
 
 

MEGHÍVÓ  
  

Az Emobility Forum 2017 szakmai konferenciára és kiállításra, amely az Európai Mobilitási Hét 

hivatalos rendezvényeként kerül megrendezésre a Bálnában, Budapesten.  

  

A magyar elektromobilitási szektor legjelentősebb szakmai rendezvénye idén elsősorban arra 

keresi a választ, hogy 

  

 mi az a preferált piaci modell, amelyben az egyes szereplők elképzelik jövőbeli 

működésüket,  

 milyen szabályozói keretrendszer és kedvezmények mentén kívánja az állam elősegíteni a 

piac fejlődését,  

 hogyan alakul Budapest okos város stratégiája és mely hazai és külföldi konkrét projektek 

vannak az előkészítés vagy megvalósítás szakaszában,  

 milyen lehetőségek állnak Budapest vagy más települések rendelkezésére az 

elektromobilitás széles körben való elterjesztésére,  

 és mindezek eredményeként hogyan válhat Magyarország az elektromobilitás terén a 

régió vezető országává.  

  

Tekintettel arra, hogy az elektromobilitást az iparfejlesztés kiemelt területévé nyilvánította a 

kormány és saját beruházást is elindított Zalaegerszegen, a konferencia résztvevői 

megismerkedhetnek azzal, hogy e területen milyen iparfejlesztési előrelépések, döntések, 

előkészítés alatt lévő zöld beruházások vagy egyéb innovációs projektek megvalósítása van 

napirenden. Tesztcentrum témakörében szó esik majd a fentiek mellett a kapcsolódó kutatás-

fejlesztési és felsőoktatási, szakképzési kérdésekről is.  

  

A rendezvény védnökei Varga Mihály gazdasági miniszter és Tarlós István Budapest 

főpolgármestere.  
  

Az állami és az önkormányzati szektor döntéshozói mellett a rendezvényen jelen lesznek a piac 

hazai és nemzetközi magas rangú vezetői, véleményvezérei, piaci vizionáriusai is.  

  

A két napos konferencián lehetőség nyílik a piac jövőjének megismerésére és aktív alakítására, 

a meghatározó kérdésekben vélemény-nyilvánításra, valamint a hazai és nemzetközi szakmai 

kapcsolatok építésére, bővítésére és kormányzati szereplőkkel találkozásra.  

  
 

  



Program  
  

2017. szeptember 19.  
  

13:00 - 13:30   Regisztráció 

13:30 - 13:45 
  

Megnyitó 

Ungár János, a Magyar Elektromobilitás Szövetség elnöke 

13:45 - 14:15 
  

Köszöntő 

Varga Mihály, gazdasági miniszter 

14:15 - 14:30 
  

Vitaindító előadás a globális piaci szereplő szemszögéből 

Dale A. Martin, CEO, SIEMENS Hungary 

14:30 - 15:00 

  

Vitaindító előadás az európai szabályozó szemszögéből 

Claire Depré, az Európai Bizottság Fenntartható és Intelligens Közlekedéssel foglalkozó 

részlegének vezetője  

15:00 - 15:30   Kávészünet 

15:30 - 17:00 

  

Plenáris ülés – Kormányzati kerekasztal 

Dr. Aradszki András, energiaügyért felelős államtitkár, Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Homolya Róbert, közlekedéspolitikáért felelős államtitkár, Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium 

Jaminiczky Zsolt, igazgatósági tag, E.ON Hungária Zrt. 

Lepsényi István, gazdaságfejlesztésért és -szabályozásért felelős államtitkár, 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Ratatics Péter, operatív igazgató, MOL csoport Fogyasztói és Ipari Szolgáltatások 

Dr. Marie-Theres Theill, CEO, ELMŰ 

Dr. Ugron Gáspár, ügyvezető igazgató, e-mobi 

Vándor Balázs, kereskedelmi igazgató, MVM csoport 

17:00 - 17:30   Záró előadás: Gareth Dunsmore, emobilitás igazgató, NISSAN Europe 

17:30 - 19:30   Fogadás 
 

  

2017. szeptember 20.  
  

8:30 - 9:00   Regisztráció 

9:00 - 9:30 
  

Vitaindító előadás 

Szeneczey Balázs, városfejlesztésért felelős főpolgármester-helyettes, Budapest 

09:30 - 10:00 

  

Vitaindító előadás 

dr. Palkovics László, felsőoktatásért felelős államtitkár, Emberi Erőforrások 

Minisztériuma 

10:00 - 10:30   Kávészünet 

10:30 - 12:00 

  

Workshopok: 

Városi fenntartható mobilitás, SMART City és SMART kerület 

Járműipari innovációk 

Az infrastruktúra jövője  

12:30 - 13:30   Ebéd 

13:30 - 15:00 

  

Plenáris ülés 

Flotta és működtetés 

Az egyedülálló, magyar vállalatok körében végzett attitűd kutatás eredményeinek 

ismertetése, amelyet először a konferencia résztvevői hallgatnak meg, majd kerekasztal 

beszélgetés a kutatás főbb megállapításai nyomán. 

15:00 - 15:30   Konklúziók, zárszó 
 

  

  

 

  

  

További részletek és információk: www.emobilityforum.hu  

 

http://www.emobilityforum.hu/
http://emobilityforum2017.ticketwave.hu/hu/24YNP

