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Kedves Szponzorunk! 

 

A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége 2018. november 6-7-én rendezi meg a XVIII. 

Távhőszolgáltatási Szakmai Napok című rendezvényét Egerben. A rendezvény fő témája a 

 

„A      újuló energiapolitika – Van új a nap alatt” 

A távhő szerepe hazánk új energiapolitikájában. 

 

 

A Konferenciával egyidőben, immár második alkalommal rendezzük meg a tavaly nagy sikert 

aratott TávHősök Viadalát, és ekkor ünnepeljük Szövetségünk megalakulásának 25. 

évfordulóját is. 
 

Terveink szerint a rendezvény nyitónapjának délelőttjén a megalakult új kormány energia-, 

távhő- és fenntarthatósági politikáját ismerhetik meg a résztvevők.  

 

A konferencia további részében a MaTáSzSz tagjai számára biztosítunk előadási lehetőséget. 

Az előadások keretében kiemelten a technológiai, a menedzsment vagy a marketing 

tárgykörét magába foglaló innovatív, jövőbe mutató, a távhőszektor szereplőinek piaci 

pozícióját erősítő megoldások bemutatását vagy a távhőszolgáltatókat érintő problémák 

megoldásai javaslatait várjuk.  
 

Az előadásokkal szemben támasztott elvárások  

 

Az előadás időtartama: maximum 20 perc. 

 

Az előadás formátuma: MS PowerPoint, Prezi vagy egyéb, Windows környezetben működő 

alkalmazás. 

 

Választható témakörök: technológiával, menedzsmenttel vagy marketinggel összefüggő 

innovációs, jövőbe mutató, kutatás-fejlesztési tevékenység és/vagy  azzal kapcsolatos 

tapasztalatok bemutatása, illetve a távhőszektort érintő kihívások, problémák újszerű 

megoldási lehetőségeinek bemutatása. 
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Előadó lehet:  

• MaTáSzSz távhőipari tagozati tag képviselője; 

• MaTáSzSz távhőipari tagozati tag képviselője és a MaTáSzSz rendes tagjának 

képviselője közösen. 

 

Elóadás címének és rövid összefoglalóját kérjük  az info@tavho.org e-mail címre küldje meg. 

Az e-mail tárgyában kérjük a következő feltüntetését: „CÉG – Előadás tartása a 2018. őszi 

konferencián”. 

 

Előadás címének és összefoglalójának elküldési határideje: 2018. szeptember 15.  

 

Előadás összefoglaló 

(max. 300 szó) 

 

 Elvárások 

Előadás címe Figyelemfelhívás a témára 
Előadó neve és beosztása  

Előzetes összefoglaló (kb. 50 szó) A prezentáció tárgyát képező megoldás 

születése hátterének és az előadás céljának 

bemutatása. 
Kifejtés (kb. 250 szó) A prezentáció tárgyának kifejtése – röviden 

bemutatva annak újdonság tartalmát és a 

távhőszolgáltatók számára előnyös 

tulajdonságokat. 

 

Üdvözlettel: 

MaTáSzSz Iroda 

 


