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IX. Szolár Konferencia 

2019. április 25-én, az Óbudai Egyetemen immár 9. alkalommal megrendezésre kerülő IX. Szolár 

Konferencia – szakmaiés befektetői workshop célja a szakma és a befektetők találkozása, sikeresebb 

együttműködése, új napelemes projektek elősegítése, a beruházók döntésének megkönnyítése és a 

potenciális kivitelezőkkel történő kapcsolatok építése. 

A konferencia kiemelt témái: • Napelem piaci robbanás Magyarországon – A hazai napenergia aktuális 

helyzete, kilátásai • KÁT és METÁR tapasztalatok, új METÁR Tender – új beruházási lehetőségek • 

Kihívások és lehetőségek a villamosenergia-piacon • Intelligens megoldások napelemes erőművekben • 

Naperőmű beruházások – kivitelezési hibák és veszélyek • Védekezés a villamosenergia áremelkedése 

ellen – ipari és kommunális épületek saját célú villamosenergia termelése • Innovatív technológiák a 

napelemes rendszerekben Tervezett előadók (felkérés alatt): • Dr. Kőrösi Csaba a Köztársasági Elnöki 

Hivatal Környezeti Fenntarthatóság Igazgatóságának vezetője • Dr. Kaderják Péter energiaügyekért és 

klímapolitikáért felelős államtitkár • Dr. Grabner Péter energetikáért felelős elnökhelyettes, Magyar 

Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal • Dr. Kádár Péter villamos energetikai intézet igazgató, 

Óbudai Egyetem • Dr. Nemcsics Ákos, egyetemi tanár, Óbudai Egyetem • Dr. Réger Mihály, rektor, 

Óbudai Egyetem • Kiss Ernő MNNSZ elnök • Mészáros Lajos vezető tervező, Mepa Plan Kft. • Horogh 

Gyula villamos Műszaki ellenőr, oktató • Felsmann Balázs, a Magyar Energiakereskedők Szövet ségének 

elnöke A konferenciát ajánljuk: • befektetőknek, befektetési alapoknak, • egyházak, intézmények, 

vállalatok vezetőinek, • napelemes kivitelező, tervező, szerelő vállalkozások képviselőinek, • potenciális 

napelemes beruházóknak, • a szabályozó hatóságok képviselőinek, állami és felügyeleti szervek 

szakértőinek, • nagyfogyasztóknak, • tanácsadóknak. 

Early bird ár (2019. március 31-ig) 14 900 Ft + áfa Normál ár (2019. március 31. után) 19 900 Ft + áfa A 

Magyar Napelem Napkollektor Szövetség tagjai és az aktív VGF előfizetéssel rendelkezők 20% 

kedvezményre jogosultak! 
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