MEGHÍVÓ
„AZ ENERGIATUDATOS TÁRSADALOM KIALAKÍTÁSÁÉRT”
ORSZÁGOS ENERGIAHATÉKONYSÁGI,
ENERGIATAKARÉKOSSÁGI ONLINE RENDEZVÉNY

A Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
Energiatagozata
a Magyar Atomfórum Egyesület és
a Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége
közreműködésével
tisztelettel meghívja Önt

a „Hogyan

tovább Magyarország
az Európai Unióban, a globális világban?”
című előadás- és vitasorozat
SZÁZÖTVENEDIK
online konferenciájára, melynek témája

„Energiaellátásunk jövője”
Az online konferencia támogatója:

AZ ONLINE KONFERENCIA
PROGRAMJA
Megnyitó:
HATVANI GYÖRGY,
a GTTSZ Energiatagozatának elnöke
Moderátor:
KOVÁCS ZSOLT,
a GTTSZ Energiatagozatának társelnöke
Előadások:
„Az MVM Csoport termelési stratégiája”
Előadó: DR. KISS CSABA,
az MVM Energetika Zrt. vezérigazgató-helyettese
„A megújuló energiák perspektivikus szerepe”
Előadó: KADERJÁK PÉTER,
az Innovációs és Technológiai Minisztérium
miniszteri főtanácsadója
„Kis moduláris reaktorokkal működő atomerőművek”
Előadó: CZIBOLYA LÁSZLÓ,
a Magyar Atomfórum Egyesület főtitkára
Zárszó:
HATVANI GYÖRGY,
a GTTSZ Energiatagozatának elnöke

Az online konferenciáról készült videofelvétel
nyilvánosságra kerül.

Az online konferencia 2021. május 12. napjától
az alábbi elérhetőségeken tekinthető meg:
GTTSZ web- és Facebook-oldalán:
https://gttsz.hu/letoltesek/eloadas-felvetelekprezentaciok/;
https://www.facebook.com/gttsz;
Magyar Atomfórum Egyesület web- és Facebook oldalán:
www.atomforum.hu;
https://www.facebook.com/egyesulet.magyaratomforum
Társadalmi Egyesülések Országos Szövetsége weboldalán:
http://teosz.hu/T2/category/esemeny/
Az előadások a youtube-felvételek alatt
kommentálhatók, melyekre az ott megadott címre
előadóink válaszolnak.

Az online konferencia megtekintése
térítésmentes!

Érdeklődésére számítunk!
Szabó Sándor főtitkár s.k.
Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége
Czibolya László főtitkár s.k.
Magyar Atomfórum Egyesület

Horváth Miklós elnök s.k.
Társadalmi Egyesülések
Országos Szövetsége

A GAZDÁLKODÁSI ÉS TUDOMÁNYOS
TÁRSASÁGOK SZÖVETSÉGE
a vállalkozás, a gazdaság, a gazdálkodás
(ipar, pénzművelet, kereskedelem, szolgáltatás, közhivatal)
területein tevékenykedő közgazdasági, pénzügyi,
gazdasági, műszaki szakemberek, szervezetek,
önkormányzati elven működő, országos hatáskörű
tudományos, szakmai, érdekfeltáró, érdekképviseleti és
érdekegyeztetési közhasznú, nonprofit, társadalmi szervezet.
A Szövetség célja
A gazdaság és a tudomány élénkítése,
fejlesztése érdekében az értékek termelésének,
védelmének (ipar, mezőgazdaság, szolgáltatás,
kereskedelem, hon- és rendvédelem, oktatás,
állami vagyonkezelés, igazságszolgáltatás),
az innovációnak, a finanszírozási problémák megoldásának
(bank, deviza, hitel, vám, adó, biztosítás),
a tulajdonlásnak, az információcserének és tájékoztatásnak,
a munkahelyek megteremtésének, az európai integrációnak és
a Kárpát-medencei együttműködésnek,
mint a határon túli magyarsággal kapcsolatos
nemzetközi tevékenységnek az elősegítése.
A GTTSZ közhasznú nonprofit szervezet,
ezért rendezvényeinek látogatottságát a szakemberek
részére részvételi díj nélkül teszi lehetővé,
szponzorok támogatásával. Fontosnak tartja
a tudományos-szakmai ismeretek közvetítését, a
szakemberek véleményeinek és javaslatainak hasznosítását
a döntés-előkészítő, döntéshozó szervezetek, pártoló és
jogi tagok, de valamennyi,
a téma iránt érdeklődő szakember részére.

