
 

 

A program a H2020 774208 BOND 
„A szervezetek és hálózatok magasabb szintű 

együttműködésének szervezése az európai 
mezőgazdasági szektorban”  

projekt keretein belül, annak támogatásával 
valósul meg. 

 

 

 Ez a dokumentum csak a szerző véleményét tükrözi, 
az Ügynökség és a Bizottság  

nem felelős az abban szereplő információk esetleges felhasználásáért. 

 

 

MEGHÍVÓ 
Együttműködés, szövetkezés jó példái 

a BOND projekt alapján és a Dunakanyarban 
 

Időpont:  2020. október 21.-én 9:00-16:00 óráig 

Helyszín:  FALUHÁZ Leányfalu, Móricz Zsigmond út 124/a (leanyfalu-haz.hu) 

Támogató: Kisléptékű Termékelőállítók és Szolgáltatók Országos 

Érdekképviseletének Egyesülete 

Szervező: Dunakanyar-Pilis Helyi Termék Szociális Szövetkezet 

 

Biztonsági intézkedések: 

Jelenleg járvány van. Maszkot kérjük hozzon magával, igaz a Műhelymunkánál egymástól a 

szokásosnál távolabb fogunk ülni. A szünetekben kérjük használja a kézfertőtlenítőt. 

Lázas betegen, vagy fertőzés gyanúja esetén kérjük a programon ne vegyen részt! 

COVID nyilatkozatot szükséges kérünk a résztvevőktől.  

 

A rendezvény INGYENES, de a részvételhez most REGISZTRÁCIÓ szükséges 2020. október 18-ig 

Regisztrálni lehet: a dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com,  illetve kisleptek@gmail.com, 

emailen és telefonon: 06 30/471 6256 (Nyitrai Ákos) 

A Műhelymunka jellegében nem nagy létszámú, de 20 fő alatt a rendezvény nem lesz megtartva. ￼A 

távolságtartás miatt az első 35 jelentkezőt fogadhatjuk A jelentkezéseket visszaigazoljuk. 

PROGRAM 

9:00-10:00-ig Érkezés, regisztráció, COVID nyilatkozat 

(A szakmai program feszes kérjük, lehetőség szerint érkezzen pontosan)   

 

10:05-10:15 Köszöntő, rendező szervezetek programok bemutatkozása 

10:15-10:35 A BOND projekt eredményei és Jogi Jó Gyakorlatok az európai 

mezőgazdasági értékesítésben – AKTUALITÁSBAN az Őstermelői, családi 

gazdaság adózása4 

Szabadkai Andrea (Kislépték) előkészítő előadás a BOND műhelymunkához 

10:35-10:55 A kis léptékű helyi értékesítés változatossága és a REL ma a Dunakanyarban 

￼Kiprich Zsolt DPHTSzSz előkészítő előadás a REL műhelymunkához

http://leanyfalu-haz.hu/
mailto:dunakanyar.pilis.helyitermek@gmail.com
mailto:kisleptek@gmail.com


 

 

PROGRAM folytatása 

 

11:15-12:45  „BOND; mi a jó szabályok jellemzői az európai gyakorlatban„ műhelymunka 

A legalább három asztal vendégei 6-7 fő pár szóval bemutatkoznak egymásnak. 

A témagazdája tudásátadással elindítja a véleménycserét. Az asztaloknál egy jegyző 

dokumentálja a munkát. A téma gazdák 20 percenként váltják asztalokat, így minden 

témát megismernek majd egységes asztal véleményt alakíthatnak ki. 

12:45-13:00  Az asztal vélemények megismertetése a többi asztallal 

Az asztal vélemény vezetője beszámol a munka eredményéről 

 

13.00-13.30  Szendvicsebéd szünet 
 

13:30-15:00 „REL; rövid ellátási lánc azaz, a gazda kezében van az értékesítés” 

műhelymunka 

A legalább három TÉMA asztal vendégei 6-7 fő pár szóval elmondják miért ide ültek. Az 

asztal témagazdája tudásátadással elindítja a véleménycserét. Az asztaloknál egy jegyző 

dokumentálja a munkát. Az asztalok harmada 20 percenként váltják asztalokat, viszik a 

témát is, így minden témát megbeszélhetnénk majd asztalonként a témáról naprakész 

véleményt alakíthatnak ki. 

15:00-15:20 Az asztalok téma vezetői beszámolnak a munka eredményéről 

 

15.30 -16.00 A műhelymunka során felmerült javaslatok, problémák, kérdések 

összefoglalása 

 

 

 

 

 


