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A konferencia kiemelt témái

 Magyarország smart szemüvegen keresztül  KOM Zrt. Mintaprojekt
aktuális helyzete és tapasztalatai  E-mobilitás – stratégiák, pályázati lehetőségek
 Az elektromos autók fejlődése kapcsán felmerülő technikai jellegű kérdések
 Okos mérés és az információs társadalom  Okos városok napjainkban.
És a jövőben  Smart city esettanulmányok  Adatok szerepe, innovatív
megoldások a közlekedésfejlesztésben  Okos otthonok – Érték a tulajdonosnak,
de mennyit ér a vevőnek?
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830		Regisztráció

 Lehet-e előrejelzést készíteni az elektromos autók
élettartamával kapcsolatban?

850		Az IIR Magyarország
köszöntője és a konferencia
levezető elnökének
bevezető előadása

 Hány km-re vannak tervezve az elektromos autók?

A konferencia levezető elnöke: Kudor Attila,
Társelnök, Okos Jövő Innovációs Klaszter

920		Magyarország smart
szemüvegen keresztül

Előadó: Horváth Gergő, PR & Marketing Manager,
NISSAN Sales CEE Kft.

1200		E-mobilitás –
stratégiák, pályázati
lehetőségek
 A kormány fejlesztési tervei

 A hazai töltőtelepítés stratégiája
 Töltőtelepítési pályázatok

Előadó: Dr. Grabner Péter, Energetikáért

 Töltőtelepítési kötelezettségek (üzlete, parkolók)

felelős elnökhelyettes, Magyar Energetikai

 Töltőbeszerzési tenderek

és Közműszabályozási Hivatal

 Hogyan zajlik az elszámolás?
 Hogyan lehet ösztönözni az éjszakai töltést?

1000		KOM Zrt. Mintaprojekt
aktuális helyzete
és tapasztalatai
 Központi Okos mérési pilot státusza

 Hogyan válhat hatékonyabbá és elterjedtebbé az
okos mérés?

 Hogyan lehet az e-mobilitást integrálni az okos
rendszerbe?
 Hogyan viszonyulnak hozzá az önkormányzatok?
 A gyorstöltő hálózat kiépítésének infrastrukturális háttere (hatalmas teljesítmény igények)
Előadó: felkérés alatt

 Hogyan érthetjük meg a fogyasztók igényeit?
 A mérőkben lévő információk feldolgozása
 A KOM kapcsolata az áram-, földgáz-, távhő- és
vízszolgáltatókkal
 Technológiai kitekintés a különböző közmű infrastruktúrákban

1230		A szabályozással
kapcsolatban felmerülő
kérdések és nehézségek
Előadó: felkérés alatt

 +36 1 459 7307 +36 70 419 8629  +36 1 459 7301
peter.vaczi@iir-hungary.hu

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: Váczi Péter, Projektvezető

Előadó: Vöő Kristóf, Vezérigazgató,
Központi Okos Mérés Zrt.

1300		 ebédszünet

1040		 Tesztvezetéssel
egybekötött kávészünet
1120		Elektromos járművek –
a technikai oldal

 Az elektromos autók evolúciója – merre tart a
fejlődés?
 Engedik-e az autók a visszatöltést?
 Az akkumulátoros vagy üzemanyagcellás meghajtási módé a jövő?
 Várható-e rövid-, illetve középtávon a hatótávolság nagyobb mértékű növekedése?
 Hogyan alakulnak az üzemeltetési költségek a
hagyományos autókhoz képest?

1400		Okos mérés és
az információs társadalom

 Információs társadalom – egy fogalom és ami
mögötte van
 Technológiai fejlődés – a következő ipari forradalom küszöbén
 Mit akar a fogyasztó?
 Hogyan tovább okos mérés?
 Kihívások
 Lehetőségek,
 Alternatívák
Előadó: Szász Lajos, Üzletfejlesztési szakértő,

E2 Hungary Zrt.

 Milyen fenntartási költségekkel kell számolni?
 Hogyan lehetne/kellene ösztönözni a cégeket az
elektromos autók használatára?
 Költségoptimalizálást jelent-e az elektromos autók
használata a cégek számára?
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1430		Az okos városok
napjainkban. És a jövőben.

1520		Debrecen Smart City
 Az EDC Debrecen bemutatása

 Okos város, mint kényszer és mint lehetőség alapállás

 A Smart City Debrecen fókuszterületei

 Okos városok helyzete Magyarországon

 Intelligens közlekedés - tervezett projektek

 Okos városok nemzetközi szinten, miben tudunk
kapcsolódni

 Waze program bemutatása, az együttműködés
előnyei rövid, illetve hosszú távon

 A jövő évek kihívásai, mi lesz az Okos városok
programjaival, integrált hozzáállás kérdése

Előadó: Mátyus László, Smart City vezető szakértő,

Előadó: Lánszki Regő, Elnök,
Smart Solutions Klaszter

 Eredmények és részeredmények – Miért fontos a
„szemléletváltás” egy önkormányzati projektben
 Merre tovább? – Megfogalmazott célok ismertetése

innovációs igazgató, Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

1640		Okos otthonok –
Érték a tulajdonosnak,
de mennyit ér
a vevőnek?

 Megéri-e kiokosítani a használt lakásokat?
 Mekkora hozzáadott értéket jelent az újlakáspiacon,
ha okos az otthon?
 Milyen igény mutatkozik az okos otthonokra az
ingatlanpiacon?
 Mikor jöhet el az okos otthonok aranykora?
Előadó: Balogh László, Vezető gazdasági
szakértő, ingatlan.com Zrt.

Együttműködő partnereink
A konferencia szakmai partnere

www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

 +36 1 459 7301

 Projektélmények – Tervek és élmények összevetése, válaszok a „Miért”-re!

Előadó: Nyul Zoltán, Stratégiai és

szponzoráció és kiállítás: Hemeder Adrienn, Sales manager

 Mi van a projektben – Kiválasztott partnerek,
hozzáadott értékek

1600		Adatok szerepe,
innovatív megoldások
a közlekedésfejlesztésben

 +36 1 459 7325 +36 70 703 5274
adrienn.hemeder@iir-hungary.hu

 Miért jó ha „okos”? – Körülmények, és kiváltó
okok. Miért létezik a projekt. Tervezés és elképzelés

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.

EDC Debrecen

1540		 kávészünet

1500		Okos megoldások
kialakítása egy budapesti
kerületben

Előadó: Csősz Imre, Informatikai vezető,

 Intelligens közlekedés - megvalósult projektek

konferencia@iir-hungary.hu
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Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezmény
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.
Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig
20% kedvezményt kap.
4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! +36 1 459 7334
Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk.
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szüksége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon
tovább tájékozódhat.

www.iir-hungary.hu

fax +36 1 459 7301

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat
Koncepció
Marketing
Szponzoráció

Takács Tünde
Váczi Péter
Mile Mónika
Hemeder Adrienn

+36 1 459 7300
+36 1 459 7307
+36 1 459 7334
+36 70 703 5274

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