
A konferenciA kiemelt témái
 Az elektronikus ügyintézés tapasztalatai  E-azonosítás/e-aláírás/ 

e-személyi  E-dokumentum tárolás, dokumentumkezelés és elektronizálás  
 ASP projektek – eredmények, tapasztalatok  Szabályozott és Központi 

Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatások  Új kormányhatározat  
az egységes fejlesztői környezet kialakításáról  E-közmű a gyakorlatban  

 Mobilalkalmazások a helyi közigazgatásban

e-közigAzgAtás
budapest, 2018. március 6.

konferencia

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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850  Az iiR MAgyARoRszág és A 
nAp elnökének  
köszöntője

900  Az elektRonikus  
ügyintézés tApAsztAlAtAi
	Előzmények, felkészülés
 E-ügyintézés főbb elemei
 Bevezetett alkalmazások
 Gyakorlati tapasztalatok
Előadó: dr. dávid róbert, Főosztályvezető, 

Belügyminisztérium, E-közigazgatási Főosztály

940  A töRvény Alfejezete – 
e-Azonosítás/e-AláíRás/ 
e-szeMélyi
	Hogy áll ez a fejezet a törvényen belül?
 Hiteles elektronikus dokumentumok – kihívások, 

akadályok
 Mit jelent a közigazgatási gyakorlatban az EIDAS 

rendelet?
 Az e-személyi útja – hogyan változott, hogyan 

fejlődött?
 Mely applikációk, eredmények mutathatók fel?

1020  e-dokuMentuM  
táRolás, dokuMentuMkezelés  
és elektRonizálás
	Mennyire sikeres és hatékony a konvertálás pa-

píralapúból elektronikus formátumba?
 Milyen megoldások léteznek?
 Hogyan zajlik az elektronizálás folyamata?

 Milyen módon könnyíthető meg a hivatalok mun-
kája?

 Hogyan biztosítható a teljes adatvédelem az 
elektronizálás során?

 Milyen várható fejlesztéseket rejt a jövő?

1100  kávészünet

1130  2018. jAnuáR 1-től  
3000 önkoRMányzAt  
hAsználjA Az önkoRMányzAti 
Asp szolgáltAtásAit –  
eRedMények, tApAsztAlAtok
Előadók: Krucsó balázs,  Projektvezető, 

Magyar Államkincstár

dr. rupp zoltán, Projektigazgató, NISZ

1230  ebédszünet

1330  szAbályozott és  
központi elektRonikus  
ügyintézési szolgáltAtások
	Az E-ügyintézési tv. alapelvei
 A SZEÜSZ/KEÜSZ-ről általánosságban
 A kötelezően igénybe veendő KEÜSZ-ök rövid 

bemutatása
 Az opcionálisan igénybe vehető SZEÜSZ/KEÜSZ-

ök rövid bemutatása
 Az EÜF (Elektronikus Ügyintézési Felület) fel-

adatai, szankcionálási rendszere és koordináló 
szerepe

Előadó: dr. balogh eniKő, Főosztályvezető, 

Belügyminisztérium, Informatikai Helyettes 

Államtitkárság, Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti 

Főosztály

E-közigazgatás Konferencia

A rendezvény szólni kíván  
a központi és helyi közigazgatási intézmények

informatikai vezetőihez irodavezetőihez szervezeti és stratégiai  
vezetőihez projektvezetőihez főtanácsosaihoz és tanácsosaihoz  
polgármestereihez és alpolgármestereihez jegyzőihez és aljegyzőihez  

hivatalvezetőihez osztályvezetőihez jogi vezetőihez valamint mindazon 
funkcionális vezetőkhöz, akik részt vesznek a közigazgatási folyamatokban
Rendezvényünkre örömmel várjuk azon informatikai és szoftverfejlesztési  

szolgáltató vállalatok szakértőit is, akik a közszféra számára állítanak elő termékeket  
és szolgáltatásokat.
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ás1410  Új koRMányhAtáRozAt  
Az egységes fejlesztői  
köRnyezet kiAlAkításáRól
	Hogyan hozható létre egy teljesen egységes fej-

lesztői környezet?
 Milyen IT háttér szükséges a megvalósításhoz?
 Ez az egységes rendszer kötelezően alkalmazandó 

az állam számára fejlesztő cégeknek – vannak 
kivételek?

 Az építőköveket elraktározni képes rendszernek 
köszönhetően nem szükséges a későbbiek során 
a 0-ról indítani a fejlesztéseket – ezen felül pedig 
az eredményeket és tapasztalatokat is tudnák tá-
rolni, és ez által felhasználni a fejlesztők – milyen 
további előnyei vannak az egységesítésnek?

 Milyen akadályokat, nehézségeket állít a fejlesztők 
elé a rendszer kialakítása?

 Össze lehet-e fogni a szakrendszereket is ily 
módon?

 Milyen szoftverfejlesztési megoldásokat lehet/
kell alkalmazni ennek a folyamatnak a során?

1450  kávészünet

1510  e-közMű A gyAkoRlAtbAn
	Az e-közmű elindulása
 Kezdeti nehézségek
 Sikerrel vett akadályok
 Jövőkép
Előadó: gyertyánági andrás, E-közmű 

projektvezető, Lechner Nonprofit Kft.

1550  MobilAlkAlMAzások  
lehetőségei A helyi  
közigAzgAtásbAn
	Miért pont mobil – kell-e nekünk mobilapp?
 A mindennapi munka megkönnyíthető-e appli-

kációk segítségével?
 Milyen alkalmazások fejleszthetők az önkormány-

zatok számára? És milyet érdemes? – nemzetközi 
és hazai példák

 A fejlesztések lehetőségei, kihívásai – rendelke-
zésre áll-e a megfelelő környezet az alkalmazás-
fejlesztéshez?

 A technológiai háttér szerepe a kialakításban
 Fejlesztésekkel járó folyamatmenedzsment 
 és közigazgatási controlling feladatok
Előadó: Kovács tamás, Irodavezető-helyettes, 

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri 

Hivatal, Közigazgatás-Fejlesztési és Szervezési Iroda

1630  a konferencia vége

SMART 2018
Okos mérés, okos hálózatok, okos otthonok, okos városok…  

a technológia folyamatosan fejlődik, egyre fontosabbá válnak az ezirányú 
 fejlesztések, újabb és újabb projektek indulnak itthon is.

Márciusi szakfóruMunkon Megtudhatja, hogy Melyik vállalat hol tart Most, Milyen  
projekteket indított el és sikereket tudhat Maga Mögött, Milyen tapasztalataik születtek, 
továbbá hogy Merre tartanak, Milyen terveik vannak a jövőre vonatkozóan.
	az iot szerepe az okos mérés evolúciójában
 koM mintaprojekt tapasztalatai
 villamosenergia tárolók helyzete, jövőbeni szerepe, szabályozói kihívások
 közcélú energiatároló telepítés tapasztalatai és az e.on smart projektjei
 a közcélú hálózatok feszültségtartási és feszültség szabályozási lehetőségeinek elemzése
 okos hálózat, tudatos adatvédelem; a gdpr szépségei és kihívásai
 smart home
 smart city esettanulmányok

budapest  
2018. Március 27.

 március 6. , kedd

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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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 szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN Még kéRdésE?
Ügyfélszolgálat Ludman-Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció és szponzoráció Váczi Péter +36 70 419 8629

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

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.

1. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a RészVétElt ENgEdélyEzŐ/ElRENdElŐ szEMély
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

adMINIsztRatíV kaPCsOlattaRtÓ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

HElyEttEsítŐ szEMély3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

szÁMlÁzÁsI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

E-közigazgatás Konferencia 
Budapest, március 6.

CS8001

RéSzvétEli díj 2018. jAnuáR 19-ig KEdvEzMény 2018. jAnuáR 20-tól

közigAzgAtási intézmények számárA 79 000,- 20 000,- 99 000,-

szolgáltAtó vállAlAtok számárA 149 000,- 20 000,- 169 000,-

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  marketing@iir-hungary.hu

jelentkezés elküldése

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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