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Tárgy: Tájékoztató az izlandi szakmai tanulmányútról és felhívás jelentkezésre
Tisztelt Tagvállalati Vezető! Kedves Kolléga!
Örömmel tájékoztatom, hogy a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének (MaTáSzSz)
szervezésében az idei évben is megvalósuló nemzetközi szakmai tanulmányút helyszíne Izland, azon
belül Reykjavík és környéke lesz. Külföldi tanulmányútjaink célja, hogy az utazás során szerzett új
tapasztalatokat, ismereteket a tagvállalati vezetők a hazai távhőszektorban kamatoztathassák,
valamint, hogy a jövőre nézve hasznos külföldi kapcsolati tőkét építhessenek ki.
A tanulmányút időpontja
2020. június 9-13. (kedd-szombat, 5 nap/ 4 éjszaka)
A szakmai tanulmányút alkalmával bepillantás nyerünk a geotermikus megújuló energiaforrások
sokszínű felhasználásába és technológiájába. A program célja a meglátogatandó megújuló energetikai
rendszerek fejlesztéseinek, műszaki és üzemeltetési tapasztalatainak, valamint a helyi hatóságok
munkájának megismerése. Az első 3 nap során találkozunk a helyi távhőszolgáltatóval, az izlandi
Nemzeti Energia Hatósággal, az Ipari és Innovációs Minisztériummal (amely az energiaügyekért felel),
valamint az izlandi GeoSurvey-val és műszaki bemutatón veszünk részt az Arctic Green Energy
Europe Ltd-nél. Látogatást teszünk a Hellisheidi geotermikus erőműben és az izlandi Mezőgazdasági
Egyetem Kertészeti ágazatában. Találkozunk Hveragerði polgármesterével, egy várossal, amely
gazdaságát a geotermikus energiára építi (üvegházak stb.).
Az öt napos szakmai út 4. napján, egy egész napos buszos kiránduláson veszünk részt, magyar nyelvű
idegenvezetéssel és bejárjuk Dél-Izland természeti csodáit: túra az Arany Kör körül, Seljalandsfoss
(vízesés) megtekintése, kilátás az Eyjafjallajökull vulkánra, Skógafoss (vízesés), Reynisfjara (fekete
lávahomokos tengerpart), Sólhaimajökull (gleccser), Vík (tengerparti falu), végül látogatást teszünk a
Blue Lagoon geotermikus gyógyfürdőbe.
A szakmai program megszervezésében együttműködő partnerünk az Arctic Green Energy Europe
Ltd., aki a geotermikus energia fejlesztésében projektek vezető fejlesztője és üzemeltetője, cégeket
épít fel a célpiacokon, a helyi partnerekkel együttműködve.
A szakmai tanulmányút költsége 552.900 Ft/fő (ÁFA mentesen), amely összeg szakmai célt
megvalósító rendkívüli tagdíjbefizetésként kerül elszámolásra.

1116 Budapest, Barázda u. 42. | Tel.: +36 20 241 4455 | E-mail: info@tavho.org | www.tavho.org

A szakmai tanulmányút programja az alábbi költségeket tartalmazza:
•

Repülőjegy oda-vissza a Budapest-Reykjavík útvonalon, közvetlen Wizzair járattal;

•

Repülőtéri illetékek;

•

Kézipoggyász;

•

Feladott poggyász;

•

Elsőbbségi beszállás;

•

Repülőtéri transzferek Izlandon;

•

Szállás Izlandon négy éjszakára, háromcsillagos szállodában, egyágyas szobában,
reggelivel;

•

Busz rendelkezésre állása a program első napjától a hazaindulás napjáig a reptérre;

•

Idegenvezető az út teljes időtartama alatt, aki a szakmai programok során tolmácsolási
feladatokat is ellátja (izlandiról vagy angolról magyarra és fordítva).

A tanulmányút során az ebéd és a vacsora önköltséges, de a MaTáSzSz által szervezett módon
történik, mint a korábbi szakmai utak alkalmával is.
Kérem, hogy a repülőjegyek és a szállás lefoglalásához szükséges pontos adatokat tartalmazó
nyilatkozatot mielőbb, de legkésőbb 2020. február 24-éig megküldeni szíveskedjenek a
gallo.kata@tavho.org email címre.
A beérkezett nyilatkozat alapján azonnal megkezdjük a repülőjegyek lefoglalását, ezért azt követően
személyváltoztatásra csak külön költségtérítés mellett van lehetőség.
Kérjük szíveskedjenek figyelembe venni a fent jelzett határidő pontos betartását, ettől eltérő
esetben nem tudjuk garantálni a szakmai úton való részvételét.
Kérdéseivel, észrevételeivel forduljon Irodánkhoz, a gallo.kata@tavho.org e-mail címen, vagy
keresse Gallóné dr. Farkas Katalint a +36 20 442 4420 telefonszámon!
A tanulmányút részletes programját hamarosan megküldjük. A jelentkezéshez szükséges nyilatkozat
megtalálható levelünk 1. sz. mellékletében!

Üdvözlettel,

Orbán Tibor
elnök

1. sz. melléklet
Nemzetközi Szakmai Tanulmányút
Izland, 2020. június 9-13.
NYILATKOZAT
delegált részére
Alulírott……………………………............., a .......................................................... (cég) által delegált
személy nyilatkozom, hogy MaTáSzSz szervezésében 2020. június 9-13-án megvalósuló izlandi
nemzetközi szakmai tanulmányúton való részvételhez szükséges (repülőjegy és szállásfoglalás) –
alábbiakban megadott - adatok a valóságnak megfelelnek!
Kérjük töltse ki az alábbi adatokat a személyazonosságot igazoló okmány (útlevél vagy
személyi ig.) alapján:
okmány szerinti név:
születési név:
születési hely, idő:
anyja neve:
lakcím:
igazoló okmány (útlevél vagy személyi
ig.) száma:
igazoló okmány (útlevél vagy személyi
ig.) érvényessége:
igazoló okmány (útlevél, személyi ig.)
lejárat dátuma:
Kérjük, hogy a nyilatkozatot 2020. február 24-éig kitöltve küldje meg a gallo.kata@tavho.org email címre, „Izlandi tanulmányút – NYILATKOZAT” tárggyal.

……………………………….., 2020. ……………………………

. ……………………………………………………………
Aláírás

