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„Az innováció az emberek között történik. Minél jobban bevonódnak emberek a különböző témákba, 

minél nyitottabbak a különböző szintek egymásra, annál gyakoribb a szikra, és annál jobb innováció 

születik. Nem kell mást tenni, mint kitárni a kapukat, és teret adni az embereknek.” 

(Chris Anderson) 

 

 

Tisztelt Vendégeink! 

Kedves Munkatársak! 

 

Az innováció korunk egyik legmeghatározóbb fogalma, olyannyira, hogy nap, mint nap találkozhatunk 

magával a szóval, és mintha minden azt üzenné: Újíts, újulj meg, különben lemaradsz. És bár nem lehet, 

és nem is szükséges mindig és minden területen folyamatosan az újat keresni, előbb-utóbb minden 

szektor, szervezet, cég életében eljön az idő, amikor megkerülhetetlenné válik. Az innováció azonban 

nem szükséges rossz, sokkal inkább egy új, jobb időszakot alapoz meg.  

 

Az innováció magában hordozza a kreativitást, a nyitottságot, a fejlődést és a megújulást. Ehhez 

azonban – mint ahogyan az életben minden sikeres dologhoz – összekapcsolódásra van szükség. Arra, 

hogy szervezeti és egyéni szinten is együttműködjünk, teret adjunk egymásnak, és merjünk nyitottak 

lenni az újra, a változásra, a másikra. Őszi konferenciánk mottója is erre bíztat.  

 

A távhőszektor készen áll a megújulásra, ezért a 17. alkalommal megrendezett Távhőszolgáltatási 

Szakmai Napok témája az innováció, amely nemcsak szervezeti szinten hat, nemcsak egy-egy 

terméket, vagy folyamatot jelent, hanem a szektor egészére ható gyökeres változást. 

 

A konferencia időpontja: 2017. november 14-15. 

Helyszín: AQUAWORLD Resort Budapest**** Hotel és Élményfürdő (1044 Budapest, Íves út 16.) 

 

Az őszi konferencián belül egy merőben új, nagyszabású szakmai rendezvényt kívánunk 

megvalósítani. Ez a TávHősök Viadala, vagyis az I. Távfűtésszerelő verseny, amelynek célja a 

hagyományos szakmai értékeink megőrzése mellett a legjobb gyakorlatok elterjesztése, a szakma 

késztetése arra, hogy valódi összefogások által fejlődjön, új ismeretekkel bővüljön, jobb 

teljesítményeket érjen el, mindezzel elősegítve a fogyasztóink legfelkészültebb kiszolgálását. A 

rendezvény előkészületei már javában folynak, a versenyt minimum 6 csapat jelentkezése esetén 

megrendezzük. A részletekről, jelentkezési feltételekről hamarosan írásban tájékoztatjuk. 
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Közös gondolkodásra invitáljuk Önt, bízva abban, hogy jelenlétével megtiszteli a XVII. 

Távhőszolgáltatási Szakmai Napokat! 

 

Tervezett keretprogram: 

 

November 14., kedd: 

 Ünnepélyes megnyitó: 10.00 

 Előadások és beszélgetések a távhőszektor és tágabb környezetének jövőjéről, a technológiai 

és egyéb innováció stratégiai kereteiről és pénzügyi forrásairól: 10.30 – 16.30  

 Ünnepélyes Díjátadó: 19.30-20.00  

 Vacsora: 20.00-21.00 óráig 

 Stand Up Comedy / Hadházi László: 21.15  

 Dance-Thor - Zene és tánc kívánságműsorral: 22.30-tól 

 

Szerelőverseny: kb.10.30 - 18.30-ig, helyszín: FŐTÁV Zrt., illetve a szálloda különterme 

  

November 15., szerda: 

 Előadások és szekcióülések a következő témákban: a távhő imázsának javítása 

Németországban, hazai és skandináv technológiai innovációk, külpiacra jutási stratégiák, 

inkubátorházak itthon és külföldön: 9.00-12.30 

 Kommunikációs tréning a szerelőversenyen részt vett csapatok számára: krízisek és 

„túsztárgyalási” technikák a távhőszolgáltatásban: 9.00-12.30  

 Zárás: 12.30-tól, majd ebéd. 

 

A részletes programról hamarosan tájékoztatjuk! 

 

 

Tisztelettel, 

 

 

Orbán Tibor 

elnök 


