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Főcél: A Tolna megyei Mérnök Kamara Energetikai Tagozat tagjai aktív részesei legyenek a 
hazai energetikai élet mindennapjainak. 
 
 Elnökségi ülés tervezett időpontjai: 

 2020. január 21.  
 2020. március 18. A pandémiás helyzet miatt telefonos konferencia keretében került 

megtartásra 
 2020. május 13.  
 2020. szeptember 23.  
 2020. december 09.  

 
 Hírlevél megjelentetés időpontjai:  

 2020. március 31. A pandémiás helyzet miatt nem jelenik meg  
 2020. június 15.  
 2020. szeptember 30. 
 2020. december 15. 

 
 Programok, rendezvények:  

 2020. március 17. Közös rendezvény a Paksi Energetikai Kerekasztallal F: Debreczeni 
Sándor, Hetzmann Albert Téma: fúziós energiatermelés kilátásai (Helyszín: Csengey 
Művelődési Központ kamara mozi terme, vagy az Energia Ház Paks) a pandémiás 
helyzettől függően májusban kell dönteni az I. félévi megrendezésről  vagy az év 
második felére való átütemezésről. Ugyancsak döntés szükséges „Az energiatároló 
akkumulátorfejlesztések” témában előkészített program közös megrendezése 
ügyében. 

 A TMMK Energetikai Szakcsoport által 2020. március 12-re megszervezett, de a 
pandémiás helyzet miatt törölt, az atomenergia alkalmazása körében eljáró független 
műszaki szakértők részvétele a Paks2 projekt engedélyezési folyamatában címet 
viselő szakmai nap újbóli megszervezésének lehetőségét az események további 
kimenetelének függvényében fenn kell tartani. 

 2020. szeptember: szakmai nap szervezése a TMMK-val közösen mesterséges 
intelligencia és kötődése az energetikához témában (Helyszín: Erzsébet Nagyszálló 
Nagyterem vagy Csengery Dénes művelődési ház színházterem) F: Fenyvesi Csaba, 
Debreczeni Sándor 

 2020. november: Workshop az MMK Energetikai tagozattal közösen. Témák: 
„klímaváltozási” ismeretek (természettudományos háttérismeretek, globális- és 
lokális ökológiai folyamatok; IPCC jelentések, EU szabályozások, az érdekvezérelt 
folyamatok, a manipulálás módszerei stb.), továbbá az új technológiák komplex 
tulajdonságainak bemutatása és megvitatása. (Helyszín: Erzsébet Nagyszálló 
Nagyterem vagy Csengery Dénes művelődési ház színházterem) F: Molnár Szabolcs, 
Debreczeni Sándor (a pandémiás helyzetre tekintettel az MMK Energetikai Tagozata 
az idén nem tudja támogatni a rendezvényt, ezért kénytelenek vagyunk törölni) 

 
 Kapcsolatfelvételek az érdekelt feleinkkel: 



 

 együttműködési lehetőségek feltérképezése, kezdeményezése (Paks1, Paks2, Tolna 
megyei önkormányzatokkal, jelentősebb energetikában érdekelt gazdasági 
társaságokkal, stb.) F: Lakatos Gábor, közreműködők az elnökségi tagok (a pandémiás 
helyzetre való tekintettel az év második felére kerül átütemezésre) 

 kapcsolat felvétel, együttműködés kezdeményezése a releváns oktatási 
intézményekkel F: Lakatos Gábor, közreműködők az elnökségi tagok (a pandémiás 
helyzetre való tekintettel az év második felére kerül átütemezésre) 

 
 

 Az energetikai szakcsoport népszerűsítése:  
 energetikai mérnök tehetséggondozó pályázat rendszerének kidolgozása, 

bevezetése, működtetése (lényege, hogy a diákoknak az energetikai szakcsoport 
által kiírt témában pályázatokat lehet benyújtania, és ezek közül a legjobb pályázat 
pénzjutalom + elismerő oklevél részesül) Kidolgozásáért felelős: Debreczeni 
Sándor, működtetésért az elnökség  
(a pandémiás helyzet felsőoktatásra gyakorolt, számunkra ismeretlen és 
lehetséges hatásai miatt a pályázat a Paks 2 akadémiára kerül kiírásra „pilot” 
jelleggel). 

 szakmai gyakorlati helyek felmérése Tolna Megyében és a kapcsolat 
megteremtésének elősegítése a képző intézmények és a szakmai gyakorlati helyek 
között F: Lakatos Gábor (közreműködők az elnökségi tagok) 
(a pandémiás helyzetre való tekintettel az év második felére kerül átütemezésre). 

 

Paks, 2020. április 03. 
 

TMMK Energetikai Szakcsoport elnöksége 


