WORKSHOP
“Megújuló energia Magyarországon – jövőbeli lehetőségek és
kihívások”
Online konferencia
2020. október 29.
9.00 – 13.00
Munkanyelvek: angol és magyar - szinkrontolmácsolással
1. SZEKCIÓ
9.00 – 9.30
Nyitó ülés
9.00 – 9.05: Nyitóbeszéd
Jan Geiss, az EUFORES főtitkára
9.05 – 9.20: Köszöntőbeszéd
Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energia- és klímapolitikáért felelős
államtitkára
9.20 – 9.30: Köszöntő az EUFORES részéről – a Helyreállítási terv és az uniós Zöld megállapodás
Cseh Katalin, európai parlamenti képviselő és az EUFORES elnökhelyettese
2. SZEKCIÓ
9.30 – 10.30
Magyarország megújuló energiaforrás célkitűzéseinek meghatározása
A szekció bemutatja a megújuló energiák jelenlegi helyzetét Magyarországon, valamint a nemzeti
energiaügyi és éghajlatváltozási tervekben szereplő megoldási javaslatokat, az európai uniós Zöld
megállapodás és a Helyreállítási terv tükrében. A szekcióülés célja a jelenlegi helyzet feltárása, továbbá
Magyarország jövőbeli megújuló energiarendszerére vonatkozó szakpolitikák kidolgozásának
megvitatása.
Elnök: Jan Geiss, az EUFORES főtitkára
9.30 – 9.45: Fenntartható gazdasági kilábalás: A megújuló energiaforrások szerepe és lehetőségei
Magyarországon
John Szabó, klímapolitikai tanácsadó, Magyarország megújuló erőforrás, fűtési és közlekedési ágazata,
Szakpolitikai Tanácsadó Főosztály, Eclareon
A szakértői panel tagjai:
Supported by

•
•

Schmuck Erzsébet, a Fenntartható Fejlődés Bizottságának elnöke
Hoós Éva, szakpolitikai tisztviselő, Megújuló Energia és CCS Szakpolitika, DG ENER, Európai
Bizottság
10.20 – 10.30: Véleménycsere magyar országgyűlési képviselőkkel Kérdések és válaszok
3. SZEKCIÓ
10.30 – 11.30: Vita
A cél egy új és fenntartható magyar energiarendszer kialakítása

A szekcióülés Magyarország új energiarendszerében és energiapiacain uralkodó trendeket tárgyalja.
Különböző szektorok innovatív kezdeményezéseinek és új üzleti modelljeinek bemutatásával érzékelteti,
miként valósítják meg a különböző szereplők a hagyományos energiarendszer előtt álló kihívásokat
leküzdeni képes megoldásokat, ezzel alakítva Magyarország jövőbeli energiarendszerét
Elnök: Jan Geiss, az EUFORES főtitkára
Vitaindító beszédek
10.30 – 10.40: A zöld helyreállítás Magyarországon: A megújuló energia szerepe és lehetőségei
Tóth Boldizsár, a magyarországi Megújuló Energia Szervezetek Szövetségének elnöke
A szakértői panel tagjai:

•
•
•

Szabó László, a Regionális Energiagazdálkodási Kutatóközpont (REKK) igazgatója
Kujbus Attila, a Geothermal Express ügyvezető igazgatója
Muth Gergely, a Fronius International GmbH műszaki tanácsadója, a MANAP tagja

11. 15 – 11.30: Véleménycsere magyar országgyűlési képviselőkkel Kérdések és válaszok
11.30 – 11.45: Szünet

Supported by

4. SZEKCIÓ
11:45 - 13.00: Vita
“A megújuló energiákra történő átállás alakítása és finanszírozása Magyarországon - link a COVID-19
válság jelenlegi kontextusához”
A szekcióülés célja a magyarországi energiaátállás és a megújuló energiák pénzügyi lehetőségeinek
megvitatása. Sorra veszi azokat a Helyreállítási tervbe beépítendő intézkedéseket és projekteket,
amelyek célja a zöld és fenntartható gazdaságra történő átállás támogatása, különös tekintettel a
megújuló energiákra vonatkozó jogszabályokra és projektekre.
Elnök: Jan Geiss, főtitkár, EUFORES
Vitaindító beszédek
• 11.45 – 11.55: Bartos Mónika, országgyűlési képviselő
• 11.55 – 12.05: Székely Miklós, a Globális Zöld Növekedési Intézet programvezetője
A szakértői panel tagjai:
• Jávor Benedek, Budapest Főváros Európai Uniós Képviseletének vezetője
• Ámon Ada, Budapest főpolgármesterének klímapolitikai főtanácsadója, Főpolgármesteri
Hivatal
• Olti Máté, a Green Policy Center Budapest társalapítója

12. 45 – 12.55: Véleménycsere magyar országgyűlési képviselőkkel Kérdések és válaszok
12.55 – 13.00 : Jan Geiss, főtitkár, EUFORES

Supported by

