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„Vitassuk meg a jövőnket”

ETE VIII.
Villamos Energia Konferencia
Kecskemét, 2022. február 17-18.
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) két 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.
A koronavírus járvány miatt némi kihagyással szervezett rendezvény – amely az
ETE VIII. Villamos Energia Konferenciája – témája a villamos energia ellátásunk
jövőképe. Az elmúlt 2-3 év során világszerte forradalmi változások vannak
folyamatban a villamosenergia-iparban. Napjainkban a világpolitikában, a gazda
ságban a klímaváltozás a legfontosabb feladat illetve kihívás. E korszakos
átmenetnek fő szereplője és egyben katalizátora a villamosenergia-ipar.
Az Európai Unió a klímaváltozás elleni harcban, az eneregetika átalakításában
úttörő és vezető szerepre tör. A 2021-ben bemutatott „Irány az 55” csomag
számos – az eddigieket is meghaladó kihívást jelent.
Ugyanakkor sokan úgy véljük, hogy a kitűzött célok túlpolitizáltak és az ellátás
biztonsága is veszélybe kerülhet meggondolatlan a hatásvizsgálatokat sokszor
nélkülöző döntések mellett, emiatt fel kell hínunk a figyelmet a töretlen de
fokozatos átmenet fontosságára.
Konferenciánkon a bevezető áttekintő nyitó ülést követő szekciókban interaktív
módon kívánjuk áttekinteni a villamosenergia értéklánc mentén az előttünk álló
évek kihívásait a ma problémáit – természetesen hazai szempontból.
Reméljük, hogy a járványügyi helyzet lehetővé teszi a rendezvény megtartását –
amelyet a mindenkori előírások mellett szervezünk meg. Amennyiben a most
tervezett időpontban a konferenciát nem tudnánk megrendezni, azt – 2022
folyamán – egy későbbi időpontban tartjuk meg.
Reméljük, hogy a fenti témakörökben elhangzó előadások és viták felkeltik
érdeklődésüket és köszönthetjük Önt és munkatársait konferenciánkon.
Bakács István az ETE elnöke

A konferenciáról részletes információ és tájékoztatás
kérhető a vek2022@congress.hu címen, vagy a
+36 30 639 0909 telefonszámon

ETE VIII.
Villamos Energia Konferencia
Előzetes program
2022. február 17. csütörtök
09.00–10.00 Érkezés, regisztráció
10.00–12.00 Bevezető plenáris ülés
Megnyitó Bakács István elnök, ETE
	A hazai energetika aktuális kérdései, az „Irány 55” EU csomaggal kapcsolatos hazai javaslatok – Steiner Attila államtitkár ITM – felkérve
	A Paks II. Atomerőmű beruházásának helyzete – Süli János miniszter – felkérve
	Az MVM erőműépítési tervei – Dr. Kiss Csaba vezérigazgató-helyettes, MVM Energetika Zrt.
12.00–13.30 Ebédszünet
13.30- 15.00	A hazai erőműépítés szekció
Vezeti: Briglovics Gábor vezérigazgató, Alpiq Csepel Erőmű Kft.
Áttekintő előadás a hazai erőműépítési igényekről és lehetőségekről. A Mátrai Erőmű átalakulása. Vitafórum
15.00-15.30 Kávészünet
15.30–17.00 Európai és hazai nagykereskedelmi szekció
Vezeti: Felsmann Balázs, Corvinus Egyetem, REKK
Előadások a hazai és európai árampiac helyzetéről, a 2021-22 őszi téli árampiaci
helyzetről. Vitafórum
17.00-18.30 Energiatárolás szekció
Vezeti: Prof. Imre Attila, BME
Áttekintő elóadás, akku,mulátoros helyzetkép és más tárolási projektek bemutatása
Vitafórum
19.30–

Vacsora

2022. február 18.péntek
09.00–11.0 Villamos energia hálózatok és dekarbonizációs kihívások szekció
Vezeti:Hlavay Richárd kommunkációs vezető,MAVIR
Előadások a hazai és nemzetközi átviteli hálózatok és az elosztóhálózatok előtti kihívásokról, a rugalmassági szolgáltatások beszerzéséről. Vitafórum
11.00–11-30 Kávészünet
11.30–13.30 Energiaszolgáltatás szekció
Vezeti: Jamniczky Zsolt. Igazgatósági tag, EON Hungária Zrt.
Előadások az energiaszolgáltatás új kihívásairól, innováció, elektromobilitás. Vitafórum
13.30–14.30 Ebéd
A részletes program januárban várható!

Várjuk jelentkezését 2022 január 15-ig.
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