Sustainable World 2021 program

Regisztráció: 08:20- 08:55

I. szekció: Fenntarthatóság a gazdaság és a
politika fókuszában
Évtizedek óta nem látott átalakulás vette most kezdetét, az EU-s és a kormány
által vállalt klímastratégia nagy terhet, de egyben lehetőséget is teremt a piac
minden szereplője számára. A rövid távú szemlélet egy ilyen volumenű
átrendeződésnél már nem működik, minden nap a hosszú távon fenntartható
működés kell, hogy a legfőbb cél legyen. De vajon hogyan alakítja át az
erőviszonyokat a gyorsan reagálók előnye és a bizonytalanok időhúzása? Mi az
iparági nagyvállalatok terve, ha a fenntartható világba passzolva meg akarják
tartani, vagy tovább növelni a tekintélyüket? A legégetőbb kérdés pedig, hogy a
szereplők honnan fognak mindehhez forrást szerezni?

08:55 - 09:00 Köszöntő
09:00 - 09:15 Az EU klímastratégiája és a megvalósítási lépései
Az előadás hivatalos nyelve angol, tolmácsolást nem áll
módunkban biztosítani.
Előadó:
Beatriz Yordi, Director, European Commission, DG CLIMA, European and
International Carbon Markets

09:15 - 09:30 A cél adott, a forrásszerzés és a megvalósítás még csak most
kezdődik - Mit lép Magyarország kormánya?
Előadó:
Steiner Attila, körforgásos gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért
felelős államtitkár, Technológiai és Ipari Minisztérium

09:30 - 10:15 Évtizedek óta nem látott átalakulásra készül minden iparág.
De hogyan? - Kerekasztal-beszélgetés vállalatvezetőkkel
Beszélgetés résztvevői:
Gereben Mátyás MRICS, országmenedzser, CPI Hungary
Orbán Gábor, vezérigazgató, Richter Gedeon
Rózsai Rezső, vezérigazgató, KPMG Magyarország
Égi Zsolt, ügyvezető igazgató, Progress Étteremhálózat Kft., McDonald's
magyarországi Developmental Licensee Partnere

10:15 - 10:35 Kávészünet

II. szekció: Zöld pénzügyek
A zöld hitelek és zöld kötvények irányába egyre több ország és vállalat
köteleződik el, miközben az ESG minősítésekhez kapcsolt befektetések
elképesztő gyorsasággal törnek előre. A vállalatok ESG jelentései és a
zöldkötvény-kibocsátás mind arra ösztönzik a döntéshozókat, hogy kétszer is
meggondolják a jövőbeli beruházási terveiket, miközben a klíma, és az
átalakulással járó kockázat egy eddig ismeretlen veszélyforrásként bukkant fel.
Eljött a pénzügyek és a fenntarthatóság szimbiózisának az ideje.

10:35 - 10:50 Ledőlt minden akadály? - Zöld út, zöld finanszírozás
Előadó:
Dr. Hegedűs Levente, Counsel, bankjogi és tőkepiaci csoport, Kinstellar
Budapest

10:50 - 11:35 Fenntartható befektetések, piaci lehetőségek: varázsszó az
ESG
Moderátor: Bozsik Balázs..
Beszélgetés résztvevői:
Miklós Rozália, Executive Director, Head of the Budapest office, MSCI
Pókos Gergely, Zöld Program Igazgatóság vezetője, OTP Bank
Vízkeleti Sándor, BAMOSZ elnöke, Amundi Alapkezelő Zrt.
Wieder Gergő, szenior menedzser, KPMG

11:35 - 11:50 Zöld kötvények, nemzetközi gyakorlatok
Előadó:
Kiss Péter, kötvény portfóliómenedzser, Amundi Alapkezelő Zrt.

11:50 - 12:35 Szinte gyerekjáték? - Így néz ki a gyakorlatban a
zöldkötvény-kibocsátás
Moderátor: Lóga Máté, igazgató, Strukturált Finanszírozás Stratégiai
Igazgatóság, MNB
Beszélgetés résztvevői:
Ezer Rezső, Tranzakciós és befektetői kapcsolatok igazgató, Futureal
Management Kft.
Kurali Zoltán, vezérigazgató, Államadósság Kezelő Központ Zrt.
Pásztor Tamás, Head of Legal and Operation, CPI Hungary
Székely Gábor, befektetési igazgató, AutoWallis Nyrt.

12:35 - 13:45 Ebédszünet

III. szekció: Zöld energia
Évről évre fogynak az elérhető szén-dioxid-kvóták, ráadásul egyre közelebb
kerülünk ahhoz, hogy ne csak az energiaipar, hanem már a közúti közlekedés és
az épületek is a kvótakereskedelemmel szembesüljenek. A fosszilis
energiahordozók kiváltására már sok zöld és innovatív megoldás létezik, a szél-,
nap-, és geotermikus energia felhasználása mellett a zöld hidrogén is egy
kidolgozásra váró lehetőség. Ketyeg az óra, az egyre magasabb költségekkel és
a klímakatasztrófával fut versenyt az energiaszektor (is).

13:45 - 14:00 A trükkös dekarbonizáció - A cél kristálytiszta, de mit tehet
az energiaipar?
Előadó:
Dr Molnár Gábor, üzletfejlesztési vezető, MET Asset Management

14:00 - 14:15 A hidrogén gazdaság jelenlegi helyzete és jövője - Útmutató
a korszakosnak mondható átállásban résztvevő vállalatok
számára
Előadó:
Lengyel András, Energetikai- és közműszolgáltatási tanácsadás vezetője, PwC
Magyarország

14:15 - 14:25 Panelfelvezető-előadás: Fenntarthatóság az energetikában
Előadó:
Endersz Frigyes, stratégiai igazgató, E.ON Hungária Zrt.

14:25 - 15:10 Megújuló energia: nem alternatív, hanem jobb - Lehetőségek
és akadályok
Moderátor: Szemán Ákos, elemző, Portfolio
Beszélgetés résztvevői:
ifj. Chikán Attila, elnök, vezérigazgató, BCSDH, ALTEO Nyrt.
Endersz Frigyes, stratégiai igazgató, E.ON Hungária Zrt.
Fejes Tibor, ügyvezető igazgató, Audax Renewables Kft.
Varga László, ügyvezető, MVM Zöld Generáció Kft.

15:10 - 15:30 Kávészünet

IV. szekció: Fenntartható vállalatok a jövő
vállalatai
A fenntartható vállalatok egyben a jövő vállalatai. Ők azok, akik a terveikben és
a már megvalósított projektekben nem csupán marketingfogásként használják a
fenntarthatóságot és a zöld címkét, hanem egy jól átgondolt üzleti
stratégiaként. Eddig versenyelőny volt a fenntarthatóság, most viszont egyre
inkább válik alapelvárássá. Az erőviszonyok átalakulnak, és az visz mindent, aki
nem retten meg a lendületes és innovatív átalakulástól. A jövő vállalatai
fenntarthatóan, a környezetet minimálisan terhelve, de mégis költség- és
energiahatékonyan működnek, a magasfokú digitalizációnak és az elkötelezett
munkavállalóknak köszönhetően pedig már felkészülten szolgálják ki a tudatos,
és egyben biztonságot kereső ügyfeleiket, vásárlóikat.

15:30 - 15:45 Paradigmaváltás a zöld szabályozásban: hogyan fogja
átalakítani az ingatlanpiacot az EU taxonómia és a tervezett
ETS rendszer?
Előadó:
Bukovszki Viktor, szenior tanácsadó, ABUD - Advanced Building and Urban
Design

15:45 - 16:30 A megújulás ezer arca: zöld tervezés, termelés és működés
Moderátor: Kovács Emese, energetikai tanácsadó, WELL AP tanácsadó, MN6
Energiaügynökség
Beszélgetés résztvevői:
Berecz Balázs, alapító, ügyvezető igazgató, Access4You International Kft.
Hankó Gergely, természetvédelmi mérnök, közgazdász, ügyvezető,
Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége
Kiss Ida, a tervezési osztály vezetője, DVM group
Maczelka Márk, kommunikációs vezető, SPAR Magyarország
Mihály Eszter, CSR Manager, HELL Energy

16:30 - 17:10 Élhetőség, közlekedhetőség és fejlődés - Hogyan lesz
Budapest fenntartható város?
Moderátor: Remete Tibor, stratégiai és kreatív igazgató, Super Channel Kft.
Beszélgetés résztvevői:
Gábor Péter PhD, Zöldinfrastruktúra-fejlesztési csoportvezető, Budapest
Főváros Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztály
Dr. Hartvig Lajos DLA, tulajdonos, ügyvezető, Bánáti + Hartvig Építész Stúdió,
a HuGBC elnökségi tagja
Pukler Gábor, elnök, Jövő Mobilitása Szövetség

