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•  Demeter Gábor, 
stratégiai tervező, 
Településfejlesztési Főosztály, 
Győr Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala 

•  Dr. Grabner Péter, 
energetikáért felelős 
elnökhelyettes, 
Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal

• �Hajdú-Benkő�Zoltán,�
osztályvezető, 
Hálózati Innovációs Osztály, 
NKM Áramhálózati Kft.

•  Dr. Hári Anita, 
jogtanácsos, 
MVM BSZK Zrt.

•  Központi Okos 
Mérés�Zrt. 
képviselője 

•  Kudor�Attila, 
társelnök, 
Okos Jövő 
Innovációs Klaszter

• �Mátyus�László, 
Smart City vezető szakértő, 
EDC Debrecen Város- és 
Gazdaságfejlesztési Központ

•  Szász Lajos, 
üzletfejlesztési 
szakértő, 
E2 Hungary Zrt.

•  Táczi István, 
hálózati termékimplementá-
ciós területi referens, 
E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt.

•  Veisz Imre, 
hálózati stratégiai vezető, 
E.ON Hungária

A rendezvény szakemberei között:

IIR

Fókuszban:
❯ Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt tapasztalatainak bemutatása
❯ Villamosenergia tárolók helyzete, jövőbeni szerepe, szabályozói kihívások
❯ Közcélú energiatároló telepítési tapasztalatai és az E.ON smart projektjei
❯ A közcélú hálózatok kihívásai és jövője
❯ Okos hálózat, tudatos adatvédelem; A GDPR szépségei és kihívásai
❯ Az IoT szerepe az okos mérés evolúciójában
❯ Smart Home fejlesztések
❯ Smart City esettanulmányok – Győr & Debrecen
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A nap elnöke: Kudor Attila, társelnök, Okos Jövő 
Innovációs Klaszter

9.00 Az IIR és a nap elnökének köszöntője

9.15 Az IoT szerepe az okos mérés evolúciójában

•  Meghatározó társadalmi változások az elmúlt 
évtizedekben és napjainkban

•  Az internet, mint egyfajta új „közmű”
•  Mit akar a fogyasztó? Az emberek viszonya az 

energetikai kérdésekhez – elvárások, sztereotí-
piák, igények

•  Miért nem terjedt el az okos mérés? 8-10 éves 
visszatekintés, törekvések, kihívások, eredmények

•  Új irányok a kapcsolódó szabályozói és techno-
lógiai területeken – Energia Unió, smart home, 
intelligens épület, elektromos közlekedés stb.

•  IoT a dolgok evolúciója,  hogyan kapcsolódhat 
ezekhez az okos mérés?

Előadó: Szász Lajos, üzletfejlesztési szakértő, 
E2 Hungary Zrt.

9.50 Villamosenergia tárolók helyzete, jövőbeni 
szerepe, szabályozói kihívások

Előadó: Dr. Grabner Péter, energetikáért felelős 
elnökhelyettes, Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal

10.30 Kávészünet

11.00 Az Intelligens Hálózat Mintaprojekt 
tapasztalatainak bemutatása

Előadó: Központi Okos Mérés Zrt. képviselője

11.40 A közcélú hálózatok kihívásai és jövője

•  Középtávú energetikai feltevéseink
•  Jelenlegi kihívások; E-mobilitás és prosumerek 

hatásai
•  Lehetőségek, jövőkép; Energia tárolás, szabá-

lyozható POD-ok, Smart Grid
•  Összegzés

Előadó: Hajdú-Benkő Zoltán, osztályvezető, Háló-
zati Innovációs Osztály, NKM Áramhálózati Kft.

12.20 A jövő elosztó hálózata

• Az E.ON smart projektjei

Előadó: Veisz Imre, hálózati stratégiai vezető, 
E.ON Hungária

12.50 Ebédszünet

13.50 Közcélú energiatároló telepítési 
tapasztalatai 

•  A hálózati célú energiatárolás szerepe, alkal-
mazhatósága, nemzetközi példák ismertetése

•  Az E.ON feszültségszabályozásra alkalmas 
tárolási megoldásának bemutatása

•  Gyakorlati tapasztalatok és jövőbeni lehetőségek

Előadó: Táczi István, hálózati termékimplemen-
tációs területi referens, E.ON Észak-dunántúli 
Áramhálózati Zrt.

14.10 Okos hálózat, tudatos adatvédelem. 
A GDPR szépségei és kihívásai

•  Mit jelent a GDPR megfelelés? Mit jelent az, 
hogy megfelelő? Mikor nem megfelelő? – 
A GDPR legfontosabb előírásai. Adatvédelmi 
jogi kérdések

•  Hogyan lehet megfelelő? – A GDPR legfonto-
sabb előírásai. Információbiztonsági kérdések

•  Mivel igazolható, hogy megfelelő? – Gyakorlati 
kérdések 

•  Feladatok és szerepek 2018. május 25. előtt és 
után – Gyakorlati kérdések 

•  A GDPR szépségei és kihívásai – Tudatossági 
szemlélet

Előadó: Dr. Hári Anita, jogtanácsos, 
MVM BSZK Zrt.
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14.50 Smart Home fejlesztések

Előadó: Okos Jövő Innovációs Klaszter 
képviselője

15.20 Kávészünet

15.40 Smart City esettanulmány I.: Győr 

•  Eddigi tapasztalatok, fejlesztések, jövőbeni 
tervek

Előadó: Demeter Gábor, stratégiai tervező, 
Stratégiai Csoport, Városfejlesztési Osztály, 
Településfejlesztési Főosztály, Győr Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

16.10 Smart City esettanulmány II.: Debrecen 

•  Megvalósult és jövőbeli projektek
A Waze Connected Citizens Programjához csatla-
kozás
•  Népszerűsítés
•  Belvárosi egyirányúsítás kampány
•  Adatokon alapuló fejlesztési lehetőségek

Előadó: Mátyus László, Smart City vezető 
szakértő, EDC Debrecen Város- és Gazdaságfej-
lesztési Központ

16.40 A szakfórum vége

Hemeder Adrienn
Sales Manager

Telefon: +36 1 459 7325
Mobil: +36 70 703 5274
E-mail: adrienn.hemeder@iir-hungary.hu

Dr. Nagy Diána
Senior projektvezető

Mobil: +36 70 619 0988
E-mail: diana.nagy@iir-hungary.hu

Bővebb információ a szponzorációval 
kapcsolatban:

A konferencia szakmai programjával 
kapcsolatban bővebb információ

Connected Day
2018. április 17. • Budapest

A konferencia tervezett témái:
-  Az elektromobilitáshoz kapcsolódó pályázatok 

aktualitásai
- A legújabb e-autó modellek
- Infrastruktúra
- Az önvezető autók fejlesztése
- Connected cars
- Carsharing

- A legmodernebb parkolási rendszerek
-  Mit tudnak és miben segíthetnek a legújabb 

telematikai rendszerek?
- Az elektromos és az önvezető autók biztosítása
- Műholdas nyomkövetés, járművédelem
- A mobilitáshoz kapcsolódó IoT megoldások
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Ügyfélszolgálat: Ludman-Takács Tünde 06-1/459-7300
Koncepció: dr. Nagy Diána 06-70/619-0988
Szponzoráció:  Hemeder Adrienn  06-70/703-5274
Marketing: Tóth Barbara 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

SF8004

Részvételi díjak
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