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Tisztelt Egyesületi Tagunk!  

 

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra az egyedülálló oktatás sorozatra, amelyet a Magyar 

Szója és Fehérjenövény Egyesület szervez 2022 év februárjában. Egyesületünk idén is folytatja 

tájékoztató, ismeretterjesztő munkáját termelői körében. Februárban 3 helyszínen (Győr-

Zalaegerszeg-Miskolc) tartunk 1 napos oktatást a szójatermesztés tárgykörében. Az oktatások 

délelőtt 10 órakor kezdődnek és körülbelül 14 óráig tartanak. A levelünk folytatásaként látható 

oktatási tematika összeállításakor külön figyeltünk arra, hogy az előadások során a legújabb 

szakmai ismeretek kerüljenek átadásra olyan szakértőktől, akik gyakorlati tapasztalatokkal is 

bőven rendelkeznek. 

Jelen levelünk célja, hogy a tapasztalattal, tudással és jelentős piaci részesedéssel rendelkező, 

cégként regisztrált Tagjaink számára lehetőséget biztosítsunk, hogy a számukra fontos termelői 

partnereiket kedvezményesen benevezhessék oktatásainkra.  

Az oktatás az általunk biztosított forrásoknak köszönhetően csak részben önköltséges (a 

feltüntetett árak már a támogatással csökkentett árak), amely magában foglalja a szünetekben 

elfogyasztható frissítők, kávé és az ebéd költségét is. Egyesületi tagok részére kedvezményes 

díjat határoztunk meg, külön kedvezményt biztosítva a részvételt visszaigazoló és az oktatás díját 

határidőre befizető jelentkezőknek az alábbiak szerint: 

Egyesületi tagok jelentkezési díja, 2022. február 4-ig befizetve:   25.000.-Ft+ÁFA/nap 

Egyesületi tagok jelentkezési díja, 2022. február 4. után befizetve:   30.000.-Ft+ÁFA/nap 

Nem egyesületi tagok jelentkezési díja, 2022. február 4-ig befizetve:   35.000.-Ft+ÁFA/nap 

Nem egyesületi tagok jelentkezési díja, 2022. február 4. után befizetve:  40.000.-Ft+ÁFA/nap 

Most, tekintettel egyesületi tagságukra, kedvezményes jelentkezési lehetőséget biztosítunk az 

Önök partnerei részére. Ez azt jelenti, hogy az adott helyszínekre legfeljebb 5 főt küldhetnek 

kedvezményes 20.000.-Ft + ÁFA részvételi díjjal, a termelő helyett történő díjfizetés mellett, 

amely hozzájárulás magában foglalja a helyszíneken promóciós anyagok, kiadványok, katalógusok 

elhelyezésének díját is. 

Jelentkezését a csatolt lapon, az info@magyarszoja.hu e-mail címen adhatja le. A részvételi díj 

összegét kérjük a Budapest Banknál vezetett 10104167-74696800-01004009 számú számlánkra 

szíveskedjen átutalni!  

 Mosonmagyaróvár, 2021. december 14. 

        Tisztelettel:  

          Vadász Attila 
                     elnök 
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Időpontok és helyszínek: 

2022. február 10. 9024 Győr, Szent István u. 10/A III. em. 314. oktatóterem 
  GPS koordináták: 47.6857158, 17.6411462 
2022. február 17. 8900 Zalaegerszeg, Platán sor 2-4. Platán Center Iroda és Üzletház 2. emelet 
  GPS koordináták: 46.8382292, 16.8356937 
2022. február 24. 3515 Miskolc, Szentpáli u. 1. IV. emeleti dr. Szentpáli István terem 

 GPS koordináták: 48.1031413, 20.7889262 

Témák:  

- Szójatermesztés termőhely specifikus szemlélettel 

Felkért előadó: Tatárváriné Nagy Nikoletta Edit 

- Különböző tápanyagtervezési rendszerek tesztelése szójában 

Felkért előadó: Garamszegi Tibor 

- A szója növényvédelmi kihívásai 

Felkért előadó: Dr. Varga Zsolt 

- A szójatermesztés legkorszerűbb eszköztára, gépesítési lehetőségek 

Felkért előadó: Vadász Attila 

- Szójatermesztés gyakorlati tapasztalatai 

Felkért előadó: Baranyi Attila 

Az oktatásokon tájékoztatást fogunk nyújtani az elmúlt 3 évben általunk vizsgált szójafajták 

eredményeiről is. 

Jelentkezési határidők:  

2022. február 10. győri oktatásra:  2022. február 8. 
2022. február 17. zalaegerszegi oktatásra:  2022. február 15. 
2022. február 24. miskolci oktatásra:  2022. február 22. 
 

Hasznos információk: 

1. Kérjük, hogy az oktatás megkezdése előtt fél órával már szíveskedjenek megérkezni! 

2. A győri rendezvény helyszínén a Kamara szomszédságában lévő Révai parkolóházba 

javasoljuk a parkolást. Jelenleg még 400 Ft/nap a díja. 

3. Zalaegerszegen parkolásra az épület melletti, jelenleg használaton kívüli udvar áll 

rendelkezésre. Kérem, hogy ide parkoljanak, mivel a Platán Center előtt a vásárlóknak, az 

épület mögött pedig az ott dolgozóknak vannak a parkolóhelyek fenntartva. 

4. Miskolcon parkolás a közeli bevásárló központ parkolójában, vagy fizetős parkolóban. 

5. Amennyiben a COVID járványügyi helyzet februárban nem engedi az oktatás személyes 

formában történő megvalósítását, akkor online formában kerül megrendezésre. Erről e-

mailben küldünk értesítést. 
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