
      

 

II. E-MOBILITÁS KONFERENCIA 
AZ E-MOBILITÁS HATÁSAI A KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREKRE ÉS ÚJ ÜZLETI MODELLEK 

 

A KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI EGYESÜLET, A JEDLIK ÁNYOS KLASZTER ÉS A REGIONÁLIS ENERGIAGAZDASÁGI 

KUTATÓKÖZPONT SZERVEZÉSÉBEN 

2017. JÚNIUS 15. 

HELYSZÍN: BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM, 1093. BUDAPEST, FŐVÁM TÉR 8. III. ELŐADÓ ÉS AULA 

 

2016-ban nagy sikerrel rendeztük meg első e-mobilitás tárgyú konferenciánkat, amely az elektromos 

közlekedés fejlesztésének aktuális kérdéseit tekintette át. Idén szeretnénk folytatni a kezdeményezést 

és a témakör szakavatott ismerői segítségével áttekinteni az elmúlt év legfontosabb történéseit és az 

előttünk álló időszak kihívásait.  

Idei konferenciánk fókuszába az elektromos közlekedés közlekedési rendszereket érintő fő kihívásait 

és az e-mobilitással megjelenő új üzleti modellek, lehetőségek áttekintését állítjuk. Hasonlóan a tavalyi 

programhoz, idén is megszólaltatjuk a szabályozói oldal, az üzleti szereplők és a társadalmi szervezetek 

képviselőit. 

Reméljük, kezdeményezésünk felkelti az Ön érdeklődését és résztvevőink között üdvözölhetjük! 

A szervezőkről: 

Az e-mobilitás a közelmúltban egyre növekvő szerepet kapott a hazai politikai, tudományos és üzleti 

életben, jelentős részben annak köszönhetően, hogy a kormány 2015-ben elfogadta az elektromos 

közlekedés segítését szolgáló Jedlik Ányos Tervet. E kormányzati szándék támogatására jött létre a 

Jedlik Ányos Klaszter, a hazai e-mobiltás iránt elkötelezett üzleti és non-profit szereplőket tömörítő 

szakmai szövetség. A Közlekedéstudományi Egyesület, hazánk legnagyobb taglétszámú civil 

tudományos egyesülete kiemelten fontosnak tartja, hogy bekapcsolódjon a hazai e-mobilitás 

fejlesztési folyamatába. Ennek érdekében – összefogva a Jedlik Ányos Klaszterrel és a Budapesti 

Corvinus Egyetem keretein belül működő Regionális Energiagazdasági Kutatóközponttal – szervezünk 

közös konferenciát a terület hazai fejlődési lehetőségeinek áttekintésére. 
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Program 

Június 9. 
csütörtök 

 

8.15-9.00 REGISZTRÁCIÓ  

9.00-9.15 A KONFERENCIA MEGNYITÁSA 
(KTE ÉS JÁK KÉPVISELŐI) 
 

9.15-10.00 
 
 
 

SZAKPOLITIKAI ELŐADÁSOK 
Közlekedési rendszerek és e-mobilitás: Kormányzati szerepvállalás, szabályozói 
keretek, fejlesztési irányok 
 
Előadók: 

 Lepsényi István gazdaságfejlesztésért és szabályozásért felelős államtitkár 
(Nemzetgazdasági Minisztérium) 

 Mosóczi László közlekedésért felelős helyettes államtitkár 
(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium) 
 

10.00-10.20 KÁVÉSZÜNET 

10.20-12.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AZ ENERGIA- ÉS A KÖZLEKEDÉSI SZEKTOR ÖSSZEKAPCSOLÓDÁSA: ÜZLETI MODELLEK A TÖLTÉSI 

INFRASTRUKTÚRA ÉS AZ E-MOBILITÁSI SZOLGÁLTATÁSOK TERÜLETÉN 
 
Moderátor: Felsmann Balázs társelnök (KTE) 
 

 
A panel résztvevői: 

 Alkér Zoltán infrastruktúra vezérigazgató-helyettes, NKM Nemzeti 
Közművek Zrt. 

 Jamniczky Zsolt igazgatósági tag, E.ON 

 Jászay Tamás ELMŰ-ÉMÁSZ képviselője 

 Ratatics Péter fogyasztói és ipari szolgáltatások operatív igazgató, MOL 

 Ugron Gáspár ügyvezető igazgató, e-mobi Kft. 

 Vándor Balázs kereskedelmi igazgató, MVM 
 

12.00-13.00 ÁLLÓFOGADÁSOS BÜFÉEBÉD 

13.00-14.45  
ÁLLAMI, ÖNKORMÁNYZATI ÉS TÁRSADALMI SZEREPVÁLLALÁS – PROGRAMOK, SZERVEZETEK, 
FEJLESZTÉSI IRÁNYOK 
 
Moderátor: Tóth János főtitkár (KTE) 
 
Előadók: 

 Nyul Zoltán stratégia és innováció igazgató (BKK) 

 Kenyeres László vezető partner (Faludi Wolf Theiss Ügyvédi Iroda) 

 Dávid Alíz ügyvezető (JÁK) 

 Huba Bence  főosztályvezető (Nemzetgazdasági Minisztérium) 

 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője 

 Szemerey Samu (Lechner Tudásközpont) 
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14.45-15.15 KÁVÉSZÜNET 

15.15-16:45 INNOVATÍV ÜZLETI LEHETŐSÉGEK AZ E-MOBILITÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN 
 
Moderátor: Vígh Zoltán közkapcsolati vezető (JÁK) 
Felkért előadók: 

 Szatmári István evopro Innovation Kft. szakértői csoportvezető: "Az evopro 
eredményei az e-mobilitási piacon: elektromos buszok és töltőrendszerek 
alkalmazásának gyakorlati tapasztalatai" 

 Pete Gábor IoT értékesítési vezető, Vodafone: "Infokommunikációs 
megoldások az e-mobilitási stratégiák szolgálatában." 

 Takács Árpád szakmai kommunikációs vezető, AImotive: "Az autonóm 
járműfejlesztések és az alternatív meghajtások kapcsolata: a lehetséges 
szinergiák" 

 Michaletzky Bálint ügyvezető, GreenGo: "Elektromos car-sharing 
Budapesten - a tervezés és az üzemeltetés eddigi tapasztalatai." 

 Kilián Zsolt mobilitási tanácsadó: "A könnyű elektromos járművek 
integrálása az e-mobilitási koncepciókba: hazai és uniós projektek 
tanulságai." 

16:45-17.00 KONFERENCIA LEZÁRÁSA 

 

A Szervező Bizottság a programváltoztatás jogát fenntartja! 

Részvételi díjak* 

Konferenciadíj (tartalmazza a büféebéd, kávészünetek és a 
konferenciaanyagok díját) 

15.000 Ft 

Kedvezményes díj (KTE és JÁK tagoknak)** 9.000 Ft 

 

*a részvételi díjak az ÁFA-t (27%) nem tartalmazzák. A részvételi díjról a szervezők számlát állítanak ki. Felhívjuk szíves 

figyelmüket, hogy a díjak részben adóköteles természetbeni juttatásokat (étkezés) is tartalmaznak. Ezek összege a számlán 

külön soron kerül feltüntetésre. A vonatkozó adójogszabályoknak való megfelelés a konferencia résztvevőinek felelőssége. 

** a kedvezményre vonatkozó jogosultságot a szervezők ellenőrzik. 

 

Jelentkezés a konferenciára 

Jelentkezését várjuk honlapunkon, a konferencia oldalán található online felületen, mely << ITT >> 

megtalálható. 

Kiállítók, Támogatók 

Kiállítók/Támogatók jelentkezését is várjuk konferenciánkra, így amennyiben bővebb információt 

kíván kapni a megjelenési lehetőségekről, kérjük vegye fel a kapcsolatot a KTE Titkárságán Szanku 

Kittivel (szanku.kitti@ktenet.hu, +36-1-353-2005). 

Szeretettel várjuk jelentkezését rendezvényünkre! 

 

A Szervező Bizottság 

 

http://www.ktenet.hu/esemenynaptar.php?view=detail&id=275
mailto:szanku.kitti@ktenet.hu

