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TERVEZETT PROGRAM 
 

1. NAP: 2021. ÁPRILIS 15. CSÜTÖRTÖK 
 

PLENÁRIS ÜLÉS – NYILVÁNOS PROJEKTNYITÓ ESEMÉNY 
 

1300  - 1400 REGISZTRÁCIÓ (helyszínen vagy online bejelentkezés), SAJTÓKONFERENCIA 

 

1400 - 1410 KÖSZÖNTÉS 

Balla Mihály, országgyűlési képviselő, Nógrád megye 2. választókerület 

Skuczi Nándor, elnök, Nógrád Megyei Önkormányzat 

Tunkel Tamás, polgármester, Legénd 

 

1410 - 1600 PLENÁRIS ÜLÉS (magyar és angol nyelvű előadások) 

1410 – 1420  A Smart Communities 2.0 projekt bemutatása 

     Dr. Józsa Viktória, Interindustria Tudásközpont Alapítvány 

1420 -1440 Digitális Falu Program és egyéb lehetőségek okos települések számára 2021-2027 között 

    Balla Attila, Vállalkozásfejlesztési ügyvezető-helyettes, Digitális Jólét Program 

1440 – 1500 Nógrád Megye Területfejlesztési Koncepciója 2021-2027 

                                   Lőrincz Gyula, Területfejlesztési és Területrendezési Osztály, Nógrád Megyei Önkormányzat 

1500 – 1520 Smart Living and Services in Rural Areas 

                                  Prof. Oto Hudec, Faculty of Economics, Technical University of Kosice 

1520 – 1540 Conclusions from Data driven Cities to Indicators of Smartness in Villages 

  Dr. Jakobi Ákos, Eötvös Loránd Tudományegyetem TTK, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest 

1540 – 1600 KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK 

 

  1600 – 1630  KÁVÉSZÜNET 

 

TEMATIKUS MUNKACSOPORTOK  
 

1600  - 1630 REGISZTRÁCIÓ (helyszínen vagy online bejelentkezés) 

1630  - 1800 WORKING GROUP 1: Infokommunikációs technológia okos falvak számára (angolul) 

1630  - 1800 WORKING GROUP 2: Okos közlekedés a vidéki térségekben (angolul) 

 

  1830  - 2000 VACSORA, ISMERKEDÉS 
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2. NAP: 2021. ÁPRILIS 16. PÉNTEK 

 

TEMATIKUS SZEKCIÓÜLÉSEK 
 

  930  - 1000 Regisztráció (helyszínen vagy online bejelentkezés) 

1000  - 1200 A konferencián magyar és angol nyelvű tematikus szekcióülések lesznek, amelyek végleges számát 

és nyelvét, valamint pontos tematikáját a beérkező jelentkezések alapján véglegesítjük. 

Tervezett témakörök, amelyekben a jelentkezéseket várjuk:  
 

- Változó célok és új eszközök a vidéki térségek/települések fejlesztésében 

- "Okos" (smart) megoldások, jó gyakorlatok a vidéki falvakban és városokban 

- "Okos" (smart) helyi közösségek, helyi társadalom 

- Új technikai lehetőségek, új megoldások az önkormányzati feladatellátásban és a helyi 

szolgáltatásokban 

- Új eszközök a helyi gazdaság fejlesztésében (a mezőgazdaságtól a turizmusig) 

- Innovációk a környezet, energetika, fenntartható vidéki gazdaság terén 

- Kihívások és megoldások a (vidéki térségek) közlekedésében, smart megoldások a mobilitásban 

- Régi és új lehetőségek a határon átnyúló kapcsolatokban 

 
1200  - 1230 ÖSSZEFOGLALÁS - ZÁRSZÓ 

 

 

   1230  - 1330 EBÉD 

 

 

 

 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:  

www.smartcommunities.eu 

 

  

http://www.smartcommunities.eu/
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3. OKOS KÖZÖSSÉGEK AKADÉMIA 
Legénd, 2021. április 15 – 16. 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Várjuk kutatók, gyakorlati szakemberek (helyi döntéshozók, településvezetők, a témában érintett vállalkozók 

stb.) jelentkezését előadónak és minden érdeklődőt hallgatónak! 

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezés minden szakmai programra érvényes. 

Jelentkezési határidő: 2021. március 26. 

A kitöltött lapot kérjük, küldje el e-mail-ben az alábbi címre: info@interindustria.hu 

 
Név: _______________________________________________________________________________ 
 
Beosztás (pl. ügyvezető, polgármester, PhD.-hallgató, docens): _______________________________ 
 
Intézmény neve és címe: ______________________________________________________________ 
 
E-mail cím: _________________________________________________________________________ 
 

 
 

Részvétel formája (kérjük, húzza alá a megfelelőt!):         

online  személyes   később dől el 

(A konferenciát online részvétellel tervezzük, de amennyiben a külső körülmények lehetővé teszik a személyes megjelenést, 

arról később tájékoztatjuk Önöket.) 

 

Részvétel módja (kérjük, húzza alá a megfelelőt!): 

 

csak hallgatóság előadás is (prezentációval)         előadás is (prezentációval és tanulmányt is leadok) 
 

Milyen nyelvű szekcióban venne részt hallgatóságként? (húzza alá a megfelelőt!):  

 

magyar  angol  bármelyik 
 

Milyen nyelvű szekcióban venne részt előadóként? (húzza alá a megfelelőt!): 
 

magyar  angol  bármelyik  
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Előadás címe és absztraktja (kérjük, írja le magyarul vagy angolul 3-4 mondatban, hogy miről tartana előadást): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Előadás: Az előadásokat, egyéb szakmai dokumentumokat online kötetben jelentetjük meg, igény szerint. Az anyagokat 

email-ben kérjük elküldeni! Leadás határideje: 2021. április 19. hétfő. Email cím: szpkact@caesar.elte.hu (Szabó Pál, ELTE). 

 

Tanulmány: Ha fentieken túl tanulmányt is lead, azok egy ISBN számmal ellátott kötetben jelennek meg, amely online is 

elérhető lesz. 5-15 oldalas tanulmányokat várunk angol nyelven. A technikai részleteket a tanulmányt írni kívánók számára 

külön levélben küldjük el. A tanulmányokat email-ben kérjük elküldeni! Leadás határideje: 2021. május 10. hétfő. Email 

cím: szpkact@caesar.elte.hu (Szabó Pál, ELTE). 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT A RENDEZVÉNYEN TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓHOZ 

 

Hozzájárulok, hogy a Smart Communities 2.0 projekt (SKHU/1902/4.1/027) konzorciuma által szervezett Okos lehetőségek 

a vidéki közösségek számára 2021-2027 között c. rendezvényen az Interindustria Tudásközpont Alapítvány, mint adatkezelő 

személyes adataimat kezelje az alábbi tájékoztatóban foglaltak szerint: 

 

adatkezelés célja: a rendezvényen való részvételi szándék előzetes jelzése, a rendezvényen megjelenő személy 

beazonosítása, valamint a jelentkezővel való kapcsolattartás. 

kezelt adatok köre: a jelentkező neve, a képviselt intézmény neve, jelentkező beosztása, e-mail címe. 

adatkezelés jogalapja: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE1 

adatok továbbadása: az adatkezelő az érintettek adatait a továbbíthatja a projektet ellenőrző szervezeteknek (Külgazdasági 

és Külügyminisztérium, Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft., Szlovák Köztársaság Befektetési, Régiófejlesztési és 

Informatizációért Felelős Minisztériuma - Határon Átnyúló Együttműködési Programok szekciója). 

adattárolás határideje: a cél megvalósulásáig, azaz a rendezvény lebonyolítását követően azonnal. 

adattárolás módja: elektronikus. 

az érintettnek joga van az adatok egy példányához (az adatokhoz való hozzáférés joga), valamint tájékoztatás egyéb 

adatvédelmi alapvető jogokról (a jogok teljes listája2). 

Az adatok nem kerülnek továbbításra az EU-n kívülre. 

 

Tudomásul veszem az alábbiakat: 

Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a 

jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő 

feltüntetett elérhetőségein: 

 

NÉV: Interindustria Tudásközpont Alapítvány 

E-MAIL CÍM: info@interindustria.hu 

TELEFONSZÁM: +36 20 940-5150 

 

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: 

 

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság 

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. 

Honlap: http://www.naih.hu 

 

A fenti tájékoztatást tudomásul veszem és az adatkezeléshez hozzájárulok. 

 

 

  

 
1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT#d1e40-1-1  
2 https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_hu  
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=LT#d1e40-1-1
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens/my-rights_hu

