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MEGHÍVÓ 
 

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, valamint a Magyar 

Permakultúra Egyesület tisztelettel meghívja Önt a 

 

Mi az a PERMAKULTÚRA? 

és 

Hogyan kell csinálni? 
című rendezvényére  

 
 

Helyszín: MATE Kaposvári Campus, Új tanügyi épület  

  7400 Kaposvár, Guba S. u. 40. 

ONLINE TEAMS 

 

Időpont: 2021. november 30. (kedd), 10:00-14:00 óra (regisztráció 09:30-tól) 

 

A rendezvény célja: 

A programon a résztvevők megismerkedhetnek a permakultúra fogalmával és aktualitásaival.  

 

Program:   

 

09:30 – 10:00  Regisztráció 

 

10:00 – 10:10  Megnyitó 

   Prof. Dr. Kovács Melinda intézetigazgató, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 

 

10:10 – 10:30  A permakultúrás gazdálkodás Magyarországi helyzete és jövőbeli lehetőségei 

 Kardos Etelka Kornélia elnök, Magyar Permakultúra Egyesület 

 

10:30 – 11:00 A permakultúrás gazdálkodás jelentése és elméleti alapjai 

 Dr. Szalai Zita Magdolna egyetemi docens, Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem; 

általános alelnök, Magyar Permakultúra Egyesület 

 

11:00 – 11:30 A permakultúrás szemléletű árutermelő gazdaság – Valaha-tanya 

Kulcsár Balázs tulajdonos, Valaha-tanya; gazdasági alelnök, Magyar Permakultúra 

Egyesület 

 

11:30 – 12:00 Alkalmazkodó gyümölcsészet: alkalmazkodás a világ megváltozott helyzetéhez 

Lantos Tamás gyümölcsész, Kárpát-medencei Gyümölcsész Hálózat 

 

12:00 – 13:30  Műhelymunka 

 Témák: 

• A permakultúrás gazdálkodás tapasztalatai, korlátai, aktuális problémái  

• Művelési ág választása permakultúrás gazdálkodás esetén 

   

13:30 – 14:00 Ebéd 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBlNzZjZWUtNTg1OS00NjI5LTg2M2QtOTA3ZjY1OTlkMTRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%220eba3a55-a818-4b79-8722-c5ef6794d187%22%2c%22Oid%22%3a%22c38b34f7-71ea-45e2-9a45-36032c2df87f%22%7d
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A rendezvényen a részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a következő linken 

lehet, 2021. november 26-ig: 

 

→REGISZTRÁCIÓ← 
 
 

Az esemény sajtónyilvános. A résztvevők tudomásul veszik, hogy a rendezvényről kép- és hangfelvétel készül, és 

az megjelenik különböző médiafelületeken.  

A részvétel szaktanácsadóknak kreditpontos rendezvénynek minősül. 

 

További információ a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Somogy Megyei Igazgatóságától kérhető: 

 7400 Kaposvár, Raktár u. 3.; somogy@nak.hu   

A rendezvényen kizárólag koronavírus ellen védett személy vagy koronavírus ellen védett személy felügyelete 

alatt lévő tizennyolcadik életévét be nem töltött személy vehet részt, így a rendezvényre kérjük, hogy mindenki 

hozza magával az ezek igazolására alkalmas igazolványait (pl. különösen védettségi igazolványt és személyi 

igazolványt), ugyanis ezek bemutatásával lehetséges csak a rendezvény területére belépni, tekintettel a 484/2020. 

(XI. 10.) Korm. rendelet 6/C §-ban foglaltakra. 

 

Kaposvár, 2021. november 15. 

 

Tisztelettel: 

 

 

Berek Gábor s.k. 

megyei elnök 

 

Mácsai Ádám s.k. 

megyei igazgató  

 

https://miniapp.nak.hu/nak-regisztracio/2021-mi-az-a-permakultura-es-hogyan-kell-csinalni/
https://www.nak.hu/
mailto:somogy@nak.hu

