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830  Regisztráció

850  Megnyitó az IIR részéről

900  A folyamat: a négy kereskedési 
időszak bemutatása - EU ETS 
	Mi volt eddig? (az első és a második kereskedési 

időszak)

 Hogyan néz ki jelenleg az energiamix? 

 Mi az, ami előttünk áll 2020-ig?

 Hol áll most a szabályozás? 

 Mik azok a kérdések, amikben még nem szüle-
tett döntés?

 2020-tól 2030-ig: prognosztizált jövőbeni tervek

 Kapcsolódó rendeletek: Megújuló, energiahatékony-
ság, Épületengergiahatékonyság, Winter Package

Előadói felkérés folyamatban

945  Felkészülés a változásokra,  
a 2021 utáni időszakra
	Új bejelentkezési időszak

 Adatgyűjtések megkezdése 2018-ban: mennyi idő 
szükséges ehhez?

 Milyen adatokat és kinek kell küldeni?

 Egységes lesz-e az adatszolgáltatás?

 Hogyan kell jelenteni? Miként kell elkésziteni az 
adatszolgáltatást?

 Mennyiben változik a jelentések tartalma?

 Milyen többletadatokat kérnek majd a jelentések 
kapcsán?

 Melyik időszakot fogják megnevezni az alapvonal 
meghúzásához?

Előadó: Vári Jánosné, EU szabályozási vezető, 

MOL Csoport 

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

1015  kávészünet

1045 Hitelesítési tapasztalatok
	A kiosztáshoz kapcsolódó változásjelentések

 Új belépő tartalék igények hitelesítése

 A kérelmek megfelelő összeállítása

Előadó: dr. Szaniszló Mihály, Ügyvezető igazgató, 

Rendszertechnika Kft.

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

1130 A növekvő kvótaárak hatása és 
várható eredményei
	Milyen hatása lehet a kvótahiánynak? ipari szeg-

mens

 Milyen hatást fog gyakorolni a növekvő kvótaár 

 a létesítmények üzemeltetőire? 

 a működési költségekre? 

 az áram árára? A villamosenergia-kereskedő 
hogyan tervezi be ezt a kockázatot? 

 a versenyképességre?

 Kereskedési stratégiák

 Árfolyam-várakozások

 Árfolyam-előrejelzések: mikor vegyek, mennyit vegyek?

 Vásárlások időzítése: milyen előnyei lehetnek, ha 
egyszerre vásárolják meg a hiányt?

 Egyéb opciók, piaci szokások átalakítása: más jelle-
gű termékek vásárlása, aukciókon történő részvétel

 Mire érdemes figyelni? Melyek lehetnek azok a jövő-
beni tényezők, amelyek befolyásolják az árakat?

Előadó: Kun Erika, Energiakereskedelmi vezető, 

ISD Power Kft. 

Az előadás az előadó által módosításra kerül.

1215  ebédszünet

1315 CO2 kibocsátás csökkentés –  
iparági reakciók
	A kibocsátás csökkentés motivációi.

 A kibocsátás csökkentés vállalati stratégiái:

 energiahatékonyság javítás, 

 energiahordozó váltás 

 termékváltás 

 megújuló energiák használata.

 Példák energia-intenzív iparágak gyakorlatából.

 A CO2-csökkentési beavatkozások gazdaságos- 
sága.

Előadó: Lontay Zoltán, Energetikus, Szakértői 

testület tagja, Levegő Munkacsoport 

Országos Környezetvédelmi Szövetség
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1400  Kvótaszabályozás és  
CO2 kibocsátás  
Előadás és kErEkasztal-bEszélgEtés
	Mi az Unió célja? bővíteni, vagy szűkíteni szeretnék a 

CO2 kibocsátók körét?

 Milyen trendek figyelhetőek meg a CO2 kibocsátás-
ban világviszonylatban?

 Milyen hatást válthat ki a kvóták túlzott szűkítése 
és/vagy azok árának drasztikus emelkedése az eu-
rópai ipar és gazdaság fejlődésére. Hogyan alakul-
hat az európai gazdaság versenyképessége ebben 
az esetben összehasonlítva azokkal a régiókkal, 
akik ilyen mértékű szűkítést nem vállalnak (USA, 
Kína, India)?

 Az autóflotta vásárlás és a CO2 kibocsátás az elekt-
romos autók elterjedése függvényében

 Vállalnak-e cégek önkéntes kibocsátás-ellentétele-
zést?

Felvezető előadó és moderátor: Lontay Zoltán, 

Energetikus, Levegő Munkacsoport 

Országos Környezetvédelmi Szövetség

Résztvevők: Fucskó József, , Igazgató, Magyar 

Környezetgazdaságtani Közpon 

Lontay Zoltán, Energetikus, Szakértői 

testület tagja, Levegő Munkacsoport 

Országos Környezetvédelmi Szövetség

Nagy Zoltán, Energia menedzser Linde 

Group, IEF Elnök

és további felkérések folyamatban

1500  A rendezvény zárása

Rendezvényünk szólni kíván az ÜhG-engedélyköteles 
létesítmények, kibocsátók
ügyvezetőihez, cégvezetőihez, üzletfejlesztési vezetőihez  stratégiai vezetőkhöz és 
döntéshozókhoz  pénzügyi vezetőkhöz  energiagazdálkodási, energiaszolgáltatási 
vezetőkhöz  gazdasági, kereskedelmi vezetőkhöz  termelési, technológiai, műszaki  
és beruházási vezetőkhöz  szabályozó hatóságok szakembereihez, illetve  a területen 
jogi, stratégiai, tőzsdei, banki tanácsadóként dolgozó vagy IT-megoldásokat nyújtó cégek 
szakembereihez

koRábbi Résztvevőink mondták
„ Átfogó képet adott az emisszió kereskedelem 2014-es helyzetéről  
és az üzemeltetők lehetőségeiről, feladatairól. ”  
Nagy Attila, környezetmérnök, Hankook Tire Magyarország Kft.

„ Aktuális információkat kaptunk az emissziókereskedelem kérdéseiről, problémáiról. ”  
Dr. Tardy Pál, szaktanácsadó, Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés

„ Kaptam új információkat, és a kérdések-válaszok lehetőséget adtak  
mások tapasztalatainak megismerésére. ”  
Gáspárné Boda Magdolna, igazgató helyettes, Magyar Vegyipari Szövetség

„ Más üzemeltetők véleményét hallhattam. Jogszabályokkal kapcsolatban megtudhattam 
plusz információkat. Számomra még nem ismert határidőket tudtam meg. ” 

Németh József, energetikai irányító, TEVA Gyógyszergyár

„ Átfogó képet adott a CO₂ kvóták EU kereskedéséről. ”  
Csontos Attila, stratégiai igazgató, Optenergy Kft.
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1. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

A RÉSzVÉtElt ENgEdÉlyEzŐ/ElRENdElŐ SzEMÉly
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

AdMINISztRAtíV kApCSOlAttARtÓ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

HElyEttESítŐ SzEMÉly3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RÉSztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

SzÁMlÁzÁSI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók
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CE8001

RÉSzVÉtElI díj
KIbOCSÁtÁSI (ÜHG) KötElES lÉtESítMÉnyEKnEK

1 fő RÉSzÉRE 2 fő RÉSzÉRE

2018. fEbRUÁR 2-IG   99 000,- 59 000,-   99 000,-

2018. fEbRUÁR 3-tól 129 000,- 79 000,- 129 000,-

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

jelentkezés elküldése

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 Ludman-TakácsTünde +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.

emissziókeReskedelem 
üzleti FóRum

Budapest, 2018. március. 21.
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