
MNNSZ közgyűlés és oktatás 
 
Tisztelettel meghívjuk Önt a Magyar Napelem Napkollektor Szövetség éves 
közgyűlésére melyet 2013. február 22.-23.-án Salgótarjánban a Zenthe Ferenc 
Napszínházban tartunk  
Cím: József Attila Művelődési ház 3100 Salgótarján, Fő tér 5. 

Tervezett program (Mérnökkamarai regisztráció folyamatban):  

2013. február 22. péntek 
 

10.30 - 11.00 Érkezés regisztráció 
11.00 Ünnepélyes megnyitó –Kiss Ernő MNNSZ elnök 
11.10 Napelemes rendszerek engedélyeztetése a gyakorlatban - ÉMÁSZ előadás 
12.00 MNNSZ 2012. éves beszámoló - Kiss Ernő 

 Beszámoló az éves tevékenységről és az elért eredményekről 
 2013. évi program 

12.55 MNNSZ akkreditált oktatások - Bocsó Imre Oktatási Klaszter elnök 

 Oktatási program beszámoló, 2013. évi oktatási program 
 Új modulok: szolárpedagógus képzés, szolár értékesítő képzés 

13.15 Pályázati lehetőségek – Eubility Kovács József 30/624 2718 
13.35 Napelemes rendszerek telepítése a gyakorlatban - Michael Debreczeni 
14.00 Büféebéd, szakkönyv dedikációk - Véghely Tamás és Michel Debreczeni 
14.30 Napelemes tervező és méretező szoftverek alkalmazása oktatási program, - a PL-

5152 akkreditált képzés kiegészítő modulja - Michael Debreczeni 
17.00 Napkollektoros rendszerek távfelügyelete – Szalay Miklós 
18.00 A közgyűlés zárása  
19.30 Zenés Vacsoraest és a Zenthe Ferenc Napszínház - Szórakoztató színházi előadása 
21.00 Díjnyertes Márkházi Pálinkák kóstolója 

 
2013. február 23. szombat 

8.00 Svédasztalos reggeli 
9.00 Napelemes tervező és méretező szoftverek tesztértékelés, a tanúsítványok átadása 
10.00 Fülek-Kovácsi (Szlovákia) 2 MWp teljesítményű napelemes erőmű látogatás  
12.00 programzárás 

A teljes program részvételi díja: 12.900 Ft/fő 

 MNNSZ tagoknak csak a közgyűlésen való részvétel díjmentes, a teljes program 12.900 
Ft/fő  

 Nem MNNSZ tagoknak az ebéd és a frissítők díja: 2.900 Ft/fő, vagy a teljes program díja 
15.800 Ft/fő 

A teljes program díja tartalmazza: 

 a szállást Hotel Salgó*** szállodában – elhelyezés kétágyas szobákban  
 teljes ellátást – büféebéd, a zenés vacsoraest, a pálinkakóstoló és másnap svédasztalos 

reggeli,  
 Napelemes tervező és méretező szoftver oktatási programot és a jegyzetet  
 akkreditált nemzetközileg elismert kétnyelvű bizonyítvány - kiegészítő modul 

tanúsítványát  

Az éves közgyűlés nyilvános, de előzetes regisztrációhoz kötött!  

Kérjük, itt regisztráljon a közgyűlésre legkésőbb 2013. február 15.-ig!: 
http://www.mnnsz.hu/kozgyules/ 


