MAGYAR ENERGETIKAI TÁRSASÁG
Kárpát-medencei Magyar Energetikai Szakemberek XIX. Szimpóziuma
MESZ 2015.
Értesítés - Meghívó
(1) Időpont:
(2) Helyszín:

2015. szept. 24. Csütörtök 9:00 – 18:00
1028 Budapest, II. ker. (Pesthidegkút), Templom u. 2-10.,
Klebelsberg Kultúrkúria.

(3) Szervező:
(4) Társszervező:

MET
ETE, MEE, MMK, Rákóczi Szövetség, EMT (Kolozsvár)

(5) Maga a szimpózium díjmentes. Korlát csak az előadóterem befogadóképessége, ezért kérjük az
időben történő jelentkezést.
(6) Hazai résztvevők: MET, ETE, MEE; létszám: kb. 80 fő, ebből szándékunk szerint 15-20 fiatal.
(7) Alapelvek, célok:
 Kárpát-medencei magyar energetikai szakemberek találkozójának hagyományos fóruma
(mérnökök, közgazdászok, jogászok, vállalkozók, stb. …)
 Információcsere, kapcsolatépítési lehetőségek biztosítása
 Szakmai és üzleti hálózat építése
 Közös EU finanszírozási lehetőségek keresése
 Határokon átnyúló vállalkozások kiépítésének ösztönzése
 A regionalitás erősítése
 Fiatalok bekapcsolása
(8) A szimpózium témacsoportjai:
A) Regionális energiastratégiai kérdések (EU-folyamatok, gáz, villany, vízenergia,
energiakereskedelem, stb.)
B) Megújuló-energia hasznosítási kérdések (szabályozási környezet, gyártás, elterjesztés,
export-import, stb.)
C) Energiahatékonysági törvény
D) Helyi energiaellátás: vállalkozások, önkormányzatok, pályázatok, közös üzleti lehetőségek
E) Új technológiák, innováció (K+F+I újdonságai, oktatási és szaknyelvi kérdések) korunkban
F) Új technológiák, innováció (K+F+I újdonságai, oktatási és szaknyelvi kérdések) a múltból
historikusan

A szimpózium programtervezete




8:30 – 8:55:
Regisztráció
9:00 – 12:30: Plenáris konferencia
12:30 – 13:30: Büfé és kapcsolatépítés
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13:30 – 17:00: Csoportos témafeldolgozás
17:00 – 17:15: Összefoglaló
17:30 – 18:30: Máriaremetei Szent Korona Domb meglátogatása (az otthonról hozott,
összetartozást jelképező maréknyi föld elhelyezésével)

Jelentkezés: 2015. szeptember 4-ig kérjük a jelentkezést. Amennyiben előadást tart a résztvevő, az
előadás címét, témáját is kérjük 2015. augusztus 7-ig megadni. Az előadások hossza 20 perc lehet,
Power Point vetítési lehetőséggel.
Jelentkezés címe: MET Titkárság, 1094 Budapest, Ferenc krt. 23. II. em. t: +36-1-201-7937
met@emet.t-online.hu
A MET Szervező Bizottsága:
Váncza József – főszervező
Dr. Korényi Zoltán
Zarándy Pál

vanczajozsef34@t-online.hu T: +36-20-208-7282

A Magyar Energetikai Társaság (MET) immár tizenkilencedszer rendezi meg a Kárpát-medencei
Magyar Energetikai Szakemberek Szimpóziumát.
Szeretnénk számba venni az EU által is preferált regionális együttműködési lehetőségeket, elemezni a
megújuló energia bevezetésének hozzáadott érték szempontú vonatkozásait, bátorítani a határokon
átnyúló vállalkozások közötti szakmai és üzleti együttműködést, áttekinteni az új technológiák
bevezetésének lehetőségeit és fokozottan bevonni a jövő utánpótlását jelentő ifjúságot.
A rendezvény színhelye Budapest II. kerületének részét képező Pesthidegkút, ahol mind hivatalosan,
mind a civil szférában nagy hangsúlyt fektetnek a kárpát-medencei magyarság együttműködésére. Itt
található az egykori zseniális kultuszminiszter, Klebelsberg Kuno kastélya, amely felújítása után, a
tervek szerint a Magyarság Háza módszertani központjává válik. A szimpózium a kastély melletti,
2005-ben megnyílt, Klebelsberg Kultúrkúriában (honlapja: http://www.kulturkuria.hu/ ) kerül
megrendezésre.
A közeli Máriaremetei Kegytemplom kertjében található a tizenkét esztendeje létrehozott Szent
Korona Domb, amely az eddig mintegy ezer kárpát-medencei helységből hozott maréknyi földadagok
hozzáadásával a magyarság összetartozását hirdeti. Szeretnénk kérni a résztvevőket, hozzanak
magukkal otthonról egy-egy marék földet, amelyet az összetartozás jelképeként együtt helyezünk el a
Dombon.
Az idei szimpóziumunkat – a tavalyihoz hasonlóan – egyben a MET népszerű Energia Műhely
sorozatának XIV. rendezvényeként is hirdetjük.
Korábbi szimpózium anyaga és fényképei a MET honlapján megtekinthetők:
http://www.e-met.hu/index.php?action=show&id=3475
http://www.e-met.hu/index.php?action=show&id=3479
Tisztelettel:
MET Elnökség
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