték, szám, amit még nem tekintünk 
paicbefolyásolásnak?

 Ki mit tesz fel a bennfentes információként?
 Miként kell értelmezni a REMIT kapcsán a fogyasz-

tók helyzetét: üzemeiket, portfólióikat? Hogyan vo-
natkozik a 600-as határ rájuk?

 Mikor kell, kell-e egyáltalán jelenteni a vezető tiszt-
ségviselők váltását? A döntésnél kell, vagy már ko-
rábban, vagy nem is kell jelenteni?

 Milyen kérdéseket tárgyal jelenleg az ACCER? Me-
lyek a folyamatban lévő kérdések?

 Melyek a beérkező kérdések a Hivatalhoz?  van-
nak-e erre válaszok?

 Mikorra várható a REMIT honlap, oldal megjelené-
se, ahol minden aktuális hazai és nemzetközi aktu-
alitásról, tapasztalatról lehetne tájékozódni?

Előadó: dr. Rajkai szonja, Főosztályvezető-  

helyettes Piacfelügyeleti és Ellenőrzési 

Főosztály, Magyar Energetikai és 

Közmű szabályozási Hivatal

940  a Hatósági  
jogalkalmazás a REMIT-tel  
kapcsolatos jogsértések  
esetén
 Mikor kezd el vizsgálódni a Hivatal?
 Hogyan indul az eljárás?
 Milyen módon keresi meg a piaci szereplőt az 

ACER, adott vizsgálódás során, vagy a Hivatal fogja 
Magyarországon megkeresni a piaci szereplőt?

 Mit fognak pontosan tenni az eljárás során?
 Milyen szankciók várhatók?

Előadók: dr. pék zoltán, Jogász Piacfelügyeleti

 és Ellenőrzési Főosztály, Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal | dr. Rajkai szonja, 

Főosztályvezető-helyettes, Piacfelügyeleti és 

Ellenőrzési Főosztály, Magyar Energetikai 

és Közmű-szabályozási Hivatal 

1020 Kávészünet

.  .  .  Szervezett piacon kívüli
kereSkedéS a reMit tükrében .  .  . 

1050 adatjelentési sémák, jelentés  
menete, részletesen az adatjelentésről
 Adatszolgáltatás eddig, Standard kontraktok
 Milyen adatot kellhet jelenteni április 7-e után? Mi-

kor kell jelenteni.
 Hogyan nézhet ki egy OTC ügylet jelentése, mi tar-

tozik ide a nem szervezett piacokon kötött ügyletek 
közé.

 Back loading feltöltés a Standard és a Non Standard 
ügyletek esetében.

 Miért jelenthet nehézséget az április 8-a előtt köt-
tetett, de április 8 után is folyamatban lévő ügyletek 
jelentése?

 Miként válthat RRM-et a piaci szereplő?
 Milyen kötelezettségeik vannak a fogyasztóknak? 

Mit kell jelenteniük és hogyan?

Előadó: papp Gábor, Vezető Piacfelügyeleti 

Elemző, HUPX Zrt.

1120 RRM státusz, vagyis amikor  
a harmadik fél jelent
 Miért dönt úgy egy piaci szereplő, hogy RRM-mé válik?
 Mivel jár az RRM státusz a megszerzése?
 Milyen tanúsítványokkal kell, rendelkezzen a válla-

lat az RRM-mé váláshoz?
 Milyen fejlesztéssel, technikai megoldással tudják 

támogatni az RRM-ek a piaci szereplőket a jelen-
tésben? Miként támogatják a folyamatot?

 Kik kapták meg az RRM státuszt jelenleg itthon?
 Kik jelenthetnek európai szinten?
 Milyen szinten állnak az RRM-ek? Hogy lehet velük 

szerződni? Milyen konstrukciók ismertek az együtt-
működésre?

 Hogyan küldi be a cég az adatokat az RRM-nek? Mi-
lyen csatornán keresztül?

 Megjelenik-e RRM-ként az a piaci szereplő is a pi-
acon, aki azért válik RRM-mé, hogy saját maga je-
lentse a nem szervezett piacokon kötött ügyleteit, 
vagy csak a sajátját jelenti majd?

 Milyen mélységükben kell beszerezni az informáci-
ókat a jelentéshez?

 Hogyan biztosítják, hogy a szolgáltatott adatok 
RRM-en belül biztonságosan legyenek tárolva, to-
vábbítva?

Előadó: szarka Gergely, Szenior termék-

menedzser, KELER Zrt.

1200 Felelősségi körök a harmadik fél  
jelentése kapcsán
 Van-e a jelentéstételre vonatkozó felelősséggel 

kapcsolatban ACCER állásfoglalás?
 Mire van rálátásuk az egyes piaci szereplőknek?
 A jelentési folyamatban résztvevő szereplők miért 

felelősek a jelentés során: 
 szervezett piacok, 
 RRM-ek
 és a vállalati piaci szereplők?
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 Mennyiben felelős a piaci szereplő, ha nem időben 
megy el az adat?

 Kinek a felelőssége, ha tönkre megy az RRM rend-
szere?

 Miért angol nyelven íródnak a szerződések?
 Különböző irányadó jog alatt kötött szerződések 

anomáliái

Előadók: dr. Hevesi zsófia, Jogtanácsos, 

MOL  Nyrt.
és további felkérés folyamatban.
Az előadás az előadók által módosításra kerül. 

1240 Ebédszünet

1340 IT fejlesztés az aCCER jelentés  
kapcsán, továbbítás az RRM-ek felé
 Milyen formai követelményeknek szükséges meg-

felelni az ACCER felé történő adattovábbításnál?
 Mely cégek nyújtanak segítséget a piaci szereplők-

nek az IT fejlesztésben? XML formátum létrehozá-
sában

 Melyik RRM tud olyan szolgáltatást nyújtani, amely 
IT oldalról is támogat?  

 Milyen IT fejlesztést igényel az adatok XML-es for-
mátumban történő továbbítása az RRM-ek felé?

 Milyen vállalati (IT)rendszer szükséges a fejleszté-
sek megkezdéséhez?

Előadói felkérés folyamatban. 

1420 Vállalati EsETTanuLMánYOk  
az adatjelentésről – Miként jelent a REMIT 
alapján egy energetikai vállalat?
 Ki hogyan oldja meg vállalati szinten az adatjelen-

tést?
 Mik a kihívások vállalati oldalról:
 az október 7-ei
 az április 7-ei jelentés kapcsán?

 Hogyan kezdtek hozzá az adatjelentés előkészíté-
séhez?

 Mennyire jelent nehézséget:
 információt gyűjteni a piacon,
 RRM-et találni,
 IT oldalról fejleszteni,
 ACER formátumban előállítani az adatokat?

Az előadás az előadó által módosításra kerül. 

Nagyvállalati csoportok, csoportszintű REMIT 
Szabályozása és adatjelentése
 Hogyan állapíthatóak meg, jelölhetőek ki csoport-

szinten REMIT felelősök?
 Hogyan oldják meg a leányvállalatok az adatok kül-

dését? 
 Önállóan tagvállalati szinten lesz megoldva, vagy 

egységesen?
 Miként értelmezhető gázügyletek esetében az adat-

szolgáltatási kötelezettség?
 Mi a teendő azoknál a szerződéseknél, ahol ahol 

nem eldöntött, hogy sztenderd, nem sztenderdnek 
minősül, illetve szervezett piacokon kötött ügyle-
tekről beszélünk-e? Pl.: árképletes szerződések: 
Minek minősül? Nem szervezett: sztenderd, nem 
sztenderd?

 Melyik határidő vonatkozik rá? A rákövetkező na-
pon, vagy 30 napon belül kell jelenteni? Pl.: ilyen 
esetben az árváltozást havonta kell-e jelenteni, 
vagy ezt egyszer a szerződéskötésnél elég?

 Miként kell ezt a gyakorlatban kivitelezni majd?

Előadó: Balogh József, Energiakereskedő, 

Axpo Trading Ag.
Az előadás az előadók által módosításra kerül. 

1520 Kávészünet

1550 pénzügyi termék, vagy energiatermék?
 Melyek a pénzügyi piac és energiapiac, püi és ener-

giatermék közötti különbözőségek?
 Milyen hatással lehet ez a kialakult piaci gyakorlatra?
 Milyen szempontok alapján lehet összehasonlítani 

a két terméket? (Kereslet – kinálat; Fizikai tulajdon-
ságok, műszaki adottságok)

 Hasonlit-e a két termék annyira, hogy ugyanazt a 
szabályt lehessen mindkettőre alkalmazni?

 Mi a teendő, ha van olyan szempont, ami az egyik 
piacon nem értelmezhető szempont?

 Mikor válik pénzügyi termékké egy energiatermék 
alapügylet?

 Derivatív ügyletek opciók, hedge-ing ügyletek
 Milyen állásfoglalást ad erre az Európai Bizottság?
 Mi alapján kerül kialakitásra az elfogadott piaci 

tendencia? amelyet A REMIT  alapulvesz
 Milyen következményei vannak annak,ha egy ter-

mék pénzügyinek minősül?
 Mi a vita tárgya? Miért nem könnyű ezt eldönteni? 

Mikor lép be az MNB?
Előadói felkérés folyamatban. 

1630 Felmerült kérdéses a REMIT 
 szabályozás kapcsán  
Előadás és Kerekasztal-beszélgetés
Bennfentes kereskedelemmel kapcsolatos  
aktualitások
 Milyen eddigi tapasztalat van a bennfentes keres-

kedelem ellenőrzésével kapcsolatban?
 Eljárt-e a magyar hatóság ilyen esetben? Volt-e el-

lenőrzési eljárása a Hivatalnak? Milyen eredmény-
nyel zárult?

 Mit minősített már bennfentes kereskedelemnek, 
vagy piaci manipulációnak valamely európai Ható-
ság a REMIT rendelet alapján)?

 Milyen gyakorlat alakult ki a bennfentes kereske-
delem tilalma és a piaci manipulációval kapcsolat-
ban? külföldi – európai példákkal bemutatva, amit a 
REMIT rendelet alapján folytattak le eljárásokat

 Van-e ehhez hozzáférése a Hivatalnak?
 Milyen módon hozzáférhetőek a már lezárt ügyek? 

Hol találhatóak ilyen joganyagok?

Az adatjelentésről
 Kihez lehet fordulni a kérdésekkel?
 Mire és hogyan használják fel a szolgáltatott adatokat?
 Mi lesz ezekkel a szolgáltatott adatokkal? Milyen 

tipusú vizsgálatokat fog végezni a Hivatal ezekkel?
 Mit vár el a piac a felügyelettől? 
 Mi a piaci szereplő elvárása a felügyelet irányába?

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői 

a nap előadói

1715 A rendezvény zárása
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RÉSzVÉtElI díj  2015. NOVEMBER 13-Ig MEgtAkARítÁS 2015. NOVEMBER 14-tŐl
Remit 2015 149.000,- 20.000,- 169.000,-

EnKon 2015 209.000,- 40.000,- 249.000,-

EnKon + Remit 339.000,- 30.000,- 369.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ 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 fõ regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 
20% kedvezményt kap.                               4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334

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 Sűli-Mezősi Éva +36 70 428 0376
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Hemeder Adrienn +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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