Szakmai napok
a MAKERT az MDSZ a MAKEOSZ az MTSZ az MFE és az Alföldi
Faiskolások Egyesületével közös szakmai rendezvénye
2019. február 12-15.
A MAKERT Egyesület 2019. február 14-15 –én, (csütörtök-péntek) rendezi éves
közgyűlését és szakmai konferenciáját. A közgyűlésen elnök és vezetőség választás lesz,
ezért a részvétel különösen fontos!
Helyszín:

Hunguest Hotel Pelion Tapolca **** superior (8300 Tapolca, Köztársaság tér 10.)
Információ: https://www.hunguesthotels.hu/

PROGRAM:
2019. február 14. (csütörtök)
9.30 – 10.00 Regisztráció
10.00 - Közgyűlés (napirendi pontok a postán elküldött nyomtatott meghívóban)
10.00 – 11.30 Kávészünet
Termékismertető előadás: egyeztetés folyamatban
13.00 - 14.00 EBÉD
14.00 – 15.00 A dísznövénymarketing napjainkban, Előadó: Székely Géza (Szent István Egyetem
Kertészeti gazdaságtan tanszék

15.00 – 16.00 Újdonságok az új adózási évben Előadó: Krenovszkyné Lovász Andrea regisztrált
adószakértő

16.00 – 16.30 Kávészünet
16.30 – 17.00 Növényútlevél gyakorlati tapasztalatai, Balás Gergely (NÉBIH)
18.30 - 19.30 Vacsora
20.00 – Társasági programok

A program még bővülhet, változás még lehetséges.

2018. február 15. (péntek) – Szakmai konferencia a hat egyesület szervezésében
08:00-08:45 Érkezés, regisztráció
09:00-09:30 Bemutatkoznak a magyar favizsgálók (Szaller Vilmos, FŐKERT Nonprofit ZRT)
09:30-10:00 A dísznövénytermesztés és kereskedelem mai kihívásai és lehetőségei (Rónai
Gergely, Plant Network Kft - Profi Partner 2003 Kft)
10:00-11:00 Fenntartható zöldfelületgazdálkodás (Daniel Boulens, Lyon város főkertésze)
11:00-11:30 Kávészünet
11:30-12:00 Szakmaközi szervezet szerepe a dísznövény ágazatban (Gál Péter főosztályvezető,
Agrárminisztérium, Piacszervezési főosztály)
12:00-12:30 Az EKÁER -rel kapcsolatos gyakorlati tapasztalatok: ellenőrzések és gyakran
fölmerülő kérdések (Horváthné Kocsis Henrietta, Örökzöld Kertészet)
12:30-13:00 Záró gondolatok (az egyesületek vezetői)
13:00-14:00 Ebéd
14:00Kötetlen szakmai beszélgetés
A program még bővülhet, változás még lehetséges.

Részvételi és szállásdíjak:
1 NAP (szállás nélkül, 1 ebéd, 2 kávészünet) 15.000 Ft
2 NAPOS RÉSZVÉTEL (1 éjszaka szállás, 2 ebéd, 1 vacsora, 3 kávészünet. 1 alkoholos csomag
Szállás kétágyas elhelyezéssel, büféreggelivel, wellness használat, parkolás) 40.000 Ft
3 NAPOS RÉSZVÉTEL (3 ebéd, 2 vacsora, 5 kávészünet, 1 alkoholos csomag 2 éjszaka szállás
kétágyas elhelyezéssel, büféreggelivel, wellness használat, parkolás) 60.000 Ft
4 NAPOS RÉSZVÉTEL (4 ebéd, 3 vacsora, 7 kávészünet, 1 alkoholos csomag, 3 éjszaka szállás
kétágyas elhelyezéssel, büféreggelivel, wellness használat, parkolás) 80.000 Ft

A szállodai foglalás miatt kérjük részvételi szándékukat 2019. január 30-ig jelezni!
A fenti részvételi díjak nem tartalmazzák:
•
az italfogyasztást
•
a feláras wellness szolgáltatásokat
•
az egyágyas felárat (6.000 Ft/éjszaka)

A MAKERT közgyűlésén és az azt követő programon az egyesületi tagoknak a részvétel díjmentes!
Kérjük, hogy az elmaradt tagdíj befizetését a közgyűlésig rendezni szíveskedjen.
Szállóvendégek részére az ár tartalmazza az ingyenes parkolást a szálloda sorompóval védett, zárt
parkolójában. Továbbá a wellness-sziget korlátlan használatát nyitvatartási időben (7.00 – 21.00
óra, csütörtökön 7.00-0.00 óra),a termálvizes medence, az élményfürdő, és gyermek medence
használatát, reggeli gimnasztikát, vízitornát. Valamint finn szauna, bioszauna, infraszauna,
rönkszauna, sókamra, gőzkamra és fitneszterem használatát, gyógybarlang igénybevételét és
fürdőköpeny használatát.
A szobaárak nem tartalmazzák a feláras wellness szolgáltatásokat és az egyágyas felárat, mely 6000
Ft/fő/éj. Gyermekek részére 0-5,99 éves korig ingyenes, 6-11,99 éves korig 50% (pótágyon történő
elhelyezés esetén) és 30% (fő ágyon történő elhelyezés esetén) kedvezményt biztosítanak. 12 éves
kor felett teljes árat kell fizetni. 18 éves kortól IFA fizetendő (500.- Ft/fő/éj).
Bejelentkezés a szállodába 15.00 órától, kijelentkezés 12.00 óráig.
Jelentkezni e-mailben a makert@makert.hu címen vagy a 06-30/723-2078 telefonszámon
Kis-Tóth Roland titkárnál lehet.

Részvételére feltétlenül számítunk!

