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Közeleg Magyarország legnagyobb agrárszakmai seregszemlé-
je. A 78. Országos Mező gazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás 
és Vásár keretében 2017. szeptember 20–24. között termelők 
mutatkoznak be, az élelmiszeripar kiemelt termékeit díjazzák 
és szakmai események is lesznek. Már a szeptemberi esemény 
kulturális és szakmai programpontjai is formálódnak, és még 
mindig lehet jelentkezni kiállítónak július 31-éig.

A magyar agrárium és élelmiszeripar legjava, kertészeti, 
mezőgazdasági, élelmiszergazdasági és technológiai újdonsá-
gok és a legkiválóbb magyar termékek különleges tárháza 
várja mindazokat, akik szeptemberben, ellátogatnak a több 
mint 100 esztendős tradícióira joggal büszke budapesti vásár-
ra. A rendezvényen számtalan könnyűzenei koncert, népze-
nei programok, közismert előadók és fellépők, köztük az 
Experidance új műsora szórakoztatja a vásárra ellátogató 
közönséget. 

Külön területet szentelnek a biotermelők mellett kister-
melők, őstermelők és családi gazdálkodók portékáinak, még-
pedig kistájak szerint csoportosítva. Helyt kap majd a védje-
gyes termékek közösségi standja is, ahol a földrajzi eredetvé-
delem hatálya alá tartozó élelmiszereket és italokat előállító 
vállalkozások jelennek meg.

Fontos szempont, hogy idén ingyen látogathatnak el az 
OMÉK-ra azok az általános és középiskolai diákok, akik kísé-
rő tanárukkal, legalább 10 fős csoportban regisztrálnak a 
rendezvény oldalán illetve a diákigazolványukkal előzetesen 
beregisztráló egyetemi és főiskolai hallgatók, valamint okta-
tók is.

Az OMÉK kiváló alkalom arra, hogy a hazai fogyasztók és 
a nemzetközi közönség egyaránt bizonyságot kapjon a 
magyar agrárium fejlődéséről, kiváló, minőségi, egészséges 
(GMO-mentes) élelmiszereinkről, gasztronómiai hagyomá-
nyainkról és a magyar konyha újdonságairól.

Az kiállítás történetében most először, szeptember 19-én 
szakmai nappal indul a rendezvénysorozat. A szakmai napra 
az Agrármarketing Centrum nem csupán szakmai konferen-
ciákkal, szakmai fórumokkal és workshopokkal készül, 
hanem emellett teret enged a bel és külpiaci, üzleti kapcsola-
tok kiépítését, üzletember-találkozóknak is. A szakmai nap 
kiemelt témája az innováció és az üzletfejlesztés, valamint a 
legkeresettebb modern technológiai újdonságok szerepe. A 
szakértők workshopokon elemzik majd a kereskedelmi lán-
cokba való bekerülés feltételeit, a piacra lépést segítő haté-

kony marketing eszközöket, az agrárszektorhoz kötődő 
adóügyi, banki lehetőségeket, a feldolgozóipar termelőkkel 
szemben támasztott elvárásait és az agrárfinanszírozás kér-
déseit.

A Földművelésügyi Minisztérium és az Agrármarketing 
Centrum Nonprofit Kft. OMÉK-termékdíjpályázatokat hirdet 
meg a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásár keretében. A termékdíjpályázatokat 13+3 
kategóriában írják ki.

A Hagyomány és Innováció Díj célja azoknak az élelmi-
szer-előállítóknak az elismerése, akik a múlt élelmiszer 
hagyományait felhasználva, de korszerű technológiai vívmá-
nyok alkalmazásával vagy továbbfejlesztésével állítanak elő a 
mai kor igényeinek megfelelő termékeket, hagyományos 
alapanyagokból. 

Az Élelmiszerdíjat három kategóriában hirdették meg: 
kistermelő vagy mikrovállalkozás terméke, kisvállalkozás 
által előállított termék, közép- vagy nagyvállalkozás által elő-
állított termék.  Az olyan termékek díjazása a célja, amelyek 
több szempont (esztétikai megjelenés, egyediség, érzékszervi 
tulajdonságok és piaci érték) alapján is magasabb minőséget 
képviselnek.

A Helyi termék Díjjal azokat a termék-előállítókat díjaz-
zák, akiknek a termékei bizonyítottan kötődnek az előállítás 
körzetéhez, és legalább ott helyben széles körben ismert. 
Kiemelt szempont, hogy a termék a minőségével, a megjele-
nésével vagy más kivételes tulajdonságával jól reprezentálja a 
térség sajátosságait.  

A Kertészeti Díj célja azoknak a pályázóknak az elismeré-
se, akik a szakmai zsűri megítélése szerint a legtöbbet tettek 
a közelmúltban a kertészethez kapcsolódó agrotechnikai, 
fitotechnikai, a piaci igényekhez igazodó fajtaalkalmazási, a 
környezettudatos és ökológiai szemléletű termesztési eljárá-
sok aktualizálásáért, valamint az agrárinformatikai ismere-
tek és a kertészeti termékek fejlesztéséért, ezáltal a magyar 
kertészeti termesztési rendszerek eredményességének, szak-
szerűségének és versenyképességének javításáért. 

Kiosztásra kerül Élelmiszerhulladékok Megelőzéséért Díj, 
Állattenyésztési Díj, Növénytermesztési Díj, Agrárfejlesztési 
Díj, Halászati Késztermék Díj és Erdei Élelmiszertermék Díj 
is. A hagyományokhoz híven átadásra kerül ezeken kívül a 
Miniszteri Nagydíj, a Közönségdíj és a Magyarország Leg-
szebb Konyhakertje díj is. 


