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900  KlímapolitiKai  
helyzetKép és a Bizottság 
javaslatai a KlímapolitiKai 
céloK előmozdítására
 Párizsi Egyezmény
 Klímapolitikai intézkedések, célok 2030-ra
 Milyen vállalásra és szabályozásra van szükség a 

célok teljesítése érdekében?
Előadó fElkérésE folyamatban

930  a megújuló energia 
hasznosítás helyzete,  
célja európáBan és magyar-
országon, valamint  
a téli csomag hatása
 Megújuló energiaforrások helyzete és célja Euró-

pában és hazánkban
 Milyen módon befolyásolja a Téli Csomag a célokat 

és a szabályozást a jövőben?
Előadó: dr. graBner péter, EnErgEtikáért 

fElElős ElnökhElyEttEs, magyar EnErgEtikai és 

közmű-szabályozási hivatal

1000  metár szaBályozás  
aKtuális Kérdései
 A nagy METÁR indulása
 Barna prémium
 A Bizottsági egyeztetés folyamata
Előadó: tóth tamás, főosztályvEzEtő, 

ElEmzési és statisztikai főosztály, magyar 

EnErgEtikai és közmű-szabályozási hivatal

1030  metár a KöltségviselőK 
szemszögéBől – a megújuló  
Bázisú energiatermelés  
támogatási rendszere  
és az ipar versenyKépessége
 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

1100  Kávészünet

1130  megújuló energiáK  
a hő- és távhőtermelésBen
 A Nemzeti Energiastratégia 2030. és Magyarország 

Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 
2010-2020 célkitűzései

 A megújulók felhasználása az EU-ban és Magyar-
országon, 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 vEzérigazgató-

hElyEttEs, budapEsti távhőszolgáltató zrt.

1200  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 kft.

1230  eBédszünet & tesztvezetés

1350  Kát-os napelem Boom 
hatása a villamosenergia-
rendszerre – mit tehet a 
szaBályozás, illetve a mavir 
a rendszerintegrációért?
 Mekkora terhet ró a villamosenergia-rendszerre, 

mit jelent a villamosenergia-rendszer szempont-
jából az új kapacitás integrálása? 

 Szabályozás
 A villamos és átviteli hálózat felkészítése az időjá-

rásfüggő 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 for-

mája – Miért lehet költséghatékonyabb a Pré-
mium támogatási rendszer a KÁT-nál?

Előadó fElkérésE folyamatban
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mEgújuló EnErgia  

hasznosítás  
a közlEkEdésbEn és 

TÁvhőszEktorban

ERőMűvEk rEndszErbE 
InTEgRÁlÁsÁnAk  

aktuális kérdésEi

mEgújuló EnErgia 
hasznosítás hElyzEtE  

az EU-ban és  
MAgyARoRszÁgon, jövőkép
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71420  Kát-os napelem Boom  
az elosztóK szemszögéBől
 Képes-e az elosztóhálózat kezelni ennyi időjárás-

függő 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

1450  tárolás, mint  
a megújulóK rendszerBe  
illesztéséneK Kulcsa
Előadó: luczay péter, nagykErEskEdElmi 

és virtuális Erőmű irányítási igazgató, 

altEo nyrt.

1520  KereKasztal- 
beszélgetés: megújulóK  
integrációja a villamos-
energia-rendszerBe
 Jövőbeli Uniós szabályozás várható alakulása
 KÁT-os, METÁR-os erőművek menetrendadásának, 

pótdíjazásának aktuális kérdései
 Jövőbeli elképzelések
bEszélgEtőpartnErEk: Felsmann Balázs, 

Elnök, magyar EnErgiakErEskEdők szövEtségE

csapó róBert,  tanáCsadó, mEgújuló EnErgia 

osztály, mvm magyar villamos művEk zrt.

1600  Kávészünet &  
tesztvezetés

1630  Közösségi napelem- 
parKoK, alternatív  
megoldásoK
 Milyen új szabályozási megoldások lehetnek a nap-

elemek jelentette kihívásoknak?
 Milyen előnyei vannak a közösségi napelem-parkoknak?
 Mekkora igény van a közösségi napelem-parkokra?
 Hogyan lehet hatékony üzleti modellt felépíteni?
 Milyen szabályozási változásokra van szükség?
Előadó: zarándy tamás, igazgató, 

az EnErgEtikai üzlEtág vEzEtőjE, századvég 

gazdaságkutató zrt.

1650  Budapesti hulladéK-
hasznosító mű ismertetése,  
jövőKépe
 Hulladékból energia
Előadó: sámson lászló, igazgató, hulladék-

kEzElési igazgatóság, fkf nonprofit zrt.

1710  a szaKnap vége

 a MEgújUló EnERgIA 
IpARbAn TEvékEnykEdő 

CégEk vEzEtőihEz és munka-
társaihoz, továbbá  a hazai EnERgIA-
IpARI vÁllAlATok közép- és fElsővEzEtőihEz, illEtvE EnErgia- 

politikai szakértőihEz  ERőMűvEk szakEmbErEihEz  
 a szAbÁlyozÁsI oldAl érintEtt szakEmbErEihEz  EnErgia- 
szEktorban tEvékEnykEdő TAnÁCsAdó és szolgÁlTATó CégEk  
szakEmbErEihEz  ügyvédI IRodÁk képvisElőihEz, valamint 
 pénzInTézETEk finanszírozással foglalkozó szakértőihEz,

valamint MIndAzon szAkEMbEREkhEz, AkIk TÁjékozódnI  
kívÁnnAk A MEgújUló EnERgIAFoRRÁsok hElyzETéT, hAsznosíTÁsI  

lEhETőségEIT és jövőjéT IllETőEn.
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innovatív öTlETEk,  
jó példÁk a mEgújuló EnErgia 

hasznosítására
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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 70 703 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.

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

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

CE7004

Renewable EnergyCon 2017
Budapest, október 5.
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