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MIFID II és a REMIT összekapcsolódása

A RENDEZVÉNY FŐBB TÉMÁI:
REMIT és MIFID II. összefüggései
❯ Nyitóelőadás a felügyeleti szerepekről
❯ Energiatermés és pénzügyi termék: MIFID II. hatálya
❯ Riporting REMIT és MIFID II. szerint
❯ Határidős vásárlások
Változások a kereskedési platformokon
❯ CEEGEX – termékáthelyezések a KP-ról
❯ HUPX, HUDEX – tőzsde és derivatív tőzsde működése
REMIT tapasztalatok, gyakorlati megközelítés – Vállalati ESETTANULMÁNY
www.iir-hungary.hu

+36 1 459 7300
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8:30 Regisztráció
8:50 Megnyitó az IIR és a nap elnöke részéről
A nap elnöke:

REMIT és MIFID II. összefüggései
9:00-9:20 Nyitóelőadás a felügyeleti szerepekről
• Milyen lesz az energiapiaci felügyeleti felosztás?
• Hogyan képzelik el a felügyeletek az együttműködést?
• Mekkora változást eredményez mindez a piacon?
• Szabályozási változás jogi oldalról, adatjelentés
• Felügyeleti megközelítés-változás: amikor a kereskedők mindkét termékkel kereskednek
Mekkora a kitettsége adott cégnek?
9:20-10:10 Energiatermés és pénzügyi
termék: MIFID II. hatálya
• Melyek az átfedések a pénzügyi és energiatermékek között? tőzsdén történő kereskedés,
bilaterális ügyletek
• Melyik az a része a MIFID II-nek, ami az energetikai cégekre is vonatkozik?
• Mely energetikai vállalat tartozik MIFID II alá is?
Csak az fog MIFID II alá esni, aki eléri a határt?
• Milyen plussz jelentések és kötelezettségek terhelik Őket, ha a MIFID alá esnek?
• Melyek a kivételszabályok?
• Milyen esetekben nem kell MIFID II szerint tevékenykedniük?
• Melyik vállalat hogyan tudja megvalósítani a csoportszintű mentességet, számítási módot?
10:10-10:40 Kávészünet
10:40-11:30 Riporting REMIT és MIFID II. szerint
• Milyen meccet lesz a riporting kapcsán, amikor
egy energiatermék: derivatív termék pénzügyi
terméknek is minősül, akkor ezt hogyan kell lejelenteni?
• Hogyan lehet biztosítani a teljes megfelelést?
Átfedések riportálási szempontból
• Milyen plussz kötelelzettséget jelent, ha egy vállalat befektetési szolgáltató lesz?
• Mi az, ami változik a tevékenységükben?
• Milyen módon kell a származtatott ügyletek jelenteni?
• Milyen formában, milyen módon kell majd jelenteni?
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• Egy pénzügyi SWAP-nál kell-e jelenteni?
• A számítási forma, módszertan pontosítása:
- termékenként lesz meghatározva EU-s szinten
a nevező?
- hogyan kell kikalkulálni, hogy mihez képest?
Határidős vásárlások
• Kell-e jelenteni a határidős vásárlásokat ahol
nincsenek szállítások? ezek a SWAP-ok pénzügyi
termékek, energiapiaci szereplők között köttettek
• Hogyan? Mikor? Milyen felületen?
• Mire terjed ki? Mikortól?
• A meglévő riporting rendszerek alkalmasak-e erre?
• A hazai RRM-ek fogják-e tudni ezt jelenteni?
tapasztalatcsere
• Milyen rendszert építettek ki? Hogy csatolták össze?
• Riporting (Trade Reporting): aki érintett a MIFID
alapján: akinek van befektetési engedélye
• Transzparencia jelentések
• Mely kereskedőházak lép(het)nek be a piacra a
HUDEX esetében, akik elszámolhatnak?
Előadó: Szarka Gergely, Szenior termékmenedzser, KELER Zrt.
Változások a kereskedési platformokon
Növekvő likviditás a CEEGEX-en?!
11:30-12:20 CEEGEX – termékáthelyezések a
KP-ról
•M
 ilyen változások lesznek októbertől az új gázévtől? tájékoztató
• Valóban megtörténik-e október 1-jétől a váltás?
• Hogyan olvad be a KP a CEEGEX-be?
• Egy az egyben minden volumen átkerül a CEEGEX-re?
• Hogyan zajlik majd az átregisztrálás? Engedélyezési oldalról kérdés
• Ki hogyan tud regisztrálni? A szerződések újratárgyalása lesz-e? Hogy lesz?
• Mi lesz a sorsuk a KP-n kötött nem kiegyensúlyozási célú ügyleteknek?
• Hogyan jelentjük a kapacitásügyleteket? A KP-s
ügyletek jelentése: valaki jelenti, valaki nem
• Milyen változásokat eredményez a CEEGEX-en,
hogy most már több piaci szereplő van jelen?
kedvezőbb ár?
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• Milyen kihívásokkal szembesülnek? Ezeket
hogyan kezelik?
• Milyen változás lesz IT oldalról a CEEGEX-en a
KP termékáthelyezések eredményeképpen?
• Lesz-e bármilyen változás ezt követően ebben
a bilaterális ügyletek kapcsán?
• Mik a távlati tervek?
Előadó: Kovács Kornél, Vezérigazgató,
CEEGEX Közép-Kelet-Európai Szervezett
Földgázpiac Zrt.
Az előadás az előadó által módosításra kerül.
12:20-13:20 Ebédszünet
13:20-14:40 HUPX, HUDEX – tőzsde és derivatív tőzsde működése
• Milyen jelentős változások lesznek január 1-jétől a
kereskedési platformokon?
• Milyen hatással lesz az energetikai társaságokra,
hogy a HUPX is kiszervezi a derivatív kereskedést?
• Miért gondolták így? Ők már tudják, hogy mit
hova fognak kategorizálni?
• Hogyan történik majd a pénzügyi termékek elszámolása és hogyan kapcsolódik hozzá a fizikai
szállítás?
• Melyik platform mit fog jelenteni? A riportolások
kérdése
• Mely platformot melyik hivatal felügyeli majd?
SPOT piac: az intra day és a másnapi piac, a napon belüli és másnapi gáz, pénzügyi és határidős
• A HUDEX-en való kereskedés, riportolás: REMIT
vagy EMIR alapján kell majd jelenteni?
Előadók:
Istvánffy György, Piacfejlesztési vezető,
HUPX Zrt.
és társelőadói felkérés folyamatban
Az előadás az előadók által módosításra
kerül.
14:40-15:00 Kávészünet
15:00-15:50 REMIT tapasztalatok, gyakorlati
megközelítés – Vállalati ESETTANULMÁNY
• Milyen többletet tud a REMIT hozzáadni a tőzsdék saját ellenőrzéséhez a meglévő mechanizmusokon túl? a bilaterálisok ellenőrzésének
kérdése
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• Mi az eredménye ennek? Tisztult-e a piac ennek
eredményeképpen?
• Mennyi gyanú merült fel, mennyi megkeresést
indított a Hivatal?
• Milyen eredménnyel zárultak a vizsgálatok?
Mennyi bírságot szabtak ki?
• Vannak-e azóta a REMIT-ben változások?
• Le tudja-e jelenteni a két partner ugyanezt?
Formai ellenőrzés: hogyan ellenőrizhető, hogy
a két jelentés ugyanolyan?
• UTI kódok generálása ugyanazon ügyleteknél
15:50-16:30 Felmerülő kérdések az eddigi
megfelelésre vonatkozóan – Kerekasztalbeszélgetés
16:30 A rendezvény zárása
A konferencia szakmai programjával
kapcsolatban bővebb információ

Sűli-Mezősi Éva
Projektvezető
Tel: +36-1-459-7316
Mobil: +3670-428-0376
E-mail: eva.mezosi@iir-hungary.hu
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
felsővezetőihez az alábbi területeken:
•

jog, compliance, stratégia,
kereskedelem, beszerzés, értékesítés,
pénzügy, kockázatkezelés, árazás,
portfoliógazdálkodás, gazdasági,
műszaki-üzemeltetés

•

Erőművek szakembereihez

•

Az energiaszektorban tevékenykedő
tanácsadó és szolgáltató cégek
szakembereihez

valamint mindazon vezetőkhöz és
munkatársakhoz, akiket érintenek a REMITtel kapcsolatos változások és tevékenységükre,
feladataikra hatással vannak a REMIT
szabályozásai.
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–10%
Keresztnév

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Keresztnév

Beosztás
Cégnév

Osztály

Irányítószám

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév

Keresztnév

Beosztás
Osztály

1

E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeirôl 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.

JELENTKEZÉS ELKÜLDÉSE!

Helyettesítõ személy3
Vezetéknév

Helység

Utca/Postafiók

Keresztnév

Csoportos kedvezményért
kérje egyedi ajánlatunkat!

Beosztás
Osztály
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 EMIT VÁLTOZÁSOK 2017:
20.000 Ft
169.000 Ft
149.000 Ft
2017. NOVEMBER 9., BUDAPEST
Abban az esetben, ha a cég valamely kollégája (nem feltételünl ugyanaz a személy) részt vesz a MIFID és a REMIT konferenciánkon is,
akkor a második rendezvényre 50% kedvezményt biztosítunk.

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.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást és számlát kap tôlünk. Kérjük az összeget szíveskedjen a
rendezvény elôtt átutalni és a számlaszámot, valamint a résztvevô nevét a befizetési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünk
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt beérkezett. Ha átutalása a rendezvény kezdete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a rendezvény napján a regisztráláskor a pénzes
utalvány feladóvevényével igazolni. Fizetési késedelem esetén a résztvevô minden felszólítási- és inkasszódíj megtérítésére kötelezett. Esetleges program- és helyszínváltoztatás
jogát fenntartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a rendezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 munkanapon belüli lemondás esetén a résztvevô a teljes részvételi
díjat köteles megtéríteni. A bejelentett 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.
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