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KÖSZÖNTŐ
Tisztelt Olvasó! 

Megtisztelő számunkra, hogy Magyarország legnagyobb,   
Közép-Kelet Európa egyik legkiemelkedőbb agrárgazdasági 
rendezvényén, a 78. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari 
Kiállítás és Vásáron (OMÉK) elhozhattuk Önök számára a magyar 
föld legjavát és a Kárpát-medence kincseit.  

A kiállítás sikeresen szólította meg a szakma képviselőit, hiszen számos lehetőség, alkalom 
kínálkozott az üzleti élet élénkítéséhez nélkülözhetetlen kereskedelmi, kapcsolati tőke             
fejlesztésére. Az OMÉK hivatalos megnyitóját megelőző Szakmai Napon, ezt követően 
pedig nap mint nap több helyszínen is érdekes konferenciák, izgalmas előadások 
zajlottak, ahol a szakemberek megismerhették mindazokat az újdonságokat, amelyek 
napjaink agráriumát szerte a világban jellemzik.
A vásár öt napja alatt az agrárium iránt érdeklődő nagyközönséget gasztronómiai, 
táncos és zenés programok, valamint szórakoztató műsorok, különleges attrakciók is várták. 
A közkedvelt őshonos állat bemutatón túl, gyermeksziget és állatsimogató örvendeztette 
meg a kicsiket és valamennyi kedves vendégünket, de természetesen nem maradhatott el
a sokak által kedvelt mezőgazdasági gépbemutató sem. Hazánk jellegzetes és 
különleges ételeivel, italaival, kézműves termékeivel és hagyományaival, szeretettel várjuk 
Önöket legközelebb is! 

Találkozzunk a 79. OMÉK-on!
                      Daróczi László
                                                                                                                   ügyvezető
                      Agrármarketing Centrum Nonprofi t Kft.
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78. OMÉK SZÁMOKBAN

• 66.000 m2

A kiállítók mintegy 66.000 négyzetméter fedett kiállítási területen 
(A, B, D és G pavilon), valamint a szabad téren megrendezett
mezőgazdasági gépkiállításon, a Passzázson és a Kincsem Park 
területén mutatták be termékeiket, szolgáltatásaikat az
érdeklődőknek. 

• 100.000 fő 
A 78. OMÉK közel 100.000 látogatót fogadott.

• 988 kiállító
A vásár öt napja alatt 988 kiállító mutatkozott be a közönségnek.
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• 122 határon túli termelő
A rangos seregszemlén 122 határon túli mezőgazdasági termelő
mutatta be termékeit. 

• 6000 látogató a Szakmai Napon
A vásár nulladik napján megtartott I. OMÉK Szakmai Napon 
6000 érdeklődő vett részt a színvonalas szakmai fórumokon, 
előadásokon, workshopokon és üzletember találkozókon.

• 136 év
Magyarország legpatinásabb agrárrendezvénye évszázados múlttal 
büszkélkedik, hiszen 1881-ben nyitotta meg először kapuit az OMÉK 
elődjének tekinthető országos vásár.
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MEGNYITÓ ÜNNEPSÉG 
2017BEN KÖZÉPKELETEURÓPA LEGKIEMELKEDŐBB 
AGRÁRGAZDASÁGI RENDEZVÉNYE SZEPTEMBER 2024. 
KÖZÖTT FOGADTA LÁTOGATÓIT.

A 78. OMÉK-ot dr. Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter és Kövér László, 
az Országgyűlés elnöke nyitotta meg. 
Dr. Fazekas Sándor az elmúlt évek agrárgazdasági törekvéseit ismertette 
a hallgatósággal. Hangsúlyozta, hogy 2010 óta 50 ezer új munkahely 
jött létre a mezőgazdaságban, és mára az agrárium a nemzetgazdaság 
húzóágazatává vált. 

Kövér László szerint az OMÉK iránti kiemelt érdeklődés jól mutatja, hogy 
hazánkban folyamatosan nő a kereslet az egészséges, génmódosításoktól 
mentes, magyar mezőgazdasági termékek iránt.

A 78. OMÉK partnerországa Japán volt. A nyitóünnepségen Masaaki Taniai, 
a japán Mezőgazdasági, Erdészeti és Halászati Minisztérium államminisztere 
kiemelte: Japán partnerországi megjelenése további lendületet adhat 
a japán-magyar agrárgazdasági kapcsolatoknak.
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A megnyitón fellépett a Honvéd Zenekar és a Jászsági Népi Együttes. 
A japán zenei kultúra egy szeletéből pedig a Kiyo-Kito Taiko adott látványos 
ízelítőt. Az első magyarországi japándob-csoport a szívverés ritmusát idéző 
dobszó és dinamikus mozgás segítségével a Távol-Kelet mágikus világát 
elevenítette meg a közönség előtt. Az est fénypontja Péter Szabó Szilvia 
fergeteges koncertje volt. 

A megnyitón felszolgált ételek mind egészséges, magyar alapanyagokból 
készültek. 
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VÁSÁRBEJÁRÁS

A kiállítás megnyitóját követő hagyományos körsétán dr. Fazekas Sándor 
tárcavezető, Kövér László házelnök és Masaaki Taniai japán államminiszter 
az agrárágazat vezetőivel közösen járta be a vásárt és nézte meg a kiállítók 
portékáit.  

A vásárbejárás során a résztvevők a Japán pavilon és a Hungarikum stand 
mellett felkeresték a Kárpát-medencei gazdákat és több hazai termelőt, 
vállalkozót is. Magyarország piacvezető tésztagyártója, a Gyermelyi Zrt. friss, 
ízletes tésztaételekkel készült a delegáció fogadására. 

A Földművelésügyi Minisztérium standján a nemzeti parki védjegyes 
termékeit mutatták be a vezetőknek. 
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I. OMÉK SZAKMAI NAP

Az OMÉK történetében először tartottak önálló Szakmai Napot, a kiállítást 
megelőző napon. Az Agrármarketing Centrum Nonprofi t Kft. és az 
Agroinform.hu hírportál által közösen szervezett rendezvényen neves 
szakemberek elemezték az agrárium és élelmiszergazdaság üzleti kockázatait 
és lehetőségeit. 

A moderátorok által vezetett programban a szántóföld, a kertészet, 
az állattenyésztés és az élelmiszergazdaság területén felmerülő feladatokról 
és kérdésekről egyaránt szó esett. A „Nyitott tér” agrár workshop keretében 
üzletember találkozók színesítették a kínálatot.

A szakmai napon 6000 látogató vett részt. 

SZÁNTÓFÖLD
témakör

KERTÉSZET
témakör

ÁLLAT-
TENYÉSZTÉS

témakör

ÉLELMISZER-
IPAR
témakör
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PAVILONOK
A PAVILON
Az A pavilonban jelentek meg a hazai és nemzetközi szakkiállítók, 
Japán, mint partnerország, valamint a Földművelésügyi Minisztérium és 
háttérintézményei. A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program (MAHOP) 
standján halból készült ételekkel, termékbemutatókkal és egy 20 ezer literes 
óriásakváriummal nyűgözték le a közönséget. 

C PAVILON
A „C pavilonban” rendezték meg − „Hazai ízek a hazai asztalokon” címmel 
− a szakiskolák kétnapos, izgalmakkal teli szakácsversenyét. A megmérettetés
célja az egészséges, hazai alapanyagok (kiemelten a sertés-, nyúl-, vadhús és 
hal) népszerűsítése volt. 5 tagú szakmai zsűri értékelte a versenyzők konyhai
munkáját és a feltálalt ételeket.

D PAVILON
A „D pavilon” kertészeti kiállítással, valamint növénytermesztési technológiai 
eszközök és módszerek bemutatásával várta az érdeklődőket.
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G PAVILON

A „G pavilonban” a kistájaké, a kistermelőké volt a főszerep. Újdonság 
volt az OMÉK történetében az itt felállított „Biosziget” és „Civil tér” is. 

B PAVILON

A „B pavilonban” változatos állatbemutató programokkal várták a látogatókat.

KINCSEM PARK

2017-ben a „Kincsem Park” is fontos szerepet töltött be az OMÉK-on. 
Az állattenyésztéssel, állatbemutatókkal, fajtabírálatokkal kapcsolatos 
programok mellett lovas produkciók és lovas színház is várta a nagyérdeműt. 
Az Őshonos udvarban a Kárpát-medence őshonos állatfajtáit és a 
hagyományos állattenyésztéshez kapcsolódó tárgyakat, eszközöket 
és építményeket mutattak be.  
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SZABAD TERÜLET

A szabad téren 66 kiállító mezőgazdasági gépparkjának kínálatát tekinthették
meg az érdeklődők. 

A gépbemutatón számos modern, légkondicionálóval felszerelt, automata 
vezérlésű mezőgazdasági munkagépet állítottak ki. A többi között traktorok, 
kombájnok, ekék, szántóföld kultivátorok, rövidtárcsák, magágykészítők, 
permetezőgépek és vetőgépek is felsorakoztak a közel 10 ezer 
négyzetméteres szabadtéri kiállítási területen. 

A mezőgazdasági gépek és berendezések kiállítói ezúttal is a jelenleg 
elérhető legmodernebb technológiák bemutatására törekedtek az országos 
vásáron.
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A kiállításon - a mezőgazdaság gépesítésének hőskorából - két gőzgépet is 
megcsodálhattak a látogatók, és persze számos modern, légkondicionálóval 
felszeret, automata vezérlésű mezőgazdasági gépet is láthattak.

F PAVILON

Az „F pavilon” a 78. OMÉK protokoll eseményeinek, könnyűzenei 
koncerteknek, népzenei programoknak és táncbemutatóknak adott helyet. 

Az ExperiDance „Fergeteges” című látványos előadása hatalmas sikert aratott.

PASSZÁZS

Az „A” és „G” pavilon között futó „Passzázson” házias ízeket, hagyományos 
élelmiszereket kóstolhattak a vendégek.

A 16-os pavilonban íjászattal várták a vendégeket.
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„KÁRPÁT-MEDENCE KINCSEI”

A 78. OMÉK speciális küldetése volt a Kárpát-medence gasztronómiai 
és kulturális kincseinek megismertetése a látogatókkal. 
Egy 400 négyzetméteres közös standon, a tematikának megfelelő 
elhelyezéssel, összesen 122 határon túli cég kápráztatta el az érdeklődőket 
saját tájegységének jellegzetes élelmiszereivel, termékeivel, sőt, mesterségek 
bemutatóival is. Így született meg például a vásár 5 napja alatt egy csodaszép 
székely kapu. 

A gazdák részvételének gazdasági hozadéka is volt, hiszen a kiállítás 
jó alkalmat kínált az anyaország potenciális üzleti partnereivel való 
találkozásra.
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PARTNERORSZÁG: JAPÁN

Magyarország Japánnal kiváló kapcsolatot ápol, baráti szálak kötik össze 
a két országot. Japán az Európai Unión kívüli magyar élelmiszeripari export 
legnagyobb célországa. 

Japán a 78. OMÉK partnerországaként mintegy háromszáz négyzetméteren 
mutatta be világhírű konyhaművészetét, és a japán ízeket megtestesítő, 
egészséges és biztonságos élelmiszereit. A vásáron a japán Mezőgazdasági, 
Erdészeti és Halászati Minisztérium, a Japán Külkereskedelmi Szervezet 
(JETRO), és a Magyarországi Japán Nagykövetség is jelen volt. A szigetország 
18 kiállítóval reprezentálta magát. 

A japán ételek és termékek kóstoltatása hagyományőrző programoktól 
övezve zajlott: látványos karate és kendo bemutatókkal, színpompás 
jukata show-val hozták el az egyedi hangulatú Japánt pár napra országunkba.
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SZAKMAI PROGRAMOK
A 78. OMÉK minden eddiginél nagyobb hangsúlyt helyezett a szakmaiságra. 
A kiállítás ideje alatt 10 konferencia helyszín is üzemelt. 
A „Civil téren” az agráriumhoz kötődő alapítványok, szakmai szervezetek 
informálták a látogatókat munkájukról. A „Biosziget” területén a biogazdálkodók, 
a biogazdálkodásban érintett hatóságok és intézmények szakemberei 
mutatkoztak be az érdeklődőknek.  

A természetvédelem, a fenntartható fejlődés, a mezőgazdaságban is 
nélkülözhetetlen innováció témaikörei a szakmai programok jelentős részének 
napirendi pontjait képezték. A vendégek számos edukációs program közül is 
választhattak. 

A 2017-es vásár legtöbb látogatót vonzó standját a 78. OMÉK Közönségdíjasa, 
a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács hozta létre. A látványos,  
interaktív „Tejkamionnál” élményállomásokon ismerhették meg a tej útját 
kicsik és nagyok egyaránt. 

Az iskolások, főiskolai és egyetemi hallgatók rekordszámú jelenléte új színt 
hozott az OMÉK korábbi palettájára. 
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KÖZÖNSÉG PROGRAMOK 
A 78. OMÉK-ot a közönségprogramok kínálatában is a sokszínűség jellemezte. 
A nagyközönségre számos igényes kikapcsolódási lehetőség várt: koncertek, 
műsorok, interaktív programok szórakoztatták a család minden tagját. 

2017-ben az OMÉK egyik kiemelt célja volt, hogy a fi atalok élményszerűen 
ismerjék meg a vidék, az agráriumból élők mindennapjait. Így a már 
megszokott őshonos állatbemutató, a lovas programok, a kisállat simogató 
és a mezőgazdasági gépbemutató mellett ökojátszótér, kutyakiállítás és 
nyájterelő verseny is várta a diákokat. 

A legkisebb látogatók által kedvelt helyszín volt az OMÉK történetében 
szintén kuriózumnak számító „Gyermeksziget”, ahol hagyományőrző és 
interaktív játékokkal nyűgözték le a gyermekeket. 

A fiatal látogatóközönség nagy hányada - a célzott és gazdag 
programkínálaton túl - köszönhető volt annak is, hogy az általános 
és középiskolás csoportok előzetes regisztrációt követően, 
a hat év alattiakhoz hasonlóan, ingyenesen léphettek be a 78. OMÉK-ra.
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ÖSSZEFOGLALÓ

A 78. OMÉK − amely minden eddiginél több látogatót vonzott − a Kárpát-medence 
értékeiből, az agrárszakma munkájának eredményeiből, a magyar föld legjavából 
mutatott be reprezentatív ízelítőt mind a szakmabeliek mind pedig a 
nagyközönség számára. 

A vásáron az agrárinnováció aktualitásait, a fejlett, hatékony, környezettudatos
vállalkozásokra és a családi gazdaságokra épülő, GMO-mentes magyar 
mezőgazdaság termékeit, az őstermelők kézműves élelmiszereit egyaránt 
megismerhették a látogatók. 

A 2017-es kiállításon hangsúlyos szerepet kaptak a civil szervezetek, 
alapítványok, valamint mindvégig fókuszban volt a természetvédelem 
és a fenntartható fejlődés témaköre is.

A 78. OMÉK, bár szellemiségében méltóképp megőrizte több mint 130 éves 
hagyományait, több újdonsággal is szolgált. A hagyományos és az új elemek 
egymást erősítve teremtették meg a 2017. évi OMÉK unikális hangulatát. 
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