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Konferencia program

A konferencia helyszíne:



Meghívott vendégek: a magyar napenergia ipar jeles képviselői, minisztériumok és 
hatóságok illetékes szakemberei, szakmai befektetők, Intézményvezetők, döntéshozók

Konferencia helyszíne: Óbudai Egyetem (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.)
Konferencia időpontja: 2021. november 17. (szerda)

Az immár 12. alkalommal megrendezésre kerülő konferenciánk célja, a szak-
ma és a befektetők találkozása, sikeresebb együttműködése, új napelemes projektek 
elősegítése, a beruházók döntésének megkönnyítése és a potenciális kivitelezőkkel 

kapcsolatok építése.

Kiknek ajánljuk:

• befektetőknek, befektetési alapoknak,
• egyházak, intézmények, vállalatok vezetőinek,

• napelemes kivitelező, tervező, szerelő vállalkozások képviselőinek,
• potenciális napelemes beruházóknak,

• szabályozó hatóságok képviselőinek, állami és felügyeleti szervek szakértőinek,
• nagyfogyasztóknak,
• tanácsadók részére



XII. Szolár Konferencia – Szakmai- és befektetői workshop
A konferencia fővédnöke

Program
08:00 Regisztráció

09:00 – Kiss Ernő elnök, MNNSZ
09:05 – Steiner Attila államtitkár, ITM
09:30 – Dr. Tóth Tamás általános elnökhelyettes, MEKH
09:55 – Biczók András vezérigazgató, MAVIR Zrt.
10:35 Kávészünet

10:35 – Dr. Kiss Csaba termelési-vezérigazgató helyettes, MVM Zrt.
11:00 – Béres József igazgatósági tag, E.ON Zrt.
11:25 – Dr. Kaderják Péter energetikai főtanácsadó, ITM

11:50 – kerekasztal beszélgetés

12:10 – Szabó Róbert solution sales manager, Huawei Hungary Kft.

12:30 – Ebédszünet



13:20 – Almási Levente, cégértékelés, vállalatfinanszírozás üzletágvezető RSM Hungary
13:40 –  Luczay Péter termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettes, 

ALTEO Nyrt.
14:00 – Pócs István üzletfejlesztési igazgató, Pannon Green Power Kft.
14:20 – Petre András vezérigazgató, EU-Solar Zrt.
14:40 – Enertech Hungária Kft.
15:10 – Istvánffy György piacfejlesztési vezető, HUPX Zrt.
15:30 – Kertész Sándor alelnök MNNSZ, vezérigazgató Infoware Zrt.

15:50 – kávészünet

15:55 – Balogh Attila senior account manager, Huawei Hungary Kft.
16:15 – Inczédy György ügyvezető igazgató, Siel Inczédy és Társa Kft.
16:35 – Muth Gergely technical advisor, Fronius Hungary Kft.
17:00 – Flamich Péter ügyvezető igazgató, Vertesz Elektronika Kft.
17:20 – Nyeremény sorsolás 2 millió Ft értékben



A konferencia jelenlévő résztvevői között  
kisorsoljuk az alábbi ajándékokat:









Együttes fellépésünknek köszönhetően, töb-
bek között:

• január 1-től 50%-kal csökkentették a napeleme-
ket sújtó termékdíjat
• folyamatosan csökkennek a napelemes rend-
szerek engedélyeztetési folyamatának akadályai
• a mai napig 0 Ft a háztartási méretű naperőmű-
vek teljesítménydíja
• nem építési engedély kötelesek a háztartási mé-
retű napelem és napkollektor rendszerek
• a kereskedelmi célú napelemes erőművek 
esetében 2018. januárjától nem kell megfizetni 
a földvédelmi járulékot április 28-tól 3 évvel meg-
hosszabbíthatóak a 2016. január 1-től kiadott KÁT 
határozatok építési ideje
• 60 nap helyett 25 napra csökkent az MMBO épí-
tési engedélyezési határideje
• nem szükséges előzetesen módosítani a nape-
lem parkok esetében a települések rendezési ter-
vét
• a végleges más célú hasznosítási határozat ügy-
intézési ideje 15 napról 8 napra csökkent a keres-
kedelmi célú kiserőművek esetében
• akkreditált szakképzési rendszert hoztunk létre 
napelem szerelői oktatásra és felelős műszaki ve-
zető képzésre
• az Innovációs és Technológiai Minisztériummal 
munkacsoportot hoztunk létre a napelemes rend-
szerek engedélyeztetésének egyszerűsítéséért
• folyamatosan tisztul a piac a tisztességtelen vál-
lalkozásoktól

Közösségünk szakmai fejlődését biztosítva:

• közel 1000 napelem szerelőt képeztünk az el-
múlt években

• támogatunk szakmai oktatási programokat
• posztgraduális mérnökképzést hozunk létre
• minden évben megrendezzük a legnagyobb ha-
zai szakmai eseményt, a Szolár Konferencia szak-
mai – és befektetői Workshopot, melynek hagyo-
mányosan Dr. Áder János köztársasági elnök úr a 
fővédnöke
• szakmai tanácsadást nyújtunk a tagvállalataink 
számára
• évente több alkalommal szervezünk a Világ leg-
nagyobb napelemes piacaira szakmai látogatáso-
kat
• a hazai napenergia iparban dolgozó gyártók vál-
lalataihoz gyárlátogatásokat szervezünk
• tagvállalataink szakmai programjait szervezési és 
kommunikációs lehetőségekkel támogatjuk

Szakmai kommunikáció:

• DM és közösségi média marketing kampányokat 
indítunk a napenergia hasznosításának népszerű-
sítésére a lakossági és a közületi felhasználók ré-
szére
• évente több, mint 1000 napelem és napkollektor 
ajánlatkérést közvetítünk kivitelező tagvállalataink 
részére e-mail programunk segítségével
• marketing kampányokat indítunk a szakképzett 
napelem szerelők alkalmazásának népszerűsítésé-
re
• fórumot hoztunk létre a kereskedelmi célú 
naperőművek forgalmazói és beruházói között
• Szolár7 heti hírösszefoglaló, a szakmai és piaci 
hírekről, melyet 20 ezer előfizetőnknek küldünk ki
• mnnsz.hu naprakész szakmai és szakpolitikai in-
formációk, melyet 60.000 olvasónk van havonta, 
oldalunk nagyszerű elérési lehetőséget biztosít a 
szakmabelieknek és a szakma iránt érdeklődőknek


