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FÖLDGÁZ- ÉS VILLAMOSENERGIA-BESZERZÉS A GYAKORLATBAN 

MATÁSZSZ SZAKMAI KÉPZÉS 

IDŐPONT VÁLTOZÁS: 2018. március 27. (kedd) 10:00 

 

A program témája és aktualitása 

A távhőszektor működési költségeinek döntő hányadát kitevő földgáz beszerzés jelentősen 

befolyásolhatja az adott távhőszolgáltató működési eredményét. A MaTáSzSz által évente 

megvalósuló közös gázbeszerzési tender jelentős eredményeket tudhat magáénak, nem 

utolsó sorban a tendert meghirdető ajánlatkérőt védő szerződéses feltételek kialakításának 

eredményeképpen. Az előadás során részletesen bemutatásra kerül a kapacitásgazdálkodás 

módszertana. 

A földgáz mellett a villamos energia beszerzési módszerek az elmúlt években jelentős 

fejlődésen mentek keresztül, így a hagyományos villamos energia beszerzésen túl megjelent 

az online, nagykereskedelmi ármozgások előnyeit maximális kihasználó energiabeszerzés 

lehetősége is. 

Az előadás során: 

- bemutatásra kerülnek a villamos energia beszerzéssel kapcsolatos aktuális trendek 

(tőzsdei és piaci árak alakulása, szerződéses feltételek és azokban rejlő lehetőségek 

stb.),  

- a kisebb és 500-1000 MWh éves villamosenergia fogyasztást elérő vagy meghaladó, 

közepes vagy nagyobb energiafelhasználású fogyasztók számára elérhető online 

beszerzés és kereskedőváltás támogató folyamatok, rendszerek. 
 

A megszerezhető kompetenciák, ismeretek 

Az előadások során a hallgatók megismerik, mire kell odafigyelni a földgáz és villamos 

energiakereskedőkkel történő szerződéskötés során (pl. milyen árat érhetnek el adott 

szerződéses feltételek alapján), hogyan érhető el megtakarítás a rendszerhasználati díjakon, 
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valamint alternatív megoldásokat ismerhetnek meg, a kedvező energia beszerzés érdekében; 

bemutatásra kerül a közös gázbeszerzés folyamata is. 

 

A jelentkezés feltételei és módja 

Bár a részvételnek nincs előfeltétele, a képzés elsősorban a földgáz, illetve villamos 

beszerzésben érintett munkatársak, illetve vezetők számára ad kiemelten hasznos, praktikus 

információkat.  

 

Tematika 

9:30 – 9:55 Regisztráció 

10:00-13:00 Földgázbeszerzési ismeretek 

Bali Gábor, ENERGIQ Kft. 

 

13:00-14:00 MaTáSzSz által biztosított ebéd 

 

14:00-16:00 Villamosenergia-beszerzés a gyakorlatban 

Rakaczki Péter, beszerzési vezető, Get-Energy Magyarország Kft. 

 

Helyszín és időpont 

FŐTÁV Zrt. 1116 Budapest Kalotaszeg u. 31. Márvány terem 

IDŐPONT VÁLTOZÁS: 2018. március 27. (kedd) 10:00 
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Előadóink 

 

Bali Gábor az ENERGIQ Kft. ügyvezetője, gépészmérnök, gázipari 

szakmérnök. Szakmai tapasztalatot szerzett többek között a Dél-Dunántúli 

Gázszolgáltató Zrt-nél, dolgozott a Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz 

Intézeténél, valamint a Tüzépker Zrt.-nél, jelenleg független gázpiaci 

szakértőként számos vállalat mellett rendszeresen együttműködik a 

MaTáSzSz-szal és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatallal is. 

 

Rakaczki Péter a Get-Energy Kft. energia beszerzési vezetője, közgazdász. 

Összesen több mint 7 éve foglalkozik energia beszerzési tanácsadással és 

energia tőzsdei kereskedelemmel, elemzéssel. A közelmúltban 

magyarországi villamos energia fogyasztói portfólió fedezésével és a 

CEE/SEE régió 10 országában országon belüli és országok közötti 

nagykereskedelemmel foglakozott, korábban energiabeszerzési tanácsadói 

területen több ezer fogyasztó energiabeszerzésében tevékenykedett beszerzési szakértőként 

és szakmai vezetőként. 2017. végétől a Get-Energy Kft. és az Energymarket24 Kft. közös 

fejlesztésű Minitőzsde energiabeszerzési rendszerének szakmai vezetője. 

 


