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„E-mobilitás másképpen”
konferencia és szakmai továbbképzés
2019. október 16-án,
az Automotive Hungary Kiállítás nyitónapján a HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpont „A” pavilonjában
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Jedlik Ányos Klaszterrel és további szervezetekkel
együttműködve
„E-mobilitás másképpen” mottóval ötödik alkalommal szervez konferenciát.
A korábbi konferenciákon megállapításra került, hogy az e-mobilitás jövőjét tekintve, hosszú távon
és rendszerben kell gondolkodni. Mint általában, az e-mobilitás esetében sincs egyetlen, mindent
megoldó módszer, de mindig törekedni kell a pillanatnyilag és a jövőbe tekintve is a legjobbra. A
fejlesztések során szem előtt kell tartani a környezetszennyezés, a fenntarthatóság, a kényelmi
szempontokat, a járművek esetében és az egyéb alkalmazások során nem kevésbé fontos az ár, azaz az
eladhatóság és természetesen az üzemeltetési költség.
A nemzetgazdasági szempontból a nemzeti jövedelem növelése érdekében különös érdekünk a
hazai fejlesztés és gyártás. Törekednünk kell arra, hogy ezen a területen is minél több versenyképes
termékekkel jelenhessünk meg a világpiacon. Ennek megvalósításában elsődleges és meghatározó
szerepe van az országos stratégiák, szakpolitikai intézkedések és cselekvési tervek, valamint a
jogszabályok alkotóinak. Általuk, kapnak szerepet tervező mérnökeink, s lesznek ösztönözve
innovatív ötleteik megvalósítására, eladható termékek és szolgáltatások fejlesztésére.
Az idei konferencián áttekintjük az akkumulátoros és tüzelőanyag cellás járművek jelenlegi
helyzetét a világon, elemezzük a hazai alkalmazási lehetőségeit, előnyeit és hátrányait, az
alkalmazásuk eddigi tapasztalatait, ösztönzőit és korlátait, a hazai kutatás fejlesztés irányait, gyártási
lehetőségeit.
Kerekasztal beszélgetés keretében áttekintjük és megvitatjuk az e-mobilitás helyét a hazai
közlekedés-, ipar- és környezetpolitikában, az új nemzeti energiastratégiában, különös figyelmet
fordítva annak feltárására, miképpen lehet integrálni a hazai mérnökök kreativitását a hazai gyártást a
nemzetközi fejlesztési és gyártási folyamatokba.
Különösen fontosnak tartjuk, hogy a kerekasztal beszélgetésen minél többen szóljanak hozzá
az elhangzott előadásokhoz, mondják el tapasztalatukat, véleményüket, megfogalmazzák
javaslataikat, s általuk hozzájáruljanak a nemzeti stratégiák, szakpolitikai intézkedések
jobbításához.
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