
 

 

Cím: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113.Zöld szám: +36 80 900 365 - E-mail: központ@nak.hu - Honlap: www.nak.hu 
 
 
 

 

 

MEGHÍVÓ 

 

Tisztelt Tagunk! 
Tisztelt Partnerünk! 
 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara az elmúlt évek nemzetközi politikai és gazdasági 
eseményeire reagálva rendezi meg az Energetika az agráriumban elnevezésű, két 
állomásos esemény-sorozatát, melynek kiemelt célja, hogy tagjait, partnereit az 
energetika terén is támogassa. 
 
Az online esemény során a vállalatok átfogó képet kaphatnak, mely során meghívott 
szakértők adnak áttekintést az aktuális helyzetről és okairól, trendekről és 
jövőképről. 
 
Az eseménysorozat további szakaszában - egy személyes rendezvény keretében - az 
érdeklődő vállalatok megismerhetnek olyan új, innovatív technológiákat, mely segíti 
őket a törekvéseikben az energetikai válság kapcsán. 
 
Az online esemény időpontja: 2023. március 8. (szerda) - 09:00-12:00 - Microsoft 
Teams 

Visszajelzését a 2023. március 8-ai eseményre itt tudja megtenni. (Az eseményhez 
kapcsolódó Teams linket a regisztrációt követő héten küldjük.) 

 
Megtisztelő részvételére számítunk. 
 
Tisztelettel, 
 

 
 
 
 

Holán Balázs 
Elnöki kabinetfőnök 

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara 
 

  

https://miniapp.nak.hu/nak-regisztracio/energetika-az-agrariumban-2023-marcius-8/
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PROGRAM  
2023. március 8. szerda 
 

• 09:00-09:05 - Köszöntés - Győrffy Balázs, NAK - elnök 

• 09:05-09:25 - Energiapiaci változások, várható hatások, trendek  

o előadó: Holoda Attila, Aurora Energy Kft. - ügyvezető igazgató 

• 09:25 -10:00 - Változások hatásai az agráriumban (kerekasztal beszélgetés) 

o Bóna Szabolcs, Rábapordányi Mezőgazdasági Zrt. - elnök 

o Somosné Dr. Nagy Adrienn, Pilze-Nagy Kft. - ügyvezető és 

technológiai, fejlesztési igazgató 

o Kiss Gábor, Bio-Fungi Kft.  - gomba üzletág vezető 

o Hollósy Tibor, Kometa 99 Zrt. - ügyvezető-helyettes 

o Moderátor: Balázs Viktor, NAK – szántóföldi szakértő 

• 10:00-10:10 - Kérdések és válaszok 

• 10:10-10:20 - Szünet 

• 10:20-10:30 - Alternatívák és korlátok 

o előadó: Dr. Csuvár Ádám, Budapesti Műszaki Egyetem – egyetemi 

adjunktus 

• 10:30 -11:05 - Alternatív energetikai megoldások, jövőkép (kerekasztal 

beszélgetés) 

o Dr. Csuvár Ádám, Budapesti Műszaki Egyetem – egyetemi adjunktus 

o Horváth Gyula, Bányavagyon-hasznosító Nonprofit Kft. – üzletágvezető 

o Szűcs Péter, MVM Zöld Generáció - fejlesztési igazgató 

o Dr. Nagygál János, Árpád-Agrár Zrt. - műszaki igazgató 

o Moderátor: Vadkerti-Tóth Viktor, NAK -agrárpolitikai szakértő 

• 11:05-11:15 - Kérdések és válaszok 

• 11:15-11:35 - Lehetőségek a stratégiai terv keretében 

o előadó: Dr. Feldman Zsolt, Agrárminisztérium - mezőgazdaságért 

felelős államtitkár 

• 11:35-11:45 - Lezárás, konklúzió, következő esemény ismertetése 
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Az ezt követő személyes rendezvény időpontja: 2023. március 22.  
 
Helyszín: Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Pest Vármegyei Igazgatósága (2330 
Dunaharaszti Boróka utca 3.) 
 
Az esemény kapcsán részletes tájékoztatást nyújtunk az online alkalmat követően. 


