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MaTáSzSz Online Akadémia 
Előadói összefoglaló és követelmény 

 
A III. szeminárium alapvetően mérnököknek, műszaki „szellemieknek” szánt előadássorozat. 
 
 
Az előadással kapcsolatos követelmények:  

● Műszaki újdonságokat és aktualitásokat bemutató szakmai előadás legyen (ne 
PR/marketing). Az előadó törekedjen a tárgyilagosságra, előnyök és hátrányok 
egyidejű bemutatására. 

● Kerülendő a hosszú cégbemutató, illetve termékjellemzőket bemutató anyagok 
ismertetése. (Van lehetőség termék ismertetésre, ha az adott témánál elengedhetetlen 
a cégspecifkus anyag ismertetése) 

● Tartalmazzon országos, esetleg európai kitekintést is. (Ahol ez releváns). 
● Lehetőség szerint vonja be a résztvevőket az előadásba, legyen interaktív. Van 

lehetőség szóban és írásban is kérdések feltételére, illetve létre lehet hozni előadás 
közben szavazást (eldöntendő kérdés, vagy rövid válaszokat is akár)). 

● Ismeretek bemutatása során a konkrét távhő technológiai kapcsolódásokra, távhős 
vonatkozásokra koncentráljon. 

● Az előadás maximum 35 perces lehet (az esetlegesen felmerülő kérdéseket 
leszámítva). 

● Az előadások során felvétel készül, mely az előadás után nyilvánosságra hozható. 
● Az előadás kötelező eleme a MaTáSzSz e-learning képzés logója. 
● Az előadást és a tájékoztató anyagokat a MaTáSzSz e-learning képzés sablonjába kell 

elkészíteni.  
 
 
Az előadónak: 

● Az előadás pontos címét, előadóját, rövid tartalmát (3-5 sorban) és az előadó rövid 
bemutatkozását (fényképpel együtt) kérem küldje meg szerkeszthető formában az 
info@tavho.org címre 2020. szeptember 14-ig. Ezeket az információkat feltüntetjük a 
MaTáSzSz honlapján. 

● Az előadás rövid témavázlatát el kell küldeni 2020. szeptember 14-éig a 
nagy.edit@tavho.org címre, hogy a kijelölt Műszaki Bizottsági tag javaslatokat 
tehessen az előadás elkészítéséhez. 

● Az előadását (pptx formátumban) el kell küldenie a nagy.edit@tavho.org címre az 
előadása előtt 4 héttel, amit a Műszaki Bizottság véleménye alapján lehetősége van az 
előadás előtt javítani. 

● Segítő tananyagot lehet készítenie, melyet (doc(x) formátumban) szükséges 
megküldeni a nagy.edit@tavho.org címre az előadás időpontja előtt 4 héttel. Az anyag 
tartalmát a Műszaki Bizottság véleménye alapján lehetősége van az előadás előtt 
javítani. 
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● 5 tesztkérdést össze kell állítania az előadással kapcsolatban és (3 válaszlehetőséggel 
és a helyes válasz megjelölésével) el kell küldenie a nagy.edit@tavho.org címre az 
előadása előtt 4 héttel, amit a Műszaki Bizottság véleménye alapján lehetősége van az 
előadás előtt javítani. 

● Kérem, amennyiben nem tudja vállalni, hogy letölti az előadás megtartásához 
szükséges programot és a MaTáSzSz irodájában szeretné megtartani az előadást, 
kérem jelezze a nagy.edit@tavho.org címen. 

● Kérjük küldjék el a cégük logóját jó minőségben, hogy az adott előadásnál fel tudjuk 
tüntetni. 

● A rendszer gyakorlására próbaalkalmat tartunk, kérjük ezen lehetőség szerint vegyen 
részt.  

● A felhasználói segédletet a http://tavho.org/e-learning oldalon találja.  
● A pontos programnaptárt a honlapunkon lesz megtalálható szeptember végén. 

http://tavho.org/e-learning  
● Az előadóknak célszerű jó minőségű hangszórót és mikrofont használniuk és 

lehetőség szerint webkamerát. 
 

 
 

 


