Tervezői Fórum

(Napenergiát hasznosító kiserőművek hálózati csatlakozásának tervezése)

Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH)
Magyar Mérnöki Kamara (MMK) Energetikai Tagozat
2016 december 7, MVM székház Jedlik Terem

NAPIREND
08:30 – 08:50

Regisztráció

09:00 – 09:10

A Tervező Fórum munkaterjedelme, szabályai, lefolyása (Moderátor)

09:10 – 09:25

Bevezető előadás (Tilesch Péter, MEKH)

09:25 – 10:25

Elosztói engedélyesek (3x20perc előadás)

10:25 – 10:35

A MAVIR képviselőjének felkért hozzászólása (MAVIR képviselője)

10:35 – 10:45

A tervezők képviselőjének felkért hozzászólása (Rejtő János)

10:45 – 11:00

KÁVÉ SZÜNET

11:00 – 12:00

Fórum: Résztvevők hozzászólása (15 előre leadott kérdés x 4perc/kérdés-válasz)

12:00 – 12:30

EBÉD SZÜNET

12:30 – 13:15

Fórum folytatása, az Elosztói engedélyesek, MAVIR képviselőinek
hozzászólása az elhangzottakhoz

13:15 – 14:00

Fórum folytatása, további hozzászólások, a helyszínen leadott
hozzászólási lap alapján (max. 3perc/fő/kérdés)

14:00 – 14:15

Összefoglaló, zárszó (Moderátor)

A Tervező Fórum munkaterjedelme, célja, szabályai, lefolyása

1. A Tervezői Fórum fókusza, előzményei
2. A Tervezői Fórum várt eredményei/célja

3. A Tervezői Fórum lefolyása
4. A Tervezői Fórum szabályai

a.) A Tervezői Fórum fókusza/előzményei
Kiserőmű telepítés engedélyezésének eljárási folyamata
1
2
3
4

5
6
7
8
9
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Kifejtésre kerül

Szándék bejelentése
Előzetes hálózatcsatlakozási tájékoztató
Megvalósíthatósági tanulmány
Csatlakozási terv
Csatlakozási szerződés megkötése
Engedély iránti kérelem*

Kiviteli Terv készítése
Erőmű és csatlakozás kivitelezése
Üzembe helyezési eljárás
Üzemviteli megállapodás, szerződés** megkötése

b.) A Tervezői Fórum várt eredményei/célja
1. Tapasztalatok, észrevételek begyűjtése az engedélyezési eljárásról
2. Villamos tervezők feladatainak egyeztetése a csatlakozási folyamat
egységesítése, felgyorsítása, egyszerűsítése érdekében.
3. Szervezők az elhangzottak alapján probléma katalógust állítanak össze,
javaslatokkal

c.) A Tervezői Fórum lefolyása
1. Regisztráció
2. Bevezetők – azonos gondolati platformra hozás

3. Rendszerirányítók/elosztók bemutatói
4. Tervezők összesített bemutatója
5. Fórum - vélemények ismertetése, válaszok a tematizált kérdésekre

6. Összegzés
7. Kimaradt kérdések összegyűjtése névvel/elérhetőséggel
8. Kiértékelési kérdőívek összegyűjtése

d.) A Tervezői Fórum szabályai
- a nagy létszám miatt az előre bekért kérdésekkel foglalkozunk

- kérdésekre és válaszokra összesen 4-4 perc áll rendelkezésre, utána
befejezik a beszélők, 1 perccel az idő vége előtt hanggal jelzünk
- a tárgykörtől eltérő kérdések/hozzászólások le lesznek állítva

- a nem érintett kérdéseket egy következő fórumon tárgyalhatjuk
- nem lesz mindenre idő, lezárjuk ott, ahová eljutunk
- KONSTRUKTÍV, érzelmektől mentes és konkrét hozzászólásokat várunk

- minden felszólaló hangosan bemondja a nevét/tevékenységét ( pl. hogy tervező,
vállalkozó, befektetető, kereskedő stb. a feljegyzés miatt)
-

melyik elosztóhoz/hivatalhoz címezzük a kérdést

- nem

a helyszínen készül el a tartalmi összefoglaló és közös álláspont

megfogalmazása

MMK Energetikai Tagozat képviselőjének
felszólalása

