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BIOGÁZ SZAKMAI WORKSHOP
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Helyszín /
Location:
9.30 – 10.00

EDF-DÉMÁSZ Zrt. székház , 6720 Szeged, Klauzál tér 9.
Regisztráció, büfé / Registration, welcome buffet

10.00 – 10.05

Megnyitó / Workshop opening
Prof. Kovács Kornél, projektvezető
Szegedi Tudományegyetem, Biotechnológiai Tanszék

10.05 – 10.20

Mezőgazdasági eredetű hulladékok feldolgozása a biogáz
üzemekben és az új Hulladéktörvény /
The new Waste Directive and its effect on the biogas industry
Dr. Márton Lázár, osztályvezető
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Állategészségügyi és
Állatvédelmi Igazgatóság

10.20 – 10.40

A Hulladéktörvény és biogáz termelés a hatóság szemével /
The Waste Directive in view of the regulatory agency
Pádár Csilla, osztályvezető helyettes
Alsó Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelőség
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10.40 – 11.00

Egy biogáz üzem tapasztalatai, szegedi biogáz üzem első éve /
Operational experiences of a biogas plant, the first year of biogas
production in Szeged
Fodor Zsolt, ügyvezető igazgató
Zöldforrás Energia Kft.

11.00 – 11.20

Biogáz helyzet és lehetőségek Szerbiában /
Status and possibilities of the biogas industry in Serbia
Polák György, ügyvezető igazgató
EM Biogas Centar d.o.o.

11.20 – 11.30

Kérdések, válaszok / Q&A

11.30 – 12.30

Büfé ebéd / Buffet lunch

12. 30 – 14.00

Kerekasztal megbeszélések / Round table discussions

14.00 –

Szegedi biogáz üzem látogatása /
Visiting the biogas plant of Szeged

A Biogáz Szakmai Workshop a BIOGAS HU-SRB projekt keretén belül, a
Magyar Biogáz Egyesület és az EDF-DÉMÁSZ Zrt.
szakmai támogatásával valósul meg.
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