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A nagyszabású esseni E-world energy & water 
szakkiállítás kísérő rendezvényeként minden 
évben tudományos konferenciát is szoktak tar-
tani, így történt ez idén is. Olyan sok szekció-
ban tartottak beszámolókat a három nap során, 
hogy szinte több párhuzamosan megtartott kon-
ferenciáról is beszélhetünk. Ezek közül néhá-
nyat formálisan is külön konferenciaként hir-
dettek meg, ilyen volt például a „9. Szakkonfe-
rencia Északrajna-Vesztfália tartományi kez-
deményezéséről a jövő energiája témájában”, 
vagy a „3. Klímanap”, vagy „Gázkonferencia”. 
 
A névadástól függetlenül az egész konferenciá-
ra az energiakereskedelem liberalizálása, a piaci 
mozgások nyomták rá a bélyegüket, a legtöbb 
alszekció és előadás ezzel a témakörrel foglal-
kozott. Az egész rendezvény nemzetközi jelle-
get öltött sok külföldi előadóval, mégis a súly-
pont a németországi viszonyokon és fejleszté-
seken volt. Miközben a villamosenergia-szol-
gáltatás piacosítása mind más fórumokon, mind 
a szaksajtóban eddig is nagy figyelmet kapott, 

kevesebb publicitással nagyjából ugyanolyan 
folyamatok zajlanak a gázipar területén is (a 
termelés és elosztóhálózat szétválása, rövid- és 
hosszú távú tőzsdei kereskedés stb.), erre az 
imént említett Gázkonferencia számos előadása 
hívta fel a figyelmet. Több előadás foglalkozott 
a külföldről importált cseppfolyósított földgáz 
(LNG) energiaforrásként való megjelenésének 
műszaki és piaci feltételeivel.  
 
A piacosítási folyamatnak fontos résztvevője, 
sőt kezdeményezője az állam, elsősorban a tör-
vényi szabályozás révén. A szakterület jogi 
szabályozása Németországban folyamatos át-
alakulásban van, a tartós nyugalmi állapot több 
résztvevő szerint kívánatos ugyan, de még 
messze van. Az energiagazdálkodást szabályo-
zó törvény – nem először – átalakítás előtt áll, 
és a szabályozást kidolgozó külön hatóság 
(Bundesregulierungsbehörde) párbeszédet foly-
tat a szakma képviselőivel, amire a hasonló 
konferenciák kiváló lehetőséget adnak. Egy 
állandó szabályozási hatóság létrehozása is na-
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pirenden van, a telekommunikációban már be-
vált RegTP (Regulierungsbehörde Telekommu-
nikation und Post) mintájára, sőt nevének átvé-
telével. Az energiatermelők és az elosztóhálózat 
szétválása számos új jogi szabályozási feladatot 
jelent, olyan, első ránézésre nem is kézenfekvő 
területeken, mint a nemzetközi szabványoknak 
megfelelő főkönyvi könyvelés vagy az infor-
mációszolgáltatási kötelezettségek a hatóságok 
és a partnervállalatok felé. A piaci működés 
esetleges zavarai, a verseny tisztasága nagyon 
fontos szempontok, ezt a Monopolkommission, 
a magyar Gazdasági Versenyhivatal német 
megfelelője, illetve az EU Bizottsága mellett 
működő Versenyügyi Főigazgatóság képviselő-
inek előadásai is alátámasztották.  
 
A piaci működésben rejlő nagyobb kockázatok 
is fontos témakört jelentettek a rendezvényen. 
Két szekciót is szenteltek ennek: az egyik a 
kockázatos piacon meghozott döntések mód-
szertanát járta körül. A kockázatok elemzésé-
nek és kezelésének számos módszere került 
terítékre, többek között a kockázat mérőszámai, 
mint például a kockáztatott érték (value-at-
risk), a kockáztatott nyereség (profit-at-risk), 
érzékenységek stb. A kockázatkezelés módsze-
rei közül számos pénzügyi jellegű eljárás a kor-
szerű tőzsdei műveletek sorába tartozik, így a 
műszaki beállítottságú hallgatók számára kissé 
idegenül hangozhattak (pl. spot és futures ügy-
letek, swing opciók, hedge/fedezeti ügyletek 
stb.). Több esettanulmány bemutatása révén 
kaphattak a résztevők kedvet a megnövekedett 
kockázatokért cserébe elérhető nagyobb nyere-

séghez (például a beszerzési portfolió optimali-
zálásának eszközei, többlépcsős sztochasztikus 
programozás). 
 
Az alternatív és megújuló energiaforrások idén 
valamivel kisebb hangsúlyt kaptak, csak a hő-
szivattyúk és a jövő üzemanyagai témakörének 
szenteltek külön szekciót. Az épületek, lakások 
eladásakor és bérbeadásakor Németországban 
(is) 2006-tól kötelezően bevezetendő „energia-
útlevél” (Energiepass) nemcsak a hőszigetelésre 
fog minimális értékeket előírni, hanem a gazda-
ságos energiaforrásokra is. Ez még jobban rá 
fogja irányítani a tervezők és építtetők figyel-
mét a hőszivattyúkra, mint környezetbarát és 
alacsony költségű kiegészítő fűtési és hűtési 
lehetőségre. A jövő üzemanyagai szekció leg-
több előadása a biológiai úton nyert üzem-
anyagokról, így a biodízelről és a bioetanolról 
szólt. A tüzelőanyag-elemek fejlődését a konfe-
rencia keretében megszervezett szakmai kirán-
dulás mutatta be, amelynek keretében egy 
duisburgi termelőüzemet és egy oberhauseni 
kutatóhelyet látogattak meg a résztvevők.  
 
Összességében tehát elmondható, hogy a nagy-
szabású kiállításnak méltó kísérője volt a leg-
alább annyira nagyszabású konferencia is. 
 

Összeállította: Kis Miklós 
 
 
Irodalom 
 
[1]  A konferencia hivatalos honlapja = http://www.e-

world-2005.com/ 
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