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Tárgy: MEGHÍVÓ TMMK Szakmai napra 

Tisztelt Kolléga! 

A Tolna Megyei Mérnöki Kamara 2019. november 29-én Szekszárdon a Vármegyeháza 

dísztermében (Béla király tér 1.) „E-mobilitás” témakörben szakmai napot szervez tagjai számára, 

melyre tisztelettel meghívunk. 

 

A szakmai nap programja: 

08:30 -  Regisztráció 

09:00 – 09:05 Megnyitó (Palotásné Kővári Terézia TMMK elnök, Fenyvesi Csaba 

 TMMK alelnök) 

09:05 – 09:50 Paks 2 aktualitásai, tervei (Süli János - a Paksi Atomerőmű két új 

 blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 

 tárca nélküli miniszter) 

09:50 – 10:35 Villamos energia előállítás elmélete és gyakorlati megvalósítása (Szántó 

 István - karbantartó üzemvezető, MVM Paksi Atomerőmű Zrt) 

10:35 – 10:55 Kávészünet 

10:55 – 11:40 Villamosenergia-rendszerek szabályozása és forrásoldali tartaléktartása 

 (Dr. Fazekas András István, egyetemi docens, BMGE Energetikai Gépek 

 és Rendszerek Tanszék) 

11:40 – 12:25 Elektromos meghajtású gépkocsik energiaellátó rendszereinek tervezési, 

 üzemeltetési kihívásai (Darvas István, témavezető E-mobility, MILE Kft) 

12:30 – 15:00 Állófogadás, majd azt követően az elektromos autók gyakorlati 

 bemutatója, élményvezetés (Tesla Model S, Nissan Leaf) 

TESLA élményvezetés feltételei: 

− A szakmai napra történő jelentkezés során jelezni kell a TESLA élményvezetésben való 

részvételt a csatolt jelentkezési lapon kért opció megjelölésével. Nagy számú jelentkezés 

esetén a jelentkezési sorrend a mérvadó. 

− Az élményvezetésre jelentkezni csak a TMMK tagoknak, illetve a meghívott 

előadóknak/vendégeknek lehetséges.  

− Az élményvezetésen való részvétel ingyenes (a TMMK finanszírozza) 

− A jelentkezők számától függően kerül meghatározásra a próbavezetések hossza. 

− Utasként nincs feltétele a jármű kipróbálásának, míg vezetőként az alábbi feltételek: 

https://teslaelmeny.hu/aszf/  

− Az élményvezetés napján írásban kell nyilatkozni a 2. számú mellékletben foglaltakról.  

http://www.tmmk.hu/
mailto:tmmk@tolna.net
https://teslaelmeny.hu/aszf/


 

A programváltozás jogát fenntartjuk! 

Amennyiben a szakmai program felkeltette érdeklődésedet, kérjük részvételi szándékodat az 

1. számú melléklet kitöltésével, és annak megküldésével jelezni a tmmk@tolna.net email 

címre legkésőbb november 18-ig. 

Mellékletek: 

- 1. számú melléklet - Jelentkezési lap szakmai napra + élményvezetésre 

- 2. számú melléklet - Nyilatkozat az élményvezetéshez (a rendezvény napján a helyszínen 

kitöltendő) 

 

Szekszárd, 2019. október 31. 

Üdvözlettel: 

 

 Palotásné Kővári Terézia sk. 

 elnök  
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