PROGRAM
1. NAP (2017. 09. 14.)
8:00 Regisztráció - reggeli networking

KEYNOTE ELŐADÁSOK
10:00 GINOP 3.1.1 - Mit tehetnek az IT vállalatok a munkaerőhiány enyhítéséért?
Major Gábor (IVSZ - főtitkár)
10:15 GINOP 1.1.3 - Az IT cégek tudása segíti a gyárak forradalmát - Az Ipar 4.0 is
informatika
Vityi Péter (IVSZ - alelnök)
10:30 A nagy digitális korszakváltás
Dr. Cséfalvay Zoltán (OECD - nagykövet, író)
10:50 Iparágak digitalizációja: omnibusiness, konzumerizáció és tények helyett hitre
alapozott befektetések
Müller Zsolt (KPMG - igazgató, kereskedelmi és fogyasztói piacok)

“TECHNOLÓGIA” BLOKK
11:15 Megvalósultak-e Asimov álmai? - Digitális transzformáció az 50 éves sci-fi
távlatából
Kömlődi Ferenc (jövőkutató, író)
11:35 Ipar 4.0 - Digitális transzformáció a gyárban
Tavaszi Tivadar (Knorr-Bremse - ügyvezető igazgató)
11:50 Okosgyár, okostermék, okosflotta - amikor az Ipar 4.0 és az IoT tényleg munkába
áll (panelbeszélgetés)
Jeránek Tamás ( Siemens - Digital Factory ágazati igazgató), Dömeny István (Eltec elnök), Vámosi Attila (Videoton, VT-Asyst - ügyvezető) - moderátor: Vityi Péter (IVSZ
- alelnök)
12:20 Blockchain adat integritás: az IoT-boom miatt szükség van komolyabb
adatbiztonsági rendszerekre
Mátéfi Gergely (Ericsson - rendszermérnök)
12:35 Világhírű problémamegoldók a big data és BI jövőjéről
Csillag Péter (Starschema - alapító, CTO)
12:50 Digitális transzformáció a motorháztető alatt - IT fejlesztések az üzleti innováció
mögött
Koczka Dániel (MKB), Csillag Péter (Starschema), Bende Richárd (T-Systems) moderátor: Tarsoly Balázs

13:20-14:20: EBÉDSZÜNET
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“EMBER” BLOKK
14:20 Az életünk is egy nagy projektmenedzsment kihívás
Pál Feri atya
15:00 Meddig emelkedhet még az informatikusok bére?
Rónai Dániel (IT recruitment tanácsadó)
15:15 A 6 legfontosabb vezetői képesség, ami egy digitálisan transzformált vállalatban
nélkülözhetetlen
Szelecki Zsolt (senior szervezetfejlesztési tanácsadó)
15:30 Hogyan viszonyulnak a hazai IT vállalatok az agilis módszertanokhoz?
Bodó Árpád Zsolt, Phd., (Sprint consulting - CEO)

“ÜZLETFEJLESZTÉS” BLOKK
15:45 Nagyvállalatok alkalmazkodóképessége: hogyan veheted rá az ügyfeledet, hogy
ne csak látszólag legyen digitális?
Kovach Anton (Shiwaforce - alapító, vezérigazgató)
16:00 Így alakítsd át a vállalatodat folyamatos innovációra képes "digital first"
gépezetté
Erik van Ommeren (Gartner - kutatási igazgató)
16:15 Elhibázott forrásbevonások a globális tech piacon - a sok pénz kevés az
exportsikerekhez
Bálint Viktor (BnL Growth - ügyvezető partner)
16:30 Segíthet-e az állami finanszírozás a nemzetközi piacszerzésben?
(panelbeszélgetés)
Dr. Hajnal Tamás (HIVentures), Frész Ferenc (Cyber Services), Váczi Dávid
(Budapest Bank), Maróy Ákos (Aero Glass), moderátor: Málnay Barnabás (EIT Digital,
Smartware.tech)

VACSORAVÁRÓ SZALON
17:00 Társadalmi- és makrogazdasági hatások a digitalizációban - kérdések robotadótól
az alapjövedelemig
Pogátsa Zoltán, Cséfalvay Zoltán, Both Vilmos, Vityi Péter
18:00 Rejtett szervezetek - a vállalati kapcsolatok és pletyka dinamikája
Szvetelszky Zsuzsa (MTA - kutató) - moderátor Szabó M. István (újságíró)
19:30 Vacsora és Gyurós-díjátadó gála az MVM Zrt. támogatásával

2. NAP (2017. 09. 15.)
IPAR 4.0 SZEKCIÓ
9:30 Ipar 4.0 - Hol van ebben az üzlet?
Vityi Péter (IVSZ - alelnök)
9:50 Iparpolitikai kihívások, finanszírozás és hazai megoldások
Pomázi Gyula (NGM – helyettes államtitkár)
10:10 Iparpolitikai kihívások, finanszírozás és hazai megoldások Q&A
Pomázi Gyula (NGM – helyettes államtitkár), Tordai Balázs (IVSZ)
10:25 Ipar 4.0 rendszerintegráció – Új kihívás?
Szabó Péter (S&T - ügyvezető igazgató)
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10:40 Új igények az IT-ban - milyen eszközpark szolgálja ki az Ipar 4.0-át?
Bóna Péter (Com-Forth - ügyvezető igazgató)
10:55 Milyen hálózatokat használjanak az IoT rendszerek? - Megoldások az LTE-től az
LPWAN-ig
Havasi Zoltán (MOHAnet - CEO)
11:10 KKV-ba születtem: generációs problémák hazai családi vállalkozásoknál
Kürti Tom (FBN-H)
11:25 Kutatás: Ipar 4.0 a termelési folyamatokon túl
dr. Nagy Judit, PhD (Corvinus Egyetem - egyetmi adjunktus)
11:40 Az IVSZ Ipar 4.0 Munkacsoport bejelentése
Major Gábor (IVSZ)

ADATGAZDASÁG SZEKCIÓ
9:30 Közadatvagyon hasznosítása - hogyan hasznosíthatja az adatokat a piac?
dr. Gál András Levente (DJP)
9:50 Digitalizáció, ügyféladatok és az új üzleti modellek
Kezdődy Attila (MKB - adatvagyon és CRM igazgató)
10:05 Rengeteg adatunk van és észre sem vesszük - hogyan lesz adatvezérelt egy
vállalat kis odafigyeléssel?
Szántó Péter (Springtab - alapító)
10:20 Adatvezérelt döntéshozatal: a vállalatok és városok nem használják ki a meglévő
adatvagyonukat
Dobó Mátyás (Endless - ügyvezető)
10:35 Mérés és értékelés: hogyan válik követhetővé minden emberi és fizikai erőforrás?
Gulyás Attila (IFUA - senior data scientist)
10:50 API-gazdaság, platform-üzleti modellek
Habencius István (Predictive.Ltd - CTO)
11:05 A GDPR hatásai az üzleti adatkezelési gyarkolatokra
dr. Tóásó Bálint (KPMG Legal - irodavezető ügyvéd)
11:05 A GDPR élesben: nem várt hatások és közvetett eredmények a bevezetés után
Boros Miklós (CMS - jogász)
11:20 Adatközpont nagyhatalom lehet-e Magyarország? - Miért érdemes
adatközpontot ide telepíteni?
Deliága Ákos (IVSZ)

MUNKAERŐ TRANSZFORMÁCIÓ SZEKCIÓ
9:30 Vállalati kultúra 4.0 - mitől félhet egy vezető egy digitális vállalatban?
Sári István (Context - alapító tulajdonos)
9:50 Mitől válik sikeressé egy innovátor / startup alapító?
Szabados Andrea (A-Coaching - HR fejlesztési tanácsadó)
10:10 Növekedésmenedzsment - Maximális teljesítmény gyorsan változó környezetben
Szirtes Hajnalka (IPS Services - tulajdonos, tanácsadó)
10:30 A mai középkorúak a kizsákmányolt generáció, de mire számíthatnak a
millenialok?
Steigervald Krisztián (Emocionális Marketing - tulajdonos)
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10:45 Kiszervezhető-e a cégépítés?
Martin Pejsa (Creative Dock - ügyvezető igazgató)
11:05 Apokalipszis – avagy mit kezdjünk a szakember elvándorlással az IT piacon?
Pulay Gellért (Human priority - alapító)
11:20 Szétszóródva - Magyar cég, Belgiumtól Pearl Harbourig tartó piacokkal, amerikai
ügyfelekkel?
Gaál Péter (Procom Group - ügyvezető igazgató)
11:35 Smart Liget - Életterek, munkahelyek és turisztikai terek a digitális korszakban
Petrik Máté (Liget Budapest - projektvezető)
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