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Az OMÉK-termékdíjpá lyá-
zatokat 13+3 kategóriában írják 
ki, és a beérkező pályamunká-
kat – a hagyományoknak meg-
felelően – szakértőkből álló 
bizottságok javaslatai alapján 
bírálják el.

A Hagyomány és Innováció 
Díj célja azoknak az élelmiszer 
előállítóknak a munkáját ismeri 
el, akik a múlt élelmiszer hagyo-
mányait felhasználva, de kor-
szerű technológiai vívmányok 
alkalmazásával vagy továbbfej-
lesztésével állítanak elő a mai 
kor igényeinek megfelelő ter-
mékeket, hagyományos alap-
anyagokból. 

Az OMÉK és NÉBIH közös 
Élelmiszerhulladékok Megelő-
zéséért Díjával azokat az élelmi-
szervállalkozásokat jutalmaz-
zák, amelyek példamutató gya-

korlatának átvételével csök-
kenthető az élelmiszerhulladék 
mennyisége, úgy, hogy az nem 
rontja számottevően a termelés 
hatékonyságát vagy a gazdál-
kodási mutatókat. 

Az Élelmiszerdíjat három 
kategóriában hirdették meg: 
kistermelő vagy mikrovál lal-
kozás terméke, kisvállalkozás 
által előállított termék, közép- 
vagy nagyvállalkozás által elő-
állított termék. Olyan terméke-
ket díjaznak, amelyek több 
szempont (esztétikai megjele-
nés, egyediség, érzékszervi 
tulajdonságok és piaci érték) 
alapján is magasabb minősé-
get képviselnek.

A Helyi termék Díjjal azokat 
a termék-előállítókat díjazzák, 
akiknek a termékei bizonyítot-
tan kötődnek az előállítás kör-

zetéhez, és legalább helyben 
széles körben ismert és elis-
mert. Kiemelt szempont, hogy 
a termék a minőségével, a 
megjelenésével vagy más kivé-
teles tulajdonságával jól repre-
zentálja a térség sajátosságait.  

A Kertészeti Díj célja azok-
nak a pályázóknak az elismeré-
se, akik a szakmai zsűri megíté-
lése szerint a legtöbbet tettek a 
közelmúltban a kertészethez 
kapcsolódó agrotechnikai, 
fitotechnikai, a piaci igényekhez 
igazodó fajtaalkalmazási, a kör-
nyezettudatos és ökológiai 
szemléletű termesztési eljárá-
sok aktualizálásáért, valamint 
az agrárinformatikai ismeretek 
és a kertészeti termékek fejlesz-
téséért, ezáltal a magyar kerté-
szeti termesztési rendszerek 
eredményességének, szaksze-
rűségének és versenyképessé-
gének javításáért. 

Az Állattenyésztési Díjjal 
ismerik el az ágazat azon sze-
replőit, akik jó eredményeket 
értek el a mezőgazdasághoz 
kapcsolódó ipari tevékenység-
ben, az állatfajták fenntartásá-
ban, a génmegőrzésben, a pia-
ci tevékenységben, illetve azo-
kat a szervezeteket, amelyek 
innovatív támogatói és fejlesz-
tői munkát végeznek.

A Növénytermesztési Díjat 
azok a pályázók kaphatják meg, 
akik a szakmai zsűri megítélése 
szerint a legtöbbet tették a köz-
elmúltban a növénytermesz-
téshez kapcsolódó agrotechni-
kai, növény gene ti kai, agrárin-
formatikai ismeretek, termékek 
fejlesztéséért, és ezáltal a 
magyar növénytermesztés 
eredményességének és ver-
senyképességének javításáért.

Az Agrárfejlesztési Díj és a 
Mezőgazdasági gépesítési díj 
célja azoknak a magyar agrár-
kutatási intézményeknek a díja-
zása, amelyek innovatív 
magyar terméket vagy szolgál-
tatást nyújtanak, vagy olyan 
technológiai fejlesztést dolgoz-
tak ki, amellyel gazdaságosab-
ban, hatékonyabban vagy jobb 

minőségben lehet előállítani 
valamilyen terméket. 

A Halászati Késztermék Díj 
célja a halászati késztermék elő-
állításával foglalkozó vállalkozá-
sok termékeinek elismerése 
több szempont alapján: esztéti-
kai megjelenés, egyediség, 
érzékszervi tulajdonságok és 
piaci érték.

Az Erdei Élelmiszertermék 
Díj azokra irányítja rá a figyel-
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Újra színpadon az ExperiDance
Visszatérő előadóként immár a második alkalommal lép fel 
szeptember 23-án az OMÉK színpadán az ExperiDance. Az 
együttes két évvel ezelőtt mutatkozott be az OMÉK-on mára 
legendássá vált történelmi táncelőadásával, az „Ezeregy év” 
című produkcióval. A társulat ezúttal a „Fergeteges – A Király-
né, a Gróf és a Cigánylány” című közkedvelt, látványos elő-
adását kelti életre, a Száztagú Cigányzenekar szólamaival 
kísérve. A táncdráma hőse Sissi, a lázadó királyné, Andrássy 
gróf és egy csodaszép cigánylány, akik a soha be nem teljesü-
lő szenvedély hol felfokozott, hol gyötrelmes pillanatait tán-
colják el. A táncosok teljesítményén túl a koreográfus, a zene-
szerző, a jelmez- és a díszlettervező, a dramaturg és a techni-
kusok összhangja mind garanciát jelentenek arra nézve, hogy 
az idei OMÉK-on is nagy sikert arasson a magyar kultúrát 
világszerte népszerűsítő társulat, áll a szervező Agrármarke-
ting Centrum közleményében.

Botyánszky István, 
Kereki kert

„Békéscsaba közelében 
található kertészetünk leg-
szebb növényei az íriszek, a 
sásliliomok és a bazsaró-
zsák. Óriásíriszekből álló 
gyűjteményünk az egyik 
legnagyobb az országban. 
Foglalkozunk más évelő 
dísznövényekkel is: díszná-
dakkal, sziklakerti növé-
nyekkel, vízinövényekkel, 
valamint igazán különleges 
gyógynövényekkel, fűszer-
növényekkel és aroma -
növényekkel. Széles válasz-
tékunkat 15 éve, a helyi pia-
cokon értékesítjük. A máso-
dik alkalommal jelenünk 
meg a kiállításon. Az a 
célunk vele, hogy egy új 
régióban mutatkozzunk be, 
és az érdeklődő nagyközön-
ségnek bemutassuk széles 
választékunkat és jó minő-
ségű növényeinket. Az 
OMÉK kiváló alkalom arra, 
hogy találkozzunk az érdek-
lődő laikusokkal és a profi 
partnereinkkel.

Már lehet pályázni az OMÉK-díjakra
A 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 
és Vásár keretében is termékdíjpályázatokat írt ki a Föld-
művelésügyi Minisztérium és az Agrármarketing Centrum 
Nonprofit Kft. (AMC). Ezzel a díjjal számos különböző tel-
jesítményt ismernek majd el. A hagyományok megőrzését 
és az innovációt egyaránt díjazzák, továbbá keresik a leg-
jobb teljesítményt elérő állattenyésztőket, növénytermesz-
tőket, emellett egyéb élelmiszergazdasági szereplőket is 
elismerésben részesítenek. Már a szeptemberi esemény 
kulturális és szakmai programpontjai is formálódnak, és 
még mindig lehet jelentkezni kiállítónak.

A Magyar Mezőgazdaság  
a 2017. évi OMÉK hivatalos lapja



met, akik erdőben termő növé-
nyekből vagy gombákból állíta-
nak elő élelmiszeripari készter-
mékeket. Átadják emellett a 
miniszteri Nagydíjat, a Közön-
ségdíjat és a Magyarország 
Legszebb Konyhakertje díjat is. 

Természetesen a Földműve-
lésügyi Minisztérium szervezeti 
egységei és háttérintézményei 
is bemutatkoznak az OMÉK-on, 
az AMC szervezésében. Ezek a 
standok mintegy 1250 négyzet-
métert foglalnak majd el, hét 
blokkban. Egy 250 négyzetmé-
teres központi és kutatási-inno-
vációs standon az FM és a 
NAIK, valamint az AKI szakisko-
lái mutatkoznak majd be. A 
NÉBIH 150 négyzetméteren 
várja önálló blokkal az érdeklő-
dőket. 

A Kárpát-medencei gazdál-
kodókat bemutató két blokk 
melletti 100 négyzetméteres 
ökostandon a biogazdálkodás-
sal, másik 250 négyzetméteren 
pedig a természetvédelem kér-
déskörével és nemzeti parkjaink 
kínálatával ismerkedhetnek 
meg a látogatók. A hungari-
kum stand 150 négyzetméternyi 
területének elnevezése önma-
gáért beszél: a hunga rikumok 
és kiemelkedő nemzeti értéke-
ink várják itt az érdeklődőket.

A fő idei újdonság az, hogy 
az AMC szakmai nappal bővítet-
te ki az OMÉK megszokott prog-
ramját. Az üzletember-találko-

zók, a szakmai fórumok és az 
üzleti lehetőségeket feltáró elő-
adások kiaknázásra váró elő-
nyöket kínálnak a rendezvény 
valamennyi piaci résztvevője 
számára. A kiemelt idei szakmai 
téma a mezőgazdaság fenntart-
hatóságának kérdése. Ezen 
belül szerveznek majd egy élel-
miszerek pazarlásáról szóló kon-
ferenciát is.

– Az élelmiszerpazarlás elleni 
küzdelem évek óta fontos célja 
tárcánknak, közölte ennek kap-
csán lapunkkal a szaktárca. – 
Úgy gondoltuk, hogy az OMÉK 
kiváló alkalom arra, hogy a szé-
lesebb közönség, illetve az 
agráriumban vagy az élelmi-
szeriparban tevékenykedő vál-
lalkozások figyelmét is ráirányít-
suk erre a jelentős problémára. 
Emellett ez arra is kiváló alka-
lom, hogy a szakma, az ipar és 
a civil szféra meghatározó sze-
replőivel megvitassuk az e 
téren elért eredményeket, illet-
ve a további lehetőségeket és 
teendőket.

A másik fontos esemény az 
„Innováció az agráriumban” 
című konferencia lesz a szakmai 
napon. Ennek a témája az olyan 
követésre méltó, innovatív 
hazai példák és külföldi EIP ope-
ratív csoportok projektjeinek 
bemutatása lesz, amelyek rele-
vánsak a hazai agrárium szerep-
lői számára.

B. L. – T. V.

Közeleg Magyarország 
legnagyobb agrármegmozdulása, az

OMÉK!
2017. szeptember 20–24.,

Hungexpo Budapesti Vásárközpont
Ha már bejelentkezett, nyugodtan hátradőlhet. Jelentkezését 
ezúton is köszönjük! Ha még nem, ne késlekedjen, hiszen a rendel-
kezésre álló helyek egyre fogynak. Legyen termelő, kereskedő vagy 
szolgáltató az agrárium világában, nem hiányozhat a szakma leg-
fontosabb találkozójáról!

Kistermelőknek az alábbi részvételi módok lehetségesek (vö. 
Jelentkezési lap kistermelők részére):
›  A G pavilonban kistájak szerinti pultos megjelenést kínálunk a 

magyar kistermelőknek határon innen és túl, mindössze 20 ezer 
Ft + áfa áron.

›  Szabadtéri, faházas részvételre is lehetőségük van az élelmiszer-
előállítóknak és a vendéglátásban tevékenykedőknek.

›  Élelmiszer- és kézműves termékek árusítására épített standokon 
is mód nyílik a G pavilonban.

›  Kézműves és díszkertész-termékek a szabadban is árusíthatók, 
saját installáció alkalmazásával.

›  Büfékocsikból a Kincsem Park területén lakathatják jól az éhes és 
szomjas látogatókat.

Szakkiállítók részére kínált megjelenési formák (vö. Jelentkezési 
lap szakkiállítók részére):
›  Az agrárgazdaság teljes vertikuma bemutatkozhat az A és D pavi-

lonokban saját építéssel vagy bérelt standon; illetve szabad téren 
(szabad téren az élelmiszeripari kiállítók kivételével). Szakkiállí-
tók esetén az árusítás külön engedélyhez kötött.

A Kincsem Parkot és a B pavilont az élőállat-bemutatóknak szán-
juk. Az F pavilon a színpadnak és a Civil térnek ad helyet. A passzá-
zson a termelők faházakból kínálnak ételt és italt.

A szabadban a gépbemutatóktól az őshonos állatokon át a vendég-
látásig az agrárium számos vetületével találkozhatnak a látogatók, 
szakmabeliek és szakmán kívüliek, kicsik és nagyok. Az OMÉK-on 
mindenki talál majd érdekes, hasznos és szórakoztató programot.

Ne hagyja ki 2017 legfontosabb agrárrendezvényét!

A jelentkezés meghosszabbítva július 31-éig!

További információk: 
http://www.omek2017.hu/kiallitoknak/
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Pais István, a Huminisz Kft. ügyvezetője  
és kereskedelmi vezetője

A Huminisz Kft. egy teljes egé-
szében magyar tulajdonú, szak-
mai alapon szerveződött cég, 
amely azzal a céllal jött létre, 
hogy természetes alapú és kör-
nyezetbarát, ugyanakkor haté-
kony növénykondicionálókat és 
lombtrágyákat állítson elő. A 
cég a második alkalommal vesz 
részt a kiállításon. 

„Ezt az őszi lehetőséget talál-
juk a legalkalmasabbnak a szak-
mai bemutatkozásra, kapcsolatépítésre és termékeink népsze-
rűsítésére. A megjelenés célja a cég ismertségének növelése, 
kapcsolat kialakítása új partnerekkel, a vevői kör bővítése. A 
tavaszi időszakban pedig minden évben jelentkezünk a piaci 
igényekre adott válaszainkkal.


