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SAJTÓKÖZLEMÉNY
Megalakult a Magyar Energetikai Társaság Interdiszciplináris Tagozata.
A Tagozat egy újfajta, dinamikus, progresszív és komplex szemléletmód
meghonosítására tesz lendületes kísérletet az energetika területén. A Tagozat célja
a villamos energia, földgáz, távhő iparágak és az energetikához kapcsolódó
területek és tudományágak szabályozási, műszaki, közgazdaságtani és egyéb
kérdéseinek, iparági jelenségeinek komplex, interdiszciplináris megközelítése és
feldolgozása, a Magyar Energetikai Társaság ("MET") különböző szak- és
tudományterületekről érkezett, lelkes, elhivatott és saját szakmájukban már
sikeres szakembereinek összefogása és ezen összefogás, illetve folyamatos
tevékenység szakmai-szervezeti keretének megteremtése, illetve biztosítása. A
Tagozat a MET munkáját támogatva, annak önálló szervezeti egységeként
interdiszciplináris
szakmai-tudományos
elemzéseket
készít,
több
szempontrendszer szerint megvizsgált javaslatokat, állásfoglalásokat dolgoz ki,
közreműködik a hazai és nemzetközi iparági környezet és megoldások
fejlesztésében, alternatív megoldások készítésében és elemzésében, részt vesz az
iparági szakmai párbeszédben. A Tagozat a több tudományterület egyesítéséből
származó előnyt kihasználva törekszik az átfogó, modern, a kölcsönhatásokat is
megvilágító progresszív szemléletmód kialakítására és következetes képviseletére
a szakmaiság és elhivatottság legmagasabb szintű szem előtt tartásával mind a
piaci, mind az állami, mind a tudományos szereplők, döntéshozók és más szakmai
fórumok felé, a MET mindenkori célkitűzéseivel összhangban.
A Tagozat a kizárólag szakmai elismerésen alapuló, saját jogon való és a
közérdeket szolgáló szakmai-iparági megjelenésre és következetes álláspont
kialakítására törekszik különösen az ellátás-biztonság, a fenntarthatóság és
versenyképesség, az optimális szabályozás kialakítása és támogatása, az innováció
elősegítése, a kontrollálhatóság területén mind az aktuális, mind a koncepcionális
(hosszú távú) kérdések körében. Kiemelt célunk az állami-piaci szabályozási
határok és kérdések, továbbá az atomenergia, a megújulók, a befektetői bizalom és
a közérdek, továbbá az EU-s és hazai szabályozások, gazdasági trendek, és
célkitűzések ütközésével összefüggő kérdések precíz, komplex megközelítése és
kezelésük elősegítése.
A Tagozat a fenti célkitűzéseinek megvalósítása érdekében előadásokat és
kerekasztal-beszélgetéseket szervez, közleményeket, állásfoglalásokat és
sajtóhíreket ad ki, tudományos értekezéseket, jogszabály-tervezeteket, szakmaiiparági sztenderdeket, modelleket és javaslatokat készít, és a mindenkori iparági
párbeszéd kialakítására és fenntartására törekszik az iparág valamennyi
szereplőjével, illetve érintettjével.
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A Tagozat vár minden érdeklődőt, illetve az iparág jövője, fejlődése, továbbá az
iparágnak a nemzetgazdaságba és az összekapcsolt energetikai terekbe
illeszkedése iránt elhivatottságot érző mérnököt, közgazdászt, jogászt és más
szakembert.

1094, Budapest, Ferenc körút 23. Tel./fax:1/201-7937 e-mail: met@emet.t-online.hu

