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SSZZŐŐLL ÉÉSSZZEETTII ,,  BBOORRÁÁSSZZAATTII     
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MM AARRKK EETTII NNGG  KK OONNFFEERREENNCCII AA  
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22001122..  ffeebbrr uuáárr   2200  --  2244..  
LL AAKK II TTEELL EEKK ,,  NNÉÉPPFFŐŐII SSKK OOLL AA  

  



  

IImmmmáárr  hhaaggyyoommáánnyyoossaann  kkeezzddeemméénnyyeezzttee  aa  DDuunnaa  BBoorrrrééggiióó  
SSzzőőlléésszzeekk  ééss  BBoorráásszzookk  EEggyyeessüülleettee  eeggyy  sszzőőlléésszzeettii ,,  
bboorráásszzaattii   ééss  mmaarrkkeettiinngg  kkoonnffeerreenncciiaa  sszzeerrvveezzéésséétt..    

AA  ffeebbrruuáárr  2200--2244--éérree  mmeegghhii rrddeetteetttt  sszzőőlléésszzeettii   ééss  bboorráásszzaattii   
kkoonnffeerreenncciiaa  rréésszzttvveevvőőii   áátttteekkiinntthheettiikk  aazz  áággaazzaattii   
éérrddeekkkkééppvviisseelleettéénneekk  hheellyyzzeettéétt,,  aa  sszzőőllőőtteerrmmeesszzttééss,,  aa  
nnöövvéénnyyááppoollááss  ééss  bboorráásszzaatt  eeggyyeess  kkéérrddéésseeii tt..  AA  tteerrmmőőhheellyy  
kkiivváállaasszzttáássaa,,  aa  ffaajj ttaahhaasszznnáállaatt  mmeell lleetttt  aa  tteerrmmeellééssii   
kkoocckkáázzaattookk  ccssöökkkkeennttéésséérrőőll ,,  vvaallaammiinntt  aa  kköörrnnyyeezzeettttuuddaattooss  
bboorráásszzaattrróóll   iiss  sszzóó  eessiikk..    

MMóódd  lleesszz  aa  nneemmzzeettii   bboorrííttéékk  ffeellhhaasszznnáálláássáárróóll ,,  aazz  eeggyyéénnii   
tteerrvveekk  mmeeggvvaallóóssíítthhaattóóssáággáárróóll ,,  ééss  aazz  áággaazzaatt  ttáámmooggaattáássii   
lleehheettőőssééggeeii rrőőll   hhaall llaannii ,,  ééss  mmeeggvvii ttaattnnii   aa  kköözzöössssééggii   
bboorrmmaarrkkeettiinnggggeell   kkaappccssoollaattooss  eellkkééppzzeelléésseekkeett..  

AA  kkoonnffeerreenncciiaa  zzáárróónnaappjjáánn  aa  DDuunnaa  BBoorrrrééggiióó  
tteerrmméékklleeíírráássaaiinnaakk  rréésszzlleetteeii tt  tteerrvveezzzzüükk  mmeeggvvii ttaattnnii ,,  ééss  
ttáájjéékkoozzttaattáásstt  aadduunnkk  aa  HHeellyyii   BBoorrvviizzssggáállóó  BBiizzoottttssáágg  
mműűkkööddéésséérrőőll   iiss..    

AA  hhaaggyyoommáánnyyookkaatt  mmeeggttaarrttvvaa,,  ddee  aa  kkoonnffeerreenncciiaa  
kkeerreettéébbeenn,,  eezz  éévvbbeenn  iiss  mmeeggrreennddeezzzzüükk  aazz  úújjbboorrookk  
kkóóssttoollóójjáátt,,  aammiikkoorr  aa  tteerrmmeellőőkk  bbeemmuuttaattjjáákk  bboorraaiikkaatt,,  ééss  aa  
mmiinnttáákkaatt  nnyyííll tt  bboorrbbíírráállaatt  kkeerreettéébbeenn  éérrttéékkeell jjüükk..  AA  
bbíírráállaattookk  vveezzeettéésséérree  nneevveess  bboorrsszzaakkéérrttőőkkeett  kkéérrttüünnkk  ffeell ..  

AA  kkoonnffeerreenncciiaa  aallkkaallmmáávvaall   kküüllöönn  pprrooggrraamm  kkeerreettéébbeenn  
kköösszzöönnttjjüükk  aa  22001111..  éévv  bboorrtteerrmmeellőőjjéévvéé  vváállaasszzttootttt  VViiddaa  
PPéétteerrtt..  

AA    sszziiggeettccssééppii   GGááll   SSzzőőllőőbbii rr ttookk  ééss  PPiinnccéésszzeettnnééll   sszzaakkmmaaii   
ttaannuullmmáánnyyúútt  kkeerreettéébbeenn  aa  sszzőőllőő  mműűvveellééssmmóóddookk  ééss  aa  
rreedduukkttíívv  bboorrkkeezzeellééss  kkéérrddéésseeii tt  eelleemmeezzzzüükk..  

HHooggyy  mmii   aa  kkii ttöörrééssii   ppoonntt  aa  mmaaggyyaarr  bboorrtteerrmmeellééss  sszzáámmáárraa  ??    

EEzz  aa  kkéérrddééss  ttoovváábbbbrraa  iiss  mmeeggvváállaasszzoolláássrraa  vváárr..  RReemmééll jjüükk,,  
hhooggyy  eezz  aa  kkoonnffeerreenncciiaa  sseeggíítt  ee  kkéérrddééss  mmeeggvváállaasszzoolláássáábbaann..  

  

  

AA  rreennddeezzvvéénnyy  sszzeerrvveezzőőii ::   

DDuunnaa  BBoorrrrééggiióó  SSzzőőlléésszzeekk  ééss  BBoorráásszzookk  EEggyyeessüülleettee  

CCssoonnggrrááddii   BBoorrvviiddéékk  HHeeggyykköözzssééggii   TTaannááccssaa  

HHaajjóóss--BBaajjaaii   BBoorrvviiddéékk  HHeeggyykköözzssééggii   TTaannááccssaa  

KKuunnssáággii   BBoorrvviiddéékk  HHeeggyykköözzssééggii   TTaannááccssaa  

BBCCEE  SSzzőőlléésszzeettii   ééss  BBoorráásszzaattii   II nnttéézzeettee  

  

IInnffoorrmmáácciióó::     

DDuunnaa  BBoorrrrééggiióó  SSzzőőlléésszzeekk  ééss  BBoorráásszzookk  EEggyyeessüülleettee  

KKuunnssáággii   BBoorrvviiddéékk  HHeeggyykköözzssééggii   TTaannááccssaa  

66000000..  KKeeccsskkeemméétt,,  TTaattáárr   ssoorr   66..  

TTeelleeffoonn::   ((++3366))  7766//449955--774466  

FFaaxx::               ((++3366))  7766//550044--552200  

EE--mmaaii ll ::     kkuunnssaaggiibboorrvviiddeekk@@ggmmaaii ll ..ccoomm  

WWeebb::               wwwwww..kkuunnssaaggiibboorrvviiddeekk..hhuu  

  

AA  sszzeerrvveezzőőkk  aa  pprrooggrraamm  vvááll ttoozzttaattááss  jjooggáátt  ffeennnnttaarrttjjáákk..  

  

AA  jjeelleennttkkeezzééss  aa  mmeell lléékkeell tt  jjeelleennttkkeezzééssii   llaappoonn  ttöörrttéénniikk.. 

A résztvevők részére, a jelentkezési lap alapján számlát állítunk 
ki, melynek összegét kérjük a KKuunnssáággii   BBoorrvviiddéékk  HHeeggyykköözzssééggii   
TTaannááccssaa, OTP-nél vezetett 11732002-20350149-00000000 
számú, számlájára átutalni. 

  


