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MEGHÍVÓ
ALTERNATÍV ENERGIA ELŐÁLLÍTÁS ÉS HASZNOSÍTÁS A KERTÉSZETI ÁGAZATBAN
TANÁCSKOZÁS ÉS GYAKORLATI BEMUTATÓ
A TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft. a FruitVeB-bel és a PENTA FAMILÍA TÉSZ-szel közösen az alternatív
energiafelhasználás kertészeti lehetőségeivel kapcsolatban szakmai tanácskozást és gyakorlati bemutatót szervez,
melyre tisztelettel

MEGHÍVJUK
Időpont: 2013. november 12. (kedd, délután)
Helyszín: Nagycserkesz
A rendezvényhelyszín pontos címét az előzetes regisztrációt követően, e-mailben küldjük el !
A rendezvényről röviden:
A tanácskozás célja olyan ismereteket közvetíteni a zöldség-gyümölcs termelőknek, szaktanácsadóknak, amelyek segítik a kertészetek
alternatív energia termelését és hasznosítását, valamint önellátó komplex rendszerek megteremtését. A szakmai rendezvény alkalmával
az érdeklődők tájékoztatást kaphatnak a megújuló energia, kiemelten a napenergia és a biomassza felhasználás elméleti és gyakorlati
kérdéseiről, valamint alkalmazásuk gazdasági előnyeiről. A résztvevők egy-egy megújuló energiaforrás kapcsán részletes elemzéseket
hallhattak a rendszerek kiépítésének és fenntartásának költségvonzatairól és a működtetés során keletkező bevételforrásokról. A
szakmai nap alkalmával a résztvevők működés közben napkollektort, naperőművet és faelgázosító kazánt tudnak megtekinteni.

Tervezett program: /A programváltozás jogát a szervezők fenntartják!/
12.30 – 13.00
13.00 – 13.10
13.10– 14.00
14.00 – 14.30
14.30 – 15.00
15.00 – 15.30
15.30– 16.30

16.30 –17.00
17.00 – 17.10

Regisztráció
Köszöntő – Kaponyás Ilona szaktanácsadó, TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
A PENTA TÉSZ szövetkezet bemutatkozása, alternatív energia előállítás és felhasználás a szövetkezetnél
Előadó: Keczkó Péter elnök, PENTA TÉSZ Szövetkezet
Napelemek felhasználása a kertészetben, gazdálkodásban
Előadó: Nagy István Péter projekt menedzser, Manitu Solar Kft.
Energetikai pályázatok a megvalósítási gyakorlat tükrében
Előadó: Sarusi-Kiss József ügyvezető igazgató, Alternconsult Kft.
Háttéripari technológiai cégek témához kapcsolódó bemutatkozó előadása
PENTA TÉSZ telephelyén naperőmű, napkollektor és faelgázosító kazán gyakorlati bemutatója
A villamosenergia előállítására egy évi kb. 25 MW termelésű naperőművet létesítettek. A használati melegvíz
előállításához egy 6m2 napkollektort üzemeltetnek. Az apríték formájú gyümölcsfa metszési nyesedéket,
gyökérmaradványokat és aprított tuskót Atmos típusú faelgázosító kazánban tüzelik el.
Kerekasztalbeszélgetés, kérdések megvitatása az alternatív energia előállítás és felhasználás témában
Zárszó

Részvételi díj: A rendezvényen való részvéte előzetes regisztrációhoz kötött.
A rendezvényen való részvétel rendezett jogú FruitVeB és TÉSZ-ÉSZ tagoknak díjtalan. Tagsági jogviszonnyal nem
rendelkező érdeklődőknek és a NAKVI szaktanácsadóknak a részvételi díj: bruttó 2000 Ft
Általános információk, jelentkezés:
A 2013. november 12-én megrendezésre kerülő szakmai tanácskozáson való részvétel feltétele a meghívó mellékleteként csatolt
regisztrációs lap megadott határidőig történő visszaküldése. A rendezvény létszáma maximált, a jelentkezőket a regisztráció
sorrendjében tudják fogadni a szervezők. A sikeres regisztrációról e-mailben értesítést küldünk. Részvételi szándékát kérjük a
regisztrációs lap visszaküldésével 2013. november 8. (péntek) 17.00 óráig a 06-1-209-1697 faxszámon vagy a teszesz@gmail.com
e-mail címen jelezni szíveskedjen. A NAKVI szaktanácsadók és FruitVeB / TÉSZ-ÉSZ tagsági jogviszonnyal nem rendelkező
résztvevők a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben fogják tudni rendezni. Amennyiben a szakmai nappal
kapcsolatban kérdése van, kérjük hívja Jasper Attilát a 06-70-426-1797-es telefonszámon.
TÉSZ-ÉSZ / FruitVeB ALTERNATÍV ENERGIA TANÁCSKOZÁS – 2013. november 12.

1/2. oldal

Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi
Szervezet és Terméktanács
H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: +36-1-381-1020, Fax: +36-1-209-1697
e-mail: info@fruitveb.hu,

TÉSZ-ÉSZ Nonprofit Kft.
H-1118 Budapest, Villányi út 35-43.
Tel.: +36-1-381-1021, Fax: +36-1-209-1697
E-mail: teszesz@gmail.com

REGISZTRÁCIÓS LAP
ALTERNATÍV ENERGAI SZAKMAI TANÁCSKOZÁS ÉS BEMUTATÓ
2013. NOVEMBER 12.
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2013. NOVEMBER 8. (péntek)
(Fax: 06-1-209-1697, E-mail: teszesz@gmail.com)

Név: ................................................................................................................................................................................
Delegáló szervezet / cég neve: ….....................................................................................................................................
Cím: …...............................................................................................................................................................................

FruitVeB / TÉSZ-ÉSZ tag:

igen

nem

Termesztett növény(ek):...................................................................................................................................................
Telefonszám: …........................................ E-mail cím: …................................................................................................
NAKVI szaktanácsadó esetén NAKVI névjegyzéki szám:..............................................................................................

A sikeres regisztrációról e-mailben értesítést küldünk!
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy ha a regisztráció után nem vesz részt a rendezvényen és nem is
képviselteti magát, akkor a FruitVeB/TÉSZ-ÉSZ tagságból adódó díjtalan részvételi lehetőség érvényét
veszti és a regisztrációból adódó valamennyi költség a jelentkezőt terheli.
A NAKVI szaktanácsadók a részvételi díjat a rendezvény helyszínén készpénzben fogják tudni rendezni.

Dátum

* ph.

…......................................
Aláírás
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