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A rendezvény továbbképzés jellegű, technológia-  és gyakorlatorientált, ezért elsősorban gyakorló szakembereket várunk. 
A tematikát úgy állítottuk össze, hogy az alapfokú végzettségtől a felsőfokú végzettségig mindenki kapjon hasznosítható 
információkat a nap folyamán. Természetesen a rendezvény mindenki számára nyitott, külön köszöntjük az agrárhallgatókat 
a közép- és felsőfokú szakképzésből egyaránt.

10:00-10:30 Szelíden
(A felnevelés módszerének hatása a viselkedésre és annak gazdasági hasznára)
Mozsgai József (Mozsi Major, tulajdonos)

11:00-11:30 Jó étvággyal
(Nedves melléktermékekre alapozott takarmányozás a húsmarhatartásban)
Dobos Ferenc (Delacar Feed Kft. ügyvezető)

12:00-12:30 Külcsín 
(Küllemi bírálat a gyakorlatban. Hogyan válogassunk?)
Szűcs Márton (Limousin és Blonde d’Aquitaine Tenyésztő Egyesület, ügyvezető)

14:00-14:30 Legelőgazdálkodás okosan
(A legelő szakszerű karbantartása)
Dr. Tasi Julianna
Szent István Egyetem, Állattenyésztés-Tudományi Intézet (ÁTTI), Gyepgazdálkodás, egyetemi docens

15:00-15:30 A karámtól a hamburgerig
(Egy hazai vállalkozás története. Profizmus az értékesítésben)
Porkert Krisztián (NPK Charolais Farm Szarvasmarhatenyésztő és Kereskedelmi Kft., társtulajdonos)

16:00 Zárás
Kövesdi Zsolt, dr. Orosz Szilvia, Mozsgai József

13:00-14:00 Ebéd

9.50-10.00 A szeminárium megnyitója 
Kövesdi Zsolt (ÁT Kft., ügyvezető igazgató)
Dr. Orosz Szilvia (ÁT Kft., Takarmányanalitikai Laboratórium, igazgató)
Mozsgai József (Mozsi Major, tulajdonos)

MEGHÍVÓ
Húsmarha Szemináriumra 

2019. február 5. (kedd)
Tudástranszfer-központ (Mezőgazdasági Gépmúzeum) 

Gödöllő, Szentgyörgyi Albert u. 4.
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Részvétel:
• A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Részvételi szándékát kérjük írásban jelezze az  

ÁT Kft. honlapjáról (www.atkft.hu) letölthető regisztrációs lapon. Csak aláírt és lepecsételt 
regisztrációs lapot tudunk elfogadni! A regisztrációs lapot minden résztvevőre külön 
kérjük kitölteni. 

• Regisztráció e-mailben vagy postai úton:
o   E-mailben: ÁT Kft., Rácz Henriett, szeminarium@atkft.hu 
o   Postai úton: ÁT Kft., Rácz Henriett, 2100 Gödöllő, Dózsa György út 58.

• A rendezvény akkor kerül megrendezésre, ha a jelentkezők száma eléri a 30 főt. Amennyiben a 
rendezvényt el kell halasztani, az addig történt befizetéseket visszautaljuk.

A továbbképzés látogatása költségtérítéshez kötött.

• Jelentkezési határidők és részvételi díjak:
o   2018. december 21-ig történő előregisztráció esetén: 15.000 Ft + ÁFA
o   2019. január 25-ig történő regisztráció esetén: 18.000 Ft + ÁFA 

• Költségtérítés módja: számla ellenében átutalással a rendezvényt megelőzően. 

További információ: Rácz Henriett (+36 20 329-5227, szeminarium@atkft.hu), www.atkft.hu 


