
Villamos energia Villamos energia Villamos energia 
  ellátásunk jövője  ellátásunk jövője  ellátásunk jövője  ellátásunk jövője  ellátásunk jövője  ellátásunk jövője

ETE VII. 
Vill

amos energia konferencia

SZERVEZŐ: Energiagazdálkodási  Tudományos Egyesület 

IDŐPONT: 2018.november 21-22. HELYSZÍN: LIFESTYLE HOTEL MÁTRA, Mátraháza



Beköszöntő

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) másfél évtizede évente szervez 
szakmai konferenciákat az energiagazdaság aktuális kérdéseiről „Vitassuk meg 
jövőnket” mottóval. E sikeres konferenciasorozatokon a szakma legismertebb szakértői, 
vezetői és kutatói néhány tematikus bevezető előadás után vitatkoznak a napirenden 
szereplő kérdésekről, s a közönség is aktív részt vállalhat a vitákban.
Egyesületünk célja, hogy a viták során lehetőleg alakuljon ki egy olyan összkép, amely 
alapján konkrét cselekvési irányok határozhatók meg.

Ez évi konferenciánk – amely az ETE VII. Villamos energia konferenciája – témája                      
a villa mos energia ellátásunk jövője. Világszerte forradalmi változások vannak 
folyamatban a villamos energia iparban. A digitalizáció, az okos megoldások elterjedése, 
az elektro-mobilitás az elosztott termelés, különösen a háztartási kiserőművek 
elterjedése új fogyasztói viselkedést, szerepet jelent, amelyhez az iparág szereplőinek 
is alkalmazkodni kell.

A kiserőművek, döntően az időjárásfüggő erőművek elterjedése következtében átalakul 
az villamos energia vertikum, annak hierarchiája is, komoly fejlesztések történnek az 
energiatárolás terén is.

Hazánkban a Paks II atomerőmű reaktorblokkjai a következő évtized derekán- második 
felében léphetnek üzembe, más nagyerőművi beruházásról nem született döntés, így 
2020-ig, sőt az azt követő 1-2 évben ilyenek már nem léphetnek üzembe. Mindössze 
kiserőművekről lehet szó, különösen azt követően, hogy a kormányzat zöld utat adott a 
naperőműves fejlesztéseknek. Ugyanakkor a rendszer szabályozhatósága, a kiöregedő 
erőművek pótlása mielőbbi, rendszerszemléletű döntéseket igényelne.

Reméljük, hogy a fenti témakörökben elhangzó előadások és viták felkeltik 
érdeklődésüket és köszönthetjük Önt és munkatársait konferenciánkon.

Bakács István 
 elnök

    és az ETE vezetősége

Villamos energia ellátásunk jövője
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2018. NOVEMBER 21., SZERDA 

09.00–10.00 Érkezés, regisztráció
10.00–12.30 Megnyitó plenáris ülés
 Megnyitő előadás:  Bakács István elnök, ETE
 Az energetikai kormányzat aktuális feladatai: Dr. Kaderják Péter államtitkár, ITM
 Paks II beruházás aktuális kérdései: Dr. Aszódi Attila államtitkár, Miniszterelnökség
 Az MVM Csoport jövőképe: Kóbor György elnök-vezérigazgató
 Az EON Hungária jövőképe: Kiss Attila elnök-vezérigazgató
12:30–14.00 Ebédszünet

14.00 – 16.00 erőmű építés a 2020-as években szekció
 Vezeti: Briglovics Gábor vezérigazgató, Alpiq- Csepeli Erőmű 
 Bevezető előadások: Alföldi Gábor  igazgató, MAVIR
  Zarándy Tamás igazgató. Századvég Gazdaságkutató
 Panelvita, előadók: Dr. Grabner Péter elnökhelyettes, MEKH
                                       Horváth Péter vezérigazgató, Dunamenti Erőmű
                                       Dr. Valaska József elnök-vezérigazgató, Mátrai  Erőmű
                                       Katona Zoltán ügyvezető igazgató, UNIPER Hungária
16.00–16.30 Kávészünet

16.30 – 18.30 Új trendek az energiaellátásban szekció
 Bevezető előadás és vezeti:  Bertalan Zsolt igazgató, MVM 
 Panelvita, előadók: Hajdú-Benkő Zoltán osztályvezető, NKM
  Tóth-Fekete Róbert, e-mobilitás vezető, MOL
                                       Dr. Pálfi Géza innovációs vezető, NKM
                                       Batta Gergő  ügyvezető igazgató, Energiabörze
                                       Dr. Vokony István adjunktus, BME 
19.30–21.30  Vacsora

2018. NOVEMBER 22., CSÜTÖRTÖK

9.30 – 11.00 Az energiakereskedelem kérdései szekció 
 Bevezető előadás és vezeti: Felsmann Balázs elnök, MEKSZ
 Panelvita, előadók: Czinege Kornél vezérigazgató, MVM Partner
  Tóth Péter vezérigazgató, HUPX
                                       Csermely Ágnes főosztályvezető, MEKH
                                      Batta Gergő  ügyvezető igazgató, Energiabörze
11.00–11.30 Kávészünet

11.30 – 13.00 Megújuló forrású erőművek helyzete és jövője a 2020-as években szekció
 Bevezető előadás és vezeti: Dr. Stróbl Alajos elnökhelyettes, ETE 
 Panelvita, előadók: Ifj. Chikán Attila vezérigazgató, ALTEO
  Kincses Péter osztályvezető, MAVIR
                                      Molnár Ferenc szenior menedzser, MVM
13.00–14.00  Ebéd
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2092 Budakeszi, Erdő u. 66.     +36 30 639 0909     stefko.judit@congress.hu     www.congress.hu

A rendezvény időpontjA:   2018, november 21-22.

A RENDEZVÉNY HELYSZÍNE: Lifestyle Hotel Mátra (3233 Mátraháza)

szervező: Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
A szervező bizottság tagjai:
Bakács István
Briglovics Gábor
Dr. Molnár László
Dr. Stróbl Alajos
Korcsog György
Wiegand Győző

KONFERENCIA TITKÁRSÁG: Congress Kft. – Stefkó Judit
 stefko.judit@congress.hu, Tel: 30/639 0909

A konferenciA részvételi díjA:
98.000 Ft + ÁFA/fő, mely 23.500 Ft étkezést tartalmaz
A részvételi díj magában foglalja
- konferencia-részvételt
- programfüzetet
- ebédeket, frissítőket
- részvételt a konferencia vacsorán

jelentkezés A konferenciárA:
Kérjük a mellékelt jelentkezési lapot kitöltve a stefko.judit@congress.hu e-mail címre vagy a 
CONGRESS Kft. címére (2092 Budakeszi, Erdő u.66.) szíveskedjenek elküldeni.
Konferencia-részvétel jelentkezési határidő: 2018. október 31. 

SZÁLLÁSFOGLALÁS:
A konferencia helyszínén, a Hotel Lifestyle-ban biztosítunk szállást a résztvevőknek. Szobafoglalási 
igényüket, az érkezési és elutazási dátum megjelölésével, a mellékelt jelentkezési lapon 
szíveskedjenek feltüntetni.

fizetés MódjA:
A jelentkezési lap megküldésével minden résztvevő kötelezettséget vállal a részvételi díj és a 
szállásköltség megfizetésére.
A visszaigazolás után az igényelt szolgáltatásokról díjbekérőt küldünk, melyet átutalással a számlán 
feltüntetett bankszámlaszámra kérünk átutalni.
Részvétele a jóváírást követően válik teljessé.

LEMONDÁSI FELTÉTELEK:
A konferencia részvételéről való lemondást a Congress Kft-nek írásban kérjük jelezni.
Lemondás esetén a részvételi díjat 2018. október 31-ig áll módunkban visszafizetni. 

Általános tudnivalók




